
 
 

““TTẦẦMM  NNHHÌÌNN  ĐĐÚÚNNGG  

ĐĐỐỐII  VVỚỚII  SSỰỰ  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
((Gia. 1:2-11))  

““ĐĐứứcc  ttiinn  đđúúnngg  nngghhĩĩaa  pphhảảii  llàà  đđứứcc  ttiinn  đđưượợcc  tthhửử  tthháácchh,,    

đđờờii  ssốốnngg  tthhuuộộcc  lliinnhh  đđúúnngg  nngghhĩĩaa  pphhảảii  llàà  đđờờii  ssốốnngg  ccóó  ttầầmm  nnhhììnn  đđúúnngg    

đđốốii  vvớớii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmuuốốnn  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  pphhảảii  vvưượợtt  qquuaa    

ttrroonngg  ttừừnngg  ssựự  vvụụ  ccũũnngg  nnhhưư  ttrroonngg  ssuuốốtt  ccuuộộcc  đđờờii  mmììnnhh””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,    

hhããyy  ccooii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  ttrrăămm  bbềề  tthhooạạtt  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm    

nnhhưư  llàà  đđiiềềuu  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn””   

(Gia. 1:2) 



 

 

““TTẦẦMM  NNHHÌÌNN  ĐĐÚÚNNGG    

ĐĐỐỐII  VVỚỚII  SSỰỰ  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    CCẬẬNN  CCẢẢNNHH::  TTRROONNGG  CCÁÁCC  SSỰỰ  VVỤỤ  (Gia. 1:2-8)     

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  ccooii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  ttrrăămm  bbềề  tthhooạạtt  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm  

nnhhưư  llàà  đđiiềềuu  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Gia. 1:2) 
  Cơ Đốc Nhân phải nhìn thẳng vào từng sự thử thách đến với mình bằng một thái độ đúng và với 

một sự nương cậy đúng… 

 

 1. Thái Độ Đúng: Không Để Suy Sụp Tinh Thần (C. 2-4) 

  (1) Bằng ý chí: Chấp nhận sự thử thách đức tin như là sự rèn 

luyện cho đời sống thuộc linh (đức tin). 
    “Sự thử thách” (C. 2, 3): Gr. peirasmos, “Sự cám dỗ đối với lòng trung thành, 

đức thanh liêm, tính bền đỗ,…”.  Không phải theo nghĩa khổ hạnh! 
    “Như là điều vui mừng trọn vẹn” (C. 2): Gr. chara, “Như là điều đáng nên 

mừng (vì nhận thức được rằng tất cả những sự ấy đều thuộc sự rèn luyện của 

Đức Chúa Trời dành cho mình, C. 2)”.  Không phải theo nghĩa khổ lạc! 
    Theo sự nhận thức về thánh ý thiện hảo của Đức 

Chúa Trời dành cho người sống vâng lời Ngài: 

   ““VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  mmọọii  ssựự  hhiiệệpp  llạạii  llààmm  íícchh  cchhoo  

kkẻẻ  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttứứcc  llàà  cchhoo  kkẻẻ  đđưượợcc  ggọọii  

tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh”” (Rô. 8:28; Sv. 28-30) 

  (2) Bằng lí trí: Sự thử thách đức tin là sự rèn luyện hữu ích 

cho đời sống thuộc linh (đức tin). 
    “Nhịn nhục” (C. 3, 4): Gr. hupomone, “Sự kiên định”.  Không bị dao động 

bởi mọi sự cám dỗ đối với lòng trung thành, đức thanh liêm, tính bền đỗ,… 
    “Toàn vẹn” (C. 4): Gr. teleios, “viên thục”. 
    Suy cho cùng, sự viên thục thuộc linh không phải chỉ 

là một trạng thái mà là năng lực hình thành qua sự 

đắc thắng thuộc linh và đem lại sự đắc thắng thuộc 

linh: 



 

    ““ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  

đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  

ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  

tthhểể  nnààoo”” (Rô. 12:2) 

  

 2. Nguồn Năng Đúng: Sự Ban Quyền năng Từ Đức Chúa Trời 

(C. 5-8) 

 (1) Phải hiểu nhân sinh quan theo Đức Chúa Trời. 

   Nhân sinh quan thế tục: Sống để hưởng thụ. 

   Nhân sinh quan Thiên Thượng: Sống để làm đẹp ý 

Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên giống với Đức 

Chúa Jêsus Christ (Sv. 1Cô. 10:31; Rô. 12:2; 2Cô. 

12:5-10  Phaolô chịu rèn luyện theo ý Chúa).   

 (2) Phải có nhân sinh quan theo Đức Chúa Trời nhờ chính 

Đức Chúa Trời. 

   Con đường: Đức tin. 

   Phương pháp: Sự nương cậy thể hiện qua đời sống 

cầu nguyện (Sv. Php. 4:4-7). 
 

IIII..    VVIIỄỄNN  CCẢẢNNHH::  TTRROONNGG  CCẢẢ  CCUUỘỘCC  ĐĐỜỜII  (Gia. 1:9-11) 

““
99
AAnnhh  eemm  nnààoo  ởở  đđịịaa  vvịị  tthhấấpp  hhèènn  hhããyy  kkhhooee  mmììnnhh  vvềề  pphhầầnn  ccaaoo  

ttrrọọnngg  mmììnnhh,,  
1100

kkẻẻ  ggiiààuu  ccũũnngg  hhããyy  kkhhooee  mmììnnhh  vvềề  pphhầầnn  đđêê  hhèènn,,  vvìì  

nnggưườờii  ssẽẽ  qquuaa  đđii  nnhhưư  hhooaa  ccỏỏ”” (Gia. 1:9-10) 
 Một khi có được thái độ đúng đối với sự thử thách, tầm nhìn của Cơ Đốc Nhân sẽ có được chiều 

kích mới để thấy được sứ mệnh của cả cuộc đời mình… 
 

 1. Cơ Đốc Nhân Nghèo Thiếu: Vẫn Có Khả Năng Giàu Có 

Thuộc Linh Nơi Đức Chúa Trời 

   Không phải hễ cứ là người nghèo thì được cao trọng! 

   Sự cao trọng được qui định theo động hướng của cuộc 

đời:  



 

   ““RRốốtt  llạạii,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  pphhààmm  đđiiềềuu  cchhii  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđiiềềuu  cchhii  

đđáánngg  ttôônn,,  đđiiềềuu  cchhii  ccôônngg  bbììnnhh,,  đđiiềềuu  cchhii  tthhaannhh  ssạạcchh,,  đđiiềềuu  

cchhii  đđáánngg  yyêêuu  cchhuuộộnngg,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  ttiiếếnngg  ttốốtt,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  

nnhhâânn  đđứứcc  đđáánngg  kkhheenn,,  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  nngghhĩĩ  đđếếnn”” (Php. 

4:8) 

   Phận sự: Phải thắng mặc cảm tự ti. 

  ““AAnnhh  eemm  nnààoo  ởở  đđịịaa  vvịị  tthhấấpp  hhèènn  hhããyy  kkhhooee  mmììnnhh  vvềề  pphhầầnn  

ccaaoo  ttrrọọnngg  mmììnnhh”” (Gia. 1:9) 

  

 2. Cơ Đốc Nhân Giàu Có: Phải Nhận Thức Được Rằng Sự 

Giàu Có Vật Chất Chỉ Là Tạm Thời Trong Đời Này 

   Tự thân sự giàu có không làm nên tội! 

   Tội hay không là ở thái độ đối với sự giàu có.   

   ““HHããyy  rrăănn  bbảảoo  kkẻẻ  ggiiààuu  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnầầyy  đđừừnngg  kkiiêêuu  nnggạạoo  vvàà  

đđừừnngg  đđểể  llòònngg  ttrrôônngg  ccậậyy  nnơơii  ccủủaa  ccảảii  kkhhôônngg  cchhắắcc  cchhắắnn,,  

nnhhưưnngg  hhããyy  đđểể  llòònngg  ttrrôônngg  ccậậyy  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  

ĐĐấấnngg  mmỗỗii  nnggààyy  bbaann  mmọọii  vvậậtt  ddưư  ddậậtt  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  

hhưưởởnngg”” (1Ti. 6:17) 

   Phận sự: Phải bỏ mặc cảm tự tôn. 

  ““
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KKẻẻ  ggiiààuu  ccũũnngg  hhããyy  kkhhooee  mmììnnhh  vvềề  pphhầầnn  đđêê  hhèènn,,  vvìì  nnggưườờii  

ssẽẽ  qquuaa  đđii  nnhhưư  hhooaa  ccỏỏ..  
1111

MMặặtt  ttrrờờii  mmọọcc  llêênn,,  nnắắnngg  xxẵẵnngg,,  ccỏỏ  

kkhhôô,,  hhooaa  rrụụnngg,,  ssắắcc  đđẹẹpp  ttồồii  ttàànn::  kkẻẻ  ggiiààuu  ccũũnngg  ssẽẽ  kkhhôô  hhééoo  

nnhhưư  vvậậyy  ttrroonngg  nnhhữữnngg  vviiệệcc  mmììnnhh  llààmm”” (Gia. 1:10-11) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 


