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Thế giới chung quanh chúng ta đang cố hết sức thực hiện các sự điều chỉnh và thay 

đổi cần thiết và có thể để giảm thiểu sự tai hại của dịch bệnh. Chúng ta rất dễ bị cuốn 

theo chiều gió để rồi bị ngoắc ngoải trong một sự lo sợ hãi hùng. Hoặc, chúng ta cũng 

rất dễ bị rơi vào trạng thái dửng dưng đối với tất cả mọi sự vì chúng ta thấy mình bất 

lực, tưởng rằng chúng ta không thể làm được gì! 

 

Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Cơ Đốc Nhân chúng ta không được phép rơi vào bất 

cứ thái cực nào trong các thái cực ấy. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không cho 

phép chúng ta được làm như thế. Cơ Đốc Nhân chỉ sống trọn nghĩa Cơ Đốc Nhân khi 

nhân thân Cơ Đốc của chúng ta được nhận thức trong và qua chúng ta. Chúa phán với 

chúng ta qua lời của Sứ Đồ Phaolô trong Kinh Thánh:  

 

““VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  mmùùii  tthhơơmm  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  

đđưượợcc  ccứứuu,,  vvàà  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  bbịị  hhưư  mmấấtt::  CChhoo  kkẻẻ  nnầầyy,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  cchhếếtt  llààmm  cchhoo  cchhếếtt;;  cchhoo  kkẻẻ  

kkiiaa,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  llààmm  cchhoo  ssốốnngg..  --  AAii  xxứứnngg  đđáánngg  cchhoo  nnhhữữnngg  ssựự  nnầầyy??”” (2Cô. 2:15-

16) 

 

Trong chinh chiến, sinh lộ vẫn thường phải được mở qua tử quan; tương tự như vậy, 

giữa mọi đau khổ của đại dịch hiện nay có một cơ hội để đời sống Cơ Đốc của Cơ 

Đốc Nhân chúng ta phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta! 

 

I.  ĐỪNG SỢ NHƯNG CŨNG CHỚ ĐỂ BỊ BẤT NGỜ! 

 

Hàng ngày vẫn có những người tự xưng mình là “Cơ Đốc Nhân” đưa ra những 

tuyên bố mà mới xem qua có vẻ rất “Cơ Đốc”, rất “đức tin” nhưng khi xét kỹ lại 

thì thấy là rất phi Cơ Đốc và phản Kinh Thánh vì người ta tưởng rằng cứ công bố 

thế này, thế nọ bằng mồm là đủ. Thật là tai hại, Đức Chúa Trời truyền cho chúng 

ta vâng lời Ngài qua Lời Kinh Thánh, Ngài không hề cho phép chúng ta xâm 

phạm thẩm quyền truyền phán của Ngài là Đấng Phán Duy Nhất trong toàn cõi 

vũ trụ. Là một con người, không ai tránh khỏi sợ nhưng Cơ Đốc Nhân chúng ta 

phải tin, tức phải nương cậy Đức Chúa Trời, để khỏi sợ chứ không phải chỉ gồng 

mình lên khoác lác về những điều vô nghĩa mà được. 

 

Kinh Thánh truyền cho chúng ta đừng sợ mà phải tin (Sv. Lu. 8:  ). Khi “sợ” là 

“lo sợ” (Gr.        phobeo ) thì chúng ta trái   Chúa vì sự lo sợ là kẻ thù trực 

tiếp và nguy hiểm của đức tin (Gr.          pisteuo ). Kinh Thánh cũng truyền 
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cho chúng ta không được phép kính sợ bất cứ gì khác ngoài Đức Chúa Trời (Sv. 

Lu.   : - ). Khi “sợ” là “kính sợ” (vẫn là từ liệu Gr.        phobeo  nhưng lại 

có ngữ nghĩa khác) thì chúng ta xứng hiệp được với   chỉ của Đức Chúa Trời vì 

ấy là sự vận động của đức tin là sự giúp cho chúng ta được ở trong sự nương cậy 

Ngài để loại trừ được mọi sự lo sợ trái   Ngài. 

 

Thế nhưng Đức Chúa Trời cũng không muốn chúng ta phải bị bất ngờ vì Ngài đã 

định mạng rằng mọi sự trong đời sống Cơ Đốc Nhân chúng ta đều được ở dưới 

quyền tể trị tối cao của Ngài (Lu.   :7). Điều đáng tiếc là có nhiều “Cơ Đốc 

Nhân” ngày nay rất kém về giáo l  Kinh Thánh khiến cho sự hiểu biết về ơn 

quan phòng và dự ứng của Đức Chúa Trời cho Dân Ngài qua hệ thống thế gian 

vừa kém thiếu, vừa sai lạc; chính từ đó mà “đức tin” trong nhiều người chưa phải 

là đức tin theo Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đẹp   (Sv. Rô.   : 7).  

 

Chính Quyền là công cụ của Đức Chúa Trời trong hệ thống thế gian hiện thời để 

qua đó Đức Chúa Trời thực hiện ơn và quyền của Ngài cho nhân loại, trong đó 

có chúng ta là Dân Sự của Ngài; do đó, việc vâng phục Chính Quyền Nhà Nước 

trên những vấn đề không trực tiếp xâm phạm thẩm quyền tối thượng của Đức 

Chúa Trời (Sv. Công.  : 9;  : 9) là phận sự bắt buộc đối với Cơ Đốc Nhân 

chúng ta (Sv. Rô.  3: ). Không chịu thi hành hoặc miễn cưỡng trong việc thi 

hành những điều Chính Quyền Nhà Nước ban hành là mắc tội với Đức Chúa 

Trời (Sv. Rô.  3: ). 

  

Phải nhận thức rõ về việc đừng sợ sự gì và phải sợ Đấng nào là để khỏi bất ngờ 

trong tấm lòng, để tư tưởng được minh bạch (Sv.  Cô.   :33). Phải thực hiện các 

biện pháp hợp pháp có cần được Chính Quyền Nhà Nước ban hành là để khỏi 

bất ngờ trong đời sống xã hội theo cách an định đã được Đức Chúa Trời định 

mạng từ trước muôn đời vô cùng trong Nguyên Chỉ của Ngài (Sv. Rô.  3:3-5). 

 

II. ĐỪNG VỊ KỶ MÀ PHẢI CÓ LÒNG VỊ THA! 

 

Thật ra thì đừng để bị sợ hãi là một điều hết sức quan trọng vì khi sợ hãi con 

người không còn là con người thực sự và Cơ Đốc Nhân không còn thực sự là Cơ 

Đốc Nhân nữa. Một khi bị sự sợ hãi áp chế, rất khó cho người ta có thể có được 

các quyết định khôn ngoan phù hợp theo   chỉ Thiên Thượng mà chỉ còn là sự 

hành động dưới áp lực của động cơ ích kỷ, theo một động lực có nguồn gốc cá 

nhân, cho một động hướng ngoài sự kỳ vọng của Đức Chúa Trời, không có ích 

cho sự vinh hiển của Ngài. 

 

Tất nhiên là chúng ta có quyền tự do hành động nhưng không phải mọi sự hành 

động của chúng ta đều có ích (Sv.  Cô. 6:  ). Cũng không phải mọi sự hành 

động của chúng ta đều làm gương tốt (Sv.  Cô.   : 3). Vả lại, chúng ta sống là 
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để làm vinh hiển Đức Chúa Trời (Sv.  Cô.   :3 ), Đấng là Chúa và Cứu Chúa 

của chúng ta.  

 

Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có quyền lo nghĩ và chuẩn bị cho sự có cần của 

bản thân và gia đình của chúng ta nhưng một khi chỉ thấy sự có cần ích kỷ của 

riêng mình thì rất dễ dẫn đến việc quên lãng hay gạt bỏ sự có cần của những 

người ở chung quanh chúng ta. Dưới áp lực của các nhu cần bức thiết chúng ta có 

thể vừa trở thành gương xấu cho người chung quanh (Sv. Rô.   :  -23; 1Cô. 

  : 3), chúng ta lại cũng vừa vi phạm nguyên tắc sống theo đức tin, tức là sống 

nương cậy Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh và mọi sự (Sv. Ma. 6:33). 

 

Tất nhiên là khi chúng ta hãm mình để hy sinh cho người khác vì sự vinh hiển 

của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ phải trả giá, có khi lại là giá đắt. Thế nhưng 

không thể có bất cứ sự hy sinh nào ở chúng ta có thể có giá đắt hơn sự hy sinh 

của Đấng đã lìa bỏ Thiên Đàng, đến thế gian làm người chịu chết đền tội thay 

cho chúng ta. Chính nhờ giá vô giá ấy mà chúng ta đã được tái sinh, đã được thừa 

thọ tình yêu hy sinh của Ngài và Ngài đang kỳ vọng chúng ta tái lập mẫu mực hy 

sinh ấy cho những người chung quanh chúng ta (Sv. Php.  :3).    

 

III. ĐỪNG KHOANH TAY LẠI MÀ HÃY DANG RỘNG TAY RA! 

 

Giữa vòng các Cơ Đốc Nhân ngày nay vẫn luôn có những sự thể hiện về tình yêu 

thương hy sinh qua những sự cứu giúp rất đáng khen nhưng bàn tay cứu giúp của 

Cơ Đốc Nhân chúng ta phải được điều khiển bằng một tâm trí cứu giúp được thôi 

thúc bởi một tấm lòng cứu giúp của một người đã kinh nghiệm được ơn cứu giúp 

của Đấng Cứu Giúp đã giải thoát chúng ta ra khỏi nợ tội, án tội, và ách tội (Sv. 

1Gi. 4: 7-10). 

 

Giữa vòng các Cơ Đốc Nhân ngày nay vẫn luôn có những sự thể hiện về tình yêu 

thương hy sinh qua những sự cứu giúp rất đáng khen nhưng bàn tay cứu giúp của 

Cơ Đốc Nhân chúng ta phải là nếp sống từ một lối sống của một đời sống thấm 

đẫm chất yêu thương từ Đấng Yêu Thương đã từ Thiên Đàng dang tay đón nhận 

chúng ta bất chấp giá phải trả không gì có thể so sánh được (Sv. Êph.  : -2). 

 

Chỉ với một tấm lòng yêu thương thực sự và một đời sống thực sự yêu thương 

theo gương và nhờ ơn của Cứu Chúa của chúng ta thì Cơ Đốc Nhân chúng ta 

mới có thể thoát khỏi cách yêu thương theo kiểu “vay qua, trả lại” (Sv. Lu. 6:33) 

hoặc kiểu “đãi bôi, môi lưỡi” bằng những lời nói suông (Sv.  Gi. 3: 8). Thật ra 

thì ấy là sự giả hình mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc vì hành vi bên ngoài không 

thống nhất với tấm lòng bên trong. Đức Chúa Trời muốn Cơ Đốc Nhân chúng ta 

vói tay mình ra xa hơn và rộng hơn nhờ ơn của Ngài (Lu. 6: 7-31). 
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Có một sự bí mật mà nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay vẫn chưa khám phá ra: Đức 

Chúa Trời hiện đang cho phép chúng ta tạm trú trên thế gian này để chuẩn bị các 

phẩm chất Thiên Đàng cho chúng ta để, đến kỳ, khi được bước vào chốn ấy 

chúng ta sẽ được thích nghi hoàn toàn chứ không còn lạ lẫm, ngỡ ngàng! Nơi ấy 

có Cha, và Ngài là Đấng trọn vẹn cho nên ngay bây giờ chúng ta phải tập tành 

hướng theo sự trọn vẹn của chính Ngài (Sv. Ma.  : 8). 

  

Thật rất đáng buồn khi thấy vẫn còn những người tự nhận mình là “Cơ Đốc 

Nhân” thực hành “yêu thương” theo nguyên tắc mưu cầu hậu lộ: Bánh ít trao đi 

bánh quy trao lại! Tình yêu thương theo gương và nhờ ơn của Đức Chúa Trời là 

tình yêu thương nhân từ (Hb. חסד  checed ; Sv. Ca. 3:  ), là tình yêu thương tự 

bỏ mình (Gr.       [kenoo]; Sv. Php. 2:5-7); mọi tính chất mưu cầu đều có tính 

đối kháng và báng bổ đối với bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời! 

 

Thật rất đáng tiếc khi thấy vẫn còn những người tự nhận mình là “Cơ Đốc Nhân” 

thực hành “yêu thương” theo nguyên tắc kiếm chác. Họ nghĩ rằng  “cầm dầu tất 

phải dính tay!”; họ cho rằng “cứu giúp”, “làm từ thiện” cũng phải “kiếm” được 

chút gì thì mới làm chứ! Họ nói: “Có thực mới vực được đạo chứ!”… Dầu rằng 

rất bẩn nhưng những kiểu lập luận này ngày nay không hiếm; nó là một kiểu biện 

minh của những người bất minh, rất có hại cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời 

và tất cả các Cơ Đốc Nhân cần phải được giảng dạy đầy đủ và thỏa đáng rằng đó 

là tội tham lam (Gr.            [pleonektes ; Sv.  Cô.  :  ), chắt bóp (Gr. 

       harpax ; Sv.  Cô.  :  ) là những tội đáng gớm ghiếc trước mặt Đức 

Chúa Trời, phải được loại trừ khỏi Hội Thánh của Ngài (Sv.  Cô.  : 9-13). 

 

Thế giới chung quanh chúng ta đang cố hết sức thực hiện các sự điều chỉnh và thay 

đổi cần thiết và có thể để giảm thiểu sự tai hại của dịch bệnh. Chúng ta là Cơ Đốc 

Nhân, chúng ta là một nhân chủng ưu việt được tái tạo nhờ ơn và quyền của Đức 

Chúa Trời cho nên chúng ta không được phép sống dửng dưng mà phải hiểu biết về 

thời kỳ, thi hành cho được phận sự của mình (Sv. Lu.   : 6).  

 

Khắp mọi nơi trên thế giới các nhà khoa học, kỹ thuật y khoa đang xả thân cho cuộc 

chiến chống dịch. Chúng ta là Cơ Đốc Nhân, chúng ta là một nhân chủng ưu việt 

được tái tạo nhờ ơn và quyền của Đức Chúa Trời cho nên chúng ta càng nhiệt thành 

hơn trong việc cống hiến phần nhỏ bé của chúng ta cho nhân loại. Cơ Đốc Nhân 

chúng ta hãy quỳ xuống cầu xin ơn Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh của Ngài 

trên đời sống của chúng ta để rồi chúng ta sẽ vươn vai đứng lên, ưỡn ngực, ngước mắt 

chăm chú theo Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta mà vững bước tiến vào cuộc đại 

chiến của chúng ta: Không sợ nhưng cũng chớ để bị bất ngờ, không vị kỷ mà phải có 

lòng vị tha, không khoanh tay lại mà hãy dang rộng tay ra… 

 

Ba Ngôi Đức Chúa Trời sẽ đồng công cùng chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài! 


