
Lẽ Thật Thuộc Linh thứ 3. 

Mong đợi Chúa củng cố đức tin của bạn, xây dựng tính cách của bạn và bằng 

sự yêu thương khôi phục lại hy vọng thông qua sự đau khổ của bạn. 
  
 

  

 

 

À! Khi nào tôi có thể ra khỏi ngôi nhà này? Khi nào cuộc sống sẽ trở lại bình thường? 

Hiện tại, khoảng 95% người Mỹ được yêu cầu ở nhà. Trên toàn cầu, hàng tỷ người đang ở một 

số hình thức khóa máy. Đối với một số người, nó vẫn ổn. Đối với hầu hết mọi người, ngay cả khi 

họ chào đón một cuộc chia tay tốt đẹp từ cuộc sống bình thường của họ, họ đang cảm thấy ngày 

càng căng thẳng hơn khi cuộc khủng hoảng tiếp tục không có hồi kết. Sau nhiều tuần sống trong 

khu vực đóng cửa hoàn toàn  24/7, mất việc, lo sợ về những gì sắp tới, áp lực đang gia tăng. 

Tuần trước, các cuộc biểu tình bắt đầu dấy lên. Người dân đang xuống đường. Dịch bệnh  này có 

trên 2,5 triệu người (đã được xác minh) những người đã bị nhiễm bệnh và hơn 160.000 ca tử 

vong chỉ trong vài tháng nay. 

  

Trong những lúc như vậy, các Cơ Đốc Nhân  phải nghĩ gì, cảm nhận gì và làm gì? 

 

Trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng không kém phần khó khăn (như đánh đập, đắm tàu, tù 

đày), Sứ đồ Phao-lô đã nói một cách nổi tiếng: “Nên bây giờ, còn có ba điều  này; đức tin, hy 

vọng và tình yêu thương; nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều  đó là tình yêu thương  

( ICô-rinh -tô 13:13). Vậy, đức tin ngày nay trông như thế nào? Chúng ta có thể tìm thấy hy vọng 

ở đâu? Tình yêu ở đâu? 

  

  

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi vô cùng biết ơn những người hành động quanh chúng tôi. Chủ nghĩa 

anh hùng và sự cống hiến của vô số bác sĩ, nhân viên y tế, nhà nghiên cứu và các công chức 



khác, một số người thực sự mạo hiểm mạng sống của họ để cứu người khác, sự  khiêm tốn và 

truyền cảm hứng. Hơn nữa, sự thể hiện sáng tạo từ các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà thơ; lòng trắc ẩn 

và sự hào phóng của người giàu và người nghèo; sự tử tế, chu đáo của rất nhiều cá nhân an ủi và 

đã khích lệ tôi.  

Sau đó, có những người suy nghĩ tích cực, những người từ chối bị giam cầm trong tấm lòng và 

tâm trí của họ, ngay cả khi cơ thể của họ bị cách ly. Những người có cảm hứng trong lúc bị cách 

ly này đang nhìn thấy cơ hội ở khắp mọi nơi và đang tận dụng tối đa thời gian của họ với gia 

đình, không gian để sáng tạo và âm nhạc, yên tĩnh và nghỉ ngơi, đọc sách  và suy ngẫm, giao tiếp 

với bạn bè, v.v. Họ đang học hỏi những điều mới và tìm ra những cách có ý nghĩa để thể hiện 

tình yêu của Chúa Jesus  với những người gần xa. 

  

 

  

      Sự đau khổ của Gióp, được miêu tả trên phía Bắc của hiên Nhà thờ Chartres, Pháp 

  

 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, không phải ai cũng có thể là người thích hành động hay suy nghĩ tích 

cực. Đối với những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi corona virus, cách ly hoặc đóng cửa 

các doanh nghiệp, có rất nhiều nỗi đau, sợ hãi và mất mát. Một số người cảm thấy như Gióp, có 

con bị chết đột ngột và sức khỏe bị phá hủy. Tất cả những gì ông có thể làm là ngồi trên mặt đất, 

khóc lóc hoặc kêu cầu  Chúa, vật lộn với một bi kịch vượt quá tầm hiểu biết. Một con số ngày 

càng tăng những người trên toàn cầu đang đau buồn về cái chết bất ngờ của những người thân 

hoặc cuộc sống và sinh kế của họ bị đóng cửa. Họ nhận thấy không rõ lý do trong đau khổ của 

họ. 

  

Họ không biết cái gì đánh họ hoặc họ phải đi đâu từ đây. Nếu điều này mô tả cảm giác của bạn 

như thế nào, xin vui lòng biết rằng, đôi khi, giữa sự đau khổ của chúng ta, chúng ta không thể 

vượt lên trên sự đau khổ hoặc tuyệt vọng của chúng ta. Đôi khi, chúng ta không thể hy vọng, bất 

kể chúng ta có thể muốn trở thành một người suy nghĩ tích cực đến mức nào. Và nó rất ổn. Niềm 

tin vào Chúa không có nghĩa là luôn lạc quan và ổn định về mặt cảm xúc. Niềm tin vào Chúa 

không chỉ dành cho những người hành động và suy nghĩ tích cực. Niềm tin bao gồm việc tin 



tưởng rằng Ngài giữ bạn ngay cả khi bạn không có sức mạnh cảm xúc hay điều gì đó để nương 

cậy nơi Ngài.  Nhưng có hy vọng.  

 

Lẽ Thật Thuộc Linh 3: Mong đợi Chúa yêu thương bạn củng cố đức tin của bạn, xây dựng 

tính cách của bạn và khôi phục lại hy vọng của bạn thông qua sự đau khổ của bạn.  

(Rô-ma 5: 3-5; 8: 28-29;  2Cô-rinh-tô 1: 8-9; Ca-thương 3: 22-24) 

  

Sách Rô-ma trong Kinh thánh, Phao-lô không đưa ra lời giải thích hay bảo vệ của Chúa cho sự 

đau khổ của con người, mà tập trung vào cách một Đức Chúa Trời  yêu thương làm việc thông 

qua sự đau khổ của con người cho điều tốt. Phao-lô  viết: 

  

 Chúng ta ….cũng khoe mình trong sự hoạn nạn nữa, vì biết rằng sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 

sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả sự trông cậy không làm cho hổ 

thẹn. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rãi khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã 

được ban cho chúng ta. Roma 5:3-5, NIV  

  

 

Paul biết rất rõ rằng khi bất kỳ ai trong chúng ta phải chịu đựng nhiều, chúng ta có thể dễ dàng 

đạt đến giới hạn về thể chất và cảm xúc. Chúng ta có thể tìm đến Chúa để được giúp đỡ, nhưng 

khi chúng ta không được chữa lành hoặc đau khổ vẫn còn, chúng ta có thể tuyệt vọng, hoảng 

loạn hoặc muốn từ bỏ niềm tin vào Chúa. Nhưng chính điểm thấp đến mức nhiều người trong 

chúng ta đã ngạc nhiên về Chúa. Chúng ta cảm thấy bình an cách bất ngờ. Chúng ta có thể bất 

chợt nhận ra tình yêu của Ngài  thông qua lòng tốt của những người xung quanh. Chúng ta có thể 

tìm thấy động lực và sức mạnh mới để cuối cùng gạt bỏ tội lỗi đang kiểm soát cuộc sống của 

chúng ta. Chúng ta có thể bất ngờ nhìn thấy vẻ đẹp trong một cái gì đó hoặc một ai đó ngay khi 

chúng ta có thể mất hy vọng của cảm giác mà đã từng có mà bây giờ có lại .  

 

Thông qua những cách  Chúa đụng chạm đáng ngạc nhiên, niềm tin của chúng ta vào Chúa được 

khơi dậy. Khả năng của chúng ta để kiên trì trung thành giữa những đau khổ của chúng ta tăng 

lên. Cuộc gặp gỡ của chúng ta với lòng tốt của Chúa điều chỉnh và củng cố tính cách đạo đức của 

chính chúng ta. Sức sống tinh thần của chúng ta được đổi mới. Chúng ta cảm nhận được tình yêu 

của Chúa đối với chúng ta một cách tươi mới. Chúng ta thấy tình yêu của Chúa Giê-xu  được thể 

hiện thông qua chúng ta, và chúng ta cảm thấy mục đích, ý nghĩa và niềm vui. Hy vọng đột nhiên 

trỗi dậy trong chúng ta một lần nữa ngay bây giờ, không phải vì chúng ta đã được chữa lành hay 

giải thoát khỏi những rắc rối của chúng ta, nhưng bởi vì Chúa Thánh Linh  đã mở mắt chúng ta 

để thấy Đức Chúa Trời  yêu thương, hiện diện quan tâm giữa hoàn cảnh của chúng ta. Ngay khi 

chúng ta chuẩn bị từ bỏ hay thực sự đã từ bỏ thì Chúa đã chạm vào chúng ta. 

  

Khi Đức Thánh Linh hành động trong cuộc sống của chúng ta giữa đau khổ, chúng ta sẽ nhận ra 

rằng chúng ta không bị bỏ rơi. Chúng ta có một nơi nào đó và ai đó sẽ đến trong những giờ đen 

tối nhất của chúng ta. Chúng ta có thể khóc lóc, than van, thú nhận tội lỗi với một trái tim tan vỡ, 

hoặc đơn giản là xáo trộn trong đau buồn, như dân Israel đã làm sau khi phá hủy ngôi đền thờ  



đầu tiên ở Jerusalem (586 trước Công nguyên) trên đường đến bị giam cầm ở Ba-bi-lôn. Tuy 

nhiên, với họ, chúng ta sẽ đạt đến một điểm mà chúng ta cũng có thể nói như  tiên tri Giê-rê-mi :  

 

“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự  thương xót của Ngài chẳng 

dứt; mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va 

là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài”. 

Ca-thương 3:22-24, NIV  

 

  
 

Mary và Giăng, đau buồn khi xác Chúa Jesus bị dời đi  khỏi thập tự giá  

 

Áp dụng thuộc linh 

Bạn đang trải qua sự mất mát quá mức, vô vọng hay sợ hãi ngay bây giờ? Hoặc, nếu không phải 

là bạn, thì chắc chắn có một người mà bạn đang sống cùng hoặc người mà bạn quan tâm, là ai. 

Nếu vậy, đây không phải là một nơi dễ dàng. Nhưng có hy vọng. Có một thực tế lớn hơn những 

gì bạn đang cảm nhận và trải nghiệm tại thời điểm này. Chúa có thể không giải thoát bạn khỏi 

mọi rắc rối hay đau khổ của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa không quan tâm đến 

bạn. Trái lại, trong sự bất lực và tuyệt vọng của bạn, Chúa có thể tạo ra một số điều tốt đẹp hơn 

trong cuộc sống của bạn, điều mà  không thể xảy ra trong những hoàn cảnh khác. 

Trong bối cảnh nói về sự đau khổ của con người, sự than vãn của sự sáng tạo và đôi khi chúng ta 

không  biết cách cầu nguyện thế nào, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời nói về hoàn cảnh và hy 

vọng:  

 

Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được 

gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên 

giống như hình bóng con Ngài , hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em”. 

 Ro-man 8:28-29 NRSV  

 



 

Và Chúa tốt lành có gì trong tâm trí bạn ? 

 

Điều “tốt lành”  không nhất thiết phải là sự chữa lành, thịnh vượng hay bất cứ điều gì khác mà 

bạn đang yêu cầu trong sự tuyệt vọng của mình. Điều tốt đẹp tối thượng mà Chúa tạo ra qua sự 

đau khổ của bạn là làm cho bạn ngày càng giống Chúa Giê-su Christ, con một của Ngài  ngày 

càng tràn đầy niềm tin, hy vọng và tình yêu. 

Mong muốn lớn nhất của bạn có lẽ sẽ luôn là để giải thoát khỏi đau khổ cho bạn hoặc cho một 

phép lạ nào đó trong cuộc sống của bạn. Với tôi thường là vậy. Tuy nhiên, không ai trong chúng 

ta biết Chúa sẽ làm gì hay Ngài không làm. Bạn có sẵn sàng sống với sự không chắc chắn đó, 

nhưng tiếp tục tin cậy Chúa? Bạn có sẵn sàng buông bỏ ý riêng và  mong đợi Chúa hành động 

như bạn muốn Ngài  hành động, và chưa bao giờ từ bỏ mong đợi Ngài sẽ vượt qua nỗi khổ của 

bạn mãi mãi, theo những ưu tiên và giá trị của Ngài ? Đây là đức tin của chúng ta. Đây là hy 

vọng của chúng ta. 
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