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How to respond to testing
Làm thế nào để ứng phó với thử thách.

Là những Cơ đốc nhân tất cả chúng ta sẽ trải qua các trường hợp thử thách.  
Chúng xảy đến qua nhiều hình thức khác nhau: một cuộc khủng hoảng về sức 
khỏe hoặc tài chính; sự đổ vỡ trong mối quan hệ cá nhân; bị khước từ hoặc bị 
bắt bớ vì niềm tin; một vài thời điểm tăm tối mà không có lối thoát.  Trong bất 
kỳ thời gian thử thách nào thì điều quan trọng là luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời 
quan tâm nhiều đến nhân cách của chúng ta hơn là những thành tựu của chúng 
ta.

Vậy làm thế nào để chúng ta ứng phó với thử thách?

Trước tiên, chúng ta phải phân biệt giữa sự thử thách và sự trừng phạt.  Là 
những Cơ Đốc nhân, thông thường chúng ta không nhận ra sự trừng phạt của 
Đức Chúa Trời.  Kết quả là, chúng ta áp dụng cách chống trả lại ma quỷ, trong 
khi thực tế chúng ta cần phải đầu phục Đức Chúa Trời.  Cốt lõi của vấn đề 
nhân cách đó là biểu hiện của sự Kiêu Ngạo.

Có một lời cầu nguyện vào cuối Thi Thiên 19 (:12-13) mà tôi và Ruth thường 
lặp lại:

Ai biết được các sự sai lầm mình?  Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.
Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị 
tôi;
Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng. 

Tôi đã thấu hiểu rằng những lỗi lầm thầm kín không phải là những bí mật mà 
chúng ta giấu người khác - mà với Đức Chúa Trời.  Đây là bí mật của chính 
chúng ta, những lỗi lầm trong nhân cách của chúng ta mà chúng ta không nhận 



ra.  Vua Đa-vít mô tả đây là tội tự phụ - Tội lỗi mà chúng ta phạm khi chúng ta 
cho rằng điều đó được Đức Chúa Trời chấp thuận, nhưng trên thực tế nó lại 
xúc phạm đến Ngài.  Thông thường Đức Chúa Trời sẽ không tiết lộ những tội 
như vậy cho chúng ta, cho đến khi chúng ta thật sự khiêm nhường hạ mình và 
mời Ngài kiểm soát nhân cách của chúng ta và để vạch trần những động cơ sâu 
xa của chúng ta. 

Một khi chúng ta rõ ràng rằng những gì chúng ta thực sự đang trải qua là một 
cuộc thử thách từ Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải nắm chắc rằng "tất cả các 
căn cứ đều được phòng thủ" (để mượn cụm từ của môn bóng chày)

Căn cứ số 1: ĂN NĂN

Sự ăn năn có lẽ là học thuyết cơ bản của Cơ đốc nhân mà ít được nhấn mạnh 
bởi những nhà giảng thuyết đương đại.  "Chỉ tin" là một thông điệp ngọt ngào, 
nhưng nó không phù hợp với Kinh Thánh.  Thông điệp từ khởi đầu cho đến 
cuối sách Tân Ước là: điều đầu tiên là ăn năn, sau đó là tin.  Khi có bất kỳ tội 
lỗi nào trong cuộc sống của chúng ta, dù có đức tin nào đi chăng nữa mà không 
có biểu hiện sự ăn năn thì đó chỉ là sự giả tạo.  Nó không gặt hái được những gì 
từ đức tin chân chính.

Một hình ảnh đơn giản minh họa về sự ăn năn thật là “quay trở đầu xe lại”.  
Bạn nhận ra rằng bạn đã không sống đúng.  Bạn dừng ngay lại và quay trở lại.  
Sau đó bạn tiếp tục theo hướng ngược lại.  Nếu bạn không đi tiếp theo hướng 
ngược lại được, bạn đã không thực sự hối cải.

Căn cứ số 2: CAM KẾT

Theo Rô-ma 10: 9 (Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng 
ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ 
được cứu;) có hai điều kiện cần thiểt cho sự cứu rỗi: tin trong lòng rằng Đức 
Chúa Trời đã làm Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết; tuyên xưng bằng miệng Chúa 
Jêsus là Chúa.

Khi bạn tuyên xưng Chúa Jêsus là Chúa, bạn cho phép Ngài kiểm soát cả cuộc 
đời bạn - thời gian, tiền bạc, tài năng, những ưu tiên và những mối quan hệ của 
bạn.  Bạn không còn giữ lại gì.  Có người đã từng nói "Nếu Chúa Jêsus không 



phải là Chúa của tất cả" - "thì Ngài không phải là Chúa".

Căn cứ số 3: Thái Độ Đối Với Kinh Thánh

Satan đã mang lại sự sụp đổ của tổ phụ đầu tiên của chúng ta khi hắn dụ dỗ họ 
đặt câu hỏi về sự thật về Lời của Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời há có phán 
dặn. . . ?" (S.T.K 3:1)

Chính Chúa Jêsus đã đặt dấu ấn quyền năng thiêng liêng của Ngài trên Kinh 
Thánh khi Ngài gọi đó là Lời của Đức Chúa Trời và thêm vào, "Kinh thánh 
không thể bỏ được" (Gi 10:35)

Phaolô tuyên bố dứt khoát rằng, “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi 
dẫn.” (2Tim 3:16)

Để đặt câu hỏi thẩm quyền của Kinh Thánh là một điều quý giá mà không ai 
trong chúng ta có thể gánh được.  Đó là con đường dẫn đến tai họa hôm nay 
cũng như nó đã xảy ra trong vườn Eden.

Căn cứ số 4: Mối Quan Hệ Đúng Đắn

Học thuyết đúng đắn là nền tảng đức tin của Cơ đốc nhân .  Nhưng học thuyết 
đúng đắn được áp dụng đúng sẽ tạo ra mối quan hệ đúng đắn.  Mối quan hệ cá 
nhân của chúng ta nên phản ánh học thuyết mà chúng ta tuyên xưng.

Chính Chúa Jêsus đã nhấn mạnh đến việc duy trì các mối quan hệ đúng đắn.  
Chúa đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng để đối phó với người anh em tội lỗi nghịch 
cùng chúng ta.

Ma-thi-ơ 18:15-17

“Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi 
với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.  Ví bằng 
không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm 
chứng mà mọi việc được chắc chắn.  Nếu người không chịu nghe các người 
đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì 
hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.”

  Trong bài giảng trên núi Ngài cảnh báo, "Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch 



mình, phải lập tức hòa với họ," (Ma-thi-ơ 5:25)

Chúa kết lời cầu nguyện của mình với một lời cảnh báo long trọng: “Song nếu 
không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các 
ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:15)

Trong bất kỳ thời gian thử thách nào chúng ta phải cẩn thận kiểm tra thái độ và 
mối quan hệ của chúng ta, để chắc chắn rằng trong lòng chúng ta không chứa 
bất kỳ sự cay đắng hay sự oán giận hoặc sự không tha thứ nào.

Chúng ta cũng cần lưu ý rằng chúng ta không thể có mối quan hệ đúng đắn với 
những người sai trái.  Đừng bị lừa dối, Phao-lô cảnh cáo chúng ta, “Anh em 
chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” ( I Cô-rinh-tô 15:33).   Chúng ta 
không thể có được đời sống thánh khiết nếu cố tình giao thiệp với những 
người tội lỗi.  Tất cả các mối quan hệ như vậy phải được cắt bỏ với thanh 
gươm sắc bén của Lời Đức Chúa Trời.

Gương Chúa Jêsus

Một tấm gương tuyệt vời cho việc ứng phó với thử thách được bày tỏ bởi 
chính Đức Chúa Jêsus, “một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như 
chúng ta, song chẳng phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15)

Làm theo gương của Ngài đòi hỏi “chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và 
tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra 
cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin,. . .”

Chúng ta xử lý với những điều tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta thực sự 
cũng không đủ.  Mà chúng ta cần phải loại bỏ những gánh nặng - những thứ 
dường như không tội lỗi nhưng chính nó sẽ cản trở chúng ta trong sự tập trung 
mọi nỗ lực vào công việc phục vụ Đấng Christ.

Người chạy thi trong cuộc đua cần lược bỏ tới mức tối thiểu.  Anh ta không 
mang một thứ gì mà không cần thiết.  Chúng ta cũng phải làm như vậy.  Dưới 



đây là một số điều mà chúng ta có thể cần loại bỏ:

Các công tác xã hội mà không hữu ích cho tâm linh – sự đặt nặng tình cảm với 
người nào đó, những khu vui chơi hoặc thú yêu – mối quan tâm quá mức tới thị 
trường chứng khoán, thể thao hay thời trang phụ nữ - cửa hàng mua sắm – sự lo 
lắng về tiền bạc, sức khoẻ, gia đình hoặc chính trị.

Nếu mối bận tâm chiếm hữu thời gian và sự chú ý của chúng ta thì chúng ta 
cần đặt ra hai câu hỏi.  Điều đó có tôn vinh Chúa Jêsus không?  Nó có giúp xây 
dựng tâm linh tôi không?

Sự Cần Thiết cho Sự Chịu Đựng

Một nhân cách cơ bản cần thiết trong suốt Kinh Thánh là sự nín chịu.  Tuy 
nhiên với nhiều Cơ đốc nhân, đây không phải là một chủ đề phổ biến.  Nếu 
trong bài thuyết giảng của tôi mà tôi công bố rằng chủ đề của tôi là sự nín chịu, 
thì tôi nghe thấy rất ít lời đáp lại "Halêlugia".  Đôi khi tôi tiếp tục nói, "Để tôi 
nói với bạn làm thế nào để trau dồi sức chịu đựng."  Mọi người lắng nghe háo 
hức, mong muốn để tìm hiểu những bí mật.  "Chỉ có một cách duy nhất để trau 
dồi sức chịu đựng," tôi tiếp tục "đó là bởi sự nín chịu."  Điều này được đón 
nhận bởi một âm thanh như tiếng thở dài tập thể.  Được diễn tả bằng lời, tiếng 
thở dài ý nói: "Ý anh là không có cách nào khác dễ dàng hơn sao?"

Không, không có cách nào dễ dàng hơn!  Sự chịu đựng là yếu tố thiết yếu cho 
đời sống Cơ Đốc nhân đắc thắng, và nó chỉ có thể được trau dồi bằng cách nín 
chịu.  Một khi chúng ta chấp nhận thực tế này, chúng ta bắt đầu có thể ứng phó 
chính xác mỗi thử thách trong đời sống chúng ta.  Chúng ta có thể nếm trải đó 
là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự 
nhịn nhục.(Gia-cơ 1:2-3)

 Nhưng chúng ta được cảnh báo rằng chúng ta phải để cho sự kiên nhẫn [sự 
nhịn nhục ] phải làm trọn việc nó.(Gia-cơ 1:4).  Nói cách khác, chúng ta phải 
tiếp tục nhẫn nhịn cho đến khi chương trình của Đức Chúa Trời đã được hoàn 



thành và Ngài đưa thử thách đến chỗ kết thúc.

Rất hiếm khi Đức Chúa Trời cho chúng ta biết trước, "thử thách này sẽ kéo dài 
trong sáu tháng."  Vì vậy, điều có thể xảy ra sau 5 tháng rưỡi người đó sẽ nói, 
"Tôi không thể chịu đựng hơn nữa; Tôi bỏ cuộc!"

Thật tiếc! Còn 15 ngày nữa thôi, là chương trình của Đức Chúa Trời sẽ được 
hoàn tất.  Tuy nhiên bây giờ người đó sẽ phải chịu một cuộc thử thách khác, 
được lập lại để giúp chúng ta xử lý khuyết điểm đó.  Trên thực tế, Đức Chúa 
Trời sẽ không rút lại các thử thách của Ngài cho đến khi chương trình của Ngài 
được hoàn thành.  Chúng ta càng sớm học cách nín chịu, thì tiến trình tâm linh 
càng tiến bộ nhanh hơn.

Trong I Cô-rinh-tô 9:25 Phao-lô giống như tác giả của Hê-bơ-rơ – sử dụng ví 
dụ của vận động viên: “Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu [luyện 
tậpsự tự chủ] lấy mọi sự kiêng kỵ,”  Chỉ khi chúng ta trau dồi sự tiết độ thì 
chúng ta sẽ có sức để chịu đựng.

Trong 2 Phi-e-rơ 1: 5-7, Phi-e-rơ liệt kê bảy "bước" để phát triển từ nền tảng 
của đức tin đến việc hoàn thiện nhân cách tuyệt vời của Cơ đốc nhân: đó là 
tình yêu thương vô điều kiện.  Các bước này là:

Đạo đức (sự xuất sắc về đạo đức);

Sự hiểu biết;

Sự tiết độ

Sự kiên trì (sức chịu đựng);

Sự tin kính;

Tình huynh đệ;

Tình yêu thương

Điều này rõ ràng rằng sự tiết độ là một điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự 
chịu đựng.  Mỗi thử thách cho sự chịu đựng là một thử thách cho sự tiết độ. Nó 
sẽ phơi bày bất kỳ điểm yếu nào trong bất kỳ lãnh vực nhân cách nào của 



chúng ta.

Trong lãnh vực của cảm xúc, điểm yếu có thể là sự sợ hãi hoặc nản lòng hoặc 
trầm cảm.  Trong bản chất xác thịt có thể là những sự ham muốn hoặc những 
khát vọng.  Trong mối quan hệ cá nhân của chúng ta có thể là tức giận hay 
nganh tỵ.  Trong sự phát triển tâm linh của chúng ta, nó có thể là kiêu ngạo hoặc 
tự tin.

Bất kể lãnh vực yếu yếu đuối nào, nó sẽ được bộc lộ khi chúng ta phải đối diện 
với sự thách thức sức chịu đựng.  Đó là một thực tế bi thảm mà nhiều Cơ Đốc 
nhân không bao giờ vượt qua được hai giai đoạn tiết độ và sự chịu đựng.  Do 
đó, họ không bao giờ tiến đến được ba bước còn lại của đạo đức Cơ Đốc nhân 
cao hơn: sự tin kính, tình huynh đệ và tình yêu thương.

Có vẻ như thích hợp để kết thúc lá thư này với cùng một câu Kinh thánh mà tôi 
đã kết bức thư giảng dạy trước đây với: “Phước cho người bị cám dỗ; [thử 
thách] vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự 
sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.”

+++++
Các tài liệu Derek Prince có thể được phân phối với mục đích phi thương 
mại .

‘Chúng tôi khích lệ bạn hảy sao chép đẻ tặng miển phí cho các bạn bè và 
Anh chị em trong Hội Thánh .

Hảy vào trang Web sau đây www.dpmvietnam.org để tìm hiểu  thêm các 
nguồn tài liệu Derek Prince , hoăc mở mã số QR

http://www.dpmvietnam.org
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