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““CCáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  bbiiếếtt  LLẽẽ  TThhậậtt  vvàà  LLẽẽ  TThhậậtt  ssẽẽ  bbuuôônngg  tthhaa  ccáácc  nnggưươơii””  

(Gi. 8:32) 

 

 

 

 

 

 

 

(Tr. 111) 

 

 

1. Minh Họa 

(1) Nguyên Tắc Chung 

Các minh họa phải chỉ vừa đủ để truyền thông sứ điệp được hiệu quả mà 

thôi. 

(2) Mục Đích Của Việc Minh Họa 

 Giúp làm sáng tỏ các Lẽ Thật trừu tượng. 

 Giúp liên hệ Lẽ Thật với kinh nghiệm thường nhật. 

 Giúp giải thích các khái niệm hay Lẽ Thật hầu cho thính giả có thể 

nhận thức được. 

 Giúp nhấn mạnh cho Lẽ Thật then chốt của sứ điệp. 

(3) Nguyên Tắc Chỉ Đạo Cho Việc Minh Họa 

a. Dành ưu tiên cho việc chọn các minh họa có trong Kinh Thánh. 

b. Chính xác và ngắn gọn. 

c. Thích hợp và thỏa đáng. 

d. Không tạo ra phản cảm, phản tác dụng. 

e. Phải có tác dụng tích cực và cao. 

f. Hạn chế ở mức tối thiểu việc nói đến “cái tôi” của diễn giả. 

g. Tránh “mua vui” cho thính giả, phận sự trung tâm của diễn giả là 

thông giải lời Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh để họ áp dụng 

vào đời sống mình. 

 

                            ““NNhhưưnngg  vvềề  pphhầầnn  kkẻẻ  ưưaa  ssựự  vvuuii  cchhơơii,,  tthhìì  ddầầuu  ssốốnngg  ccũũnngg  nnhhưư  cchhếếtt””  

                (1Ti. 5:6) 
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2. Áp Dụng 

“Học” phải dẫn đến “hành” để tạo ra sự thay đổi trên đời sống. Việc “giảng” sẽ 

trở nên vô nghĩa nếu không đem lại được các hành vi dẫn đến việc thay đổi đời 

sống thính giả.  

“Áp Dụng” là chỉ cho thính giả biết họ phải vâng theo Lời Kinh Thánh như thế 

nào, đồng thời nêu rõ kết quả sẽ có được qua sự vâng theo Lời Kinh Thánh của 

họ. 

(1) Nguyên Tắc Chung 

Bám sát các ý tưởng áp dụng được qui định bởi mục đích và các mục tiêu 

đã định của sứ điệp, trả lời thường xuyên cho các câu hỏi mấu chốt này: 

 Phải làm gì? 

 Phải làm ở đâu?  

 Phải làm như thế nào? 

(2) Các Nội Dung Áp Dụng Phổ Biến 

Nội dung của các sự áp dụng hoàn toàn phụ thuộc vào “Mục Đích” và các 

“Mục Tiêu” của sứ điệp. Các sự áp dụng đưa ra cho mỗi sứ điệp luôn 

mang tính đặc thù của sứ điệp ấy. Tuy nhiên, phạm vi của các sự áp dụng 

thường thuộc về một hoặc nhiều nội dung sau đây… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các áp dụng nhiều khi được tích hợp trong phần kết luận của sứ điệp, 

nhưng tốt nhất là nên lồng trong mọi phần của sứ điệp dưới nhiều hình 

thức khác nhau. 

 Chẳng hạn, ngay Phần Giới Thiệu cũng đã có thể được dùng như 

một tấm bảng chỉ đường để giúp thính giả nhận ra được điều Đức 

Chúa Trời muốn họ phải áp dụng vào đời sống.  

 Phần minh họa thường tỏ ra rất hiệu quả trong việc đưa ra các áp 

dụng cặp theo cũng như củng cố cho thính giả nhận thức được mục 

đích của sứ điệp. 

(3) Gắn Chặt Việc Áp Dụng Với Việc Hoàn Thành Mục Đích Và Các Mục 

Tiêu Của Sứ Điệp 

Các mục tiêu gia tăng kiến thức, chuyển biến phẩm hạnh, thay đổi thái độ 

phải giữ vai trò quyết định đối với việc đưa ra áp dụng của sứ điệp… 

   Một nguyên tắc phải áp dụng    Một mẫu mực phải noi theo 

   Một mệnh lệnh phải tuân hành    Một điều gì đó trình dâng cho Chúa  

   Một tội lỗi phải xưng nhận và từ bỏ    Một hành động phải thực hiện 

   Một thói quen phải chấm dứt    Một điều kiện phải đáp ứng 

   Một thái độ phải sửa chữa    Một ai đó phải được tha thứ 

   Một Lẽ Thật phải tin nhận    Một sai trật phải tránh khỏi 

   Một lời hứa phải nắm lấy    Một tính cách phải thay đổi… 
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a. Gia Tăng Kiến Thức Là Một Yêu Cầu Về Giáo Dục.  

Câu hỏi phải có đối với diễn giả là “Sứ điệp tôi giảng có đáp ứng 

được yêu cầu truyền thụ kiến thức cho thính giả hay không?” 

““CCáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  bbiiếếtt  LLẽẽ  TThhậậtt  vvàà  LLẽẽ  TThhậậtt  ssẽẽ  bbuuôônngg  tthhaa  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 8:32) 

 

Chú Ý:  

 

 Phải chắc được rằng Lẽ Thật được giảng có nền tảng Kinh Thánh 

vững vàng. 

 Đừng sa lầy trong sự kiện, phải rút ra cho được khái niệm, nguyên 

tắc, Lẽ Thật Kinh Thánh và mối quan hệ giữa người tín hữu với Đức 

Chúa Trời. 

 Phải giảng sao cho việc gia tăng kiến thức thúc đẩy được ý thức vâng 

lời của thính giả. 

 Phải giảng sao cho việc gia tăng kiến thức góp phần thay đổi được 

đời sống thính giả. 

 

b. Trau Dồi Tính Hạnh Là Một Yêu Cầu Về Hành Vi. 

Câu hỏi phải có đối với diễn giả là “Sứ điệp tôi giảng có giúp trau 

dồi hành vi cho thính giả hay không?” 

 

““CCááii  bbúúaa  đđãã  đđểể  kkềề  ggốốcc  ccââyy;;  hhễễ  ccââyy  nnààoo  kkhhôônngg  ssaannhh  ttrrááii  ttốốtt  tthhìì  ssẽẽ  bbịị  

đđốốnn  vvàà  cchhụụmm”” (Lu. 3:9) 

 

Chú Ý:  

 

 Cần phải chắc là yêu cầu về trau dồi tính hạnh đã được trình bày đủ 

sáng tỏ. 

 Phận sự của người Mục Sư là qua giảng_dạy Kinh Thánh phải trang 

bị cho người tín hữu sống đời sống công nghĩa thực hành. 

 

““SSựự  ttiinn  đđạạoo  tthhaannhh  ssạạcchh  kkhhôônngg  vvếếtt,,  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  

cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  tthhăămm  vviiếếnngg  kkẻẻ  mmồồ  ccôôii,,  nnggưườờii  ggóóaa  bbụụaa  ttrroonngg  ccơơnn  kkhhốốnn  

kkhhóó  ccủủaa  hhọọ,,  vvàà  ggiiữữ  llấấyy  mmììnnhh  cchhoo  kkhhỏỏii  ssựự  ôô  uuếế  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann”” (Gia. 

1:27) 

 

c. Sửa Đổi Thái Độ Là Một Yêu Cầu Về Cảm Thức. 

Câu hỏi phải có đối với diễn giả là “Sứ điệp tôi giảng có giúp sửa đổi 

thái độ của thính giả hay không?” 

 

““VVìì  cchhưưnngg  ccủủaa  ccảảii  nnggưươơii  ởở  đđââuu,,  tthhìì  llòònngg  nnggưươơii  ccũũnngg  ởở  đđóó”” (Ma. 

6:21) 
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Chú Ý: 

 Cần phải chắc được rằng sự thay đổi về thái độ được đề nghị áp 

 dụng là hợp Kinh Thánh. 

 Phải nêu cho được tính cần thiết đối với việc sửa đổi thái độ được đề 

nghị áp dụng, và chỉ cho thấy việc gì sẽ đến khi một thái độ như thế 

được sửa đổi. 

 

““NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ăănn  nnăănn,,  tthhìì  hhếếtt  tthhảảyy  ccũũnngg  ssẽẽ  bbịị  hhưư  mmấấtt  nnhhưư  

vvậậyy”” (Lu. 13:5b) 

    

 

 

 

 

 

 

 

1. Mục Đích 

Mục đích của phần kết luận của một sứ điệp là nhằm: 

(1) Nhắc lại “Đại Ý”. 

(2) Tóm tắt sứ điệp một cách ngắn gọn nhất. 

(3) Kêu gọi sự đáp ứng thuận của thính giả đối với sứ điệp. 

(4) Nhắc nhở thính giả về phận sự áp dụng những điều được giảng vào đời 

sống. 

 

2. Yêu Cầu 

Một “Kết Luận” tốt nhất thiết phải: 

(1) Thật ngắn gọn (3-5 phút là tối đa). 

(2) Rất dứt điểm, không còn lằng nhằng với ý mới nào cả. 

(3) Có tác dụng “kết thúc” cho sứ điệp một cách rõ nét.  

 

3. Đề Nghị 

Để có thể có được một “Phần Kết Luận” hiệu quả… 

(1) Có thể “kết luận” ngay bằng việc nêu trở lại “Đại Ý” một cách thật vắn tắt. 

(2) Hoặc cũng có thể bắt đầu cho phần “Kết Luận” với một câu hỏi tạo ra sự 

chú ý của thính giả: “Chúng ta sẽ làm gì để hưởng ứng sự dạy dỗ của Đức 

Chúa Trời trong phân đoạn Kinh Thánh này?” 

(3) Hoặc cũng có thể mở đầu phần “Kết Luận” bằng một sự mời gọi vâng lời 

Đức Chúa Trời. 

(4)  Hoặc cũng có thể mở đầu phần “Kết Luận” bằng một sự cảnh báo về mối 

nguy của việc không vâng lời Đức Chúa Trời. 
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(5) Hoặc cũng có thể “kết luận” ngay bằng sự cầu nguyện của diễn giả.  

 

   

 

 

 

 

 

1. Mục Đích 

Mục đích căn bản của “Phần Giới Thiệu” là nhằm… 

(1) Tạo ra sự chú ý (lắng nghe) của thính giả. 

(2) Nêu tính chất cần thiết (quan trọng) của sứ điệp để thính giả tự lý giải cho 

họ lý do phải “lắng nghe” sứ điệp. 

(3) Giới thiệu tổng quát về “Đại Ý”. 

(4) Tạo ra một “ấn tượng” tốt trong thính giả về những gì họ sắp được nghe. 

 

2. Yêu Cầu 

“Phần Giới Thiệu” nhất thiết… 

(1) Phải thật ngắn gọn (3-5 phút là tối đa). 

(2) Phải hoàn toàn thích hợp cho sứ điệp. 

(3) Phải phù hợp đối với thính giả. 

 

3. Đề Nghị 

Để có thể có được một “Phần Giới Thiệu” có sức tác động, diễn giả có thể… 

(1) Mở đầu với một lời phát biểu mạnh: “Lời Kinh Thánh phán…”, “Đức 

Chúa Jêsus truyền rằng…”, “Chúng ta đã được dạy dỗ rằng…”,… 

(2) Mở đầu với việc đặt ra một câu hỏi cho thính giả: “Quí vị có biết 

rằng…?”, “Tại sao giữa vòng Hội Thánh ngày nay…?,… 

(3) Mở đầu với việc giới thiệu tiêu đề của sứ điệp và đọc bản văn Kinh 

Thánh: “Tiêu đề của sứ điệp Kinh Thánh hôm nay sẽ là… và…”, “Hôm 

nay chúng ta sẽ cùng nhau…”,…   

 

4. Tiêu Đề Bài Giảng1 

Về nguyên tắc, một sứ điệp Kinh Thánh không nhất thiết cần phải có tiêu đề. 

Tuy nhiên, tiêu đề cho một sứ điệp Kinh Thánh là điều có ích và, vì thế, cần 

thiết trong thực tiễn giảng sứ điệp Kinh Thánh. “Tiêu Đề” cho sứ điệp Kinh 

Thánh có tác dụng khơi gợi sự tư duy và củng cố trí nhớ của thính giả. Đối với 

những sứ điệp Kinh Thánh có nhiều ý chung quanh Đại Ý, và những sứ điệp 

Kinh Thánh có cùng chung Chủ Đề, “Tiêu Đề” của sứ điệp Kinh Thánh tỏ ra 

rất hữu ích, nó giúp cho thính giả dễ liên hệ với Chủ Đề của đoạn văn Kinh 

                                                 

1
 Xem thêm “Việc Xác Định Đại Ý Của Sứ Điệp”, Tr. 100. 
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Thánh và có thể nhớ được nhiều hơn về Đại Ý của sứ điệp. Tiêu Đề của sứ điệp 

Kinh Thánh cần nên… 

(1) Ngắn gọn, đơn giản. 

(2) Khơi gợi được sự suy nghĩ. 

(3) Tạo ra được sự chú ý của thính giả. 

(5) Trích ra từ lời Kinh Thánh của bản văn sẽ giảng. 

(6) Phù hợp hoàn toàn với sứ điệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU ĐỀ: 

Bên dưới “Tiêu Đề” cũng cần nên nêu lên để xác định (1) “Kinh Thánh” và (2) “Câu 

Gốc” cho sứ điệp. 

 

GIỚI THIỆU: 

 

ĐẠI Ý: 

 

NỘI DUNG SỨ ĐIỆP: 

  

I. Điểm Chính (1) 

 (Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu) 

 A. Ý Phụ Thuộc (1) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch) 

 B. Ý Phụ Thuộc (2) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch) 

C. Ý Phụ Thuộc (3) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch)  

 

II. Điểm Chính (2) 

 (Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu) 

 A. Ý Phụ Thuộc (1) 
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(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch) 

B. Ý Phụ Thuộc (2) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch) 

C. Ý Phụ Thuộc (3) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch)  

 

III. Điểm Chính (3) 

 (Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu) 

 A. Ý Phụ Thuộc (1) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch) 

 B. Ý Phụ Thuộc (2) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch) 

C. Ý Phụ Thuộc (3) 

(Giải thích, nêu Kinh Thánh tham chiếu, minh họa, áp dụng, sơ kết, 

chuyển mạch) 

 

KẾT LUẬN: 

(Tóm tắt, mời gọi, cầu nguyện) 

 

 

 

 

 

TIÊU ĐỀ: 

 

““PPhhảảii  TTiinn  QQuuyyếếtt  ỞỞ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  

 Kinh Thánh: Sáng. 3:1-7 

 Câu Gốc:  

““MMọọii  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn  ttốốtt  llàànnhh  ccùùnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ttrrọọnn  vvẹẹnn  đđềềuu  đđếếnn  ttừừ  nnơơii  ccaaoo  vvàà  bbởởii  CChhaa  

ssáánngg  lláánngg  mmàà  xxuuốốnngg,,  ttrroonngg  NNggààii  cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  ssựự  tthhaayy  đđổổii,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  bbóónngg  

ccủủaa  ssựự  bbiiếếnn  ccảảii  nnààoo”” (Gia. 1:17) 

 

GIỚI THIỆU: 

 

 Satan thường làm như thế nào để cám dỗ chúng ta sa vào tội lỗi? 

 Chúng ta phải làm gì để chống lại sự cám dỗ? 
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ĐẠI Ý: 

 

“Satan thường cám dỗ chúng ta bằng việc bóp méo Lẽ Thật của Đức Chúa Trời và 

quyến dụ chúng ta làm theo sự đòi hỏi của tư dục, nhưng phận sự của chúng ta là phải 

giữ lòng tin quyết ở Đức Chúa Trời để chống cự thành công mọi loại cám dỗ của 

Satan”. 

 

NỘI DUNG SỨ ĐIỆP: 

 

I. Satan Bóp Méo Lẽ Thật Của Đức Chúa Trời (Sáng. 3:1-5) 

Lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời luôn luôn là đối tượng cho sự đánh đổ 

của Satan. Để cám dỗ chúng ta, Satan thường làm suy yếu đức tin của chúng ta 

qua việc khiến cho chúng ta xem nhẹ, quên lãng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. 

Satan làm như thế bằng cách… 

 A. Satan Không Thừa Nhận Lời Đức Chúa Trời (Sáng. 3:1) 

 Sự ngăn cấm mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ađam là rõ ràng: 

““……
1166

GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  ddạạyy  rrằằnngg::  NNggưươơii  đđưượợcc  ttựự  ddoo  ăănn  hhooaa  qquuảả  ccáácc  tthhứứ  

ccââyy  ttrroonngg  vvưườờnn;;  
1177

nnhhưưnngg  vvềề  ccââyy  bbiiếếtt  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  vvàà  đđiiềềuu  áácc  tthhìì  cchhớớ  hhềề  

ăănn  đđếếnn;;  vvìì  mmộộtt  mmaaii  nnggưươơii  ăănn,,  cchhắắcc  ssẽẽ  cchhếếtt”” (Sáng. 2:16-17) 

 Satan vẫn cứ kiếm cách để vô hiệu hóa Lời Phán của Đức Chúa 

Trời:  

““MMàà  cchhii!!  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hháá  ccóó  pphháánn  ddặặnn  ccáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  đđưượợcc  

pphhéépp  ăănn  ttrrááii  ccáácc  ccââyy  ttrroonngg  vvưườờnn  ssaaoo??”” (Sáng. 3:1)  

B. Satan Cãi Lại Lời Đức Chúa Trời (Sáng. 3:4) 

 Satan cố thuyết phục cho Eva tin rằng Đức Chúa Trời đã phán không 

đúng sự thật: 

““RRắắnn  bbèènn  nnóóii  vvớớii  nnggưườờii  nnữữ  rrằằnngg::  HHaaii  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  cchhếếtt  đđââuu”” (Sáng. 

3:4) 

 Eva đã phải đứng trước một sự chọn lựa quan trọng: Tin ở Lời Đức 

Chúa Trời, hay tin vào lời Satan? 

 Ngày nay, chúng ta vẫn thường đứng trước những sự lựa chọn tương 

tự… Chúng ta phải hết sức thận trọng… (nêu ví dụ để minh họa). 

 C. Satan Sửa Đổi Lời Đức Chúa Trời (Sáng. 3:5) 

 Satan đã bóp méo Lời Đức Chúa Trời bằng việc thêm các yếu tố 

không chân thật vào Lời Ngài: 

““NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbiiếếtt  rrằằnngg  hhễễ  nnggààyy  nnààoo  hhaaii  nnggưươơii  ăănn  ttrrááii  ccââyy  

đđóó,,  mmắắtt  mmììnnhh  mmởở  RRaa,,  ssẽẽ  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbiiếếtt  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  vvàà  đđiiềềuu  

áácc”” (Sáng. 3:5) 

 Chúng ta phải thận trọng để có thể phân biệt được các sự pha trộn 

gian ác… (giải thích, minh họa, kêu gọi áp dụng,…). 

Thủ đoạn cám dỗ của Satan là làm suy yếu lòng tin của chúng ta đối 

với Đức Chúa Trời để rồi… 



9 

 

 

II. Satan Quyến Dụ Chúng Ta Làm Theo Sự Tham Dục (Sáng. 3:6) 

Bởi sức mạnh của tội lỗi trong con người (Rô. 7:14), mỗi người đều có sự tham 

dục dưới nhiều hình thức khác nhau và ở các mức độ khác nhau. Khi bị cám dỗ, 

chúng ta gạt bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta để chỉ 

còn biết làm theo sự ưa muốn của tư dục mình (Gal. 5:17). Tư dục là đất tốt cho 

sự cám dỗ của Satan nẩy nở: 

““……  
1144

MMỗỗii  nnggưườờii  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  kkhhii  mmắắcc  ttưư  ddụụcc  xxuuii  ggiiụụcc  mmììnnhh..  
1155
ĐĐooạạnn,,  llòònngg  ttưư  ddụụcc  

ccưưuu  mmaanngg,,  ssaannhh  rraa  ttộộii  áácc,,;;  ttộộii  áácc  đđãã  ttrrọọnn,,  ssaannhh  rraa  ssựự  cchhếếtt”” (Gia. 1:14-15) 

  A. Satan Khơi Gợi Sự Mê Tham Của Xác Thịt:  

““NNggưườờii  nnữữ  tthhấấyy  ttrrááii  ccââyy  đđóó  bbộộ  ăănn  nnggoonn……”” (Sáng. 3:6a) 

  B. Satan Khơi Gợi Sự Mê Tham Của Mắt: 

““……  llạạii  đđẹẹpp  mmắắtt……”” (Sáng. 3:6b) 

  C. Satan Khơi Gợi Sự Kiêu Ngạo Của Đời: 

   ““……  vvàà  qquuíí  vvìì  đđểể  mmởở  ttrríí  kkhhôônn”” (Sáng. 3:6c) 

Satan đã đưa ra đúng điều có khả năng đánh bại Eva: Tự tư tự quyết, 

“lấy bụng mình làm chúa mình”, không chịu thuận phục Đức Chúa 

Trời… (giải thích, minh họa, kêu gọi áp dụng,…). 

  Vậy chúng ta phải làm gì để có thể chống cự được sự cám dỗ của Satan?... 

 III. Chúng Ta Phải Giữ Lòng Tin Quyết Ở Đức Chúa Trời  

Khi niềm tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời còn vững vàng, Satan sẽ 

không thành công trong việc cám dỗ chúng ta được.  Chúng ta giữ lòng tin 

quyết ở Đức Chúa Trời qua việc chúng ta giữ Lời Ngài và nương cậy 

quyền năng Ngài. Khi chúng ta còn biết giữ theo Lời Đức Chúa Trời, 

chúng ta sẽ không phạm tội cùng Ngài… 

  A. Sống Theo Lời Đức Chúa Trời   

Khi niềm tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời còn vững vàng, 

Satan sẽ không thành công trong việc cám dỗ chúng ta được… 

““TTôôii  đđãã  ggiiấấuu  LLờờii  CChhúúaa  ttrroonngg  llòònngg  ttôôii,,__ĐĐểể  ttôôii  kkhhôônngg  pphhạạmm  ttộộii  ccùùnngg  

CChhúúaa”” (Thi. 119:11) 

  B. Không Nghe Theo Bất Cứ Sự Quyến Dụ Nào 

Khi chúng ta vững lòng tin rằng không còn có gì có thể tốt hơn Ân 

Điển của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ thì mọi sự 

quyến dụ đối với chúng ta đều sẽ trở nên vô nghĩa, không thể có 

được tác dụng đối với chúng ta: 

““MMọọii  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn  ttốốtt  llàànnhh  ccùùnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ttrrọọnn  vvẹẹnn  đđềềuu  đđếếnn  ttừừ  nnơơii  ccaaoo  

vvàà  bbởởii  CChhaa  ssáánngg  lláánngg  mmàà  xxuuốốnngg,,  ttrroonngg  NNggààii  cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  ssựự  tthhaayy  

đđổổii,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  bbóónngg  ccủủaa  ssựự  bbiiếếnn  ccảảii  nnààoo”” (Gia. 1:17) 

  C. Nương Cậy Quyền Năng Đức Chúa Trời  

Sở nguyện của Đức Chúa Trời là Ngài không muốn chúng ta phạm 

tội. Ngài định mạng cho những kẻ vâng lời Ngài, biết nương cậy 

quyền năng của Ngài để đắc thắng tội lỗi: 
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““NNhhữữnngg  ssựự  ccáámm  ddỗỗ  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm,,  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  nnààoo  qquuáá  ssứứcc  llooààii  

nnggưườờii..  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn,,  NNggààii  cchhẳẳnngg  hhềề  cchhoo  aannhh  eemm  bbịị  

ccáámm  ddỗỗ  qquuáá  ssứứcc  mmììnnhh  đđââuu;;  nnhhưưnngg  ttrroonngg  ssựự  ccáámm  ddỗỗ,,  NNggààii  ccũũnngg  mmởở  

đđàànngg  cchhoo  rraa  kkhhỏỏii,,  đđểể  aannhh  eemm  ccóó  tthhểể  cchhịịuu  đđưượợcc”” (1Cô. 10:13) 

Cám dỗ là điều không thể tránh được khi chúng ta còn sống trong 

thân xác trên đời tạm này (giải thích, minh họa, kêu gọi áp dụng,…). 

Nhưng… 

 

 KẾT LUẬN: 

 

 Việc chúng ta sa vào sự cám dỗ có liên quan đến việc chúng ta xao lãng 

Lời Đức Chúa Trời. 

 Việc chống lại sự cám dỗ đòi hỏi lòng tin quyết của chúng ta đặt ở Đức 

Chúa Trời. 

 Khi biết nương cậy quyền năng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thành công 

trong việc chống cự lại sự cám dỗ. 

 

 

 


