Lẽ Thật Thuộc Linh 1
Hãy nhớ rằng khả năng hạn chế của chúng ta khó mà hiểu hết ý muốn và
đường lối của Chúa…

Chúa Giêsu gặp hai môn đệ trên đường đến Emmaus
(Nhà thờ lớn, Pháp)
Chúa ở đâu? Tại sao Chúa không thi thố quyền năn để giúp chúng ta? Chúa có làm
gì không? Nếu bạn đặt câu hỏi như thế này, thì đó là một dấu hiệu cho thấy bạn
quan tâm sâu sắc đến những gì xảy ra trong thế giới của chúng ta ngay bây giờ.
Bạn tin vào Chúa và tin rằng Ngài có thể giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên, bạn đã bối
rối hoặc thất vọng, hoặc sợ hãi. Bạn không nhận thấy sự hiện diện của Chúa hay
giúp đỡ nhiều như bạn cần hoặc mong đợi, và bạn muốn nhiều hơn nữa.
Bài tiểu luận ngắn sau đây là phần đầu tiên trong loạt bảy phần về đề tài này, “Bây
giờ chúng ta có thể mong đợi gì từ nơi Chúa?” Đây là sự trích dẫn các sự thật

thuộc linh, dựa trên Kinh Thánh cho những người biết, yêu mến và phục vụ Chúa,
những người muốn biết làm thế nào họ có thể tin cậy Chúa trong thời kỳ khó khăn.
Lẽ thật thuộc linh 1: Hãy nhớ rằng khả năng hạn chế của chúng ta khó mà
hiểu hết ý muốn và đường lối của Chúa. Chấp nhận những gì Chúa cho xảy
ra.
(Ê-sai 55: 1-9; Lu-ca 24: 13-22)
Nếu chúng ta xem xét những kỳ vọng của chúng ta đối với Chúa một cách cẩn
thận, hầu hết chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta mong đợi Chúa hành động
theo những cách phù hợp với ý tưởng và mong muốn của chúng ta. Chúng ta có thể
được nhắc nhớ bởi những gì chúng ta đọc trong Kinh thánh hoặc nghe một nhà
thuyết giáo nói, nhưng khi kiểm tra chặt chẽ, hầu hết chúng ta đều mong muốn
hoặc hy vọng và mong đợi Chúa làm những gì chúng ta muốn Ngài làm. Và
chuyện gì xảy ra khi Chúa không hành động đối với những gì chúng ta hy vọng
hoặc mong đợi? Chúng ta dễ dàng bị tổn thương, bối rối, đau khổ hoặc thậm chí trở
nên tức giận. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra, là đổ lỗi cho Chúa hay đó là những kỳ
vọng sai lầm của chúng ta?
Các trước giả Kinh Thánh nhiều lần nói với chúng ta rằng chúng ta không nên quá
ngạc nhiên khi Chúa không đáp ứng mong đợi của chúng ta. Lý do rất đơn giản.
Bạn và tôi không thể biết hoặc hiểu hết ý định của Chúa, và Chúa thường hành
động theo những cách chúng ta không nhìn thấy được tức thời mà chỉ có thể nhận
ra khi nhìn lại.
Những gì chúng ta cần phải hiểu
Thông qua tiên tri Ê-sai, Đức Giê-hô-va (Đức Chúa Trời) giải thích cho Israel rằng
các đường lối của Chúa không phải là đường lối của chúng ta. Ê-sai viết:
Vì ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi,
Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.
Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu,
Thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi,
Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
Ê-sai 55:8-9, NIV

Ê-sai nói rằng chúng ta phải từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu rồi thêm sự bối rối hoặc
những điều đáng ngạc nhiên mà Chúa đã làm (hoặc Ngài không làm). Thay vào đó,
chúng ta nên tập trung vào những gì chúng ta có thể hiểu và ích lợi từ đó. Trong
bối cảnh cụ thể này, Ê-sai đang nói về mong muốn của Chúa để đáp ứng những
nhu cầu tâm linh cốt lõi của họ. Mặc dù Israel có thể không nắm bắt được lý do
của Chúa về cách Ngài làm việc trên thế giới, nhưng họ có thể có được ích lợi từ
sự yêu thương, lòng thương xót và ân sủng của Chúa, nếu họ tìm ra những gì Chúa
ban. Họ có thể ăn năn tội lỗi của mình và để Chúa làm thỏa mãn những nhu cầu và
mong mỏi thiêng liêng sâu sắc nhất của họ.Ê-sai viết:

Hỡi những kẻ nào khát,
Hãy đến suối nước!
Và người nào không có tiền bạc,
Hãy đến mua mà ăn!
Hãy đến mua rượu và sữa,
mà không cần tiền, không đòi giá.
Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh,
Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no ?
Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon,
Và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo
Hãy nghiêng tai và đến cùng ta
Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống
Ê-sai 55:1-3, NIV
Trong thời gian khó khăn, chúng ta có thể quá bận rộn với nỗi sợ hãi và mong
muốn được giúp đỡ đến nỗi chúng ta đánh mất những cơ hội có sẵn. Khi mà chúng
ta cố gắng để có được những gì chúng ta không thể có (có thể là câu trả lời cho
những câu hỏi không thể trả lời, đảm bảo an toàn,bảo hiểm sức khỏe, thư giản từ
những động cơ sai, hoặc những thứ khác rất quan trọng với chúng ta, nhưng chúng
ngoài tầm với của chúng ta), chúng ta sẽ vẫn còn bấn loạn và không hài lòng. Thay

vào đó, nếu chúng ta bỏ qua những gì chúng ta không thể hiểu và tập trung vào
việc tiếp cận những gì trong tầm tay, chúng ta sẽ trải nghiệm sự bình an nội tâm
lớn hơn. Chúng ta sẽ trở nên được chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những rắc rối
của mình và sẽ bắt đầu thấy rõ hơn cách Chúa làm việc trong chúng ta và thông
qua chúng ta cho những điều tốt lành.
Hãy để Chúa Giêsu mở mắt
Trong Tân Ước, chúng ta tìm thấy câu chuyện Chúa Giêsu gặp hai môn đệ trên
đường đến làng Emmaus. Lần cuối cùng họ biết, Chúa Jesus đã bị đóng đinh, chết
và được chôn trong một ngôi mộ. Vì vậy, rất nhiều hy vọng cho cuộc sống và
tương lai của họ chỉ trong vài ngày đã thình lình sụp đổ và bị tiêu tang. (Điều này
quen thuộc với chúng ta?) Tuy nhiên, điều họ không biết và không thể thấy là
Chúa vẫn còn làm việc rất nhiều trong cuộc khủng hoảng. Chúa Giêsu đã thực sự
được phục sinh. Chúa đã hoàn thành một kế hoạch đáng kinh ngạc để mang lại sự
cứu rỗi và hy vọng cho toàn thế giới thông qua cái chết và sự phục sinh của Chúa
Jesus Christ. Trên thực tế, họ đã bị nuốt chửng trong nỗi đau đến nỗi họ thậm chí
không thể nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài xuất hiện với họ trên đường. Lu-ca nói,
khi Chúa Jesus hỏi họ: Các ngươi đang đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? họ
dừng lại, buồn bực lắm”. (Lu-ca 24:17, NRSV).

Trong thời điểm khủng hoảng và không chắc chắn này, hãy cẩn thận khi bị “mắc
kẹt” trên đường đời, dừng bước trên đường đua với khuôn mặt u sầu, tưởng rằng
tất cả đã mất. Khi các biến cố trong cuộc sống đã không còn ý nghĩa với bạn và
bạn không thể tưởng tượng được thế nào Chúa có còn là một phần của những gì
đang xảy ra, hãy nhớ những hạn chế trong khả năng nắm bắt của bạn đối với các
phương cách của Chúa.Chúa có thể làm một điều gì đó mà thậm chí bạn không thể
tưởng tượng được, hãy để Chúa bày tỏ cho bạn.
Tôi không có ý nói rằng Chúa gây ra COVID-19 hoặc mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp
cho mọi người. Điều này không thể. Nhưng câu chuyện này làm tôi nhớ đến những
gì Ê-sai nói với chúng ta. Cách của Đức Chúa Trời không phải là cách của chúng
ta. Chúa thường làm chúng ta ngạc nhiên. Hết lần này đến lần khác trong Kinh
Thánh, chúng ta đọc trong Kinh thánh, Chúa đang làm việc trong những tình
huống dường như vô vọng để mang lại điều tốt đẹp ra khỏi sự xấu xa, mất mát, tai
họa và đau khổ. Câu chuyện về các môn đệ buồn bực trên đường đến làng Em-maút, người không thể nhìn thấy Chúa Jesus Christ phục sinh đang đứng trước mặt
họ nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta cần Chúa Giêsu mở mắt. Về phần chúng
ta, lúc này chúng ta cần tìm kiếm Chúa Jesus giữa cuộc khủng hoảng, ở những nơi
và những cách mà chúng ta đã không mong đợi Ngài.
Áp dụng thuộc linh.
Bằng mọi cách, hãy cầu nguyện cho mọi nhu cầu và sự quan tâm đến tấm lòng của
bạn, bởi vì chúng ta không biết khi nào Chúa có thể chọn và nhậm lời cầu nguyện
tha thiết của chúng ta để mang lại sự chữa lành, giải cứu, chu cấp hoặc một số trợ
giúp cần thiết khác. Nhưng, nếu những lời cầu nguyện của bạn không được Chúa
trả lời theo cách bạn mong đợi, thì không nên nản lòng. Đừng ngừng nghỉ trong
việc tìm kiếm Chúa. Hãy cầu xin Chúa Giê-su Christ mở mắt trước những gì bạn
không thể tự mình nhìn thấy và xin Chúa Thánh Linh củng cố đức tin của bạn và
sử dụng bạn cách tốt nhất trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Và, dù có chuyện gì
xảy ra, bạn đừng quên tìm kiếm những gì bạn biết chắc chắn sẽ được Chúa cung
cấp cho bạn. Hãy ăn năn tội lỗi của bạn, hướng tới những lãnh vực trong đời bạn,
những gì bạn không thể thỏa mãn hoặc làm bạn mất tập trung vào ý chỉ của Chúa
bằng cách tìm cầu ân điển của Chúa, lòng thương xót và thức ăn tâm linh mà tiền
không thể mua được. “Hãy nghiên tai và đến cùng ta; hãy nghe ta thì linh hồn các

ngươi được sống” Chúa phán rằng Ngài đầy lòng thương xót và yêu thương bạn.
(Ê-sai 55: 3).
Hình ảnh: © Jill Kimberly Hartwell Geoffrion, www.jillgeoffrion.com

