
Giới thiệu 

 

Để đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu COVID-19, loạt bài tiểu luận mới này 

tập trung vào việc tin cậy Chúa trong thời kỳ khó khăn. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Tôi muốn Chúa ngăn chặn corona-virus ngay lập tức. Tôi lo lắng cho bản thân và 

đặc biệt là cho tất cả những người tôi yêu thương và quan tâm. Tôi cầu nguyện xin 

Chúa bảo vệ tôi, gia đình tôi và mọi người ở khắp mọi nơi. Nhưng khi số lượng 

bệnh tật và tử vong liên tục tăng, cùng với những dự báo khủng khiếp cho những 

tuần tới, tôi cũng lo lắng. Tôi rõ ràng không đơn độc trong việc này. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa không giúp đỡ? Đã có hàng ngàn người chết và nhiều 

người nữa sẽ chết. Với kinh nghiệm của chúng tôi cho đến nay, liệu còn hợp lý khi 

hy vọng  rằng Chúa sẽ làm bất cứ điều gì giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu COVID-

19 này không? Nếu vậy thì sao? 

   

Về mặt tâm linh, nhiều người trong chúng ta đang ở thời điểm “Chúa ơi! Xin Ngài 

bảo vệ con”. Chúng ta cầu xin Chúa với bất kỳ sự giúp đỡ nào chúng ta có thể nhận 

được. Những người khác trong chúng ta đang vật lộn với những câu hỏi thần học 

sâu sắc lúc bây giờ: Chúa đang ở đâu? Chúa có quan tâm đến sự đau khổ của 

chúng ta không? Tại sao Chúa không làm gì để giúp đỡ chúng ta? Nếu Chúa không 

ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của đại dịch, chúng ta có thể mong đợi gì từ Chúa? 

  



Những câu hỏi này đã và đang tiếp tục rất phù hợp với cá nhân tôi. Kể từ khi đứa 

con đầu lòng của chúng tôi chết trong sảy thai; Mẹ tôi bắt đầu một thời gian dài, 

suy nhược, thua trận với căn bệnh Alzheimer; và tôi được biết rằng tôi mắc phải 

căn bệnh nan y vào ngày sau khi đứa con trai đầu lòng chào đời, tôi đã hỏi ngày 

càng nhiều câu hỏi như thế này. Tóm lại, tôi chỉ muốn biết, tôi có thể tin Chúa 

không? Và nếu vậy, để làm gì? 

  

Tôi cảm thấy sự cấp bách của những câu hỏi này nhiều hơn trong thời kỳ khủng 

hoảng, nhưng tôi thường xuyên đặt câu hỏi này khi ở Myanmar, nơi tôi phục vụ 

sáu tháng mỗi năm, nơi mà sự đau khổ của con người rất rõ ràng đối với tôi mỗi 

ngày. Trong thực tế, các câu hỏi luôn luôn ở bên tôi, bởi vì không có câu trả lời 

nào đáp ứng đầy đủ cho tôi về mặt trí tuệ hoặc điều nào đó mà có thể hoàn toàn 

xoa dịu nỗi đau và sự thắc mắc của tôi. Có rất nhiều điều chúng tôi ước mong mình 

hiểu về Chúa, nhưng không thể hiểu hết. Tuy nhiên, những gì chúng ta tin và cách 

chúng ta hành động dựa trên đức tin sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong khả năng đối 

phó với nghịch cảnh và một tương lai bất định. 

  

Trong bảy bài tiểu luận sau đây, tôi sẽ nói về bảy sự thật thuộc linh về tin cậy Chúa 

trong thời kỳ khó khăn: 

1. Hãy nhớ rằng khả năng hạn chế của chúng ta khó mà hiểu hết ý muốn và đường 

lối của Chúa. Chấp nhận bất cứ điều gì Chúa cho xảy ra.  

2. Mong đợi Chúa sẽ làm việc trong cuộc sống của bạn, dẫn dắt và hướng dẫn bạn.  

3. Mong đợi Chúa tạo nên tính cách của bạn, củng cố đức tin của bạn, và bằng sự 

yêu thương Ngài khôi phục lại hy vọng của bạn thông qua sự đau khổ mà bạn đã 

trải qua.  

4. Mong đợi để chia sẻ những đau khổ của Chúa Jesus Christ. Mong được chia sẻ 

trong vinh quang của Ngài.  

5. Hãy nhớ rằng không có gì có thể tách bạn ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. 

6. Mong đợi sự bình yên hơn, khi bạn đặt những lo lắng của mình vào cánh tay 

toàn  năng của Đức Chúa Trời.  

7. Mong đợi được đổi mới, khi bạn chấp nhận những giới hạn của mình và chờ đợi 

Chúa.  

 

 



Loạt bài tiểu luận này không cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi mà bất kỳ ai trong 

chúng ta có thể có ngay bây giờ ở giữa mối đe dọa COVID-19. Thay vào đó, loạt 

bài này  đưa ra những sự thật thuộc linh mà rất nhiều người đã tìm thấy hữu ích 

trong bất kỳ và mọi thời điểm khủng hoảng và đau khổ. Chúng là những hiểu biết 

phát triển từ Kinh thánh và đã được xác thực theo kinh nghiệm của riêng tôi và bởi 

kinh nghiệm của hàng triệu Cơ đốc nhân trong những năm qua. Chúng là sự thật, 

không phải vì ai cũng có thể chứng minh chúng là đúng bằng thử nghiệm khoa 

học. Họ đúng vì cách họ đã cải thiện về  tâm trí, tấm lòng và đời  sống của những 

người đã tin và cuộc sống của chính họ. Tôi hy vọng bạn thấy chúng có ý nghĩa và 

hữu ích, và sẽ chia sẻ quan điểm, nhận xét và câu hỏi của riêng bạn với phần còn 

lại của chúng tôi mỗi tuần. 

Bạn đang mong đợi điều gì từ Chúa? 
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