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Ba cụm từ nầy là mẫu số chung của những gì mà nhiều người đang cảm nhận vào lúc này. 

Có nhiều nguyên nhân khác nhau đối với hầu hết mỗi người trong chúng ta, nhưng kết quả là 

tương tự nhau, với những chuỗi vấn đề về tinh thần và căng thẳng cảm xúc, thứ mà tất cả chúng 

ta đều trãi qua ở một mức độ nào đó. 

NẢN LÒNG: 

Đối với tôi, việc không được đi đến gặp cách trực tiếp với anh em đồng công trong mạng 

lưới kết nối chức vụ trên khắp thế giới là một nguyên nhân (dĩ nhiên tôi không xem nhẹ gia 

đình). Dù rằng qua nền tảng Zoom rất hữu dụng, nhưng nó không đem đến cho chúng ta sự giao 

tiếp gần gũi, cách trực tiếp với bạn bè, và những người yêu thương. 

BẤT LỰC: 

Cá nhân tôi cảm thấy bất lực khi phải chứng kiến nhiều người đau khổ, bị tổn thương, và 

chịu đói khát. Trong khi khả năng và nguồn lực tài chính bản thân để giúp đỡ họ dường như bị 

cạn kiệt. Những nhu cầu thiết yếu của họ hiện hữu hàng ngày, nên tôi buộc tôi phải tìm đủ mọi 

cách để bù lại nguồn kinh phí thiếu hụt trên. 

TUYỆT VỌNG: 

Cảm ơn Chúa, riêng tôi không bị rơi vào tình trạng này, bởi tôi biết chắc và tin cách quả 

quyết rằng: “Đức Chúa Trời của chúng ta - Ngài đang kiểm soát mọi sự.” Ngài không bao giờ bỏ 

rơi những kẻ yêu mến Ngài. Một sự tin chắc và quả quyết trong tôi rằng: chúng ta sẽ vượt qua 

nỗi tuyệt vọng và thậm chí chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. 

THẾ GIỚI ĐANG VẬT LỘN 

Có nhiều người đang sống trong cảm giác bế tắc, điều đó là một thực tế đáng lo ngại. 

Không chỉ vì con số người chết do liên quan đến vi rút Corona, mà số người chết gia tăng do tự 

tử không được nói đến nhiều (thống kê) cũng là điều đáng lo ngại . Nhiều người phải phá sản 

công việc kinh doanh-làm ăn của mình, có người mất nhà cửa, mất việc làm, mất đi các mối quan 



hệ. Nhiều mơ ước bị tan biến, việc học hành bị gián đoạn – tất cả được thay thế bằng một tương 

lai vô định và không chắc chắn. 

“ Bạn Có Ổn Không?” là câu thành ngữ của một chiến dịch, là một khởi đầu tốt, tuy nhiên hãy 

đi sâu hơn! Hãy tế nhị và tinh tế hơn, có sự quan tâm sâu sắc hơn để biết chắc rằng gia đình của 

chúng ta, những người thương yêu và bạn bè của chúng ta có thật sự ổn không. Nếu họ không 

ổn, vậy hãy giúp đỡ và mang niềm hy vọng trở lại với họ. Với tay chạm đến người khác, ấy cũng 

là liều thuốc bổ cho linh hồn bạn. Một hành động yêu thương, quan tâm, đồng cảm luôn luôn 

được đền đáp và giúp bạn củng cố sự tự tin của chính mình.     

Chúa Giê-Xu Phán:“ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, 

thì hãy cũng làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” Ma-thi-ơ 7:12    

BẺ GÃY VÒNG LẨN QUẨN 

Có nhiều cách làm giảm đi những ý nghĩ tiêu cực. Như, tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta 

nên dừng lại việc quá chú tâm theo dõi và cập nhật thường xuyên những bản tin liên quan đến số 

ca nhiễm vì Covid-19, nên dừng lại việc thường xuyên bàn tán những thông tin mới nhất về Co-

vid vì đó là nguyên nhân duy nhất kéo chúng ta vào mọi cuộc nói chuyện. Có lẽ đây cũng là lúc 

chúng ta nên thôi đi việc đưa ra những giả định về một thuyết âm mưu nào đó, hoặc việc chống 

đối tiêm vắc xin, hay phàn nàn về việc phải mang khẩu trang nơi công cộng.  

CÔNG BỐ LẼ THẬT VÀ MANG LẠI HY VỌNG 

Tín hữu, hay môn đệ của Chúa Giê-Xu cần trở nên tiếng nói của niềm hy vọng, là giải 

pháp, và sự khôn ngoan trong mọi thời điểm, đặc biệt nhất là ngay lúc này. Kinh Thánh dạy 

chúng ta phải làm gì? 

Rao giảng Lời Ngài! “Hãy giảng đạo dầu gặp thời hay không gặp thời” II Ti-mô-thê 4:2 

Làm chứng về Chúa Giê-Xu  Christ là sứ điệp biến đổi duy nhất sẵn có cho nhân loại, 

chẳng có điều gì khác hơn. “ Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có 

danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Công Vụ 4:12 



Tôi mạn phép được nói một cách tử tế và mạnh mẽ nhất có thể về điều này tới những 

người đang tìm cách rêu rao về một thuyết âm mưu nào đó rằng: 

Hãy dừng lại! vì nó chẳng giúp ích được gì. 

Cho tôi hỏi điều này! Những gì bạn đang đăng tải hoặc chia sẻ có hướng người ta đến với Đấng 

Christ không? Chúa Giê-Xu có được vinh hiển không? Danh Ngài có được  chúc tụng và tôn cao 

không? Hãy hỏi lại chính bạn, liệu những gì mình đăng tải và chia sẻ có đem lại sự dạy dỗ, gây 

dựng, hoặc khích lệ không? Hay nó chỉ làm gia tăng nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và nhiễu loạn 

thông tin, trong khi vốn dĩ đã có quá nhiều điều đang làm cho bao người phải khốn khổ với 

chúng rồi? 

Chúng ta phải sống vượt lên trên những giả thuyết mơ hồ như thế. Quý vị đã bao giờ để ý rằng 

có nhiều người tự thêu dệt những điều kỳ bí hoặc giả nó được nhiều người quảng bá về một trào 

lưu mới, hay một phong cách sống mới mà nó hoàn toàn theo chủ đích của những người này?    

 Thú thật, tôi bị sốc và thấy ngạc nhiên khi không thấy có sự bày tỏ sâu sắc hay lòng 

thương xót của Cơ Đốc nhân. Có lẽ thực trạng này đã diễn ra quá lâu, nhưng trong lúc như thế 

này nó càng biểu lộ rõ hơn. 

Vụ nổ kho phân bón dường như phá hủy hoàn toàn mọi thứ tại bến cảng ở Beirut gần đây, là một 

minh chứng cho thấy không có sự thương xót và thiếu mối quan tâm của cộng đồng Cơ Đốc 

nhân - dầu nhỏ bé cho nơi đây, nhằm xoa dịu mối xung đột giữa người Do Thái và người Ả-Rập 

ở khu vực này. Thiếu đi sự nhận thức sâu sắc và khôn ngoan chính nó là nỗi băn khoăn, vì nó có 

thể dẫn đến sự sao nhãn, và đánh lừa một sự mù lòa thuộc Linh. 

“vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm 

tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây 

hướng về chuyện huyễn.” 2 Ti-mô-Thê 4:3-4 

Thế gian luôn là nơi không chứa đựng lẽ thật, là nơi con người đã bị sa ngã và dễ bị cám 

dỗ, nói dối. Tuy nhiên, là môn đệ của Chúa Giê-Xu chúng ta sống trong nguyên tắc Nước Trời. 

Chúng ta phải bám lấy lẽ thật, bởi vì lẽ thật đó sẽ khiến cho chúng ta được tự do. Giăng 8:31-32 

BẠN LÀ MỘT PHẦN CỦA NAN ĐỀ HAY BẠN LÀ NGƯỜI GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ: 



Đây không phải là câu hỏi làm khó bạn, vì câu trả lời đã quá rõ ràng. Gia-cơ cho chúng ta 

thấy sự tương phản giữa hai điều thiện và ác, giữa đời sống tin kính và xác thịt. Có lẽ Tôi cần 

phải giải thích thêm, tuy nhiên hơn cả việc nói nhiều về nó, chúng ta hãy nắm lấy lời Chúa về 

khía cạnh này: 

“trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà 

bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay 

đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch lẽ thật. sự khôn 

ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì 

ở đâu có điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn 

ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy 

lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả, bông trái của điều công 

bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.” Gia Cơ 3:13-18 

CUỐI CÙNG 

Bạn có đang tranh chiến với sự chán nản, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng không? Hãy 

đứng trên nền tảng lẽ thật Lời của Đức Chúa Trời và Cầu nguyện! 

“Chớ lo phiên chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn mà trình 

các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự 

hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-Xu Christ.” Phi-líp 4:6-7 

SỰ CHÁN CHƯỜNG 

“ Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-Hô-Va, là Đấng khuyên bảo tôi; ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.” 

Thi-thiên 16:7 

CẢM THẤY BẤT LỰC 

“Khi tôi cực lòng, tôi kêu cầu cùng Chúa từ nơi cựu địa; xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi;” 

Thi-thiên 61:2 

TUYỆT VỌNG 



“Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dãy 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 trông 

cậy!” Rô-ma 15:13 

Kỳ đến, kỳ đi và thời kỳ mà chúng ta đang đối diện rồi cũng sẽ qua, hãy cứ vững vàng và 

bền chí. Chắc chắn có sự cứu chuộc, sự tự do, và niềm hy vọng trong Đấng Christ, trong Ngài là 

nơi ẩn nấu của chúng ta. 

“ vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, Giấu tôi nơi kín mật của trại 

Ngài; cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.” Thi -thiên 27:5 


