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Many Are Called, But Few Are Chosen 
- Derek Prince 

 

Nhiều Kẻ Được Gọi, Nhưng Ít Người Được Chọn 

Bạn có biết người nào được gọi là “người lãnh đạo bẩm sinh” chưa? Hoặc bạn có 

biết ai được phú cho một giọng ca tuyệt vời mà bạn sẽ nói với họ rằng họ “sinh 

ra” để ca hát không? Nếu vậy, bạn đã từng chứng kiến nỗi đau khổ không ngừng 

nếu người ấy không được làm những gì họ “sinh ra” để làm chưa? Có một sự khác 

biệt giữa việc được gọi và được chọn. 

 

Khi Đấng Chirst thốt lên câu. “Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn” trong 

Ma-thi-ơ 22”14, Ngài không phải đang đề xuất cho chúng ta một ý kiến hay một điều 

có thể xảy ra. Ngài đang đề cập đến một sự kiện. Và sự kiện ấy ngày nay vẫn đúng 

giống như lúc Ngài bắt đầu điều ấy. (Trong mạch văn đoạn Kinh thánh này đang nói 

đến sự cứu rỗi, nhưng nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự kêu gọi vào công tác phục 

vụ Chúa.)* Nhiều Cơ-đốc nhân được kêu gọi phục vụ Chúa, nhưng trong số những 

người được kêu gọi ấy thì có ít người bổ nhiệm để bước đi trong sự phục vụ ấy. Một 

số người được kêu gọi khi còn thơ ấu. Một số khác được gọi tương đối trễ trong đời. 

Nhưng tôi thấy rất thông thường Cơ đốc nhân được kêu gọi vào công tác phục vụ 

trong giai đoạn tuổi thiếu niên hoặc tuổi đôi mươi. Chính vì vậy, Ma-thi-ơ 22:14 đặc 

biệt liên hệ đến những tín hữu trẻ. 

 

Giữa thời điểm từ khi một Cơ-đốc nhân được kêu gọi vào trong chức vụ và khi 

người ấy thật sự được xức dầu bởi Chúa cho sự kêu gọi ấy, thì luôn có sự can 

thiệp của một thời điểm của sự thử nghiệm. Đôi khi, trách nhiệm của Cơ-đốc nhân 

được kêu gọi càng lớn, thì thử nghiệm mà người ấy phải vượt qua càng khốc liệt. 

Chỉ những ai vượt qua được thử nghiệm ấy thì mới được lựa chọn để tiếp tục thi 

hành chức vụ. Trong sách Các Quan Xét, khi Ghê-đê-ôn thổi tiếng kèn đầu tiên 

để kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên phục vụ Chúa để chống lại quân Ma-đi-an, thì 32.000 

người nam đã đáp lại tiếng gọi ấy. Sau thời điểm thử nghiệm do Đức Chúa Trời 
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chỉ định, chỉ còn lại với 300 người ở với ông – chưa được một phần trăm trong số 

những được gọi vượt qua thử nghiệm và được chọn cho công tác phục vụ.  

Tôi không chắc tỉ lệ này cao hơn trong thời đại ngày nay. Trái lại, sự khôn ngoan 

của Chúa đã được chứng minh thông qua sự kiện này. Giờ đây Ghê-đê-ôn có thể 

làm với 300 người đã qua thử nghiệm, những đã kinh qua kỷ luật hơn là với 

32.000 chưa trải qua thử nghiệm. Điều đó cũng áp dụng cho hôm nay. Một đầy 

tớ của Đấng Christ đã trải qua thử nghiệm, đã được huấn luyện, đã kinh qua kỷ 

luật, biết từ bỏ chính mình đáng giá hơn hàng trăm Cơ-đốc nhân mà chỉ đơn 

thuần là những “thành viên” của một tổ chức. 

 

Nhiều trung tâm truyền giáo hiện đại đang tập trung vào việc đếm số lượng 

người cải đạo. Tôi tin rằng Chúa quan tâm đến việc môn đồ hóa họ hơn. Trong 

suốt thời điểm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài có khả năng có hàng 

ngàn người cải đạo, nhưng trong giờ phút cuối cùng trước khi Ngài bị đóng đinh 

trên thập tự giá thì Ngài chỉ còn 11 môn đồ ở với Ngài. Ngay cả sau khi Ngài 

phục sinh – và mặc dù Ngài đã bày tỏ Ngài là Đấng sống cho “đám đông hơn 

500 người” (I Cô-rinh-tô 15:6) – nhưng chỉ 120 người đi đến phòng cao để tìm 

kiếm năng quyền trên cao, vì Ngài đã cảnh báo rằng nếu họ không có quyền 

năng ấy, họ không trở thành những chứng nhân hiệu quả cho Ngài. Sự phát triển 

thật của vương quốc Đức Chúa Trời luôn luôn phụ thuộc vào chất lượng hơn là 

số lượng.  Đây là lúc chúng ta phải nhấn mạnh sự thật này một lần nữa vào thời 

kỳ hiện nay. 

Hai Loại Thử Nghiệm 

 

Có hai cách chính mà Chúa thử nghiệm các Cơ-đốc nhân được kêu gọi vào chức 

vụ: bằng cách cho phép mọi thứ trở nên khó khăn và cho phép mọi thứ trở nên 

dễ dàng. Trong ẩn dụ về người gieo giống trong Mác đoạn 4, Chúa Giê-xu nói 

về những hạt giống rơi trên đất đá và so sánh chúng với những Cơ-đốc nhân “chỉ 

chịu đựng một thời gian. Sau đó, khi sự gian truân hay bắt bớ đến vì cớ Đạo thì 

họ liền vấp ngã.” Nhưng Ngài cũng nói đến những hạt giống rơi giữa bụi gai và 

so sánh chúng với những tín hữu “để sự lo lắng đời này, sự quyến rũ của giàu 

sang và sự tham muốn những thứ khác bước vào làm cho đạo bị nghẹt nên không 
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kết quả.” Một số Cơ-đốc nhân không được chuẩn bị để chịu đựng sự chống đối, 

bắt bớ, nhạo báng, cô đơn, nghèo đói và thất bại vì cớ Phúc Âm. Một số khác 

không thể duy trì sự kiên định giữa sự dễ dàng, thoải mái, danh vọng, giàu có và 

thành công của thế gian. Những ai được Chúa chấp nhận trong công tác phục vụ 

Ngài phải vượt qua được cả hai loại thử nghiệm đó. 

 

Kinh thánh liên tục cảnh báo các Cơ-đốc nhân rằng họ đừng ngạc nhiên khi gặp 

thử thách. Bắt đầu thư tín của mình, Gia-cơ nói, “Thưa anh em của tôi, hãy xem 

sự thử thách trăm chiều xảy đến cho ah em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì 

biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn (Gia-cơ 1:2-3). Phi-e-

rơ viết rằng sự thử thách chỉ đến “để thử thách đức tin của anh em, để cho thấy 

rằng nó vững mạnh và tinh khiết. Đức tin được thử nghiệm qua lửa như vàng 

được tinh luyện – và đức tin của anh em nơi Chúa sẽ quý giá hơn vàng rất nhiều. 

Vì vậy nếu đức tin của anh em vẫn vững vàng sau khi qua lửa thử thách, thì nó 

sẽ đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng trong ngày Chúa Giê-xu bày tỏ 

chính mình cho cả thế giới.” (I Phi-e-rơ 1:17 NLT). Những thử nghiệm ở cường 

độ cao không phải thứ gì đó xa lạ với những Cơ-đốc nhân thật; chúng là sự chỉ 

định của chính Đức Chúa Trời. 

 

Kinh thánh cũng cho chúng ta thấy nhiều bức tranh của các đầy tớ trung tín của 

Chúa và các thử nghiệm mà họ đã phải vượt qua. Một trong những ví dụ điển 

hình là tấm gương của Gióp. Trong Gióp 23:10-12, chúng ta đọc về lời chứng 

của ông về thử thách ông phải trải qua: “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, 

Khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bám theo bước Chúa; 

Tôi sẽ giữ đúng đường Ngài, không sai lệch. Tôi xem lời từ miệng Ngài quý 

hơn thức ăn hằng ngày.” Trong câu 12 chúng ta thấy được bí quyết về sự chiến 

thắng của Gióp.  Nó nằm trong thái độ của ông đối với Lời của Đức Chúa Trời. 

Những ai tin cậy Lời của Đức Chúa Trời trên tất cả mọi điều thì sẽ luôn luôn 

chiến thắng sự thử thách của họ. 

 

Một người tôi tớ khác của Chúa phải chịu đựng sự kiểm tra khốc liệt là Giê-rê-

mi. Giê-rê-mi là một người còn rất trẻ khi Chúa kêu gọi ông. Thực ra, Giê-rê-mi 
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nghĩ rằng ông quá trẻ để trở thành một nhà tiên tri (xem Giê-rê-mi 1:6). Một 

trong những thử thách khó nhất đối với những Cơ-đốc nhân trẻ là chịu đựng sự 

cô đơn. Sự trung tín với Chúa giữ họ xa sự trống rỗng, những áp lực đời này và 

các hoạt động mà họ thấy nơi những người cùng độ tuổi với mình đang tận 

hưởng. Họ cảm thấy mình bị xa lánh và cắt đứt. Trong Ca Thương 3:27 – 28, 

Giê-rê-mi mô tả thử nghiệm này như sau: “Thật tốt cho người nào mang ách lúc 

còn trẻ. Để nó ngồi một mình trong im lặng, vì Chúa đã đặt ách trên nó.” Chính 

Giê-rê-mi đã trải qua thử nghiệm đặc biệt này (xem Giê-rê-mi 15:17). Giống 

như Gióp, Giê-rê-mi nhận lấy sức mạnh để vượt qua thử nghiệm từ từ thái độ 

của ông đối với Lời Đức Chúa Trời. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ ông là một 

đầy tớ thật của Chúa. “Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi; Lời Ngài là sự vui 

mừng, hớn hở của lòng con; Vì con được xưng bằng danh Ngài, lạy Đức Giê-

hô-va vạn quân” (Giê-rê-mi 15:16). 

 

Môi-se là một đầy tớ vĩ đại khác của Đức Chúa Trời, ông đã học cách chịu đựng 

thử thách. Bài thử nghiệm đầu tiên của ông chính là chức quyền của đời này và 

lạc thú của thế gian. Được trưởng dưỡng trong nhà của Pha-ra-ôn và là người 

thừa kế của Pha-ra-ôn, ông có thể đã được tận hưởng tất cả sự giàu sang, nền 

văn minh và sự xa xỉ của Ai-Cập. Khi ông khước từ thua cuộc trước cám dỗ này, 

thì ông đã bị chối bỏ bởi dân của mình và bị Pha-ra-ôn bắt bớ và ông phải chịu 

đựng 40 năm lưu vong trong nghèo nàn và cô đơn. Nhưng ông vẫn vượt qua tất 

cả những thử thách này bởi vì ông không bao giờ cho phép sự giàu có và vinh 

quang tạm thời làm mờ mắt trước vinh quang thật của Chúa và phần thưởng đời 

đời mà Chúa ban. Tác giả Hê-bơ-rơ nói rằng Môi-se chịu đựng điều này vì ông 

“nghĩ chịu khổ vì cớ Đấng Mê-si-a tốt hơn là các kho báu ở Ai Cập, vì ông chăm 

vào phần thưởng tuyệt vời mà Chúa sẽ ban cho ông. Chính đức tin đã đưa Môi-

se ra khỏi đất Ai-Cập. Ông không sợ vua. Ông kiên trì vì ông giữ mắt mình 

hướng về Đấng không thể thấy được.” (Hê-bơ-rơ 11:26-27 NLT). Ngày hôm 

nay, nhiều Cơ-đốc nhân trẻ mù lòa với vinh quang thật và phần thưởng đời đời 

của một tôi tớ thật sự bởi các viễn cảnh của sự thoải mái và thành công của đời 

này. 
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Giá Trị Của Sự Kêu Gọi 

 

Kinh thánh sử dụng 3 từ ngữ đầy năng quyền để nói về sự kêu gọi của Chúa. 

Từ đầu tiên là “sự kêu gọi trên cao (xem Phi-líp 3:14). Từ ngữ  ấy nằm ở một 

đẳng cấp khác so với tất cả những sở thích và những điều của cuộc sống ban 

tặng. Trong đời sống của một Cơ-đốc nhân không có quyền chiếm ưu thế hơn 

sự kêu gọi của Đức Chúa Trời – không phải là nhà cửa, gia đình hay những sự 

ràng buộc trên đất. “Nếu người nào muốn theo Ta thì phải yêu Ta hơn cha mẹ, 

vợ con, anh chị em – Vâng, nhiều hơn cả mạng sống của mình. Bằng không, 

người ấy không thể trở thành môn đồ của Ta” (Lu-ca 14:26 NLT). 

 

Từ ngữ thứ hai nói về sự phục vụ Chúa là “một sự kêu gọi thánh” (Xem II Ti-

mô-thê 1:9). Nó là một điều gì đó thánh khiết, được bảo vệ cẩn thận khỏi tất cả 

mọi sự thỏa hiệp và sự ô uế. Nó yêu cầu thời gian biệt riêng cho sự cầu nguyện 

và tự thanh tẩy chính tâm linh của mình. Để hoàn tất kêu gọi thánh ấy cần có 

sức lực, thời gian của chúng ta, sự thánh hóa và sự phát triển các ân tứ và ta – 

lâng mà chúng ta có. 

 

Thứ ba, sự kêu gọi của Chúa là một “sự kêu gọi thiên thượng” (Xem Hê-bơ-rơ 

3:1). Tiếng đã gọi chúng ta đến sự phục vụ đến từ thiên đàng. Dù nó đến từ 

“tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” hay “tiếng của nhiều dòng nước”, thì nó chính là tiếng 

của Đức Chúa Trời Chí Cao. Tiếng gọi của Ngài đầy thẩm quyền và xứng đáng 

với vâng phục vô điều kiện. Khi Phao-lô nghe tiếng của Chúa ông nói rằng ông 

“không bàn với bất kì người nào khác” (Ga-la-ti 1:16 NLT). Ông không tìm 

kiếm sự xác nhận hay sự cho phép của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong đất nước 

của ông, hay thậm chí từ những môn đồ của Đấng Christ. Ông đi một mình với 

Chúa – để nhận biết mục đích trọn vẹn của Ngài trong đời sống mình.  

 

Ngày hôm nay, khi Chúa kêu gọi các Cơ-đốc nhân đến một chức vụ đặc biệt, phản 

ứng đầu tiên của nhiều người là tìm kiếm ý kiến của những người khác. Ai sẽ sai 

phái tôi? Ai sẽ chu cấp tài chính cho tôi? Kết quả là chẳng bao lâu tiếng gọi của 

Chúa bị dập tắt bởi ý kiến của con người. Nhưng với những Cơ-đốc nhân được kêu 
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gọi và sẵn lòng đặt niềm tin của người ấy hoàn toàn vào Chúa, thì chắc chắn sẽ 

được phước vì Lời Ngài đảm bảo rằng: “Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính 

Ngài sẽ làm việc đó” (I Thê-sa-lô-ni-ca 5:24). Sự ứng nghiệm của sự kêu gọi của 

một Cơ-đốc nhân hoàn toàn phụ thuộc vào chính Đức Chúa Trời. 

Đừng Trì Hoãn 

 

Điều cuối cùng, sự kêu gọi của Chúa là khẩn cấp. Khi Giô-suê đặt sự kêu gọi 

phục vụ Chúa trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, ông nói “hôm nay anh em hãy chọn ai 

mà mình sẽ phụng sự” (Giô-suê 24:15). Thi thiên 95:7 viết: “Ngươi sẽ nghe tiếng 

của Ngài trong hôm nay!” Tiếng gọi của Chúa không chờ đợi sự thoải mái của 

con người. Chúng ta không thể trì hoãn quyết định của mình để đầu phục Ngài 

đợi đến những “dịp tiện”. Ma quỷ nói “ngày mai”, nhưng Chúa nói “hôm nay”. 

Trong Châm ngôn 1:24-32, có một sự cảnh báo nghiêm túc đối với việc trì hoãn 

trong việc đáp ứng với tiếng gọi của Chúa. Phần Kinh Thánh này mô tả những 

người - trong lúc được thịnh vượng và đầy đủ– họ xoay lưng lại với tiếng gọi 

của Chúa. Thực ra, sau đó khi họ thay đổi ý và quay trở lại tìm kiếm Chúa, thì 

đã quá trễ! Chúa đã ngưng. Tiếng ấy đã gọi một lần nổi lên nhưng bây giờ im 

lặng. Cơ hội đã vụt mất. Dù tiếng gọi của Chúa dành cho bạn mang tính tổng 

quát (như trong Mi-chê 6:8) hay cụ thể (như trong I Phi-e-rơ 4:11), thì hãy để tôi 

khích lệ bạn hãy chú ý đến tiếng gọi của Ngài. Hãy nghiêm túc với tiếng gọi ấy. 

Hãy chịu Ngài thử rèn. Hãy tận hiến chính mình cho việc của nhà Cha. Đừng 

thêm vào danh sách “Nhiều” kẻ được gọi – nhưng không bao giờ được chọn. 

 

Reproduction of DPM teaching letters is permitted for non-commercial free distribution.  We 

encourage you to make additional copies to give away to friends and your church fellowship. 

  

Derek Prince’s teaching is distributed in this region by: 

Derek Prince Ministries Asia-Pacific 

Freepost Authority 1855 

PO Box 2029, Christchurch 8140 

 

Office Address:  

38 Hawdon Street, Sydenham, Christchurch 

Telephone: +64 3 366-4443    Email: admin@dpm.co.nz 

Website:  www.derekprince.co.nz  
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To access more quality Bible teaching by Derek Prince, please visit www.dpmvietnam.org  or 

scan the QR code  
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