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Chúng ta đang sống trong một thế giới 
đầy bấp bênh. Mất việc, tai nạn, khủng 
hoảng gia đình, sự qua đời của người thân 

yêu... những việc như thế có thể xảy đến bất cứ lúc 
nào và làm thay đổi thế giới của chúng ta mãi mãi. 
Phải chăng chúng ta chỉ việc đối diện với nó rồi cứ 
tiếp tục sống? Cơ Đốc nhân nên có thái độ ra sao 
trước sự bấp bênh của cuộc đời?

Câu trả lời của Kinh Thánh đó chính là hy vọng. 
Đây không phải là một “sự mơ tưởng” mông lung, 

     Giới Thiệu
Niềm Hy Vọng  
Của Tôi Là Gì?
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cũng không phải là niềm hy vọng kiểu như “Tôi hy 
vọng sẽ có được một bộ đĩa DVD mới trong dịp lễ 
Giáng Sinh.”

Niềm hy vọng mà Kinh Thánh nói đến là một 
sự trông đợi với lòng tin chắc. Trong Kinh Thánh, 
sứ đồ Phao-lô đã nhắc hội thánh Ê-phê-sô về đời 
sống của họ trước khi biết Chúa: “Cũng hãy nhớ lúc 
ấy, ở trần gian nầy, anh em không có Đấng Christ… 
không có hi vọng, không có Đức Chúa Trời” (Êph. 
2:12).

Ý cuối cùng rất quan trọng. Họ “không có hy 
vọng” bởi vì ở trần gian này, họ “không có Đức Chúa 
Trời.” Tuy nhiên, những ai tin nơi Chúa thì có hy 
vọng. Niềm hy vọng đó không dựa trên lý thuyết, sự 
mơ tưởng hay nỗ lực của bản thân. Nền tảng của 
niềm hy vọng đó chính là Đức Chúa Trời.

Niềm hy vọng thật sự mà Chúa ban cho chúng ta 
không đơn thuần là “mong ước” cuối cùng mọi việc 
sẽ ổn thỏa, nhưng nhận biết điều Đức Chúa Trời đã 
hứa với chúng ta và tin chắc rằng Ngài sẽ làm trọn 
những điều Ngài đã hứa. Sứ đồ Phao-lô muốn chúng 
ta hiểu rằng hy vọng là điều có thật đặt nền tảng trên 
chính Đức Chúa Trời.

Ban Biên Soạn Lời Sống Hằng Ngày
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Tất cả chúng ta đều lo lắng về nhiều thứ khác nhau. 
Nhưng có lẽ điều mà ai cũng lo sợ là sự chết. Kinh 
Thánh cho biết: “Theo như đã định cho loài người phải 

chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê. 9:27).

Sự chết là kẻ thù mà chúng ta không thể tự mình đánh bại 
được. Kinh Thánh cho biết sự chết (và sự phán xét của Đức 
Chúa Trời) là hình phạt xứng đáng với tội lỗi của chúng ta.

Nhưng Chúa Jêsus đã đến thế gian để gánh lấy hình phạt 
của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, Ngài đã chịu chết thay 

một 
Vậy Thì,  
Niềm Hy Vọng Này Là Gì?
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cho chúng ta và sau ba ngày Ngài đã sống lại. Chúa Jêsus đã 
cất đi nỗi sợ hãi sự chết và thay vào đó là sự đảm bảo về sự 
sống mới sau khi chúng ta qua đời. Chúa Jêsus đã hứa ban cho 
những ai tin Ngài một chỗ ở trên thiên đàng (Giăng 14:1-3). 
Sự chết không còn là kết thúc nữa, mà là một khởi đầu:

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta 
là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư 
dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi 
vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa 
Jêsus Christ. – I Phi-e-rơ 1:3

Niềm hy vọng về sự sống mới này 
không chỉ thay đổi cách chúng ta 
đối diện với sự chết, mà còn thay đổi 
toàn bộ cuộc sống hiện tại của chúng 
ta. Cuộc sống trên đất không chỉ là 
những gì xảy ra đang khi chúng ta 
còn tồn tại ở đây. Sứ đồ Phao-lô viết 
rằng: “Chúng ta là công dân trên trời; 
từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và 
Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. 
Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn 
của chúng ta trở nên giống như thân 
thể vinh quang của Ngài, dùng quyền 
năng khiến muôn vật quy phục Ngài” 
(Phil. 3:20-21). Chắc chắn chúng ta 
sẽ được ở với Chúa Jêsus sau khi qua 
đời và chúng ta được gọi là “công dân 
trên trời.”

Chúng ta được cứu 
rỗi hoàn toàn do 

nơi Đức Chúa Trời 
và công tác Ngài 
đã làm thay cho 

chúng ta qua Đấng 
Christ, chớ không 
nhờ vào việc làm 
của chúng ta.
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Điều này có nghĩa là trọng tâm của cuộc đời chúng ta 
không chỉ là “hôm nay” hay những vấn đề hiện tại, nhưng là 
lời hứa nói rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Dù chúng 
ta phải đối diện với điều gì trong cuộc đời này, hay phải trải 
qua và gánh chịu bất cứ điều gì, thì chúng ta cũng sẽ được ban 
cho sự sống mới (và một thân thể trọn vẹn mới) ở thiên đàng. 
Chúa Jêsus đã đánh bại kẻ thù lớn nhất của chúng ta và Ngài 
có đủ quyền năng để làm điều đó.

Mối quan hệ bền vững với Đức Chúa Trời chính là nền tảng 
của niềm hy vọng này, đó là điều có thật và đáng trông đợi. Bởi 
tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban Chúa Jêsus, Con 
Ngài đến để chết thay cho chúng ta và trả giá cho sự vi phạm 
của chúng ta. Chúng ta không thể tự mình sống đẹp lòng 
Chúa, nhưng Ngài đã làm mọi điều cần thiết để khiến chúng 
ta xứng đáng với thiên đàng và đảm bảo rằng chúng ta sẽ 
được chào đón vào nhà Ngài sau khi qua đời. Chúng ta không 
thể vào thiên đàng dựa trên công đức hay việc làm của mình, 
nhưng vì Chúa vui thích chúng ta và yêu thương chúng ta nên 
đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta được cứu rỗi hoàn toàn 
do nơi Đức Chúa Trời và công tác Ngài đã làm thay cho chúng 
ta qua Đấng Christ, chớ không nhờ vào việc làm của chúng ta. 
Đây là lý do chúng ta đặt niềm hy vọng và lòng tin nơi Ngài.
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Vậy thì, thế nào là cuộc đời có hy vọng?

Cuộc đời có hy vọng là cuộc đời tin cậy 
Chúa: Sứ đồ Phao-lô nói: “Cầu xin Đức Chúa Trời là 

nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an 
trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh 
em được chứa chan hy vọng” (Rô. 15:13). Cách duy nhất để 
chúng ta được “chứa chan” (hay “tràn đầy”) hy vọng đó là nhờ 
năng quyền của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta tin Chúa Jêsus 
thì Đức Chúa Trời sẽ đặt để Thánh Linh Ngài trong chúng ta 

hai 
Cuộc Đời Có Hy Vọng
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để chúng ta thuộc về Ngài hoàn toàn trong mỗi giây phút của 
cuộc đời. Chúng ta sẽ thuộc về Ngài và Ngài sẽ gọi chúng ta là 
con cái của Ngài.

Chúng ta cần Chúa giúp đỡ để sống mỗi ngày, cũng giống 
như chúng ta cần Ngài đánh bại sự chết để đem chúng ta vào 
thiên đàng vậy. Thánh Linh Ngài sẽ giúp chúng ta đọc Kinh 
Thánh và cầu nguyện để biết rõ Ngài hơn và tăng trưởng trong 
đức tin nơi Ngài và lời hứa của Ngài. 

Tin cậy Chúa sẽ giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về mọi 
việc. Khi đối diện với những điều dường như không thể giải 
quyết, chúng ta sẽ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn 
những gì chúng ta cần. Ngài có thể giúp chúng ta vượt qua 
những thời khắc khó khăn nhất, giúp chúng ta cứ tập chú về 
lời hứa được ở với Ngài nơi thiên đàng, đồng thời Ngài cũng 
khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài hơn.

Cuộc đời có hy vọng sẽ sống dạn dĩ: Đức Chúa Trời 
là Đấng duy nhất bất biến trong thế giới luôn luôn biến chuyển 
này. Biết được điều này sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời 
dạn dĩ! Chúng ta không cần phải lo sợ bất cứ điều gì. Trong 
bức thư gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô giải thích rằng 
chúng ta có thể dạn dĩ bày tỏ cho người khác thấy bản tính và 
tình yêu thương của Đức Chúa Trời, ông nói “Vì có niềm hi 
vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ” (II Cô. 3:12). Niềm 
hy vọng của chúng ta đó là Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống mới 
cho tất cả những ai tin Chúa Jêsus. Khi tin chắc nơi chân lý 
này, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội và dạn dĩ chia sẻ chân lý này 
với những người mình biết, thay vì tránh né những câu hỏi về 
niềm tin.
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Cơ Đốc nhân cũng giống như 
những “bức thư của Đấng Christ” (II 
Cô. 3:3). Người khác phải nhìn chúng 
ta và thấy rằng chúng ta thuộc về 
Chúa. Có thể chúng ta phải đối diện 
với bệnh tật, mất việc, đổ vỡ trong 
các mối liên hệ và rất nhiều điều đau 
đớn khác, nhưng không một điều 
nào có thể làm lung lay niềm hy vọng 
của chúng ta nơi Chúa! Chính Phao-
lô cũng đã từng chịu nhiều đau khổ 
khi chia sẻ về niềm hy vọng nơi Đấng 
Christ, thậm chí còn bị đánh đòn và 
bỏ tù. Thế nhưng, ông đã nói với hội 
thánh Phi-líp rằng:

Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng những điều 
xảy đến cho tôi đã thật sự giúp ích cho sự tiến triển của 
Tin Lành, đến nỗi tất cả lính canh trong dinh tổng đốc 
và mọi người khác đều biết tôi vì Đấng Christ mà bị 
xiềng xích; phần đông anh em nhân việc tôi bị xiềng 
xích lại càng vững tin hơn trong Chúa, và mạnh dạn 
rao truyền lời Chúa không chút sợ hãi.  

— Phi-líp 1:12-14 (phần nhấn mạnh được thêm vào)

Chúng ta không phải đối diện với thử thách, nan đề hay sự 
chống đối trong tinh thần sợ sệt và tuyệt vọng. Chúng ta có 
thể sống với lòng tin chắc nơi sự cung ứng và tình yêu thương 
của Đức Chúa Trời. Chúa có thể sử dụng cả những thời khắc 
đen tối và thử thách để đem người khác vào vương quốc Ngài. 
Dù cho điều gì xảy ra thì lòng tin nơi Chúa sẽ giúp chúng ta 

Niềm hy vọng của 
chúng ta, đó là 

Đức Chúa Trời sẽ 
ban sự sống mới 

cho tất cả những ai 
tin nơi Chúa Jêsus.
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dạn dĩ chia sẻ về niềm tin của mình, 
ngay cả trong những hoàn cảnh nguy 
khó nhất.

Cuộc đời có hy vọng sẽ luôn 
kiên trì: Khi mọi thứ dường như lấn 
át và chúng ta cảm thấy bất lực, chúng 
ta không cần phải bỏ cuộc! “Không 
những thế, chúng ta cũng vui mừng 
trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian 
khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn 
sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi 
vọng, và hi vọng không làm chúng 
ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức 
Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta 
bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được 
ban cho chúng ta” (Rô. 5:3-5).

Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn 
cứ tin cậy nơi Chúa, dù phải trải qua 
những khó khăn, Ngài sẽ giúp chúng ta kiên trì (kiên nhẫn) 
để ngày càng trở nên giống như Ngài: nhịn nhục, nhân từ, yêu 
thương, v.v... (Gal. 5:22-23). Khi đời sống và thái độ của chúng 
ta bày tỏ bản tính của Ngài thì chúng ta sẽ càng tin quyết rằng 
chúng ta thuộc về Ngài và cuộc đời của chúng ta nằm trong tay 
Ngài. Ngay cả những thời khắc khó khăn cũng sẽ giúp chúng 
ta biết Chúa nhiều hơn và càng tin cậy nơi lời hứa của Ngài.

Bởi vì Chúa Jêsus đã sống trên đất này như một con người 
nên Ngài có thể cảm thông cho những yếu đuối cùng những 
tranh chiến của chúng ta. Ngài đã từng trải sự đói khát, mệt 
mỏi, khước từ, phản bội, đau đớn và vu oan. Vì vậy, Kinh 

Chúng ta cũng vui 
mừng trong gian 
khổ nữa, vì biết 
rằng gian khổ

sinh ra kiên nhẫn, 
kiên nhẫn sinh ra 
nghị lực, nghị lực 
sinh ra hi vọng. 

Rô-ma 5:3-4



 Cuộc Đời Có Hy Vọng    11

Thánh dạy chúng ta “hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để 
nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng 
ta kịp thời” (Hê. 4:16). Chúa thấu hiểu việc trải qua những 
thời khắc khó khăn. Ngài biết rõ Ngài nên chăm lo và chu cấp 
cho những nhu cầu của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể 
trình dâng mọi gánh nặng của mình lên cho Ngài.

Sẽ có lúc chúng ta đối diện với những thử thách dường như 
không thể vượt qua. Nhưng Chúa sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ 
để khi nhìn lại chúng ta có thể nói rằng: “Chúng tôi bị chèn 
ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng 
không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật 
ngã, nhưng không bị tiêu diệt” (II Cô. 4:8-9). Chúa “có thể làm 
trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng 
bằng quyền năng Ngài hành động trong chúng ta” (Êph. 3:20). 
Niềm hy vọng của chúng ta là sự tin chắc rằng Chúa sẽ đưa 
chúng ta vượt qua mọi nan đề mà mình phải đối diện và đem 
chúng ta vào thiên đàng cách bình an.
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Gần đây, Jay đã chia sẻ câu chuyện của mình với 
Mục vụ Our Daily Bread. Anh là người hiểu rõ ở 
trong chỗ tối tăm, tuyệt vọng là thế nào. Nhưng 

rồi anh gặp Chúa và giờ đây anh đang bước đi trong ánh sáng, 
cũng như giúp người khác kinh nghiệm được điều đó.

 “Tôi lớn lên trong hội thánh. Tôi cho rằng mình 
là Cơ Đốc nhân. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là vì tôi 
đã gắn bó với hội thánh cả đời. Tôi tin rằng Đức 
Chúa Trời hiện hữu. Nhưng tôi không biết cách đọc 
Kinh Thánh và tôi cũng không thật sự biết Chúa.

ba 
Câu Chuyện Về  
Niềm Hy Vọng
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Sau khi bước vào đại học, tôi bắt đầu bán cần sa... 
rồi chuyển sang buôn bán ma túy. Việc đi đến các 
hộp đêm vào buổi tối để bán ma túy rất dễ dàng. Tôi 
không muốn ai cướp khách của mình, vì thế tôi thường 
xuyên có mặt ở những nơi đó. Và đời sống của tôi 
ngày càng tăm tối và u uất. Tôi nhớ có lần khi đang 
nằm trên giường, tôi đã tự hỏi rằng liệu tôi nên tỉnh 
dậy hay là tôi cứ nốc thuốc đến quá liều cho xong. Tôi 
không biết mình đã tệ hại đến mức nào. Tôi không 
thể nhìn ra được. Tôi như một người bị mù vậy.

 Nhưng có một điều mà tôi biết chắc, đó là sau 
khi tôi được tái sanh trong Đấng Christ, mọi thứ 
đã hoàn toàn khác. Điều duy nhất tôi mong muốn 
làm là đọc Kinh Thánh. Tôi bắt đầu sử dụng tài 
liệu Lời Sống Hằng Ngày trong giờ tĩnh nguyện buổi 
sáng. Rất nhiều lần chúng ta không biết phải đọc 
Kinh Thánh từ đâu, vì vậy tài liệu này rất hữu ích 
trong việc hướng dẫn tôi xây dựng mối liên hệ sâu 
sắc hơn với Chúa và giúp tôi lớn lên trong đức tin. 
Ê-sai chương 58 nói về việc sẵn lòng giúp đỡ những 
khách lạ và chia sẻ điều mình có... và tôi ghi nhớ 
điều đó trong lòng. Chúng ta là đôi tay và đôi chân 
của Chúa đối với những người mà mình gặp gỡ.

 Tất cả chỉ bởi ân điển. Và Chúa đã dạy tôi phải 
giàu lòng thương xót như Ngài đã đối cùng tôi... Bạn 
sẽ thấy rằng khi bạn càng dành thời gian với Chúa 
thì Ngài sẽ càng chiếm hữu đời sống bạn. Và Ngài 
sẽ dẫn dắt bạn trong đường ngay nẻo chánh. Tôi 
cảm giác như mình đang lớn lên từng ngày vậy.



14       NIỀM HY VỌNG CỦA TÔI LÀ GÌ?

 Mặc dù lúc đó tôi là người không xứng đáng và 
hiện tại tôi cũng cảm thấy không xứng đáng, nhưng 
tôi biết rằng Chúa vẫn có thể sử dụng tôi. Khi có Chúa 
trong cuộc đời bạn thì không việc gì là không thể.” 

Từ một cuộc đời tăm tối và vô vọng, thế giới của Jay đã 
hoàn toàn thay đổi khi anh tin Chúa. Lòng tin quyết nơi ân 
điển của Chúa đã cho anh sức mạnh và nhiệt huyết để chia sẻ 
với người khác về niềm hy vọng tuyệt vời mà Chúa Jêsus ban 
tặng. Ngay cả khi cảm thấy “không xứng đáng,” Jay vẫn tập 
chú vào niềm hy vọng vững chắc rằng Chúa sẽ “dẫn dắt [anh] 
trong đường ngay nẻo chánh.”

Bạn có thể xem toàn bộ câu chuyện của Jay cùng nhiều câu 
chuyện khác về ân điển và tình yêu thương của Chúa đã biến 
đổi những con người thuộc về Ngài tại trang web của chúng 
tôi: ourdailybread.org/story.
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Giống như những gì chúng ta thấy ở nơi Jay, 
niềm hy vọng của người Cơ Đốc là niềm hy vọng 
cần chia sẻ! Cơ Đốc giáo không chỉ đem đến một 

thế giới quan mới hay một triết lý mới; nhưng Cơ Đốc giáo 
đem đến niềm tin chắc chắn nơi thân vị, công tác và những lời 
hứa của Đức Chúa Trời, được bày tỏ qua tình yêu thực tiễn 
của Ngài đối với những con người mà Ngài tạo dựng.

Có lẽ điều này được giải thích rõ ràng nhất trong câu Kinh 
Thánh sau: “Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về 
niềm hi vọng trong anh em” (I Phi-e-rơ 3:15).

bốn 
Chia Sẻ Niềm Hy Vọng
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Chúng ta được dạy phải luôn sẵn 
sàng để nói cho người khác về niềm 
hy vọng của mình và lý do chúng 
ta có lòng trông cậy chắc chắn nơi 
Chúa. Không gì giúp chúng ta dễ 
dàng chia sẻ về Chúa Jêsus hơn là 
niềm hy vọng được bày tỏ rõ ràng 
trong đời sống chúng ta.

Người khác sẽ nhìn thấy niềm 
hy vọng và lòng tin quyết của chúng 
ta (đặc biệt khi trải qua những thử 
thách mà nhiều người cho rằng 
chúng ta sẽ “bỏ cuộc” hoặc cúi đầu 

“lê bước”) và họ sẽ muốn biết chúng 
ta có được điều đó từ đâu. Họ sẽ chất vấn về niềm hy vọng của 
chúng ta và chúng ta phải luôn sẵn sàng trả lời họ. Nếu đời 
sống của chúng ta không đặt nền tảng trên niềm hy vọng chắc 
chắn nơi Chúa, thì người khác sẽ không thấy sự khác biệt và 
họ cũng sẽ không thắc mắc. Niềm hy vọng nơi Chúa sẽ khiến 
chúng ta trở nên khác biệt.

Trong Đấng Christ, chúng ta có niềm hy vọng thực sự, đó 
không phải sự mơ tưởng xa rời thực tế. Lúc đầu, những người 
xung quanh chúng ta sẽ thấy lạ, chính niềm hy vọng “không 
thể giải thích được” này sẽ khiến chúng ta trở nên khác biệt. 
Nhưng trong một thế giới mà con người luôn khao khát tìm 
một chỗ dựa cho mình, thì mọi người sẽ bị thu hút đến với 
niềm hy vọng của chúng ta và đến với Chúa là Đấng ban cho 
chúng ta có niềm hy vọng đó.

Luôn sẵn sàng để 
trả lời những kẻ 

chất vấn về niềm hi 
vọng trong anh em. 

I Phi-e-rơ 3:15
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