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Lời nói đầu 

 

Chào mừng bạn đến với phần đầu của loạt bài học gồm ba phần. Bài nhằm mục đích nói về các khía 

cạnh chắc chắn của những vấn đề chúng ta đối diện và phải giải quyết vẫn đang hiện diện trong 

hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Thật không thể nào đưa ra hết lời bình luận về mọi thứ hoặc bao 

hàm toàn bộ chủ đề này bên dưới. Tôi chẳng phải là một bác sĩ qua đào tạo, hay một nhà khoa học 

có bằng cấp, hoặc một thành viên của đảng phái chính trị. Tôi đơn giản chỉ là một môn đồ theo 

Chúa Giê-xu Christ, Đấng tôi đã phục sự trong suốt hơn 50 năm.  

 

Tôi hi vọng đưa ra vài quan điển cân bằng giữa những thông tin, ý kiến và dư luận khác nhau mà tất 

cả chúng ta hiện nay đang đối diện. Bài báo này bắt nguồn từ chính bài nghiên cứu của chúng tôi từ 

một năm rưỡi trước; và nhiều cuộc đối thoạt và câu hỏi từ bạn bè, gia đình, các cộng sự và cộng tác 

viên trong mục vụ, trong quê hương và ở nước ngoài đều tìm kiếm sự giúp đỡ và chỉ dẫn. Kế hoạch 

này nhằm chuyển hướng danh con đường ổn định của lẽ thật; nằm tìm kiếm một cách thức hiệu quả 

hướng tới, thông qua những thời điểm thách thức này và bước trên con đường vừa thực tế vừa tích 

cực, dựa trên đức tin, tôi luyện bằng sự khôn ngoan Thiên đàng và khả năng biện biệt,  

 

 

Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; khá dạy dỗ người 

công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa.- Châm ngôn 9:9   

 

Tìm kiếm lẽ thật  

 

Một điều xuất hiện trên môi miệng nhiều người chính là “ Tôi chỉ muốn biết sự thật.” Điều đó 

không chỉ đúng khi ứng dụng với nhận biết điều kiện trong kinh thánh, nhưng còn cụ thể đúng khi 

tiềm hiểu thông tin về lời khuyên sức khỏe hay vắc-xin. Điều sau được thảo luận trong phần hai và 

ba. Bạn có thể không đồng tình hoàn toàn với một vài hay bất kỳ điều nào được viết ở đây để gây 

dựng, dạy dỗ và khích lệ  

 

Cuối cùng tiền đề đằng sau chính là sự đầu phục của tôi và hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng 

Cứu Rỗi của chúng ta, để trước hết tìm kiếm Vương Quốc của Ngài, để tĩnh nguyện, được lập trên 

lời Ngài, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và không ngừng công bố Tin Lành của Ngài.  

 

Dịch bệnh toàn thế giới  

 

Kể từ đầu năm 2020 thế giới đã trải qua cơn đại dịch bị gây ra bởi vi-rút corona (SARS-CoV-2), 

được biết đến với cái tên COVID-19, hoặc đợn giản là Covid. Đây là con vi-rút truyền nhiễm lây 

lan được lần đầu tiên xác định tại Trung Quốc (2019) và nhanh chóng lan ra từ phòng thí nghiệm, 

nơi các cuộc thí nghiệm khoa học trước đó diễn ra (dù chưa được kết luận chứng mình, nhưng được 

nhìn nhận rộng rãi) 

 

 

 

 



Để bắt  đầu, chúng ta phải nhận thức chúng ta đang ở  giữa vòng khủng hoảng y tế nghiêm trọng và có 

thực. Bất kỳ  điều gì bạn cho là nguồn gốc của nó, lý do và cách thức vi-rút hoạt động, tuy nhiên có 

một nan đề thực hữu. Giữa vòng hàng triệu người qua  đời, một số người  bị để lại di chứng bệnh lâu 

dài và nghiêm trọng, và cũng thật  đáng mừng hàng triệu người đã hoàn toàn phục hồi. Những người 

yêu quý đã  ra đi trong sự đau buồn, bi thảm. Bác sĩ và các y tá tại bệnh viện và các cơ sở y tế trên 

toàn thế giới đều  đáng nhận sự tán thưởng. Họ đã  dành hết thời gian  này đến thời gian khác  

để  làm hết trách nhiệm bằng lòng tận tâm và hi sinh của họ, trong nỗ lực  hỗ trợ và an ủi người 

bệnh và chăm sóc người đang hấp hối. 

 

Tất cả chúng ta đều mong muốn và cầu nguyện cho một thế giới tốt hơn và 

an toàn hơn trong những ngày tới này. Có một tương lai  

Tôi cũng nói từ lúc đầu rằng đại dịch vi-rút corona sẽ đi đến hồi kết. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, 

không phải theo cách “bình thường với co-ro-na” như mọi người vẫn nói, nhưng là cuộc sống bình 

thường. Thách thức cho tất cả chúng ta chính là hiện tại và thời gian ngắn tiếp theo khi chúng ta 

đương đầu, điều hướng và sống qua mọi thử thách đối đầu với vi-rút hiện tại này.   

 

Mọi người trên khắp thế giới đang cầu nguyện vì bệnh dịch đáng rủa và tai quái này gây hao mòn 

và lụi tàn.  

 

Quan trọng hơn hết chính là chúng ta không đánh mất ý thức về điều chính yếu. Hãy giữ con mắt 

chúng ta vững vàng nơi Chúa Giê-xu, là tác giả và là người kết thúc đức tin của chúng ta (Hê-bơ-rơ 

12:2) và trở thành nhân chứng của Ngài (Công Vụ 1:8). Đừng để chúng ta trở nên mệt nhọc, ám ảnh 

và bị choáng ngợp bằng lượng thông tin và dữ liệu khổng lồ vây quanh, những thứ khiến chúng ta 

thất bại trong việc giữ lấy điều quan trọng nhất trong đời sống của mình, đức tin chúng ta có nơi 

Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Chúng ta có thể trở thành tiếng nói của hi vọng trong những lúc hoạn 

nạn, một ánh sáng dẫn đường trong đêm tối, một người lan tỏa việc lành dâng vinh hiển lên Cha 

Thiên Thượng của chúng ta.   

 

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các 

ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ 5:16 

 

Canh giữ tấm lòng và tâm trí bạn  

 

Rất nhiều tài liệu liên quan đến COVID-19 và vắc-xin theo sau, thông tin đều có mặt hữu ích và 

không hữu ích lắm. Phần nhiều đều dựa trên nghiên cứu khoa học và y tế, nhưng vẫn có những quan 

điểm khác nhau, bằng chứng mâu thuẫn từ những chuyên gia khoa học và cộng đồng y tế. Sau đó 

còn những tài liệu khác – mang tính tưởng tượng, hiếu kỳ và lệch lạc và đưa vào trường hợp nói 

thẳng ra nỗi sợ đang biến đổi và nguy hiểm. Không có gì ngạc nhiên rằng rất nhiều xung đột và bối 

rối xảy ra cùng với những thông tin sai lệch bị lan truyền trộng rãi.   

 

Có một câu ngạn ngữ nói “ Điếc không sợ súng”. Không chắc về điều đó, vì có một câu ngạn ngữ 

xưa hơn nhằm chỉ vào dân sự của Đức Chúa Trời.  

 

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.” Ô-sê 4:6 

 

Vì thế con người hay việc gì chúng ta tin chắc chắn là thách thức mà tất cả chúng ta đang đối mặt. 

Một khía cạnh quan trọng khác mà chúng ta cần tuân theo nữa; đừng để sự bối rối và xung đột trở 

nên chủ quan bên trong chúng ta hoặc cho phép nó ảnh hưởng tiêu cực trên và/ hay hủy hoại các 



mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt ở trong gia đình hoặc bạn bè của chúng ta.  

 

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Châm ngôn 

4:23 

 

Tôi đang nghe quá nhiều  hoàn cảnh đáng buồn liên quan đến sự xung đột, những mời nói gây đau 

đớn và ngu ngốc bị nói ra bởi những người vô tín và những tín hữu. Người ta đang chia  rẻ bằng sự 

phân rẻ cay đắng. Gia đình bị chia rẻ bởi thực tại Cô-vít và vắc-xin, bạn bè chia rẻ nhau, các cuộc 

tranh cãi về những dự đoán vô thời hạn, vân vân. Kế hoạch của kẻ thù chính là cướp phá và hủy diệt 

(Giăng 10:10). Chúng ta không được cho phép bản thân bị  lợi dụng bởi hắn trong bất kì cách nào, 

dưới hình dạng hoặc hình thức nào. Bảo vệ các mối quan hệ của chúng ta, khi chuyện đó xày ra với 

gia đình và bạn hữu, là điều quan trọng nhất!  

 

Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm. Châm ngôn 10:12 

 

Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội 

lỗi. 1 Phi-e-rơ 4:8 

 

Con trẻ 

 

Tóm lại, hãy để tôi đề nghị điều này (với tư cách là người cha của năm đứa con tuyệt vời và là ông 

của 15 đứa cháu), khi nói chuyện với con trẻ, hãy giữ thông tin ở độ tuổi thích hợp. Đây là những 

thời điểm khó khan đối với tất cả. Cách chăm sóc tốt chính là không khiến hay thêm vào bất cứ nỗi 

sợ nào bằng việc bao gồm chúng vào trong những cuộc đối thoại của người lớn và xem các đài tin 

tức. Không cho phép sự cáu gắt, buồn bã và giận dữ, nếu bạn có chúng, tuôn đổ trên các con trẻ của 

bạn. Sức khỏe tâm trí của chúng là quan trọng. Và sự xa cách vể mặt thể lý với bạn bè và các thành 

viên trong gia đình lớn đã đem lại căng thẳng và buồn rầu, thì làm thế nào chúng ta với tư cách là 

cha mẹ giải quyết điều này. Phản ứng và phản hồi của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong sự 

phản hồi của trẻ con. Chúng quan sát hành vi và phản ứng của chúng ta. Sự khôn ngoan cho chúng 

ta biết “không nên vội giận trong lòng” (Truyền đạo 7:9). Kiểm soart bản thân là một phẩm chất 

hữu ích ngày nay, cho tất cả chúng ta.   

 

Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; và con cái Ngài sẽ được một nơi 

ẩn núp. Châm ngôn 14:26 

 

Tôi đoán rằng thách thức lớn nhất chính là trường học trên mạng tại nhà cho trẻ khi các trường đã 

đóng cửa. Hi vọng chúng ta hiện sắp thoát khỏi những này những ngày như thế. Đừng đóng khung 

vào lúc này. Hãy nhìn về tương lai và tin vào khả năng phục hồi nhanh chóng của con trẻ. Với sự 

giúp đỡ và chỉ dẫn của bạn, cùng với sự hỗ trợ của giáo viên, chúng sẽ nắm bắt (nếu bất kỳ sự học 

hỏi nào hiệu quả). Trách nhiệm cuối cùng luôn thuộc về cha mẹ để giáo dục con cái của chính họ. 

Dù bạn chọn bất kỳ ngôi trường thuộc hệ thống nhà nước, trường tư hay trường học tại nhà, cha mẹ 

có tiếng nói cuối cùng đối với việc giáo dục con trẻ. “Nhà nước” không sở hữu con cái của chúng 

ta.   

 

 

Chọn lọc thông tin  

 

Dù chỉ có một cơn đại dịch, chúng ta vẫn đối mặt thách thức trong việc phân biệt khối lượng giữa 

thông tin và tin lá cải. Từ lời khuyên truyền thông, các điều lệ và hành động của chính phủ, những 

lý thuyết vô tận và sự phản hồi phù hợp với Kinh Thánh, cho đến một vài hay tất cả những điều ở 



trên. Trong phần một tập trung vào nền tảng và phản hồi theo Kinh Thánh, lãnh vực mà tôi quen 

thuộc nhất, có một kiến thức nhất chắc chắn cùng sự ủy quyền cho phép tôi nói ra với thẩm quyền. 

Tuy nhiên, tôi lấy làm vui lòng khi để đọc giả  đưa ra quyết định cuối cùng trên lời công bố đó.  

 

Trên Vầng Đá – Khôn Ngoan Từ Trên  

 

Khi đứng trước tất cả thách thức và xung đột trong cuộc sống, chúng ta cần một nền tảng cân bằng 

và đúng đắng theo Kinh Thánh mà nhờ đó bày tỏ lập luận của chúng ta. Kinh thánh không nói cụ 

thể về Cô-vít (và cũng không nhắc đến nhiều điều khác). Tuy nhiên, con đường chúng ta hướng tới 

phải được lập trên Vầng Đá của Đấng Christ và Lời Ngài;   

• Xây dựng trên lẽ thật không bị chệch hướng  

• Được nâng đỡ bằng sự khôn ngoan thánh  

• Bám lấy những giá trị căn bản và nguyên tắc của Vương Quốc Đức Chúa Trời “công chính, bình 

an và vui mừng trong Đức Thánh Linh” (Rô-ma 14:17). 

 

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. 18 Vả, bông trái 

của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Gia-cơ 

3:17-18 

Những tiếng nói gây bối rối 

 

Có những ý kiến thừa thãi cùng những lời công bố cảm tính vô căn cứ và những lời giả dối cùng vô 

số thuyết âm mưu. Nhiều người đã chia sẻ sự tưởng tượng của họ, một số thậm chí dám công bố 

Đức Chúa Trời như nguồn gốc của họ (các lời tiên tri và mạc khải đáng ngờ). Những người này 

chẳng giúp ích gì khi thêm vào sự bối rối – điều có thể gây hại, đặc biệt cho những tín đồ mới, ngây 

thơ, chưa trưởng thành và dễ tổn thương. Hay sự im lặng cũng chẳng phải là cách phản hồi thích 

hợp. Thiếu lời khuyên nhủ đã để lại một khoảng trống, trong đó nhiều người đã phải vật lộn với 

những thông tin sai lạc và các thuyết âm mưu khác nhau, vân vân. Mặc khác, cảm tạ Đức Chúa Trời 

vì các hiểu biết khôn ngoan và cân bằng được tỏ ra bởi nhiều lãnh đạo Cơ Đốc – những người có 

lòng dạn dĩ để nói ra dù sự nhận biết của họ cũng có thể đem lại sự hiểu lầm và chỉ trích.  

 

Nếu như có một ngày chúng ta cần sự thông sáng thì đó chính là hôm nay. Tất cả chúng ta đều bị 

chìm ngập bởi những tin nhắn, thư từ điện tử, vân vân, được chuyển tới bởi những người thiện chí 

nhưng thường không mấy sáng suốt. Nhiều bài trong số đó có nguồn gốc từ nguồn tin đáng ngờ, từ 

những người mộ đạo cuồng tín thời kỳ mới và những người liên hệ với các nhóm phản động chống 

phá.  

 

Sau này những người ái quốc pha trộn quan điểm Cơ Đốc với tư tưởng ái quốc của họ. Tư tưởng 

yêu nước không hẳn là sai. Lòng tự hào dân tộc của một người là đáng khen, nhưng nó có thể nhiều 

lúc bị dẫn sai lối và không hoàn toàn thích hợp khi nó va chạm với Vương Quốc của Chúa. Là tín 

hữu, chúng ta phải hiểu quyền công dân thực sự của mình  

 

 

 

 

Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là 

Đức Chúa Jêsus Christ; Phi-líp 3:20 

 “ Tôi yêu đất nước của mình và vui vì được sinh ra tại Mỹ, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép 

lòng yêu nước của mình trở thành bài báo về đức tin. Tôi thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa 

Trời. Nước Mỹ là một nơi trên bản đồ. Vương Quốc của Đức Chúa Trời là tình trạng tồn tại vĩnh 



hằng mà trong đó luật lệ và quyền tể trị của Đức Chúa Trời được nhận diện. Nơi đó chứa đựng 

lòng trung thành của tôi. Khi lòng yêu nước trở thành vật phẩm của đức tin, thì lòng căm thù sẽ 

sanh ra, và người ta luôn luôn tổn thương” (R Loren Sandford - Thật buồn khi Loren đã đến với 

Chúa vào tháng 9 năm 2021)  

 

Chúng ta học cách trở nên thông sáng bằng cách đọc và sống với Lời của Đức Chúa Trời. Kinh 

Thánh ám chỉ hai điều cụ thể. Một là sự tỏ bày của Đức Thánh Linh, một món quà của ơn biện biệt 

(1 Cô-rinh-tô 12:10), điều còn lại thông qua sự trưởng thành với tư cách là môn đồ của Chúa Giê-xu 

Christ dựa vào Lời Ngài (Hê-bơ-rơ 5:14). Một chủ đề cần được quan tâm nhiều hơn vào lúc khác.  

 

  Các ý kiến khác nhau  

 

Mọi người sẽ giữ các ý kiến khác nhau. Chúng ta phải tìm kiến những sự thật được xác minh, cân bằng 

và thực tế bất cứ khi nào có thể. Với tư cách là những người tin, vị trí của chính chúng ta phải được lập 

nền trên sự khôn ngoan theo Kinh Thánh và tư tưởng Vương Quốc. Chúng ta không nên sợ sự tranh 

luận thẳn thắng, cởi mở và được tôn trọng vì nó luôn lành mạnh.   

 

Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Châm ngôn 27:17 

 

Trong quá trình theo đuổi câu trả lời, chúng ta phải sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, thay đổi quan điểm 

của mình (nếu cần) và thậm chí có thể không đồng ý, nhưng kiên quyết và hòa bình. Tranh luận với 

nhau phải được tôn trọng, cánh cửa giao tiếp cần được mở rộng và quan trọng nhất là được điều chỉnh 

bằng cách “nói lẽ thật trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 3:15). Chỉ đơn giản là im lặng với người có 

quan điểm khác hoặc chỉ trích họ là không phù hợp. Điều nào đó rõ ràng là nguy hiểm và đe dọa tính 

mạng chắc chắn cần phải được xử lý thích đáng. 

 

chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn 

vẹn. Tít 3:2  

 

Trí tưởng tượng hoang đường  

 

Trong bầu không khí sợ hãi, nghi ngờ và những học thuyết hoang đường vô danh nhiều lên. Lời 

tuyên bố về những người theo thuyết toàn cầu, những kẻ thâu tóm, sự suy giảm dân số, thế giới một 

chính quyền, những kẻ chống Đấng Christ, con thú và dấu của hắn đã nhanh chóng lan rộng khắp 

các cộng đồng Cơ Đốc. Gần đây, tôi được kể lại (lần nữa) rằng lối sống hưởng thụ hiện nay nổi bật. 

Những trí tưởng tượng này thật không mang kết quả, gây chệch hướng, thường sản sinh sự chia rẻ 

và sợ hãi, đặc biệc giữa vòng những tín đồ trẻ và thiếu phân biệt. Lời khuyên đơn giản của tôi chính 

là phớt lờ những điều hư cấu và giữ sự tập chú vào sự dạy dỗ và gây dựng, dầm mình trong và cùng 

với Lời của Đức Chúa Trời cũng như Đức Thánh Linh.   

 

Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi 

thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì 

anh em phải nghĩ đến. Phi-líp 4:8 

 

Sự lừa dối thường đi cận kề với lẽ thật, do đó việc lừa dối, gây hiểu lầm và khiến con người vấp 

ngã. Những người trẻ và thiếu chin chắn hoặc thiếu ơn biện biệt thường dễ tổn thương nhất. Tuy 

nhiên điều này thường gây ngạc nhiên khi thấy nhiều người, số đó có người được coi như trưởng 

thành, biết rõ hơ, lại nắm bát và đeo đuổi những giáo lý đáng ngờ. Tất cả chúng ta đều yêu thích sự 

huyền bí. Ai cũng biết rằng người theo đạo Tin Lành khao khát chạy theo và tin vào các thuyết âm 

mưu. Thiếu sự dạy dỗ đúng và cân bằng có thể là một lí do cho sự đeo đuổi đó.  



 

Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các 

thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ. 1 Ti-mô-thê 4:1 

 

Đừng sợ 

 

Chúng ta cần đứng lên và công bố: “ Sợ hãi sẽ không thắng được tôi!”  

 

Ở thời gian đầu của đại dịch, tôi cùng những người khác đã cảnh báo rằng nỗi sợ sẽ là mối đe dọa 

còn lớn hơn cả vi-rút này. Không may thay, điều đó đã được chứng minh là đúng. Thật quá nhiều 

điều đang diễn ra ngày nay bị lèo lái bởi sự sợ hãi. Chúng ta không thể bị bất cẩn, chúng ta cần 

nhạy bén, nhưng chúng ta không thể để nỗi sợ quyết định cách chúng ta sống.    

 

Tôi tin rằng cụm từ “đừng sợ” (hoặc tương tự với từ này) xuất hiện trong Kinh Thánh 365 lần. Vì 

thế chúng ta được bao phủ tốt (trừ ra một năm nhuận khi chúng ta có lẽ sở hữu một ngày run rẩy, 

tôi đùa thôi) 

 

Chúng ta sở hữu một loại thuốc giải cho sự sợ hãi; sống đầu phục và có đức tin nơi Đức Chúa 

Trời chúng ta.  

 

Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín 

của Ngài. Thi Thiên 37:3  

 

Sợ hãi luôn đồng hành với lời nói dối. Các lời nói dối xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Có lời 

nói dối trắng trợn rành rành. Sau đó là những lời nói dối khác tinh vi hơn, thông tin sai lạc hoặc 

xuyên tạc hoặc một nửa sự thật. Ai đó từng đề nghị rằng thống kê cũng nên được liệt kê ra, có thể vì 

chúng có lẽ dễ dàng bị thao túng cho phù hợp. Cũng xuất hiện một nỗi sợ mới, FOMO. Tôi thừa 

nhận khi tôi lần đầu nhìn thấy chữ viết tắt (trên TV), tôi đã không hiểu nó là gì. Sau khi nhin thấy 

nó một vài lần, tôi cuối cùng hỏi vợ mình rằng nó có nghĩa gì (như tất cả mọi người chồng tốt làm) 

và cô ấy cung cấp thông tin, FOMO- “Sợ Bỏ Lỡ”. Tôi thậm chí không nhận ra nó tồn tại. Dù ban 

đầu nó được ủng hộ là một chiến dịch quảng cáo thông minh, giờ đây nó đã thành hiện thực.   

 

Lẽ thật kháng cự sự giả dối và vì thế loại bỏ nỗi sợ hãi.  

 

Những ai vật lộn với nỗi sợ thường hoặc không biết lẽ thật hoặc hiểu sai lẽ thật hoặc áp dụng sai lẽ 

thật. Khi Phao-lô nói về trận chiến thuộc linh, ông sử dụng hình ảnh minh họa về việc mặc bộ giáp. 

Ông sau đó liệt kê ra các khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:11). Khí giới đầu tiên được liệt kê 

chính là, “ Mặc lấy lẽ thật làm dây nịt để tiếp sức cho bạ đứng trong chiến thắng” (Ê-phê-sô 6:14).  

Trong loạt bài về trận chiến thuộc linh, Chuẩn bị cho Cuộc Chiến – Trận Chiến sống còn, tôi lấy ra 

một vài chi tiết ở đây. Chúng ta không thể nào mãi né tránh nỗi sợ, nhưng chúng ta chắc chắn có thể 

học cách vượt lên trên nó. Hành động dạn dĩ không hẳn thiếu vắng nỗi sợ, nhưng tiến lên mặc cho 

sợ hãi hay hoang mang.  

 

Cảnh giác kẻ chống Đấng Christ hoặc không  

 

Tôi luôn khá bồn chồn rằng cuộc nói chuyện về việc chống Đấng Christ và các sự kiện thời kì cuối 

cùng chắc chắn sản sinh sự sõ hãi và khó chịu cho một vài tín đò. Dù cho có chủ ý hay không, của 

những người ủng hộ dạy dỗ những điều liên quan đến việc chống Đấng Christ, thì mọi người 

thường mang phản ứng không dễ chịu. Chúng ta hãy ủng hộ hi vọng, chẳng phải sợ hãi  

 

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 trông 

cậy! Rô-ma 15:13 

Đây không phải là lúc giải thích chi tiết về thời kì cuối cùng, nhưng nếu không muốn phớt lờ điều 

đó hoàn toàn, thì hãy xem xét bài kiểm chứng ngắn gọn sau đây. Thuật ngữ “ chống Đấng Christ” 

được sử dụng bốn lần trong Tân Ước, tất cả đều được sứ đồ Giăng đề cập. Ba lần trong lá thư đầu 

của ông, một lần trong lá thư thứ hai. Giăng tuyên bố có nhiều “kẻ chống Đấng Christ” (1 Giăng 

2:18) và ông nói về “tinh thần của người chống Đấng Christ”, điều “đang kích hoạt sẵn trong thế 

giới nà”" (1 Giăng 4:3). Không còn nghi ngờ gì khi dễ dàng xác định “ linh của kẻ chống phá Đấng 

Christ” tại chỗ làm trong thế giới ngày nay. Nó không chỉ bị giới hạn trong khủng hoảng hiện nay. 

Tuy nhiên, bất kỳ nỗi sợ nào mà người ta hẳn đã nghĩ đến đều sẽ nhanh chóng bị xua tan bởi tin 

mừng mà sách Giăng theo sau.  

 

Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì 

Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 1 Giăng 4:4 

 

Sau đó có một mối liên hệ trên “dấu của con thú” (Khải Huyền 13:18). Đây là con dấu mang nghĩa 

bóng, không phải nghĩa đen, dù một số người muốn chúng ta tin. Những năm về trước tôi đã nghe 

đến sự công kích về “dấu của con thú” ít nhất ba hay bốn lần.  

 

 “Không nhất nhiết phải là con dấu bằng da thịt, cũng giống như con dấu trên trán của các tôi tớ 

Đức Chúa Trời (Khải-huyền 7:3 & 14, cũng xem 14:1) hay những cái tên được viết ra cho các cơ 

đốc nhân Phi-la-đen-phi-a thắng trận, cũng sẽ phơi bày một con dấu trên thân thể mà mắt thấy 

được.” (Jon K. Newton – Chú giải Ngũ Tuần về SỰ MẠC KHẢI)  

 

Trong những ngày này cuộc thử nghiệm của một bộ phận điện tử (con chip cấy ghép) cho việc nhận 

diện cá nhân khuấy động các học thuyết đó. Tôi đang không phủ nhận điều này có thể xảy ra, nhưng 

tôi tin chắc rằng nó không phải là “con dấu”. Tôi và mỗi một tín đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh 

khác đã có sẵn con dấu của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng ta trong (Ê-phê-sô 1:13). Chúng 

ta đã được ban cho sự sống đời đời và Chúa Giê-xu đã phán,” và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta” 

(Giăng 10:28)  

 

Kết luận – phần 1 

 

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. 
2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi;Cũng là Đức Chúa 

Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. 3 Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim,và khỏi dịch lệ độc hại. Thi-

thiên 91:1-3  

 

Tại thời điểm ban đầu của đại dịch, Thi-thiên đoan 91 xuất hiện khắp mọi nơi. Đó là một lời hứa 

trên cửa miệng mọi người. Dường như (đối với tôi)  Thiên-thiên 91, có lẽ đã biến mất khỏi tầm mắt, 

ít khi được nói đến? điều gì đã thay đổi? “Covid, Covid, Covid” là tất cả những gì chúng ta nghe 

thấy. Mỗi cuộc đối thoại cần phải xoay quanh điều này chăng? Vâng, quan trọng để nắm bắt thông 

tin. Nhưng bị ám ảnh? Tôi không nghĩ như vậy! Chúng ta đã bao giờ ngừng sống cuộc sống của 

mình cho cõi vĩnh hằng và trở nên quá tập chú vào hiện tại? chỉ là tập chú vào chính mình? 

 

Nếu bạn đọc lịch sử, bạn sẽ phát hiện Cơ đốc nhân, những người làm nhiều nhất cho thế giới hiện 

tại, lại chính xác trở thành những người nghĩ nhiều nhất về thế giới kế tiếp. Đó là vì Cơ Đốc Nhân 

phần lớn đã ngừng nghĩ về một thế giới khác, nơi mà họ trở nên vô dụng. (C. S. Lewis) 

 

 



Lời của Đức Chúa Trời chưa hề thay đổi, Chúa chẳng hề thay đỏi. Chúng ta đừng để bị chụp lấy 

giữa tiếng ồn ào và xao nhãn mà đánh mất tầm nhìn vào thực tại rằng Chúa của chúng ta, Đấng Vĩ 

Đại, trị vì, không thay đổi và không lay chuyển.  

 

Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; Malachi 3:6 

 

Đức Chúa Trời không có ý định từ bỏ hay trao thế giới này vào tay bất kỳ nhà cầm quyền. kẻ cai trị 

hay một thế lực nào khác. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA có quyền năng, vinh quang, quyền cai trị và tể trị. 

Vương Quốc Ngài chẳng hề rúng động hay chuyển dời.  

 

Chính Ngài là Đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư 

không. Ê-sai 40:23  

 

Chúng ta hãy vững vàng với việc hướng mắt mình nơi Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 12:1), tìm kiếm Vương 

Quốc của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). Chúng ta đã bắt đầu hành trình tin cậy Ngài và tin vào lời hứa của Ngài, 

vậy nên chúng ta hãy nắm vững và vượt qua những điều không đáng ngại này. Chúng ta sẽ kết thúc với 

sự mạnh mẽ và dạn dĩ hơn khi chúng ta đầu phục chính mình với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nương 

dựa nơi Ngài để giữ vững chúng ta, dể dạy dỗ chúng ta và hướng dẫn chúng ta từng ngày.  

 

Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời! 1 Cô-rinh-tô 15:10 

 

Ngài đã đưa dắt chúng ta tới giờ này bởi ân điển của Ngài, và ân điển Ngài sẽ nhin thấu chúng ta, 

trong danh Chúa Giê-xu!  

 

Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng 

lẩn khuất nữa, mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. Ê-sai 30:20 

 

 

Sắp tới – Phần 2 & 3 Đầu Phục – Nhà Thờ đóng cửa – Tụ họp trái phép – Cách li – Vắc-xin.  

 

Tất cả các câu Kinh  Thánh được lấy từ  Kinh Thánh Bản Tiêu Chuẩn  Mỹ (NASB) dù nếu chưa 

được công bố (TPT) Bản Dịch Passion.













 


