
 

 

 

 
 

 

 

 

“Chính mỗi Cơ Đốc Nhân chúng ta phải có trách nhiệm  

về sự tự nhận thức của mình đối với sự cám dỗ sao cho hợp Kinh Thánh,  

đồng thời cũng phải có trách nhiệm về hành vi của mình đối với sự cám dỗ  

theo đúng ý chỉ của Đức Chúa Trời.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““AAii  ăănn  bbáánnhh  hhooặặcc  uuốốnngg  cchhéénn  ccủủaa  CChhúúaa  ccáácchh  kkhhôônngg  xxứứnngg  đđáánngg,,    

tthhìì  ssẽẽ  mmắắcc  ttộộii  vvớớii  tthhâânn  vvàà  hhuuyyếếtt  ccủủaa  CChhúúaa..”” 

(1Cô. 11:27; Sv. 1Cô. 11:23-32) 

 



 

  

  

  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

 

““1133  CChhớớ  ccóó  aaii  đđưươơnngg  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  

ẤẤyy  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccáámm  ddỗỗ  ttôôii;;  

vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  bbịị  ssựự  áácc  nnààoo  ccáámm  ddỗỗ  đđưượợcc,,  

vvàà  cchhíínnhh  NNggààii  ccũũnngg  kkhhôônngg  ccáámm  ddỗỗ  aaii..  
1144  NNhhưưnngg  mmỗỗii  nnggưườờii  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  kkhhii  mmắắcc  ttưư  ddụụcc  xxuuii  ggiiụụcc  mmììnnhh..””  

(Gia. 1:13-14)  

 

II..  PPHHẢẢII  CCÓÓ  TTRRÁÁCCHH  NNHHIIỆỆMM  VVỀỀ  SSỰỰ  TTỰỰ  NNHHẬẬNN  TTHHỨỨCC  CCỦỦAA  MMÌÌNNHH  

ĐĐỐỐII  VVỚỚII  SSỰỰ  CCÁÁMM  DDỖỖ  (Gia. 1:13)    

 ““CChhớớ  ccóó  aaii  đđưươơnngg  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  ẤẤyy  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccáámm  ddỗỗ  

ttôôii;;  vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  bbịị  ssựự  áácc  nnààoo  ccáámm  ddỗỗ  đđưượợcc,,  vvàà  cchhíínnhh  NNggààii  

ccũũnngg  kkhhôônngg  ccáámm  ddỗỗ  aaii..”” (Gia 1:13) 

 

1. Tác Dụng: 

  iúp hình thành đức trung tín  đời sống  ền   ng :  r.          

[hupomone]; đồng nghĩa với  r.  ακρ θ   α  [makrothumia] - 

“trung tín” (Gal. 5:22)! 

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

nnhhưư  llàà  đđiiềềuu  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  33  vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ssựự  tthhửử  tthháácchh  đđứứcc  ttiinn  

aannhh  eemm  ssaannhh  rraa  ssựự  nnhhịịnn  nnhhụụcc..  4
4
  NNhhưưnngg  ssựự  nnhhịịnn  nnhhụụcc  pphhảảii  llààmm  ttrrọọnn  

vviiệệcc  nnóó,,  hhầầuu  cchhoo  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  ccũũnngg  ttrrọọnn  llàànnhh  ttooàànn  vvẹẹnn,,  kkhhôônngg  

tthhiiếếuu  tthhốốnn  cchhúútt  nnààoo..”” (Gia. 1:2-4) 

 

2. Hậu Quả: 

  Khiến dẫn đến sự chết!  

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

ssựự  cchhếếtt..”” (Gia. 1:15) 



 

3. Liệu Pháp: 

  Được điều trị duy nhất  ằng chính  ời Đức Chúa Trời!  

““1166  HHỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhớớ  ttựự  ddốốii  mmììnnhh::  1
177  MMọọii  âânn  đđiiểểnn  ttốốtt  llàànnhh  

ccùùnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ttrrọọnn  vvẹẹnn  đđềềuu  đđếếnn  ttừừ  nnơơii  ccaaoo  vvàà  bbởởii  CChhaa  ssáánngg  lláánngg  

mmàà  xxuuốốnngg,,  ttrroonngg  NNggààii  cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  ssựự  tthhaayy  đđổổii,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  

bbóónngg  ccủủaa  ssựự  bbiiếếnn  ccảảii  nnààoo..  1
188  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..””  (Gia. 1:16-18) 

““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) 

““CCáácc  nnggưươơii  đđãã  đđưượợcc  ttrroonngg  ssạạcchh,,  vvìì  llờờii  TTaa  đđãã  bbảảoo  cchhoo..”” (Gi. 15:3) 

 

 4. Khởi Điểm: 

   Bắt đầu từ   ng ham muốn! 

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

1:13; Sv. Gia. 4:1-3)  

 

IIII..  PPHHẢẢII  CCÓÓ  TTRRÁÁCCHH  NNHHIIỆỆMM  VVỀỀ  HHÀÀNNHH  VVII  CCỦỦAA  MMÌÌNNHH  ĐĐỐỐII  VVỚỚII  SSỰỰ  

CCÁÁMM  DDỖỖ (Gia 1:14) 

 ““NNhhưưnngg  mmỗỗii  nnggưườờii  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  kkhhii  mmắắcc  ttưư  ddụụcc  xxuuii  ggiiụụcc  mmììnnhh..”” (Gia 1:14) 

 

 1. Không Được Tránh Né. 

   Đừng đổ cho Đức Chúa Trời dầu chỉ  à gián tiếp ! 

““CChhớớ  ccóó  aaii  đđưươơnngg  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  ẤẤyy  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ccáámm  ddỗỗ  ttôôii......”” (Gia. 1:13a; Sv. Êph. 4:27) 

  ““TThhưưaa  rrằằnngg::  NNggưườờii  nnữữ  mmàà  CChhúúaa  đđãã  đđểể  ggầầnn  bbêênn  ttôôii  cchhoo  ttôôii  

ttrrááii  ccââyy  đđóó  vvàà  ttôôii  đđãã  ăănn  rrồồii..”” (Sáng. 3:12) 

 ““NNggưườờii  nnữữ  tthhưưaa  rrằằnngg::  CCoonn  rrắắnn  ddỗỗ  ddàànnhh  ttôôii  vvàà  ttôôii  đđãã  ăănn  rrồồii..”” 

(Sáng. 3:13b) 

 ““MMỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  tthhửử  xxéétt  vviiệệcc  llààmm  ccủủaa  mmììnnhh,,  tthhìì  ssựự  kkhhooee  mmììnnhh  



cchhỉỉ  ttạạii  mmììnnhh  tthhôôii,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ttạạii  kkẻẻ  kkhháácc..”” (Gal. 6:4; Gr. 

κα    α  [kauchema], “tự mãn”  

 

 2. Phải Thấy Đúng Vấn Đề. 

 Đức Chúa Trời hoàn toàn vô can đối với điều ác và sự cám dỗ! 

““VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  bbịị  ssựự  áácc  nnààoo  ccáámm  ddỗỗ  đđưượợcc,,  vvàà  cchhíínnhh  NNggààii  

ccũũnngg  kkhhôônngg  ccáámm  ddỗỗ  aaii..”” (Gia. 1:13b) 

 “Đức Chúa Trời chẳng  ị sự ác nào cám dỗ được”:  r. 

    ρα      [apeirastos], xuất xứ từ  r.    ρ   [peirao], 

“kiểm nghiệm, chứng nghiệm”  “không thể kiểm nghiệm 

hay chứng nghiệm được”. 

 “và chính Ngài cũng không cám dỗ ai”:  r.    ρ ζ  

[peirazo]  “thu hút vào tội  ỗi,  àm cho rời xa Đức Chúa 

Trời”. 

 

 3. Phải Chịu Trách Nhiệm. 

 Chính Cơ Đốc Nhân chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

về hành vi của mình đối với mọi sự cám dỗ! 

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

1:14) 

   “mắc (...) xui giục”:  r.     κ  [exelko]  “ ị  ôi kéo theo 

một sự gì đấy,  ởi một sự gì đấy” 

   “tư dục”:  r.    θ   α [epithumia]  “sự mong muốn của 

chính  ản thân mình trên một  ĩnh vực, phạm vi nào đấy” 

   

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 

““11  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??  2
2
  AAnnhh  eemm  

tthhaamm  mmuuốốnn  mmàà  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  cchhii;;  aannhh  eemm  ggiiếếtt  nnggưườờii  vvàà  gghheenn  gghhéétt  mmàà  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  

vviiệệcc  ggìì  hhếếtt;;  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  ttrraannhh  ccạạnnhh  vvàà  cchhiiếếnn  đđấấuu;;  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  cchhii,,  vvìì  

kkhhôônngg  ccầầuu  xxiinn..  3
3
  AAnnhh  eemm  ccầầuu  xxiinn  mmàà  kkhhôônngg  nnhhậậnn  llããnnhh  đđưượợcc,,  vvìì  ccầầuu  xxiinn  ttrrááii  llẽẽ,,  đđểể  

ddùùnngg  ttrroonngg  ttưư  ddụụcc  mmììnnhh..”” (Gia. 4:1-3) 


