VƯỢT SÓNG
( Họ
Học Chúa cách vư
vượt qua Thử
Thử thách )

Mathiơ 11: 25-30. Câu gốc.c29b.
“ Học theo ta ; thì
ươii ssẽẽ được yyên
ên nghĩ
thì linh hồ
hồn các ngươ
ngươ
nghĩ. ”
- Thả
Thảm họ
họa sóng thầ
thần Katrina 26.12. 2004,
2004 các nước quanh Ấn độ bị
thiệt hại nặng nề, có khoảng 230,000 người thiệt mạng, ngoài thiệt hại
về người và của, cơn sóng thần cũng hủy hoại các dãy săn hô dưới
lòng đại dương, làm hư hoại hệ sinh thái dưới lòng biển. Điều đặt biệt
người dân Indonesia, Tháilan, Ấn độ, và Sri Lanka đã tổ chức cầu
nguyện….Sau bốn năm, phát ngôn viên WCS cho biết: “ Đây là
chuyện tuyệt vời về sự kiên cường và khả năng phục hồi của hệ sinh
thái, người ta tưởng phải mất nhiều thập niên, nhưng hiện nay các dãy
san hô nầy đã được phục hồi thật nhanh ”.
Sự phục hồi dưới lòng biển là việc ngoài tầm khả năng con người.
Nhưng đã xảy ra cách kỳ diệu nhờ lời cầu nguyện.
- Chúng ta không thể
thể tránh sóng ( những thử thách trong đời, lẫn
trrong sự theo Chúa ) nhưng cần biết cách để vượt sóng. Những người
đi biển cho biết nếu gặp cơn sóng quay thuyền ngược lại sẽ úp tàu
ngay, nếu đâm thẳng cơn sóng tàu sẽ nâng lên thật cao và quăng xuống
tàu có thể bị gãy đôi, người lái tàu phải chẻ xéo 1/3 ngọn sóng và tàu
được bình an.
- Vượt sóng là
là đều quan trọ
trọng vì vượt qua thì sống, không thì chết.
Trong đời và trong sự theo Chúa cũng có những cơn sóng xảy ra.
- Học nơ
nơi Chúa Giêxu.
Giêxu Chữ “ Lúc đó ” = vào hoàn cảnh đó .
* Bối cảnh có 5 cơn sóng ..., như 5 phương diện thử thách.
1/ 11:2-19. Cơn sóng của sự nghi ngờ
ngờ. GiăngBáp tít đã hỏi lại đức tin
nơi Chúa Giêxu. Nỗi buồn ! người từng có lời chứng tốt nay nghi ngờ.
2/ 20-24. Cơn sóng của sự cứng lòng
lòng.(
òng Thành Côraxin và Bếtsaiđa)
3/ 12:2. Cơn sóng của sự bắt bẻ
bẻ.( Bứt bông lúa mì ngày Sabbát )
4/ 14. Cơn sóng của sự lập mưu giế
giết.(Chúa chữa lành người teo tay)
5/ 24.Cơn sóng của sự hiể
hiểu sai quyền năng. ( Nhờ quỉ trừ quỉ )
* Sự nghi ngờ, sự cứng lòng, sự bắt bẻ, sự mưu hại, sự hiểu sai là
những cơn sóng mà Chúa và môn đồ ở giữa.
-
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Chúa đã làm gì trong hoàn cảnh đó ? 3 điều Chúa làm gương:
- Khen ngợi Cha. c25,26.
- Cha biết Con. c27.
- Gánh ách Cha. c28-30.

I. VƯỢT SÓNG #1: KHEN NGỢI CHA.
+ “Khen ngợi ”: Khen trước rồi ca ngợi sau. Đây là chữ khác hơn các
lần dùng khác là “ Ngợi khen ”.
*Khen ngợi dường như có ý chú trọng đến việc Chúa đã làm.
*Ngợi khen là chú trọng đến bản thể của chính Chúa.
+ Hãy bắt đầu đối diện với nan đề bằng sự khen ngợi sẽ hạn chế sự tấn
công của maquỉ, của ý riêng. Sự khen ngợi giống như một lời cầu
nguyện biết nan đề đang ở trong bàn tay của Chúa.
*Chúa tạ ơn khi đứng trước mộ Laxarơ: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì dã
nhậm lời tôi. Giăng 11:41.
*Gióp tạ ơn khi đối diện với hoạn nạn. Gióp 1:21. ĐGHV đã ban cho,
ĐGHV cất đi, đáng ngợi khen danh ĐGHV. Sự khen ngợi sẽ giúp bạn
vượt lên trên ngọn sóng, không bị sóng phủ.
* Khen ngợi đều gì: - Cha là Chúa củ
của trờ
trời đất
đất - Cha Giấ
Giấu và
và tỏ
tỏ ra -

Cha thấ
thấy Tố
Tốt lành.
lành.

1. Khen ngợ
ngợi: vì Cha Toà
Toàn nă
năng.
“ Hỡi Cha là Chúa ccủủa tr
trờ
đấtt, tôi ng
ngợ
ời đấ
ợi kkhen
hen Cha ”. Ngài là chủ của trời
và đất, tỏ ra sự dựng nên, sự bảo trì, sự trật tự ở trong tay Ngài.
- Êsai 40:15. ‘Kìa các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng,
và kể như là một mảy bụi rơi trên cân..”.
Thế thì, con người chúng ta thật nhỏ bé, những gì xảy ra cho chúng ta
quá nhỏ bé so với sự tể trị của Đức Chúa Trời.
* Chúa là Cha chúng ta là Đấng tạo hóa, dựng nên và điều khiển mọi
sự, thì còn gì bối rối lo lắng bất an.
2. Khen ngợ
giấấu nh
nhữ
ngợi: vì Cha Toà
Toàn quyề
quyền. “Ngài gi
ững điều nnầầy vvớ
ới kkẻẻ khôn
ngư
màà ttỏỏ cho con tr
trẻẻ hay”.
ngoan ng
ười sáng ddạạ, m
* Chúa tể trị trên sự hiểu biết của con người.
-
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Đức Giê-hô-va bèn phán rằng……ai đã làm câm, làm
điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? .
Êsai29:14.14 vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất
lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự
thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu.
Xu 4:11

* Hãy trở nên con trẻ để được hiểu biết Chúa.
Một trong những nét của con trẻ là sự kinh ngạc. Oswald Chambers đã
nói: “ Đức tin là khả năng nhìn thấy Chúa ở đằng sau mọi sự việc….và
sự kinh ngạc giữ bạn mãi là đứa trẻ con. Sự kinh ngạc là chủ yếu của
sự sống. Hãy luôn cảnh giác đừng để mất sự kinh ngạc ấy, sự kinh
ngạc là bằng chứng về sự phát triển ”
3. Khen ngợ
ngợi: vì
vì Cha Toà
Toàn thiệ
thiện. “vì Cha đã thấ
thấy đều
đều đó tốt lành
lành.””
*Nhìn mọi việc qua lăng kính của Đức Chúa Trời. Chúa phán: Ta là
người chăn hiền lành.
Giê 29:11 11 Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng

các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi
được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.

* Đừng nhìn vào một thời điểm nhưng hãy thấy cả con đường: Chúa
dùng sự nghi ngờ của Giăng Báptít, sự không tin của dân thành, sự bắt
bẻ của người Pharisi, kể cả sự hiểu sai để đưa Chúa Giêxu đến thập tự
giá là mục đích của Đức Chúa Cha. (12:14.) Họ lập mưu giết Ngài.
Nhìn một thời điểm dễ ngã lòng nhưng nhìn trọn con đường sẽ có sự
khen ngợi Chúa.
“ Hoa thì thơm mà trái lắm khi chua,
Hoa không hương nhưng trái vẫn ngọt ngào. ”
Hoàn cảnh tốt chưa chắc đẫn đến đều tốt. Hoàn cảnh tuy xấu nhưng
theo ý Chúa mang đến phước lành.
* Một người chịu nhiều thử thách nhưng luôn có sự vui mừng. Có
người hỏi: Làm sao anh có thể vui mừng được như vậy. Anh đáp: Tôi
biết chắc mọi việc trong đời tôi đến từ một trong hai nguồn: Một là
Đức Chúa Trời, hai là maquỉ. Nếu đến từ Chúa là thì làm sao tôi buồn
cho được, nếu đến từ maquỉ tôi buồn thì mắc mưu maquỉ rồi.
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II. VƯỢT SÓNG #2: CHA BIẾT CON. c 27.
biết Con và Con biế
biết
Chữ chính là Biết: Biết việc Cha giao, Biết Cha biế
Cha. “Mọi vi
việệc Cha đã giao cho ta; ngoài Cha không ai bi
biếết Con
Con;; ngoài Con
muốốn tỏ ra cùng, thì ccũũng không ai bi
biếết Cha ” Có 3
ngư
và ng
ười nnào
ào mà Con mu
điều cần biết trong mọi hoàn cảnh.
1. Biế
Biết “Việc Cha đã giao”. Chúa Giêxu biết việc Cha giao cho Ngài là
gì. Chúa luôn nói với môn đồ về sự thương khó, chịu chết và sống lại.
Mỗi người Chúa có một Thiên mệnh. Khi biết mình đang làm công
viêc của Chúa, Ngài đang điều hướng mọi ssự để hoàn thành.
2. Biế
việệc Cha giao cho ta, ngo
ngoài
Biết “ Cha biết Con”. “Mọi vi
ài Cha không ai
biếết Con.” Đứng trong hoàn cảnh nào Chúa Giêxu luôn biết: Cha biết
bi
Con, Cha giao mọi việc cho Con.
Cho dù không ai biết mình nhưng Chúa biết. Phierơ thưa với Chúa:

Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biế
biết hết mọ
mọi việ
việc; Chúa biế
biết
rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.
Giăng 21:17b
* Không biết “Chúa biết ” bạn tuyệt vọng và dẫn đến những hành động
đáng tiếc không nên có.
3. Biế
Biết“Con biết Cha ”. Gi 10:15

15

cũng như Cha biế
biết ta,
ta và ta biế
biết
Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. Biết Cha khiến Chúa Giêxu
sẵn sàng vâng phục bước tới và làm xong thiên chức mình.
Muc sư Luther King đã nói: “ thước do của một người không nằm ở
một khoảnh khắc, nhưng là chổ người ấy đứng giữa lúc đầy thử thách
và đầy tranh luận. ”. Nói cách khác mức độ biết Chúa cũng là mức độ
vượt qua thử thách.
*Chúng ta không biết trọn con đường, nhưng biết việc Chúa giao, và
cũng biết Chúa tể trị mọi sự để đưa chúng ta đến mục đích của Ngài.
Hai anh em yêu mến Chúa là vận động viên bóng rổ. Họ đi đến một
thành phố khác để thi đấu thể thao. Nhờ Hội thánh cầu nguyện. Họ đến
phi trường, chuyến bay của họ bị dời lại 9 giờ đồng hồ. Khi lên phi cơ
họ được ngồi ghế thượng hạng. Bay được một lúc họ có cảm giác như
máy bay bị đâm xuống đất, nhìn vào phòng lái, thấy viên phi công
đang bị hai người lạ mặt khống chế, họ đã can thiệp và giải thoát được
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phi công. Nhờ đó cả chuyến bay được bình an. Sự trễ chuyến bay, sự
ưu đãi ngồi chổ tốt, tất cả trong tay Chúa, để hoàn thành việc Chúa
giao cho chúng ta..

III. VƯỢT SÓNG # 3: GÁNH ÁCH CHA.
Có 3 chữ “ Gánh ”: Gánh nặ
nặng - gánh lấ
lấy , - gánh ta.
* Sức
S nặng của hoàn cảnh tùy theo cảm nhận của bạn về nó.
Kinh thánh dùng 3 chữ mô tả cho ta thấy hình ảnh nầy:
1. “Gánh nặ
nặng”
ng” : (BDM): nặng gánh ưu tư = mang gánh với sự suy
nghĩ cách cá nhân. (NC). Lao khổ vì gánh nặng = chỉ về sự cố gắng
bởi sức mình. “ưu tư, lao khổ ” hàm ý là gánh với tấm lòng không
muốn, có cảm giác bị bắt buộc sẽ làm bạn khốn khổ càng hơn.
* Khi có gánh nặng trên vai, bạn nghĩ đến đều gì ? Nếu nghĩ đến gánh
nặng gánh bạn sẽ nặng hơn. Hãy nghĩ đến những đường cày làm đất
mềm ra, hãy nghĩ đến đích đến, hãy nghĩ đến một mùa bội thu đang
chờ bạn.
- Giacơ 5:7.“ Hãy xem kẻ làm ruộng; họ bền lòng chờ đợi sản vật quí
báu.”.
2. “Gánh lấ
lấy”: BPT.

29

Hãy nhận lời dạy dỗ các ngươi sẽ được sự thảnh
thơi cho đời sống. Chỉ về sự bằng lòng, như sự tự chọn hay tình
nguyện theo ý Chúa. Đón nhận như một điều đương nhiên.
- Giăng 15: 18. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ

ghét ta trước.

- IPhierơ 4:12. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em trong lò lửa thử thách,
chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. * Càng lấy làm lạ
bạn càng khó chịu.

Có lời truyền khẩu cho rằng Chúa Giêxu là người thợ mộc rất giỏi,
những cái ách Ngài làm được trao chuốt, tạo ra sự dễ chịu cho đôi bò
mang ách, vì thế thời đó có nhiều bảng hiệu ghi : “ của thợ Naxarét ”.
Nếu Chúa làm ách cho con bò như thế, khi trao ách cho chúng ta thì
sao?
* Chúa biết sức của chúng ta và Ngài trao cái ách vừa vặn.
“Học theo ta ”: Gánh để học. Những bài học quí chỉ dành cho người
gách ách của Chúa.
- Mác 15:21. Simôn người thành Siren , bị bắt vác thập tự Chúa Giêxu.
Kinh thánh ghi thêm ông là cha của Alécxanđơ và Ruphu.
- Rôma 16:13. Hãy chào Ruphu, người được chọn của Chúa.
*Phần thưởng cho Simôn nhờ vác thập tự ông đã tin Chúa, gia đình tin
Chúa, con ông là Ruphu về sau là tín hữu Hội thánh Rôma.
như
“Ta có lòng nhu mì, khiêm nh
ường ”. Càng nhu mì khiêm nhường gánh
càng nhẹ. Chúa Giêxu đã gánh với tình yêu. Ngài yêu Cha, và Ngài
cũng yêu con người. Tình yêu là sức mạnh làm nặng hóa nhẹ.

* Câu chuyện kể về một người đàn ông gặp một câu bé đang cõng trên
lưng mình một em nhỏ hơn bị què. Ông hỏi: Em cõng một gánh nặng
quá nhỉ? Câu bé trả lời: Nó đâu phải là gánh nặng, nó là em của con
mà. “ Nó là em của con ” Gánh nặng được Chúa ban cho bạn bởi tình
yêu, và bạn mang nó trong tình yêu thì luôn luôn nhẹ nhàng. Đó là lý
do Chúa phán với Phierơ: Ngươi yêu ta chăng ? Hãy chăn chiên ta.
* “ Linh hồn được yên nghĩ ” Chúa Giêxu phán đây là kết quả của sự
Khen ngợi, của sự Biết Chúa và Mang ách Chúa bằng tấm lòng của
Ngài.

3. “Gánh ta”. Hãy gánh lấy ách của ta, trong tiếng Hy lạp Chrestos có
nghĩa là vừa vặn. 30 Lời dạy của ta dễ chấp-nhận; gánh ta giao cho các

ngươi rất nhẹ nhàng.”
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