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NGHIÊN CỨU TÍN THƯ  THỨ NHẤT CỦA SỨ ĐỒ PHI-E-RƠ  (thơ 1 Phi-e-rơ)

THÁI ĐỘ CHÚNG TA TRƯỚC NHỮNG THỬ THÁCH

I/ Đọc : 1 Phi-e-rơ 1:6 & 7 : « Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử
thách trăm bề buộc phải  buồn bã ít lâu ; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay
hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen,tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa
Jêsus-Christ hiện ra ».

II/ Lời Mở đầu

Trong những câu này, sứ đồ Phi-e-rơ lần đầu tiên nói đền lý do chính để ông viết bức tín thư, ấy là
nhằm mục đích tìm cách động viên, yên ủi, khích lệ anh em tín đồ đi qua những hồi khó khăn, thử
thách.
Chữ « thử thách » xuất xứ từ tiếng Hi-lạp « peirasmos », có thể đồng nghĩa với ‘thử rèn’, ‘cám dỗ’,
‘nghịch cảnh nghịch thời’, ‘khổ đau’, ‘rủi ro bất hạnh’. Có một từ khác đồng nghĩa, đó là chữ
« hoạn nạn », trong tiếng Hi-lạp là « thlipsis », cũng có nghĩa là « khổ đau ».

Cho dù thực tế chúng ta chưa nếm trải, song sự dạy dỗ của sứ đồ Phi-e-rơ là một nền tảng ích lợi
cho đời sống cá nhân cũng như sự thi hành chức vụ của chúng ta, bởi vì những thử thách kia sẽ đến
với chúng ta, hoặc chúng ta sẽ đối diện với chúng,  hoặc sớm hay muộn (1 Tês. 3 :2 & 3), trực tiếp
(bản thân, hoặc gia đình) hay gián tiếp (hội thánh...).

Sứ đồ Phi-e-rơ cố gắng giúp chúng ta hiểu biết  về :
1/ cách đương đầu với thử thách, hoạn nạn ;
2/ cách nhận diện những thử thách, hoạn nạn.

Ông trình bày lý do tại sao đã mở đầu lá thư bằng cách nói về gia sản đời đời của chúng ta trên  trời,
vì ông muốn khích lệ chúng ta nhìn về phía trước, về sự cứu rỗi đời đời của chúng ta, đồng thời
muốn chúng ta biết rằng những hoạn nạn thử thách chỉ là tạm thời so với cõi vĩnh hằng đầy phước
hạnh. Ông cũng đưa ra vài yếu tố lập luận để giải thích cho lý do « tại sao tôi gặp hoạn nạn thử
thách ? », vì theo sứ đồ Phi-e-rơ, một khi hiểu được lý do tại sao mình phải kinh qua những sự thử
thách trong đời, thì điều này có thể giúp mình chịu đựng  và vượt qua được sự khó nguy.

III/ Phần Khai triển bài học (Thân bài)

1. Thử thách hoạn nạn có thể đến từ những nguyên nhân  khác nhau.
a/ Sa-tan.
Chúng ta có những trường hợp điển hình của :
1) Gióp : Gióp 1 :1 : «Tại trong xứ Ut-xơ có một người tên là Gióp ; người ấy vốn trọn vẹn và ngay
thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. » {...} các câu 11 & 12 : «Nhưng bây giờ hãy
giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-
hô-va phán với Sa-tan rằng : Này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào
mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va». Chúng ta đều biết phần tiếp theo của câu
truyện : Gióp đã phải đương đầu với một chuỗi những hoạn nạn thử thách khủng khiếp mà Sa-tan
chính là tác giả. Nhưng trong mọi sự thử thách hoạn nạn đó, Gióp vẫn giữ vẹn lòng tin cậy nơi Đức
Giê-hô-va, cho dù niềm tin ấy lắm khi chao đảo cùng cực ! «Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội,
và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.» Gióp 1:22
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2) Chúa Giê-su –Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời, mà cũng hoàn toàn là Con người, và chúng ta
đã học biết trong Hêb. 4 :15 một lẽ thật cao quý như sau : « Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng
phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có môt thầy tế lễ bị thử thách (từ đồng
nghĩa với từ « thử thách » được dùng trong I Phi-e-rơ 1 :5-6) trong mọi việc như chúng ta, song
chẳng phạm tội.»
Sau khi Chúa Giê-su được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng và ở tại đó suốt bốn mươi ngày
đêm, thì quỉ cám dỗ liền tìm đến để nhân cơ hội suy yếu thể chất của Ngài mà tấn công Ngài : Ma-
thi-ơ 4:3 : «Quỉ cám dỗ đến gần  Ngài, mà nói rằng : Nếu người phải là Con Đức Chúa Trời, thì
hãy khiến đá này trở nên bánh đi.»
Nhưng diễn tiến sự việc tiếp theo  cho chúng ta thầy rằng Chúa Giê-su đã chiến thắng ! (Hê-bơ-rơ
2 :18)
Nên nhớ rằng quỉ Sa-tan luôn nhân cơ hội khi chúng ta suy yếu để tấn công chúng ta !

Sa-tan là kẻ cám dỗ, kẻ đem thử thách hoạn nạn đến để tàn phá, để hủy diệt...là kẻ thù nghịch của
Đức Chúa Trời và Hội thánh, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi thứ khí dụng cần
thiết để chiến thắng : Ê-phê-sô 6:11-18 ; Gia-cơ 4:7 : « Vậy hãy phục Đức Chúa Trời ; hãy chống
trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.»

Lời Chúa động viên khích lệ Hội thánh Si-miệc-nơ : Khải huyền 2:10  «Ngươi chớ ngại điều mình
sẽ chịu khổ. Này, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử
thách ; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho
ngươi mão triều thiên của sự sống.»

Cũng hãy đọc : 1 Côr. 7:5 ; 2 Côr. 11:3 ; 1 Tês. 3:5...
1Phi-e-rơ 5:8 : «Hãy tiết độ và tỉnh thức : kẻ thù anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò
chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.»

b/ Xác thịt của chúng ta.
Ma-thi-ơ 26:41  « Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ ; tâm thần thì
muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.»
Mác 14:38  « Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ ; tâm thần thì
muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.»

Các ví dụ điển hình
1) Phi-e-rơ : ông đưa ra một lời tuyên bố cao đẹp, với tấm lòng thành thực của mình.
Ma-thi-ơ 26:35 « Phi-e-rơ thưa rằng : Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu.
Hềt thảy môn đồ đều nói y như vậy.»
Mác 14:31 « Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng : Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi
cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy.»
Nhưng thực tế là một việc khác : Mác 14:68 «Nhưng người chối rằng ta kh6ng biết, ta không hiểu
ngươi nói chi. Đoạ, người bước ra tiền đàng, thì gà gáy.»
Mác 14:72  «Tức thì gà gáy lần thứ hai, Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-su đã phán rằng :
Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc.»
Rõ ràng là xác thịt của Phi-e-rơ không được dũng cảm như các lời nói của ông.
Đây là một thử thách lớn lao mà ông gặp phải, song nguyên nhân cũng phải nói là do sự yếu đuối
của xác thịt.

2) Giô-na : Giô-na 1:1-3 : « Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy :
Ngươi khá chỗi dậy !Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-e, và kêu la nghịch cùng nó ; vì tội ác chúng nó đã
lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn  qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-
hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống
tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va.» Sự không vâng lời và tính ngoan cố của
ông đã đưa ông vào hoạn nạn khó khăn. Và ở đây, chúng ta thấy rõ thế nào Đức Chúa Trời đã dùng
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sự khôn ngoan, lòng thương xót và tình yêu của Ngài để cảm hoá Giô-na, giúp ông trở về với nếp
sống vâng phục.

3) Sam-sôn : sự kiêu ngạo và tính tự phụ đã đưa Sam-sôn đến chỗ phải nếm mùi hoạn nạn đắng
cay. Các Quan xét 16:20 : « Bấy giờ nàng nói : Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi !
Người thức dậy  mà rằng : Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó !
Nhưng người không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình.»

Gia-cơ 1:14-15 : «Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục
cưu mang, sanh ra tội ác, tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.»

c/ Loài người.
Lu-ca 6:22  «Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các
ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô-uế !»

1) Chúng ta có các gương gánh chịu khổ nạn của những nhà tiên tri thời Cựu Ước, như Giê-rê-mi,
Ê-sai ...v...v... ; họ là những người bị khinh miệt, phản bội ngay cả từ giữa vòng dân sự Đức
ChúaTrời. Qua các trường hợp điển hình này, chúng ta nhận thấy rằng có khi những sự khó khăn,
hoạn nạn lại đến từ chính dân sự của Đức Chúa Trời. Trong các tín thư gửi cho tín đồ Cô-rinh-tô, sứ
đồ Phao-lô tiết lộ rằng những sự chống đối và khó khăn mà ông gánh chịu, đã đến từ giữa vòng dân
sự của Chúa.

2) Đa-ni-ên Đa-ni-ên 6:4 : «Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc
nước ; nhưng họ không tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung
thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu.» Ở đây, chúng ta nhận thấy rằng
chính sự gian ác của loài người đã đưa Đa-ni-ên vào thăm hang sư tử đấy ! Nhưng, trong tình huống
thử thách cực kỳ này, Đức Chúa Trời đã có mặt để can thiệp (Đa-ni-ên 6). Quả thực, trong một
hoàn cảnh cực kỳ khó khăn bao giờ cũng thấy có một ân điển cực kỳ dư dật !

3) Nêhêmie : Nê-hê-mi 4 & 6 Sự chống đối của San-ba-lát, Tô-bi-gia...v…v...Nê-hê-mi áp dụng
các biện pháp đối phó cần thiết và sẵn sàng đương đầu với thử thách bằng tất cả niềm tin và lòng
dũng cảm !

4) Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bán Chúa Giê-su là Thầy mình chỉ bằng một nắm bạc (Ma-thi-ơ 26:25 ;
Lu-ca 6:16 ; 22:3 ; Giăng 13:2 ; 18 :2 ; Công vụ. 1:16). Nếu coi đây là một câu chuyện đặc biệt, thì
nó cho chúng ta thấy rằng con người tham lam tiền bạc sẵn sàng phản bội và gây khốn khổ cho
người đồng loại. 1Ti-mô-thê 4:1

Đọc : 1 Phi-e-rơ 2:19-25 ; 3:14-17 ; 4:12-19...v...v...

d/ Môi trường sống của chúng ta.
Người tín đồ Cơ-đốc trong một xứ sở Hồi giáo không thể mở Kinh Thánh ra để nghiên cứu theo ý
mình muốn, mà phải làm điều này cách kín giấu. Ngoài ra, người ấy khó thể trở lại gia đình để thăm
anh chị em bà con, mà không sợ nguy hiểm tới tính mạng.
Đó là thực trạng tại một số các nước mà Hồi giáo là tôn giáo thống trị, đồng thời cũng là thực trạng
ở các nước Phật giáo nữa.... Trong môi trường sống như vậy, con người, nam cũng như nữ, sống
cuộc sống thật khó khăn, vì có quá nhiều sức ép rất mạnh mẽ. Thế nhưng, cũng trong những đất
nước này, người ta thấy có không ít những hội thánh tư gia được mọc lên, và nhờ đó đã có những
người nam, người nữ tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa và chủ tể của đời sống mình.

e/ Tội lỗi. Rô-ma 2:9 : «Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-
đa, sau cho người Gờ-réc (Hi-lạp) !»
1) A-can : Giô-suê 7:1 « Song dân Y-sơ-ra-ên có phạm tội về vật đáng diệt, vì A-can, con trai của
Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, chắt của Xê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt ; và cơn  giận
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của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên .» Giô-suê 7:20  « A-can thưa cùng Giô-
suê rằng : Phài, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và này là điều tôi
đã làm... Giô-suê 7:24-26 « ...Giô-suê nói : Sao ngươi có khuấy rối chúng ta ? Đức Giê-hô-va chắc
sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Y-sơ-ra-ên ném đá người ; họ thiêu các người ấy trong lửa, và
lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thây người một đống đá lớn, hãy còn cho đến ngày
nay. Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thạnh nộ Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ này là A-cô cho đến
ngày nay..»
Trường hợp này cho thấy chính tội lỗi đả dẫn A-can tới chỗ chết.

2) Sau-lơ : tính kiêu ngạo và sự bất vâng phục của ông : 1 Sa-mu-ên 13:13-14 «Sa-mu-ên nói cùng
Sau-lơ rằng : Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lịnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươ đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời
nơi Y-sơ-ra-ên ; nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình
một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo
mạng lịnh của Đức Giê-hô-va.»
Trường hợp này cho ta thấy chính sự khờ dại của Sau-lơ đã khiến ông bị truất phế khỏi ngai vàng...

f/ Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, (Gia-cơ 1:13  « Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng : Ay là
Đức Chúa Trời cám dỗ tôi ; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng
không cám dỗ ai.»), nhưng Ngài thử thách và cho phép thử thách xảy đến, như chúng ta thấy qua
trường hợp ông Gióp.
Đức Chúa Trời thử thách dân sự Ngài về lòng trung tín của họ : Các Quan Xét 3 :1 «Này là các dân
tộc mà Đức Giê-hô-a để còn lại, để dùng chúng nó thử thách người Y-sơ-ra-ên nào chưa từng thấy
những chiến trận Ca-na-an.» Cũng xem : Các Quan Xét 11:33
Thi thiên 71:20 : « Chúa là Đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay, sẻ làm cho
chúng tôi được sống lại, và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất.»

Xuất-ê-díp-tô Ký 20:20 : « Môi-se đáp rằng : Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử
các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội.»

Châm ngôn 16:4  «Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài ; đến đổi kẻ ác cũng
vậy, để dành cho ngày tai hoạ.»

2. Thái độ của chúng ta trong cơn thử thách

Mặc dù là Cơ-đốc nhân, chúng ta thường khi không biết phải đối phó thế nào trước những sự thử
thách.

a/ Buông xuôi chấp nhận số phận. Trong một nước Phật giáo hay An độ giáo, người ta nói đây là
nghiệp chướng.

b/ Chiến đấu vẫy vùng bằng sức riêng của mình. Nhưng chúng ta nhanh chóng kiệt sức, vì chúng ta
vốn là loài người xác thịt yếu đuối.

c/ Than thân trách phận.

d/ Đổ trách nhiệm cho Đức Chúa Trời. «Ôi Chúa ơi, con đã làm gì mà phải chịu thử thách hoạn
nạn thế này. »

d/ Đức tin và lòng tin cậy.
Trong phần mở đầu, chúng ta có nói về việc Đức Chúa Trời cảm thông với nỗi lòng sầu khổ của
những Cơ-đốc nhân khi họ lâm vào hoàn cảnh thử thách khó khăn. Phi-e-rơ không tìm cách tránh
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né, mà là nhìn thẳng vào vấn đề buồn bã này. Chúng ta được dựng nên với các khả năng xúc cảm,
và ngay cả Chúa Giê-su, về phần nhân tánh, cũng đã nếm trải những giây phút vui buồn (Giăng
11:35; Mác 14:33&34) – điều này chứng tỏ rằng sự buồn rầu không phải là một tội lỗi. Tuy nhiên,
nếu chúng ta có một nhân sinh quan đúng đắn của người tín đồ Cơ-đốc, thì nỗi buồn của chúng ta,
dù là xác đáng, cũng sẽ có giới hạn (tham chiếu I Tês. 4:13). Bởi vì, niềm tin của chúng ta có thể
giúp mình tìm được sự vui mừng giữa cảnh lo buồn.

Sứ đồ Phi-e-rơ chứng minh về sự khác biệt có thể xảy ra khi chúng ta tin tưởng vào những gì mà
Đức Chúa Trời mặc khải về gia sản vĩnh hằng của chúng ta. So với cõi đời đời, thì những thử thách
hoạn nạn chỉ là xảy ra trong thời gian ít lâu thôi; chúng ta có thể chịu đựng chúng một cách dễ dàng
hơn, nếu như chúng ta ý thức được rằng chúng chỉ xảy đến trong một thời gian ít lâu và sau đó tiếp
theo là sự vui mừng đời đời (I Phi-e-rơ 5:10: II Côr. 4:17 & 18). Như vậy, chúng ta nên phấn khởi
và kiên trì để đi cho tới đích, cho dù con đường mình phải đi qua có như thế nào.

Thế thì, một Cơ-đốc nhân cùng lúc có thể nếm trải cả nỗi buồn lẫn nỗi vui. Chúng ta không phải vui
mừng vì sự thử thách hoạn nạn, nhưng ngay cả trong cơn hoạn nạn thử thách, chúng ta vẫn có cớ
vui mừng về gia tài, phần thưởng đời đời của chúng ta, tức là về hết thảy những gì mà Đức Chúa
Trời đã dành sẵn cho mỗi chúng ta (xem Mat. 5:12 ; Rôm. 8:37 – 39). Trong mọi sự đó, chúng ta có
cùng một nguồn vui như của chính Chúa Giê-su vậy (Hêb. 12:2).

3. Các lý do của sự thử thách hay hoạn nạn

Lời giải đáp trước tiên của sứ đồ Phi-e-rơ cho câu hỏi « Tại sao ? » có phần khá gây bực bội : « vì
nó phải thế thôi » (hay «Đây là một yêu cầu ») (c.6) ; nhưng lời giải đáp này cũng khiến chúng ta
được yên tâm. Phản ứng của chúng ta trước nghịch cảnh, trước hết chính là một vấn đề về mối quan
hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và về lòng tin cậy của chúng ta đặt ở nơi Ngài. Đức Chúa Trời
có thể ngăn cản không để mọi thử thách hoạn nạn xảy đến trong đời chúng ta, song đôi lúc Ngài
cũng quyết định cho chúng ta đi qua lò lửa thử thách, vì thấy điều này có ích lợi cho chúng ta hơn.
Trong những lúc ấy, chúng ta cần phải đặt lòng tin cậy vào nơi Thiên phụ từ ái (Rôm. 8:28) và khá
yên tâm với ý nghĩ rằng các hoàn cảnh của chúng ta xảy đến không phải do tình cờ, cũng chẳng
phải do kẻ thù, mà do sự cho phép của Đức Chúa Trời yêu thương, theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói rằng những sự hoạn nạn xảy ra là để thử thách đức tin chúng ta (« đức tin
anh em được đưa vào thử thách để chứng minh cho giá trị của nó » -theo bản dịch Kinh Thánh Pháp
ngữ hiện đại). Đức tin được rèn thử sẽ là một đức tin thánh sạch, mạnh mẽ, vững chãi hơn. Nó sẽ
càng giống hơn nữa với đức tin của Chúa Giê-su đặt nơi Cha Ngài, và chúng ta không bao giờ được
quên rằng mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta là làm cho chúng ta trở nên
giống như Chúa Giê-su (Rôm. 8:29).

4. Kết quả của những hoạn nạn thử thách

a/ Thế thì, Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn thử thách xảy đến nhằm mục đích kiện toàn đức tin
của chúng ta đặt ở nơi Ngài (Rôm. 5:3 & 4). Sứ đồ Phi-e-rơ bảo rằng chúng ta không nên lấy làm
ngạc nhiên khi gặp hoạn nạn, vì cũng như vàng kia, nếu muốn có giá trị và chiếu sáng, nó phải được
tôi luyện trong lò lửa. Ông đoan chắc với chúng ta rằng đức tin thực sự thì muôn ngàn lần quý
hơn vàng bạc, dẫu vậy, ngay cả vàng kia muốn có giá trị, vẫn phải được tôi luyện. Như vậy, không
có gì phải ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Trời, Đấng nhận biết giá trị của đức tin chúng ta, tìm mọi
cách cần thiết để làm cho đức tin ấy trở nên vững vàng hơn, thánh sạch hơn, và chiếu sáng hơn.

b/ Thử thách hoạn nạn giúp đưa ra ánh sáng bản lĩnh con người thật của chúng ta, chứ không phải
những gì nằm trong ao ước tưởng tượng nũa : Mác 4:17 « {...} song vì trong lòng họ không có rễ,
chỉ tạm thời mà thôi, , nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.»
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Đức Chúa Trời cho phép thử thách hoạn nạn xảy đến trong đời sống chúng ta để giúp chúng ta nhìn
thấy rõ đâu là con người thật của mình, và đâu là con người mình hằng tưởng tượng về mình !

Phục truyền luật lệ Ký 8:2 « Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có
ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng.»

c/ Những hoạn nạn khó khăn giúp chúng ta có cơ hội kiểm điểm lại mọi sự, đồng thời còn giúp
chúng ta có thể tập trung vào những gì được coi là thiết yếu. Trong suốt lá thư, sứ đồ Phi-e-rơ
hướng tầm nhìn của chúng ta về phần thưởng đầy vinh hiển đang chờ đợi mình trong ngày Christ tái
lâm (I Phi-e-rơ 5:4 ; I Côr. 4:5). Người tín đồ Cơ-đốc nào giữ lòng trung tín trong hoạn nạn, sẽ
nhận được phần thưởng vinh hiển và những lời khen ngợi của Đức Chúa Trời về một đức tin đã
được rèn thử (Gia-cơ 1:12 ; Khải. 2:26 ; 3:5 ; Mat. 25:21) và sẽ bước vào hưởng phần cơ nghiệp
vĩnh hằng dành sẵn cho mình. Sau những sự kiện phước hạnh đó, vì rằng Đức Chúa Trời là đối
tượng của đức tin chúng ta, nên phần vinh hiển vinh quang cuối cùng phải thuộc về Ngài, phải được
dâng lên Ngài (II Tês. 1:10).

d/ Nếu lưu ý đến những lời làm chứng của Gióp, chúng ta có thể nói rằng những sự hoạn nạn khó
khăn  giúp đưa chúng ta đến một tầm vóc mới trong mối quan  hệ với Đức Chúa Trời, cũng như
trong sự khám phá về thân vị và các công việc diệu kỳ của Ngài.
Sau hết thảy những hoạn nạn thử thách đã gánh chịu, Gióp đã phát biểu như sau : “Trước lỗ tai tôi

có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài .”-Gióp 42:5

e/ Sau những thử thách khó khăn, chúng ta trở nên khiêm tốn mềm mại hơn , đồng thời có thể cảm
thông và sẵn sàng giúp đỡ những anh chị em đang có cần . Lúc ấy, hành động của chúng ta sẽ thực
tế và hiệu quả hơn nhiều.

5. Làm thế nào để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn ?

Sau đây chỉ là vài ý kiến đóng góp :

- Không nên đợi cho người ta lâm vào hoạn nạn thử thách rồi mới tìm cách hướng dẫn giúp
đỡ. Nghĩa là, cần mang đến cho mọi người một sự giảng dạy thích nghi về đề tài này, coi
như một biện pháp vừa dự phòng, vừa nuôi dưỡng cho đức tin mọi người được lớn mạnh.

- Dành thì giờ lắng nghe khúc nôi tâm sự của người đang rơi vào cơn hoạn nạn thử thách.
- Dành thì giờ cầu nguyện để nhận được lời khuyên bảo từ nơi Đức Chúa Trời.
- Hướng dẫn đương sự nhìn lên Chúa Giê-su và hướng mắt về phần thưởng vinh hiển đang

đợi chờ ở phía trước : điều tốt nhất đang ở phía trước chúng ta!
- Chỉ cho đương sự thấy rõ tư cách của mình (tức của đương sự) trước mặt Đức Chúa Trời :

con cái của Đức Chúa Trời, kẻ kế tự và đồng kế tự….
- Cầu xin sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để tìm ra nguyên nhân của hoạn nạn thử thách, ngõ

hầu có phương án hành động thích nghi.
- Đặt vấn đề hoạn nạn này ra trước lời làm chứng của Gióp để giúp đương sự so sánh những

hoạn nạn của Gióp với những hoạn nạn khó khăn của mình.
- Hãy cầu nguyện cùng với đương sự.
- Gần gũi thăm nom đương sự.
- Chờ đợi ân điển của Đức Chúa Trời.

Kết Luận

Những câu Kinh Thánh này đem lại cho chúng ta một sự vững lòng trong cơn hoạn nạn thử thách.
Chúng ta không đi qua hoạn nạn thử thách một cách luống công vô ích, mà thực tế, chúng ta đang
trên đường hướng về cơ nghiệp đầy vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta. Vả lại,
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những hoạn nạn gian lao thử thách trong cuộc đời này chỉ là tạm thời, còn cơ nghiệp Chúa hứa ban
cho chúng ta là đời đời vinh hiển. Vậy, trong những hồi khó khăn, hãy đ ể cho ý nghĩ về cơ nghiệp
đời đời vinh hiển ấy động viên khích lệ chúng ta kiên trì tiến bước trên con đường theo Christ Giê-
su. -Amen.

đvh/ch.ng


