
 

 

““PPHHẢẢII  XXỬỬ  LLÝÝ  SSỰỰ  BBẤẤTT  HHÒÒAA  

CCHHOO  HHỢỢPP  KKIINNHH  TTHHÁÁNNHH””  
((Gia. 4:1-10))  

““MMọọii  mmốốii  bbấấtt  hhòòaa  đđềềuu  kkhhởởii  xxuuấấtt  ttừừ  ttấấmm  llòònngg,,  mmộộtt  kkhhii  ssựự  bbấấtt  bbììnnhh  đđưượợcc  cchhấấpp  cchhứứaa    

ttrroonngg  llòònngg,,  ttiiếếnn  ttrrììnnhh  ccủủaa  ssựự  bbấấtt  hhòòaa  ccóó  kkhhảả  nnăănngg  kkhhởởii  đđầầuu!!TThhựựcc  cchhấấtt  ccủủaa  vvấấnn  đđềề    

ởở  cchhỗỗ  ttấấmm  llòònngg  nngghhiiêênngg  vvềề  đđââuu  vvàà  ddầầuu  rrằằnngg  ssựự  ccuuốốnn  hhúútt  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann  llàà  rrấấtt  llớớnn    

nnhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  kkíínnhh  yyêêuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkhhôônngg  đđưượợcc  pphhéépp  hhòòaa  ttaann  vvớớii  tthhếế  ggiiaann!!””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  ““
88
HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  đđếếnn  ggầầnn  aannhh  eemm..    

HHỡỡii  kkẻẻ  ccóó  ttộộii,,  hhããyy  llaauu  ttaayy  mmììnnhh,,    

ccóó  aaii  hhaaii  llòònngg,,  hhããyy  llààmm  ssạạcchh  llòònngg  đđii;;  

  
99
hhããyy  ccảảmm  bbiiếếtt  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  mmììnnhh,,  hhããyy  đđaauu  tthhưươơnngg  kkhhóócc  llóócc;;    

hhããyy  đđổổii  ccưườờii  rraa  kkhhóócc,,  đđổổii  vvuuii  rraa  bbuuồồnn””    
(Gia. 4:7) 



 

 

““PPHHẢẢII  XXỬỬ  LLÝÝ  SSỰỰ  BBẤẤTT  HHÒÒAA    

CCHHOO  HHỢỢPP  KKIINNHH  TTHHÁÁNNHH””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..   NNGGUUYYÊÊNN  LLÝÝ  VVỀỀ  SSỰỰ  BBẤẤTT  HHÒÒAA  (Gia. 4:1-3)     

 ““NNhhữữnngg  đđiiềềuu  cchhiiếếnn  đđấấuu  ttrraannhh  ccạạnnhh  ttrroonngg  aannhh  eemm  bbởởii  đđââuu  mmàà  

đđếếnn??  HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ttừừ  ttììnnhh  ddụụcc  aannhh  eemm  vvẫẫnn  hhaayy  ttrraannhh  cchhiiếếnn  

ttrroonngg  qquuaann  tthhểể  mmììnnhh  ssaaoo??”” (C. 1) 
 

 1. Nguồn Gốc Của Sự Bất Hòa (C. 1) 

  MMọọii  mmốốii  bbấấtt  hhòòaa  đđềềuu  kkhhởởii  xxuuấấtt  ttừừ  ttấấmm  llòònngg  ((đđờờii  ssốốnngg  ttââmm  

ttrríí))!!……  

   Những vấn đề sắp được đề cập là nghiên trọng, từ liệu 

Gr. adelphos, “anh em” (Sv. 1:2; 2:1; 3:1), không có ở 

đoạn này!  

   Phần này tiếp tục đưa ra các sự dạy dỗ về các vấn đề tiêu 

cực đã đề cập ở phần trước (Sv. 13:14-16). 

   Tính phản diện của các vấn đề này cho thấy việc duy trì 

các mỹ đức Cơ Đốc (Sv. 3:13, 17-18) là hết sức cần thiết. 

   “những điều chiến đấu”: Gr. polemos  Sự tranh chiến 

nội tại trong đời sống tâm trí của mỗi cá nhân. 

   “tranh cạnh”: Gr. mache  Sự tranh chiến ngoại phát 

thành tranh chấp với người khác. 

 

 2. Vận Động Của Sự Bất Hòa (C. 2-3) 

  MMộộtt  kkhhii  ssựự  bbấấtt  bbììnnhh  ((bbựựcc  bbộộii))  đđưượợcc  cchhấấpp  cchhứứaa  ttrroonngg  llòònngg,,  

ttiiếếnn  ttrrììnnhh  ccủủaa  ssựự  bbấấtt  hhòòaa  ccóó  kkhhảả  nnăănngg  kkhhởởii  đđầầuu!!......  



  

   Cơ chế: Bất cứ điều gì nội tại đều có thể ngoại phát (Sv. 

Ma. 12:34; Mác 9:51). 

  Tính chất: Theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời, việc cưu 

mang (tức chấp chứa trong lòng) sự tức giận bị kể là một tội 

bằng với tội giết người (Sv. Ma. 5:21-22). 

  Vận động: Gia. 4:2-3 giải thích sự vận động gia tăng của tâm 

trạng bất hòa, bất an,… 

   Sự tức giận luôn khiến dẫn đến ý muốn được thỏa mãn 

bằng sự trả đũa, trả thù,… 

   Khi ý muốn trả đũa, trả thù,… không được kiềm chế 

bằng đời sống cầu nguyện (cứ muốn là làm, “không cầu 

xin” hoặc cầu xin “trái lẽ”) hành vi sẽ trở nên bất cập, có 

thể dẫn đến phạm tội giết người! (Sv. Sáng. 4; 1Vua. 21). 
 

IIII..    ĐĐỂỂ  XXỬỬ  LLÝÝ  SSỰỰ  BBẤẤTT  HHÒÒAA  (Gia. 4:4-10)     

 ““VVậậyy  hhããyy  pphhụụcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  hhããyy  cchhốốnngg  ttrrảả  MMaa  QQuuỉỉ,,  tthhìì  nnóó  ssẽẽ  

lláánnhh  xxaa  aannhh  eemm”” (Gia. 4:7) 
 

 1. Đừng Chọn Cách Của Thế Gian (C. 4-5) 

  TThhựựcc  cchhấấtt  ccủủaa  vvấấnn  đđềề  ởở  cchhỗỗ  ttấấmm  llòònngg  nngghhiiêênngg  vvềề  đđââuu!!  NNếếuu  

nnggưườờii  ttaa  vvẫẫnn  ccòònn  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann  tthhìì  ssẽẽ  nngghhiiêênngg  vvềề  tthhếế  ggiiaann,,  ssẽẽ  

ccưư  xxửử  tthheeoo  ccáácchh  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann  --  vvàà  mmặặcc  nnhhiiêênn  ttrrởở  nnêênn  tthhùù  

nngghhịịcchh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii!!......  

   “làm bạn với thế gian”: Gr. philia ho kosmos  Kết bạn 

với mọi sự trong môi trường chung quanh mình; bị hòa 

tan trong môi trường; không có đặc trưng Cơ Đốc. 

   “thù nghịch với Đức Chúa Trời”: Gr. echthra ho theos  

Sự chống nghịch lại Đức Chúa Trời; ở trong tình trạng 

phản loạn đối với Đức Chúa Trời. 

   “bọn tà dâm”: Gr. moichos kai moichalis  Tất cả 



  

những người nam và nữ tà dâm thuộc linh; nói chung về 

những người không chịu vâng lời Đức Chúa Trời mà tự 

để hòa tan trong môi trường sống của mình. 

   Tại sao? 

    Sự kêu gọi (Sv. 2Cô. 6:17; Êph. 5:14) 

    Đời sống nên thánh (Sv. 1Phi. 1:16) 

    Đức Thánh Linh ở cùng (Sv. 1Cô. 6:19  “ghen 

tương”: Gr. epipotheo # Xuất. 20:5, Hb. qanna, “kỵ 

tà”  Chỉ muốn duy nhất thuộc về Ngài). 

  

 2. Hãy Cậy Ân Điển Của Đức Chúa Trời (C. 6-10) 

  SSựự  ccuuốốnn  hhúútt  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann  llàà  rrấấtt  llớớnn  nnhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  kkíínnhh  

yyêêuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkhhôônngg  đđưượợcc  pphhéépp  hhòòaa  ttaann  vvớớii  tthhếế  ggiiaann!!......  

   Tiêu chuẩn về tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa 

Trời là cao, không thể tự thực hiện ngoài ân điển của 

Ngài được (Sv..  ““nnhhưưnngg  NNggààii  llạạii  bbaann  ơơnn  cchhoo  ttaa  llớớnn  hhơơnn  

nnữữaa””, C. 6a). 

   Đối với những ai biết khát khao Đức Chúa Trời hơn tất 

cả thì ân điển của Ngài sẽ giúp họ thắng hơn các sự công 

kích của xác thịt, thế gian, và Ma Quỉ (C. 6b-7). 

   Nguyên tắc: 

    Nhận thực về thực trạng của lòng mình (Có bị hòa 

tan hay không? (C. 7); Có bị vong thân hay không? 

(C. 9). 

    Thay đổi tấm lòng của mình (Nghiêng về Đức Chúa 

Trời, đừng để vấy bẩn vì thế gian, C. 8, 10). 
   

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 

 


