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N‰u ñÙc Chúa Tr©i hiŒn h»u 
thì tåi sao th‰ gian 

có ÇÀy ÇiŠu ác và Çau kh°? 
 

If God exist 
why there is so much evil 
and suffering in the world? 
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“Song ta muoán thöa vôùi Ñaáng Toaøn naêng, 

Öôùc ao bieän luaän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi.” 
Gióp 13:3 



39 

3. N‰u ñÙc Chúa Tr©i hiŒn h»u thì tåi sao th‰ gian có ÇÀy ÇiŠu ác và Çau 
kh°?   

(If God exist, why there is so much evil and suffering in the world?) 
 
 
 

Nhà h†c giä John Stott nói r¢ng: “S¿ hiŒn h»u cûa Çau kh°, ch¡c ch¡n là m¶t thách thÙc l§n nhÃt 
ÇÓi v§i niŠm tin CÖ-ÇÓc.”  ThÆt vÆy, n‰u có m¶t ñÙc Chúa Tr©i ÇÀy yêu thÜÖng, ÇÀy quyŠn næng và 
công bình, thì tåi sao th‰ gian låi có ÇÀy nh»ng Çau kh°, ÇiŠu ác và s¿ bÃt công? 
 

ñÓi v§i nhiŠu ngÜ©i, th‰ gi§i nÀy là m¶t nÖi thi‰u s¿ công bình, thi‰u lë thÆt, m¶t nÖi mà ngÜ©i 
månh áp bÙc ngÜ©i y‰u, ngÜ©i ác diŒt ngÜ©i lành. Vì ÇiŠu ác và Çau kh°, mà (Budda) PhÆt Çã bÕ 
hoàng cung và gia Çình Ç‹ Çi tìm (enlightment) s¿ soi sáng.  CÛng vì nh»ng ÇiŠu ác và Çau kh° xäy ra 
trong th‰ gi§i mà chúng ta Çang có, cho nên nhiŠu ngÜ©i Çã k‰t luÆn r¢ng: 

 
1. N‰u có m¶t ñÙc Chúa Tr©i hoàn häo, yêu thÜÖng, ÇÀy quyŠn næng, thì së tiêu diŒt ÇiŠu ác. 
2. Th‰ gian này có ÇiŠu ác xäy ra, cho nên không th‹ nào có ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c. 
3. TÃt cä nh»ng ÇiŠu xäy ra trong vÛ trø nÀy, chÌ hoàn toàn là do s¿ ngÅu nhiên (by chance) mà 

xäy ra. 
 

Hay là nói cách khác: 
 

1. ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng sáng tåo nên m†i s¿ và m†i viŒc.  
2. ñiŠu ác và s¿ Çau kh° là m¶t s¿ viŒc.  
3. Cho nên ñÙc Chúa Tr©i tåo d¿ng nên ÇiŠu ác.  
4. Và m¶t ñÙc Chúa Tr©i Çã d¿ng nên ÇiŠu ác và Çau kh° nhÜ vÆy, thì không Çáng tin cÆy.  

 
Nhà tri‰t h†c vô thÀn ngÜ©i Tô-cách-lan (Scottland) David Hume ª th‰ k› 18, ông nói vŠ ñÙc 

Chúa Tr©i và ÇiŠu ác nhÜ sau: 
 

1. Ngài muÓn ngæn chÆn ÇiŠu ác, nhÜng làm không ÇÜ®c, thì Ngài bÃt l¿c. 
2. Ngài ngæn chÆn ÇÜ®c, nhÜng không làm, thì Ngài có ác tâm. 
3. Ngài muÓn ngæn chÆn và làm ÇÜ®c, thì ÇiŠu ác tØ Çâu ra? 

 
Có nghïa là vì có ÇiŠu ác xäy ra, cho nên không có ñÙc Chúa Tr©i. 

 
Xin hãy nh§ r¢ng, khi m¶t ngÜ©i ÇÜa câu hÕi nÀy, không cÀn bi‰t ngÜ©i ÇÜa ra câu hÕi Çó là ai, thì 

chúng ta cÛng phäi trä l©i câu hÕi nÀy.  Câu hÕi nÀy không phäi chÌ Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i có niŠm tin 
CÖÇÓc thôi, mà cÛng cho nh»ng ngÜ©i vô-thÀn (atheism), phi‰m thÀn (Pantheism), hay là bÃt cÙ 
nh»ng ngÜ©i có tôn giáo, hay không, ÇŠu cÛng phäi trä l©i câu hÕi nÀy. 
 
 Sª dï ngÜ©i ta ÇÜa ra câu hÕi: “N‰u có ñÙc Chúa Tr©i thì tåi sao th‰ gian ÇÀy Çau kh° và ÇiŠu 
ác?” Là vì con ngÜ©i nghï r¢ng, n‰u có ñÙc Chúa Tr©i thì Ngài muÓn con ngÜ©i luôn luôn sÓng vui 
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vë và thÕa thích trong Ç©i nÀy, cho nên khi thÃy s¿ Çau kh° và ÇiŠu ác, thì con ngÜ©i cho ngay là 
không có ñÙc Chúa Tr©i.   

NhÜng ÇÓi v§i niŠm tin CÖÇÓc, thì cách suy nghï Çó hoàn toàn sai.  Vì møc Çích cûa Ç©i sÓng 
không phäi là con ngÜ©i ÇÜ®c vui vë và thÕa thích, mà là bi‰t Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i, rÒi cuÓi cùng së 
nhÆn ÇÜ®c s¿ vui vë và thÕa thích.  S¿ Çau kh° hay ÇiŠu ác chÌ cho con ngÜ©i bi‰t Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i. 
   
 Có 2 loåi vŠ ÇiŠu ác Çau kh°: (1) Chû quan (moral evil). (2) Khách quan (natural evil).  

1. Chû quan là do s¿ t¿ do cûa con ngÜ©i mà gây ra.  Ch£ng hån nhÜ: gi‰t ngÜ©i, 
cÜ§p cûa, häm håi. 

2. Khách quan là do thiên nhiên gây ra. Ch£ng hån nhÜ: Ç¶ng ÇÃt, bão tÓ, nÜ§c løt... 
 

ñôi lúc s¿ Çau kh° do cä 2 y‰u tÓ Çem låi.  Ch£ng hån nhÜ bÎ nÜ§c løt vì cÃt nhà ª ch° 
thÃp.  Hay là gió th°i søp nhà, vì ngÜ©i cÃt nhà chÌ muÓn lÃy tiŠn, mà không muÓn tÓn 
kém, cho nên không xây cÃt cho v»ng ch¡c. 

 
Chúng ta së trä l©i 6 câu dÜ§i Çây: 
I.  ñau kh° và ÇiŠu ác tØ Çâu Ç‰n? 
II.  Tåi sao ñÙc Chúa Tr©i không ngæn chÆn Çau kh° và ÇiŠu ác? 
III.  ñau kh° và ÇiŠu ác có chÙng minh s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i không? 
IV.  ñÙc Chúa Tr©i có công bình không? 
V.  Còn nh»ng s¿ Çau kh° do thiên nhiên gây ra thì sao? 
VI.  ñau kh° và ÇiŠu ác có š nghïa gì? 
 
 
I.  ñau kh° và ÇiŠu ác tØ Çâu Ç‰n? 
 
 Th‰ nào là ÇiŠu ác, hay là ÇiŠu xÃu?  Agusttine (th‰ k› thÙ 4) ÇÎnh nghïa ÇiŠu ác, ÇiŠu xÃu nhÜ th‰ 
nÀy: “ñiŠu ác hay ÇiŠu xÃu là thi‰u s¿ hoàn häo hay tr†n vËn.”   Ch£ng hån nhÜ bÎ v‰t thÜÖng trên 
cánh tay, v‰t thÜÖng không phäi là vÆt thêm vào cánh tay, nhÜng làm mÃt s¿ hoàn häo hay tÓt ÇËp cûa 
cánh tay.  Hay là cái áo bÎ rách, không phäi là vÆt thêm vào cái áo, nhÜng làm cho cái áo thi‰u s¿ 
hoàn häo hay tÓt ÇËp.  Cho nên ÇiŠu ác, ÇiŠu xÃu là thi‰u s¿ hoàn häo, tr†n vËn hay tÓt lành.  
 Chúng ta Çang sÓng trong m¶t th‰ gi§i bÎ rûa sä và có s¿ ch‰t, t› lŒ mà chúng ta së nhÆn lãnh s¿ 
ch‰t là 1/1 và tôi tin ch¡c tÃt cä chúng ta së nhÆn länh ÇÜ®c n‰u Chúa Jêsus chÜa trª låi. 
 Ban ÇÀu ñÙc Chúa Tr©i d¿ng lên loài ngÜ©i và vÛ trø ÇŠu hoàn häo, tr†n vËn. ñÙc Chúa Tr©i 
không có d¿ng nên ngÜ©i thì thích làm ác ngÜ©i thì thích làm lành (vì chÜa có ÇiŠu ác), 7 lÀn trong 
Sángth‰.1 Ngài cho bi‰t nh»ng gì Ngài d¿ng nên là tÓt lành, cho nên Ngài không hŠ d¿ng nên ÇiŠu 
ác.  M¶t trong ÇiŠu tÓt lành mà Ngài ban cho loài ngÜ©i và thiên sÙ là s¿ t¿ do. NhÜng vì loài ngÜ©i 
Çã dùng s¿ t¿ do mình mà không vâng l©i ñÙc Chúa Tr©i, cho nên s¿ hoàn häo hay tr†n vËn Çã bÎ mÃt 
Çi, khi loài ngÜ©i phåm t¶i. T¶i l‡i Çã æn nhÆp vào con ngÜ©i và vÛ trø này, cho nên ngày nay chúng 
ta m§i có ÇiŠu ác. 
 Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t r¢ng, m¶t ñÙc Chúa Tr©i tÓt ÇËp, tåo nên loài ngÜ©i tÓt ÇËp và cho 
loài ngÜ©i m¶t ÇiŠu tÓt là s¿ t¿ do l¿a ch†n. NhÜng loài ngÜ©i Çã không xº døng Çúng ÇiŠu tÓt là s¿ t¿ 
do mà ñÙc Chúa Tr©i Çã ban cho mà ch†n ÇiŠu xÃu, vì th‰ chúng ta m§i có m¶t th‰ gi§i nhÜ tình 
trång hiŒn nay. 
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Vì th‰ chúng ta có th‹ nói nhÜ vÀy: 
1.  ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng hoàn häo.  
2.  ñÙc Chúa Tr©i chÌ d¿ng nên con ngÜ©i hoàn häo.  
3.  M¶t trong nh»ng s¿ hoàn häo mà Ngài ban cho con ngÜ©i là quyŠn t¿ do l¿a ch†n. 
4.  Con ngÜ©i Çã dùng s¿ t¿ do mà ch†n ÇiŠu ác. 
5.  Cho nên con ngÜ©i hoàn häo Çã làm nên ÇiŠu ác. 

 
 
II.  Tåi sao ñÙc Chúa Tr©i không ngæn chÆn Çau kh° và ÇiŠu ác? 
    
    N‰u ñÙc Chúa Tr©i bi‰t loài ngÜ©i së phåm t¶i, thì tåi sao không ngæn cän Ç‹ ÇØng phåm t¶i?  
Ho¥c là n‰u ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng ÇÀy quyŠn næng, thì tåi sao không d¿ng nên loài ngÜ©i chÌ ch†n 
ÇŠu tÓt mà thôi? 
  
 TrÜ§c khi trä l©i câu hÕi nÀy, chúng ta cÀn phäi bi‰t m¶t ÇiŠu r¢ng, trong s¿ suy luÆn cûa nh»ng 
ngÜ©i vô thÀn, khi nói Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i quyŠn næng, thì h† liŠn nghï r¢ng, Ngài làm viŒc gì cÛng 
ÇÜ®c (Mt.19:26 ®¤c Ch£a Trõi l…m m”i vi¬c −‹u −Ÿøc.).   Cho nên h† ÇÜa ra câu hÕi nhÜ vÆy Ç‹ 
bác bÕ s¿ hiŒn h»u cûa Ngài. 
 Khi Kinh Thánh nói Ç‰n m¶t ñÙc Chúa Tr©i ÇÀy quyŠn næng và làm viŒc gì cÛng ÇÜ®c, có nghïa là 
bÃt cÙ viŒc gì mà không trái v§i bän tính và Ç¥c Çi‹m cûa Ngài, thì Ngài làm.  Có nh»ng ÇiŠu mà ñÙc 
Chúa Tr©i không bao gi© làm, vì n‰u ñÙc Chúa Tr©i làm, thì Ngài không phäi là ñÙc Chúa Tr©i n»a. 

Ch£ng hån nhÜ: Làm nh»ng chuyŒn mâu thuÄn. ñÙc Chúa Tr©i không làm ÇiŠu sai thành Çúng, 
ho¥c là ÇiŠu Çúng thành sai. Ngoài ra ñÙc Chúa Tr©i không làm ác ÇÜ®c.  Kinh Thánh nói r¢ng Ngài 
không phåm t¶i ÇÜ®c.  Ngài cÛng không nói dÓi ÇÜ®c (Heb.6:18; Tit.1:2). ñÙc Chúa Tr©i không vë 
ÇÜ®c hình tròn vuông.  ñiŠu ÇÜÖng nhiên là ñÙc Chúa Tr©i không th‹ làm täng Çá quá l§n Ç‰n n°i 
Ngài không nh¡c lên ÇÜ®c. Vì nh»ng ÇiŠu Çó có s¿ mâu thuÄn và Çi ngÜ®c låi v§i Ç¥c tính và bän tính 
cûa m¶t ñÙc Chúa Tr©i ÇÀy quyŠn næng và thánh khi‰t.  

Cho nên khi ñÙc Chúa Tr©i diŒt ÇiŠu ác, thì Ngài cÛng diŒt luôn ÇiŠu tÓt cûa s¿ l¿a ch†n, vì cä hai 
ÇŠu Çi Çôi v§i nhau.  N‰u Ngài chÌ làm cho con ngÜ©i ch†n ÇiŠu tÓt mà thôi, thì thành ra b¡t bu¶c l¿a 
ÇiŠu tÓt rÒi và b¡t bu¶c l¿a ÇiŠu tÓt thì không còn là t¿ do l¿a ch†n n»a. 

 
ñÙc Chúa Tr©i ÇÜÖng nhiên có th‹ ngæn chÆn nh»ng ÇiŠu nÀy xäy ra, b¢ng cách hûy diŒt ÇiŠu ác 

và t¶i l‡i, ho¥c cÃt Çi hay gi§i hån s¿ t¿ do cûa loài ngÜ©i. NhÜng n‰u Ngài làm nhÜ vÆy thì Ngài 
cÛng hûy diŒt luôn ÇiŠu lành và ÇiŠu tÓt Çó, là s¿ t¿ do.   
 

Nh»ng ngÜ©i vô thÀn thÜ©ng Ç¥t câu hÕi nÀy, thì câu trä l©i cho h† là: Bån có thÆt s¿ muÓn ñÙc 
Chúa Tr©i làm vÆy không? Vì n‰u muÓn thì m‡i khi nh»ng ngÜ©i vô thÀn nhÜ bån mª miŒng ra nói 
nh»ng l©i vô thÀn, thì Ngài së làm cho nhÙc ræng.  Hay m‡i khi suy nghï vŠ s¿ vô thÀn, thì Ngài cho 
bån bÎ nhÙc ÇÀu.  Hay khi cÀm cây vi‰t lên vi‰t vŠ s¿ vô thÀn cûa bån , thì së cho m¿c dính ÇÀy tay.  
NhÜ vÆy thì ch¡c së tiêu diŒt s¿ ác ngay.  N‰u nhÜ vÆy thì bån së nói r¢ng, ñÙc Chúa Tr©i không công 
bình, không yêu thÜÖng gì cä, vì Ngài không cho tôi có s¿ t¿ do gì h‰t.  Cho nên n‰u ñÙc Chúa Tr©i 
ngæn chÆn nh»ng ÇiŠu ác và xÃu xäy ra, thì ch¡c chúng ta së không còn trên m¥t ÇÃt nÀy n»a. 
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 Khi hai h†c trò ª Columbine H.S. Littleton, CO. b¡n ch‰t 13 ngÜ©i, thì chúng ta không  nên k‰t 
luÆn ngay là vì nh»ng viŒc nÀy xäy ra, cho nên không có ñÙc Chúa Tr©i.  NhÜng phäi hÕi tåi sao ñÙc 
Chúa Tr©i không làm ÇiŠu gì Ç‹ ngæn chÆn cho viŒc nÀy ÇØng xäy ra.   Không nh»ng chÌ vø gi‰t 
ngÜ©i nÀy thôi, mà còn nh»ng vø khác n»a, ch£ng hån nhÜ ngoåi tình, nói láo, tr¶m c¡p. 
 Quí vÎ bi‰t tåi sao h† hÕi “N‰u có ñÙc Chúa Tr©i thì tåi sao Ç‹ cho viŒc nÀy xäy ra?” Mà h† 
không hÕi câu hÕi nÀy khi có ngÜ©i æn n¢m v§i v® hay chÒng cûa ngÜ©i khác, hay là có ngÜ©i nói láo, 
hay tr¶m c¡p? Vì h† vui thích và có l®i cho xác thÎt h†.   
 

Trong lúc 2 thi‰u niên ª Littleton, b¡n ch‰t 13 ngÜ©i, thì cÛng trong lúc Çó có bao nhiêu ngÜ©i 
Çang æn n¢m v§i chÒng hay v® cûa ngÜ©i khác? mà h† không cho là ÇiŠu ác (evil). N‰u ñÙc Chúa 
Tr©i ngæn chÆn ÇiŠu ác, thì Ngài ngæn chÆn h‰t tÃt cä các ÇiŠu ác, ch§ không phäi chÌ nh»ng vø gi‰t 
ngÜ©i mà thôi. 
 

ñÙc Chúa Tr©i có th‹ làm cho loài ngÜ©i không phåm t¶i ÇÜ®c, b¢ng cách là ÇØng cho loài ngÜ©i 
có s¿ t¿ do. Hay là chÌ Ç‹ cho loài ngÜ©i ch†n ÇŠu tÓt mà thôi, nhÜ vÆy thì s¿ tÜÖng giao gi»a loài 
ngÜ©i và ñÙc Chúa Tr©i không còn š nghïa gì n»a.  Ngài d¿ng nên loài ngÜ©i có s¿ t¿ do yêu m‰n 
Ngài, ho¥c là không.  MuÓn có tình mÆt thi‰t v§i loài ngÜ©i, cho nên Ngài ban loài ngÜ©i có s¿ t¿ do, 
ch§ không phäi ngÜ©i máy.  S¿ t¿ do có th‹ làm tÓt hay làm håi. ñÙc Chúa Tr©i bi‰t trÜ§c loài ngÜ©i 
së không tuân lŒnh và phåm t¶i, cho nên Kinh Thánh Khäi-huyŠn.13:8; I-PhierÖ.1:19-21 cho chúng ta 
bi‰t ñÙc Chúa Tr©i Çã s¡m s£n Chiên con trÜ§c khi sáng th‰.  NhÜng vì tình yêu, Ngài Çã bi‰t trÜ§c là 
së có m¶t sÓ ngÜ©i dùng s¿ t¿ do mà ch†n Ngài.  Cho nên thà tåo d¿ng còn hÖn là không tåo d¿ng. 
 
 Khi ñÙc Chúa Tr©i d¿ng nên loài ngÜ©i, Ngài không nói r¢ng: “N‰u ngÜÖi Çi trong con ÇÜ©ng cûa 
ta, thì ngÜÖi së có t¿ do, còn ngÜ®c låi ta së gi‰t ngÜÖi.” Nói vÆy ch£ng khác nào tôi nói v§i con tôi: 
“N‰u con l§n lên làm bác sï hay kÏ sÜ, thì tÓt; còn n‰u con làm ngÜ©i th® ÇiŒn, thì ba së gi‰t con.” 
 
 Nietzsche nhà tri‰t h†c vô thÀn n°i ti‰ng ngÜ©i ñÙc ª th‰ k› 19, là ngÜ©i nói r¢ng “ñÙc Chúa Tr©i 
Çã ch‰t”, ông nói r¢ng: “I would rather will nothingness, than not to will at all.” (tôi thà l¿a ch†n 
ÇiŠu không có, còn hÖn là không ÇÜ®c l¿a ch†n.)  Có nghïa là n‰u ông ÇÙng trÜ§c m¥t ñÙc Chúa 
Tr©i, ñÙc Chúa Tr©i cho ông 3 ÇiŠu l¿a ch†n:  
 

1.  BÎ ép vào thiên Çàng?    
2.  Làm cho ông bi‰n mÃt trên m¥t ÇÃt.    
3.  Cho luôn luôn có s¿ l¿a ch†n.   

Thì ông së ch†n ÇiŠu thÙ 3, “tôi thà l¿a ch†n ÇiŠu không có, còn hÖn là không ÇÜ®c l¿a ch†n.” Có 
nghïa là cho tôi s¿ t¿ do.  ñiŠu Çó ñÙc Chúa Tr©i Çã làm, “hãy Çi theo con ÇÜ©ng ngÜÖi muÓn.” 

 
    
    
III.  ñau kh° và ÇiŠu ác có chÙng minh s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i không? 
 

Khi các nhà tri‰t h†c nói vŠ th‰ gi§i tÓt nhÃt, thì có 4 th‰ gi§i mà có th‹ có: 
1.  Có phäi tÓt hÖn không, n‰u ñÙc Chúa Tr©i không d¿ng nên vÛ trø nào cä? (Is it 

better for God to created nothing, rather than this world? No world at all).  
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2.  Có phäi tÓt hÖn không, n‰u ñÙc Chúa Tr©i d¿ng nên m¶t th‰ gi§i mà không có tÓt 
và xÃu? (Is it better for God to created a world without good or bad?)  

3.  Có phäi tÓt hÖn không, n‰u ñÙc Chúa Tr©i d¿ng nên m¶t th‰ gi§i mà ngÜ©i ta chÌ 
ch†n ÇiŠu tÓt mà thôi? M¶t th‰ gi§i ngÜ©i máy.  (Is it better for God to created a 
world that people only choose good? A robotic world) 

4.  Th‰ gi§i Çang có.  (This world) 
 

Th‰ gi§i mà chúng ta Çang ª ch¡c là tÓt hÖn 3 loåi th‰ gi§i trên. (1)Vì có th‰ gi§i còn hÖn là 
không có. (2)Th‰ gi§i nhÜ vÆy thì không có š nghïa gì cä.  (3)Th‰ gi§i Không có t¿ do / th‰ gi§i 
ngÜ©i máy.  (4)M¶t th‰ gi§i mà có t¿ do thì luôn luôn tÓt hÖn th‰ gi§i không có t¿ do. Vì m¶t 
th‰ gi§i mà có tÓt và xÃu, có luân lš Çåo ÇÙc thì luôn luôn tÓt hÖn th‰ gi§i không bi‰t tÓt và xÃu, 
không bi‰t luân lš Çåo ÇÙc.  ChÌ có nhÜ vÆy, s¿ t¿ do và tình yêu thÜÖng m§i có th‹ bày tÕ 
ÇÜ®c.  

HÖn n»a khi chúng ta dùng ch» “tÓt hÖn”, thì chúng ta phäi có ÇÎnh luÆt Ço lÜ©ng vŠ Çåo 
ÇÙc (objective moral), ÇÎnh luÆt Çó phäi không lŒ thu¶c vào con ngÜ©i.  Có nghïa là không cÀn 
bi‰t ngÜ©i nghï Çúng, hay ngÜ©i kia nghï sai, nhÜng ÇÎnh luÆt Çó vÅn ÇÙng v»ng.  ChÌ có ÇÎnh 
luÆt Ço lÜ©ng Ç‰n tØ ñÙc Chúa Tr©i m§i có th‹ ÇÙng v»ng ÇÜ®c.  Còn n‰u không, thì chÌ là š 
riêng cûa m¶t ngÜ©i mà thôi. 

 
Sau m¶t bu°i thuy‰t trình cûa m¶t vÎ giáo sÜ, m¶t sinh viên Çåi h†c hÕi: Làm sao có ñÙc 

Chúa Tr©i ÇÜ®c khi t¶i l‡i, xÃu xa ÇÀy kh¡p nÖi?   
VÎ giáo sÜ trä l©i r¢ng: khi anh nói có t¶i l‡i, xÃu xa, thì phäi có ÇiŠu tÓt, ÇiŠu lành. 
Sinh viên: Vâng, 
Giáo sÜ: N‰u có ÇiŠu tÓt, ÇiŠu xÃu thì phäi có luÆt luân lš (moral law) Ç‹ phân biŒt gi»a ÇiŠu 

tÓt, ÇiŠu xÃu. 
Sinh viên: Vâng 
Giáo sÜ: N‰u có luÆt luân lš (moral law), thì phäi có Ai Çó ban cho luÆt luân lš (moral law 

giver).  Ai Çó ban cho luÆt luân lš ch¡c ch¡n không th‹ là con ngÜ©i mà là ñÙc Chúa Tr©i. Vì 
n‰u là bªi con ngÜ©i, thì Çó chÌ là š cûa ngÜ©i Çó mà thôi.  
N‰u luÆt luân lš Ç‰n bªi ngÜ©i ta, thì cæn cÙ vào Çâu mà chúng ta nói Hittler gi‰t 6 triŒu dân 

Dothái là sai, trong khi Hittler và nh»ng ngÜ©i theo ông ta cho r¢ng Hittler Çúng.     
 

Cho nên n‰u không có ñÙc Chúa Tr©i thì cÛng không có ÇiŠu thiŒn và ác, ÇiŠu xÃu và ÇiŠu 
tÓt, cÛng không có vui sÜ§ng hay Çau kh°. N‰u không có ñÙc Chúa Tr©i thì Çåo ÇÙc và luân lš 
së không ÇÙng v»ng ÇÜ®c. 

N‰u không có ñÙc Chúa Tr©i thì anh d¿a vào nŠn täng nào mà nói câu “Chúng ta không 
ÇÜ®c gi‰t ngÜ©i vì Çó là ÇiŠu ác”.  N‰u không có ñÙc Chúa Tr©i thì câu nói vŠ ÇiŠu ác và Çau 
kh° së không còn š nghïa n»a. Khi bån nói, ngÜ©i Çó ác quá, thì d¿a vào nŠn täng nào mà bån 
cho Çó là ÇiŠu ác?  Khi nào có ÇÎnh luÆt Ço lÜ©ng vŠ Çåo ÇÙc luân lš thì có ñÙc Chúa Tr©i. NhÜ 
m¶t ngÜ©i  nói: “N‰u không có ñÙc Chúa Tr©i, thì viŒc gì cÛng có quyŠn làm ÇÜ®c.” (If God 
does not exist, then everything is permissible.) 
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Th‰ gi§i chúng ta Çang ª là th‰ gi§i ÇÀy t¶i ác.  S¿ Çau kh° ch‰t chóc luôn luôn hoành hành.  
NhÜng nh© vào luân lš và Çåo ÇÙc mà th‰ gi§i này còn tÒn tåi và chÌ có ñÙc Chúa Tr©i th¿c 
h»u m§i ban hành luÆt luân lš Çåo ÇÙc Çó cho con ngÜ©i mà thôi. 
 

 
 
IV. ñÙc Chúa Tr©i có công bình không? 

“Ông Tr©i thÆt là không có m¡t!” ñó là câu mà chúng ta thÜ©ng nghe. NgÜ©i vô thÀn cho r¢ng, 
không có ñÙc Chúa Tr©i vì không có s¿ công bình, ác th¡ng thiŒn, giàu hi‰p y‰u, m†i ngÜ©i chúng ta 
ÇŠu Ç¥t câu hÕi nÀy.  MuÓn nói nhÜ vÆy thì m¶t ngÜ©i phäi bi‰t th‰ nào là s¿ công bình, th‰ nào là 
không công bình và phäi bi‰t cuÓi cùng cûa viŒc Çó là không công bình, thì m§i nói là ñÙc Chúa Tr©i 
không công bình ÇÜ®c.  Ch£ng hån nhÜ chåy xe Çúng nhÜng khi ra tòa vÅn bÎ phåt m§i là không công 
bình. 

 
 M¶t trong nh»ng giáo sÜ tôi h†c, nói trên Çài radio, có m¶t bà n† g†i cho ông rÃt giÆn d» và nói 
r¢ng: “TÃt cä mÃy ông không công bình, lúc nào cÛng muÓn b¡t ngÜ©i ta tin theo nh»ng gì mà các 
ông tin”.  Bà nói vŠ quyŠn l¿a ch†n phá thai cûa ngÜ©i Çàn bà, “Các ông muÓn lÃy Çi quyŠn l®i và s¿ 
t¿ do riêng tÜ Çó cûa chúng tôi.”  VÎ giáo sÜ nói r¢ng: “Hãy khoan, tØ nãy Ç‰n gi© tôi chÜa nói gì vŠ 
s¿ phá thai.”  Tôi xin phép ÇÜ®c hÕi bà m¶t câu: “H‰t thäy nh»ng trÜ©ng Çåi h†c tôi Çi Ç‰n, lúc nào 
cÛng có ngÜ©i ÇÙng lên và nói r¢ng, ñÙc Chúa Tr©i cûa ông là m¶t ñÙc Chúa Tr©i Ç¶c ác và không 
công bình, Çã Ç‹ cho nh»ng s¿ ác xäy ra trong th‰ gian nÀy, khi m¶t chi‰c máy bay r§t xuÓng, phân 
n»a ch‰t, phân n»a sÓng, ñÙc Chúa Tr©i nào mà Ç¶c ác quá Çã ch†n ngÜ©i nÀy sÓng và Ç‹ ngÜ©i kia 
ch‰t”.  VÎ giáo sÜ nói ti‰p: “Trong khi Çó mÃy bà cÛng làm giÓng nhÜ vÆy, tÙc là mÃy bà có quyŠn 
l¿a ch†n ÇÙa bé trong bøng nÀy ÇÜ®c sÓng, hay là ch‰t.  MÃy bà cho Çó là quyŠn l®i cûa mình, nhÜng 
khi ñÙc Chúa Tr©i làm vai trò ñÙc Chúa Tr©i thì mÃy bà cho là ñÙc Chúa Tr©i Çôc ác và không công 
bình. Bà có th‹ giäi nghïa cho tôi ÇÜ®c không?”  Thì ÇiŒn thoåi liŠn cúp.  S¿ hi‹u bi‰t chúng ta rÃt 
gi§i hån, thì làm sao chúng ta có th‹ nói r¢ng ñÙc Chúa Tr©i không công bình ÇÜ®c. 
 

Có 3 lš do mà ngÜ©i chúng ta không th‹ nào nói câu: “ñÙc Chúa Tr©i không công 
bình” ÇÜ®c: 

1. Chúng ta không có s¿ Ço lÜ©ng vŠ s¿ công bình, n‰u s¿ Ço lÜ©ng cûa bån hÖn tÃt 
cä ngÜ©i khác thì bån là ñÙc Chúa Tr©i rÒi.  

2. Không bi‰t cuÓi cùng së ra th‰ nào, n‰u bån bi‰t m†i viŒc cuÓi cùng cûa m†i s¿ 
xäy ra, thì bån là ñÙc Chúa Tr©i rÒi.  

3. Kinh Thánh trong Khäi-huyŠn.20 cho bi‰t là s¿ công bình së ÇÜ®c bày ra ª trÜ§c 
tòa án tr¡ng và ñÙc Chúa Tr©i së xét Çoán tÃt cä. 

 
 
V.  Còn nh»ng s¿ Çau kh° do thiên nhiên gây ra thì sao? 
 
 Tåi sao ñÙc Chúa Tr©i Ç‹ cho các tai h†a thiên nhiên xäy Ç‰n cho nh»ng ngÜ©i vô t¶i? 

Có 80% ÇiŠu ác hay ÇiŠu xÃu xäy ra trên m¥t ÇÃt này là tr¿c ti‰p bªi s¿ sa ngã lúc ban ÇÀu 
(ch£ng hån nhÜ cÜ§p cûa gi‰t ngÜ©i), còn 20% kia là gián ti‰p (ch£ng hån nhÜ bão tÓ làm chìm tàu 
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hay sÆp nhà, hay máy bay bÎ hÜ máy mà r§t xuÓng).  ñÜÖng nhiên là ñÙc Chúa Tr©i có th‹ làm 
cho bão tÓ ngÜng, hay Ngài có th‹ sºa máy cho chi‰c máy bay Çang bay.  

 
Có 4 ÇiŠu mà có th‹ giäi thích ÇÜ®c: 
1) Cho nh»ng ngÜ©i ª trong tai nån nÀy vô t¶i, thì hoàn toàn sai. Kinh Thánh nói r¢ng, tÃt cä 

ÇŠu phåm t¶i. (Rôma.5:12; 6:23). 
2) Cho ñÙc Chúa Tr©i ác là cÛng sai, vì ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng ban cho s¿ sÓng, thì Ngài có 

quyŠn lÃy låi s¿ sÓng. (Phøc-truyŠn.32:39; Gióp.1:21). 
3) Khi loài ngÜ©i dùng s¿ t¿ do cûa mình mà phåm t¶i, thì cä vÛ trø này bÎ rûa sä, cho nên tÃt 

cä ÇiŠu mÃt Çi s¿ hoàn häo cûa nó. CÛng nhÜ khi m¶t ngÜ©i qua Ç©i, có änh hÜªng Ç‰n gia 
Çình thân nhân, cä làng, cä thành phÓ, cä nÜ§c.  Khi loài ngÜ©i phåm t¶i và ch‰t Çi, thì vÛ 
trø nÀy cÛng bÎ ch‰t (rûa sä) và änh hÜªng giÓng nhÜ vÆy.  

4) Kinh Thánh cho bi‰t ñÙc Chúa Tr©i là ñÙc Chúa Tr©i cûa phép lå. N‰u Ngài nhúng tay 
vào m‡i khi có chuyŒn gì xäy ra, thì không còn là phép lå n»a. Ngày nay ñÙc Chúa Tr©i 
cÛng làm chÌ khi nào Ngài thÃy cÀn mà thôi.  

 
 
VI.  ñau kh° và ÇiŠu ác có š nghïa gì? 
 

Khi nh»ng vø nhÜ Littleton xäy ra, thì ngÜ©i ta hÕi r¢ng: “Kinh Thánh và niŠm tin CÖÇÓc làm sao 
giäi thích ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu nhÜ vÆy?” (How does the Bible and Christianity explain this kind of 
thing?) Kinh Thánh và niŠm tin CÖÇÓc không nh»ng chÌ giäi thích ÇÜ®c nh»ng vø nÀy xäy ra, mà còn 
nói trÜ§c là nó së xäy ra n»a. (It’s not only explain it, it predicts it.) 
 
 Trong quy‹n sách “ñÙc Chúa Tr©i ª Çâu khi Çau kh°?” (Where is God when it hurts?) cûa Philip 
Yancey, khi nghiên cÙu vŠ nh»ng ngÜ©i bÎ bÎnh cùi, h† thÃy có 3 ÇiŠu Çáng chú š:  

1.  98% ngÜ©i bÎ bÎnh cùi cøt nh»ng ngón tay không phäi là vì bÎnh, mà là t¿ hûy diŒt 
ngón tay mình, do nh»ng ngÜ©i nÀy không thÃy cäm giác ª nÖi ngón tay n»a.  Bài h†c 
thÙ nhÃt là ñÙc Chúa Tr©i Ç‹ s¿ Çau Ç§n xäy ra Ç‹ loài ngÜ©i không håi lÄn nhau.  

2.  H† làm m¶t b¶ phÆn ÇiŒn tº, khi t§i gÀn nÖi lºa thì bÎ gi¿t, nhÜng cÛng không chÆn 
ÇÜ®c, vì ÇiŒn không gi¿t månh cho l¡m.  Bài h†c thÙ hai là, s¿ Çau Ç§n nhË quá không 
có änh hÜªng, hay dåy h† ÇÜ®c gì cä.   

3.  Tæng ÇiŒn cao lên, Ç‹ gi¿t månh hÖn, nhÜng cÛng không ÇÜ®c, vì trÜ§c khi h† t§i lò 
lºa thì h† t¡t máy ÇiŒn.  Cho nên bài h†c thÙ ba là, muÓn cho s¿ Çau Ç§n có änh 
hÜªng, hay dåy h† ÇÜ®c là phäi hoàn toàn ra khÕi s¿ ÇiŠu khi‹n cûa h†.  ñó là vÛ trø 
mà chúng ta Çang ª.  

Xin lÆp låi. 
1.  S¿ Çau Ç§n xäy ra Ç‹ chúng ta khÕi håi lÅn nhau.  
2.  S¿ Çau Ç§n Çó phäi quá sÙc tÜªng tÜ®ng cûa chúng ta.   
3.  S¿ Çau Ç§n Çó phäi quá s¿ ÇiŠu khi‹n cûa chúng ta.   

 
 Nhà tri‰t h†c vô thÀn ngÜ©i Anh, Bertrand Russell.  Ông vi‰t quy‹n sách “Tåi sao tôi không là 
ngÜ©i CÖ-ÇÓc?” (Why I Am Not a Christian?) nói r¢ng: “Làm sao tôi có th‹ giäi nghïa vŠ ñÙc Chúa 
Tr©i và Ç‰n v§i ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c, khi bån quì gÓi ª trÜ§c giÜ©ng bÎnh cûa em bé s¡p ch‰t?” Ti‰n 
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sï William Lane Craig trä l©i r¢ng: “N‰u ñÙc Chúa Tr©i không hiŒn h»u, thì Bertrand Russel së nói 
gì v§i em bé trong trÜ©ng h®p Çó? có phäi là:  Too bad, tough luck, that’s the way it goes, there is no 
good ending (RÃt ti‰c, không may m¡n cho l¡m, Çó là con ÇÜ©ng phäi Çi, s¿ k‰t thúc không bao gi© 
tÓt cä).” 
 Trong cách nhìn cûa niŠm tin CÖÇÓc, thì mång sÓng cûa ÇÙa bé Çó không  ch‰t nhÜ ngÜ©i ta tÜªng, 
nhÜng trong niŠm tin CÖ-ÇÓc thì em bé khi nh¡m m¡t lìa Ç©i nÀy, là sÓng v§i ñÙc Chúa Tr©i. Cho nên 
Çó là m¶t ÇiŠu phÜ§c hånh ch§ không phäi là hÓi ti‰c.  Ch£ng nh»ng vÆy, trong niŠm tin CÖ-ÇÓc thì 
thân nhân cûa em bé nÀy, cÛng ÇÜ®c ñÙc Chúa Tr©i ban thêm sÙc, s¿ bình an và s¿ hy v†ng Ç‹ ti‰p 
tøc sÓng. NiŠm hy v†ng Çó là së có m¶t ngày, g¥p låi ÇÙa bé Çó. 
 
 ñÙc Chúa Tr©i ª Çâu khi tôi bÎ Çau kh°? Xin hãy nhìn vào Gióp, trong m¶t ngày: 7 trai, 3 gái, 
7,000 chiên, 3,000 låc Çà, 500 Çôi bò, 500 lØa cái ÇŠu bÎ tiêu diŒt, rÒi m¶t lÀn n»a, ông bÎ ghÈ lª dÀy 
mình. Cä v® cûa ông cÛng nói r¢ng: “Ông còn bŠn Ç° trong s¿ hoån nån mình sao? Hãy phÌ báng, hay 
rûa sä ñÙc Chúa Tr©i và ch‰t Çi.” (Job.2:9) 

M¥c dù vÆy Gióp là ngÜ©i nói r¢ng: “Daãu Chuùa gieát ta, ta cuõng coøn nhôø caäy nôi Ngaøi.” (Job.13:15) 
NhÜng ông cÛng th¡c m¡c vŠ s¿ Çau Ç§n cûa mình, cho nên trong Çoån 13:3 Gióp nói r¢ng: “Song 

ta muoán thöa vôùi Ñaáng Toaøn naêng, Öôùc ao bieän luaän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi.” 
RÒi thì ñÙc Chúa Tr©i Çã Ç‰n v§i ông trong Çoån 38-39, ñÙc Chúa Tr©i trä l©i r¢ng, “Khaù thaét löng 

ngöôøi nhö keû doõng só; Ta seõ hoûi ngöôi, ngöôi seõ chæ daïy cho ta! Khi ta ñaët neàn traùi ñaát, thì ngöôi ôû ñaâu? 

Neáu ngöôi thoâng saùng, haõy toû baøy ñi. Ai ñaõ ñònh ñoä löôïng noù, Vaø giaêng daây möïc treân noù, ngöôi coù bieát 

chaêng?Neàn noù ñaët treân chi? Ai coù troàng hoøn ñaù goùc cuûa noù?”. “Keû baét beû Ñaáng Toaøn naêng haù seõ tranh 
luaän cuøng Ngaøi sao? Keû caõi luaän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, haõy ñaùp ñieàu ñoù ñi!” Và sau 46 câu hÕi liên ti‰p 
(NAS), thì Gioùp beøn thöa cuøng ñÙc Chúa Tr©i raèng: “Toâi voán laø vaät khoâng ra gì, seõ ñaùp chi vôùi Chuùa? Toâi 

ñaët tay leân che mieäng toâi. Toâi ñaõ noùi moät laàn, song seõ chaúng coøn ñaùp laïi; Phaûi, toâi ñaõ noùi hai laàn, nhöng 

khoâng noùi theâm gì nöõa.” (Job.38-3-6; 39:35-38)  
 
 ñiŠu ác và Çau kh° là không tÓt, nhÜng møc Çích (purpose) cûa nó thì tÓt. Có nh»ng Çau kh° mà 
do møc Çích tÓt gây ra, ch£ng hån nhÜ, con cá nhÕ æn rong rêu Ç‹ sÓng, cá l§n æn cá nhÕ Ç‹ sÓng và 
chúng ta æn cá l§n Ç‹ sÓng. Hay là nÜ§c cho chúng ta uÓng Ç‹ sÓng, nhÜng nÜ§c cÛng làm ch‰t chìm. 
Chính vì vÆy mà Rôma.8:28 chép “Vaû, chuùng ta bieát raèng moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc 

Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh.”  ñôi lúc chúng ta không bi‰t ÇÜ®c møc 
Çích tÓt trong s¿ Çau kh°, do s¿ hi‹u bi‰t cûa chúng ta quá gi§i hån so v§i m¶t ñÙc Chúa Tr©i vô hån.  
Nh© Kinh Thánh và kinh nghiŒm, chúng ta có th‹ bi‰t ÇÜ®c vài ÇiŠu vŠ s¿ Çau kh°:  
 

1.  Tác giä Thi-thiên 119 Çã tØng trãi qua kinh nghiŒm vŠ s¿ hoån nån và nói r¢ng: “trÜ§c 
khi chÜa bÎ hoån nån thì tôi lÀm låc, nhÜng bây gi© thì tôi gìn gi» l©i Chúa.” (v67). 
“Tôi Çã bÎ hoån nån thÆt lÃy làm phäi, hÀu cho Ç‹ h†c theo luÆt lŒ cûa Chúa.” (v71). 
“H«i ñÙc Giê-hô-va, tôi bi‰t r¢ng s¿ xét Çoán cûa Ngài là công bình, và Ãy là bªi s¿ 
thành tín mà Ngài làm cho tôi bÎ hoån nån” (v75).  Ba câu Kinh Thánh nÀy cho bi‰t 
r¢ng, Çôi lúc s¿ hoån nån, hay Çau kh° Çem chúng ta Ç‰n gÀn v§i Chúa hÖn lúc nào 
h‰t.  Bình thÜ©ng khi chúng ta có ÇÀy Çû, vui sÜ§ng, thì chúng ta cÛng thÜ©ng quên 
Chúa, NhÜng khi chúng ta ª trong hoàn cänh thi‰u thÓn, kh° sª, Çau thÜÖng, khi 
chúng ta ª trong hoàn cänh mà không nÜÖng cÆy vào ai ÇÜ®c, thì chính trong lúc Çó, 
chúng ta m§i kêu cÀu Chúa. Trong lúc mà chúng ta Çau kh° nhÃt, là lúc chúng ta cÀn 
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Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i nhÃt. Chính trong lúc nÀy thì chúng ta m§i thÃy s¿ kinh nghiŒm và 
l©i cûa Ngài ng†t ngào hÖn lúc nào cä, câu 75 cÛng cho chúng ta bi‰t r¢ng, s¿ Çoán xét 
cûa Ngài luôn công bình. 

2.  Trong Gióp.1-2 cho chúng ta bi‰t Çôi lúc Ngài muÓn th¿c hiŒn m¶t k‰ hoåch nào Çó 
v§i thiên sÙ hay ma quÌ, mà Ngài Ç‹ chúng ta bÎ Çau kh°. 

3.  Không bi‰t th‰ nào, nhÜng II-Côrinhtô.4:16-18 nói r¢ng, s¿ Çau Ç§n cûa chúng ta bây 
gi© làm cho chúng ta ÇÜ®c s¿ vinh hi‹n trong Ç©i sau. 

4.  S¿ hoån nån hay Çau kh° bày tÕ, hay Çem låi s¿ vinh hi‹n cho ñÙc Chúa Tr©i. 
(Giæng.9:1-3; 21:18-19) 

5.  S¿ Çau kh° hay hoån nån thº ÇÙc tin cûa chúng ta xem có thÆt hay không?   Trong 
trÜ©ng h®p cûa Gióp, nhÅn nåi trong s¿ hoån nån, bày tÕ ÇÜ®c lòng yêu m‰n ñÙc Chúa 
Tr©i trong bÃt cÙ hoàn cänh nào, ch§ không phäi vì ñÙc Chúa Tr©i ban cho dÜ dÆt. 
“khi Ngài Çã thº rèn tôi, tôi së ra nhÜ vàng.” (Gióp.23:10;    I-PhierÖ.1:7) 

6.  S¿ hoån nån bày tÕ lòng yêu m‰n lÅn nhau trong thân th‹ ñÃng Christ. (I-
Côrinhtô.12:26; Galati.6:2) 

7.  S¿ hoån nån làm cho chúng ta bi‰t khiêm nhÜ©ng. (II-Côrinhtô.12:7) 
8.  S¿ hoån nån làm cho chúng ta có s¿ nhÎn nhøc và trông cÆy. (Rôma.5:3-4) 
9.  N‰u chúng ta không bi‰t ÇiŠu ác và Çau kh°, thì ch¡c là chúng ta së hûy diŒt lÅn nhau. 
10.  Giáo sÜ C.S. Lewis ª trÜ©ng Çåi h†c Oxford, Cambrige ª th‰ k› 20, là m¶t ngÜ©i vô 

thÀn.  NhÜng sau cái ch‰t cûa v® ông, thì ông nhìn nhÆn ñÙc Chúa Tr©i.  Ông nói r¢ng: 
“S¿ Çau Ç§n là m¶t cái máy phát âm vï Çåi cho m¶t th‰ gi§i bÎ Çi‰c.” Cho nên m‡i khi 
thÃy s¿ ác và Çau Ç§n thì nh¡c chúng ta nh§ låi r¢ng, vÛ trø nÀy cÀn Ç‰n ñÙc Chúa 
Tr©i. 

   
N‰u chánh quyŠn miŠn B¡c không vào chi‰m miŠn Nam (1975) thì ch¡c bây gi© tôi vÅn ª nhà lÀu 

3-4 tÀng, làm con cûa ông chû häng nÜ§c Çá, con cûa bà chû tiŒm bán ÇÒ phø tùng xe Çò và con ông 
chû tÎch cûa m¶t ngân hàng, nhÜng không bi‰t Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i. 

Cho nên Çôi lúc Chúa Ç‹ m¶t s¿ gì Çó xäy ra trong cu¶c Ç©i chúng ta, hay là Ngài ÇÜa chúng ta 
Ç‰n m¶t tình trång nào Çó, Ç‹ rÒi chÌ có trong tình th‰ Çó chúng ta m§i nghï Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i mà 
thôi. 
 ñÙc Chúa Tr©i ÇŠu có chÜÖng trình cûa Ngài. CÛng nhÜ Giôsép, bÎ anh em bán làm nô lŒ, bÎ vu 
oan và bÎ tù, m¶t sÓ ngÜ©i hÕi tåi sao tôi hÀu viŒc ñÙc Chúa Tr©i mà ñÙc Chúa Tr©i låi Ç‹ tôi bÎ th‰ 
nÀy th‰ n†... Sª dï ñÙc Chúa Tr©i Ç‹ cho Giôsép bÎ nh»ng trÜ©ng h®p nhÜ vÆy, là Ç‹ 22 næm sau cÙu 
sÓng 70 ngÜ©i trong gia Çình mình. Qua 22 næm dài, Joseph Çã thÃy ÇÜ®c š cûa ñÙc Chúa Tr©i và 
chính ông nói v§i các anh mình r¢ng: “Các anh Çã ÇÎnh làm ÇiŠu ác cho tôi, nhÜng ñÙc Chúa Tr©i Çã 
ÇÎnh nó ra thành ÇiŠu tÓt.” (Sáng-th‰.50:20) 
 

Khi có ngÜ©i hÕi ñÙc Chúa Tr©i ª Çâu và làm gì, khi nh»ng chuyŒn ác và xÃu xa xäy ra trên th‰ 
gian nÀy? ñÙc Chúa Tr©i ª Çâu khi chÒng tôi bÎ Çi tù và bÕ låi tôi và bÀy con thÖ? ñÙc Chúa Tr©i ª 
Çâu khi tôi bÎ mÃt viŒc làm, tôi thì Çang mang bÎnh, mà v® thì bÕ mÃy cha con tôi mà Çi lÃy ngÜ©i 
khác? ñÙc Chúa Tr©i ª Çâu khi con tôi bÎ bÎnh trút hÖi thª cuÓi cùng? v.v..., thì chúng ta hãy chÌ vào 
cây thÆp t¿ và nói r¢ng: “ñÙc Chúa Tr©i ª tåi Çó”.  Là m¶t ñÙc Chúa Tr©i quyŠn næng, ñÙc Chúa 
Tr©i vï Çåi, ñÙc Chúa Tr©i không bÎ gi§i hån v§i th©i gian và không gian, vì yêu thÜÖng nhân loåi mà 
Çã mang lÃy hình th‹ loài ngÜ©i, rÒi chÎu Çóng Çinh và ch‰t thay cho loài ngÜ©i trên thÆp t¿.  
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Xin hãy nh§ 4 Çi‹m vŠ ÇiŠu ác và Çau kh° dÜ§i Çây: 
1. ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng hoàn häo và muÓn diŒt ÇiŠu ác. 
2. ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng ÇÀy quyŠn næng và diŒt ÇÜ®c ÇiŠu ác. 
3. NhÜng ÇiŠu ác chÜa tiêu diŒt. 
4. Cho nên së có m¶t ngày, ÇiŠu ác së bÎ tiêu diŒt. 

 
• ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i vô thÀn: Không có niŠm hy v†ng trong lúc Çau kh°. (Çó là con ÇÜ©ng 

phäi Çi). 
• ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i phi‰m thÀn: ñau kh° có th‹ th¡ng ÇÜ®c b¢ng cách ÇØng Ç‹ š Ç‰n. 
• NhÜng ÇÓi v§i ni‰m tin CÖÇÓc: Trong lúc Çau kh°, có s¿ hy v†ng, có s¿ an ûi, ÇÜ®c ñÙc 

Chúa Tr©i ban thêm sÙc Ç‹ chÓng Ç« và vÜ®t qua s¿ Çau kh° Çó. ñ‹ së có m¶t ngày chúng 
ta vui g¥p låi nhau. 


