
 

 

““PPHHẢẢII  KKIIÊÊNN  TTRRÌÌ    

TTRROONNGG  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
((Gia. 5:7-12))  

““PPhhảảii  kkiiêênn  ttrrìì  ttrroonngg  tthhửử  tthháácchh  llàà  mmệệnnhh  llệệnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

vvềề  vviiệệcc  pphhảảii  ssốốnngg  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  NNggààii  vvềề  đđứứcc  ttiinn  nnơơii  ssựự  ccôônngg  nngghhĩĩaa  ccủủaa  NNggààii    

llàà  ssựự  cchhắắcc  cchhắắnn  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhiiếếtt  llậậpp  ttrroonngg  ttưươơnngg  llaaii””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvậậyy  hhããyy  nnhhịịnn  nnhhụụcc  cchhoo  ttớớii  kkỳỳ  CChhúúaa  đđếếnn..    

HHããyy  xxeemm  kkẻẻ  llààmm  rruuộộnngg::  HHọọ  bbềềnn  llòònngg    

cchhờờ  đđợợii  ssảảnn  vvậậtt  qquuíí  bbááuu  ddưướớii  đđấấtt    

cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  nnààoo  đđãã  đđưượợcc  mmưưaa  đđầầuu  mmùùaa  vvàà  ccuuốốii  mmùùaa””    

(Gia. 5:7) 



 

 

““PPHHẢẢII  KKIIÊÊNN  TTRRÌÌ  TTRROONNGG  TTHHỬỬ  TTHHÁÁCCHH””  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..   TTÍÍNNHH  TTẤẤTT  YYẾẾUU  CCỦỦAA  SSỰỰ  KKIIÊÊNN  TTRRÌÌ  (Gia. 5:7-9)     

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvậậyy  hhããyy  nnhhịịnn  nnhhụụcc  cchhoo  ttớớii  kkỳỳ  CChhúúaa  đđếếnn..  HHããyy  xxeemm  

kkẻẻ  llààmm  rruuộộnngg::  HHọọ  bbềềnn  llòònngg  cchhờờ  đđợợii  ssảảnn  vvậậtt  qquuíí  bbááuu  ddưướớii  đđấấtt  cchhoo  

đđếếnn  cchhừừnngg  nnààoo  đđãã  đđưượợcc  mmưưaa  đđầầuu  mmùùaa  vvàà  ccuuốốii  mmùùaa”” (C. 7) 
 

 1. Sự Kiên Trì Theo Kinh Thánh (C. 7-8) 

  (1) Kiên trì tự giác khác với kiên trì mù quáng 

   a. Kiên trì mù quáng: Bị khuất phục (phải chịu đựng vì 

không còn cách nào khác)  Sự hy vọng mơ hồ, 

không rõ nét. 

   b. Kiên trì tự giác: Chịu đựng dũng cảm (chịu đựng cho 

lí tưởng) 
     “hãy nhịn nhục”: Gr. makrothumeo (C. 7), “kiên trì”  Bền 

lòng và dũng cảm chịu đựng sự tổn hại để sống cho lí tưởng. 

     “hãy xem”: Gr. idou, “xem” (Xuất phát từ Gr. horao  quan 

sát để hiểu, để có sự nhận thức) 

   (2) Kiên trì tự giác có sự tin quyết ở tương lai: Biết chắc rằng 

kiên trì là phương thức Chúa muốn Dân Ngài phải theo. 

    ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvậậyy  hhããyy  nnhhịịnn  nnhhụụcc  cchhoo  ttớớii  kkỳỳ  CChhúúaa  

đđếếnn””  (C. 7a) 

    ““AAnnhh  eemm  ccũũnngg  vvậậyy  hhããyy  nnhhịịnn  nnhhụụcc  vvàà  bbềềnn  llòònngg”” (C. 

8a) 
    

 2. Cơ Đốc Nhân Phải Kiên Trì Tự Giác (C. 9) 

  (1) Biết chắc rằng công đạo của Chúa sẽ được thiết lập: 

““ĐĐấấnngg  XXéétt  ĐĐooáánn  đđứứnngg  ttrrưướớcc  ccửửaa”” (C. 9b) 

  (2) Không nao núng: ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  cchhớớ  ooáánn  ttrráácchh  nnhhaauu,,  hhầầuu  



 

cchhoo  kkhhỏỏii  bbịị  xxéétt  đđooáánn”” (C. 9a)   
 

IIII..    MMẪẪUU  MMỰỰCC  CCỦỦAA  SSỰỰ  KKIIÊÊNN  TTRRÌÌ  (Gia. 5:10-11)     

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  llấấyy  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii  đđãã  nnhhâânn  ddaannhh  CChhúúaa  mmàà  

nnóóii,,  llààmm  mmẫẫuu  mmựựcc  vvềề  ssựự  cchhịịuu  kkhhổổ  vvàà  nnhhịịnn  nnhhụụcc  cchhoo  mmììnnhh”” (C. 

10) 
 

 1. Theo Chúa Phải Kiên Trì Chịu Thử Thách (C. 10) 

  (1) Mẫu mực (Sv. Hê. 11) 
    “làm mẫu mực”: Gr. hupodeigma  Làm gương sáng để noi theo.   

    “chịu khổ”: Gr. kakopatheia  Việc chịu đựng sự hà hiếp của kẻ ác. 

    “nhịn nhục”: Gr. makrothumia  Sự kiên trì (là bông trái của Đức 

Thánh Linh, Sv. Gal. 5:22). 

  (2) Gương chứng 

    ““
1111
ẤẤyy  llàà  vvìì  TTiinn  LLàànnhh  đđóó  mmàà  ttaa  đđãã  đđưượợcc  llậậpp  llààmm  NNggưườờii  

GGiiảảnngg  ĐĐạạoo,,  SSứứ  ĐĐồồ  vvàà  GGiiááoo  SSưư,,  
1122
ấấyy  llạạii  llàà  ccớớ  mmàà  ttaa  cchhịịuu  

kkhhổổ..  NNhhưưnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  hhềề  hhổổ  tthhẹẹnn,,  vvìì  bbiiếếtt  ttaa  đđãã  ttiinn  ĐĐấấnngg  

nnààoo,,  cchhắắcc  rrằằnngg  ĐĐấấnngg  ấấyy  ccóó  qquuyyềềnn  pphhéépp  ggiiữữ  ssựự  ttaa  đđãã  pphhóó  

tthháácc  cchhoo  đđếếnn  nnggààyy  đđóó”” (2Ti. 1:11-12) 

  ““
1133

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvềề  pphhầầnn  ttôôii,,  ttôôii  kkhhôônngg  ttưưởởnngg  rrằằnngg  đđãã  đđạạtt  

đđếếnn  mmụụcc  đđíícchh,,  
1144

nnhhưưnngg  ttôôii  ccứứ  llààmm  mmộộtt  đđiiềềuu::  qquuêênn  llửửnngg  ssựự  

ởở  đđằằnngg  ssaauu,,  mmàà  bbưươơnn  tthheeoo  ssựự  ởở  đđằằnngg  ttrrưướớcc,,  ttôôii  nnhhắắmm  

mmụụcc  đđíícchh  mmàà  cchhạạyy,,  đđểể  ggiiựựtt  ggiiảảii  vvềề  ssựự  kkêêuu  ggọọii  ttrrêênn  ttrrờờii  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (Php. 

3:13-14) 
   

 2. Kiên Trì Trong Sự Thử Thách Là Phước (C. 11) 

  (1) Được ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, là Dân Ngài 

  ““
2244

BBởởii  đđứứcc  ttiinn,,  MMôôiissee  llúúcc  đđãã  kkhhôônn  llớớnn,,  bbỏỏ  ddaannhh  hhiiệệuu  mmììnnhh  

llàà  ccoonn  ttrraaii  ccủủaa  ccôônngg  cchhúúaa  PPhhaarraaôônn,,  
2255
đđàànnhh  ccùùnngg  ddâânn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhịịuu  hhàà  hhiiếếpp  hhơơnn  llàà  ttạạmm  hhưưởởnngg  ssựự  vvuuii  



 

ssưướớnngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii::  
2266

NNggưườờii  ccooii  ssựự  ssỉỉ  nnhhụụcc  vvềề  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  

llàà  qquuíí  hhơơnn  ccủủaa  cchhââuu  bbááuu  xxứứ  ÊÊddííppttôô,,  vvìì  nnggưườờii  nnggửửaa  ttrrôônngg  

ssựự  bbaann  tthhưưởởnngg”” (Hê. 11:24-26) 

  (2) Được mang bông trái của Đức Thánh Linh 

  ““TTrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ssựự  vvuuii  

mmừừnngg,,  bbììnnhh  aann,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  ttrruunngg  ttíínn,,  

mmềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ”” (Gal. 5:22-23) 
   

IIIIII..    BBẰẰNNGG  CCHHỨỨNNGG  CCỦỦAA  SSỰỰ  KKIIÊÊNN  TTRRÌÌ  (Gia. 5:12)     

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttrrưướớcc  hhếếtt  cchhớớ  ccóó  tthhềề,,  cchhớớ  cchhỉỉ  ttrrờờii,,  cchhỉỉ  đđấấtt,,  ccũũnngg  cchhớớ  

cchhỉỉ  vvậậtt  kkhháácc  mmàà  tthhềề;;  nnhhưưnngg  pphhảảii  tthhìì  nnóóii  pphhảảii,,  kkhhôônngg  tthhìì  nnóóii  

kkhhôônngg,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhỏỏii  bbịị  xxéétt  đđooáánn”” (C. 12) 
 

 1. Thề Thốt Là Dấu Hiệu Cho Thấy Thiếu Kiên Trì (C. 12a) 

  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttrrưướớcc  hhếếtt  cchhớớ  ccóó  tthhềề,,  cchhớớ  cchhỉỉ  ttrrờờii,,  cchhỉỉ  đđấấtt,,  ccũũnngg  

cchhớớ  cchhỉỉ  vvậậtt  kkhháácc  mmàà  tthhềề””  
   Thề để cam kết là công nghĩa (Sv. Dân. 30:2-3; Thi. 110:4; Gal. 1:20) 

   Thề để dối gạt là tội lỗi (Sv. Ma.5:33-37) 

   Thề để nhấn mạnh sự thành thật là không cần thiết (Gia. 5:12) 
    

 2. Đức Kiên Trì Có Dũng Khí (C. 12b) 

   ““NNhhưưnngg  pphhảảii  tthhìì  nnóóii  pphhảảii,,  kkhhôônngg  tthhìì  nnóóii  kkhhôônngg,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhỏỏii  

bbịị  xxéétt  đđooáánn””  
      Không dễ bị bức xúc 

   Không cần thề thốt 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

  

 

 


