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NGÀY 16: 20-01-2021 

NĂM LÝ DO BỊ NGƯỜI KHÁC NÓI KHÔNG TỐT VỀ MÌNH 
Câu gốc:  1 Cô-rinh-tô 10:6a Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta,  

I. LÝ DO THỨ 1:  Tại có cho nên bị nói  

1. Tiên tri Na-than quở trách về tội tà dâm của Đa-vít:  2 Sa-mu-ên 12:1-12 

• Cách Đa-vít giải quyết:  Ăn năn nhanh chóng  2 Sa-mu-ên 12:13  

Thi-thiên 34:18 Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương thương, và 

cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối. 

• Kết cuộc: Được Chúa tha tội, không bị chết → (Nhưng vì việc nầy vua đã gây dịp 

cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho 

ngươi hẳn sẽ chết. 2 Sa-mu-ên 12:14-19) 

2. Adam va Êva khi Chúa hỏi về tội ăn trái cấm  Sáng-thế Ký 3:11-13 

• Cách họ giải quyết: Đổ lỗi cho nhau và cho Chúa → Không nhận tội → Không xin 

lỗi Chúa. 

• Kết cuộc: Thân thể bị rủa sả → đất đai bị rủa sả → bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen → 

phải làm lụng vất vả → bị cách xa Cha yêu thương  (Sáng-thế Ký 3:16-24) 

3. Phao- lô quở trách người ở Hội Thánh Cô rinh tô: Phạm tội dâm loạn, lấy vợ của cha 

mình → 1 Cô-rinh-tô 5:1  

• Cách họ giải quyết: Họ không buồn rầu, lên mình kiêu ngạo; Không trừ bỏ kẻ phạm 

tội khỏi giữa vòng họ: →  1 Cô-rinh-tô 5:2   

• Kết cuộc: Bị phó cho quỉ sa-tan:  1 Cô-rinh-tô 5:4 nên tôi đã dường như có mặt ở đó, 

nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó 5 rằng, một 

người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn 

được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus. 

II. LÝ DO THỨ 2:  Luật gieo và gặt   

1. Gieo giống chi, gặt giống nấy: Ga-la-ti 6:7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không 

chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8 Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác 

thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống 

đời đời.  

2. Chúa cảnh báo khi gieo điều ác: Thi-thiên 50:16 Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ 

ác rằng: Nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ Ta? Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước 

Ta? 17 Thật ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán Ta. 18 Khi ngươi thấy 

kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ, Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. 19 Ngươi 

thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt. 20 Ngươi ngồi nói chuyện 

hành anh em ngươi, gièm chê con trai của mẹ ngươi. 21 Đó là điều ngươi đã làm, còn Ta 

nín lặng; Ngươi tưởng rằng Ta thật y như ngươi; Nhưng Ta sẽ trách phạt ngươi, trương 

các điều đó ra trước mặt ngươi. 22 Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét 

điều đó, kẻo Ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng. 

3. Cách giải quyết: Xưng tội cùng Chúa: 1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì 

Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều 

gian ác 

• Xưng tội cùng nhau: Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho 

nhau, hầu cho anh em được lành bịnh. 

III. LÝ DO THỨ 3: Tiếng chuông cảnh báo cho những việc sắp xảy đến 

1. Đức Chúa Jêsus cảnh báo Phi-e-rơ sẽ chối Chúa ba lần: Ma-thi-ơ 26:34 Đức Chúa 

Jêsus phán rằng: Quả thật, Ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ 
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chối Ta ba lần. 

• Phi-e-rơ không cảnh giác/ tin vào chính mình: Ma-thi-ơ-26:33 Phi-e-rơ cất tiếng 

thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp 

phạm vậy. 35b Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu.  

2. Kết cuộc:  Phi-e-rơ bị sa-tan sàng sảy như lúa mì: Lu-ca 22:31   

• Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần:  Lu-ca 22:54-60   

3. Cách Phi-e-rơ giải quyết: ăn năn. Lu-ca 22:61 Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ 

nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối 

ta ba lần; 62 rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 

4. Cách chúng ta cảnh giác:  Khi Chúa cảnh báo bất cứ việc gì! 

• Thức canh và cầu nguyện:  Ma-thi-ơ 26:40b thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế 

thì các ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được!41 Hãy thức canh và cầu 

nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì 

yếu đuối. 

• Không cậy sức mình: 1 Côr-1012 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. 

IV. LÝ DO THỨ 4: Chúa kiểm tra đời sống thuộc linh của chúng ta. 

1. Có mùi thơm bay ra, có trái ngon ngọt cho Chúa: Nhã-ca 4:16 Hỡi gió bắc, hãy nổi 

dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra! 

Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người, và ăn các trái ngon ngọt của người! 

2. Biết cách ứng xử theo lời Chúa khi bị nói hành: 1 Phi-e-rơ 3:15b Hãy thường thường 

sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính 

sợ, 16 phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong 

Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành;   

3. Nhận biết mọi sự hiệp lại làm ích cho mình:  Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự 

hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài 

đã định. 

V. LÝ DO THỨ 5: Được phước, được phần thưởng:  Ma-thi-ơ 5:10 Phước cho những kẻ 

chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ Ta 

mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi 

sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời 

sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy 

1. Cách giải quyết: Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ → (nhờ Đức Thánh linh giúp đỡ) 

• Yêu thương/ cầu nguyện/ chúc phước: Lu-ca 23:34b Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ 

không biết mình làm điều gì. → (Ma-thi-ơ 5:44 Song Ta nói cùng các ngươi rằng: 

Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, → Rô-ma 12:14 Hãy 

chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.) Amen. 
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