
 

 

““ĐĐỪỪNNGG  TTỰỰ  PPHHỤỤ””  
((Gia. 4:13-17))  

““KKhhii  hhooạạcchh  đđịịnnhh  ttưươơnngg  llaaii  cchhoo  mmììnnhh    

mmàà  kkhhôônngg  ccóó  ýý  tthhứứcc  vvềề  qquuyyềềnn  ttểể  ttrrịị  ttốốii  ccaaoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđốốii  vvớớii  ttưươơnngg  llaaii,,    

vvàà  kkhhôônngg  ccóó  ttầầmm  nnhhììnn  vvềề  VVưươơnngg  QQuuốốcc  ttưươơnngg  llaaii  tthheeoo  ýý  cchhỉỉ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

llàà  ttựự  pphhụụ,,  llàà  pphhạạmm  ttộộii!!””  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ““SSựự  ssốốnngg  ccủủaa  aannhh  eemm  llàà  cchhii??    

CChhẳẳnngg  qquuaa  nnhhưư  hhơơii  nnưướớcc,,  hhiiệệnn  rraa  mmộộtt  lláátt  rrồồii  llạạii  ttaann  nnggaayy””   

(Gia. 4:14b) 



 

 

““ĐĐỪỪNNGG  TTỰỰ  PPHHỤỤ””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..   HHAAII  TTHHÁÁII  ĐĐỘỘ  ĐĐỐỐII  VVỚỚII  TTƯƯƠƠNNGG  LLAAII  (Gia. 4:11-15)     

 ““AAnnhh  eemm  pphhảảii  nnóóii  ttrrááii  llạạii::  VVíí  bbằằnngg  CChhúúaa  mmuuốốnn,,  vvàà  ttaa  ccòònn  ssốốnngg,,  

tthhìì  ttaa  ssẽẽ  llààmm  vviiệệcc  nnọọ  vviiệệcc  kkiiaa”” (Gia. 4:15) 
 

 1. Thái Độ Tự Phụ (Gia. 4:13-14) 

  (1)  Khuynh Hướng Tự Nhiên: Hoạch định tương lai theo 

quá khứ và hiện tại  (C. 13) 

    Lập kế hoạch là hợp Kinh Thánh và qui luật vận 

động của xã hội (Sv. Lu. 14:28) 

    Lập kế hoạch theo các yếu tố nào mới là vấn đề! 

     Yếu tố: Thành công quá khứ và thành công hiện 

tại khiến người ta cho rằng có thể thành công 

trong tương lai (Sv. C. 13a, ““HHôômm  nnaayy  hhooặặcc  nnggààyy  

mmaaii,,  ttaa  ssẽẽ  đđii  đđếếnn  tthhàànnhh  kkiiaa,,  ởở  đđóó  mmộộtt  nnăămm……””). 

     Mục đích: Vật chất là một yếu tố không trường 

tồn! (Sv. C. 13b, ““……bbuuôônn  bbáánn  vvàà  pphháátt  ttààii””) 

  (2) Tính Vô Lý Của Khuynh Hướng Tự Nhiên: Không tự 

chủ được về tương lai nhưng lại tự phụ về tương lai (C. 

14) 

    Theo bản chất, con người không hoàn toàn tự chủ về 

tương lai được mà là hoàn toàn phụ thuộc vào Đức 

Chúa Trời! (Sv. C. 14a; Lu. 12:18-20  “Nhất ẩm 

nhất trác giai do tiền định”) 

    Con người cũng không hoàn toàn có năng lực tự 

quyết về tương lai! (Sv. C. 14b; Gi. 15:5; Php. 4:13 



 

 “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”) 

    

 2. Thái Độ Nương Cậy (Gia. 4:15) 

  (1) Phải Mạnh Dạn Từ Bỏ Khuynh Hướng Tự Nhiên: 

Không hoạch định tương lai theo quá khứ và hiện tại (C. 

15a) 

  (2) Phải Thực Lòng Nương Cậy Chúa Về Tương Lai: 

Hoạch định tương lai với ý thức về quyền tể trị tối cao 

của Đức Chúa Trời và tầm nhìn Vương Quốc tương lai 

và theo ý chỉ của Đức Chúa Trời (C. 15b) 

    Phải có một ý thức thường trực và thực sự về quyển 

tể trị tối cao của Đức Chúa Trời đối với tương lai (Sv. 

C. 15a; Công. 18:21; 1Cô. 4:19; 16:7; Php. 2:19, 24) 

    Phải có một ý thức thường trực và thực sự về Vương 

Quốc trong tương lai theo ý chỉ của Đức Chúa Trời 

(Sv. Ha. 2:14; 2Phi. 3:10) 

   

IIII..    ĐĐỪỪNNGG  CCÓÓ  TTHHÁÁII  ĐĐỘỘ  TTỰỰ  PPHHỤỤ  (Gia. 4:16-17)     

 ““CChhoo  nnêênn,,  kkẻẻ  bbiiếếtt  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh  mmàà  cchhẳẳnngg  llààmm,,  tthhìì  pphhạạmm  ttộộii”” 

(Gia. 4:17) 
 

 1. Tự Phụ Là Kiêu Ngạo (Gia. 4:16) 

  (1) Không Tự Chủ Được Về Tương Lai Nhưng Lại Tự Phụ 

Về Tương Lai Là Kiêu Ngạo Đối Với Đức Chúa Trời 

(C. 16a) 

    Mọi sự người ta có đều đến từ Đức Chúa Trời cho 

nên có cảm giác “tự chủ”, “tự quyết” là vong ân đối 

với Đức Chúa Trời, là kiêu ngạo đối với Ngài!  

    ““……NNggưươơii  hháá  ccóó  đđiiềềuu  cchhii  mmàà  cchhẳẳnngg  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh  

ssaaoo??”” (1Cô. 4:7a) 



 

  (2) Không Tự Chủ Được Về Tương Lai Nhưng Lại Tự Phụ 

Về Tương Lai Là Khoe Khoang Đối Với Con Người (C. 

16b) 

    Mọi sự người ta có đều đến từ Đức Chúa Trời cho 

nên có cảm giác “tự chủ”, “tự quyết” là là khoe 

khoang đối với đồng loại mình! 

   ““……NNếếuu  nnggưươơii  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh,,  tthhìì  ssaaoo  ccòònn  kkhhooee  mmììnnhh  

nnhhưư  cchhẳẳnngg  ttừừnngg  nnhhậậnn  llããnnhh??”” (1Cô. 4:7b) 

    

 2. Tự Phụ Là Phạm Tội (Gia. 4:17) 

  (1) Phải Tránh Thái Độ Tự Phụ Là Điều Đức Chúa Trời 

Không Đẹp Ý (C. 17a) 

    Điều đẹp ý Đức Chúa Trời là “điều lành”. Trên 

phương diện này, “điều lành” là tránh nếp nghĩ của 

thế gian về tương lai… 

   ““HHỡỡii  bbọọnn  ttàà  ddââmm  kkiiaa,,  aannhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  llààmm  bbạạnn  

vvớớii  tthhếế  ggiiaann  ttứứcc  llàà  tthhùù  nngghhịịcchh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ssaaoo??  CChhoo  nnêênn,,  aaii  mmuuốốnn  llààmm  bbạạnn  vvớớii  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  

nnggưườờii  ấấyy  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  nngghhịịcchh  tthhùù  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

vvậậyy”” (Gia. 4:4) 

  (2) Phải Tránh Thái Độ Tự Phụ Là Điều Phạm Tội Đối Với 

Đức Chúa Trời (C. 17b) 

    Có thái độ tự quyết về tương lai là tự phụ, là phạm tội 

đối với Đức Chúa Trời… 

   ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhốốnngg  ccựự  kkẻẻ  kkiiêêuu  nnggạạoo,,  nnhhưưnngg  bbaann  

ơơnn  cchhoo  kkẻẻ  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg”” (Gia. 4:6a)  

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

  

 


