
Lẽ Thật Thuộc Linh Thứ 5. 

 Hãy nhớ rằng không có gì có thể tách bạn ra khỏi tình yêu của Đức 

Chúa Trời.  

  
 

  

Khói bốc lên phía trên hồ Inya Yangon, Myanma  

 

Tôi đã thức dậy vào giữa đêm thường xuyên hơn bình thường. Tôi không thể ngủ ngon giống 

như trước đây. Đôi khi, nó là một giấc mơ xấu. Những lần khác, tôi không  thể rời khỏi tâm trí 

những người đang phải chịu đựng chiến tranh, đói khát hoặc suy sụp kinh tế. Một buổi sáng rất 

sớm trong tuần vừa qua, tôi thức dậy với cảm giác trống rỗng và kiệt sức. Tôi đã va vào một bức 

tường. Tôi nằm quăng trên giường một lúc lâu, cố gắng cầu nguyện, cố gắng quay trở lại giấc 

ngủ, cố gắng quyết định liệu có tốt hơn chỉ khi thức dậy. Đó là một ngày khó khăn 

  

Cho đến loạt bài tiểu luận này, chúng tôi đã nhấn mạnh những thông điệp đầy hy vọng trong 

Kinh Thánh cho những người đang đau khổ hoặc đối mặt với khủng hoảng. Có nhiều lý do để 

được khuyến khích bất chấp hoàn cảnh của chúng ta. Là tín hữu Cơ Đốc, chẳng hạn, chúng ta có 

thể tìm kiếm Chúa để Ngài chủ động dẫn dắt và mở lối, tạo ra nhân cách và hy vọng, hoặc sử 

dụng chúng ta để giúp đỡ người khác theo một cách nào đó. 

  

Nhưng bạn sẽ làm gì khi bóng tối của bạn chỉ là bóng tối? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thấy 

điều tốt lành nào xảy đến để giúp bạn ra khỏi những đau khổ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn  mong 

đợi mà chỉ là một sự bất ổn mà thôi, mất mát nhiều hơn, đau đớn nhiều hơn? Hoặc, chuyện gì 

xảy ra nếu bạn không nhận thêm một nguồn năng lực nào để duy trì?  

Lẽ Thật Thuộc Linh 5.  Hãy nhớ rằng không có gì có thể ngăn cách bạn  khỏi tình yêu của 

Chúa. (Hê-bơ-rơ 2:18; 13: 5; Rô-ma 8: 19-28, 38-39) 



  

                    

Đức Chúa Trời có phán rằng: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu”. 

 Hê-bơ-rơ 13:5 NIV  

 

 

 
 

Những từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ  thường được hiểu là một lời hứa về sự hiện diện và cung cấp 

liên tục của God. Và đúng như vậy. Đây là lý do tại sao chúng ta không hoảng hốt trong thời 

gian khó khăn. Đây là lý do tại sao chúng ta tiếp tục tìm đến Chúa để được giúp đỡ trong những 

lúc chúng ta cần. Đồng thời, lời hứa về sự hiện diện của Chúa, cũng có nghĩa là nhắc nhở chúng 

ta nhìn xa hơn những rắc rối về cuộc sống này. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta rằng mọi tạo vật  

đang rên rỉ, chờ đợi sự cứu chuộc đến với thế gian. Tương tự như vậy, chúng ta cũng đang mong 

đợi, háo hức tìm kiếm ngày mà thân thể chúng ta sẽ hoàn toàn được giải cứu khỏi đau khổ, suy 

đồi và diệt vong. (Rô-ma 8: 19-23)  

 

Nói cách khác, đôi khi, chúng ta phải chờ đợi thiên đàng để tìm thấy sự giải cứu  mà chúng ta 

đang mong đợi. Như Paul đã giải thích, đây là định nghĩa về niềm hy vọng của Cơ Đốc Nhân: 

  

Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy 

không phải là trông nữa: Mình thấy rồi sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều 

mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. 

 Rô-ma 8:24-25  

 

Đối với Paul, món quà quan trọng nhất của đức tin Cơ Đốc  không phải là Chúa có thể sửa chữa 

hay cải thiện cuộc sống trần thế của chúng ta đến mức nào. Thay vào đó, sự chiếm hữu quý giá 

nhất của chúng ta là mối liên kết vĩnh cửu của chúng ta với Đấng Tạo Hóa, Cha Thiên Thượng 

của chúng ta, thông qua Đức Chúa Cha và Đấng cứu chuộc là Cứu Chúa Jesus Christ. Nếu mối 

liên kết tình yêu này là an toàn, và đó là chắc chắn thì  bất kể điều gì xảy ra với chúng ta trong 

cuộc sống này, chúng ta sẽ luôn bình an vô sự. Chúng ta có một mối quan hệ nhiệm màu, tuyệt 

vời với Đức Chúa Trời kéo dài suốt cõi vĩnh hằng mà không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta. Nhờ 

ơn Chúa, nhờ đức tin, chúng ta có một niềm hy vọng quý giá và an toàn có thể đưa chúng ta vượt 

qua những ngày đen tối nhất.  

  

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Đấng Christ ? Paul hỏi một cách rỏ ràng . “Có phải 

hoạn nạn, khốn cùng,bắt bớ, đói khát,trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rô-

ma8:35). Sẽ gặp khó khăn, hoặc đau khổ, hoặc bắt bớ, hoặc nạn đói, hoặc trần truồng, hoặc nguy 

hiểm, hoặc gươm giáo? (8:35). Câu trả lời, tất nhiên, là, Không. Không có gì phân rẽ được. 

  

  



Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu 

đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự 

yêu thương mà Đức Chúa Trời  đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa 

chúng ta”.  

Rô-ma 8:38-39 NIV  

 

 Quyền năng của lời cầu nguyện 

Khi tôi nằm trên giường vào buổi sáng khó khăn đó cách đây không lâu, không biết khi nào tôi 

sẽ tìm thấy động lực để thức dậy, những lời cầu nguyện từ Thi thiên 61 và 62 cứ hiện lên trong 

tâm trí tôi. “Hỡi Chúa, Ngài là hòn đá tôi…xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.”. Bất cứ khi 

nào tôi cảm thấy trống rỗng hoặc buồn bã, điều giúp tôi nhiều nhất là tiếp cận với Chúa. Tôi có 

thể không có nhiều lời để cầu nguyện, nhưng tôi cứ duy trì cầu xin Ngài  làm điều gì đó trong 

tâm trí và trái tim mà tôi không thể tự mình làm được. Tôi trút hết lòng mình với Chúa. 

  

Trong những khoảnh khắc như thế này, tôi không cầu nguyện cho các giải pháp, chữa lành, hoặc 

thậm chí là giải cứu. Tôi chỉ tìm kiếm một chút thoải mái, có thể đổi mới năng lực, hoặc chỉ là 

một khả năng để cảm thấy niềm vui một lần nữa. Và câu trả lời đến. Không thường xuyên ngay 

lập tức. Tôi cần lắng nghe và đáp lại giọng nói nhỏ nhẹ của Thánh Linh; và trong thời gian, sự 

giúp đỡ đến. Tôi làm theo lời nhắc để mở Kinh thánh, đứng dậy và đi dạo bên ngoài, tiếp cận với 

người bạn tốt, nói chuyện với người yêu tôi, hoặc hướng sự chú ý của tôi đến người cần tình yêu 

hoặc sự giúp đỡ của tôi theo một cách nào đó. Hoặc, có lẽ tôi tìm thấy sự tự do khi chỉ ngồi với 

nỗi buồn và không cảm thấy bị ép buộc phải cố gắng làm cho mình hạnh phúc, khi tôi chờ đợi 

Chúa Thánh Linh  khôi phục lại sự bình an và niềm vui trong tôi. 

  

 

 

  

                          Thiên thần hạ cánh, Công viên quốc gia Zion, Utah, Hoa Kỳ 

  

 



Đấng  mà chúng ta đã giao phó sự sống của mình cho sự cứu rỗi, những đau khổ mà chúng ta 

chia sẻ trong suốt cuộc đời trần thế này, cũng là Đấng có thể an ủi chúng ta trong thời gian thử 

thách. 

 Vả vì chính mình Ngài [Jesus Christ] chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị    

cám dỗ vậy. Hê-bơ-rơ 2:18  

 

Và khi chúng ta không biết cầu nguyện những gì hoặc chúng ta không thể tìm thấy những từ đó, 

Thánh Linh của Đấng Christ  cầu nguyện thông qua chúng ta và cho chúng ta. Paul nói theo cách 

này: 

  

 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình 

phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh  lấy sự thở than không 

thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của 

Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.  

Rô-ma 8:26-27  

 

Áp dụng thuộc linh 

Bạn đang làm gì khi bạn cảm thấy yếu đuối và đang vật lộn với năng lực hoặc động cơ để đứng 

dậy và đi tiếp? Khi cuộc khủng hoảng COVID-19  tiếp diễn, làm thế nào bạn tiếp cận với Chúa 

để giúp bạn vượt qua những ngày đen tối nhất? 

 Trải hết lòng mình cho Chúa. Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Khi Chúa Jesus cầu nguyện 

với bạn và cầu nguyện cho bạn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không cô đơn, không bị bỏ rơi, không 

vô vọng. Mặc dù bạn có thể không biết phải nói gì hoặc cầu xin điều gì, Thánh Linh sẽ biến 

những giọt nước mắt, thở hổn hển của bạn và biến thành những lời cầu xin phù hợp với ý Chúa 

dành cho bạn. Bạn có thể không cảm thấy hạnh phúc nhiều lần, nhưng tâm trạng của bạn có thể 

thay đổi. Bạn sẽ có thể đối phó một lần nữa. Sự bình yên của bạn sẽ trở lại. Khả năng yêu người 

khác của bạn sẽ xuất hiện trở lại. Và niềm vui sẽ không bị bỏ lại phía sau. 

  



 
 

   Ánh sáng buổi tối trên những tảng đá ở Rừng quốc gia  

Coconino, Sedona, Arizona  

  

Chiêm ngưỡng bức ảnh trên. Bạn để ý những gì? Bạn cảm thấy như thế nào? Suy gẫm những lời 

của Thi Thiên: 

  

 

Khi tôi cực lòng tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa 

Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi… 

Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi,  

Và là nơi ẩn náu cao của tôi 

Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều 

Hỡi linh hồn ta hãy nghĩ an nơi Đức Chúa Trời 

Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài 

Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi 

Và là nơi ẩn náu cao của tôi 

Tôi sẽ chẳng bị rúng động, Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi 

ở nơi Đức Chúa Trời 

Hỡi bá tánh khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn 

Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)  

Thi Thiên 61:2; 62:2, 5-8  



Bất cứ trải nghiệm đau đớn nào bạn đang trải qua, đơn giản không phải là sự cuối cùng trong 

cuộc sống của bạn. Chúa Jesus Christ là y nguyên. Tình yêu và sự hiện diện của Chúa sẽ không 

giúp bạn thoát khỏi mọi đau khổ hay là sự chết thể xác, nhưng Ngài có thể và sẽ giữ bạn an toàn 

trong vòng tay yêu thương của Ngài mãi mãi. 

  

 

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều 

bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trôngcậy. 

Rô-ma 15:13  
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