
 

 
 

(Kinh Thánh: Lu. 13:1-5) 
 

 
““……  NNhhưưnngg  nnếếuu  ccáácc  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ăănn  nnăănn,,  tthhìì  hhếếtt  tthhảảyy  ccũũnngg  

ssẽẽ  bbịị  hhưư  mmấấtt  nnhhưư  vvậậyy”” (Lu. 13:5b)
 

 

Chúng ta vẫn thường tự hỏi “Vì sao điều xấu lại có thể xảy ra cho 
người tốt?”, và có vẻ như vấn đề không thể được xử lý chỉ bằng 
một câu trả lời là xong. Có nhiều nguyên nhân khiến nảy sinh điều 
xấu … Mỗi trường hợp lại mang tính “đặc thù” của riêng nó, có 
nguyên nhân và tác nhân riêng của nó. Để có thể nhìn nhận vấn đề 
này một cách hợp Kinh Thánh, chúng ta cần phải nhờ đến sự soi rọi 
của Lời Kinh Thánh. 

 

I. ĐIỀU XẤU ĐẾN VÌ VIỆC XẤU CỦA CHÍNH BẢN 
THÂN (Dân. 12:1-16) 

Chúng ta đều biết chuyện Môise lãnh đạo Dân Ysơraên rời 
khỏi Ai Cập qua một hành trình dài 40 năm trong sa mạc 
trước khi họ đến được Đất Hứa. Arôn và Miriam đã được 
Đức Chúa Trời sử dụng để hợp tác với Môise trong những 
năm gian truân ấy. Dẫu vậy, đã có một lý do nào đó khiến 
Miriam không còn kính trọng Môise nữa: 

““MMiirriiaamm  vvàà  AArrôônn  nnóóii  hhàànnhh  MMôôiissee  vvềề  vviiệệcc  nnggưườờii  nnữữ  ÊÊtthhiiôôbbii  

mmàà  nnggưườờii  đđãã  llấấyy,,  vvìì  nnggưườờii  ccóó  llấấyy  mmộộtt  nnggưườờii  nnữữ  ÊÊtthhiiôôbbii  llààmm  

vvợợ”” (Dân. 12:1)  

Tuy nhiên, “việc xấu” không dừng lại ở đó, Miriam tiến xa 
hơn qua việc đã bàn cùng anh là Arôn về những điều có liên 
quan đến thánh chức… 

““HHaaii  nnggưườờii  nnóóii  rrằằnngg::  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  hháá  cchhỉỉ  ddùùnngg  mmộộtt  mmììnnhh  

MMôôiissee  mmàà  pphháánn  ssaaoo??  NNggààii  hháá  kkhhôônngg  ddùùnngg  cchhúúnngg  ttaa  mmàà  pphháánn  

nnữữaa  ssaaoo??  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  nngghhee  đđiiềềuu  đđóó”” (Dân. 12:2). 

“Việc xấu” không thể sinh ra điều tốt được, “việc xấu” chỉ có 
thể sinh ra “điều xấu”, mà thường thường lại là điều xấu hơn 
“việc xấu” đã có trước: 

““KKhhii  ttrrụụ  mmââyy  rrúútt  kkhhỏỏii  ttrrêênn  ĐĐềềnn  TTạạmm,,  tthhìì  kkììaa,,  MMiirriiaamm  đđãã  bbịị  

pphhuunngg  ttrrắắnngg  nnhhưư  ttuuyyếếtt..  AArrôônn  xxââyy  llạạii  pphhííaa  MMiirriiaamm,,  tthhấấyy  nnggưườờii  

đđãã  ccóó  bbịịnnhh  pphhuunngg”” (Dân. 12:10). 

Việc Miriam phải gánh chịu “điều xấu” (của “việc xấu” của 
mình) do sự quở phạt của Đức Chúa Trời là một Lẽ Thật 
Kinh Thánh hiển nhiên. Lẽ Thật Kinh Thánh này thường dẫn 
đến hai sự ngộ nhận sau đây: (1) Thứ nhất, từ “việc xấu” này 
của Miriam người ta cho rằng Miriam là “người xấu”; (2) Thứ 
hai, “việc xấu” là nguyên nhân duy nhất khiến cho “điều xấu” 
xảy ra! Thật ra, Kinh Thánh cho thấy còn nhiều “lý do” khác 
khiến cho điều xấu xảy ra… 

II. ĐIỀU XẤU ĐẾN VÌ VIỆC XẤU CỦA THA NHÂN 
(Giôna 1:1-16) 

Giôna là một Tiên Tri Cựu Ước, là người đã được Đức Chúa 
Trời sai đến thành Ninive để giảng Tin Lành cho dân thành 
ấy. Tuy nhiên, Ninive là Thủ Đô của người Asyri, kẻ thù của 
Dân Tộc Ysơraên, và theo nhận thức của Giôna, họ không 
đáng nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Giôna đã 
mắc một sai lầm căn bản đối với ý chỉ của Đức Chúa Trời: 

““VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  yyêêuu  tthhưươơnngg  tthhếế  ggiiaann,,  đđếếnn  nnỗỗii  đđãã  bbaann  CCoonn  

MMộộtt  ccủủaa  NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  CCoonn  ấấyy  kkhhôônngg  bbịị  hhưư  mmấấtt  mmàà  

đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii”” (Gi. 3:16). 

““NNggààii  mmuuốốnn  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii  đđưượợcc  ccứứuu  rrỗỗii  vvàà  hhiiểểuu  bbiiếếtt  LLẽẽ  

TThhậậtt”” (1Ti. 2:4). 

““HHããyy  ggiiảảnngg  ĐĐạạoo,,  ccốố  kkhhuuyyêênn,,  bbấấtt  lluuậậnn  ggặặpp  tthhờờii  hhaayy  kkhhôônngg  ggặặpp  

tthhờờii,,  hhããyy  đđeemm  llòònngg  rrấấtt  nnhhịịnn  nnhhụụcc  mmàà  bbẻẻ  ttrráácchh,,  nnààii  kkhhuuyyêênn,,  ssửửaa  

ttrrịị,,  ccứứ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhẳẳnngg  tthhôôii”” (2Ti. 4:2). 

Theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, “kẻ dữ” cần phải được nghe 
Tin Lành cứu rỗi của Ngài, và đó là phận sự của đầy tớ Ngài. 
Ấy vậy mà Giôna đã đến Giaphô, đáp tàu đi Tarêsi “đặng 
trốn” mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. ““NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  

kkhhiiếếnn  ggiióó  llớớnn  tthhổổii  ttrrêênn  bbiiểểnn;;  ttrrêênn  bbiiểểnn  ccóó  ttrrậậnn  bbããoo  llớớnn,,  cchhiiếếcc  

ttààuu  hhầầuu  vvỡỡ”” (Giôna 1:4). Tuy nhiên, Giôna ““xxuuốốnngg  ddưướớii  llòònngg  

ttààuu,,  nnằằmm  vvàà  nnggủủ  mmêê”” (Giôna 1:5) còn cả tàu phải chịu tai vạ 
của cơn bão! Dầu vậy, nguyên nhân của “điều xấu” cũng đã 
được tỏ ra: Ấy là vì lỗi (“việc xấu”) của Giôna. Chính Giôna 
cũng biết điều ấy nữa, vì ““NNggưườờii  ttrrảả  llờờii  rrằằnngg::  HHããyy  bbắắtt  llấấyy  ttaa,,  

hhããyy  nnéémm  ttaa  xxuuốốnngg  bbiiểểnn,,  tthhìì  bbiiểểnn  ssẽẽ  yyêênn  llặặnngg  cchhoo  ccáácc  aannhh;;  vvìì  ttaa  

bbiiếếtt  rrằằnngg  ấấyy  llàà  vvìì  ccớớ  ttaa  mmàà  ccáácc  aannhh  đđãã  ggặặpp  pphhảảii  ttrrậậnn  bbããoo  llớớnn  

nnààyy”” (Giôna 1:12). 

“Điều xấu” đến vì “việc xấu” của người khác làm, nhưng 
không phải mọi trường hợp đều luôn luôn như thế… 

III. ĐIỀU XẤU ĐẾN VÌ SỰ CÔNG KÍCH CỦA SATAN 
(Gióp 1:1-22) 

Các tai họa đến với Gióp đều không phải vì “việc xấu” Gióp 
đã làm… 

““TTạạii  ttrroonngg  xxứứ  ÚÚttxxơơ  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  ttêênn  llàà  GGiióópp;;  nnggưườờii  ấấyy  vvốốnn  

ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvàà  nnggaayy  tthhẳẳnngg,,  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  lláánnhh  kkhhỏỏii  

đđiiềềuu  áácc”” (Gióp 1:1). 

Đức Chúa Trời luôn đẹp ý về người công bình của Ngài và 
Satan luôn bất mãn với việc ấy. Một trong các danh xưng 
Kinh Thánh được biết của Satan là “Kẻ Kiện Cáo”, là ““kkẻẻ  

nnggààyy  đđêêmm  kkiiệệnn  ccááoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gk. 
kategoreo; Khải. 12:10). Satan kiện cáo Gióp trước mặt Đức 
Chúa Trời và Ngài đã đẹp ý để (ban quyền năng) cho Gióp 
chịu sự hại hành tột độ của Satan hầu cho sự trung tín của 
Gióp có cơ hội được minh thị và sự vinh hiển của Đức Chúa 
Trời được bày tỏ… 

““ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  vvớớii  SSaattaann  rrằằnngg::  NNầầyy,,  ccáácc  vvậậtt  nnggưườờii  ccóó  

đđềềuu  pphhóó  ttrroonngg  ttaayy  nnggưươơii;;  nnhhưưnngg  cchhớớ  ttrraa  ttaayy  vvààoo  mmììnnhh  nnóó……”” 
(Gióp 1:12). 

Chỉ riêng những “điều xấu” mới bắt đầu xảy đến với Gióp 
cũng đã đủ khủng khiếp lắm rồi (Gióp 1:13-19), nhưng đức 
trung tín của Gióp trước sau vẫn như một… 

““
2200

GGiióópp  bbèènn  cchhỗỗii  ddậậyy,,  xxéé  ááoo  mmììnnhh,,  vvàà  ccạạoo  đđầầuu,,  đđooạạnn  ssấấpp  mmììnnhh  

xxuuốốnngg  đđấấtt  mmàà  tthhờờ  llạạyy,,  
2211

vvàà  nnóóii  rrằằnngg::  TTôôii  ttrrầầnn  ttrruuồồnngg  llọọtt  kkhhỏỏii  

llòònngg  mmẹẹ,,  vvàà  ttôôii  ccũũnngg  ssẽẽ  ttrrấấnn  ttrruuồồnngg  mmàà  vvềề;;  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  đđãã  

bbaann  cchhoo,,  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  llạạii  ccấấtt  đđii;;  đđáánngg  nnggợợii  kkhheenn  ddaannhh  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa”” (Gióp 1:20-21). 

““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). 

Nhờ có một đức tin và sự kinh nghiệm Chúa như thế mà 
những lời Kinh Thánh phán về Gióp thật là tốt đẹp: 

““TTrroonngg  mmọọii  ssựự  ấấyy,,  GGiióópp  kkhhôônngg  pphhạạmm  ttộộii,,  vvàà  cchhẳẳnngg  nnóóii  pphhạạmm  

tthhưượợnngg  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gióp 1:22). 

IV. ĐIỀU XẤU ĐẾN VÌ SỰ RÈN TẬP CỦA ĐỨC CHÚA 
TRỜI (Thi. 66:8-12) 

Môise đã lãnh đạo Dân Ysơraên ra khỏi Ai Cập, nhưng cuộc 
hành trình đã diễn ra là hết sức lâu dài và gian nan dẫu rằng, 
xét trên phương diện địa lý tự nhiên, người ta hoàn toàn có khả 
năng thực hiện một chuyến đi ngắn hơn và dễ chịu hơn. Cuộc 
hành trình từ xứ nô lệ đến Đất Hứa đã không suông sẻ là vì 
đâu? 

““
22
HHããyy  nnhhớớ  ttrrọọnn  ccoonn  đđưườờnngg  nnơơii  đđồồnngg  vvắắnngg  mmàà  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  



 

CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii  đđãã  ddẫẫnn  nnggưươơii  đđii  ttrroonngg  bbốốnn  mmưươơii  nnăămm  nnầầyy,,  

đđểể  hhạạ  nnggưươơii  xxuuốốnngg  vvàà  tthhửử  nnggưươơii,,  đđặặnngg  bbiiếếtt  đđiiềềuu  ccóó  ởở  ttrroonngg  

llòònngg  nnggưươơii,,  hhooặặcc  nnggưươơii  ccóó  ggììnn  ggiiữữ  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  rrăănn  NNggààii  hhaayy  

cchhăănngg..  
33
VVậậyy  NNggààii  ccóó  hhạạ  nnggưươơii  xxuuốốnngg,,  llààmm  cchhoo  nnggưươơii  bbịị  đđóóii,,  

đđooạạnn  cchhoo  ăănn  MMaannaa  mmàà  nnggưươơii  vvàà  ttổổ  pphhụụ  nnggưươơii  cchhưưaa  hhềề  bbiiếếtt,,  đđểể  

kkhhiiếếnn  nnggưươơii  bbiiếếtt  rrằằnngg  llooààii  nnggưườờii  ssốốnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nnhhờờ  bbáánnhh  

mmàà  tthhôôii,,  nnhhưưnngg  llooààii  nnggưườờii  ssốốnngg  nnhhờờ  mmọọii  llờờii  bbởởii  mmiiệệnngg  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa  mmàà  rraa”” (Phục. 8:2-3). 

Tình yêu thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời là quá đỗi 
lớn lao để luôn đem những người yêu mến Ngài đến với 
những điều tốt đẹp hơn trong bước đường họ theo Ngài (Rô. 
8:28), tuy nhiên sự thử thách rèn tập để Dân Ngài mỗi ngày 
càng mạnh hơn, nhanh hơn, cao hơn cho sự vinh hiển của 
Ngài vẫn không được miễn trừ… 

““
1100

VVìì,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ơơii,,  CChhúúaa  đđãã  tthhửử  tthháácchh  cchhúúnngg  ttôôii,,__RRèènn  

lluuyyệệnn  cchhúúnngg  ttôôii  yy  nnhhưư  lluuyyệệnn  bbạạcc..__
1111

CChhúúaa  đđãã  đđeemm  cchhúúnngg  ttôôii  

vvààoo  llưướớii,,__CChhấấtt  ggáánnhh  nnặặnngg  qquuáá  ttrrêênn  llưưnngg  cchhúúnngg  ttôôii..__
1122

CChhúúaa  

kkhhiiếếnn  nnggưườờii  ttaa  ccỡỡii  ttrrêênn  đđầầuu  cchhúúnngg  ttôôii;;__CChhúúnngg  ttôôii  đđii  qquuaa  llửửaa,,  

qquuaa  nnưướớcc;;__NNhhưưnngg  CChhúúaa  đđeemm  cchhúúnngg  ttôôii  rraa  nnơơii  ggiiààuu  ccóó”” (Thi. 
66:10-12). 

V. ĐIỀU XẤU ĐẾN VÌ SỰ DẠY DỖ CỦA ĐỨC CHÚA 
TRỜI (2Cô. 12:7-10) 

Sứ Đồ Phaolô vốn được xem như một Cơ Đốc Nhân “vĩ đại” 
nhất trong lịch sử Hội Thánh, là người đã được Đức Chúa 
Trời đại dụng để rao Tin Lành cho Dân Ngoại, thành lập Hội 
Thánh, và hoàn thành một bộ phận quan trọng của Kinh 
Thánh. Dầu vậy, vị Sứ Đồ này vẫn không tránh khỏi sự dạy 
dỗ của Đức Chúa Trời qua những việc bất như ý, tức “điều 
xấu”: 

““
77
VVậậyy  nnêênn,,  ee  rrằằnngg  ttôôii  llêênn  mmììnnhh  kkiiêêuu  nnggạạoo  bbởởii  ssựự  ccaaoo  ttrrọọnngg  ccảả  

tthhểể  ccủủaa  nnhhữữnngg  ssựự  ttỏỏ  rraa  ấấyy  cchhăănngg,,  tthhìì  đđãã  cchhoo  mmộộtt  ccááii  ggiiằằmm  xxóócc  

vvààoo  tthhịịtt  ttôôii,,  ttứứcc  llàà  qquuỉỉ  ssứứ  ccủủaa  SSaattaann,,  đđểể  vvảả  ttôôii,,  vvàà  llààmm  cchhoo  ttôôii  

đđừừnngg  kkiiêêuu  nnggạạoo..  
88
ĐĐãã  bbaa  llầầnn  ttôôii  ccầầuu  nngguuyyệệnn  xxiinn  CChhúúaa  cchhoo  nnóó  

llììaa  xxaa  ttôôii..  
99
NNhhưưnngg  CChhúúaa  pphháánn  rrằằnngg::  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn  TTaa  đđủủ  cchhoo  nnggưươơii  

rrồồii,,  vvìì  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  TTaa  nnêênn  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  ssựự  yyếếuu  đđuuốốii……”” 
(2Cô. 12:7-9a). 

Thiên Đàng vẫn hằng trải thảm đỏ bằng quyền năng Thiên 
Thượng cho các thánh đồ của Đức Chúa Trời bước đi mỗi 
ngày trong tiến trình nên thánh của họ, chỉ có điều là họ phải 
giữ được sự trung tín trong việc vác Thập Tự Giá bước đi theo 
dấu chân của Thầy mình… 

““NNhhữữnngg  ssựự  ccáámm  ddỗỗ  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm,,  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  nnààoo  qquuáá  ssứứcc  

llooààii  nnggưườờii..  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn,,  NNggààii  cchhẳẳnngg  hhềề  cchhoo  

aannhh  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  qquuáá  ssứứcc  mmììnnhh  đđââuu;;  nnhhưưnngg  ttrroonngg  ssựự  ccáámm  ddỗỗ,,  

NNggààii  ccũũnngg  mmởở  đđàànngg  cchhoo  rraa  kkhhỏỏii,,  đđểể  aannhh  eemm  ccóó  tthhểể  cchhịịuu  đđưượợcc”” 
(1Cô. 10:13). 

““
99
……  VVậậyy  ttôôii  ssẽẽ  rrấấtt  vvuuii  llòònngg  kkhhooee  mmììnnhh  vvềề  ssựự  yyếếuu  đđuuốốii  ttôôii,,  hhầầuu  

cchhoo  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ởở  ttrroonngg  ttôôii..  
1100

CChhoo  nnêênn  ttôôii  vvìì  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  đđàànnhh  cchhịịuu  ttrroonngg  ssựự  yyếếuu  đđuuốốii,,  nnhhuuốốcc  nnhhơơ,,  ttúúnngg  

nnggặặtt,,  bbắắtt  bbớớ,,  kkhhốốnn  kkhhóó;;  vvìì  kkhhii  ttôôii  yyếếuu  đđuuốốii,,  ấấyy  llàà  llúúcc  ttôôii  mmạạnnhh  

mmẽẽ”” (2Cô. 12:9b-10). 

VI. ĐIỀU XẤU ĐẾN VÌ SỰ ĐIỀU ĐỘNG CỦA ĐỨC CHÚA 
TRỜI (Sáng. 45:4-8) 

Tất nhiên là những “điều xấu” mà Giôsép phải chịu là hệ quả 
trực tiếp của những “việc xấu” của các anh Giôsép, nhưng vấn 
đề ở chỗ có bàn tay của Đức Chúa Trời đàng sau tất cả những 
“việc xấu” ấy để ý tốt của Ngài được hoàn thành: 

““CCáácc  aannhh  ttooaann  hhạạii  ttôôii,,  nnhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llạạii  ttooaann  llààmm  

đđiiềềuu  íícchh  cchhoo  ttôôii,,  hhầầuu  cchhoo  ccứứuu  ssựự  ssốốnngg  cchhoo  nnhhiiềềuu  nnggưườờii,,  yy  nnhhưư  

đđãã  xxảảyy  đđếếnn  nnggààyy  nnaayy,,  vvàà  ggiiữữ  ggììnn  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  DDâânn  SSựự  đđôônngg  

đđảảoo”” (Sáng. 50:20). 

Để có được một sự nhận thức như Giôsép, người ta cần phải 
biết đếm các phước hạnh của Đức Chúa Trời trong tai họa của 
mình, biết lấy kinh nghiệm theo Chúa đè nén nỗi đau cá nhân, 
biết lau sạch lớp bùn đen của những điều đau khổ phủ đầy trên 
mặt viên kim cương phước hạnh sáng lấp lánh những điều tốt 
hơn cho nhiều người hơn là sự lợi ích ích kỷ của bản thân… 

““
55
BBââyy  ggiiờờ,,  đđừừnngg  ssầầuu  nnããoo  vvàà  ccũũnngg  đđừừnngg  ttiiếếcc  cchhii  vvềề  đđiiềềuu  ccáácc  

aannhh  đđãã  bbáánn  ttôôii  đđặặnngg  bbịị  ddẫẫnn  đđếếnn  xxứứ  nnầầyy;;  vvìì  đđểể  ggiiữữ  ggììnn  ssựự  ssốốnngg  

ccáácc  aannhh,,  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssaaii  ttôôii  đđếếnn  đđââyy  ttrrưướớcc  ccáácc  aannhh..  
66
KKììaa,,  hhaaii  nnăămm  rrồồii  ttrroonngg  xxứứ  đđãã  bbịị  đđóóii  kkéémm,,  vvàà  ccòònn  nnăămm  nnăămm  

nnữữaa  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccóó  ccààyy  ccấấyy  cchhii,,  ggặặtt  hhááii  cchhii  đđưượợcc  hhếếtt..  
77
ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  ssaaii  ttôôii  đđếếnn  đđââyy  ttrrưướớcc,,  đđặặnngg  llààmm  cchhoo  ccáácc  aannhh  ccòònn  nnốốii  ddòònngg  

ttrrêênn  mmặặtt  đđấấtt,,  vvàà  nnưươơnngg  mmộộtt  ssựự  ggiiảảii  ccứứuu  llớớnn  đđặặnngg  ggiiữữ  ggììnn  ssựự  

ssốốnngg  cchhoo  aannhh  eemm..  
88
KKhhôônngg,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccáácc  aannhh  ssaaii  ttôôii  đđếếnn  đđââyy  

đđââuu,,  ấấyy  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  NNggààii  ddưườờnngg  đđặặtt  ttôôii  llààmm  cchhaa  

PPhhaarraaôônn,,  ccaaii  qquuảảnn  ccảả  nnhhàà  nnggưườờii,,  vvàà  ttrrịị  kkhhắắpp  xxứứ  ÊÊddííppttôô”” 
(Sáng. 45:5-8). 

VII. ĐIỀU XẤU ĐẾN VÌ SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA 
TRỜI (Gi. 9:1-41) 

Những người hỏi Đức Chúa Jêsus về lý do nào mà một người 
đã mù từ khi mới sanh chắc phải ngạc nhiên nhiều trước sự trả 
lời của Ngài: 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  ĐĐóó  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ttạạii  nnggưườờii  hhaayy  cchhaa  

mmẹẹ  đđãã  pphhạạmm  ttộộii,,  nnhhưưnngg  ấấyy  đđểể  cchhoo  nnhhữữnngg  vviiệệcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

đđưượợcc  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  nnggưườờii”” (Gi. 9:3). 

Những việc nào là “việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra” qua 
người mù này? 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbèènn  pphháánn  rrằằnngg::  TTaa  đđãã  đđếếnn  tthhếế  ggiiaann  đđặặnngg  

llààmm  ssựự  pphháánn  xxéétt  nnầầyy::  HHễễ  aaii  cchhẳẳnngg  tthhấấyy  tthhìì  tthhấấyy;;  ccòònn  aaii  tthhấấyy  llạạii  

hhóóaa  mmùù”” (Gi. 9:39). 

““NNggưườờii  ttrrảả  llờờii  rrằằnngg::  NNggưườờii  ttêênn  ggọọii  llàà  JJêêssuuss  kkiiaa  đđãã  hhòòaa  bbùùnn,,  

xxứứcc  mmắắtt  ttôôii,,  vvàà  nnóóii  rrằằnngg::  hhããyy  đđii  đđếếnn  rrửửaa  nnơơii  aaoo  SSiillôôêê..  VVậậyy  ttôôii  

đđii  đđếếnn,,  rrửửaa  ttạạii  đđóó,,  rrồồii  tthhấấyy  đđưượợcc”” (Gi. 9:11). 

““BBấấyy  ggiiờờ  cchhúúnngg  hhỏỏii  nnggưườờii  mmùù  nnữữaa  rrằằnngg::  CCòònn  nnggưươơii,,  vvềề  nnggưườờii  

đđãã  llààmm  ssáánngg  mmắắtt  nnggưươơii,,  tthhìì  nnggưươơii  nnóóii  llààmm  ssaaoo??  NNggưườờii  ttrrảả  llờờii  

rrằằnngg::  ẤẤyy  llàà  mmộộtt  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii”” (Gi. 9:17). 

““
2255

NNggưườờii  ttrrảả  llờờii  rrằằnngg::  TTôôii  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  nnggưườờii  ccóó  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  ccóó  

ttộộii  cchhăănngg,,  cchhỉỉ  bbiiếếtt  mmộộtt  đđiiềềuu,,  llàà  ttôôii  đđãã  mmùù  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  llạạii  ssáánngg......  
2277
……  TTôôii  đđãã  nnóóii  vvớớii  ccáácc  ôônngg  rrồồii,,  mmàà  ccáácc  ôônngg  cchhẳẳnngg  nngghhee  ttôôii..  

CCớớ  ssaaoo  ccáácc  ôônngg  mmuuốốnn  nngghhee  llạạii  llầầnn  nnữữaa??  HHáá  ccũũnngg  mmuuốốnn  llààmm  

mmôônn  đđồồ  nnggưườờii  cchhăănngg??......  
3333

NNếếuu  nnggưườờii  nnầầyy  cchhẳẳnngg  đđếếnn  ttừừ  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  kkhhôônngg  llààmm  ggìì  đđưượợcc  hhếếtt”” (Gi. 9:25, 27, 33).  

““NNggưườờii  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  ttôôii  ttiinn;;  bbèènn  ssấấpp  mmììnnhh  xxuuốốnngg  

ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii”” (Gi. 9:38). 

 

Dưới ánh sáng Lời Kinh Thánh, có khá nhiều khả năng cho điều 
xấu lại xảy ra cho người tốt. Các khả năng ấy có thể do chính bản 
thân, hoặc có liên quan đến tha nhân, hoặc Satan, hoặc Đức Chúa 
Trời. Cho dầu là do nguyên nhân nào, là con cái vâng phục và trung 
tín của Đức Chúa Trời, chúng ta phải lấy lòng vui vẻ thuận theo ý 
Chúa trên đời sống của chúng ta trong mọi điều. Chúng ta lại cũng 
phải biết xét nét cẩn thận để biết mình đang ở đâu và cần phải làm 
gì để được đẹp ý Đức Chúa Trời, được ở trong sự dắt dẫn của 
Ngài… 

““……  NNhhưưnngg  nnếếuu  ccáácc  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ăănn  nnăănn,,  tthhìì  hhếếtt  tthhảảyy  ccũũnngg  ssẽẽ  

bbịị  hhưư  mmấấtt  nnhhưư  vvậậyy”” (Lu. 13:5b).  


