
 

 
Kinh Thánh: Lu. 2:41-52 

 
““……  CChhúúnngg  ttôôii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm……  rráánngg  ttậậpp  ăănn  ởở  cchhoo  yyêênn  

llặặnngg,,  ssăănn  ssóócc  vviiệệcc  rriiêênngg  mmììnnhh,,  llấấyy  cchhíínnhh  ttaayy  mmììnnhh  llààmm  

llụụnngg,,  nnhhưư  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  ddặặnn  bbảảoo  aannhh  eemm……”” (1Tê. 4:11)
 

Khi tạo dựng nên Ađam và đặt vào vườn Êđen, Đức Chúa 
Trời cũng đồng thời ban cho con người việc làm (Sáng. 
2:15). Dầu vất vả, cực nhọc, sự lao động vẫn có ích cho 
con người (Truyền. 2:24). Sự lao động mở ra cơ hội cho 
con người thể hiện năng lực và sự sáng tạo của mình; đem 
lại cho họ và người nhà họ sự bảo đảm về cuộc sống vật 
chất cũng như đạt được một số mục tiêu để đóng góp cho 
sự thịnh vượng chung của đất nước và cho cả nhân loại. 

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta phải theo đuổi công việc mưu 
sinh của mình theo những nguyên tắc Kinh Thánh nào để 
có thể hoàn thành nghĩa vụ lao động của chúng ta mà vẫn 
được đẹp ý Đức Chúa Trời?  

II..  PPHHẢẢII  ““LLOO  VVIIỆỆCC  CCHHAA””  

Sự kiện nổi bật khi Đức Chúa Jêsus lên 12 tuổi được 
Kinh Thánh trước thuật là việc Ngài bắt đầu tập trung 
vào việc chăm lo công việc mà Cha Ngài đã giao. Tuy 
nhiên, lúc bấy giờ chẳng ai hiểu điều ấy cả!  

““
4499

NNggààii  tthhưưaa  rrằằnngg::  CChhaa  MMẹẹ  kkiiếếmm  ttôôii  llààmm  cchhii??  HHáá  

cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  ttôôii  pphhảảii  lloo  vviiệệcc  CChhaa  ttôôii  ssaaoo??  
5500

NNhhưưnngg  hhaaii  

nnggưườờii  kkhhôônngg  hhiiểểuu  llờờii  NNggààii  nnóóii  cchhii  hhếếtt..”” (C. 49-50) 

Trong đoạn văn chúng ta đang nghiên cứu, Đức Chúa 
Jêsus được 12 tuổi. Đối với một người Do Thái bình 
thường, tuổi 12 là tuổi chuyển từ sự dạy dỗ của mẹ 
sang sự dạy dỗ của cha. Ở tuổi 12, một “bé trai” Do 
Thái bắt đầu tập làm “đàn ông” trong công việc. Từ 
tuổi 12, một nam thiếu niên Do Thái phải bắt đầu học 
một công việc gì đó theo ý muốn của cha mình. Từ 
tuổi 12, một nam thiếu niên Do Thái cũng phải có phận 
sự tháp tùng cha mình lên Giêrusalem dự lễ hàng năm. 
Từ tuổi 12, một nam thiếu niên Do Thái bắt đầu tập áp 
dụng những gì được mẹ dạy dỗ cho đời sống mình. 

““
4411

VVảả,,  hhằằnngg  nnăămm  ccứứ  đđếếnn  nnggààyy  LLễễ  VVưượợtt  QQuuaa,,  CChhaa  MMẹẹ  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  tthhưườờnngg  đđếếnn  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm..  
4422

KKhhii  

NNggààii  llêênn  mmưườờii  hhaaii  ttuuổổii,,  tthheeoo  llệệ  tthhưườờnngg  nnggààyy  llễễ,,  ccùùnngg  

llêênn  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm..”” (C. 41-42) 

Công việc của mỗi người đều khác nhau. Nhưng 
chúng ta sẽ bắt đầu một công việc từ đâu? Trước hết, 
chúng ta cần được “cho phép”, tức cần phải có được sự 
chuẩn thuận, để khởi đầu một công việc. Đức Chúa 
Jêsus đã đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, 
Ngài có hướng đi và giữ vững hướng đi của mình. 
Trong khi đó, những người chung quanh đi theo hướng 
riêng của họ, và đó là lý do khiến có sự lạc điệu trong 
đời sống, ngay cả giữa một gia đình: 

““
4433

CCáácc  nnggààyy  llễễ  qquuaa  rrồồii,,  CChhaa  MMẹẹ  ttrrởở  vvềề,,  ccoonn  ttrrẻẻ  llàà  JJêêssuuss  

ởở  llạạii  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm,,  mmàà  CChhaa  MMẹẹ  kkhhôônngg  hhaayy  cchhii  hhếếtt..  
4444

HHaaii  nnggưườờii  ttưưởởnngg  rrằằnngg  NNggààii  ccũũnngg  đđồồnngg  đđii  vvớớii  bbạạnn  đđii  

đđưườờnngg,,  đđii  ttrróótt  mmộộtt  nnggààyy,,  rrồồii  mmớớii  ttììmm  hhỏỏii  ttrroonngg  đđáámm  bbàà  

ccoonn  qquueenn  bbiiếếtt;;  
4455

nnhhưưnngg  kkhhôônngg  tthhấấyy  NNggààii,,  bbèènn  ttrrởở  llạạii  

tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm  mmàà  ttììmm..”” (C. 43-45) 

Cũng có khi một công việc được bắt đầu nhờ “thừa 
hưởng”.  Trong việc kinh doanh, chúng ta cũng đã 
từng biết có những công việc mang cả tên người sáng 
lập lẫn tên người đương nhiệm, tên của cả cha và con, 
và đó là những công việc mang dấu ấn của sự kêu gọi 
và chuyển giao rất rõ nét. Trong cương vị Cơ Đốc 
Nhân, tức trong gia đình Cơ Đốc, chúng ta cũng được 
kế thừa “việc Cha” một cách tương tự. Một khi thực sự 
được ở trong “việc Cha”, người ta thường rất tự nhiên, 
thành thạo, và tận tụy. Đó chính là trường hợp của Đức 
Chúa Jêsus năm Ngài lên 12 tuổi: 

““
4466

KKhhỏỏii  bbaa  nnggààyy,,  ggặặpp  llạạii  NNggààii  ttrroonngg  ĐĐềềnn  TThhờờ  đđaanngg  

nnggồồii  ggiiữữaa  mmấấyy  tthhầầyy  tthhôônngg  tthhááii,,  vvừừaa  nngghhee  vvừừaa  hhỏỏii..  
4477

AAii  

nnấấyy  nngghhee,,  đđềềuu  llạạ  kkhheenn  vvềề  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  vvàà  llờờii  đđốốii  đđáápp  

ccủủaa  NNggààii..”” (C. 46-47) 

Tận tụy cho “việc Cha” là một điều phải lẽ, đó là một 
đức hạnh cao quí. Tuy nhiên, nhận thức cho được một 
người đang ở trong công việc nào không phải là điều 
dễ dàng! Và, sống trong đời, chúng ta phải đồng thời 
hoàn thành nhiều “công việc” khác nhau sao cho hài 

hòa. Đức Chúa Jêsus là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức 
Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng để cứu độ 
nhân loại Ngài đã phải đến thế gian làm người, sống 
kiếp người, đồng thời làm trọn mọi loại “việc Cha” 
theo ý chỉ Thiên Thượng: 

““
4488

KKhhii  CChhaa  MMẹẹ  tthhấấyy  NNggààii,,  tthhìì  llấấyy  llààmm  llạạ,,  vvàà  MMẹẹ  hhỏỏii  

rrằằnngg::  HHỡỡii  ccoonn,,  ssaaoo  ccoonn  llààmm  cchhoo  hhaaii  ttaa  tthhểể  nnầầyy??  NNầầyy,,  

CChhaa  vvàà  MMẹẹ  đđãã  kkhhóó  nnhhọọcc  llắắmm  mmàà  ttììmm  ccoonn……  
5511
ĐĐooạạnn,,  

NNggààii  tthheeoo  vvềề  tthhàànnhh  NNaaxxaarréétt  vvàà  cchhịịuu  llụụyy  CChhaa  MMẹẹ..  MMẹẹ  

NNggààii  gghhii  ccáácc  llờờii  ấấyy  vvààoo  llòònngg..  
5522
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  kkhhôônn  

nnggooaann  ccàànngg  tthhêêmm,,  tthhâânn  hhììnnhh  ccàànngg  llớớnn,,  ccàànngg  đđưượợcc  đđẹẹpp  

llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnggưườờii  ttaa..”” (C. 48, 51-52) 

Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài phải lo việc Cha Ngài.  
Cha Ngài đã giao cho Ngài việc gì?  

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  rrằằnngg::  ĐĐồồ  ăănn  ccủủaa  TTaa  ttứứcc  llàà  llààmm  

tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  ssaaii  TTaa  đđếếnn,,  vvàà  llààmm  ttrrọọnn  ccôônngg  

vviiệệcc  NNggààii..”” (Gi. 4:34) 

IIII..  PPHHẢẢII  RRÁÁNNGG  ““SSĂĂNN  SSÓÓCC  VVIIỆỆCC  RRIIÊÊNNGG””  

Người ta ăn là để nuôi sống bản thân, đồ ăn đem lại sự 
sống thuộc thể cho thân thể; trên một phương diện, đồ 
ăn là sự sống cho thân thể. Đức Chúa Jêsus muốn dạy 
chúng ta rằng sự sống của chúng ta phải là làm theo ý 
muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống là để làm 
đẹp ý Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dưới nguyên tắc bao 
quát này, liệu chúng ta có được Kinh Thánh dạy cho 
biết một nguyên tắc nào khác về “công việc riêng” của 
chúng ta hay không? 

““……  CChhúúnngg  ttôôii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm……  rráánngg  ttậậpp  ăănn  ởở  cchhoo  yyêênn  

llặặnngg,,  ssăănn  ssóócc  vviiệệcc  rriiêênngg  mmììnnhh,,  llấấyy  cchhíínnhh  ttaayy  mmììnnhh  llààmm  

llụụnngg,,  nnhhưư  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  ddặặnn  bbảảoo  aannhh  eemm……”” (1Tê. 4:11) 

Lời dạy của Sứ Đồ Phaolô dành cho chúng ta là phải 
hết sức (“rráánngg”) chuyên tâm (“ssăănn  ssóócc”) “vviiệệcc  rriiêênngg  

mmììnnhh”. Tất nhiên “vviiệệcc  rriiêênngg  mmììnnhh” có nghĩa chẳng 
phải là “việc người khác” nhưng nhận thức cho đúng 
việc gì là “việc riêng mình” là một điều rất quan trọng. 
Đối với Cơ Đốc Nhân, “việc riêng mình” phải chắc là 
việc được Đức Chúa Trời chuẩn thuận, và vì vậy, “việc 
riêng mình” của Cơ Đốc Nhân hoàn toàn khác với 



 

“việc riêng” của người chưa được cứu. “Việc riêng 
mình” của Cơ Đốc Nhân không còn thuần túy là “việc 
riêng” như ngày xưa khi chưa được cứu. “Việc riêng 
mình” của Cơ Đốc Nhân phải là bộ phận của “việc 
Cha” trong đời sống của họ trên đời này vì cả đời sống 
họ đã trở nên của lễ cho Đức Chúa Trời:  

““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii    kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  

ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  ssựự  tthhờờ  

pphhưượợnngg  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..”” (Rô. 12:1) 

““HHễễ  llààmm  vviiệệcc  ggìì,,  hhããyy  hhếếtt  llòònngg  mmàà  llààmm,,  nnhhưư  llààmm  cchhoo  

CChhúúaa,,  cchhớớ  kkhhôônngg  pphhảảii  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  ttaa..”” (Côl. 3:23) 

Chúng ta vốn biết rằng Satan luôn muốn chúng ta bị lôi 
cuốn vào công việc của nó, nhưng mỗi một chúng ta 
đều có phận sự phải hoàn thành “việc Cha”. Ác Giả là 
Satan luôn muốn chúng ta bị vùi lấp trong nhiều việc 
khác để xao lãng “việc Cha”. Ý muốn của Đức Chúa 
Trời là chúng ta phải toàn tâm toàn trí cho công việc 
mà Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta vào để  nổ lực 
phấn đấu trong sự nương cậy nơi Ngài và chỉ duy nhất 
nơi Ngài. Cơ Đốc Nhân chẳng những có quyền theo 
đuổi sinh kế mà họ còn phải tận tụy trong công việc 
Đức Chúa Trời đã cho phép họ hoạt động trong đời 
này để làm sinh kế nữa: 

““
77
CChhíínnhh  aannhh  eemm  bbiiếếtt  đđiiềềuu  mmììnnhh  pphhảảii  llààmm  đđểể  hhọọcc  đđòòii  

cchhúúnngg  ttôôii;;  vvìì  cchhúúnngg  ttôôii  kkhhôônngg  ccóó  ăănn  ởở  ssááii  bbậậyy  ggiiữữaa  aannhh  

eemm,,  
88
cchhưưaa  ttừừnngg  ăănn  ddưưnngg  ccủủaa  aaii,,  nnhhưưnngg  đđêêmm  nnggààyy  llààmm  

llụụnngg  kkhhóó  nnhhọọcc,,  đđểể  kkhhỏỏii  llụụyy  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  ttrroonngg  aannhh  

eemm  hhếếtt..  
99
CChhẳẳnngg  pphhảảii  cchhúúnngg  ttôôii  kkhhôônngg  ccóó  qquuyyềềnn  llợợii  

đđưượợcc  ăănn  ddưưnngg,,  nnhhưưnngg  mmuuốốnn  llààmm  ggưươơnngg  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  

aannhh  eemm  bbắắtt  cchhưướớcc..  
1100

KKhhii  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ccùùnngg  aannhh  eemm,,  

ccũũnngg  đđãã  rraaoo  bbảảoo  cchhoo  aannhh  eemm  rrằằnngg::  NNếếuu  aaii  kkhhôônngg  

kkhhứứnngg  llààmm  vviiệệcc,,  tthhìì  ccũũnngg  kkhhôônngg  nnêênn  ăănn  nnữữaa
  
..  

1111
VVảả,,  

cchhúúnngg  ttôôii  nngghhee  ttrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  kkẻẻ  ăănn  ởở  bbậậyy  bbạạ,,  cchhẳẳnngg  

hhềề  llààmm  llụụnngg,,  ttrrởở  cchhăămm  nnhhữữnngg  ssựự  vvôô  íícchh  tthhôôii..  
1122

CChhúúnngg  

ttôôii  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  bbảảoo  vvàà  kkhhuuyyêênn  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđóó  pphhảảii  yyêênn  llặặnngg  mmàà  llààmm  vviiệệcc,,  hhầầuu  cchhoo  ăănn  

bbáánnhh  ccủủaa  mmììnnhh  llààmm  rraa..”” (2Tê. 3:7-12) 

Kinh Thánh dạy Cơ Đốc Nhân phải sống chăm chỉ, 

lương thiện, trung tín, và hào phóng với mọi người… 

““HHããyy  ssiiêênngg  nnăănngg  mmàà  cchhớớ  llààmm  bbiiếếnngg;;  pphhảảii  ccóó  llòònngg  ssốốtt  

ssắắnngg;;  pphhảảii  hhầầuu  vviiệệcc  CChhúúaa..”” (Rô. 12:11) 

““TTôôii  ttừừnngg  bbààyy  bbảảoo  lluuôônn  cchhoo  aannhh  eemm  rrằằnngg  pphhảảii  cchhịịuu  kkhhóó  

llààmm  vviiệệcc  nnhhưư  vvậậyy,,  đđểể  ggiiúúpp  đđỡỡ  nnggưườờii  yyếếuu  đđuuốốii,,  vvàà  nnhhớớ  

llạạii  llờờii  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ccóó  pphháánn  rrằằnngg::  BBaann  cchhoo  

tthhìì  ccóó  pphhưướớcc  hhơơnn  llàà  nnhhậậnn  llããnnhh..”” (Công. 20:35) 

““KKẻẻ  vvốốnn  hhaayy  ttrrộộmm  ccắắpp  cchhớớ  ttrrộộmm  ccắắpp  nnữữaa;;  nnhhưưnngg  tthhàà  

cchhịịuu  kkhhóó,,  cchhíínnhh  ttaayy  mmììnnhh  llààmm  nngghhềề  llưươơnngg  tthhiiệệnn,,  đđặặnngg  

ccóó  vvậậtt  cchhii  ggiiúúpp  cchhoo  kkẻẻ  tthhiiếếuu  tthhốốnn  tthhìì  hhơơnn..”” (Êph. 4:28) 

““
99
HHããyy  kkhhuuyyêênn  nnhhữữnngg  ttôôii  ttớớ  pphhảảii  vvâânngg  pphhụụcc  cchhủủ  mmììnnhh,,  

pphhảảii  llààmm  cchhoo  đđẹẹpp  llòònngg  cchhủủ  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc,,  cchhớớ  ccããii  ttrrảả,,  
1100

cchhớớ  ăănn  ccắắpp  vvậậtt  cchhii,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  hhằằnngg  ttỏỏ  llòònngg  ttrruunngg  

tthhàànnhh  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  đđểể  llààmm  cchhoo  ttôônn  qquuíí  ĐĐạạoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  llàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  ttrroonngg  mmọọii  đđưườờnngg..”” (Tít 
2:9-10) 

IIIIII..  ““NNHHƯƯNNGG  TTRRƯƯỚỚCC  HHẾẾTT,,  HHÃÃYY  TTÌÌMM  KKIIẾẾMM  NNƯƯỚỚCC  

ĐĐỨỨCC  CCÚÚAA  TTRRỜỜII””  

Nguyên tắc Kinh Thánh cho thấy rằng Cơ Đốc Nhân 
“phải lo việc Cha” nhưng đồng thời cũng phải ráng 
“săn sóc việc riêng” của nhà mình để mưu cầu sinh kế, 
chẳng những cho bản thân mà cũng còn cho cả gia 
đình. Vậy, nguyên tắc Kinh Thánh nào giúp cho Cơ 
Đốc Nhân giữ được quân bình giữa hai lĩnh vực hoạt 
động này? Trước hết, chúng ta cần nhắc lại nguyên tắc 
làm ích, nguyên tắc tự do, nguyên tắc gây dựng, và 
nguyên tắc vinh hiển: 

““MMọọii  ssựự  ttôôii  ccóó  pphhéépp  llààmm,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  mmọọii  ssựự  

đđềềuu  ccóó  íícchh;;  mmọọii  ssựự  ttôôii  ccóó  pphhéépp  llààmm,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  đđểể  ssựự  

ggìì  bbắắtt  pphhụụcc  đđưượợcc  ttôôii..”” (1Cô. 6:12) 

““MMọọii  ssựự  đđềềuu  ccóó  pphhéépp  llààmm  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  mmọọii  ssựự  

đđềềuu  ccóó  íícchh;;  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ccóó  pphhéépp  llààmm,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  

mmọọii  ssựự  đđếếuu  llààmm  ggưươơnngg  ttốốtt..”” (1Cô. 10:23) 

““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  

kkhháácc,,  hhããyy  vvìì  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm..”” 
(1Cô. 10:31) 

Satan không bao chịu giờ ngồi yên để chúng ta làm 

trọn những điều Đức Chúa Trời kỳ vọng nơi chúng ta. 
Satan vừa không muốn chúng ta được làm ích, vừa 
không muốn chúng ta được tự do, cũng chẳng muốn 
anh chị em trong Chúa của chúng ta được gây dựng, và 
luôn luôn tìm cách làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa 
Trời bị tổn hại. Vả lại, tự thân chúng ta cũng không có 
đủ khả năng làm được những điều chúng ta muốn 
(Gal. 5:17) vì chúng ta hoàn toàn bất lực trong thân xác 
này (Rô. 7:14). Chúng ta luôn đứng trước nguy cơ bị 
cám dỗ, không những chỉ bởi Satan mà còn bởi tư dục 
và thế gian nữa, và đó là điều Đức Chúa Trời muốn 
chúng ta không bị mắc mướu (1Gi. 2:15-17). Nguyên 
tắc bao quát mà chúng ta phải theo là cứ giữ vững địa 
vị công nghĩa mà mình đã được lập, sống vững vàng 
đời sống công nghĩa thực hành, bền đỗ trong tiến trình 
nên thánh: 

““NNhhưưnngg  ttrrưướớcc  hhếếtt,,  hhããyy  ttììmm  kkiiếếmm  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

vvàà  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  NNggààii,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  cchhoo  tthhêêmm  ccáácc  

nnggưươơii  mmọọii  đđiiềềuu  ấấyy  nnữữaa..”” (Ma. 6:33) 

Trong các nhân vật Kinh Thánh, thành công trên phương 
diện mưu sinh không ai bằng được Gióp; cũng chẳng ai 
phải chịu tổn thất lớn như Gióp; và cũng ít ai kinh nghiệm 
Chúa được sâu sắc như Gióp: 

““NNggààii  cchhẳẳnngg  xxââyy  mmặặtt  kkhhỏỏii  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh;;__SSoonngg  NNggààii  

kkhhiiếếnn  hhọọ  đđồồnngg  nnggồồii  ccùùnngg  ccáácc  vvuuaa  ttrrêênn  nnggôôii  mmããii  mmããii,,__VVàà  

hhọọ  đđưượợcc  ccaaoo  ttrrọọnngg..”” (Gióp 36:7) 

Chính nhờ có được một sự kinh nghiệm sâu đậm như thế 
mà Gióp đã có thể mạnh mẽ xác quyết: 

““DDẫẫuu  CChhúúaa  ggiiếếtt  ttaa,,  ttaa  ccũũnngg  ccòònn  nnhhờờ  ccậậyy  nnơơii  NNggààii;;__NNhhưưnngg  

ttaa  ssẽẽ  bbiinnhh  vvựựcc  ttáánnhh  hhạạnnhh  ttaa  ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii..”” (Gióp 13:15) 

Thái độ của Gióp cũng chính là thái độ mà Đức Chúa Trời 
muốn mỗi chúng ta phải có trước mọi thành bại trong 
những công việc mà chúng ta đã được chứng giải là “việc 
Cha”, cho dầu đó là công việc trong lĩnh vực mưu sinh, 
“vviiệệcc  rriiêênngg  mmììnnhh”! 


