Lẽ Thật Thuộc Linh thứ hai
Mong đợi Chúa sẽ làm việc trong cuộc sống của bạn, dẫn dắt và
giúp đở bạn.

Suy ngẫm, sau khi đi bộ 500 dặm trên Camino
(Finisterre, Tây Ban Nha)
Đó là đầu tháng ba. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang gia tăng trên toàn cầu. Không có trường
hợp nào được xác nhận bị nhiễm ở Myanmar, nhưng corona-virus mới đang lan rộng khắp thế
giới và hướng tới tiểu bang nhà tôi ở Minnesota. Tôi đã ở Yangon, chuẩn bị cho một tháng phục
vụ cho khoảng 200 mục sư trong ba cuộc hội thảo kéo dài ba tuần, ở Mandalay, Kanpetlet (bang
Nam Chin) và Sittwe (bang Rakhine), một cách do dự . Tôi nên làm gì? Tôi có nên hành động
cách an toàn và ra khỏi đất nước ngay lập tức? Điều cần nhất để làm với một vai trò người
chồng và người cha là gì? Điều có trách nhiệm nhất để làm như một giáo sĩ và giáo viên là gì?
Tôi có nên gấp rút để tiến hành các hội thảo vì lợi ích của những mục sư này, những người đã
tin tưởng vào việc đào tạo này cho bản thân họ và lợi ích của hội thánh họ đang phục vụ hay về
nhà, càng sớm càng tốt?
Nhìn lại, các câu trả lời có vẻ rõ ràng hơn. Nhưng vào thời điểm đó, như đã thường xảy ra trong
bối cảnh khủng hoảng và sự không chắc chắn, lúc này “điều đúng” trong các quyền lựa chọn

không rõ ràng. Trong tình huống này, đối với tôi, các giá trị chăm sóc gia đình, bảo vệ sức khỏe
của chính mình, và hoàn thành các cam kết mục vụ của tôi đã gây ra xung đột trong tôi.
Đối với rất nhiều người trong chúng ta, khi cầu nguyện để được hướng dẫn trong những trường
hợp như vậy, nhưng những câu trả lời thường không đến tức thì. Sự hỗn loạn bên trong của
chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy lo lắng hoặc bối rối. Nếu cuộc khủng hoảng đủ lớn, thay vì
đưa ra quyết định do Đức Thánh Linh dẫn dắt, một phản ứng hoặc yên lặng có thể xảy ra. Đó là,
chúng ta có thể mạnh dạn bỏ qua nguy hiểm và tấn công trực diện vào vấn đề nhưng có thể làm
như vậy là mù quáng hay dại dột. Hoặc, chúng ta có thể chạy trốn cách nhanh nhất có thể, chỉ để
khám phá sau đó chúng ta đã hoảng loạn. Nguy hiểm không lớn như chúng ta sợ và chúng ta đã
bỏ lỡ cơ hội phục vụ những người đang trông cậy vào chúng ta. Hoặc, chúng ta có thể trở nên lo
lắng đến mức chúng ta không thể làm gì, không thể đưa ra quyết định nào; nhưng do sự thiếu
quyết đoán của chúng ta, chúng ta thất bại trong việc đưa ra một hành động có cân nhắc, thiếu
khôn ngoan, không kịp thời. Bất kỳ một trong những bản năng phản ứng - hoặc im lặng này có
thể khá tự nhiên đối với chúng ta và phổ biến, và đôi khi thậm chí hữu ích trong những lúc nguy
hiểm; nhưng Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn đưa ra quyết định nhiều điều hơn là sự thúc đẩy, trực
giác hoặc trí thông minh cá nhân.
Lẽ Thật Thuộc Linh 2: Mong đợi Chúa sẽ làm việc trong đời sống bạn, định hướng và dẫn
dắt bạn; và hành động phù hợp. (Châm ngôn 3: 5-6; Gia-cơ 1: 5-6)

Sự tin cậy Chúa giống như thế nào
Giống như vợ tôi, các nhân viên, các đối tác mục vụ và tôi khó hiểu rõ trước những câu hỏi này,
Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi rằng tôi cần phải tin cậy Chúa để hướng dẫn chúng tôi trong việc
đưa ra quyết định. Thay vì phải gánh tất cả sức nặng của những câu hỏi chưa được trả lời này
trên vai, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ rằng mình không cô đơn trong thời điểm không chắc
chắn và đầy lo lắng này. Chúa đã có ở đó để giúp đỡ. Tôi cần phải tin điều đó, và hành động như
vậy. Vua Sa-lô-môn đã đưa ra điều đó theo cách này gần 3000 năm trước:

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va;
chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con
Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Châm ngôn 3:5-6 NIV

Nếu chúng ta (hoàn toàn) dựa vào trí khôn và sự hiểu biết của chính mình trong thời kỳ khủng
hoảng hoặc ra quyết định lúc khó khăn, chúng ta có thể dễ dàng hiểu sai tình huống hoặc đi đến
kết luận sai. Con đường theo Kinh thánh của sự sáng suốt, ngược lại, dựa rất nhiều vào Đức
Chúa Trời là Đấng lãnh đạo và hướng dẫn.Trước tiên, chúng ta được Kinh thánh dạy là phải
thừa nhận Chúa là Chủ trong tất cả các đường lối của chúng ta, đó là, chúng ta phải chậm lại, hạ
mình xuống và đầu phục ý muốn của Chúa đối với mình. Sau đó, chúng ta phải “Hết lòng tin
cậy nơi Đức-Giê-Hô-Va” có nghĩa là chúng ta phải dựa vào Chúa Thánh Linh để chỉ đạo và
hướng dẫn khi chúng ta tiến hành thu thập thông tin và cân nhắc trong lựa chọn của mình. Rõ
ràng, cách tin cậy này không thụ động. Nó liên quan đến việc tích cực tìm kiếm Chúa để có được
sự khôn ngoan để nhìn rõ mọi thứ và nhận thức rõ hơn những gì không thể nhìn thấy bằng mắt
hoặc tâm trí của chúng ta. Chỉ thông qua loại quy trình phân biệt tập trung vào Chúa, chúng ta có
thể hy vọng đưa ra quyết định tốt nhất. Gia-cơ nói về quá trình theo cách này:
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời;
Là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai;
Thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ;
vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó.
Gia-cơ 1:5-6 NRSV

Nó không phải là hoàn cảnh của chúng ta làm cho chúng ta không ổn định, mà đó là thiếu niềm
tin. Trong thời kỳ khủng hoảng, những người ra quyết định do Đức Thánh Linh dẫn dắt sẽ không
từ bỏ sự nhờ cậy Chúa, người ấy thường im lặng hơn là làm điều họ thích. Thay vào đó, họ chịu
trách nhiệm đánh giá tình hình, tìm kiếm sự giúp đỡ sáng suốt cách hành động tốt nhất và sau đó
đưa ra quyết định (không bốc đồng) khi họ cần, đồng thời tin rằng Chúa hiện diện và đã lãnh
đạo và hướng dẫn họ, thường đằng sau hậu trường, có thể nói vậy.
Cả phương pháp và cách tiếp cận tạo ra không gian đủ để chúng ta im lặng và dành thời gian
lắng nghe tiếng của Thánh Linh thông qua Kinh thánh và cầu nguyện. Chúng ta sẽ tiếp cận với
các hướng dẫn tâm linh đáng tin cậy, các mục sư, cố vấn, đồng nghiệp và bạn bè để quyết định.
Chúng ta sẽ không cố gắng tiến về phía trước, bất kể dấu hiệu cảnh báo. Chúng ta cũng sẽ không
chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi, trừ khi chúng ta phải bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm sắp xảy ra.
Chúng ta cũng sẽ không bị mắc kẹt, đóng băng, không muốn suy nghĩ mọi thứ và đưa ra quyết
định hợp lý kịp thời. Chúng ta sẽ sửa chữa đôi mắt của mình đối với Chúa Giêsu, xem xét tấm
gương đức tin và sự phục vụ hy sinh của Ngài trong việc thiết lập các ưu tiên của chúng ta.
Chúng ta sẽ tin cậy Chúa hết lòng, và sau đó hành động khi con đường phía trước trở nên rõ ràng
hơn.

Một hội thảo Lãnh đạoThuộc Linh đã được tổ chức cho 56 mục sư
tại Mandalay (ngày 10 đến 13 tháng 3 năm 2020).
Tim mặc trang phục truyền thống của Miến Điện,
thích hợp cho giáo viên và các nhà lãnh đạo trong văn hóa.
Kinh nghiệm của tôi
Tháng ba ở Myanmar đã trấn an tôi một lần nữa rằng Chúa thực sự dẫn dắt và hướng dẫn trong
bối cảnh tuyệt vọng và bối rối. Tôi đã phải tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định và tôi
phải quản lý các loại xung đột tranh chiến của mình để chúng không làm chủ. Tuy nhiên, tôi
càng đặt các hội thảo và quyết định trong tay Chúa, và tôi càng sẵn sàng lắng nghe tiếng nói lặng
lẽ của Thánh Linh và lắng nghe tiếng nói của những người khác xung quanh tôi, tôi càng có thể
nghe thấy những gì tôi cần để nghe và để xem những gì tôi cần thấy. Theo thời gian, câu trả lời
nổi lên.
Hành trình cuối cùng khác với bất kỳ kịch bản nào tôi lần đầu tiên xem xét, nhưng kết quả là 12
ngày phước hạnh ở Myanmar và sau đó trở về với gia đình tôi. Tuần lễ tốt nghiệp tại MIT có đầy
đủ các kết nối và chức vụ có ý nghĩa. Đầy đủ thành viên của Mục Vụ Toàn Cầu Đức Tin, Hy
Vọng, và Tình Yêu Thương, Saw Newton, và tôi đã tiến hành hội thảo lãnh đạo thuộc linh ở
Mandalay, theo kế hoạch. Sau đó, khi hoàn cảnh đột nhiên thay đổi một lần nữa (nội chiến và
khủng hoảng bất ngờ), đó là lúc về nhà. Tôi trở lại trong vòng tay yêu thương của vợ tôi, Jill,
sớm hơn ba tuần. Tôi cảm thấy biết ơn vì Chúa đã làm việc trong chức vụ, tôi yên tâm về việc để
hai hội thảo diễn ra cho đến bây giờ, và cũng yên tâm rằng gia đình là nơi lúc này tôi cần trở về.

Áp dụng thuộc linh
Giữa lúc cần đưa ra những quyết định khó khăn, đừng mong đợi nhất thiết Chúa sẽ cho bạn câu
trả lời mà bạn đang tìm kiếm ngay lập tức. Thay vào đó, tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết

định trong khi tin cậy Chúa sẽ hướng dẫn bạn trên bước đường theo Ngài. Đối mặt với khủng
hoảng hoặc quyết định quan trọng trong đời sống, hãy phó thác ý chỉ của bạn cho God, giao phó
các chương trình của bạn vào kế hoạch và mong muốn ban đầu của bạn, cầu xin khả năng nhìn
thấy điều gì bạn cần. Sau đó, khi đến giờ hành động, đừng sợ khi đưa ra quyết định hoặc thay đổi
kế hoạch, nếu cần.
Không, bạn sẽ không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định đúng hướng, nhưng phán đoán của
bạn có nhiều khả năng sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt bằng cách tiếp cận bằng một tiến trình.
Và, không có vấn đề gì, bạn sẽ học hỏi từ kinh nghiệm. Khi bạn tham gia vào công việc khó
khăn để đưa ra những quyết định khó khăn, khẩn thiết tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện và tin
tưởng Chúa hết lòng, đức tin của bạn cũng sẽ tăng triển. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có khả
năng đưa ra quyết định tốt trong tương lai. Cuối cùng, thông qua cách tiếp cận tập trung vào
Chúa để phân biệt và ra quyết định, bạn sẽ ngày càng gần gủi với Chúa hơn và sẽ trở nên có khả
năng phục vụ như những người lớn tuổi do Đức Thánh Linh dẫn dắt trong cộng đồng của bạn khi
họ cần bạn giúp đở.
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