
 

““ĐĐỐỐII  ỨỨNNGG  ĐĐÚÚNNGG  

TTRROONNGG  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
(Gia. 1:19-27) 

““TThhááii  đđộộ  ttrroonngg  ttấấmm  llòònngg  vvàà  đđờờii  ssốốnngg  tthhểể  hhiiệệnn  rraa  bbêênn  nnggooààii  ccủủaa  mmộộtt  nnggưườờii    

lluuôônn  ccóó  mmốốii  qquuaann  hhệệ  nnhhâânn  qquuảả  đđốốii  vvớớii  nnhhaauu..  ĐĐểể  ccóó  đđờờii  ssốốnngg  vvâânngg  llờờii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

ttrroonngg  ssựự  đđốốii  ứứnngg  đđúúnngg  đđốốii  vvớớii  tthhửử  tthháácchh,,  ggiiaann  ttrruuâânn  ttrrưướớcc  ttiiêênn  cchhúúnngg  ttaa  ccầầnn  pphhảảii  ccóó    

mmộộtt  ssựự  đđốốii  ứứnngg  đđúúnngg  ttrroonngg  tthhááii  đđộộ  ccủủaa  mmììnnhh..  MMộộtt  kkhhii  ccóó  đđưượợcc  tthhááii  đđộộ  đđốốii  ứứnngg  đđúúnngg    

tthheeoo  ýý  cchhỉỉ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđốốii  vvớớii  ssựự  tthhửử  tthháácchh,,  ggiiaann  ttrruuâânn  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ccóó  tthhểể    

tthhựựcc  hhàànnhh  đđờờii  ssốốnngg  ttiiếếtt  đđộộ  vvàà  nnếếpp  ssốốnngg  đđạạoo  tthheeoo  ýý  cchhỉỉ  ccủủaa  NNggààii……””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““HHããyy  llààmm  tthheeoo  llờờii,,  cchhớớ  llấấyy  nngghhee  llààmm  đđủủ  mmàà  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh””   

(Gia. 1:22) 



 

 

““ĐĐỐỐII  ỨỨNNGG  ĐĐÚÚNNGG  

TTRROONNGG  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    TTRROONNGG  TTHHÁÁII  ĐĐỘỘ  (Gia. 1:19-25)     

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu,,  aannhh  eemm  bbiiếếtt  đđiiềềuu  đđóó::  NNggưườờii  nnààoo  ccũũnngg  

pphhảảii  mmaauu  nngghhee  mmàà  cchhậậmm  nnóóii,,  cchhậậmm  ggiiậậnn”” (C. 19) 
  Thái độ trong tấm lòng và đời sống thể hiện ra bên ngoài của một người luôn có mối quan hệ 

nhân quả đối với nhau. Để có đời sống vâng lời Đức Chúa Trời trong sự đối ứng đúng đối với thử 

thách, gian truân trước tiên chúng ta cần phải có một sự đối ứng đúng trong thái độ của mình… 
 

 1. Gạt Bỏ Thái Độ Bất Xứng (Gia. 1: 20-21a) 

  ““
2200

vvìì  ccơơnn  ggiiậậnn  ccủủaa  nnggưườờii  ttaa  kkhhôônngg  llààmm  nnêênn  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
2211aa

VVậậyy,,  hhããyy  bbỏỏ  đđii  mmọọii  đđiiềềuu  ôô  uuếế  vvàà  mmọọii  đđiiềềuu  

ggiiaann  áácc  ccòònn  llạạii……”” (C. 20-21a) 
  
 Thử thách (và gian truân) thường đi đôi với sự bất công khiến cho chúng ta dễ trở nên giận 

dữ. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải có một sự nhận thức đối với sự giận dữ 

cho phù hợp theo ý chỉ của Ngài…  
 Bản chất sự giận dữ: “Cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức 

Chúa Trời”: 

 Tai hại của sự giận dữ (Sv. Êph. 4:26-27): (1) Sự phạm tội, và là (2) Dịp tốt để Ma Quỉ 
cám dỗ. 

 Phận sự đối với sự giận dữ: “Hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại” 

 

 2. Đổi Mới Tâm Trí (Gia. 1: 21b-22) 

  ““
2211bb
đđeemm  llòònngg  nnhhuu  mmìì  nnhhậậnn  llấấyy  llờờii  đđãã  ttrrồồnngg  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  llàà  

llờờii  ccứứuu  đđưượợcc  lliinnhh  hhồồnn  ccủủaa  aannhh  eemm..  
2222

HHããyy  llààmm  tthheeoo  llờờii,,  cchhớớ  

llấấyy  nngghhee  llààmm  đđủủ  mmàà  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh”” (C. 21b) 
  

 Trong tiến trình nên thánh của chúng ta, sự nhận thức về ý chỉ của Đức Chúa Trời trong mỗi 

vấn đề đều phải đem lại trong chúng ta một sự đổi mới tương ứng…  



 

 Thái độ bất xứng đối với sự thử thách, gian truân tương ứng với ẩn dụ về “rượu cũ” 

vốn từng được đựng trong “bầu cũ” (Sv. Ma. 9:17a) 

 Sự đổi mới tâm trí có thể được xem như tương ứng với sự dạy dỗ về “rượu mới” vốn 
đòi hỏi phải được dựng trong “bầu mới” (Sv. Ma. 9:17b) là thái độ xứng hiệp, đời 

sống xứng hiệp theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. 

 

 3. Thay Thế Bằng Thái Độ Xứng Hiệp (Gia. 1: 23-25) 

  ““
2233

VVìì,,  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  nngghhee  llờờii  mmàà  kkhhôônngg  llààmm  tthheeoo,,  tthhìì  kkhháácc  nnààoo  

nnggưườờii  kkiiaa  ssooii  mmặặtt  mmììnnhh  ttrroonngg  ggưươơnngg,,  
2244

tthhấấyy  rrồồii  tthhìì  đđii,,  lliiềềnn  

qquuêênn  mmặặtt  rraa  tthhểể  nnààoo..  
2255

NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  lluuậậtt  pphháápp  ttrrọọnn  

vvẹẹnn,,  llàà  lluuậậtt  pphháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  llòònngg  ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  

pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó,,  

tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii”” (C. 23-

25) 
  
 Sự đổi mới trong đời sống tâm trí chúng ta là vô nghĩa nếu không được chuyển hóa thành 

thái độ xứng hiệp để rồi sẽ đem lại đời sống xứng hiệp… 

 Nếu không có sự chuyển hóa từ nhận thức thành đời sống thì cũng chỉ là “kẻ nghe lời 

mà không làm theo”, là người “soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên 

mặt ra thể nào” (C. 23, 24) - Và điều này không đẹp ý Đức Chúa Trời! 

 Sự nhận thức về điều sai phải được tiếp nối bằng sự nhận thức về điều đúng: “xét kĩ 
luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do” (C. 25a) 

 Sự nhận thức về điều đúng còn phải được hiện thực hóa qua đời sống: “bền lòng suy 

gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó” (C. 25b) 
 Kết quả: Phước hạnh (C. 25c) 

 

IIII..    TTRROONNGG  HHÀÀNNHH  ĐĐỘỘNNGG  (Gia. 1:26-27) 

““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”” (C. 27)     
 Một khi có được thái độ đối ứng đúng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với sự thử thách, gian 

truân chúng ta sẽ có thể thực hành đời sống tiết độ và nếp sống đạo của chúng ta sẽ trở nên ổn 

định, bền vững theo ý chỉ của Ngài…  

 

 1. Giữ Sự Tiết Độ (Gia. 1: 26) 



 

  ““NNhhưượợcc  bbằằnngg  ccóó  aaii  ttưưởởnngg  mmììnnhh  llàà  ttiinn  đđạạoo  mmàà  kkhhôônngg  ccầầmm  ggiiữữ  

llưưỡỡii  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  llạạii  llừừaa  ddốốii  llòònngg  mmììnnhh,,  tthhìì  ssựự  ttiinn  đđạạoo  ccủủaa  

nnggưườờii  hhạạnngg  ấấyy  llàà  vvôô  íícchh”” (C. 26) 
 
Con người tôn giáo không thể thiếu sự tiết độ tôn giáo…  

(1) Dấu hiệu của sự giả hiệu (Sv. Ma. 23:27)  

  Dầu bề ngoài trông có vẻ “tôn giáo”: Thoạt trông qua thì có vẻ “cao đạo”! 
  Nhưng bề trong luôn có tác dụng “tố cáo” : Nhìn kỹ lại thì thấy chỉ là “sự giả 

tạo”! 

(2) Kết cuộc của sự giả hiệu  
  Tác dụng đối với ngoại giới: Có thể “bắt mắt”! 

  Tác dụng đối với bản thân: Sẽ bị “bắt tội”! 

   “vô ích”: Gr. mataios  Không có ích cho bản thân, cho tha nhân, và cho 
Đức Chúa Trời (Sv. 1Cô. 6:12; 10:23, 31) 

   Một khi đời sống bị kể là “vô ích”:  Đồng nghĩa với sự mắc tội (Sv. Ma. 

5:13) 

 2. Theo Đuổi Nếp Sống Đạo (Gia. 1: 27) 

  ““
2277bb

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”” 

(C. 27b) 
 

Và sự theo đuổi một nếp sống tôn giáo xứng hiệp…  
(1) Sống đạo thực hành 

  Là sự bày tỏ ra bên ngoài của thực chất ở bên trong 
  Là bông trái của đức tin qua đời sống cá nhân  

(2) Sống đạo nên thánh  

    Là sự tách li khỏi thế gian 
    Để tận hiến cho Đức Chúa Trời bằng nếp sống đạo của mình 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


