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Bền Lòng Trong Khi Bị Thử Thách 

Trong Ma-thi-ơ 24 và Ma-thi-ơ 13 Chúa Giê-xu đã đưa ra một lời tiên tri về tình 

hình thế giới trong tương lai ngay trước khi Ngài trở lại. Ngày hôm nay, chúng ta 

đang nhìn thấy xung quanh chúng ta có nhiều sự việc giống như những gì Ngài đã 

báo trước. Nhưng Chúa Giê-xu cũng chỉ đường cho các tín hữu để sống sót trong 

những hoàn cảnh này. Yêu cầu trên hết có thể được diễn tả bằng một từ: bền lòng. 

Mặc dù nó thường được dịch ra thành nhiều từ khác nhau – “kiên nhẫn”, “chịu 

đựng” (KJV), “kiên định” (NASB), hoặc “đứng vững” (NIV) – bản dịch đơn nhất 

có lẽ là “bền lòng.” 

Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng xem hai phần Kinh Thánh cụ thể. Trong mỗi phần, 

Chúa Giê-xu đang nói về sự đổ vỡ các mối quan hệ và sự bắt bớ khắp nơi đói với 

Cơ-đốc nhân. Trước hết, trong Ma-thi-ơ 24: 

Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. câu 12 

Khi con người trở nên vô luật pháp, họ cũng trở nên vô cảm luôn. Thường thì 

chúng ta cho tình yêu là tự do và không cấm đoán, không đòi hỏi luật pháp hay kỷ 

luật gì cả. Nhưng nghĩ như vậy là không chính xác. Tình yêu và kỷ luật đi đôi với 

nhau. Khi kỷ luật và luật pháp xuống cấp, tình yêu sẽ nguội dần. Điều đáng nói là 

từ “lòng yêu mến” ở đây trong phần Kinh Thánh này là agape, về cơ bản là nói về 

tình yêu của Cơ-đốc nhân. Chúa Giê-xu không nói tình yêu của thế giới ngày càng 

nguội lạnh, mà là tình yêu của Cơ đốc nhân ngày cành nguội lạnh. Đây là một tình 

trạng đáng báo động. 

Sau khi báo trước về tình trạng thiếu mất tình yêu này, Chúa Giê-xu thêm lời nhắn 

nhủ trong câu 13: 

Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. 
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Để được cứu, chúng ta phải đi đến cuối cùng và điều đó sẽ đòi hỏi sức bền từ phía 

chúng ta. Trong Mác 13:12-13, chúng ta đọc thấy một sự báo trước và lời nhắn nhủ 

tương tự: 

Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha 

mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta. Nhưng ai 

bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. 

Một lần nữa, chúng ta nhìn thấy một hình ảnh rất u sầu: phản bội và bất trung trong 

mối quan hệ gia đình, và Cơ-đốc nhân mọi người ghét bỏ. Đó là lý do tại sao Chúa 

Giê-xu nói chúng ta phải chịu đựng. 

Chịu Đựng Sản Sinh Điều Gì 

Một số phần Kinh thánh nói chung về sự chịu đựng và những sự thử nghiệm mà tất 

cả chúng ta phải đối mặt; một số chỗ cho chúng ta những nguyên tắc làm thế nào 

để chịu đựng được. Đầu tiên là trong Rô-ma 5: 

Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với 

Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhờ Ngài, 

chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển nầy, là ân điển mà nhờ đó 

chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang 

của Đức Chúa Trời. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian 

khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, 

nghị lực sinh ra hi vọng. câu 1-4 

Sự chịu đựng (kiên nhẫn) sinh ra tính cách đứng vững trước thử thách. Về bản 

chất, chúng ta đang nói về sự hình thành tính cách của chúng ta. Chúng ta có thể 

vui mừng (khoe mình, vui mừng và hân hoan) trong sự gian khổ bởi vì chỉ có gian 

khổ nạn mới sinh ra sự kiên nhẫn. Và đến lượt mình, sự kiên nhẫn sinh ra tính cách 

đã được chứng minh (nghị lực). 

Trong Gia-cơ 1:2 chúng ta đọc thấy: “Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách 

trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.” Chúng ta cần phải 

ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài xem chúng ta xứng tầm với những thử thách mà 

chúng ta trải qua, và nhớ rằng những thử thách luôn là vì lợi ích của chính chúng 

ta. Gia-cơ tiếp tục giải thích điều dường như khá mâu thuẫn này là như thế nào:  
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Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn 

phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, 

không thiếu sót điều gì. Gia-cơ 1:3-4 

Gia-cơ nói rằng nếu chúng ta vượt qua được những thử thách và đứng vững, thì 

điều đó sẽ hình thành mọi lĩnh vực trong tính cách và nhân cách của chúng ta. Điều 

đó sẽ khiến chúng ta đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ.  

Một trong những căn cứ rõ ràng chứng minh cho sự phát triển tính cách của chúng 

ta là mối quan hệ gần gũi, kết ước với nhóm nhỏ chỉ có vài người hàng tuần. Khi 

chúng ta chia sẻ về đời sống của chúng ta trong bối cảnh như vậy, thường thì việc 

có lĩnh vực nào trong tính cách của chúng ta chưa bao giờ được xử lý là không 

thực sự rõ ràng. Nếu chúng ta không thể bày tỏ về chúng ta ra với người khác, 

chúng ta có thể tự lừa dối mình về những lĩnh vực chưa được thử nghiệm trong 

tính cách của chúng ta và trở lại với những lần chúng ta phải đối mặt với sự thử 

nghiệm mà có thể phơi bày ra những khu vực đó. 

Có người cho rằng mối quan hệ giống như là “sập mái thì đổ tường”. Chúng ta có 

thể không quan tâm khi sập mái vì Chúa có thể nhìn xuyên qua mái nhà, nhưng 

chúng ta có thể sẽ phiền lòng khi để cho bức tường đổ xuống để rồi những anh em 

trong Chúa của chúng ta có thể nhìn thấy bên trong. Không có một nền tảng chứng 

minh nào rõ ràng cho tính cách Cơ-đốc hơn là mối quan hệ gần gũi hơn, kết ước 

với các tín hữu. 

Những Thử Nghiệm 

Những thử nghiệm mà chúng ta sẽ phải trải qua là gì? Một phác thảo đơn giản 

được tìm thấy trong Ma-thi-ơ chương 13, một dụ ngôn nổi tiếng về người gieo 

giống. Trong dụ ngôn này, Chúa Giê-xu đang nói về các loại đất khác nhau, tượng 

trưng cho một kiểu người nghe Lời Chúa. 

Bằng việc mô tả một số hạt giống rơi vì một lí do nào đó rơi dọc đường bị chim 

trời ăn trước khi nó có thể đi vào lòng đất, và những hạt giống khác rơi trên đất 

nhiều đá sỏi và giữa bụi gai, Chúa Giê-xu giải thích về những loại người tượng 

trưng trong mỗi tình huống này. 

Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều 

đã gieo trong lòng mình; ấy là hạt giống rơi dọc đường. Ma-thi-ơ 13:19 

http://vi.bibles.org/vie-RVV11/Jas/1#Jas.1.4!f.1


4 

 

Hạt giống không bao giờ tìm đường đi vào đời sống của một người cả, nó chỉ nằm 

đó cho đến khi chim trời đến và ăn mất.  

Sau đó, Chúa Giê-xu tiếp tục mô tả hai loại người đã nhận được hạt giống và bắt 

đầu sinh bông trái. Tuy nhiên, cuối cùng thì bông trái không đậu bời vì họ thất bại 

trong việc vượt qua những sự thử nghiệm dành cho họ. Nhóm đầu tiên là những 

người có “những nơi sỏi đá”; nhóm thứ hai là những người có “gai góc”. 

Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; nhưng 

đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn 

nạn, hay bắt bớ, thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người 

nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị 

nghẹt ngòi nên không kết quả. Ma-thi-ơ 13:20-22 

Rất đơn giản, có hai loại thử nghiệm: khi cuộc sống quá khó khăn và khi nó quá dễ 

dàng. Thử nghiệm đầu tiên là sự bắt bớ; thứ hai là sự giàu có. Một số người không 

thể chịu được bắt bớ; một số người thì không thể chịu được sự giàu có. Một số 

người có thể vượt qua được sự bắt bớt, nhưng khi Đức Chúa Trời ban phước lành 

cho họ với một ngôi nhà đẹp, hai chiếc xe hơi và một chiếc thuyền, họ bắt đầu để 

tâm nhiều đến những thứ trong thế gian này hơn những điều thuộc về Vương quốc 

Đức Chúa Trời. 

Có những người khác tiếp nhận Lời Chúa với sự vui mừng, họ nói tiếng lạ, làm 

chứng khắp mọi nơi, và còn nói tiên tri nữa - họ tắm mình trong phước hạnh của 

Đức Chúa Trời. Nhưng một vài tháng sau đó, bạn không còn thấy những người đó 

nữa, bởi vì trong những thời khắc khó khăn, họ liền bị héo tàn.  

Sự thật là, chúng ta phải trải qua cả hai sự thử nghiệm. Chúng ta sẽ bị thử thách bởi 

sự hoạn nạn và cũng bởi sự thành công, và chúng ta phải luôn đứng vững vượt qua 

cả hai. Tôi sẽ cho bạn bốn đề xuất liên quan đến cách để để đạt được sự bền lòng 

theo Kinh Thánh. 

1. Một Sự Kết Ước Chắc Chắn. Điều đầu tiên là chúng ta phải kết ước một cách 

hết lòng với Chúa Giê-xu Christ mà không có bất kì sự e dè nào. Đời sống của một 

Cơ-đốc nhân bình thường nên bắt đầu theo cách như vậy.  
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Dưới đây là hai lời giảng dạy theo kinh thánh dành cho những người mới tin Chúa. 

Thứ nhất, trong Công-vụ 11:23, ghi lại những lời những lời Ba-na-ba nói với một 

nhóm Cơ-đốc nhân mới ở thành phố An-ti-ốt:  

Khi đến nơi và thấy ân điển Đức Chúa Trời thì ông vui mừng và thúc giục 

mọi người cứ vững lòng theo Chúa. 

Cụm từ chính “cứ vững lòng” chỉ ra rằng bạn phải thực sự để cho tâm trí của bạn 

gắn kết với Chúa, bất kể hoàn cảnh như thế nào. Nếu bạn bè của bạn không còn 

như vậy, bạn vẫn sẽ như vậy. Ngay cả khi gia đình của bạn không còn như vậy, 

bạn vẫn sẽ như vậy. Đó là sự vững lòng chúng ta cần. 

Rồi, trong Công-vụ 14:22, chúng ta thấy Ba-na-ba và Phao-lô khích lệ những tín 

hữu mới theo một cách tương tự:  

Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin, và bảo 

rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc 

Đức Chúa Trời.” 

Những người mới tin cần phải biết rằng không có cách nào khác để vào vương 

quốc của Đức Chúa Trời mà không trải qua sự hoạn nạn. Tôi có thể hiểu “vương 

quốc Đức Chúa Trời” ở đây theo hai nghĩa: Có một vương quốc tương lai mà Chúa 

Giê-xu mang đến và thiết lập; nhưng cũng có một vương quốc mà chúng ta bước 

vào và sống ngay trong hiện tại. Và khi đã trải qua nhiều nỗi gian lao thì chúng ta 

sẽ bước vào vương quốc ở hiện tại. Chúng ta sẽ chịu áp lực từ nhiều phía trong đời 

sống của chúng ta. 

Khi người ta đến với Chúa, chúng ta thừa nhận điều đó với họ để báo trước cho họ 

rằng nếu họ muốn bước vào vương quốc hiện tại của Đức Chúa Trời, họ sẽ phải 

trải qua những sự bắt bớ và chống đối. Thật không phải khi nói với những người 

mới tin rằng khi họ đến với Chúa Giê-xu tất cả những vấn đề của họ đều sẽ được 

giải quyết. Sự thật là họ sẽ còn gặp phải những vấn đề khi trở thành Cơ-đốc nhân 

mà trước đây họ chưa bao giờ gặp phải. Một sự kết ước chắc chắn với Chúa Giê-xu 

Christ sẽ là cần thiết để có thể chịu đựng được những thử nghiệm này. 

2. Tập Trung Vào Cõi Đời Đời. Nguyên tắc thứ hai của sự bền lòng được tìm 

thấy trong Hê-bơ-rơ 11:27, liên quan đến Môi-se, là người lớn lên ở Ai Cập, được 

định là sẽ kế thừa ngai vàng trong cương vị là con trai của công chúa Pha-ra-ôn. 
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Ông có được sự giáo dục tốt, giàu có, đặc quyền xã hội – thực ra là, ông có tất cả 

mọi thứ mà thế gian này có thể cho ông. Nhưng ở tuổi bốn mươi, ông đã quay 

lưng, chạy trốn khỏi Ai Cập, và dành thời gian bốn mươi năm sau đó để chăm sóc 

cho một vài con chiên ở phía bên kia của sa mạc. Câu này nói về Môi-se:  

Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy 

Đấng không thấy được. 

Đó là bản chất của sự bền lòng: thấy Đấng không thấy được.  

Đức tin là khả năng khiến chúng ta nhìn thấy những điều không thấy được. Nó có 

liên quan đến sự vô hình: “là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.” 

(Hê-bơ-rơ 11:1, NASB). Nếu chúng ta muốn đứng vững, thế giới vô hình phải thực 

tế hơn thế giới hữu hình đối với chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ yêu mến những 

thứ thuộc về hệ thống thế gian này và quay lưng với những thực tại vô hình của 

vương quốc Đức Chúa Trời. 

Trong II Cô-rinh-tô 4:17-18, chúng ta đọc thấy: 

Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang 

cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy 

được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy 

được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. 

Điều quan trọng là phải nhìn thấy sự hoạn nạn đó chỉ là để thực hiện mục đích của 

Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong khi chúng ta giữ cho mắt mình hướng đến 

thế giới vô hình. Thế giới vô hình là đời đời khôn cùng và không thay đổi. Hãy 

dành thời gian với Kinh Thánh của bạn. Đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, 

sống theo Kinh Thánh, tin lời Kinh Thánh, cầu xin Chúa Thánh Linh khiến Kinh 

Thánh trở nên thực hữu đối với bạn. Sẽ nhanh thôi, Kinh Thánh sẽ trở nên thực 

hữu đối với bạn đến nỗi không có gì trong thế giới này có thể cám dỗ bạn quay 

lưng với Chúa Giê-xu Christ. 

3. Không Từ Bỏ. Ngoài sự cần thiết phải có một kết ước chắc chắn với Chúa và 

giữ mắt chúng ta hướng về thế giới vô hình, còn có một nguyên tắc thứ ba: Nếu 

bạn thất bại, xin đừng bỏ cuộc. Một trong những mưu chước xảo quyệt nhất của 

ma quỉ là hắn nói với bạn rằng: “Ngươi là kẻ thất bại. Rồi ngươi sẽ phải từ bỏ thôi, 
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bởi vì Đức Chúa Trời đã không còn hy vọng gì ở ngươi nữa rồi.” Đừng tin hắn – 

hắn là kẻ nói dối. 

Trong Thi Thiên 37 Đa-vít đã viết: 

Các bước của người thuộc về Đức Giê-hô-va được vững chãi, Ngài ưa thích 

đường lối người ấy. Dù người có vấp ngã cũng không nằm sải dài, vì Đức 

Giê-hô-va đưa tay nâng đỡ người ấy. câu 23-24 

Hãy nhớ rằng nếu bạn ngã, bạn sẽ không nằm sải dài vì Chúa sẽ nắm tay bạn. Đa-

vít biết điều đó. Mặc dù ông đã vấp ngã một cách khủng khiếp và bi thảm trong 

chuyện với Bát-sê-ba, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tha thứ và phục hồi ông. Ông có 

thể nói rằng: “Ngay cả khi bạn vấp ngã, thì cũng đừng bỏ cuộc. Đức Chúa Trời sẽ 

đỡ bạn dậy.”  

Có một người trong Tân Ước cũng đã vấp ngã. Tên của người đó là Phi-e-rơ. Chúa 

Giê-xu phán với Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối Ngài ba lần: 

Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. 32Nhưng 

Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở 

lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ. Lu-ca 22: 31-32 

Chúa Giê-xu không cầu nguyện để Phi-e-rơ không chối Ngài, Ngài cầu 

nguyện để đức tin của ông không bị thất bại. Đức Chúa Giê-xu phán với Phi-

e-rơ: “Nếu ngươi chối ta, đức tin của ngươi vẫn sẽ không thua cuộc. Ngươi sẽ 

vấp ngã nhưng ngươi sẽ đứng dậy.” Cũng vậy, nếu bạn vấp ngã, hãy đưa tay 

ra và để Chúa đỡ bạn dậy. Đừng bỏ cuộc – Chúa sẽ không từ bỏ bạn. 

4. Hướng Mắt Về Phần Thưởng. Nguyên tắc thứ tư là: hãy nhớ sự ban thưởng. 

Không phải tất cả các vấn đề của cuộc sống đều được giải quyết ngay. Có 

những thứ còn ở trong tương lai.  

Phao-lô viết lời chứng về đức tin của ông khi ông đang ở tù: “Ta đã chiến đấu 

trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức 

tin.” (II Ti-mô-thê 4:7) Ba điều này đi cùng với nhau. Nếu bạn muốn giữ đức 

tin, bạn phải chiến đấu. Đức tin là một cuộc chiến. Bạn không thể thoát khỏi 

cuộc chiến mà có thể giữ được đức tin. Bạn phải chiến đấu anh dũng để hoàn 
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thành cuộc đua của mình. Phao-lô đã làm được cả ba điều đó. Ông đã chiến 

đấu anh dũng, đã hoàn tất cuộc đua, và đã giữ được đức tin. Từ lúc đó, ông 

đang chờ đợi phần thưởng. 

Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm 

phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó. II Ti-mô-thê 4:8 

Phao-lô đang chờ ngày xét xử và chắc hẳn là bị xử tội chết dưới tay một vị 

vua bất chính. Nhưng ông nói: “Đó không phải là sự phán quyết cuối cùng. 

Sẽ có một ngày phán xét khác – một ngày ban thưởng – và sự phán xét đó là 

vô cùng công minh.”  

Một số người trong chúng ta sẽ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy ai sẽ là người 

nhận được huy chương vàng. Nó sẽ không phụ thuộc vào tốc độ mà phụ 

thuộc vào sự trung tín và kiên định trong phần việc chúng ta phục vụ. Nếu 

chúng ta đứng vững trước thử thách, chúng ta sẽ giống như vàng đã được thử 

trong lửa. 

Chúng tôi cho phép việc sao chép các bài giảng của DPM vì mục đích phi thương mại để phân 

phối miễn phí. Chúng tôi khuyến khích các bạn thực hiện thêm các bản sao để tặng cho bạn bè 

của bạn và hội thánh của bạn. Sự giảng dạy của Derek Prince được phân phối trong khu vực này 

bởi: Chức vụ Derek Prince Châu Á Thái Bình Dương. 

Email: admin@dpm.co.nz. Trang web: derekprince.co.nz 

Để truy cập thêm những sự dạy dỗ Kinh Thánh chất lượng cao hơn của Derek Prince, vui lòng 

truy cập: www.dpmvietnam.org hoặc quét mã QR 

 

 

mailto:admin@dpm.co.nz

