
 
 

““CCHHỌỌNN  LLỰỰAA  ĐĐÚÚNNGG  

TTRROONNGG  SSỰỰ  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
((Gia. 1:12-18))  

““CChhúúnngg  ttaa  tthhưườờnngg  ttưưởởnngg  rrằằnngg    

ssựự  tthhửử  tthháácchh  llàà  đđiiềềuu  đđếếnn  ttừừ  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  mmộộtt  ccáácchh  kkhháácchh  qquuaann    

nnhhưưnngg  tthhậậtt  rraa  đđiiềềuu  ấấyy  vvốốnn  ccóó  nngguuồồnn  ggốốcc  ssââuu  xxaa  ttừừ  ttrroonngg  bbảảnn  cchhấấtt  nnggưườờii    

mmàà  cchhúúnngg  ttaa  tthhừừaa  tthhọọ;;  vvìì  vvậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  pphhậậnn  ssựự    

pphhảảii  cchhọọnn  llựựaa  đđúúnngg  ttrroonngg  tthhửử  tthháácchh……””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  bbịị  ccáámm  ddỗỗ;;    

vvìì  llúúcc  đđãã  cchhịịuu  nnổổii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  rrồồii,,    

tthhìì  ssẽẽ  llããnnhh  mmããoo  ttrriiềềuu  tthhiiêênn  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg    

mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  hhứứaa  cchhoo  kkẻẻ  kkíínnhh  mmếếnn  NNggààii””   

(Gia. 1:12) 



 

 

““CCHHỌỌNN  LLỰỰAA  ĐĐÚÚNNGG  TTRROONNGG  SSỰỰ  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    SSỰỰ  CCHHỌỌNN  LLỰỰAA::  CCHHIIẾẾNN  HHAAYY  HHÀÀNNGG??  (Gia. 1:12)     

 ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  bbịị  ccáámm  ddỗỗ;;  vvìì  llúúcc  đđãã  cchhịịuu  nnổổii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  rrồồii,,  tthhìì  ssẽẽ  

llããnnhh  mmããoo  ttrriiềềuu  tthhiiêênn  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  hhứứaa  cchhoo  kkẻẻ  

kkíínnhh  mmếếnn  NNggààii”” (C. 12)  
 

 1. Chiến: Con Đường Đến Phước Hạnh Và Mão Triều Thiên 
(1) Người ta có thể quyết lòng đứng vững trước mọi sự thử thách, cám dỗ 

đối với các mỹ đức Cơ Đốc như lòng trung thành, thanh liêm, kiên 

trì,… để sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời… 

 ““AAnnhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,  hhããyy  vvìì  

ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm”” (1Cô. 1:31) 
(2) Họ được Đức Chúa Trời kể là được “phước” (Gr. makarios) mà ý 

chính là sự vui mừng về sau sẽ lớn lao hơn… 

 ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  bbắắtt  bbớớ  vvìì  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvìì  nnưướớcc  

tthhiiêênn  đđàànngg  llàà  ccủủaa  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy!!”” (Ma. 5:10; Sv. 3-10) 
(3) Điều đáng nên chú ý là họ còn sẽ được “llããnnhh  mmããoo  ttrriiềềuu  tthhiiêênn  ccủủaa  ssựự  

ssốốnngg” mà sự sống (đời đời; Sv. Gi. 5:24) là điều tất cả mọi người ở 

trong sự cứu rỗi đều vốn có! 

 ““HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  

llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn,,  vvàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  

ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn”” (1Ti. 6:12)    

    
 2. Hàng: Con Đường Đến Sự Bại Hoại 

 (1) Không phải ai cũng đều kính yêu Chúa như họ đáng phải kính yêu… 

  ““AAii  ccóó  ccáácc  đđiiềềuu  rrăănn  ccủủaa  TTaa  vvàà  vvâânngg  ggiiữữ  llấấyy,,  ấấyy  llàà  kkẻẻ  yyêêuu  mmếếnn  

TTaa;;  nnggưườờii  nnààoo  yyêêuu  mmếếnn  ttaa  ssẽẽ  đđưượợcc  CChhaa  TTaa  yyêêuu  llạạii,,  ttaa  ccũũnngg  ssẽẽ  

yyêêuu  nnggưườờii,,  vvàà  ttỏỏ  cchhoo  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTaa”” (Gi. 14:21) 
 (2) Không phải ai cũng nương cậy Chúa như họ đáng phải nương cậy… 

  ““AAnnhh  eemm  cchhạạyy  ggiiỏỏii;;  aaii  đđãã  nnggăănn  ttrrởở  aannhh  eemm  đđặặnngg  kkhhôônngg  cchhoo  

vvâânngg  pphhụụcc  llẽẽ  tthhậậtt??”” (Gal. 5:7) 



 

 (3) Không phải ai cũng hoàn thành công việc Chúa muốn họ hoàn 

thành… 

  ““CChhẳẳnngg  pphhảảii  hhễễ  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnóóii  ccùùnngg  ttaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  llạạyy  

CChhúúaa,,  tthhìì  đđềềuu  đđưượợcc  vvààoo  nnưướớcc  tthhiiêênn  đđàànngg  đđââuu;;  nnhhưưnngg  cchhỉỉ  kkẻẻ  

llààmm  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  CChhaa  TTaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  mmàà  tthhôôii”” (Ma. 7:21) 
 (4) Sẽ có những kẻ tưởng chừng như được vĩnh viễn vẻ vang nhưng sẽ bị 

bại hoại thình lình trong ngày của Chúa… 

  ““KKhhii  ấấyy,,  TTaa  ssẽẽ  pphháánn  rrõõ  rràànngg  ccùùnngg  hhọọ  rrằằnngg::  HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  ggiiaann  

áácc,,  TTaa  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  ccáácc  nnggưươơii  bbaaoo  ggiiờờ,,  hhããyy  lluuii  rraa  kkhhỏỏii  TTaa!!”” (Ma. 

7:23; Sv. Ma. 25:30) 

 

IIII..    SSỰỰ  DDIIỄỄNN  BBIIẾẾNN::  TTỪỪ  ĐĐÂÂUU  VVÀÀ  ĐĐẾẾNN  ĐĐÂÂUU??  (Gia. 1:13-15) 

 ““MMỗỗii  nnggưườờii  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  kkhhii  mmắắcc  ttưư  ddụụcc  xxuuii  ggiiụụcc  mmììnnhh”” (C. 14)  
 

 1. Đừng Đổ Thừa: Không Phải Tại Đức Chúa Trời  
(1) ““XXiinn  cchhớớ  đđeemm  cchhúúnngg  ttôôii  vvààoo  ssựự  ccáámm  ddỗỗ”” (Lu. 11:4b) chỉ là cách nói 

của một phép hình văn gọi là “nghịch cách, giáng cách” (litotes, 

meiosis; Sv. 1Cô. 6:9); về bản chất, ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  bbịị  ssựự  áácc  

nnààoo  ccáámm  ddỗỗ  đđưượợcc,,  vvàà  cchhíínnhh  NNggààii  ccũũnngg  kkhhôônngg  ccáámm  ddỗỗ  aaii”” (Gia. 1:13)… 

   ““XXiinn  cchhớớ  đđeemm  cchhúúnngg  ttôôii  vvààoo  ssựự  ccáámm  ddỗỗ!!”” (Lu. 11:4b) 
(2) Thật ra, Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết nương cậy Ngài để đắc 

thắng sự thử thách… 

““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; Sv. Php. 2:13; 4:13) 

    
 2. Nếu Thất Bại: Tại Mình 

(1) Chính sở dục của mỗi người là nguyên nhân sâu xa nhất khiến cho 

người ấy không đứng vững được trước các sự thử thách… 

 ““NNhhưưnngg  mmỗỗii  nnggưườờii  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  kkhhii  mmắắcc  ttưư  ddụụcc  xxuuii  ggiiụụcc  mmììnnhh”” 

(Gia. 1:14; Sv. 4:1) 
(2) Sở dục (Gr. epithumia, “muốn”) không luôn luôn xấu (Sv. Lu. 22:15; 



 

Php. 1:23) nhưng một khi sở dục khiến cho thất bại trong thử thách thì 

hậu quả là luôn luôn tai hại… 

 ““ĐĐooạạnn,,  llòònngg  ttưư  ddụụcc  ccưưuu  mmaanngg,,  ssaannhh  rraa  ttộộii  áácc;;  ttộộii  áácc  đđãã  ttrrọọnn,,  

ssaannhh  rraa  ssựự  cchhếếtt”” (Gia. 1:15) 
   

IIIIII..    SSỰỰ  KKỲỲ  VVỌỌNNGG::  ““TTRRÁÁII  ĐĐẦẦUU  MMÙÙAA””  (Gia. 1:16-18)     

 ““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  mmììnnhh,,  đđãã  ddùùnngg  llờờii  cchhâânn  tthhậậtt  ssaannhh  cchhúúnngg  

ttaa,,  hhầầuu  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  nnêênn  nnhhưư  ttrrááii  đđầầuu  mmùùaa  ccủủaa  nnhhữữnngg  vvậậtt  NNggààii  

ddựựnngg  nnêênn”” (C. 18)  
 

 1. Đừng Sai Lạc: “Chớ Tự Dối Mình” (C. 16-17) 
Mệnh lệnh “Chớ tự dối mình” (C. 16) là mệnh lệnh về phận sự nhận thức 

đúng, tránh sự sai lầm trong mọi loại nhận thức là điều chúng ta vẫn hay 

phạm… 

  (1) ““HHáá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt……”” (1Cô. 6:10; Sv. 15:33) 

  (2) ““CChhớớ  hhềề  ddốố  mmììnnhh……”” (Gal. 6:7) 

  (3) ““CChhớớ  đđểể  cchhoo  aaii  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh……”” (1Gi. 3:7) 

    

 2. Phải Trưởng Thành (C. 18) 
Sự nhận thức đúng đem chúng ta đến với lẽ thật là Đức Chúa Trời muốn 

chúng ta trở nên kết quả hoàn hảo của chương trình trọn vẹn của Ngài bằng 

chính Lời Ngài… 

(1) Ngài muốn chúng ta được nên thánh qua thử thách  

(Sv. 1Cô. 6:9-11) 

  (2) Ngài muốn chúng ta thăng tiến trong sự sống đời đời  (Sv. 

Gal. 6:7-8; Gia. 1:12) 

(3) Ngài muốn chúng ta trở nên giống như Ngài  

(Sv. 1Gi. 3:7-10) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  


