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Nàng Dâu Quý 
 

- Tại Xứ Mô-áp - Nàng thưa: 
Xin chớ nài con phân rẽ mẹ 
Dù ở nơi nào, quyết chẳng e 

Chúa Trời của mẹ luôn luôn sẽ 
Là Chúa của con, hằng chở che. 

----- 
- Giê-ru-sa-lem, một ngày đầu mùa gặt - Sáng thưa: 

Con đi ra đồng mót lúa nhe 
Chiều con trở bước về bên mẹ 

Cầu mong con nhặt được nhiều gié 
Thu góp đem về hãnh diện khoe. 

- Chiều kể: 
Bô-ô, điền chủ, dặn: “Hãy nghe 

Cứ mót nơi đây, chớ rụt-rè 
Đừng bước sang qua ruộng chủ khác 

Sợ họ cư xử cách khắt khe." 
----- 

- Giê-ru-sa-lem, một ngày cuối mùa gặt - Chiều thưa: 
Con sẽ vâng theo lời của mẹ 

Nằm dưới chân người, phủ mền che 
Xin người thuận ý mua sản nghiệp 

Đem ta ra khỏi cảnh éo-le. 
- Sáng kể: 

Người nói cùng con: “Yên lòng nhé 
Ta sẽ lo ngay cho nhậm lẹ 

Nguyện Chúa ban ơn điều nhơn đức  
Nàng đã làm cho chồng và mẹ.” 

****** 
- Chuyện kết: 

Bô-ô đẹp ý cưới Ru-tơ 
Nàng sanh Ô-bết, phước vô bờ 

Nối dõi cho chồng, người đã thác 
Niềm vui cho mẹ, thỏa ước mơ. 

 

Anh-Thư - 6-2013 - (Sách Ru-tơ chương 1-4) 

Lá Thư Tòa Soạn 
  

   Kính chào Quý độc giả, 
 

         Tháng 5 và tháng 6 có ngày Lễ Hiền Mẫu và Lễ Phụ 
Thân để nhắc nhở con cái nhớ ơn cha mẹ, đồng thời cũng 
cho thấy gánh nặng trách nhiệm của cha mẹ đối với con 
cái. Hai ngày lễ này cũng nhắc chúng ta tầm quan trọng 
của gia đình, một nơi mà Thiên Chúa muốn con người 
hưởng được phước hạnh lớn nhất trong cuộc sống trên đất. 
Theo tinh thần của bài thánh vịnh Thi Thiên số 128 thì 
chúng ta biết rằng phước hạnh cho gia đình của chúng ta 
chỉ thật sự có được khi mỗi người kính sợ Thiên Chúa, tức 
là nhận biết Thiên Chúa hiện hữu, tôn thờ Ngài, và sống 
theo luật pháp của Ngài.  Trong tinh thần biết ơn Thiên 
Chúa, sống hiếu kính cha mẹ và ước nguyện có những gia 
đình hạnh phúc, nội dung của Bản Tin “Niềm Tin và Cuộc 
Sống” số 10 mong ước góp phần cùng con dân Chúa xây 
dựng những gia đình Cơ Đốc vững mạnh để phản chiếu 
vinh quang Thiên Chúa và giới thiệu sự cứu rỗi cho những 
người khác.    
Trân trọng.  

Chuùng ta ñang soáng trong thôøi ñaïi 

thoâng tin, thaäm chí ngöôøi ta coøn duøng töø 

“buøng noå thoâng tin” ñeå dieãn taû ngaøy 

nay chuùng ta coù theå bieát thoâng tin raát nhieàu vaø nhanh 

choùng nhôø caùc phöông tieän kyõ thuaät taân kyø. Khi treân 

TV hoaëc internet phaùt ñi nhöõng tin töùc thuoäc daïng 

“breaking news” vôùi nhöõng hình aûnh vaø aâm thanh 

soáng ñoäng ñöôïc truyeàn ñi töø moät nôi naøo ñoù ñang xaûy 

ra söï vieäc, ai naáy coù theå xuùc ñoäng, thaäm chí ruùng 

ñoäng. Coù nhöõng ñieàu bieát laø toát, nhöng cuõng coù nhöõng 

ñieàu “thaø khoâng bieát coøn hôn” - töùc laø nhöõng ñieàu 

xaáu. Tuy nhieân, laø con caùi cuûa Chuùa thì coù nhieàu ñieàu 

chuùng ta phaûi bieát, khoâng bieát khoâng ñöôïc; hôn nöõa 

coøn phaûi bieát roõ raøng, chaéc chaén, bôûi vì tin Chuùa 

khoâng phaûi laø meâ tín vì meâ tín laø tin ñieàu mình khoâng 

bieát. Chuùa Gieâ-su ñaõ töøng noùi vôùi moät ngöôøi phuï nöõ 

Sa-ma-ri raèng : “Caùc ngöôi thôø laïy ñieàu caùc ngöôøi 

khoâng bieát, coøn chuùng ta thôø laïy ñieàu chuùng ta 

bieát” (Giaêng 4:22). Chuùng ta tin Chuùa laø do bieát maø 

tin, vì “ñöùc tin laø söï bieát chaéc vöõng vaøng cuûa nhöõng 

ñieàu mình ñöông troâng mong, laø baèng côù cuûa nhöõng 

ñieàu mình chaúng xem thaáy” (Heâ-bô-rô 11:1). Vì vaäy, 

söù ñoà Phao-loâ ñaõ tha thieát caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa 

Trôøi  cho Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ ñeå moïi tín höõu ñeàu bieát 

ba ñieàu: 1) Bieát chính Ñöùc Chuùa Trôøi.   2) Bieát hy voïng 

veà cô nghieäp cuûa mình.   3) Bieát quyeàn voâ haïn cuûa Ñöùc 

Chuùa Trôøi ñoái vôùi mình.  Chuùng ta cuøng xem nhöõng 

ñieàu Chuùa muoán con daân cuûa Ngaøi caàn “Bieát”. 

 

1) Bieát Chuùa (caâu 16): Sau khi Phao-loâ caûm taï Chuùa 

veà ñöùc tin cuûa tín höõu taïi EÂ-pheâ-soâ, thì trong caâu 17, 

Phao-loâ caàu nguyeän xin Ñöùc Chuùa Trôøi “ban thaàn trí 

cuûa söï khoân saùng vaø söï toû ra cho anh em ñeå nhaâïn bieát 

Ngaøi’. Bieát Chuùa laø söï nhaän bieát quan troïng hôn heát. 

Duø chuùng ta bieát ngöôøi naøy ngöôøi khaùc, bieát ñieàu naøy 

ñieàu noï, nhöng neáu khoâng bieát Chuùa thì cuoäc ñôøi 

chuùng ta khoâng coù giaù trò gì. Chuùa Gieâ-su phaùn: “Söï 

soáng ñôøi ñôøi laø nhìn bieát Chuùa - töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi 

coù moät vaø thaät, cuøng Gieâ-su Christ laø Ñaáùng Cha ñaõ sai 

ñeán”. Bieát Chuùa khoâng phaûi chæ laø coâng nhaän coù 

Chuùa, coù oâng Trôøi; bieát Chuùa cuõng khoâng phaûi laø   

thuoäc loøng tieåu söû cuûa Chuùa, hieåu ñöôïc nhöõng lôøi daïy 

cuûa Chuùa.  Nhöng  bieát Chuùa laø xaùc laäp moái lieân heä caù    

 

BIEÁT  
Kinh Thaùnh: EÂ-pheâ-soâ 1:15-23   
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Boài  Linh 
ñôøi  mình cho Chuùa? Phao-loâ giaûi thích: “Toâi cuõng coi 

heát thaûy moïi söï nhö laø söï loã vì söï nhaän bieát Ñöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ laø quyù hôn heát, Ngaøi laø Chuùa toâi vaø toâi vì 

Ngaøi maø boû moïi ñieàu lôïi ñoù…cho ñeán noãi toâi ñöôïc bieát 

Ngaøi…” (Phi-líp 3:7-11). Nhôø bieát Chuùa laø giaù trò thaät 

maø Phao-loâ môùi coù theå vöôït treân moïi khoù khaên thöû 

thaùch ñeå ñaùnh traän toát laønh, chaïy xong cuoäc ñua vaø 

giöõ vöõng ñöôïc ñöùc tin; vaø oâng haõnh dieän khoe moät 

ñieàu maø thoâi, ñoù laø “bieát Chuùa”. Ñaây cuõng laø ñieàu maø 

Chuùa baûo chuùng ta phaûi laøm: ñöøng coù kieâu ngaïo, haõnh 

dieän, khoe mình veà baát cöù ñieàu gì nhö giaøu sang, khoân 

ngoan, söùc maïnh, nhöng chæ coù moät ñieàu ñaùng khoe laø 

bieát Chuùa (Gieâ-reâ-mi 9:23-24). Chuùng ta raát hay khoe 

veà nhöõng gì mình coù: mua ñöôïc chieác xe môùi, coù ñöôïc 

caên nhaø môùi, kieám ñöôïc moät coâng vieäc laøm môùi coù thu 

nhaäp cao… Nhöng chuùng ta coù hay khoe veà Chuùa - töùc 

laø laøm chöùng cho Chuùa khoâng? Chuùng ta bieát Chuùa laø 

ñieàu quyù hôn caû, giaù trò hôn caû, giaù trò ñôøi naøy ñaõ 

ñaønh, maø giaù trò ñôøi sau coøn muoân phaàn hôn hieän taïi; 

vaäy neân chuùng ta  moãi ngaøy phaûi tieáp tuïc taán tôùi, tieán 

boä hôn nöõa trong söï thoâng bieát Chuùa (I Phi-e-rô 3:18).  

 2) Bieát hy voïng veà cô nghieäp cuûa mình (caâu 18): 

 Ñieàu thöù hai maø Phao-loâ caàu nguyeän laø xin Chuùa cho 

tín höõu EÂ-pheâ-soâ “bieát ñieàu troâng caäy veà söï keâu goïi 

cuûa Ngaøi laø theå naøo, söï giaøu coù cuûa cô nghieäp vinh 

hieån Ngaøi cho caùc thaùnh ñoà laø laøm sao…”.  Laøm ngöôøi 

thì ai cuõng coù hy voïng, nhöng hy voïng cuûa ngöôøi 

khoâng tin Chuùa khoâng theå naøo so saùnh ñöôïc vôùi hy 

voïng cuûa chuùng ta laø nhöõng con caùi cuûa Chuùa. Hy 

voïng cuûa con ngöôøi trong ñôøi taïm naøy laø gì? Coù côm 

aên aùo maëc, maïnh khoeû, soáng laâu, bình an trong cuoäc 

soáng, gia ñình haïnh phuùc. Hy voïng nhö vaäy nhöng 

trong thöïc teá khoâng ai ñöôïc höôûng ñuû moïi ñieàu vì 

khoâng coù gì ñaûm baûo; bieát bao nhieâu ngöôøi ñaõ hy 

voïng nhieàu vaø roài thaát voïng lôùn.  Chuùng ta thì khaùc, 

hy  voïng  cuûa chuùng ta khoâng phaûi ôû ñôøi taïm naøy maø ôû  

nhaân vôùi Ngaøi baèng caùch tieáp nhaän Chuùa laø Chuû cuûa 

ñôøi soáng mình, laø soáng tin caäy vaø phoù thaùc cuoäc ñôøi 

mình cho Chuùa. Moät laàn noï, Chuùa Gieâ-su ñaõ hoûi caùc 

moân ñeä cuûa Ngaøi raèng dö luaän daân chuùng noùi Ngaøi laø 

ai, sau ñoù Ngaøi hoûi chính caùc moân ñeä raèng: “Coøn caùc 

ngöôi thì noùi Ta laø ai ?” Phi-e-rô nhanh nheïn traû lôøi: 

“Chuùa laø Ñaáng Christ, Con Ñöùc Chuùa Trôøi haèng 

soáng.” Ngaøi baûo Phi-e-rô raèng oâng raát coù phöôùc, bôûi 

vì oâng bieát ñuùng veà Chuùa. Daàu vaäy vaøo thôøi ñieåm ñoù 

Chuùa khoâng cho pheùp caùc moân ñeä noùi ñieàu ñoù cho daân 

chuùng, bôûi vì chính Phi-e-rô vaø caùc moân ñeä coøn phaûi 

tieáp tuïc theo Chuùa, gaàn guõi vôùi Ngaøi cho ñeán luùc hoï 

thaät söï bieát Ngaøi trong kinh nghieäm caù nhaân thì hoï 

môùi coù theå noùi veà Chuùa ñöôïc. Neáu ngöôøi theo Chuùa 

chæ bieát Chuùa moät caùch hôøi hôït, mô hoà, thì ñôøi soáng 

cuûa chuùng ta khoâng tieán boä ñöôïc, khoâng vöõng vaøng 

ñöôïc, vaø nhaát laø khoâng ñöùng noåi khi hoaïn naïn, khoù 

khaên, thöû thaùch xaûy ñeán vôùi mình. Nguyeän öôùc moãi 

con daân Chuùa seõ luoân ñöôïc nhaéc nhôû bôûi caâu Chuùa 

Gieâ-su hoûi Phi-e-rô ñeå chuùng ta xaùc quyeát raèng chuùng 

ta bieát roõ Chuùa Gieâ-su, Ñaáng chuùng ta ñang toân thôø vaø 

phuïc vuï - Ngaøi laø ai vaø Ngaøi coù moái lieân heä theá naøo 

ñoái vôùi caù nhaân moãi chuùng ta. 

       Chuùng ta ñaõ tin Chuùa, töùc laø ñaõ bieát Chuùa; tuy 

nhieân, chuùng ta phaûi khao khaùt bieát Chuùa moãi ngaøy 

moät nhieàu hôn, roõ raøng hôn, vì caøng bieát Chuùa thì 

chuùng ta seõ caøng tin Chuùa, yeâu Chuùa, taän hieán phuïc 

vuï Chuùa. Trình ñoä thuoäc linh cuûa chuùng ta cao hay 

thaáp, nguoäi hay noùng, con treû hay tröôûng thaønh, laø tuyø 

thuoäc vaøo chuùng ta bieát Chuùa nhieàu hay ít. Chuùng ta 

nhìn xem cuoäc ñôøi Moâi-se: 40 naêm ñaàu tieân cuûa cuoäc 

ñôøi, oâng hoïc ñöôïc bao nhieâu ñieàu khoân ngoan tri thöùc 

trong hoaøng cung Ai-caäp, nhöng coù ñuû ñeå oâng ñöôïc 

Chuùa xöû duïng khoâng? Khoâng. Moâi-se phaûi maát 40 

naêm nöõa hoïc vôùi Chuùa trong ñoàng vaéng ñeå roài môùi 

ñöôïc Ngaøi söû duïng laøm ngöôøi laõnh ñaïo daân Y-sô-ra-

eân luùc oâng 80 tuoåi. Theá nhöng Moâi-se coù nghó raèng 

mình bieát Chuùa nhö vaäy laø ñuû khoâng? Khoâng. Haõy 

xem Moâi-se caàu nguyeän theá naøo? “Neáu toâi ñöôïc ôn 

tröôùc maët Chuùa, xin cho toâi bieát ñöôøng cuûa Chuùa, ñeå 

cho toâi bieát Chuùa vaø ñöôïc ôn tröôùc maët Ngaøi” (Xuaát EÂ

-díp-toâ Kyù 33:13). Duø Moâi-se ñaõ bieát Chuùa raát nhieàu, 

raát roõ, thì oâng vaãn khao khaùt ñöôïc bieát Ngaøi roõ hôn, 

nhieàu hôn ñeå oâng coù ñuû khaû naêng vaø aân töù maø laøm 

troøn coâng taùc Chuùa ñaõ giao phoù. Coøn söù ñoà Phao-loâ thì 

sao?  Taïi  sao  Phao-loâ  daùm  boû  moïi  söï  ñeå  taän  hieán   
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cuoäc soáng vónh cöûu, vaø chuùng ta ñöôïc Chuùa ñaûm baûo 

hy voïng cuûa mình seõ trôû thaønh söï thaät. Chuùng ta nhôù 

laïi caâu chuyeän Chuùa keâu goïi AÙp-ra-ham: Khi Chuùa 

baûo oâng haõy lìa boû queâ höông xöù sôû cuûa mình ñeå ñi 

ñeán moät nôi Ngaøi seõ chæ cho vaø Ngaøi höùa seõ ban 

phöôùc cho gia ñình vaø doøng doõi oâng, thì AÙp-ra-ham ñaõ 

ra ñi hoaøn toaøn bôûi ñöùc tin: oâng ñi maø khoâng bieát mình 

ñi ñaâu (Heâ-bô-rô 11:8) nhöng dó nhieân laø oâng phaûi ñi 

trong hy voïng ñöôïc höôûng phöôùc töø lôøi höùa cuûa Chuùa, 

chöù khoâng theå naøo ñi trong voâ voïng ñöôïc. Vaø roài 

chuùng ta thaáy gì ? Chuùa ñaõ thaønh toaøn lôøi höùa cuûa 

Ngaøi: AÙp-ra-ham ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho caû xöù 

Ca-na-an laøm cô nghieäp.  

       Ngaøy nay, chuùng ta ñöôïc Chuùa keâu goïi ra khoûi theá 

gian toäi loãi, ñeå ñöôïc bieät rieâng laøm tuyeån daân môùi cuûa 

Ngaøi.  Hy voïng cuûa chuùng ta baây giôø laø gì?  Cô nghieäp 

cuûa chuùng ta ôû ñaâu? Giaû duï moãi chuùng ta coù 1 acre, 10 

acres, 100 acres ñaát ñi chaêng nöõa thì cuõng khoâng saùnh 

ñöôïc vôùi AÙp-ra-ham coù caû moät xöù vaø haøng ngaøn naêm 

qua xöù ñoù nay vaãn coøn trong tay ngöôøi Do-thaùi - doøng 

doõi haäu töï cuûa AÙp-ra-ham. Tuy nhieân, chuùng ta thaáy 

AÙp-ra-ham khoâng coi vieäc coù caû moät xöù laø quan troïng 

duø xöù ñoù “ñöôïm söõa vaø maät” nhö Ca-na-an (Do Thaùi 

ngaøy nay), song  ñieàu quan troïng laø AÙp-ra-ham ao öôùc 

ñöôïc ôû trong moät thaønh do chính Ñöùc Chuùa Trôøi xaây 

caát (Heâ-bô-rô 11:10); thaønh ñoù toát ñeïp tuyeät ñoái, coøn 

laïi maõi maõi, vaø thaønh ñoù laø thieân ñaøng. Ñoù cuõng chính 

laø hy voïng vaø laø cô nghieäp ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta. Bieát 

ñöôïc nhö vaäy vaø tin quyeát, chuùng ta seõ xem thöôøng 

nhöõng ñieàu thuoäc veà ñôøi naøy, khoâng coi troïng ñöôïc 

thua thaønh baïi theo tieâu chuaån cuûa ñôøi laø quan troïng, 

nhöng chuù taâm vaøo queâ höông thaät - queâ höông vinh 

hieån maø chuùng ta seõ böôùc vaøo trong töông lai. Traûi 

suoát doøng lòch söû Hoäi Thaùnh 2000 naêm qua, chuùng ta 

ñaõ thaáy bieát bao nhieâu con caùi cuûa Chuùa ñaõ ñi con 

ñöôøng hy voïng naøy, ñeán noãi hoï xem thöôøng caû ñeán söï 

cheát cuûa mình coát ñeå khoâng maát cô nghieäp. Ñeå baûo veä 

hy voïng vaø cô nghieäp cuûa mình thì nhieàu ngöôøi tin 

Chuùa coù theå coi söï cheát deã hôn laø phaïm toäi. Trong khi 

bò löu ñaøy taïi ñeá quoác Ba-by-loân, ñöùng tröôùc loø löûa 

höøng vaø pho töôïng vaøng cuûa vua Neâ-bu-caùt-neát-sa ñaõ 

döïng neân, ba chaøng trai treû Heâ-bô-rô phaûi löïa choïn: 

hoaëc laø saáp mình xuoáng thôø laïy pho töôïng vaøng theo 

leänh cuûa vua thì hoï ñöôïc an toaøn tính maïng; ngöôïc laïi, 

choáng laïi leänh vua thì hoï phaûi bò neùm vaøo loø löûa höïc. 

Ba chaøng trai treû aáy ñaõ choïn con ñöôøng thaø cheát chöù 

nhaát ñònh khoâng choái boû nieàm tin cuûa mình nôi Ñöùc 

Chuùa Trôøi.  Tieân  tri Ña-ni-eân  cuõng  vaäy:  moät  beân laø  

hang sö töû, moäït beân laø ngöng caàu nguyeän - töùc laø choái 

Chuùa, thì Ña-ni-eân ñaõ choïn hang sö töû chöù khoâng heøn 

nhaùt choái Chuùa. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy ñaõ giöõ ñöôïc 

nieàm tin, hy voïng, cô nghieäp ñôøi ñôøi. Daân Y-sô-ra-eân 

ñaõ ñöôïc Chuùa giaûi phoùng khoûi kieáp noâ leä taïi Ai-caäp, 

ñöôïc ñöa vaøo Ca-na-an vaø nhaän phaàn cô nghieäp taïi 

ñoù, ai naáy ñeàu vui möøng vì lôøi Chuùa höùa cho oâng cha 

hoï töø bao naêm tröôùc ñaõ thaønh söï thaät. Nhöng  thieát 

töôûng raèng cô nghieäp daân Y-sô-ra-eân nhaän ñöôïc taïi Ca

-na-an chaúng nghóa lyù gì so vôùi cô nghieäp maø nhöõng 

ngöôøi tin Chuùa Gieâ-su seõ nhaän döôïc ôû treân trôøi, cuõng 

gioáng nhö haït caùt khoâng theå so saùnh vôùi caû sa maïc. Vì 

theá Phao-loâ noùi: “Nhöõng söï ñau ñôùn baây giôø khoâng 

ñaùng so saùnh vôùi söï vinh hieån haàu ñeán …Vì söï hoaïn  

naïn nheï vaø taïm cuûa chuùng ta sanh cho chuùng ta söï vinh 

hieån cao troïng ñôøi ñôøi, voâ löôïng voâ bieân” (Roâ-ma 

8:14/ II Coâ-rinh-toâ 4:17). Chuùng ta thaáy hình aûnh haït 

gioáng ñöôïc gieo khoâng? Khi gieo moät haït gioáng, 

khoâng phaûi laø moät hoät seõ sinh ra moät hoät, nhöng Chuùa 

baûo raèng 1 hoät seõ sanh ra 30, 60, 100; nghóa laø gaët gaáp 

haøng chuïc haøng traêm laàn gieo. Keát quaû lôùn lao nhö 

vaäy khích leä chuùng ta saün saøng theo Chuùa, phuïc vuï 

Ngaøi. Chuùa Gieâ-xu höùa seõ trôû laïi vaø mang theo phaàn 

thöôûng lôùn lao cho nhöõng ai tin Ngaøi vaø giöõ loøng trung 

tín vôùi Chuùa cho ñeán cuoái cuøng. Neáu khoâng coù hy 

voïng thì chuùng ta seõ khoâng theo Chuùa ñöôïc, vaø nhö 

Phao-loâ ñaõ noùi “Neáu hy voïng cuûa chuùng ta trong Chuùa 

Cöùu Theá chæ veà ñôøi naøy maø thoâi thì chuùng ta laø nhöõng 

keû ñaùng thöông haïi hôn heát trong taát caû moïi ngöôøi” (I 

Coâr. 15:19). Hieän nay chuùng ta ñang gieo - ñaàu tö, ñeå 

roài trong töông lai chuùng ta seõ gaët - thu lôïi, ñoù laø nieàm 

hy voïng soáng cuûa chuùng ta.  Thieát töôûng raèng chuùng ta 

khoâng bao giôø hoái tieác vì ñaõ theo Chuùa, ñaõ taän hieán caû 

ñôøi soáng mình ñeå phuïc vuï Ngaøi.  Ngöôïc laïi, neáu ñôøi 

soáng khoâng coù Chuùa thì ngheøo naøn hôn heát, vaø chaúng 

coù phöôùc haïnh gì trong coõi ñôøi ñôøi.  Neáu chuùng ta bieát 

Chuùa thì chaéc chaén phaûi bieát hy voïng veà cô nghieäp maø 

Ngaøi daønh cho nhöõng ngöôøi tin Chuùa laø “cô nghieäp 

khoâng hö ñi, khoâng oâ ueá, khoâng suy taøn, ñeå daønh trong 

caùc töøng trôøi” (I Phi-e-rô 1:4 ).  
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       Chuyeän cuõ keå raèng Toång Thoáng Roosevelt cuøng 

gia ñình moät laàn kia ñi qua Phi chaâu nghæ heø. Khi trôû 

laïi Hoa Kyø thì treân chuyeán bay oâng ñi hoâm ñoù coù moät 

nhaø truyeàn giaùo; vò giaùo só naøy trôû veà gia ñình sau 40 

naêm oâng ñaõ taän tuïy truyeàn baù Phuùc AÂm cöùu roãi cuûa 

Chuùa cho ngöôøi Phi chaâu. Khi phi cô ñaùp xuoáng phi 

tröôøng, moät röøng ngöôøi ra ñoùn toång thoáng trong khung 

caûnh thaät nhoän nhòp huy hoaøng: ñoäi quaân danh döï daøn 

chaøo, keøn nhaïc roän raõ, caùc boä tröôûng vaø caùc töôùng taù 

cuøng ñaùm ñoâng quaàn chuùng vaãy hoa chaøo ñoùn noàng 

nhieät. Nhìn vò nguyeân thuû quoác gia ñöôïc ñoùn chaøo 

troïng theå trong khi chính mình khoâng ñöôïc ai ñeå yù 

ñeán, vò Giaùo só caûm thaáy buoàn tuûi, nöôùc maét nhö muoán 

traøo ra khi nghó ñeán bao naêm mình xoâng pha nôi röøng 

saâu nuùi thaúm vôùi bao gian lao ñeå phuïc vuï Chuùa, nhöng 

baây giôø khoâng coù moät ai chaøo ñoùn, chaúng moät boù hoa 

ñöôïc trao. Vò Giaùo só luûi thuûi moät mình ra khoûi phi 

tröôøng, xoùt xa than thôû trong loøng: “Chuùa ôi, moät vò 

toång thoáng chæ ñi nghæ heø vui chôi trôû veà thoâi maø ñöôïc 

nhieàu ngöôøi ñoùn röôùc nhö vaäy; coøn con ñaây ñaõ lìa boû 

queâ höông sang taän Phi chaâu xa xoâi, baát chaáp ngheøo 

ñoùi beänh taät suoát 40 naêm trôøi, ñeå chinh phuïc nhieàu 

linh hoàn toäi nhaân veà cho Ngaøi; theá maø khi con trôû veà 

khoâng ai tieáp röôùc, khoâng ai chaøo ñoùn caû. Thaät laø baát 

coâng quaù!” Thình lình, vò giaùo só nghe tieáng Chuùa 

Thaùnh Linh phaùn eâm dòu nhö moät lôøi an uûi cuûa Chuùa 

trong taâm linh oâng: “Con ôi, con ñöøng voäi thaát voïng. 

Con chöa trôû veà nhaø maø! Ñaây ñaâu ñaõ phaûi laø queâ 

höông cuûa con? Ta ñang ñôïi con ôû queâ höông treân 

trôøi.” Ngay khi ñoù, oâng quyø goái xuoáng beân ñöôøng, aên 

naên xöng toäi yeáu ñuoái cuûa mình, sau ñoù ñöùng daäy vôùi 

söùc môùi töø nôi Chuùa, oâng ñi veà nhaø vôùi nieàm vui möøng 

nhö moät ngöôøi chieán thaéng vinh quang raïng rôõ treân 

neùt maët.  

       Chuùng ta haõy tieáp tuïc gieo ñi, ñöøng naûn loøng; neáu 

chuùng ta gieo gioáng baèng doøng leä thì chuùng ta seõ gaët 

haùi caùch vui möøng. Chuùa laø nieàm hy voïng cuûa chuùng 

ta, vaø Ngaøi khoâng bao giôø laøm cho ai thaát voïng neáu 

chuùng ta thaät söï tin Ngaøi.  

 

3) Bieát quyeàn voâ haïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi 

mình ( caâu 19-20):  

       Chuùng ta bieát moïi ngöôøi soáng treân ñôøi thöôøng 

theo ñuoåi 3 ñieàu “Danh voïng, Lôïi loäc, Quyeàn theá”. 

Cho duø coù nhöõng baäc vua chuùa ñaõ töøng coù quyeàn löïc 

raát lôùn trong tay, danh voïng laãy löøng, giaøu sang khoâng 

keå xieát, theá nhöng baây giôø hoï vaø vöông quoác huøng 

maïnh  cuûa  hoï ôû ñaâu?  Khoâng coøn nöõa,  heát roài. Quyeàn  

cuûa con ngöôøi coù giôùi haïn, nay coøn mai maát; nhöng 

quyeàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng coù giôùi haïn, Ngaøi 

coù quyeàn caû treân trôøi laãn döôùi ñaát vaø quyeàn ñoù coøn 

ñeán ñôøi ñôøi. Chuùng ta höôûng ñöôïc quyeàn cuûa Chuùa 

bao nhieâu laø tuyø theo ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Chuùa 

baáy nhieâu: chuùng ta tin caäy Chuùa nhieàu thì höôûng 

ñöôïc nhieàu, tin caäy ít thì höôûng ñöôïc ít, vaø neáu khoâng 

tin thì chaúng höôûng ñöôïc gì caû.    

       Moät ngaøy noï, moät ñoäi tröôûng lính La-maõ ñeán xin 

Chuùa Gieâ-su: “Laïy Chuùa, ñaày tôù cuûa toâi maéc beänh baïi 

lieät, naèm ôû nhaø toâi, ñau ñôùn laém.” Chuùa noùi: “Ta seõ 

ñeán chöõa cho noù ñöôïc laønh.” Ngöôøi ñoù thöa raèng: 

“Laïy Chuùa, toâi chaúng ñaùng röôùc Chuùa vaøo nhaø, xin 

Chuùa chæ phaùn moät lôøi thì ñaày tôù toâi seõ ñöôïc 

laønh” (Ma-thi-ô 8:9). OÂng naøy coù moät ñöùc tin lôùn hieám 

coù, oâng tin raèng Chuùa coù quyeàn chöõa beänh maø khoâng 

caàn phaûi ñeán nhaø oâng ñeå xem beänh nhaân theá naøo; oâng 

tin raèng chæ caàn Chuùa ñöùng ñoù vaø phaùn moät lôøi thoâi thì 

cuõng coù quyeàn chöõa laønh cho ñaày tôù oâng ñang naèm 

nhaø. Ñuùng nhö vaäy, ñang khi Chuùa noùi chuyeän vôùi 

ngöôøi ñoäi tröôûng thì ñaày tôù oâng ôû nhaø ñaõ ñöôïc laønh. 

Ñoù laø moät ngöôøi höôûng ñöôïc quyeàn voâ haïn cuûa Ñöùc 

Chuùa Trôøi theo löôïng ñöùc tin cuûa mình.  

       Moät ngöôøi ñaøn baø bò beänh baêng huyeát ñaõ 12 naêm, 

toán bieát bao nhieâu tieàn cuûa maø vaãn tieàn maát taät mang. 

Ngaøy noï, baø nhìn thaáy Chuùa Gieâ-su, nhöng vì ñoâng 

ngöôøi quaù neân baø khoâng chen ñeán ñöôïc tröôùc maët 

Chuùa ñeå xin Ngaøi chöõa beänh cho mình. Nhöng baø nghó 

raèng: mình khoâng caàn phaûi ñöôïc Chuùa ñaët tay hay 

phaùn lôøi gì, maø chæ caàn rôø ñeán troân aùo Chuùa thì cuõng 

ñuû ñeå ñöôïc chöõa laønh. Nghó sao laøm vaäy, baø coá gaéng 

chen döôùi chaân ngöôøi ta vaø daàn daàn ñeán ñöôïc gaàn 

Chuùa, vaø baø chæ giô tay rôø aùo Chuùa thoâi thì töùc khaéc 

baø ñöôïc laønh beänh ngay. Chæ bôûi ñöùc tin maø ngöôøi phuï 

nöõ naøy ñaõ höôûng ñöôïc quyeàn naêng voâ haïn cuûa Chuùa; 

trong khi ñoù ñaùng buoàn thay, daân chuùng ngay taïi queâ 

höông Na-xa-reùt cuûa Chuùa Gieâ-xu laïi khoâng höôûng 

ñöôïc moät ñieàu gì caû chæ vì hoï khoâng coù loøng tin, Kinh 

Thaùnh noùi roõ nhö vaäy (Maùc 6:5-6). 

       Coù leõ laém moät soá ngöôøi trong chuùng ta ñaõ theo 

Chuùa moät thôøi gian roài, thaäm chí nhieàu naêm roài, nhöng 

chuùng ta vaãn chöa rôø ñuïng ñöôïc ñeán troân aùo cuûa Chuùa

- töùc laø chöa bôûi ñöùc tin ñeå kinh nghieäm ñöôïc quyeàn 

naêng voâ haïn cuûa Ngaøi. Chuùng ta ñuïng chaïm nhau, 

chen laán nhau nhö ñoaøn daân ñoâng ôû tröôùc maët Chuùa, 

nhöng thöû hoûi ñaõ coù bao nhieâu ngöôøi bôûi ñöùc tin maø rôø 

ñuïng ñeán aùo cuûa Chuùa? Khoâng tin Ngaøi neân khoâng 

kinh  nghieäm  ñöôïc quyeàn voâ haïn cuûa Ngaøi, seõ laïi daãn  
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chuùng ta ñeán tình traïng yeáu ñuoái, con treû thuoäc linh. 

Khi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn baûo Gioâ-sueâ daãn daân Y-sô-ra

-eân vaøo xöù Ca-na-an thì Ngaøi höùa: “Phaøm nôi naøo baøn 

chaân caùc ngöôi ñaïp ñeán thì ta ban cho caùc ngöôi”, coù 

nghóa laø hoï ñi chaäm thì chaäm ñöôïc, ñi nhanh thì choùng 

ñöôïc, döøng laïi thì chæ ñöôïc chöøng ñoù, nhöng caøng böôùc     

tôùi thì caøng ñöôïc nhieàu hôn; hoï sôû höõu ñöôïc bao nhieâu 

laø tuyø thuoäc vaøo ñöùc tin cuûa hoï böôùc ñi nhö theá naøo, 

coøn cô nghieäp thì Chuùa ñaõ daønh saün cho hoï roài. Chuùng 

ta cuõng vaäy, coù nhöõng lôøi höùa voâ haïn Chuùa daønh saün 

cho chuùng ta trong Kinh Thaùnh, nhöng chuùng ta höôûng 

ñöôïc ít quaù chæ vì chuùng ta khoâng daùm tin caäy, khoâng 

daùm vaâng lôøi maø böôùc tôùi. Daân Y-sô-ra-eân ñaõ moät laàn 

ñeán bieân giôùi xöù Ca-na-an roài quay laïi, hoï khoâng daùm 

böôùc vaøo, neân keát quaû laø caû moät theá heä ñaõ ngaõ cheát 

trong sa maïc vaø khoâng höôûng ñöôïc Ñaát Höùa.  

         Chuùng ta phaûi can ñaûm ñeå nhìn nhaän moät thöïc teá 

ñaùng buoàn, ñoù laø coù nhieàu con caùi Chuùa soáng ngheøo 

naøn, khoâ khan, yeáu ñuoái, thieáu quyeàn naêng, thieáu aân 

töù.  Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø muoán con caùi Ngaøi 

soáng nhö vaäy. Chuùa Gieâ-su noùi raèng: “Ta ñaõ ñeán ñeå 

chieân ñöôïc soáng vaø soáng sung maõn”.  Sau khi chòu cheát 

chuoäc toäi cho chuùng ta vaø phuïc sinh vinh quang, Chuùa 

Gieâ-su ñöôïc Cha ban cho ñòa vò ngoài beân höõu Ñöùc 

Chuùa Trôøi, “cao hôn heát moïi quyeàn, moïi pheùp, moïi theá 

löïc, moïi quaân chuû cuøng moïi danh vang ra, khoâng 

nhöõng trong ñôøi naøy maø cuõng trong ñôøi haàu ñeán 

nöõa….”.  Söï cöùu roãi cuûa Ngaøi laø troïn veïn, uy quyeàn 

cuûa Ngaøi laø tuyeät ñoái, neân saün saøng cung caáp cho 

chuùng ta ñaày ñuû moïi nhu caàu veà moïi phöông dieän, caû 

thuoäc theå laãn thuoäc linh; nhöng chuùng ta khoâng höôûng 

ñöôïc vì khoâng daùm böôùc ñi bôûi ñöùc tin. Vì vaäy chuùng 

ta  haõy  xem  laïi,  neáu ñôøi  soáng mình chöa höôûng ñöôïc 

quyeàn voâ haïn cuûa Chuùa thì chuùng ta haõy ñöùng daäy, 

böôùc ñi bôûi ñöùc tin nöông treân lôøi höùa cuûa Chuùa nhö 

Gioâ-sueâ ñaõ laøm.  

                Moät cuï giaø beänh naëng naèm lieät giöôøng, chôø 

Chuùa caát veà. Coù ngöôøi hoûi cuï raèng: sau moät thôøi gian 

khaù laâu theo Chuùa thì cuï coù gì phaûi hoái tieác khoâng. Cuï  

 traû lôøi : “Coù moät ñieàu toâi hoái tieác ñoù laø toâi caûm bieát 

mình chöa höôûng ñöôïc nhöõng ôn phöôùc toát nhaát maø 

Chuùa daønh cho toâi.  Du øtoâi ñaõ höôûng ñöôïc  quaù  nhieàu,  

nhöng ôn phöôùc cuûa Chuùa vaãn coøn doài daøo, voâ löôïng 

voâ bieân”. Coù leõ chuùng ta seõ ñoàng thanh vôùi cuï giaø aáy 

ñeå thaáy raèng ñöùc tin cuûa chuùng ta nôi Chuùa nhö theá 

naøo. Neáu chuùng ta laáy moät caùi cheùn nhoû maø muùc nöôùc 

bieån thì cheùn ñaày, duøng moät caùi thuøng maø muùc thì 

thuøng ñaày, laáy baát cöù vaät gì lôùn hôn nöõa maø muùc thì 

vaät ñoù ñaày, song nöôùc bieån khoâng bao giôø caïn kieät. 

Ôn phöôùc Chuùa daønh cho con caùi Ngaøi vaø cho moãi 

chuùng ta cuõng vaäy. Chuùa ñaõ phaùn vôùi tieân tri Gieâ-reâ-

mi: “Haõy keâu caàu Ta, Ta seõ traû lôøi cho, Ta seõ toû cho 

ngöôi nhöõng vieäc lôùn vaø khoù laø nhöõng vieäc ngöôi chöa 

töøng bieát” (Gieâ-reâ-mi 33:3); Chuùa Gieâ-su ñaõ phaùn vôùi  

Na-tha-na-eân: “Ngöôi seõ thaáy vieäc lôùn hôn vieäc ñoù…

neáu ngöôi tin thì seõ thaáy söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa 

Trôøi” (Giaêng 1:50/ 11:40). Chuùa ñaõ phaùn nhöõng lôøi 

nhö vaäy vì quyeàn cuûa Ngaøi laø voâ haïn. 

       Nhö vaäy, moãi chuùng ta phaûi nhaän bieát Chuùa Gieâ-

su moät caùch caù nhaân ñeå ñöôïc cöùu roãi, bieát raèng nhôø söï 

cöùu roãi cuûa Ngaøi maø chuùng ta coù hy voïng höôûng ñöôïc 

phöôùc haïnh vaø cô nghieäp vinh hieån ñôøi ñôøi, vaø bieát 

raèng Ngaøi coù quyeàn voâ haïn ñeå ñaûm baûo Ngaøi seõ hoaøn 

taát nhöõng ñieàu Ngaøi ñaõ höùa. Bieát nhö vaäy seõ giuùp 

chuùng ta tieáp tuïc tieán böôùc vaø tröôûng thaønh trong ñöùc 

tin, soáng laøm vinh hieån danh Chuùa vaø coù hieäu naêng 

trong vieäc ñem Tin Laønh cöùu roãi cuûa Chuùa cho nhöõng 

ngöôøi khaùc.  

 

 

 

Muïc sö AÂu Quang Vinh    
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Facing Adversity  

 
       Hebrews 12:1-2  Therefore, since we are sur-
rounded by such a great cloud of witnesses, let us 
throw off everything that hinders and the sin that so 
easily entangles. And let us run with perseverance the 
race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the 
pioneer and perfecter of faith. For the joy set before 
him he endured the cross, scorning its shame, and sat 
down at the right hand of the throne of God. 
 

       When a child hurts, our focus is to restore com-
fort quickly. We remove obstacles so that a toddler 
will have a clear path to walk. And many parents seek 
to minimize frustration for school-age children by 
helping with homework—sometimes offering more 
assistance than necessary. While wanting to ease chil-
dren’s discomfort is understandable, we may inadvert-
ently convey a subtle message that obstacles and pain 
are to be eliminated at all costs. This viewpoint can 
get carried into adulthood, and unfortunately, it is a 
harmful one. 
 

       Difficulties are a part of life, and if we expect 
otherwise, we will be consistently disappointed. Then 
disappointment, if allowed to remain, can turn us 
away from the Lord. A lot of time can be wasted try-
ing to avoid trials when we could be trusting God for 
the future. We also expend energy and prayer power 
seeking to get out of our tough situations instead of 
asking the Lord how He wants us to respond. Most 
importantly, God does not view adversity as the trage-
dy we interpret it to be. As a result, our thinking is in 
opposition to His. 
 

       God sees redemptive value in our trials. Jesus’ 
suffering and death on the cross prove the mighty 
spiritual work God can accomplish through adversity. 
He uses difficulties to advance our spiritual life and to 
achieve His great purposes for us. Rather than “set-
backs” in our lives, our struggles are actually opportu-
nities for spiritual advancement. 
 

       None of us enjoy trouble, but in this sin-sick 
world, sorrow and hardships are guaranteed. Let us 
surrender our thinking and ask to have the mind of 
Christ, who trusted the Father’s ways even unto death 
on the cross. 
 
 

In Touch Ministries - Daily Devotion by Dr. Charles 
Stanley  

Đối Diện với Nghịch Cảnh  

 
       Hê-bơ-rơ 12:1-2  “Thế thì, vì chúng ta được nhiều 

người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta 

cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, 

lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho 

ta, 2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của 

đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, 

chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi 

bên hữu ngai Đức Chúa Trời”. 

 

       Khi 1 đứa bé bị đau, điều chúng ta chú tâm là mau 
chóng phục hồi lại sự dễ chịu cho đứa bé.  Chúng ta dẹp đi 
những chướng ngại vật để đứa bé đang chập chững đi có 
một lối đi khoảng khoát.  Và có nhiều cha mẹ tìm cách làm 
giảm đi sự bực bội hay bất mãn đến với những đứa con 
trong tuổi đi học bằng cách giúp chúng làm bài tập ở nhà - 
thỉnh thoảng góp phần giúp đỡ nhiều hơn là cần thiết.  Mặc 
dù có lòng muốn làm vơi đi sự khó chịu của con cái là điều 
dễ hiểu, nhưng chúng ta có thể vô tình truyền đạt một 
thông điệp ngầm, đó là: chướng ngại vật và nỗi khổ đau là 
những điều phải bị loại trừ bằng mọi giá.  Quan điểm này 
có thể tiếp tục mang theo qua tuổi trưởng thành, và thật là 
không may, đây là điều có hại. 
 

       Gian nan, khó khăn là 1 phần của đời sống, và nếu 
chúng ta kỳ vọng điều gì khác hơn, chúng ta sẽ liên tục bị 
thất vọng.  Và thất vọng, nếu được cầm giữ lại, có thể đổi 
hướng chúng ta đi xa Chúa.  Nhiều thời gian có thể bị lãng 
phí để cố công tránh những thử thách trong lúc chúng ta có 
thể dùng thời gian đó để đặt sự trông cậy nơi Chúa cho 
việc tương lai.  Chúng ta cũng tiêu hao năng lực và công 
sức cầu nguyện để tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh khó 
khăn thay vì cầu xin Chúa cho biết cách nào Chúa muốn 
chúng ta đáp ứng lại.  Quan trọng nhất là, Chúa không xem 
nghịch cảnh như là một thảm trạng mà chúng ta diễn dịch 
ra.  Kết quả là, sự suy nghĩ của chúng ta trái nghịch lại với 
sự suy nghĩ của Chúa. 
 

       Chúa thấy có giá trị cứu chuộc trong sự thử thách của 
chúng ta.  Sự khổ và chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá 
chứng minh rằng Chúa đã hoàn thành công trình thuộc linh 
phi thường qua nghịch cảnh.  Chúa dùng những điều khó 
khăn để làm tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta 
và để đạt được những mục tiêu lớn của Chúa dành cho 
chúng ta.  Những sự tranh đấu của chúng ta, thay vì là 
những trở ngại trong cuộc sống, chính thật là cơ hội để 
tăng trưởng thuộc linh. 
 

       Không ai trong chúng ta vui thích sự phiền phức, 
nhưng trong thế gian tội lỗi và bệnh hoạn này những điều 
phiền muộn và gian khổ là điều bảo đảm phải có.  Chúng 
ta hãy đầu phục sự suy nghĩ của chúng ta và cầu xin cho có 
được tâm tình của Đấng Christ, Ngài đã tin cậy vào đường 
lối của Đức Chúa Cha cho dù phải đi đến cái chết trên cây 
thập tự. 

                                                                 

Suy  Ngaãm 

 

           Anh-Thư phỏng dịch 
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Khi một ngày nào đó, mẹ nói với con không còn muốn 
sống nữa, đừng giận mẹ. Sẽ có một ngày con hiểu ra, 
hiểu mẹ như một ngọn nến tàn không còn sống được bao 
lâu nữa đâu. Có một ngày con sẽ phát hiện ra, dù cho mẹ 
có bao nhiêu cái sai, mẹ vẫn luôn dành những điều tốt 
đẹp nhất cho con trong khả năng của mẹ.  
 
Khi mẹ đến gần con, đừng tỏ vẻ tội nghiệp, nổi giận hay 
oán hận, con phải ở bên cạnh mẹ, giống như khi xưa mẹ 
đã giúp con mở cánh cửa cuộc đời vậy. 
 
Hiểu mẹ, giúp mẹ, dìu mẹ, dùng tình thương và sự kiên 
nhẫn giúp mẹ đi hết quãng đời này. Mẹ sẽ dùng nụ cười 
và tình yêu không bao giờ thay đổi để đền đáp con.   
 
Mẹ yêu con, con của mẹ!".  
 

(Sưu tầm) 

Nếu Con Thấy Mẹ Ngày Một 
Già Đi 

"Con của mẹ!  
 
Một ngày nào đó, nếu con thấy mẹ ngày một già đi, 
phản ứng càng lúc càng chậm chạp, cơ thể dần dần yếu 
đi, xin hãy kiên nhẫn và cố gắng để hiểu mẹ thêm một 
chút nữa nhé… 
 
Khi mẹ ăn phải thức ăn dơ, thậm chí không còn khả 
năng mặc quần áo nữa, đừng cười mẹ, hãy kiên nhẫn 
một tí. Con còn nhớ mẹ đã bỏ bao nhiêu thời gian dạy 
con về vấn đề này hay không? Làm thế nào để ăn mặc 
đúng cách, làm thế nào để đối mặt với cuộc sống của 
con cho lần đầu tiên. 
 
Khi mẹ luôn phải lập lại nói cùng lúc một đề tài, xin con 
đừng ngắt lời mẹ. Ngày xưa, mẹ kể chuyện cổ tích, mẹ 
luôn đọc đi đọc lại cùng một câu chuyện, đến khi con từ 
từ chìm vào giấc ngủ. 
 
Khi cùng mẹ nói chuyện, đột nhiên không biết nên nói 
điều gì, hãy cho mẹ một chút ít thời gian để suy nghĩ. 
Nếu như mẹ vẫn không nói được chuyện gì, đừng nên 
vội vã. Đối với mẹ, điều quan trọng không phải là nói, 
mà là được ở cạnh bên con. 
 
Khi mẹ không muốn tắm rửa, đừng làm nhục mẹ và 
cũng đừng trách mắng mẹ. Con còn nhớ lúc nhỏ, mẹ đã 
từng biện bao nhiêu lý do chỉ để dỗ con tắm hay không? 
 
Khi mẹ ra đường, quên mất đường về nhà, xin con đừng 
nổi giận, và cũng đừng bỏ mẹ một mình vất vưởng 
ngoài đường, hãy từ từ dắt mẹ về nhà. Còn nhớ khi nhỏ, 
mẹ đã từng biết bao lần vì con quên đường mà lo lắng đi 
kiếm con hay không?   
 
Khi tâm trí mẹ không được tỉnh táo, sơ ý làm bể cái 
chén, xin đừng mắng mẹ. Còn nhớ lúc nhỏ con đã từng 
nhiều lần vứt thức ăn xuống đất hay không?  
 
Khi đôi chân của mẹ mất tầm kiểm soát, hãy nâng đỡ 
mẹ, giống như lúc trước mẹ dìu dắt con bước đầu tiên 
vào đời.  
 

Lời Cha Căn Dặn Con 
 

Trích dịch lá thư riêng của ông Tôn Vận Tuyền, 
viện trưởng viên Quốc Gia Hành Chánh và là một 
chánh khách nổi tiếng Trung Hoa Dân Quốc, Đài 
Loan viết cho các con của ông lúc ông còn sống. 
Gần đây thư được lưu hành trên mạng, gây cảm 
xúc sâu đậm trong giới phụ huynh - 
 
Các con thân mến, 

Viết những điêu căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc 

sau đây:   
 
1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sẽ 

sống được bao lâu. Vì vậy có những việc cần phải sớm 

được nói ra để các con hiểu thì hay hơn. 

2. Là người sinh thành của các con, cha mà không nói ra 

thì chắc không ai nói rõ với các con những việc nầy đâu. 

3. Những điều cha căn dặn để các con ghi nhớ nầy là kết 

quả của bao kinh nghiệm xương máu, bao thất bại đắng 

cay trong cuộc đời của bản thân cha . Chúng sẽ giúp các 

con tránh được những nhầm lẫn oan phí trên con đường 

trưởng thành của các con.   
 
Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong 
cuộc đời:  
 
1. Nếu có người đối xử không tốt với các con, đừng 

thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, 

không ai có bổn phận phải đối xử tốt với các con cả, 

ngoại trừ cha và mẹ các con. Nếu có người đối xử tốt 

với các con, ngoài việc phải biết ơn, trân quý, các con 

cũng nên thận trọng một chút.  Chớ  vội cho ngưởi  ấy là   
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bạn tốt của mình ngay vi thường tình người đời làm ơn 
cho ai việc gì thường có hậu ý cả. 
 
2. Không có người nào là không thể thay thế được cả; 
không có vật gì mà ta nhất thiết phải sở hữu, bám chặt 
lấy cả. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau này, 
không may nếu người bạn đời của mình không còn 
muốn cùng đi trọn đường đời với mình nữa, hoặc giả vì 
một lý do nào đó, những gì trân quý nhất trong đời bị 
mất đi thì mình hiểu đó không phải là những chuyện trời 
sập.  
 
3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay để lãng phí thời 
gian, mai đây hiểu được, mình mới tiếc rằng quãng đời 
đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu các con càng 
sớm biết trân quý cuộc đời mình, các con càng được tận 
hưởng nó nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, 
sao bằng cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.  
 
4. Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. 
Ái tình chẳng qua chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm 
giác nầy sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến đổi. Nếu 
người yêu bất diệt chẳng may bỏ đi, mình hãy chịu khó 
nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm 
tư từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa 
đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, 
cũng không nên quá bi luỵ vì thất tình.  
 
5. Trên thế giới tuy có nhiều người thành công, nổi tiếng 
mà chẳng có bằng cấp cao, học hành gì nhiều. Nhưng 
điều đó không có nghĩa là sẽ thành công mà không cần 
học hành nhiều . Kiến thức đạt được do việc học hành, 
giáo dục là lợi khí trong tay. Các con có thể tay trắng lập 
nên sự nghiệp, nhưng không thể không có một tấc sắt 
trong tay. Các con nên nhớ kỹ điều nầy!  
 
6. Cha không đòi các con phải phụng dưỡng cha trong 
quãng đời còn lại của cha sau nầy, Ngược lại, cha cũng 
không thể bao bọc quãng đời sau nầy của các con. Khi 
các con đã trưởng thành, tự lập, đó cũng là lúc cha đã 
làm tròn thiên chức của cha. Sau này các con có đi xe 
buýt công cộng hay đi ô tô nhà, các con ăn súp vi cá hay 
ăn mi gói… tất cả đều thuộc về trách nhiệm của các con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Các con có thể bắt mình giữ chữ TÍN với người, 
nhưng  không thể bắt người  giữ chữ TÍN với mình.  Các  

con có thể bắt mình đối xử TỐT với người, nhưng 
không thể kỳ vọng người phải đối xử tốt với mình. Mình 
đối xử với người thế nào, không có nghiã là người sẽ đối 
xử lại mình như thế ấy. Không hiểu rõ điều nầy là tự 
mua não chuốc phiền đấy.   
 
8. Trong gần hai chục năm nay, tuần nào cha cũng mua 
vé số, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Điều nầy chứng 
minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn. Trên thế 
giới nầy không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng.  
 
9. Sum họp gia đình, thân thích đều do duyên phận. Bất 
luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được 
bao lâu, như thế nào, kiếp sau, dù có thuơng hay không 
thương, chúng ta cũng không có dịp gặp lại nhau đâu. 
Vậy nên trân qúy khoảng thời gian chúng ta được chung 
sống với nhau. 
 

******* 
 

LỜI HAY, Ý ĐẸP 
 

 Tình thương có sự hiểu biết thì sẽ không tàn lụi. 
  
 Có ba điều khó làm: giữ được một điều bí mật, quên 

đi một sự xúc phạm và biết dùng thời gian rỗi một 
cách có ích 

  
 Không có tình thương nào ấm áp, an bình như tình 

mẹ thương con 
  
 Ta chiêm ngưỡng ánh trăng vì hai lẽ: Một là vì nó 

sáng, hai là vì ta không thấu hiểu nó 
 
 Sa mạc có thể đổi thành rừng xanh, nhưng cá tính 

con người thì không 
  
 Sự im lặng có sức "vang" hơn cả sấm sét 
  
 Gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui, nên quê 

hương thái bình  
 
 Chắp tay lại thì đẹp, nhưng mở tay ra sẽ càng đẹp 

hơn  
 
 Con ngựa tốt nhất vẫn cần roi, con người thông 

minh nhất vẫn cần lời khuyên  
 
 Kẻ nào gieo nỗi đau cho người khác thì sẽ nhận lấy 

sự lo sợ không cùng  
 
 Người tìm thấy sự an bình trong gia đình là người 

hạnh phúc nhất  
 
 Bước chân của người hiền trí sẽ không mất dấu bởi 

thời gian  
                                                       ( Tiếp theo trang 16 ) 
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 Tin Töùc  Hoäi Thaùnh 

* Hội đồng Bồi linh Nam Nữ giới các Hội Thánh vùng Trung Nam Hoa Kỳ (gồm 2 tiểu bang Texas và Lousiana) 
đã được tổ chức tại Hội Thánh Houston vào ngày Thứ Bảy 20/4/2013; trên 100 đại biểu từ 7 Hội Thánh đã tham 
dự Hội đồng. Các đại biểu đã được nghe giảng bồi linh và thuyết trình bởi diễn giả là Mục sư Nguyễn Hoàng 
Chính (Đoàn trưởng Nam giới) và Bà Nguyễn Đăng Minh (Đoàn trưởng Phụ nữ). Các đại biểu đã được khích lệ 
nhiều trong việc tổ chức sinh hoạt cho ban Nam giới và Phụ nữ tại các Hội Thánh địa phương. Các đại biểu Nam 
giới đã bầu cử Cộng tác viên Mục vụ Lê Hoàng Thọ (HT Houston) làm Nghị viên đoàn Nam giới vùng Trung 
Nam trong nhiệm kỳ mới.  

* Trại bồi linh của  Ban Gia Đình Trẻ đã được tổ chức trong hai ngày 18-19/5/2013. Các anh chị em tham dự đã 
có cơ hội học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, nghỉ ngơi và thông công với nhau trong tình yêu của Chúa. Kỳ trại này 
cũng là cơ hội khích lệ các thành viên Ban Gia Đình Trẻ tiếp tục đứng bên nhau trong gia đình và Hội Thánh để 
gây dựng công việc Chúa trong những ngày sắp đến.  
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* Lễ Hiền Mẫu (Mother’s Day) vào Chúa Nhật 12/5 và Lễ Phụ Thân (Father’s Day) vào Chúa Nhật 16/6 đã được 
tổ chức; đây là cơ hội nhắc nhở những người con tỏ lòng yêu mến và biết ơn cha mẹ, đồng thời cũng khích lệ các 
bậc cha mẹ yêu mến kính sợ Chúa để nuôi dưỡng, dạy dỗ con em mình trong cuộc sống và con đường đức tin. 
Trong dịp này, Ban Phụ nữ và Ban Nam giới cũng báo cáo các hoạt động của mỗi ban trong năm qua, đồng thời 
cũng khích lệ quý ông bà trong hai ban tích cực tham gia các sinh hoạt  của Ban nhằm xây dựng Hội Thánh vững 
mạnh.  

* Trong tháng 6 và tháng 7/2013, Hội Thánh sẽ có hai sinh hoạt chính sau đây: 1/ Chương trình Thánh Kinh mùa 
hè (Vacation Bible Summer) dành cho các em thiếu nhi sẽ tổ chức vào các ngày từ Thứ Năm 27/6 đến thứ Bảy 
29/6/2013 tại nhà thờ. Xin các bậc phụ huynh chú ý đăng ký cho con em của mình tham dự.   2/ Chương trình 
Truyền giảng Tin Lành vào 7:30 PM Chúa Nhật 28/7/2013; đề nghị quý tín hữu cầu thay, làm chứng và mời gọi 
thân hữu tham dự buổi truyền giảng này.  
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Gia   Ñình   Cô   Ñoác 
 

       Áp-ra-ham, ông tổ của đức tin, tổ phụ 

của nhiều dân tộc, và là người đem đến cho 
thế giới nầy nguồn phước qua sự vâng lời 
và bước đi theo ý muốn Đức Chúa Trời của 
ông. Trong Áp-ra-ham, chúng ta thấy được 

đức tin nơi Đức Chúa Trời lẫn sự toan tính theo khôn 
ngoan riêng của con người, chúng ta thấy được phước 
hạnh cũng như bất hạnh qua hai con trai của ông là Ích-
ma-ên và Y-sác, chúng ta thấy được chiến tranh và hòa 
bình qua dòng dõi của Y-sác và Ích-ma-ên. Phước và 
họa, nụ cười và nước mắt đan xen với nhau qua Ích-ma-
ên và Y-sác. Hai con trai của chỉ một người cha là Áp-ra
-ham nhưng với hai cuộc đời, hai kết cục khác nhau là 
bài học đắt giá cho chính Áp-ra-ham ngày xưa cũng như 
chúng ta ngày hôm nay.  
       Điều gì đã làm nên sự khác biệt ấy trong dòng lịch 
sử của nhân loại mà ảnh hưởng của nó vẫn còn trên thế 
giới chúng ta đang sống ngày nay? Cả Ích-ma-ên lẫn Y-
sác là con của một cha là Áp-ra-ham, và qua Áp-ra-ham 
mà họ nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời về sự 
hưởng được đất, được thêm lên về dòng dõi. Cả hai đều 
sinh ra trong lúc Áp-ra-ham đã lớn tuổi và tưởng chừng 
như đã tuyệt vọng về người nối dõi. Cả hai đều được 
Đức Chúa Trời đặt tên trước khi họ ra đời. Họ hưởng 
được những lời chúc phước đến từ chính Đức Chúa 
Trời. Tất cả những điều đó họ đã hưởng được vì cả hai 
là con của Áp-ra-ham, người được Chúa lựa chọn để ban 
phước qua đức tin của ông đối với sự vâng lời Chúa. 
Nhưng tiếc rằng những sự giống nhau đó đã không đem 
đến cho họ những phước hạnh giống nhau. Bên cạnh 
những sự giống nhau đó còn có những sự khác biệt, và 
chính những khác biệt nầy đã đem đến cho hai con trai 
Áp-ra-ham những phước và họa khác nhau.  
          Ích-ma-ên là kết quả của sự khôn ngoan, của 
những toan tính rất con người của Sa-ra và Áp-ra-ham. 
Họ đã thật sự mỏi mòn chờ đợi một con trai đến từ lời 
hứa của Đức Chúa Trời, và cho đến lúc đó, khi mà Áp-
ra-ham đã 86 tuổi thì Sa-ra và Áp-ra-ham đã quyết định 
“giúp” Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa ban cho họ một 
con trai nối dõi. Họ đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi một 
con trai của lời hứa khi mà cả hai vợ chồng Áp-ra-ham 
ngày càng tiến gần đến tuổi già, họ không thể biết trước 
được 14 năm sau đứa con của lời hứa mới đến được với 
họ. Áp-ra-ham và Sa-ra đã mòn mỏi đợi chờ một con 
trai nối dõi trong gần như suốt cuộc đời của họ, và với 
họ lúc ấy thì Ích-ma-ên là câu trả lời đến từ Chúa, là cứu 
cánh cho họ mặc dầu không được hoàn hảo. Sự ra đời 
của Ích-ma-ên là khởi đầu của bi kịch trong gia đình Áp
-ra-ham. Hạnh phúc của Áp-ra-ham và Sa-ra rạn nứt khi 
Ích-ma-ên vẫn còn trong bụng mẹ. Từ khi biết mình bắt 
đầu mang trong bụng giọt máu của Áp-ra-ham, thì A-ga, 
tôi đòi của  Sa-rai đã lên mặt khinh bỉ bà chủ mình.  Dầu  

cho đứa con trong bụng của A-ga là kết quả của sự toan 
tính đến từ chính Sa-ra nhưng bà cũng không thể chấp 
nhận được sự coi thường đó; kết cục là với sự cho phép 
của Áp-ra-ham, A-ga đã bị đuổi ra khỏi nhà đang khi 
bụng mang dạ chửa. Áp-ra-ham chắc hẳn là đã rất đau 
đớn nhưng không có cách nào khác cho ông trong lúc 
đó. Đây là sự đau khổ đầu tiên của Áp-ra-ham vì đã 
bước đi trước ý Chúa.  
       Trong khi sự ra đời của Ích-ma-ên đem đến cho Áp-
ra-ham những đau đớn, thì sự ra đời của Y-sác lại đầy 
ắp tiếng cười như ý nghĩa của tên Y-sác. Sự ra đời của Y
-sác là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho lời Ngài đã 
hứa với Áp-ra-ham. Sự ra đời của Y-sác minh chứng 
rằng “không việc gì Đức Chúa Trời không làm được”, 
rằng Ngài là Đấng tể trị mọi việc, rằng Ngài là Đấng 
thành tín, rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. 
Cùng là con Áp-ra-ham nhưng sự ra đời của Ích-ma-ên 
và Y-sác mang hai ý nghĩa khác nhau vì toan tính có vẻ 
khôn ngoan của con người không thể và không bao giờ 
tốt đẹp bằng ý chỉ của Đức Chúa Trời. Với khôn ngoan 
và toan tính của con người, chúng ta có thể thu ngắn 
chặng đường phải đi để mình có thể đạt được kết quả 
theo ý mình, nhưng với ý muốn của Chúa thì Áp-ra-ham 
phải đi thêm 14 năm nữa mới có thể rờ đụng đến lời hứa 
của Ngài. 14 năm chờ đợi để hưởng được lời hứa của 
Chúa trong lúc Áp-ra-ham đã già và Sa-ra đã quá tuổi 
sanh sản quả là một thách thức không nhỏ, và thực tế là 
họ đã không đủ tin cậy và kiên nhẫn để chờ đợi thêm 
nữa. Ích-ma-ên là kết quả của sự không đủ lòng tin cậy 
của Áp-ra-ham với Chúa.  

       Ích-ma-ên và Y-sác cùng là con của Áp-ra-ham, 
nhưng sự khác nhau giữa hai người mẹ cũng đem đến 
cho hai người con của họ những sự khác biệt lớn và 
không thể san bằng được. Ích-ma-ên là con của A-ga, 
hầu gái của Sa-ra, là người xuất thân từ Ai-cập (dân 
ngoại), trong khi đó thì Sa-ra là vợ của Áp-ra-ham, là bà 
chủ  và  là  người  được  Kinh  Thánh  kể  là công chính,  

     GIA ĐÌNH ÁP-RA-HAM  
                                         Kinh Thánh: Sáng Thế Ký chương 15-21                    Liên Hà                 
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người mà Phao-lô sau nầy trong các thơ tín cũng đã đặt 
bà vào danh sách của những anh hùng đức tin. Trong khi 
A-ga là hình bóng của sự thất bại trong việc làm trọn 
giao ước, thì Sa-ra tiêu biểu cho giao ước của lời hứa và 
ân điển của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 4:21-31). Vị trí và 
vai trò của hai người phụ nữ ấy trong cuộc đời Áp-ra-
ham là hai hình ảnh đối lập hoàn toàn, điều nầy đã đưa 
hai con trai của họ đến hai tính cách và hai số phận khác 
nhau. Niềm tin của hai người mẹ, xuất thân và địa vị, 
mục đích và hy vọng của họ đã tạo nên những ảnh 
hưởng sâu đậm trên tính cách của Ích-ma-ên và Y-sác. 
Ích-ma-ên đã biết giễu cợt trong chính ngày Y-sác cai 
sữa (Sáng. 21:8-9), điều đó cho thấy một cậu thiếu niên 
16 tuổi nếu không vì ảnh hưởng của sự giáo dục đến từ 
A-ga thì khó có những hành vi và tư tưởng không tốt 
đẹp đó. Đối lập với Ích-ma-ên thì Y-sác là một cậu bé 
vốn hiền lành ngay từ lúc còn bé. Sau nầy lớn lên Y-sác 
vẫn là một người hiền lành và nhịn nhục. Trong ba ông 
tổ đức tin (Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp) thì Y-sác là 
người hiền lành hơn hết trong ba người. Áp-ra-ham có 
16 năm sống với người con duy nhất của ông lúc đó là 
Ích-ma-ên nhưng dường như ảnh hưởng về sự tin kính 
của Áp-ra-ham đã không được sâu đậm lắm đối với Ích-
ma-ên. Dường như toàn bộ tính cách của Ích-ma-ên chịu 
ảnh hưởng từ A-ga. Sau nầy Ích-ma-ên cưới một người 
vợ Ai-cập rồi trở nên người cha của 12 vị công hầu. 
Kinh Thánh ghi rằng Ích-ma-ên mạnh mẽ như một con 
lừa rừng và dòng dõi Ích-ma-ên luôn đối địch với dòng 
dõi của em mình là Y-sác (Sáng. 16:12). Với Y-sác thì 
hôn nhân của ông đi theo sự sắp đặt của cha mình là Áp-
ra-ham: vợ Y-sác là Rê-bê-ca, người bà con của Áp-ra-
ham. Trong khi hôn nhân của Ích-ma-ên không mang 
một ý nghĩa thuộc linh nào nếu không gọi là một hôn 
nhân bước ra ngoài đường lối của Chúa, thì ngược lại, 
hôn nhân của Y-sác mang ý nghĩa về sự dẫn dắt và tể trị 
của Đức Chúa Trời. Dòng dõi Y-sác là nguồn phước cho 
nhiều người theo lời Kinh Thánh và vẫn còn tồn tại cho 
đến ngày hôm nay. Hậu tự của Y-sác là những người 
được Chúa ban phước, không phải chỉ là dân Y-sơ-ra-ên 
mà thôi, song với ý nghĩa thuộc linh thì còn bao gồm 
mọi người sau này có đức tin nơi Đức Chúa Trời và 
Chúa Cứu Thế.  
       Ích-ma-ên dầu là con của Áp-ra-ham nhưng chỉ 
được ở trong nhà cha mình 16 năm và sau đó bị Sa-ra 
đuổi ra khỏi nhà trong sự cho phép của Chúa bởi vì đã 
cười cợt Y-sác. Thời niên thiếu của Ích-ma-ên chắc chắn 
đã trải qua những tháng ngày không êm ả với lòng cay 
đắng vì thiếu một mái ấm gia đình. Với Y-sác thì nhà 
Áp-ra-ham là nhà của ông, tài sản của cha là của ông, và 
Y-sác đã sống an bình trong chính mái ấm của gia đình 
Áp-ra-ham. Hai con trai với hai hoàn cảnh khác nhau, 
hai tính cách khác nhau, hai số phận khác nhau, đó là kết 
quả (nếu không muốn nói là hậu quả) của sự bước đi 
trước ý Chúa của Áp-ra-ham và Sa-ra. Người phải chịu 
nhiều dằn vặt, đau đớn nhất chính là Áp-ra-ham. Nhìn 
Ích-ma-ên con trai của mình phải ra khỏi nhà trong khi 
Áp-ra-ham là một tộc trưởng giàu có thời đó, nhìn hai 
con trai sau nầy trở nên thù địch, Áp-ra-ham hẳn đã 
không  tránh  khỏi cảm  xúc  xót  xa khi thấy hai con trai  

mình trong cảnh “huynh đệ tương tàn”. Không thể nói 
rằng “Giá như chỉ có mỗi một Y-sác” bởi vì Ích-ma-ên 
là anh và ra đời trước Y-sác. Áp-ra-ham và Sa-ra chỉ có 
thể nói rằng “Giá như lúc đó chúng ta kiên nhẫn thêm 
một chút, bền lòng thêm một chút, tin cậy thêm một 
chút”. Họ đã hối tiếc nhưng chỉ có thể hối tiếc mà thôi vì 
tất cả đều đã quá muộn màng để có thể thay đổi mọi 
điều. Chính sự đi trước ý Chúa đã sinh ra hai dòng dõi 
của lời hứa và của xác thịt, dòng dõi Do-thái và dòng 
dõi Ả-rập bây giờ. Nội chiến trong gia đình, chiến tranh 
giữa hai dòng dõi sẽ còn tiếp diễn cho đến ngày Chúa 
đến. Một hậu quả thảm khốc chỉ vì Áp-ra-ham không 
thể chờ đợi thêm nữa cho đến kỳ hạn của Chúa.  

       Chỉ vì không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ vì 
không vượt qua được sự thử nghiệm, chỉ vì sự ra đời của 
Ích-ma-ên mà gia đình Áp-ra-ham và cả thế giới nầy bị 
điên đảo. Hậu quả của ý riêng và khôn ngoan của con 
người thật khó lường. Điều nầy đã làm cho những 
phước hạnh (mà lẽ ra trọn vẹn trong mỗi chúng ta) sẽ 
không còn trọn vẹn như lúc ban đầu nữa, nó cũng làm 
cho méo mó những phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn 
cho mỗi chúng ta trong sự thuận phục; nó làm cho 
chúng ta kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ 
Chúa nếu Ngài chậm trễ trả lời. Không phải sự khôn 
ngoan nào cũng đến từ Chúa, không phải đường lối nào 
của con người cũng chánh đáng theo mắt của Ngài, 
không phải quyết định nào cũng được phê duyệt sau khi 
chúng ta hợp pháp chúng bằng sự cầu nguyện. Ý muốn 
của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của con người, cái 
nhìn của chúng ta và của Chúa, kết quả của hiện tại và 
hậu quả của tương lai, làm sao chúng ta có thể nhận biết 
được nếu không nhờ vào sự thương xót của Chúa? 
Chúng ta là người, còn Chúa là Đức Chúa Trời; chúng ta 
yếu đuối còn Ngài mạnh mẽ, chúng ta dại dột còn Ngài 
là khôn ngoan, chúng ta hữu hạn trong khi Ngài là vô 
hạn. Nếu không có sự thương xót của Chúa, nếu không 
đặt con người yếu đuối của chúng ta dưới quyền tể trị 
của Ngài, nếu không bước đi bằng sự tin cậy Chúa trong 
từng giây phút thì chắc chắn chúng ta sẽ gục ngã, sẽ kiệt 
quệ, sẽ lui bước, sẽ nản lòng không còn muốn bước theo 
chân Chúa nữa. Một con trai nối dõi là lời hứa của chính 
Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham và Sa-ra, nhưng 
dường như nó quá xa vời khi mà tuổi tác của họ ngày 
càng cao. Nhưng điều họ không thể biết rằng Đức Chúa 
Trời đã chờ đợi cho đến khi họ già và không còn có bất 
cứ hy vọng gì, đó là lúc Ngài hành động. Nếu Đức Chúa  
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Trời hứa điều gì thì chắc chắn Ngài sẽ làm trọn điều ấy; 
còn khi chúng ta nhận lời hứa của Chúa thì chúng ta 
thường chỉ nhìn vào hoàn cảnh và dùng sự khôn ngoan 
của mình để phân tích xem điều Chúa hứa có thể nào 
ứng nghiệm được không. Đây là lý do Áp-ra-ham và 
chúng ta thất bại. Nếu không thật sự nhờ cậy Chúa thì 
thất bại của Áp-ra-ham ngày xưa cũng sẽ là thất bại của 
chúng ta ngày nay. Hãy tin cậy vào sự thành tín của 
Chúa ngay cả khi chúng ta ở trong trũng của tử thần, hãy 
tin cậy Chúa ngay khi chúng ta chẳng còn có gì để trông 
cậy. Hãy tin cậy Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời, vì 
đường lối của Ngài chúng ta không thể hiểu và biết 
được bằng sự suy đoán của con người. Hãy tin cậy Chúa 
vì Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Hãy tin 
cậy Chúa vì Ngài đã làm ơn cho chúng ta nhiều lần cả 
trong quá khứ lẫn trong hiện tại và sẽ còn kéo dài đến 
tương lai cho đến khi chúng ta gặp Chúa. Xin Chúa giúp 
chúng ta đừng bao giờ suy giảm hoặc từ bỏ sự trông cậy 
của mình đối với Chúa.  
       Ảnh hưởng gần và trực tiếp của sự bước đi trước ý 
Chúa của Áp-ra-ham và Sa-ra là rạn nứt của một gia 
đình vốn được Đức Chúa Trời ban phước. Từ khi Sa-ra 
đưa A-ga đến với Áp-ra-ham, từ khi Ích-ma-ên sinh ra 
thì gia đình, vợ chồng, mối quan hệ của họ không còn 
như xưa nữa. A-ga và Ích-ma-ên như một áng mây mù 
luôn phủ bóng tối trên một gia đình được chính Chúa 
chọn lựa để làm nguồn phước cho nhiều người. Là 
người cha, người mẹ, làm thế nào để giữ được hạnh 
phúc trong gia đình, giữ được tiếng cười trong ngôi nhà 
là một thách thức cho niềm tin của mỗi chúng ta. Nhìn 
vào gia đình Áp-ra-ham, nhìn vào hai con trai Ích-ma-ên 
và Y-sác, nhìn vào hai dòng dõi Ả-rập và Do-thái, 
chúng ta thấy được những hậu quả đáng kinh sợ của 
việc bước và quyết định theo ý riêng. Xin Đức Chúa 
Trời thương xót để chúng ta luôn giữ những bước chân 
của mình đi theo đường lối chính trực của Chúa, giữ mắt 
của chúng ta luôn ngửa trông nơi Chúa, giữ ý tưởng của 
chúng ta xoay hướng về Ngài. Xin Chúa làm ơn để giúp 
chúng ta giữ được tấm lòng trông cậy nơi Ngài dẫu cho 
có những lúc dường như chúng ta không còn có sự trông 
cậy. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là Chân Thần duy 
nhất của loài người, một Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, 
của Y-sác, của Gia-cốp và của mỗi chúng ta hôm nay. 
Cảm tạ Chúa vì dẫu có những Ích-ma-ên ra đời, nhưng 
không vì đó mà chúng ta, những Y-sác thuộc linh không 
được ban phước. Tạ ơn Chúa vì có những lúc chúng ta 
bởi ý riêng mà sinh ra những “Ích-ma-ên thuộc linh”, 
nhưng Đức Chúa Trời vẫn đầy lòng thương xót để tha 
thứ và ban phước cho những “Y-sác thuộc linh” của mỗi 
chúng ta.  
 
 
 
 
 

 
 

                         

Quotes on Family 
(Những Câu Trích Dẫn về Gia Đình) 

 

If you have never been hated by your child you have 

never been a parent.  ~Bette Davis  

(Nếu bạn chưa bao giờ bị con của bạn ghét, bạn chưa 

thật sự làm cha mẹ.)  

 

If you want children to keep their feet on the ground, 

put some responsibility on their shoulders.  ~Abigail 

Van Buren  

(Nếu bạn muốn các con mình sống thực tế, hãy đặt trách 

nhiệm trên vai chúng.)  

 

Don't handicap your children by making their lives 

easy.  ~Robert A. Heinlein  
(Đừng làm khuyết tật con mình bằng cách làm cho cuộc sống 

của chúng dễ dàng.)  

 
Each day of our lives we make deposits in the memory banks 

of our children.  ~Charles R. Swindoll, The Strong Family  
(Cứ mỗi ngày trong đời, chúng ta lại tích trữ một ít vào trong 

kho ký ức của các con chúng ta.)  

 
If you want your children to improve, let them overhear the 

nice things you say about them to others.  ~Haim Ginott  
(Nếu bạn muốn các con của bạn cải tiến, hãy để chúng nghe 

lóm những điều hay mà bạn nói về chúng với người khác.)  

 
As parents, we guide by our unspoken example.  It is only 

when we're talking to them that our kids aren't listen-

ing.  ~Robert Brault  
(Là cha mẹ, chúng ta hướng dẫn các con qua việc làm gương 

không dùng lời nói.  Đó là lúc duy nhất chúng ta nói với 

chúng mà chúng không lắng nghe.)  

 
Good, honest, hardheaded character is a function of the 

home.  If the proper seed is sown there and properly nour-

ished for a few years, it will not be easy for that plant to be 

uprooted.  ~George A. Dorsey  
(Bản tính tử tế, thành thật, cứng đầu là 1 chức năng của gia 

đình.  Nếu một hạt giống đúng tiêu chuẩn được gieo ở đó và 

được nuôi dưỡng đúng cách trong vài năm, thì cây đó sẽ 

không dễ bị bứng gốc.)  

 
Conspicuously absent from the Ten Commandments is any 

obligation of parent to child.  We must suppose that God felt 

it unnecessary to command by law what He had ensured by 

love.  ~Robert Brault  
(Thật là rõ ràng trong Mười Điều Răn vắng mất đi nghĩa vụ 

của cha mẹ  đối với con cái.  Chúng  ta phải giả dụ rắng Chúa  
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Trang  Gia  Ñình                            

 

Ba Bước để Cải Thiện Phẩm Hạnh của Con Cái                   

     Tất cả trẻ em đều có những giai đoạn thể hiện hành 

vi xấu, có trẻ thể hiện thường xuyên hơn và trầm trọng 
hơn, và có trẻ ít hơn.  Áp dụng 3 bước sau đây sẽ cải 
thiện phẩm hạnh của con cái và làm giảm bớt tần suất và 
sự trầm trọng của bất cứ hành vi xấu nào của trẻ em.  
 

1) Mối quan hệ 
      Một mối quan hệ yêu thương và ổn định giữa cha 
mẹ và con cái là điều căn bản cho sự phát triển lành 
mạnh về tương quan xã hội của đứa trẻ.  Hãy nói với 
con rằng bạn yêu nó và thể hiện tình yêu của bạn bằng 
cách dành thì giờ để lắng nghe, để chơi, và để dạy dỗ.  
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xây dựng trên 
lời nói và giọng nói của bạn.  Nó sẽ được tăng cường 
bằng tiếng cười bạn cùng chia xẻ và những trò chơi bạn 
cùng chơi với con.  Nó được ràng buộc mãi mãi bởi 
những giá trị và sự khéo léo mà bạn chuyển giao qua 
con bạn mỗi ngày.  
 

2) Sự hoạch định 
      Sự hoạch định là bí quyết nuôi dạy con cái tốt.  Hãy 
để ý vào những điều bạn kỳ vọng (nơi con bạn) để bạn 
lập kế hoạch cho phẩm hạnh tốt thay vì bạn khiếp sợ 
hành vi xấu.  Nan đề về phẩm hạnh của hầu hết các đứa 
trẻ xảy ra trong khoảng thời gian chuyển tiếp và trong 
quá trình điều chỉnh để thích nghi.  Bởi vì thời thơ ấu 
theo bản chất tự nhiên của nó là một tiến trình liên tục 
của chuyển tiếp và của sự điều chỉnh đối với sự phát 
triển nhanh chóng, thật rất dễ để xem thấy hành vi xấu là 
một phản ứng tự nhiên đối với những thách thức mà đứa 
trẻ chưa có kỹ năng để vượt qua.  Sự hoạch định liên 
quan đến sự hiểu biết con của bạn, tính khí và kỹ năng 
của nó, và biết những thử thách trong môi trường của 
nó.  Dùng những lời hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp, và các 
cơ hội rèn luyện để dạy những kỹ năng mà đứa trẻ sẽ 
cần  để  đối  phó với những  thách thức mới trong quãng 
đường của thời thơ ấu.  

3) Sự đáp ứng 
      Sự lưu ý và sự đáp ứng là công cụ dùng để cải thiện 
hành vi của con cái.  Sự hiểu biết về nguyên tắc sửa đổi 
hành vi sẽ giúp bạn hoạch định cách đáp ứng lại để cải 
thiện phẩm hạnh.  Rốt lại, trong tất cả mọi điều chỉ còn 
cô đọng lại hai điều là hành động và hậu quả.  Khi việc 
làm của một đứa trẻ nhận được sự khuyến khích tích 
cực, việc làm đó sẽ được lập lại theo thời gian.  Khi một 
việc làm bị trừng phạt, việc làm đó sẽ dần dần mất đi. 

  

      Con trẻ học nối kết giữa hành động và hậu quả khi 
sự khuyến khích hay trừng phạt xảy ra ngay tức khắc và 
liên quan cách hợp lý đến việc làm đó.  Cha mẹ không  
phải luôn luôn cung cấp hậu quả; hầu hết các hậu quả 
xảy ra cách tự nhiên. Cha mẹ có thể giúp nối kết bằng 
cách nói chuyện với con trẻ về điều chúng làm và vì sao 
điều đó dẫn đến hậu quả như vậy.  Nhưng, là cha mẹ, sự 
đáp lại của chúng ta đối với hành động của con cái là 
điều gây ảnh hưởng mạnh mẽ, cho dù ban thưởng hay 
trừng phạt, vì vậy, sự đáp lại của cha mẹ sẽ khuôn đúc 
hành vi của con cái.  Trong bối cảnh của sự liên hệ tích 
cực giữa cha mẹ và con cái, thường thường sự chấp 
thuận hay không chấp thuận của bạn là một đáp ứng đầy 
đủ cho việc khuyến khích hoặc trừng phạt một hành vi.  
Khi sự ban thưởng hay trừng phạt cần tăng cường thêm, 
cha mẹ nên chọn những điều có công hiệu cho gia đình 
mình. 
 
       Điểm then chốt là chú tâm đến thái độ, tâm trạng, 
và hành vi của con cái; kế đến, đáp lại nhanh chóng đối 
với cả hai hành vi tốt và xấu.  Học cách nhận biết khi 
hành vi xấu được khuyến khích hoặc khi hành vi tốt bị 
dập tắt để rồi điều chỉnh lại các hậu quả nhằm thay đổi 
tình thế.  Điều này đòi hỏi chúng ta chú tâm đến con 
chúng ta và đáp ứng lại đúng đắn.   
 

******* 

Trích dịch từ Kimberly L. Keith (gốc của About.com Guide) – Anh Thư chuyển ngữ  

thấy  không cần thiết dùng  pháp luật  để truyền lệnh làm điều 
mà Ngài đã đảm bảo bằng tình thương.)  
 
When you teach your son, you teach your son's son.  ~The 
Talmud  
(Khi bạn dạy con trai bạn, bạn dạy con trai của con trai bạn.)  
 
Parents who are afraid to put their foot down usually have 
children who step on their toes.  ~Chinese Proverb  
(Những cha mẹ nào không dám áp dụng kỷ luật cứng rắn 
thường bị con mình qua mặt (dẵm lên chân) 
 
Human beings are the only creatures on earth that allow their  

children to come back home.  ~Bill Cosby, Fatherhood, 1986  
(Loài người là loài sinh vật duy nhất trên trái đất cho phép 
các con của họ quay trở về nhà.)  
 
What's done to children, they will do to society.  ~Karl Men-
ninger  
(Điều gì chúng ta làm cho những đứa trẻ, chúng sẽ làm lại 
điều đó cho xã hội.  
 
You have a lifetime to work, but children are only young 
once.  ~Polish Proverb  
(Bạn có cả một đời để làm việc, nhưng con cái chỉ có một 
thời thơ dại.) 
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Trang  Tö   Töôûng 
SỢ... VÀ ĐỪNG SỢ… 

       Đừng sợ những người có ý kiến khác 

với bạn, vì nhờ họ, bạn có cơ hội suy nghĩ, 
xét lại tư tưởng của chính mình.  
Nhưng... sợ những người chỉ biết cúi đầu 
chấp nhận, sớm muộn gì họ cũng đưa bạn 

tới sự tự mãn, rồi tự diệt.  
 
Đừng sợ có ý tưởng trái với người khác, vì đó là dấu chỉ 
của sự trưởng thành, biết sử dụng khả năng trí tuệ 
Thượng Đế ban cho. “Con người chỉ là một cây sậy yếu 
đuối, nhưng là cây sậy biết tư tưởng” (Pascal).  
Nhưng... sợ sự mù quáng tuân phục, lúc nào cũng chỉ 
biết “nhất trí.” Không chịu suy nghĩ thì chúng ta có/ còn 
gì?  
Đừng sợ đặt lại vấn đề (cũ) với nhãn quan mới. Thật sự 
không có gì là mới ở thế gian, chỉ có cái nhìn mới từ 
một góc cạnh khác khiến cho sự vật đổi mới. 
Nhưng... sợ tinh thần bảo thủ, cố chấp, giáo điều, khư 
khư bám lấy truyền thống, giá trị không còn hợp thời.  
Đừng sợ học hỏi thêm mỗi ngày, vì biển học mênh 
mông, không ai có thể tự hào là hiểu hết, biết hết, có giải 
pháp đúng cho tất cả mọi vấn đề.  
Nhưng... sợ thái độ tự mãn, luôn luôn nghĩ mình là 
đúng, kinh nghiệm, chữ nghĩa đầy mình.  
Đừng sợ lắng nghe, đối thoại cởi mở, vì nhờ đó chân lý 
sẽ được sáng tỏ. Bạn có thể tìm hiểu, tôn trọng ý kiến 
của một người mà không nhất thiết phải đồng ý.  
Nhưng... sợ thái độ cha chú, quyền hành, chỉ muốn ra 
lịnh, bắt tuân phục vì sẽ không còn ai muốn nói thật với 
mình. Từ chối lắng nghe là dấu chỉ của sự bất an, yếu 
kém.  
Đừng sợ người khác phê bình, vì người đó mới chính 
thật là thầy dạy, chỉ bạn chỗ đúng sai để sửa đổi và giúp 
bạn trở nên tốt hơn.  
Nhưng... sợ những người luôn luôn đồng ý với bạn vì, 
hoặc họ kinh sợ quyền hành của bạn, hoặc họ muốn cho 
bạn “uống nước đường” theo lối ngọt mật chết ruồi! 
Đừng sợ thay đổi, vì dù bạn không muốn, thế giới vẫn 
luôn đổi thay. Bạn đâu muốn là người bị bỏ lại trong 
cuộc hành trình của nhân loại? Trong thế giới ngày nay, 
không tiến có nghĩa là lùi; không chấp nhận đổi thay là 
khước từ sự hiện hữu.  
Nhưng... sợ thái độ cố thủ, bảo vệ mù quáng, không mở 
lòng, mở trí đón nhận những canh tân, thay đổi hợp lý. 
Bạn đâu muốn làm những con khủng long thời tiền sử?  

Đừng sợ bước ra khỏi vùng an toàn, thoải mái, vì có thể 
bạn sẽ tìm gặp một chân trời mới hứa hẹn hơn, như chim 
rời tổ, như ngài hóa bướm.  
Nhưng... sợ sự cầu an, chỉ muốn bình yên giả tạo vì đất 
bằng có thể nổi sóng bất cứ lúc nào.  
Đừng sợ sự mạo hiểm vì sông núi cách ngăn.  
Nhưng... sợ lòng người ngại núi e sông, không dám 
nghĩ, không dám làm.  

Đừng sợ thất bại vì thất bại là mẹ thành công. Nếu bạn 
chờ đến khi biết chắc thành công rồi mới hành động, 
bạn sẽ không bao giờ... thất bại, vì có bao giờ bạn hành 
động đâu! 
Nhưng... sợ thành công nếu thành công làm cho bạn tự 
mãn, tự kiêu, tự đại, nghĩ mình nhất thiên hạ, thấy mình 
là... đỉnh cao nhất của trí tuệ loài người. Thành công này 
là mầm mống của thất bại tương lai.  
Đừng sợ sự thật vì sự thật giải thoát bạn khỏi u tối, giúp 
bạn mở lòng, mở trí học hỏi để mỗi ngày một trở nên tốt 
hơn.  
Nhưng... sợ sự gian dối, giả hình vì nó khiến bạn sống 
trong bất an, đóng kịch, che dấu để có mã đẹp bên 
ngoài, sợ người biết rõ nội dung không tốt lành bên 
trong. Không gì có thể che dấu mãi dưới ánh sáng mặt 
trời!  
Đừng sợ người trẻ vì dù có sai lầm, vấp phạm, tuổi trẻ 
thích mạo hiểm đi tìm và binh vực sự thật, can đảm 
nhận trách nhiệm hành động của mình. Người trẻ thẳng 
thắn, ngay thực, dễ hòa mình hợp tác.  
Nhưng... sợ những người từng trải, khôn ngoan biết 
sóng, gió chiều nào xoay theo chiều đó để được mát 
mặt, và có trăm ngàn lý do để bào chữa sự thất bại, thái 
độ và hành động tiêu cực của mình.  
 

Nguyễn Bửu Đồng  

LỜI HAY, Ý ĐẸP 
(tiếp theo trang 9) 

 
 Có quyền thế mà không đức độ thì hại người. Có 

nhan sắc mà không công hạnh thì hại mình  
 
 Thất bại không có nghĩa là bạn đã cúi đầu, mà chỉ 

đơn giản là bạn phải đủ can đảm để đương đầu với 
nó  

 
 Sống mà thiếu tình bạn chẳng khác gì cỏ cây thiếu 

ánh mặt trời.  
 
 Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. 

Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. 
 
 Đừng nên cười nhạo ước mơ của bất cứ ai! Những 

người không có ước mơ chẳng có nhiều đâu!   
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Khoa  Hoïc  vaø  Kinh  Thaùnh 
NASA và Kinh Thánh  

       Đây là một sự thật dành cho 

những nhà khoa học và cho tất cả những 
sinh viên nào đang gặp khó khăn trong việc 
thuyết phục người khác về mức độ xác thật 

của Kinh Thánh. Và đây cũng là một trong những điều 
đã tỏ ra Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo lạ lùng, và 
Ngài đã tể trị trên muôn vật.  
       Bạn có biết rằng có một chương trình không gian 
đang bận rộn chứng minh rằng điều được gọi là "hoang 
tưởng" trong Kinh Thánh là sự thật không? Ông Harold 
Hill, vốn là chủ tịch của công ty Curtis Engine ở Balti-
more, Maryland, và là một chuyên viên cố vấn trong 
chương trình không gian, kể rằng: "Tôi nghĩ một trong 
những điều kỳ diệu Chúa tỏ với chúng ta ngày hôm này 
đã xảy ra gần đây cho những nhà du hành vũ trụ và các 
nhà khoa học không gian ở Greenbelt, Maryland. Họ đã 
kiểm tra vị trí của mặt trời, mặt trăng, và các hành tinh 
ngoài không gian, nơi chúng có thể tọa lạc cách đây 100 
năm và 1000 năm.  
        Chúng tôi phải biết điều này để không phóng một 
vệ tinh lên và làm nó va đập vào bất cứ thiên thể nào 
trong những quỹ đạo của nó. Chúng tôi phải bố trí 
những quỹ đạo sao cho vệ tinh có thể tồn tại lâu dài, và 
nơi có những hành tinh, để tất cả không bị sa lầy. 
Những nhà khoa học cho loại máy tính đo lường chạy 
ngược thời gian nhiều thế kỷ, và nó đến một điểm dừng. 
Máy tính dừng lại và cho dấu hiệu đèn đỏ, điều đó có 
nghĩa là có cái gì đó sai trật, hoặc trong lượng thông tin 
được nạp vào, hoặc với kết quả khi so sánh với tiêu 
chuẩn.  
       Họ gọi cho bộ phận sửa chữa để kiểm tra, và họ hỏi 
nhau, "Có gì sai thế?"  Cuối cùng, họ tìm ra được rằng 
có một ngày bị mất đi trong quá khứ. Họ vò đầu bứt 
tóc... Không có câu trả lời. Cuối cùng, một nhà khoa học 
là Cơ Đốc nhân nói, "Các anh biết không, một lần tôi 
học trong trường Chúa nhật, họ có đề cập đến một thời 
điểm mặt trời dừng lại." Dù rằng mọi người không tin 
lời anh ta nói, song họ cũng không có câu trả lời nào 
khác, vì thế, họ đành bảo, "Hãy chỉ ra xem nào."  Anh ta 
lấy Kinh Thánh và tìm trong sách Giô-suê, ở đó, họ đọc 
được một đoạn rất kỳ cục - kỳ cục đối với bất cứ người 
bình thường nào. Họ thấy Đức Chúa Trời nói với Giô-
suê: "Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Chớ sợ, 
vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai 
đứng nổi trước mặt ngươi được." (Giô-suê 10:8). Giô-
suê lo lắng vì ông đang bị kẻ thù bao quanh và nếu trời 
tối thì kẻ thù sẽ áp đảo dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế Giô-suê 
cầu xin Chúa cho mặt trời dừng lại! Đúng vậy, "Ngày 
mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-
ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y
-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-
ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-
lôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến   
        
        

chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há 
không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại 
giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn." (Giô-suê 
10:12-13). 
       Những phi hành gia và các nhà khoa học bảo, "Như 
vậy là có một ngày bị mất đi trong chuỗi thời gian!" Họ 
kiểm tra lại các máy tính và trở về thời điểm được viết 
trong Kinh Thánh, và họ tìm thấy nó gần đúng, nhưng 
không chính xác đủ. Thời gian bị mất trong giai đoạn 
của Giô-suê là 23 giờ và 20 phút đồng hồ - chứ không 
phải là 24 tiếng trọn vẹn.  Họ đọc lại Kinh Thánh và 
trong đó chép "ước một ngày trọn." Chỉ một hai từ trong 
Kinh Thánh cũng rất quan trọng, bởi họ sẽ vẫn gặp rắc 
rối về 1000 năm trước nếu không tính 40 phút kia. Bốn 
mươi phút phải được tìm ra, bởi vì trong khoảng thời 
gian đó vệ tinh sẽ quay rất nhiều lần trong những quỹ 
đạo.  
      Khi nhà khoa học là người tín đồ nói trên suy nghĩ về 
điều này, anh nhớ ra ở đâu đó trong Kinh Thánh có nói 
về mặt trời ĐI NGƯỢC lại. Những nhà khoa học bảo 
anh ta chắc quẫn trí rồi, nhưng khi họ tìm lại trong Kinh 
Thánh thì thấy câu chuyện này ở sách II Các vua: “Khi 
Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết, người được tiên tri Ê-
sai thăm viếng, và Ê-sai nói rằng vua sẽ chẳng chết đâu. 
Vua Ê-xê-chia muốn xin một dấu hiệu rằng mình sẽ 
được chữa lành và sống. Ê-sai đã nói rằng, "Này là dấu 
Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho 
ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra: 
Ngươi muốn bóng tới trước mười độ hay là lui lại mười 
độ chăng? Ê-xê-chia đáp: Bóng tới trước mười độ thì 
chẳng khó gì; không! thà nó lui lại sau mười độ thì 
hơn." (II Các Vua 20:9-10) Tiên tri Ê-sai cầu khẩn với 
Đức Chúa Trời và Ngài đã đem bóng trở lui lại 10 độ 
(câu 11). Mười độ trên vạch đồng hồ mặt trời (được 
Kinh Thánh gọi là trắc ảnh A-cha) chính xác là bằng 40 
phút! 23 giờ và 20 phút trong đời Giô-suê, cộng với 40 
phút được đề cập trong sách II Các Vua đã làm mất đi 
một ngày trong vũ trụ!" Điều đó có phải kỳ diệu quá 
không?  
 
Suy gẫm:  
       Lời Chúa là sống và linh nghiệm, dù rằng thế gian 
tìm cách chối bỏ thì Kinh Thánh vẫn tồn tại và bày tỏ 
chân lý cứu rỗi. Chúng ta tin Chúa, và tin Kinh Thánh là 
lời Ngài, chúng ta cũng phải làm theo để lời Chúa được 
sống trong mỗi chúng ta.  Bạn có đọc, suy gẫm, hầu làm 
theo ý muốn Chúa trên đời sống mình chăng?  
 
Mỗi tuần một câu Kinh Thánh: “Vì lời của Đức Chúa 
Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai 
lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét 

tư tưởng và ý định trong lòng”(Hê-bơ-rơ 4:12). 
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                                         HAI CHUÛ NGHÓA                                    MS Nguyeãn  Thæ 

Toaø  Giaûng  Tin  Laønh 

       Mỗi chúng ta đều bận rộn với nhiều 

công việc nhưng đến cuối một ngày, cuối 
một tuần, cuối một tháng, cuối một năm 
hoặc bất cứ khi nào có thể dừng lại, chúng 
ta có bao giờ tự hỏi, mình bận rộn như vậy 

thì có được gì không? Có lợi ích gì cho ai không? 
Những bận rộn của mình đã đem lại được những điều 
gì? Và những điều đó có tồn tại hay có giá trị lâu dài 
không?  
 
       Một trong những điều mà con người đã hành hạ 
nhau là bắt người khác làm những công việc cực nhọc, 
vô bổ, phí thì giờ để rồi cuối cùng chẳng có gì như một 
số người đã từng kinh nghiệm. Dã tràng xe cát biển 
Đông đã trở thành câu sáo ngữ, tuy nhiên nó cũng là sự 
thật đối với nhiều đời sống. Tôi bận rộn việc gì? Cho ai? 
Và cuối cùng sẽ được gì?  
 
       Người học trò bận rộn học hành ngày đêm để nắm 
trong tay mảnh bằng. Người đi làm bận rộn cho xong đồ 
án hay số hàng để giao cho kịp thời hạn. Người nội trợ ở 
nhà bận rộn suốt ngày nhưng đến cuối ngày có khi 
không biết mình đã bận vào những việc gì vì chẳng thấy 
việc gì xong cả. Chúng ta bận rộn để được việc và có 
khi cũng bận rộn mà chẳng được việc gì cả. Vấn đề vì 
vậy không phải là bận hay không bận nhưng là bận vào 
việc gì.  
 
       Đời sống là một cuộc đầu tư và đời sống được tính 
bằng thời gian vì vậy sử dụng thì giờ như thế nào là điều 
quan trọng nhất trên đời. Chúng ta có thể sống cả cuộc 
đời bận rộn nhưng nếu sai mục đích thì đến cuối cuộc 
đời ta sẽ chẳng có gì, sẽ chẳng để lại được điều gì. Vì 
vậy đời sống cần được định hướng và định hướng đúng 
 
       Mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho trực 
giác và suy luận để nhận định và quyết định hướng đi 
cho đời sống. Nhưng một yếu tố khác có ảnh hưởng sâu 
đậm trên đời sống chúng ta khiến cho nhận định và 
quyết định của chúng ta bị lệch lạc và chúng ta đi vào 
con đường sai lầm lúc nào không hay. Yếu tố đó là yếu 
tố bên ngoài đến với chúng ta dưới nhiều hình thức mà 
nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị hướng dẫn sai lạc lúc 
nào không hay. Những yếu tố bên ngoài đó được mang 
bằng những tên gọi khác nhau. Có khi chúng ta không 
biết là có sự hiện diện của những yếu tố đó nhưng thật 
sự là nó đang ảnh hưởng và chi phối cuộc đời của chúng 
ta.  
 
       Tôi muốn nói đến một số chủ thuyết đang chi phối 
cuộc đời chúng ta và nhiều khi vô tình chúng ta đang 
chạy  theo  hay  đang  sống theo những chủ nghĩa đó mà   

không biết. Hai chủ nghĩa lớn đang chi phối con người 
của chúng ta trong xã hội này là chủ nghĩa vật chất và 
chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa vật chất là chủ nghĩa đặt 
giá trị vào vật chất, cho rằng những gì thực tế trước mắt 
mới có giá trị. Có thể chúng ta không chủ trương như 
vậy, cũng không tin như vậy nhưng mọi người chung 
quanh chúng ta, cuộc sống chung quanh chúng ta đều đi 
theo con đường đó và rồi chúng ta bị lôi cuốn vào đó lúc 
nào không hay. Giá trị của con người dĩ nhiên không 
nằm nơi của cải vất chất nhưng của cải vật chất đã đóng 
một vai trò quan trọng trong cuộc sống khiến chúng ta 
không chạy thoát khỏi vòng kiềm tỏa của của cải vật 
chất. Người ta có khuynh hướng định giá con người nơi 
tiền bạc của cải, nhà cửa, xe cộ, y phục, nữ trang và dần 
dần quên đi những giá trị khác. Như đã nói, không phải 
là chúng ta không biết vấn đề giá trị nhưng môi trường 
và hoàn cảnh sống đã điều kiện hóa chúng ta, khiến cho 
suy nghĩ và hành động của chúng ta rập theo khuôn của 
môi trường. Và vì vậy chúng ta đã bận rộn theo dòng 
đời, bận rộn kiếm tiền, nói rằng để sống còn nhưng thật 
ra là để ganh đua, để không thua sút người khác, để 
không khác với người chung quanh. Giống như một 
người lái xe trên xa lộ, đi vào lằn đường chạy nhanh 
nhất thì cứ như thế phải chạy cho nhanh mà thôi. Bận 
rộn đã trở thành điều mà ta suy nghĩ đó là nhu cầu của 
đời sống trong khi thật sự ta không phải đi vào con 
đường phải chạy nhanh và ganh đua đó.  
 
       Chủ nghĩa thứ hai chi phối suy nghĩ và quyết định 
của chúng ta là chủ nghĩa cá nhân. Thật ra gọi đây là chủ
-nghĩa-cá-nhân-ích-kỷ-chỉ-biết-có-mình thì đúng hơn. 
Tiếng Anh gọi là meism. Tôi, tôi và tôi. Dĩ nhiên mỗi 
người chúng ta phải biết thương chính mình, phải dành 
mọi tình cảm, phải biết lo cho bản thân. Nhưng từ chỗ lo 
cho bản thân, chúng ta đã trở thành ích kỷ lúc nào không 
hay bởi vì chung quanh chúng ta ai cũng đòi hỏi quyền 
lợi, ai cũng sống cho mình trước. Chúng ta thấy đó là 
điều tự nhiên và dĩ nhiên là sống theo dòng đời.  
 

 
 
 
 

       Hai chủ nghĩa đó đi song song với nhau: vật chất và 
cá nhân ích kỷ đã đưa con người vào chỗ bận rộn không 
dứt để tìm ra tiền và để tiêu tiền. Nếu đời sống con 
người lẩn quẩn chỉ có vậy thì đời sống đáng buồn thật, 
nhưng vượt lên trên vật chất và cá nhân còn có tâm linh,   
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còn có tha nhân. Chúa Giê-xu phán: Người ta sống chẳng 

phải chỉ nhờ bánh mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra 
từ Thiên Chúa (Ma-thi-ơ 4:4). Đời sống vật chất có đó 
nhưng không phải chỉ có ta mà còn có người chung 
quanh như lời Chúa phán: Hãy yêu người lân cận như 

mình. Dù hiểu biết về giá trị tiềm ẩn trong mỗi người chúng 
ta, nhưng trần gian và môi trường sống đã khiến cho cái 
nhìn và nhận định của chúng ta bị lệch lạc. Nói như vậy 
không có nghĩa là chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh và 
người chung quanh. Hoàn cảnh và người chung quanh 
có phần trong việc khuynh đảo suy tư của chúng ta 
nhưng chúng ta cần vượt lên trên hoàn cảnh. Chúng ta 
không thể là nạn nhân của hoàn cảnh nhưng phải đóng 
vai chủ động, nếu không chúng ta sẽ bị cuốn trôi theo 
dòng đời đến chỗ hư vong. Điều tôi muốn thưa với quý 
vị và các bạn trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay là 
chúng ta hãy dừng lại, phản tỉnh và đặt vấn đề. Đừng để 
cho dòng đời tiếp tục lôi chúng ta vào chốn hư vong. Có 
hai vấn đề chúng ta cần đặt ra, đó là: (1) Giá trị và: (2) 
Lý tưởng sống. Chúng ta không đặt giá trị vào vật chất 
nhưng chúng ta đang sống như thế nào? Những bận rộn 
của chúng ta bao nhiêu phần cho thân xác và bao nhiêu 
phần cho tâm linh nếu thân xác chỉ là ba vạn sáu ngàn 
ngày còn tâm linh là vô hạn? Còn lý tưởng sống thì sao? 
Tôi sống làm gì? Cho ai? Chỉ cho bản thân nầy mà thôi 
sao? Để có thể trả lời các câu hỏi nầy cách thỏa đáng, 
chúng ta cần phải về nguồn, cần trở lại với Đấng Tạo 
Hóa đã tạo dựng chúng ta để trả lời câu hỏi quan trọng 
nhất trên đời: Thiên Chúa đã đặt tôi trên quả đất nầy để 
làm gì? Tại sao tôi hiện hữu? Câu trả lời của Thiên Chúa 
là: “Ta đã dựng nên con người vì vinh quang Ta” (Ê-sai 
43:7). Chúng ta phải chấp nhận chủ quyền tuyệt đối của 
Thiên Chúa trong đời sống để thấy rằng mục đích chính 
của đời người là làm rạng Danh Thiên Chúa và tận 
hưởng Ngài mãi mãi. Đời sống có giá trị là đời sống tâm 
linh. Đời sống tâm linh của con người đã chết khi chúng 
ta xa lìa Thiên Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng 
trần chịu chết để đem con người trở lại địa vị làm con 
Thiên Chúa, để phần tâm linh con người được sống lại. 
Lúc đó con người mới hiểu được giá trị tâm linh và ý 
nghĩa của đời sống.  
 
       Thiên Chúa không đòi hỏi con người điều gì khác 
hơn là hết lòng, hết ý, hết sức yêu kính Chúa và yêu 
người lân cận như chính bản thân. Biết như vậy và sống 
như vậy sẽ giúp chúng ta, dù bận rộn đến đâu, đến cuối 
một ngày, một tuần, một tháng, một năm, đến cuối đời, 
ta sẽ không ân hận vì đã sống một đời vô ích và phải đi 
vào chốn trầm luân đời đời. Mong Bạn dừng chân, suy 
nghĩ và quyết định. Xin mời Quý vị sớm tiếp nhận Chúa 
Cứu Thế Giê-su làm Chúa làm Chủ đời sống mình. Nếu 
Quý vị muốn tin nhận Chúa Giê-su hoặc cần những ấn 
phẩm để tìm hiểu Tin Lành, xin hãy liên lạc với nhà thờ 
Tin Lành gần nơi mình ở nhất hoặc liên lạc với chúng 
tôi theo địa chỉ:  
 

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành, PO Box 2468;  
Fullerton, California 92837;  Tel: (714) 533-2278 

 

Những Bài Học Từ Loài 
Ngỗng Trời  

 
 
 
 
 

 
1. Khi một con ngỗng vỗ cánh, nó sẽ tạo ra một “lực 
nâng” cho các con chim theo sau nó. Bay theo hình 
chữ V, cả đàn ngỗng sẽ bay xa hơn 71% so với khi 
bay từng con một.  
 
Bài học: Khi biết chia sẻ chung chí hướng và ý 
thức cộng đồng, người ta có thể đến nơi họ muốn 
một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn.  
 
2. Khi một con ngỗng bị rơi ra khỏi đội hình, nó sẽ 
cảm thấy bị lôi kéo trở lại, ngăn không cho bay một 
mình. Vì thế, nó sẽ nhanh chóng quay trở lại đội 
hình để tận dụng lực nâng của con ngỗng phía trước 
nó.  

 
Bài học: Nếu chúng ta có được sự thông minh 
nhiều như của một con ngỗng, chúng ta sẽ tự biết 
hoạt động theo đội hình với những người cùng định 
hướng. Chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ 
của họ và đồng thời giúp đỡ những người khác.  
 
3. Khi con ngỗng đầu đàn bị mệt, nó quay ngược trở 
vào đội hình và một con ngỗng khác sẽ tiến lên vị trí 
tiên phong.  
 
Bài học: Cần phải thay nhau thực hiện những 
nhiệm vụ khó khăn và chia sẻ vai trò lãnh đạo. Cũng 
như loài ngỗng, con người phụ thuộc vào các kỹ 
năng, khả năng của nhau và phụ thuộc và một sự sắp 
xếp năng khiếu, tài năng hay tài nguyên theo cách 
duy nhất.  
 
4. Khi một con ngỗng bị ốm, bị thương, hoặc bị bắn 
rơi, hai con ngỗng khác sẽ tách ra khỏi đội hình để 
theo con ngỗng đó và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở với nó 
cho đến khi nó chết hoặc có thể tiếp tục bay. Sau đó, 
chúng sẽ nhập vào một nhóm khác hoặc bắt kịp với 
bạn.  
 
Bài học: Hãy luôn sát cánh bên nhau dù trong 
những giờ phút khó khăn hay khi yên bình suôn sẻ.  
 

Ni Kha 
Theo StoryBin  
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                                                                                                 THƯ NGỎ 
 
 

Kính gửi Quý thân hữu đồng hương Việt Nam, 
 
       Trước hết, xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston, Hội thánh Cơ Đốc lâu 
đời nhất của cộng đồng người Việt được thành lập tại Houston (Texas, Hoa Kỳ) với 38 năm lịch sử.  
       Người Việt Nam rất coi trọng chữ Hiếu, trước hết để nhắc nhở chúng ta biết ơn cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục 
mình, sau đó nhớ đến ông bà tổ tiên, và cũng không thể thiếu biết ơn nguồn cội của mình là Đấng Tạo Hóa - Đức Chúa 
Trời. Tại Hoa Kỳ này, người ta có ngày Lễ Hiền Mẫu (Mother’s Day) và Lễ Phụ Thân (Father’s Day), hai ngày lễ được 
khởi xướng từ những người Cơ Đốc, cũng là để nhắc nhở mọi người nhớ đến công cha nghĩa mẹ. Điều đó cho thấy tinh 
thần Hiếu Kính Cha Mẹ là bản chất của người tin Chúa, cũng như những người con chỉ có thể làm tốt trách nhiệm báo 
ơn cha mẹ khi biết thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên con người để làm đối tượng cho chính tình yêu 
của Ngài. 
       Trong tinh thần rao báo Tin Mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin mời quý vị đến với Hội Thánh chúng tôi để tìm 
thấy một cộng đồng người Việt nồng ấm và thân thiện. Chúng tôi tâm nguyện sống phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa 
và bày tỏ ân sủng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người. Vì thế, chúng tôi mong ước và mời gọi quý vị gia 
nhập vào một gia đình tinh thần có ích lợi cho quý vị. 
       Chúng tôi xin đưa ra những phương cách khác nhau để quý vị lựa chọn tham dự, và bởi đó được lớn lên trong mối 
liên hệ của quý vị với Thiên Chúa và với cộng đồng người Cơ Đốc Việt Nam qua Hội Thánh chúng tôi, bao gồm: 
    
      
      
 
   
       Nếu quý vị muốn biết cách nào mà quý vị và gia đình mình có thể tham dự những chương trình trên đây, xin hãy 
gọi điện thoại, email (tuvan@tinlanhhouston.org),  xem website của chúng tôi, hoặc tốt nhất là xin mời quý vị đến nhà 
thờ của Hội Thánh chúng tôi với các chương trình chính như sau: 
 
      
   
 
      
   
        Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị được phước hạnh và thỏa lòng khi đến với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 
Houston! 
 
   Trân trọng. 
 
Mục sư và Ban Chấp hành Hội Thánh Tin Lành VN Houston.  
 

 Học Kinh Thánh và sinh hoạt nhóm nhỏ cho các lứa tuổi 

 Sinh hoạt Thanh niên tươi trẻ và sống động (xử dụng Anh ngữ) 

 Sinh hoạt cho Nam giới và Nữ giới 

 Ngày Chúa Nhật: Sinh hoạt Thanh niên (xử dụng Anh ngữ) từ 9:30 AM;  Lễ Thờ phượng chính từ 11:15 AM;  
Sinh hoạt Thiếu nhi từ 11:15 AM 

 Thứ Sáu: Sinh hoạt Gia đình trẻ, Nhóm học Kinh Thánh cho Thanh niên từ 8:00 PM  

 Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành qua các ấn phẩm Cơ Đốc, xin liên hệ với chúng tôi để được cung 
cấp miễn phí. 

mailto:tuvan@tinlanhhouston.org

