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Trước sự lan tràn của tội lỗi trong xã hội của Tây Phương, cũng như xã hội Đông Phương. Đặc
biệt là những tội liên quan đến luân lý và tình dục. Chúng tôi biết quý vị phụ huynh có con em
trong lứa tuổi thanh thiếu niên rất là lo lắng, chúng ta không biết làm thế nào để giúp con cái
giữ đời sống đạo đức tránh lối sống sa đọa. Nhất là tránh lối sống đi đến chỗ có quan hệ tình
dục với bạn trai, bạn gái. Với người không phải là vợ chồng của mình. Tuy ngày nay vì ảnh
hưởng của tiêu chuẩn đạo đức suy đồi trong xã hội, một số người trẻ Việt Nam có lối sống bừa
bãi, thác loạn. Nhưng cũng vẫn có những bạn trẻ muốn giữ đời sống trong sạch. Các bạn nầy
thường nói: “ Chúng em yêu nhau và muốn giữ tình yêu của chúng em trong sạch cho đến ngày
cưới, nhưng làm sao biết khi nào cám dỗ đến để mà tránh, và mình có thể làm gì để tránh cám
dỗ.” Vì lý do đó hôm nay chúng tôi xin chia xẻ với quý vị và các bạn một số những điều chúng
ta có thể làm hoặc là chúng ta cần nghĩ đến để giúp chúng ta tránh rơi vào cạm bẫy của cám
dỗ về tình dục.

Người ta thường nói tình dục giống như lửa, khi đã bén thì cháy bùng lên rất nhanh, rất mạnh
không gì có thể ngăn chận được, vì lửa nguy hiểm như thế nên chúng ta không đùa với lửa,
chúng ta phải tránh lửa thật xa, tương tự như thế, một trong những bí quyết để không bị cám
dỗ về tình dục là đừngđùa với cám dỗ nhưng phải tránh xa với cám dỗ. Đối với các bạn trẻ
đang trong thời gian tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Nếu muốn tránh bị cám dỗ về tình dục, các
bạn cần thực hành những điều sau đây:

Đừng đi riêng với nhau ở nơi vắng vẻ

Mục sư Billy Graham nhà truyền giáo nổi tiếng thế giới đã nói: Khi hai bạn trẻ đi riêng với nhau
luôn luôn có một nhân vật thứ ba đi theo đó là quỷ sa tan. Nó đi theo để cám dỗ hai người
phạm tội. Nếu ghi nhớ điều nầy các bạn sẽ luôn luôn cẩn thận, không bao giờ đi riêng với nhau
đến những nơi vắng vẻ, cách biệt với người chung quanh. Vì trong những nơi đó các bạn sẽ bị
cám dỗ và sẽ ngã vào tội lỗi một cách dể dàng. Thánh Phi-e-rơ dạy chúng ta như sau:

Hãy tiết độ và tĩnh thức kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung
quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (Thư I Phi-e-rơ 5:8)

Ma quỷ luôn luôn tìm cơ hội để kéo chúng ta vào tội lỗi. Nhưng không phải người nào ma quỷ
cũng nuốt được. Nó chỉ tìm đến những người nào nó biết. Nó có thể nuốt được mà thôi. Nếu
chúng ta tĩnh thức và tiết độ tức là nếu chúng ta biết nguy hiểm của cám dỗ và cẩn thận để
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phòng hoặc tránh xa thì ma quỷ không cám dỗ chúng ta được. Nếu các bạn muốn giữ cho tình
yêu của mình được trong sạch tốt đẹp nhưng không cẩn thận mà cứ lén lút gặp nhau ở những
nơi riêng tư, vắng vẻ. Không sớm thì muộn các bạn cũng sẽ ngã vào tội lỗi.

Đừng đi riêng với nhau trong đêm tối

Bóng tối luôn luôn đồng lõa với tội lỗi. Nếu muốn tránh tội lỗi chúng ta phải tránh xa bóng tối.
Tục ngữ ta cũng có câu: “Đi đêm có ngày gặp ma!” Người nào cứ đi vào những chỗ tối tăm
nhiều cám dỗ thì thế nào cũng ngã vào tội lỗi. Có những người vì thích phạm tội nên cố tình đi
vào nơi tối tăm. Đây là điều dại dột và nguy hiểm. Chúa Cứu Thế biết rõ con người khi Ngài
phán:

Ánh sáng Trời đã soi chiếu thế giới nhưng người ta thích bóng tối hơn ánh sáng vì họ làm
những việc ám muội. Ai làm việc gian ác điều ghét ánh sáng không dám đến gần ánh sáng. Vì
sợ tội ác mình bị phát hiện. Ngược lại người làm điều chân thật thích gần ánh sáng, vì ánh
sáng phát hiện công việc tốt đẹp họ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời (Phúc Âm Giăng 3:19-21)

Nếu chúng ta không làm điều gì bị mờ ám hay xấu xa, chúng ta sẽ không muốn đi vào chỗ tối.
Tại sao các cặp tình nhân thích hẹn hò nhau ban đêm, ở những chỗ tối, không ai nhìn thấy. Vì
họ làm những điều mà nếu đưa ra ánh sáng thật là xấu hổ. Nếu muốn tránh cám dỗ, chúng ta
phải tránh bóng tối. Hãy tránh đi với nhau vào những nơi tối như rạp hát, phòng trà, hay chỗ
khiêu vũ cũng tránh đi với nhau trong đêm khuya vì đây là những lúc và những nơi chúng ta dễ
ngã vào tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng ta người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi luôn luôn đi trong
ánh sáng của Chúa để được tâm giao với Chúa. Hầu có thể tránh xa tội lỗi và có sức của Chúa
để chiến thắng cám dỗ.

Các bạn cần giữ cách ăn mặc, nói năng và hành vi cử chỉ đứng đắn

Khi hai bạn nam nữ gặp nhau là tự nhiên là đã có sự thu hút lẫn nhau. Vì vậy trong thời gian
yêu nhau, các bạn cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, trong hành động cử chỉ và nhất là trong
cách ăn mặc để sự thu hút tự nhiên giữa nam nữ đó không trở thành cám dỗ về tình dục và
khiến các bạn phạm tội. Các anh thường bị cám dỗ qua đôi mắt vì thế cách ăn mặc của các
cô là điều rất quan trọng. Để giúp cho người bạn trai của mình không bị cám dỗ các cô cần
phải ăn mặc kín đáo và đứng đắn. Những quần áo quá chật, quá ngắn và quá mỏng là những
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điều các cô phải tránh. Những người con gái ăn mặc không đứng đắn, khô ng đàn hoàng
thường là những người không đứng đắn, và lắm khi còn là những người nguy hiểm nữa. Đây là
điều các anh cần để ý, đó là những người con gái không có đức hạnh, tức là không có vẻ đẹp
bề trong thì thường dùng cái đẹp bề ngoài để thu hút người khác phái. Vì thế nếu muốn có một
người vợ hiền, đạo đức các anh không nên chạy theo những cô gái ăn mặc theo thời trang và
trang sức lòe loẹt.

Kinh Thánh cũng để ý nhiều đến cách ăn mặc của phái nữ, sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên các bà,
các cô như sau:

Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt nhưng
hãy tìm kiếm trang sức bề trong, dấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tinh
thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời (Thư I Phi-e-rơ 2:3-4)

Có lẽ một số quý cô sẽ nói rằng: “Tôi phải ăn mặc theo thời trang nếu không thì bị chê là lỗi
thời, là quê mùa!” Nếu lúc nào chúng ta cũng muốn chạy theo những thời trang mới nhất và
những thời trang quá đáng của đời thì có thể lắm là chúng ta không có mục tiêu cao đẹp cho
đời sống của mình. Hơn nữa ăn mặc theo thời trang và ăn mặc không đúng đắn là hai điều
khác nhau. Các cô có thể ăn mặc những kiểu áo kín đáo và đứng đắn mà vẫn rất trang trọng và
hợp thời trang. Cách ăn mặc cũng như cách trang điểm của một người cho ta biết rất nhiều và
khá đúng về đời sống đạo đức của người đó. Có người ngã vào tội lỗi không phải vì hoàn cảnh,
hay vì một điều gì khác mà vì cách ăn mặc không đứng đắn hoặc là những lời nói, những cử
chỉ thiếu suy nghĩ của chính mình.

Tránh đọc những sách báo đồi trụy hay xem những phim ảnh không đứng đắn

Ngày trước người ta phải len lõi vào những khu phố dơ bẩn, phải lén lút tìm kiếm mới có những
sách vở và phim ảnh đồi trụy. Nhưng ngày nay những thứ nầy bày bán khắp nơi. Những hình
ảnh dâm ô không những đầy dẫy ngoài đường phố mà còn tràn vào nhà chúng ta qua sách
báo, qua ti vi và video. Thật, quỷ Sa-tan đang tấn công mọi người đặc biệt là giới trẻ trong
phương diện tình dục để khiến con người sa đọa phạm tội mà không biết chán.

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của thế giới nầy và ở trong một trận chiến tâm
linh thật là kinh khủng. Nếu không cẩn thẩn chúng ta sẽ thua và sẽ ngã chết một cách thảm
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thương vì thế các bạn hãy cẩn thận, hãy vứt bỏ đi tất cả những sách vở hay tranh ảnh có thể
đầu độc tâm trí các bạn và đưa các bạn đến chổ phạm tội. Đừng bao giờ đụng đến những cuộn
video dơ bẩn, cũng đừng rũ nhau đi xem những cuốn phim thiếu đứng đắn. Nếu xem thường
những điều đó chúng ta không tránh được tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy tránh khỏi tình
dục trai trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận.” Không chỉ vứt bỏ
những rác rết làm dơ bẩn tâm trí chúng ta, chúng ta cũng cần trao dồi tâm trí bằng những điều
thanh cao, trong sạch và hữu ích. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh là Lời Chúa, cũng hãy đọc
những sách báo có tính cách gây dựng và giáo huấn con người trong đời sống đạo đức. Người
ta thường nói chúng ta đọc cái gì hay đọc sách gì thì chúng ta sẽ trở nên giống như vậy.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
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