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Laù Thö Toøa Soaïn 

 
Kính chào Quý độc giả, 

 

        Cảm tạ Đức Chúa Trời vì cuộc sống bình thƣờng mỗi 

ngày của chúng ta vẫn tiếp tục đi theo quy luật và trong sự 

quan phòng của Thiên Phụ từ ái. Trong tháng 5 và tháng 6, 

chúng ta có ngày Lễ Mẫu Thân (Mother’s day) và Lễ Phụ 

Thân (Father’s day); đó là những cơ hội thật tốt để con cái 

được nhắc nhở công ơn của cha mẹ đã sinh thành và dưỡng 

dục chúng ta. Hai ngày lễ ấy đã trở nên một phần quan 

trọng trong văn hóa của xứ sở này là nhờ sự khởi xƣớng 

của những ngƣời con là những Cơ Đốc nhân; điều đó càng 

khích lệ và nhắc nhở chúng ta nhiều hơn khi nghĩ đến công 

ơn của Đấng Tạo Hóa đã dựng nên con ngƣời, cũng là 

Đấng đã ban điều răn “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho 

ngƣơi đƣợc sống lâu trên đất”. Thêm nữa, Chủ Nhật cuối 

tháng 5 là ngày Lễ Ngũ Tuần-kỷ niệm Đức Thánh Linh đã 

giáng lâm, khai sinh Hội thánh của Chúa trên thế gian. Vì 

vậy nội dung của “Niềm Tin và Cuộc Sống” số 4 này ngoài 

những mục quen thuộc nhằm gây dựng đời sống tâm linh 

của con dân Chúa, phản ánh sinh hoạt và công việc xây 

dựng Hội thánh, thì chúng tôi cũng dành một phần quan 

trọng để chúng ta suy ngẫm về công cha nghĩa mẹ. Nguyện 

ƣớc Chúa ban cho chúng ta những gia đình Cơ Đốc hạnh 

phúc! Khi nhìn xem thực tế và nhu cầu của Hội thánh, 

chúng ta cần dốc lòng cầu xin sự thƣơng xót và quyền năng 

của Chúa Thánh Linh sẽ tiếp tục tuôn đổ trên Hội thánh 

Ngài, chỉ có nhƣ vậy chúng ta mới có những Hội thánh 

sống mạnh và đem Tin Lành vào cuộc sống một cách kết 

quả. 

 

Trân trọng. 

Ban Chấp hành Hội Thánh Tin Lành Houston  

Đức Thánh-Linh 
 

Khi tiếp Giê-xu vào lòng mình 

Chúa Cha ban tặng Đức Thánh-Linh 

Đấng dẫn ta đi đường công chính 

Ban cho ân sủng đƣợc tái sinh. 

 

Ngài ở cùng ta suốt linh trình 

Hằng ngày chỉ tỏ Lời Thánh Kinh 

Nhắc nhở, nhủ khuyên, cùng khuyến cáo 

Dắt vào lối hẹp, phƣớc vĩnh-sinh. 

 

Khi gặp nguy biến đến thình lình 

Khi lòng sờn não, lúc hoảng kinh 

Trong cơn thử thách nhụt tâm trí 

Ngài đến nâng đỡ, bổ tâm linh. 

 

Khi gánh buồn lo trĩu thân mình 

Khi gặp sầu khổ, nếm dèm khinh 

Đối diện tai ương dường kiệt sức 

Ngài thêm năng lực, khiến an ninh. 

 

Trong cảnh đớn đau, uẩn ức tình 

Không lời thốt đƣợc, chỉ lặng thinh 

Ngài hiểu tâm tƣ, thay lời khẩn 

Cầu Cha thăm viếng, đoái thƣơng tình. 

 

Tạ ơn Thần Chúa, Đức Thánh-Linh 

An ủi, phủ che, giữ an bình 

Là Đấng cảm thông ngƣời với Chúa 

Giải bày Ân-điển, tỏ Thiên tình! 
 

     Anh-Thư 

     Kỷ-niệm ngày Đức Thánh-Linh giáng lâm - 5-2012 

 

 N¶i Dung SÓ 4 næm 2012 

BỒI LINH - Phép Lạ Tại Na-in                                                        3 - 6 

BẠN ĐỌC VIẾT                                                                                    9     

Lá Thƣ Tòa Soạn                                                           2 

THẾ GIỚI CƠ ĐỐC - 

Hội Thánh Năng Động Của Đức Chúa Trời                                     7-9                                           

TIN TỨC HỘI THÁNH                                                        10-11 

BỒI DƢỠNG LINH VỤ  -  ( Phần II )    

Chỗ Cao Quí Nhất Trong Nƣớc Đức Chúa Trời                              12-14                                          

SUY NGẪM - Khi Nhiều Ngƣời                                             15-16 

GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC - Hiếu Kính Cha Mẹ                              17-18                                          

TÒA GIẢNG TIN LÀNH -  

Ngày Hiền Mẫu                                                                                19-20                                                                               

Lời Hay Ý Đẹp  

 
1.   Tôi chƣa từng gặp ngƣời nào gây rắc rối nhiều cho tôi    

      bằng chính tôi.   

2. Khi bạn đặt những lo toan của mình trong tay Chúa thì    

      Ngài đặt bình an của Ngài trong lòng bạn. 

3. Khi Đấng Christ là trọng tâm của sự chú ý, mọi thứ khác  

       sẽ đâu vào đấy.  

4. Sự tự do không cho phép chúng ta muốn làm vui lòng  

       mình, nhƣng làm đẹp lòng Chúa.  

5. Chúa kêu gọi ai Ngài sẽ trang bị cho ngƣời ấy, ai đƣợc  

      Chúa trang bị sẽ đƣợc Ngài sai đi. 

6. Ngƣời thật sự khôn ngoan là ngƣời rút kinh nghiệm từ  

       ngƣời khác. 

7.   Lời nói của chúng ta có khả năng gây ảnh hƣởng, còn Lời  

      Chúa có năng lực cứu rỗi. 

8. Thì giờ dành cho con cái là thì giờ đầu tƣ khôn ngoan  

      nhất. 

9. Chia cách là định luật của trái đất – còn sum họp là định  

      luật của thiên đàng. 

10. Một Cơ Đốc nhân là đại sứ và ngƣời phát ngôn của Vua  

      trên muôn Vua.  
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        Moät cuoäc hoäi thaûo môùi ñöôïc toå chöùc 

taïi tænh Ñoàng Nai (Vieät Nam), ñaõ laøm nhieàu 

ngöôøi quan taâm. Vôùi chuû ñeà “Giaùo duïc ñaïo 

ñöùc cho hoïc sinh, sinh vieân ôû nöôùc ta hieän nay – Thöïc 

traïng vaø Giaûi phaùp”, coù moät soá keát luaän ñöôïc coâng boá 

khieán ngöôøi ta khoâng theå khoâng “giaät mình”: 8% hoïc 

sinh baäc tieåu hoïc (Elementary) ñaõ bieát gian laän khi thi 

cöû, leân ñeán baäc Trung hoïc cô sôû (Middle school) thì tyû 

leä ñoù ñaõ nhaûy voït ñeán 55%, Trung hoïc phoå thoâng 

(High school) laø 60%, vaø baäc Ñaïi hoïc-Cao ñaúng 

(University & College) laø 69%. ÔÛ baäc tieåu hoïc, 22% 

hoïc sinh bieát noùi doái cha meï, ñeán baäc Trung hoïc cô sôû 

vaø Trung hoïc phoå thoâng thì tæ leä noùi doái ñaõ laø 50% vaø 

64%; vaø ñeán baäc Ñaïi hoïc - Cao ñaúng thì coù ñeán hôn 

80% sinh vieân saün saøng noùi doái phuï huynh. Moät vaøi soá 

lieäu khaùc raát ñaùng lo ngaïi: khi ñieàu tra khaûo saùt taïi 30 

tröôøng Ñaïi hoïc - Cao ñaúng, coù ñeán 51,4% sinh vieân 

cho raèng “soáng thöû tröôùc hoân nhaân laø hieän töôïng khaù 

phoå bieán” vaø ñöôïc coi laø “bình thöôøng”; neáu naêm 1986 

coù 3.607 ngöôøi chöa thaønh nieân phaïm toäi bò phaùt hieän 

thì ñeán naêm 1996 con soá naøy laø 11.726 em (gaáp 3 laàn); 

teä naïn ma tuyù trong hoïc ñöôøng ñang gia taêng ñoät bieán  

töø 600 hoïc sinh-sinh vieân nghieän (naêm 2004) leân ñeán 

1.234 tröôøng hôïp (naêm 2007)… 

Nhöõng soá lieäu treân ñaây chæ laø moät phaàn nhoû trong 

raát nhieàu nhöõng thöïc traïng vaø nan ñeà cuûa thanh nieân 

ngaøy nay cho duø laø ôû Vieät Nam, Hoa Kyø hoaëc caùc 

nöôùc khaùc; nhöõng ngöôøi Cô Ñoác treû tuoåi trong Hoäi 

Thaùnh cuõng ñang coù nhöõng nan ñeà khieán Hoäi Thaùnh 

khoâng theå an taâm, bôûi vì chuùng ta coù traùch nhieäm “giöõ 

laáy Ñaïo söï soáng, chieáu saùng nhö ñuoác trong theá 

gian” (Phi-líp 2:15). Quan taâm ñeán ñeå thaáy roõ thöïc 

traïng giôùi treû beân ngoaøi xaõ hoäi (noùi chung) cuõng nhö 

trong Hoäi Thaùnh (noùi rieâng) vaø suy nghó ñeán vieäc Hoäi 

Thaùnh phaûi laøm gì ñoái vôùi giôùi treû, ñoù laø moät coâng vieäc 

lôùn, caáp thieát vaø quan troïng.    

Chuùng ta cuøng suy gaãm caâu chuyeän veà chaøng trai 

treû thaønh Na-in ñöôïc Chuùa Gieâ-xu laøm cho soáng laïi töø 

trong söï cheát, qua ñoù ñeå suy nghó ñeán thöïc teá vaø coâng 

vieäc cuûa Hoäi Thaùnh cho nhöõng Cô Ñoác nhaân treû tuoåi 

hoâm nay. 

 

Môc s ¢u Quang Vinh  

Boài Linh 
PHEÙP LAÏ TAÏI NA-IN 

                                              Kinh Thaùnh:  Lu-ca 7: 11-17 

Lu-ca kyù thuaät trong chöông 7 caâu 11 raèng: Sau 

khi rôøi thaønh Ca-beâ-na-um, Chuùa Gieâ-xu ñi ñeán thaønh 

Na-in trong haønh trình truyeàn giaùo cuûa Ngaøi; ñaây laø 

moät thaønh phoá raát nhoû trong vuøng Ga-li-leâ, caùch Na-xa

-reùt khoaûng 6 daëm ñöôøng vaø 1 ngaøy haønh trình töø Ca-

beâ-na-um. Tuy thaønh phoá naøy chæ moät laàn duy nhaát 

ñöôïc noùi ñeán trong Kinh Thaùnh, nhöng noù trôû neân raát 

noåi tieáng vì taïi ñaây ñaõ xaûy ra moät söï kieän phi thöôøng 

vaø laø moät pheùp laï vó ñaïi: Chuùa Gieâ-xu khieán moät 

chaøng trai töø cheát soáng laïi. 

 

Tröôùc heát chuùng ta thaáy moät caûnh traïng buoàn 

thaûm. Khi Chuùa Gieâ-xu vaø ñoaøn daân ñoâng (goàm caùc 

moân ñoà vaø ñoâng ñaûo daân chuùng) môùi ñi tôùi gaàn cöûa 

thaønh Na-in, thì moïi ngöôøi phaûi chöùng kieán moät caûnh 

traïng ñau loøng: ñaùm tang cuûa moät chaøng trai treû, maø 

chaøng trai aáy laïi laø ngöôøi con duy nhaát cuûa moät ngöôøi 

meï goaù buïa. Vì vaäy, hieån nhieân laø söï cheát cuûa chaøng 

thanh nieân naøy phaûi coù taùc ñoäng maïnh meõ ñeán nhieàu 

ngöôøi: 

- Vôùi ngöôøi meï goaù buïa: Baø aáy voán ñaõ maát 

choàng, baây giôø laïi maát luoân ngöôøi con trai duy nhaát, 

neân noãi ñau buoàn cuûa baø coù theå noùi laø gaáp boäi phaàn 

hôn so vôùi nhöõng ngöôøi khaùc. Ñaõ coù laàn toâi ôû trong 

moät ñaùm tang cuûa moät ngöôøi duø khoâng phaûi quaù treû, 

nhöng nhìn ngöôøi meï giaø than khoùc nhöõng caâu nhö “Laù 

vaøng coøn ôû treân caây, laù xanh ñaõ ruïng giôøi hay chaêng   
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Nhö vaäy söï cheát cuûa chaøng trai naøy coù taùc ñoäng 

khoâng nhoû tôùi nhöõng ngöôøi khaùc, töø trong gia ñình cho 

ñeán ngoaøi xaõ hoäi. Moät khoâng khí u aùm, ñau buoàn saâu 

saéc ñang ngöï trò trong soá nhöõng ngöôøi coù maët ôû ñoù baát 

keå laø ngöôøi coù hoaëc khoâng coù moái lieân heä tröïc tieáp vôùi 

ngöôøi meï goaù vaø chaøng thanh nieân naøy. 

Trong baát cöù thôøi ñaïi vaø quoác gia naøo, thanh nieân 

cuõng luoân luoân chieám moät vò trí heát söùc quan troïng ñoái 

vôùi xaõ hoäi vaø caû ñoái vôùi Hoäi Thaùnh: thanh nieân ñoùng 

goùp raát lôùn söùc löïc vaø trí tueä cuûa mình, ngöôïc laïi thanh 

nieân cuõng raát caàn ñöôïc söï quan taâm vaø ñaàu tö thích 

ñaùng; thanh nieân laø nhöõng ngöôøi maø cha meï, Hoäi Thaùnh 

vaø xaõ hoäi gôûi gaém toaøn boä hy voïng vaø tình yeâu vaøo ñoù. 

Nhöõng nan ñeà vaø nhu caàu cuûa ngöôøi  treû tuoåi coù  aûnh  

höôûng  ñeán  toaøn  theå  gia  ñình, xaõ hoäi vaø Hoäi Thaùnh, 

vì vaäy chuùng ta khoâng theå khoâng löu taâm. 

Ñoái vôùi ngöôøi bình thöôøng, khi “cheát” coù nghóa laø 

thaân theå ngöôøi ñoù khoâng coøn cöû ñoäng, khoâng coøn coù theå 

laøm nhöõng vieäc nhö aên uoáng, noùi naêng, ñi ñöùng, laøm 

vieäc…Vôùi nhöõng ngöôøi “cheát laâm saøng” thì coøn moät 

chuùt söï soáng, nhöng goïi laø cheát cuõng khoâng sai, vì neáu 

ngöøng nhöõng söï trôï giuùp bôûi caùc phöông tieän y hoïc taân 

tieán thì ngöôøi ñoù seõ cheát thaät söï. Cuõng coù nhöõng ngöôøi 

soáng nhöng bò coi nhö cheát vì ñôøi soáng cuûa ngöôøi aáy 

khoâng coøn yù nghóa vôùi chính hoï vaø khoâng coøn giaù trò 

cho xaõ hoäi, thaäm chí coøn trôû neân gaùnh naëng. Thanh nieân 

trong Hoäi Thaùnh ngaøy nay ñang trong tình traïng nhö theá 

naøo? Neáu baét maïch chaån beänh thì chuùng ta coù theå ñang 

“cheát” theo yù nghóa thuoäc linh, qua caùc bieåu hieän nhö: 

- Ñöùc tin caù nhaân yeáu ñuoái duø coù ngöôøi ñaõ traûi qua 

nhieàu naêm thaùng tin Chuùa nhöng khoâng thaät söï theo 

Chuùa. Khi khoâng bieát roõ Chuùa laø Ñaáng mình tin caäy thì 

ñôøi soáng thuoäc linh ôû trong tình traïng “con ñoû, khoâng 

tröôûng thaønh, soáng theo xaùc thòt”, ñeán noãi nieàm tin 

khoâng coù hoaëc aûnh höôûng raát ít tôùi ñôøi soáng cuûa ngöôøi 

ñoù.  Moãi naêm,  khi caùc traïi heø ñöôïc toå chöùc cho giôùi treû,  

giôøi!”, quaû thaät khoù ai coù theå caàm ñöôïc nhöõng doøng 

nöôùc maét.  Ngöôøi con trai naøy bao laâu nay laø nieàm hy 

voïng vaø nguoàn an uûi cho ngöôøi meï goaù, nhöng baây giôø 

ñöùa con aáy maát ñi thì baø meï naøy khoâng coøn nôi nöông 

döïa an uûi veà tinh thaàn, ñoàng thôøi coù theå laø cuoäc soáng 

vaät chaát cuõng seõ bò ñe doaï vì ai seõ phuïng döôõng baø luùc 

tuoåi giaø? Vôùi ngöôøi meï naøy, söï cheát cuûa con trai moät 

laø daáu chaám heát cho nhöõng ngaøy coøn laïi cuûa cuoäc ñôøi 

baø, chaám heát cho moïi hy voïng vaø hoaøi baõo maø laâu nay 

baø troâng ñôïi. Maát maùt thaät laø lôùn lao cho ngöôøi meï naøy 

khi con trai duy nhaát qua ñôøi, chöa keå ñeán nhöõng yù 

nghó tieâu cöïc khaùc coù theå xuaát hieän trong taâm trí cuûa 

baø nhö “Laøm sao Ñöùc Chuùa Trôøi baát coâng vaäy? Laøm 

sao toâi phaûi chòu ñieàu ñau ñôùn toät cuøng naøy? Roài ñaây 

toâi seõ soáng ra sao?...” 

        - Vôùi nhöõng ngöôøi ñi ñöa tang: chaéc chaén raèng hoï 

raát ñau buoàn vaø thaät söï caûm thoâng vôùi ngöôøi meï goaù 

naøy vì “coù nhieàu ngöôøi ôû thaønh ñoù ñi ñöa (tang) vôùi baø 

goaù aáy” (Lu-ca 7:12). Hình aûnh ñoù cho thaáy ngöôøi meï 

goaù naøy laø moät ngöôøi phuï nöõ ñöôïc yeâu meán vaø quyù 

troïng, coù theå laø vì chính baø ñaõ yeâu meán vaø quan taâm 

tôùi nhöõng ngöôøi khaùc trong nhöõng thaùng naêm qua. Vì 

vaäy, luùc naøy nhöõng ngöôøi trong thaønh ñi ñöa tang 

chaøng trai vôùi loøng thöông tieác “moät chieác laù xanh sôùm 

lìa caønh”, ñoàng thôøi qua ñoù hoï cuõng baøy toû söï yeâu 

meán, caûm thoâng vaø mong öôùc seû chia phaàn naøo trong 

noãi ñau cuûa ngöôøi meï goùa ñaùng kính naøy. 

- Vôùi nhöõng ngöôøi khieâng quan taøi: hieån nhieân 

vieäc khieâng ngöôøi cheát töø trong thaønh ñi ra ngoaøi thaønh 

ñeán nôi choân caát khoâng heà laø moät vieäc nheï nhaøng vaø 

deã daøng, vì ñöôøng xa vaø phaûi böôùc ñi chaäm raõi trong 

moät ñaùm tang ñoâng ñaûo ngöôøi noái goùt ngöôøi. Hoï phaûi 

khieâng moät gaùnh naëng treân vai maø ñoù laø gaùnh naëng  

khoâng ai muoán choân xuoáng ñaát, ñoù laø gaùnh naëng vaø 

cuõng laø ñieàu thieâng lieâng quyù giaù vôùi hoï. 

- Vôùi Chuùa Gieâ-xu: Ngaøi nhìn ñaùm tang, thaáy 

ngöôøi meï goaù vaø Ngaøi “ñoäng loøng thöông xoùt”, töùc laø 

ñaùm tang naøy coù ñieàu gì ñoù khoâng gioáng vôùi nhöõng 

ñaùm tang khaùc vaø khieán Ngaøi phaûi löu taâm. Ngaøi thaáy 

moät ngöôøi meï vôùi taám loøng tan vôõ, ñaày nhöõng toån 

thöông vaø ñau ñôùn, khoâng ai coù theå caûm thoâng heát vaø 

giuùp ñôõ ñöôïc baø trong nieàm ñau thöông vaø söï baát haïnh 

quaù lôùn naøy. Xuyeân suoát qua quan taøi, Chuùa thaáy moät 

chaøng trai ñaõ cheát, moät ngöôøi maø leõ ra phaûi soáng vôùi 

raát nhieàu nhöõng traùch nhieäm vaø hoaøi baõo cho töông lai. 

Chuùa Gieâ-xu nhìn thaáy taát caû nhöõng ñieàu ñoù, vaø Ngaøi 

ñoäng loøng thöông xoùt. 
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nhieàu thanh nieân khi ñoái dieän vôøi Lôøi Chuùa ñaõ thaønh 

thaät coâng nhaän coù nhieàu “vaán ñeà” trong nieàm tin caù 

nhaân cuûa mình nôi Chuùa: khoâng ñoïc hoaëc löôøi bieáng 

hoïc Kinh Thaùnh cuõng nhö caàu nguyeän, chöa töøng noùi 

veà Chuùa cho ngöôøi khaùc ñeán noãi khoâng ai bieát mình 

tin Chuùa…Vaø khi Tin Laønh khoâng ñi vaøo theá gian thì 

tinh thaàn theá gian seõ ñi vaøo ñôøi soáng Cô Ñoác: ñaõ coù 

nhöõng ngöôøi trong giôùi treû Tin Laønh sa ngaõ, vöôùng 

maéc vaøo teä naïn xaõ hoäi. 

- Khoâng coù ñôøi soáng yeâu meán vaø tin kính Chuùa. 

Neáu ngöôøi Cô Ñoác khoâng coù moät ñôøi soáng tin kính, 

ngay thaúng vaø troïn veïn theo Lôøi Chuùa thì baûn thaân 

ngöôøi ñoù bò ñoàng hoaù vôùi toäi loãi, xa Chuùa vaø maát ñöùc 

tin, khoâng coù aûnh höôûng toát ñeán ngöôøi khaùc, khoâng 

laøm vinh hieån Danh Chuùa. 

- Khoâng coù khaûi töôïng cho ñôøi soáng. Khaûi töôïng 

cuûa moãi ngöôøi Cô Ñoác lieân quan ñeán gia ñình, ñeán 

töông lai cuûa Hoäi Thaùnh, ñeán ñaát nöôùc vaø daân toäc. 

Ngöôøi ta vaãn noùi “ngaøy mai baét ñaàu töø ngaøy hoâm 

nay”, neáu hieåu theo yù nghóa laø chuùng ta muoán coù gaët 

thì phaûi  gieo tröôùc, thöïc teá cho thaáy thaät ñaùng buoàn 

cho nhieàu thanh nieân Cô Ñoác vì chuùng ta khoâng heà 

coù suy nghó vaø söï quan taâm ñeán tình hình Hoäi Thaùnh, 

xaõ hoäi, theá giôùi ñeå bieát ñang ñi veà ñaâu, tieán boä hay 

thoaùi lui, phaùt trieån hay ñình treä…Nhieàu thanh nieân 

ñaõ boû phí thì giôø trong nhöõng troø chôi giaûi trí thay vì 

sieâng naêng hoïc taäp vaø laøm vieäc, cuõng khoâng tìm ra 

cho mình moät coâng vieäc naøo ñeå phuïc vuï trong Hoäi 

Thaùnh vaø xaõ hoäi ...  

Ñoái vôùi Hoäi Thaùnh vaø gia ñình, söï “cheát ñöùc 

tin” cuûa thanh nieân ñoàng nghóa vôùi söï dieät vong cuûa 

Hoäi Thaùnh vaø luïi taøn cuaû moät gia ñình. Nhieàu nhaø 

thôø taïi Chaâu AÂu ñaõ phaûi baùn ñi hoaëc laøm baûo taøng 

vieän vì lyù do: Giaùo hoäi chæ coøn moät soá tín ñoà cao tuoåi 

vaø moät soá ít con caùi hoï coù maët trong nhaø thôø. Theá heä 

oâng cha giöõ ñöôïc ñöùc tin nhöng moät Hoäi Thaùnh 

khoâng thanh nieân thì khoâng theå toàn taïi laâu daøi. Nhieàu 

Hoäi Thaùnh Vieät Nam taïi Hoa Kyø cuõng ñang heát söùc 

lo laéng cho töông lai ñöùc tin cuûa con em chuùng ta - 

nhöõng ngöôøi treû tuoåi thuoäc theá heä thöù hai, thöù ba 

ñöôïc sinh ra treân ñaát Myõ naøy. Thanh nieân “cheát” 

ñoàng nghóa vôùi moät Hoäi Thaùnh cheát, ñoàng nghóa vôùi 

moät gia ñình Cô Ñoác cheát. Ngoaïi tröø moät söï cheát 

trong quy luaät cuûa Chuùa, thì taát caû moïi söï cheát coøn 

laïi ñeàu ñem ñeán cho con ngöôøi moät thaûm hoaï nhaát 

ñònh. 

Toùm laïi,  neáu  ñôøi  soáng  thanh  nieân Cô Ñoác maø  

“cheát” thì Hoäi Thaùnh seõ cheát; neáu Hoäi thaùnh “cheát” thì 

khoâng laøm vinh hieån Danh Chuùa, khoâng coøn quyeàn 

naêng ñeå laøm chöùng vaø truyeàn giaûng Tin Laønh cho ñoàng 

baøo, thaäm chí trôû thaønh troø cöôøi cho theá gian. Gioáng 

nhö ngöôøi meï goaù ôû thaønh Na-in naøy ñau khoå bieát 

döôøng naøo khi phaûi chöùng kieán söï cheát cuûa ñöùa con 

trai duy nhaát cuûa mình; hôn theá nöõa, chính Chuùa Gieâ-

xu phaûi ñau loøng vì Hoäi Thaùnh (trong ñoù coù nhöõng 

ngöôøi treû tuoåi) laø baày chieân maø Ngaøi ñaõ cöùu chuoäc 

baèng huyeát voâ giaù cuûa chính Ngaøi; cho neân taát yeáu 

Ngaøi phaûi haønh ñoäng. 

Khi Chuùa Gieâ-xu ñi ñeán ñoù, thaáy ñaùm tang vaø  

Ngaøi ñoäng loøng thöông xoùt; Ngaøi ñaõ laøm pheùp laï khieán 

chaøng trai naøy soáng laïi. Ngaøy nay, neáu thanh nieân Cô 

Ñoác ñang “cheát” thì cuõng phaûi nhôø caäy quyeàn naêng 

cuûa Chuùa Gieâ-xu ñeå ñöôïc phuïc sinh. Chuùng ta haõy 

xem nhöõng haønh ñoäng cuûa Chuùa Gieâ-xu ñeå thaáy nhöõng 

ñieàu Ngaøi laøm daãn ñeán söï soáng laïi cuûa chaøng thanh 

nieân ñaõ cheát.  

Tröôùc heát, Ngaøi “thaáy” ñaùm tang (hieån nhieân) vaø 

Ngaøi cuõng “thaáy” thöïc traïng ñau khoå cuûa ngöôøi meï 

goaù. Ngaøy nay, con maét cuûa Ñaáng Toaøn Naêng cuõng 

“thaáy” vaø chæ ra cho chuùng ta thöïc traïng cuûa mình, nhö 

Hoäi Thaùnh Saït-ñe coù tieáng laø soáng maø thaät ra laø cheát 

(Khaûi Huyeàn 3:1). Moãi thanh nieân Cô Ñoác caàn nhôø caäy 

Chuùa soi xeùt vaø chæ ra cho chuùng ta thaáy mình ñang ôû 

trong ñôøi soáng thuoäc linh nhö theá naøo. Chuùng ta ñang 

gieo ra aûnh höôõng naøo (toát hoaëc xaáu) ñeán nhöõng ngöôøi 

khaùc tröôùc heát laø nhöõng ngöôøi cuøng löùa tuoåi vôùi mình? 

Thaáy ñaùm tang vaø noãi ñau khoå cuûa ngöôøi meï, 

Chuùa “ñoäng loøng thöông xoùt”, ñieàu ñoù cho thaáy loøng 

nhaân töø lôùn lao cuûa Chuùa. Ñaõ bieát bao nhieâu laàn chuùng 

ta (trong ñoù coù nhöõng ngöôøi treû tuoåi) vaáp ngaõ, phaïm toäi 

laøm cho Chuùa ñau loøng, vaø neáu khoâng coù loøng nhaân töø 

vôùi söï thöông xoùt voâ bieân cuûa Chuùa - keå caû khi Ngaøi 

nghieâm khaéc söûa trò chuùng ta - thì chaéc chaén khoâng ai 

coøn soáng. Ngaøi coøn cho chuùng ta coù cô hoäi, vaø gieo 

vaøo taâm trí cuõng nhö taám loøng chuùng ta hy voïng khi 

Ngaøi phaùn vôùi ngöôøi meï goaù buïa raèng “Ñöøng khoùc”. 

Chính Ngaøi “laïi gaàn, rôø quan taøi” ñeå theå hieän söï caûm 

thoâng vaø quan taâm cuûa Ngaøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang 

ôû trong khoå ñau baát haïnh, vaø vieäc laøm ñoù vöôït leân treân 

caû nieàm tin truyeàn thoáng cuõng nhö quy ñònh nghieâm 

khaéc cuûa Luaät phaùp Cöïu Öôùc - moät ngöôøi trôû neân oâ ueá 

neáu ñuïng vaøo xaùc cheát, bò coi laø khoâng tinh saïch theo 

luaät phaùp, vaø khoâng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän 

( Daân Soá Kyù 19:14-22).  Baèng  vieäc rôø ñeán quan taøi maø  



6 

 

thöïc chaát laø ñuïng ñeán thi haøi chaøng thanh nieân (vì 

ngöôøi Do Thaùi khoâng duøng quan taøi nhö chuùng ta, song 

chæ lieäm vaø boù xaùc laïi roài ñeå leân chieác caùng vaø khieâng 

ñi an taùng), Chuùa Gieâ-xu ñaõ baøy toû raèng Ngaøi ñaày loøng 

thöông xoùt, naém giöõ thaåm quyeàn vöôït treân nhöõng luaät 

leä toân giaùo vaø nieàm tin. Ngaøi laø Ñaáng chuû teå hoaøn vuõ 

coù quyeàn caû  treân söï cheát cuõng nhö treân söï soáng, ñeå roài 

khi Ngaøi phaùn “Hôõi ngöôøi treû kia, ta baûo ngöôi chôø 

daäy” thì haønh ñoäng trong quyeàn naêng thieân thöôïng cuûa 

Ngaøi ñaõ khieán chaøng trai soáng laïi töø coõi cheát, ñoàng thôøi 

mang laïi söï kinh ngaïc cuøng nieàm vui möøng khoân xieát 

cho ngöôøi meï goaù cuõng nhö moïi ngöôøi chöùng kieán pheùp 

laï ñoù. Chuùa Gieâ-xu rôø ñuïng ñeán chaøng thanh nieân ñaõ 

ñem ñeán söï phuïc sinh vaø söùc soáng môùi cho chaøng, cuõng 

nhö cho gia ñình vaø xaõ hoäi. Ngaøy nay, chuùng ta caàn söï 

rôø ñuïng nhö vaäy cuûa Chuùa Gieâ-xu vôùi töøng thanh nieân 

trong Hoäi Thaùnh. Chæ coù söï soáng cuûa Chuùa ñuïng ñeán 

môùi thay ñoåi nhöõng gì ñaõ cheát trong moãi gia ñình, Hoäi 

Thaùnh vaø xaõ hoäi. Söï soáng cuûa Chuùa trong moãi chuùng ta 

seõ aûnh höôûng vaø ñem laïi söï soáng cho tha nhaân trong nôi 

maø moãi moät chuùng ta ñang soáng. 

Cuoái cuøng, chuùng ta cuõng haõy chuù yù ñeán moät thöïc 

teá: Trong hoaøn caûnh ñaëc bieät naøy, khoâng coù ai trong 

ñaùm tang caàu xin Chuùa Gieâ-xu laøm gì, song chính Ngaøi        

ñaõ chuû ñoäng ñöa ra söï cöùu giuùp, moät haønh ñoäng ñeïp ñeõ 

phuø hôïp loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi.  Hình aûnh thaät aán 

töôïng laø ôû choã:  Trong phaân ñoaïn Kinh Thaùnh naøy, 

tröôùc giaû Lu-ca ñaõ duøng danh hieäu Chuùa (Lord) ñeå moâ 

taû vieäc laøm cuûa Chuùa Gieâ-xu.  “Chuùa” nghóa laø Ñaáng 

Teå Trò Toái Cao treân vuõ truï bao la voâ taän laïi ñang nhìn 

xem vaø quan taâm ñeán moät ngöôøi meï nhoû beù naøy, thaáy 

heát tình traïng vaø saün saøng cöùu giuùp bôûi tình thöông vaø 

quyeàn naêng voâ ñoái töø thieân thöôïng.  Coøn hôn theá nöõa, 

Ngaøi ñang quan phoøng, chaêm soùc, höôùng daãn Hoäi 

Thaùnh cuûa Ngaøi treân ñaát - bieát bao nhieâu con ngöôøi ñaõ 

ñöôïc Ngaøi cöùu chuoäc, thì chaéc chaén Ngaøi cuõng saün saøng 

ñeå cöùu nhöõng ngöôøi treû tuoåi  ra khoûi tình traïng thuoäc 

linh sa suùt cuûa mình.  Theá nhöng ñeå pheùp laï cuûa Chuùa 

thöïc hieän, Chuùa caàn con ngöôøi laøm gì? 

          Trong ñaùm tang naøy, khi nghe Chuùa phaùn thì 

ngöôøi meï phaûi ngöøng khoùc, ñaùm ñoâng phaûi nhöôøng 

böôùc ñeå cho Ngaøi laïi gaàn vaø nhöõng ngöôøi khieâng quan 

taøi phaûi döøng laïi khi Ngaøi rôø ñuïng ñeán thi haøi chaøng 

thanh nieân vaø truyeàn leänh, thì “ngöôøi cheát vuøng ngoài 

daäy vaø khôûi söï noùi”.  Trong boái caûnh khoâng moät ai 

trong soá nhöõng ngöôøi ñi ñöa tang caàu xin Chuùa thöông 

xoùt maø cöùu giuùp ngöôøi meï goaù naøy,  thì chính ngöôøi meï  

vaø nhöõng ngöôøi ñöa tang phaûi coù hy voïng, phaûi coù ñöùc 

tin ñeå chaáp nhaän vaø thuaän phuïc lôøi phaùn cuøng haønh 

ñoäng cuûa Ñaáng ñöùng tröôùc maët hoï, taïo cho Ngaøi cô 

hoäi ñeå haønh ñoäng thì pheùp laï môùi xaûy ra. Ngay caû ñoái 

vôùi chaøng thanh nieân vì “cheát” neân khoâng theå laøm gì, 

song Chuùa Gieâ-xu chæ rôø ñeán nhöõng ngöôøi cheát trong 

muïc ñích cuûa thieân thöôïng. Chaøng thanh nieân naøy 

cheát trong söï thöông tieác cuûa moïi ngöôøi, cheát trong 

khi nhöõng troïng traùch coøn raát nhieàu ôû phía tröôùc, neân 

khi quyeàn naêng cuûa Chuùa ñuïng ñeán thì söï soáng laïi 

cuûa chaøng ñem ñeán cho moïi ngöôøi söï vui möøng, vaø 

Danh Chuùa ñöôïc vinh hieån. 

          Cuõng vaäy, vôùi loøng mong muoán nhöõng ngöôøi treû 

tuoåi trong Hoäi Thaùnh ñöùng leân bôûi söùc maïnh cuûa loøng 

tin kính ñeå soáng cho Chuùa, chuùng ta caàn caàu xin vaø 

troâng mong nôi söï thaêm vieáng cuûa Chuùa treân Hoäi 

Thaùnh vaø treân nhöõng ngöôøi treû tuoåi. Tin caäy nôi 

quyeàn naêng cuûa Chuùa, Hoäi Thaùnh phaûi coù nhöõng vieäc 

laøm cuï theå ñeå giuùp ñôõ nhöõng Cô Ñoác nhaân treû tuoåi 

trong choã ñöùng hieän nay cuûa hoï, nhö: chuù troïng coâng 

vieäc giaùo duïc Cô Ñoác ñeå trang bò Lôøi Chuùa cho giôùi 

treû; coù nhöõng chöông trình huaán luyeän thöôøng xuyeân 

vaø ñaëc bieät ñeå giuùp thanh nieân nuoâi döôõng nieàm tin 

Cô Ñoác ñoàng thôøi bieát aùp duïng Lôøi Chuùa vaøo cuoäc 

soáng haøng ngaøy (trong vieäc hoïc taäp, tìm kieám vieäc 

laøm, hoân nhaân vaø gia ñình…), taïo cho thanh nieân 

trong Hoäi Thaùnh coù nhöõng cô hoäi thoâng coâng, khích leä 

vaø giuùp ñôõ nhau trong ñôøi soáng cuõng nhö trong ñöùc 

tin…Baûn thaân nhöõng ngöôøi treû tuoåi trong Hoäi Thaùnh 

cuõng phaûi yù thöùc ñöôïc ñaëc aân Chuùa ban vaø traùch 

nhieäm Chuùa giao phoù cho mình trong tö caùch laø nhöõng 

Cô Ñoác nhaân, vaø vôùi loøng khao khaùt ñöôïc soáng cho söï 

vinh hieån cuûa Chuùa thì Ngaøi seõ phuïc hoài vaø phuïc sinh 

chuùng ta töø trong söï cheát. Tieáng Chuùa vaãn ñang keâu 

goïi vaø truyeàn leänh: “Hôõi ngöôøi treû kia, ta baûo ngöôi 

chôø daäy”. 

 

******* 
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       Laø Cô-ñoác nhaân, tröôøc heát chuùng ta  tìm 

kieám moät Hoäi Thaùnh thaät cuûa Ñöùc Chuùa 

Trôøi.  Nhöng ñieàu ñoù cuõng chöa ñuû, chuùng ta 

caàn moät Hoäi Thaùnh naêng ñoäng.  Khoâng phaûi 

laø söï naêng ñoäng cuûa con ngöôøi, nhöng laø söï naêng ñoäng 

cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

         Trong ôn Chuùa, chuùng ta thöû cuøng nhau tìm hieåu 

moät vaøi ñaëc ñieåm cuûa moät Hoäi Thaùnh naêng ñoäng. 

 

         1. Moät neàn Thaàn hoïc quaân bình: 

         Hoäi Thaùnh naêng ñoäng tröôùc heát laø Hoäi Thaùnh coù 

moät neàn Thaàn hoïc quaân bình.  Theá giôùi cuûa Ñöùc Chuùa 

Trôøi saùng taïo laø moät tuyeät taùc cuûa söï quaân bình.  Moïi 

söï maát caân baèng ñeàu khieán cho boä maùy bò leäch laïc, trì 

treä, vaø thaäm chí bò huûy hoaïi.  Hoäi Thaùnh cuõng vaäy, söï 

maát quaân bình veà phöông dieän Thaàn hoïc cuõng ñöa ñeán 

trì treä vaø khoâng phaùt trieån. 

         Baát cöù moät toå chöùc, moät thöïc theå xaõ hoäi, moät 

coâng vieäc naøo cuõng caàn moät heä thoáng lyù thuyeát chuû 

ñaïo.  Lyù thuyeát khoâng toát, keát quaû haïn cheá.  Lyù thuyeát 

sai, keát quaû ñoâi khi trôû thaønh thaûm haïi.  Khoâng coù hoaëc 

thieáu lyù thuyeát , keát quaû seõ döøng laïi ôû moät möùc ñoä 

nhaát ñònh.  Lyù thuyeát mang taàm quan troïng soáng coøn 

cho moïi cô cheá, keå caû cô cheá bieåu loä söï soáng thieân 

thöôïng laø Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng. 

         Heä thoáng Thaàn hoïc laø phaàn lyù thuyeát cuûa Hoäi 

Thaùnh.  Vaø ñoù laø lyù do vì sao ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu, 

Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ höôùng daãn caùc Giaùo phuï phaùt trieån  

vaø hoaøn chænh moät heä thoáng Thaàn hoïc Cô-ñoác mang 

tính cô baûn, coù heä thoáng, vaø ñaày ñuû. 

         Theo thôøi gian, neàn Thaàn hoïc Cô-ñoác bò phaân 

nhaùnh vaø nhieàu nôi nhieàu luùc ñaõ trôû neân maát quaân 

bình.  Vaø ôû ñaâu maø phaàn lyù thuyeát cuûa Hoäi Thaùnh bò 

maát quaân bình, thì ôû ñoù xuaát hieän söï leäch laïc, hoaëc 

khoâng phaùt trieån, hoaëc phaùt trieån khoâng ñuùng ñaén.  

         Xin chuùng ta cuøng xem moät ví duï.  Giaùo lyù Ba 

Ngoâi daïy veà Nhaát theå tính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (God’s 

oneness) - raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät vaø duy nhaát.  

Nhöng ñoàng thôøi giaùo lyù naøy cuõng daïy veà Tam theå tính 

cuûa Ngaøi (God’s threeness) - cho bieát raèng Ñöùc Chuùa 

Trôøi coù Ba Ngoâi ñoäc laäp, troïn veïn, vaø ñoàng ñaúng. 

         Nhaán maïnh Nhaát theå tính cuûa Ba Ngoâi khi truyeàn   

                    Nguyeãn Hoàng  

giaûng ñeå noùi raèng Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoäc toân, 

duy nhaát, khoâng coù Chuùa naøo khaùc, laø moät öu ñieåm 

cuûa nhieàu Hoäi Thaùnh.  Nhöng sau ñoù, coù khi ngöôøi ta 

khoâng daïy hoaêïc daïy khoâng ñaày ñuû cho ngöôøi qui ñaïo 

veà Tam theå tính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  Töùc laø sau khi 

nhaän ñöôïc söï cöùu roãi trong Chuùa Gieâ-xu Cô-ñoác, hoï 

ñaõ khoâng ñöôïc giaùo huaán ôû möùc caàn thieát veà moái 

quan heä Cha, Con, Thaùnh Linh; nhaát laø ñaõ khoâng 

ñöôùc daïy cho veà vai troø toái caàn cuûa Ñöùc Thaùnh Linh 

trong Hoäi Thaùnh vaø trong ñôøi soáng caù nhaân.  Vaø vì theá 

ôû nhieàu nôi, ngöôøi tín höõu thieáu haún kinh nghieäm veà 

söï vaän haønh cuûa Ngoâi Ba Ñöùc Chuùa Trôøi, caû veà lyù 

thuyeát laãn veà thöïc tieãn.  Töø ñoù, Hoäi Thaùnh trôû neân 

thieáu söùc soáng, khoâ haïn, moïi ngöôøi caûm thaáy chaùn 

naûn, thuï ñoäng vaø Hoäi Thaùnh rôi vaøo tình traïng keùm 

phaùt trieån. 

          ÔÛ moät Hoäi Thaùnh nhö theá, Tam theå tính cuûa 

Ñöùc Chuùa Trôøi bao goàm quyeàn gia teå cuûa Ñöùc Chuùa 

Cha, söï linh nghieäm thöôøng nhaät cuûa Huyeát Chieân 

Con, vaø tính sinh ñoäng cuûa caùc aân töù trong Ñöùc Thaùnh 

Linh bò boû soùt hoaëc khoâng ñöôïc daïy doã vaø thöïc haønh 

caùch töôøng taän. 

         Ngöôïc laïi, nhö lòch söû cho thaáy, söï nhaán maïnh 

thaùi quaù vaøo Tam theå tính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chính 

xaùc hôn laø vaøo moät khía caïnh cuûa Tam theå tính, 

thöôøng bieåu hieän ôû caùc phong traøo aân töù cöïc ñoan, nôi 

coù söï leäch taâm veà vieäc tìm kieám caùc aân töù, xem ñieàu 

ñoù nhö ñieàu caàn thieát duy nhaát.  Söï leäch taâm naøy laâu 

ngaøy bieán Hoäi Thaùnh thaønh nhöõng toå chöùc coù söï naêng 

ñoäng cuûa con ngöôøi, thay vì söï naêng ñoäng thieân 

thöôïng, vaø daãn ñeán moät möùc ñoä roái loaïn ñaùng e ngaïi 

trong Hoäi Thaùnh.  Noùi nhö theá chuùng ta khoâng theå vaø 

khoâng neân phuû nhaän nhöõng phong traøo aân töù maø ñaõ 

giöõ ñöôïc söï quaân bình ôû caùc maët khaùc, laø nhöõng Hoäi 

Thaùnh ñaõ mang laïi bieát bao linh hoàn cho Chuùa trong 

suoát theá kyû vöøa qua. 

           Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng töï do, naêng ñoäng, saùng 

taïo.  Lôøi Chuùa laø Lôøi soáng, linh ñoäng, saéc beùn.  Vì 

vaäy, moät söï daïy doã ñuùng ñaén veà Ngaøi, hay noùi caùch 

khaùc, moät neàn Thaàn hoïc caân baèng, seõ mang laïi tính 

naêng ñoäng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

          Trong quyeån Spiritual Theology - A Systematic 

Theá  Giôøi  Cô  Ñoác 
 HOÄI THAÙNH NAÊNG ÑOÄNG CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI 
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Study of The Christian Life, taùc giaû laø Muïc sö Tieán só 

Simon Chan coù ñöa ra ba tieâu chuaån cuûa moät neàn Thaàn 

hoïc thích hôïp: (1) tieâu chuaån toaøn caàu - boái caûnh hoaù 

(global-contextual); (2) tieâu chuaån Tin Laønh 

(evangelical); vaø (3) tieâu chuaån aân töù (charismatic).  

Chuùng ta taïm toùm löôïc ba tieâu chuaån naøy nhö sau: 

         * Toaøn caàu - boái caûnh hoùa:  Tieâu chuaån naøy 

muoán noùi ñeán moät neàn Thaàn hoïc coù söï nhaïy caûm ñoái 

vôùi nhöõng khaùc bieät cuûa caùc boái caûnh ñòa phöông khaùc 

nhau.  “Toaøn caàu” khoâng coù nghóa laø thích öùng cho moïi 

nôi moïi luùc; nhöng noù ñuû roäng ñeå coù theå öùng tieáp 

nhöõng boái caûnh khaùc nhau cuûa theá giôùi nôi maø Hoäi 

Thaùnh ñang hieän dieän caû trong thôøi gian vaø qua thôøi 

gian.  Noùi caùch khaùc, noù coù khaû naêng nhaïy caûm vôùi 

nhöõng saéc thaùi naèm  giöõa sieâu vieät vaø lòch söû 

(transcendence and history). 

         * Tin Laønh:  Tieâu chuaån naøy muoán noùi ñeán      

truyeàn thoáng beàn bæ cuûa Hoäi Thaùnh Cô-ñoác trong noã 

löïc truyeàn ñaït caâu chuyeän Phuùc AÂm veà ñôøi soáng, söï 

cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ñöùc Gieâ-xu Cô-ñoác.  Moät 

neàn Thaàn hoïc coù tính “Tin Laønh” laø raát quan troïng vì 

noù giuùp baûo toàn söï chaân chính cuûa Hoäi Thaùnh ôû giöõa 

nhöõng chuyeån dòch giöõa hai thaùi cöïc cuûa luaän ñieåm 

sieâu vieät toân giaùo vaø luaän ñieåm noäi taïi lòch söû 

(religious transcendentalism and historical immanen-

tism).  Caàn löu yù raèng “Tin Laønh” ôû ñaây khoâng coù yù 

chæ veà moät phong traøo hay heä phaùi nhaát ñònh naøo mang 

teân ñoù. 

         * AÂn töù:  Tieâu chuaån thöù ba naøy khoâng keùm phaàn 

quan troïng vì noù nhaéc nhôû chuùng ta raèng ñôøi soáng Cô-

ñoác khoâng theå bò  giôùi haïn trong moät khuoân maãu vaän 

ñoäng thuoäc linh coá ñònh naøo.  Ñoâi khi Ñöùc Chuùa Trôøi 

haønh ñoäng caùch ñaùng ngaïc nhieân vaø khoâng theå tieân 

ñoaùn ñöôïc.  Ñaây laø söï töï do cuûa Ngaøi.  Tieâu chuaån “aân 

töù” naøy goùp phaàn laøm phong phuù giaùo lyù veà aân ñieån 

cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 

         Taát nhieân, coøn coù nhöõng tieâu chuaån khaùc cho moät 

neàn Thaàn hoïc thích hôïp, laønh maïnh.  Nhöng ñaây seõ laø 

coâng vieäc laâu daøi hôn maø Hoäi Thaùnh phaûi gaùnh vaùc, 

neáu thaät söï quan taâm ñuùng möùc ñeán taàm quan troïng 

cuûa vaán ñeà.  Ñaùnh giaù xem Hoäi Thaùnh cuûa mình coù 

ñang bò maát quaân bình ôû nôi naøo ñoù hay khoâng laø moät 

nhu caàu luoân luoân caáp baùch. 

 

          2. Moät neàn Thaàn hoïc “ñaày ñuû”: 

          Keá ñeán, Hoäi Thaùnh naêng ñoäng caàn moät neàn 

Thaàn hoïc “ñaày ñuû”.   Môùi  ñaây  taïi  moät  Hoäi thaùnh nhoû  

ñaõ xaûy ra chuyeän:  Caùc chaáp söï, Muïc sö, vaø moät vaøi tín 

höõu ñaõ tranh caõi nhau veà vieäc neân ñaët buïc giaûng vaø 

buïc höôùng daãn ôû ñaâu.  Nan ñeà naèm ôû choã laø hoï khoâng 

coù moät chæ ñaïo cuï theå noùi rieâng, vaø Hoäi Thaùnh noùi 

chung cuõng chöa giaûi quyeát roát raùo moät soá vaán ñeà 

töông töï döïa treân moät neàn taûng Thaàn hoïc caàn thieát. 

        Töø nhöõng thôøi kyø phaùt trieån ñaàu tieân cuûa Hoäi 

Thaùnh, trong nhaø thôø ñaët ôû trung taâm laø baøn Tieäc 

Thaùnh, nhaán maïnh raèng taâm ñieåm cuûa söï thôø phöôïng 

laø söï hieän dieän cuûa Cöùu Chuùa qua Baùnh vaø Cheùn.  Buïc 

giaûng ñöôïc ñaët beân traùi vaø thöôøng ñaët cao leân nhaèm 

noùi leân söï quan troïng cuûa Lôøi Chuùa. 

         Ñeán thôøi Caûi Chaùnh, buïc giaûng ñöôïc di chuyeån 

vaøo trung taâm khu vöïc haønh leã ôû vò trí cao hôn baøn 

Tieäc Thaùnh moät chuùt, ñeå neâu cao luaän ñieåm “sola 

scriptura”.  Khaåu hieäu La-tinh naøy coù nghóa laø “chæ 

Kinh Thaùnh maø thoâi” hay laø “Kinh Thaùnh duy 

nhaát” (tieáng Anh laø “scripture alone”).  Ñaây laø quan 

ñieåm cuûa caùc nhaø Caûi chaùnh theá kyû thöù 16, nhaán maïnh 

thaåm quyeàn toái haäu cuûa Thaùnh Kinh choáng laïi quan 

ñieåm veà söï voâ ngoä cuûa Giaùo hoaøng thôøi ñoù. 

         Dó nhieân, khoâng moät neàn Thaàn hoïc naøo coù theå 

bao haøm moïi thöù; nhöng “ñaày ñuû” ñeán moät möùc ñoä 

naøo ñoù laø ñieàu raát caàn thieát. 

 

          3.  Caùc nhaø Thaàn hoïc: 

          Cuoái cuøng, moät Hoäi Thaùnh naêng ñoäng caàn ñeán 

nhöõng nhaø Thaàn hoïc, nhaèm giaûi quyeát nhöõng vaàn ñeà 

khi coù phaùt sinh trong Hoäi Thaùnh, vì nhö ñaõ noùi ôû treân, 

khoâng coù moät neàn Thaàn hoïc naøo hoaøn toaøn ñaày ñuû.  

Ñaây laø söï ñaàu tö laâu daøi vaø caàn thieát neáu moät Hoäi 

Thaùnh thaät söï muoán duy trì vaø thuùc ñaåy tính naêng ñoäng 

cuûa mình. 

         Treân ñaây laø nhöõng gì chuùng ta caàn laøm, caàn coù.  

Noù ví nhö boä maùy cuûa Hoäi Thaùnh vôùi nhöõng cô phaän 

caàn thieát.  Theá nhöng, boä maùy ñoù khoâng theå naøo hoaït 

ñoäng ñöôïc neáu nhö khoâng coù naêng löôïng.  Vaø ai cuõng 

bieát raèng choã maø chuùng ta coù theå nhaän laõnh naêng 

löôïng thuoäc linh cho hoaït ñoäng cuûa Hoäi Thaùnh chính laø 

nôi caàu nguyeän.  Coù leõ khoâng quaù ñaùng neáu noùi raèng  

chuùng ta caàn chaân thaønh xin Chuùa tha thöù chính mình 

veà ñieàu naøy.  Phaûi chaêng toâi ñang thieáu caàu nguyeän?  

Phaûi chaêng toâi chöa bao giôø heát loøng kieâng aên ñeå 

töông giao vôùi Cöùu Chuùa cho ñeán khi nhaän ñöôïc caâu 

traû lôøi cho nan ñeà naøo ñoù cuûa mình vaø cuûa Hoäi Thaùnh?  

Simon Chan, taùc giaû trích daãn beân treân, vieát:  “ôû taâm 

ñieåm  cuûa  neàn  Thaàn  hoïc  thuoäc  linh  chính  laø  söï caàu  
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nguyeän”.  Moät  taùc  giaû khaùc,  A. M. Allchin,  phaùt bieåu  

“Söï caàu nguyeän giuùp theá giôùi cuûa thôøi gian tieáp xuùc vôùi 

coõi ñôøi ñôøi”. 

         Ñeå keát luaän, coù moät vaøi ñeà nghò nho nhoû cho 

ngöôøi Tin Laønh Vieät Nam nhö sau:  1) Coù leõ caàn ñaàu 

tö nhieàu hôn vaø chaát löôïng hôn cho giaùo duïc Thaàn hoïc, 

moät vieäc laøm coù lôïi veà laâu daøi.  2) Caùc hoäi thaûo lieân 

Chi hoäi, hoaëc lieân vuøng, hoaëc lieân Heä phaùi veà caùc vaán 

ñeà Thaàn hoïc ñeå laéng nghe nhau laø moät hoaït ñoäng raát 

höõu ích; trong ñoù coù theå môøi nhöõng dieãn giaû maø bình 

thöôøng chuùng ta ít coù dòp ñöôïc nghe.  3) Moãi moät noã 

löïc veà Thaàn hoïc caàn ñi keøm vôùi gaáp ñoâi noã löïc caàu 

nguyeän, neáu khoâng taát caû chæ trôû thaønh tranh luaän hö 

khoâng. 

         Neáu Cöùu Chuùa chöa trôû laïi vaø chuùng ta coøn coù 

moät cô hoäi khaùc, chuùng ta seõ thaûo luaän veà baûn chaát cuûa 

Hoäi Thaùnh ôû giöõa theá giôùi phöùc taïp vaø ñaày xaùo troän 

ngaøy nay.  Nguyeän xin Chuùa Gieâ-xu Cô-ñoác ôû cuøng 

heát thaûy chuùng ta.  Amen. 

Baïn  Ñoïc Vieát 
 

TÌNH YÊU TUỔI CAO NIÊN 
 

 

         Đầu mùa xuân, cơn mưa kéo đến; nhìn qua cửa tôi 

thoáng nhớ gia đình và quê hƣơng yêu dấu. Những hình ảnh 

sinh hoạt gia đình khi tôi còn ở gần cứ tiếp tục diễn ra trong 

tâm trí tôi. Tôi nghĩ cả vũ trụ bao la này Chúa Giê-xu đã chọn 

dừng chân lại và bƣớc vào hành tinh bé nhỏ của chúng ta; khi 

Chúa dừng chân Ngài sẽ lau ráo hết những giọt nƣớc mắt 

buồn, những khổ đau của nhân loại; khi Chúa dừng chân 

Ngài làm thỏa mãn những nhu cầu về vật chất lẫn tâm linh 

của những ai bằng lòng đến với Ngài. 

        Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đƣợc sinh ra và lớn lên trong một 

gia đình Cơ Đốc. Ba mẹ tôi có 13 ngƣời con và tôi là con gái 

thứ 9 trong gia đình. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đƣợc gần gũi với 

ba mẹ nhiều hơn các anh chị em. Các anh chị em tôi lập gia 

đình và có cuộc sống riêng của gia đình mình, thế nên tôi có 

nhiều cơ hội để chăm sóc và trò chuyện với ba mẹ tôi. Tôi để 

ý thấy những ngƣời lớn tuổi thƣờng hay hồi tƣởng lại chuyện 

quá khứ nhiều hơn, nên tôi hay vui đùa với ba mẹ tôi. Tôi 

hỏi: “Hồi đó ba thấy mẹ nhƣ thế nào mà ba thƣơng mẹ?” và 

ngƣợc lại. Thế là tôi khám phá ra chuyện tình yêu của hai 

ngƣời.  
        Ba mẹ tôi sống thật hạnh phúc với nhau. Tôi hãnh diện 

khi ai đó nhắc đến ba mẹ tôi, vì đời sống ông bà là tấm gƣơng 

cho con cháu; ông bà học hỏi Lời Chúa và sống đúng theo lời 

Chúa dạy “Kính Chúa, Yêu ngƣời”. Ba mẹ tôi rất yêu mến 

ngƣời hầu việc Chúa, ông  bà rất quan tâm đến các tôi tớ 

Chúa  nên  khi  tôi nhắc đến tên ba tôi thì hầu nhƣ các Mục sƣ 

đều biết ba mẹ tôi. 

         Mỗi buổi sáng Chúa Nhật và các ngày lễ, ba mẹ tôi tay 

trong tay vui cƣời với nhau; ba tôi thƣờng hay ga-lăng với mẹ 

tôi mỗi lần bƣớc xuống xe là ba luôn mở cửa xe và nắm tay 

mẹ tôi bƣớc xuống. Các bạn trẻ trong Hội thánh ai nấy đều 

khen ông bà là tấm gƣơng cho chúng con. 

         Từ khi đẹp duyên Chúa chọn, tôi lập gia đình và xa quê 

hƣơng. Sau 10 năm, mẹ tôi lớn tuổi và lâm bệnh. Thế là ba 

tôi luôn ở bênh cạnh để chăm sóc mẹ tôi; mỗi khi có đám 

cƣới, đám tiệc, ba tôi chỉ đến chúc mừng và xin cáo từ sớm 

để trở về bên mẹ tôi. Ba tôi lo cho mẹ thật chu đáo đến giờ 

phút cuối cùng chỉ còn lại ba bên cạnh mẹ trong ngày mồng 2 

Tết năm 2009. Mẹ tôi thỏ thẻ với ba tôi: “Đừng buồn nhá”. 

Ba tôi ngỡ mẹ tôi an ủi ông vì cực với bà nhiều quá; ba tôi chỉ 

đáp lại: “Đâu có buồn, bổn phận mà”, thế là mẹ tôi lặng lẽ 

yên nghỉ; cũng từ đó tôi không còn nhìn thấy mẹ nữa. 

         Ba tôi là một thanh niên tại Hội thánh Tin Lành Đà-lạt 

từ lúc 24 tuổi, nay đã là một ông cụ cao niên 89 tuổi. Mỗi 

sáng Chúa Nhật ba tôi trong bộ vest ngồi hàng ghế đầu tiên 

và ba thƣờng đƣợc mời cầu nguyện khai lễ trong giờ thờ 

phƣợng của Hội thánh hoặc cầu nguyện sau khi bài giảng của 

Mục sƣ kết thúc. Ông cầu nguyện lớn tiếng và rõ ràng. Một 

lần nữa tôi cảm tạ Chúa đã ban cho ba tôi có sức khỏe đến 

ngày hôm nay và trung tín với Chúa trọn đời. Gƣơng trung tín 

của cha mẹ đó là món quà quý nhất của cuộc đời tôi. A-men! 

 

                                  Ái Đức – Hội thánh Tin lành Houston. 
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 Tin Töøc  Hoäi Thaønh 

 Lễ Thƣơng Khó (Thứ Sáu, 6/4) và Lễ Phục sinh (Chúa Nhật, 8/4) năm nay đã đƣợc tổ chức tại Hội thánh với 

sự trang trọng, vui mừng. Mục sƣ Phan Phụng Hƣng đã đƣợc mời làm diễn giả trong dịp lễ này. Cảm tạ Chúa 

vì trong ngày Mừng Chúa Phục sinh cũng đã tổ chức Thánh lễ Báp-têm cho 4 em thanh thiếu niên của Hội 

thánh. Sau khi thờ phƣợng Chúa, các tín hữu đã cùng nhau dự bữa ăn thông công toàn Hội thánh tại khuôn 

viên nhà thờ.  
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 Trong 4 tháng đầu năm 2012, một số tín hữu đã trung tín trong việc chứng đạo cho các thân hữu ngƣời Việt tại 

chợ, phòng khám bệnh. Cảm tạ Chúa đã cho có thân hữu lắng nghe Tin Lành, nhận chứng đạo đơn; ngày 

29/4/2012 tại nhà thờ, chị Lê Thị Huệ đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Cảm tạ Chúa! Nguyện xin Chúa ban cho 

Hội thánh chúng ta không mệt mỏi trong sự cầu nguyện và làm chứng để tiếp tục đƣa dắt nhiều ngƣời đến với 

Chúa.  

 Ngày Chúa Nhật 13/5/2012, Lễ Hiền Mẫu (Mother’s day) đã đƣợc tổ chức tại Hội thánh. Nhắc nhở công ơn 

ngƣời mẹ để những ngƣời con biết ơn và báo hiếu với mẹ, đồng thời những ngƣời mẹ cũng nhờ cậy ơn của 

Chúa để tiếp tục sinh thành và nuôi dƣỡng những đứa con trong con đƣờng kính sợ Chúa, đó là tinh thần của 

ngày Lễ Hiền Mẫu. Cảm tạ Chúa ban cho những ngƣời mẹ Cơ Đốc với khuôn mặt rạng ngời niềm vui khi đón 

nhận những món quà do con cái kính tặng.  

 Trại bồi linh của Ban gia đình Trẻ đã đƣợc tổ chức ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (19,20/5/2012) tại Huntsville. 

Cảm tạ Chúa vì dù thì giờ không có nhiều, nhƣng các anh chị em trong Ban gia đình Trẻ đã có những thì giờ 

quý báu cùng ngồi lại với nhau để suy ngẫm lời Chúa, đồng thời thông công trong đức tin và cam kết hiệp nhất 

cùng nhau xây dựng Hội thánh trong hiện tại và tƣơng lai. Ƣớc mong rằng Ban gia đình Trẻ sẽ có thêm những 

thành viên mới tham gia sinh hoạt thƣờng xuyên với Ban trong thời gian tới.  
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          Thánh Kinh thƣờng mô tả công dân thiên quốc 

nhƣ đang đi trong một cuộc hành trình. Những môn đệ 

đầu tiên của Chúa Giê-xu được gọi là những người theo 

“Đạo” (con đƣờng) trƣớc khi đƣợc gọi là Cơ Đốc nhân 

(Công vụ 9:2). Sự so sánh này rất thƣờng thấy trong 

Kinh Thánh bản văn Hi-lạp và Hê-bơ-rơ khi đề cập đến 

những ngƣời đi theo “đƣờng lối Chúa”. Chúa Giê-xu nói 

Ngài là “Con Đƣờng” (Giăng 14:6). Ngài cũng từng nói 

đến đường rộng, khoảng khoát dẫn đến hủy hoại và 

đường hẹp dẫn đến sự sống (Ma-thi-ơ 7:13-14). “Con 

Đường” hàm ý đích đến và cách đi như thế nào. Đi theo 

“Con Đƣờng” bao hàm lối sống đạo đức gắn liền với 

đích đến – sống thế nào để có thể đạt đến đích cuối 

cùng. Nhƣ thế nghĩa là nếu đi trật khỏi “Con Đƣờng” thì 

sẽ không thể đến đích. 

 

           Hình ảnh rất rõ ràng trong Kinh Thánh cho thấy: 

con dân Chúa đang đi trên con đƣờng khác với cách 

thức (con đƣờng) mà thế gian đang đi. Trong khi những 

ngƣời đƣợc xem là khôn ngoan trong trần gian đi tìm 

đặc quyền, thế lực, địa vị và sự thành đạt, thì những 

ngƣời theo Ngƣời Thầy gốc Na-xa-rét lại đang đi trên 

con đƣờng khác hẳn. Đó là con đƣờng Chúa Giê-xu đã 

đi, để lại một tấm gương cho thần dân trong vương quốc 

của Ngài noi theo. Sứ đồ Giăng lúc cuối đời viết rằng : 

“Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như 

chính Ngài đã sống” (I Giăng 2:6). Còn sứ đồ Phi-e-rơ 

lại diễn giải thế này: “Vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ để 

làm gương cho anh chị em, hầu cho anh chị em theo 

bước chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21). Một câu nói đầy 

tính  thách  thức  của  Phao-lô đối với tín hữu Cô-rinh-tô 

ngày xƣa vẫn giữ nguyên sức nặng đối với chúng ta 

ngày nay: “Hãy bắt chước tôi, như chính tôi bắt chước 

Chúa Cứu Thế” (I Cô-rinh-tô 11:1). 

 

          Thách thức đặt ra cho mỗi chúng ta là: Tôi có bắt 

chƣớc Chúa đến mức ngƣời khác muốn bắt chƣớc tôi 

không? 

          Chúng ta hãy đọc lại câu chuyện diễn ra trên 

phòng cao trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu trên 

đất. Chúa dùng một chậu nước với chiếc khăn quấn trên 

cánh tay, Ngài rửa chân cho mƣời hai môn đệ. Mới vài 

phút trƣớc đó những ngƣời Ngài chọn làm những ngƣời 

lãnh đạo đầu tiên trong cộng đồng Cơ Đốc vừa cãi nhau 

xem ai lớn nhất trong vƣơng quốc. Chúa đã dạy họ một 

bài học nhớ đời qua hành động đơn giản là rửa chân cho 

họ.  Ngài nhắn nhủ họ:  “Ta đã  làm  như vậy cốt để làm  

gương cho các con noi theo” (Giăng 13:15). 

 

         Điều đáng trọng trong nƣớc Đức Chúa Trời chính 

là tinh thần khiêm nhƣờng, hi sinh phục vụ. Điều ấy 

liên quan nhƣ thế nào đối với chúng ta, những ngƣời 

đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt? Trong khi chung 

quanh ai nấy đều muốn chứng tỏ mình là “Số Một” thì 

chúng ta thực hiện tinh-thần hi-sinh phục-vụ như-tôi-tớ 

này nhƣ thế nào? 

 

         Các tôi tớ Chúa ngày nay phải đối diện với bốn áp 

lực chính yếu: lối sống, chức năng lãnh đạo, quyền lực 

và sự thành công. Lối sống của các tôi tớ Chúa tại Việt 

Nam nói chung chƣa bị ảnh hƣởng nhiều nhƣ tại các 

nƣớc có nền kinh tế phát triển, nên xin đƣợc đề cập đến 

ba điều còn lại.  

1. Chức năng lãnh đạo.  Làm thế nào một nhà lãnh 

đạo Cơ Đốc – vừa là Mục sư, Truyền đạo, lãnh đạo 

Giáo hội, hoàn thành vai trò lãnh đạo trong tinh 

thần tôi tớ? Lãnh đạo bao hàm uy quyền và cách xử 

dụng quyền lực. Từ ngữ dùng để mô tả uy quyền 

của Chúa Giê-xu trong bản Tân Uớc tiếng Hy-lạp là 

chữ exousia, nghĩa là “tự thân”. Nói cách khác, uy 

quyền của Chúa Giê-xu xuất phát từ bản thân Ngài, 

chứ không phải do vai trò Ngài thể hiện. Đối với 

các tôi tớ Chúa cũng thế. Trách nhiệm trƣớc tiên là 

trách nhiệm chăn bầy,  đó chính là sự kêu gọi và 

chọn lựa của Chúa đối với bản thân ngƣời hầu việc 

Chúa. Thomas C. Oden khẳng định: “Không ai có 

thể hoàn thành tốt vai trò khó khăn của một ngƣời 

chăn bầy nếu không đƣợc sự kêu gọi và sai phái của 

Chúa và Giáo hội.” Có nhiều cách lãnh đạo:  

Boài  Döôõng  Linh  Vuï 
 CHỖ CAO QUÍ NHẤT TRONG NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI - (Phần II) 

                                                   Phạm Vũ Triều Thiên  

a. Kiểu giám đốc hành chính - trên bảo dƣới nghe. 

b. Kiểu độc tài chính trị - cho rằng mình là ngƣời 

có thẩm quyền nhận ý chỉ Chúa truyền lại cho 

moị ngƣời. 

c. Kiểu chăn thuê – thể hiện một cách lãnh đạo thụ 

động chỉ làm những điều được yêu cầu, không tỏ 

rõ khả năng lãnh đạo và chẳng đƣa ra đƣợc 

phƣơng hƣớng cho bầy chiên. 

d. Kiểu phục vụ - giống nhƣ Chúa Giê-xu đã thể 

hiện. Biết đáp ứng với nhu cầu của mọi ngƣời, 

với sự hƣớng dẫn của Thánh Linh và đƣờng 

hƣớng của Đức Chúa Trời.    
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Sự vĩ đại chân chính trong nƣớc Đức Chúa Trời không 

dựa trên tiêu chuẩn thành đạt của trần gian. Trong cái 

nhìn của ngƣời Do-thái và La-mã thì Chúa Giê-xu là 

một ngƣời thất bại. James Carter trong quyển sách của 

mình đã viết: “Tiêu chuẩn thành công không nên dựa 

trên sự thành đạt của chính mình hoặc của ngƣời khác. 

Tiêu chuẩn đánh giá chính xác là Chúa Giê-xu. Chúng ta 

thành công hay không là do nơi sự trung tín, thuận phục 

của mình đối với Chúa Giê-xu, cũng nhƣ tiến trình đi 

đến chỗ ngày càng giống Chúa hơn.” 

         Trong quyển tiểu thuyết “Gã Khờ” của Dosto-

evsky, ông Hoàng Myshkin – sống giữa những con 

ngƣời  chỉ  quan  tâm  đến  tiền  tài,  quyền lực, tình dục.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

       Một nhà giải kinh đã giải thích khúc Kinh 

Thánh Luca 17:7-10 nhƣ sau: Một tôi tớ là ngƣời 

làm việc cho ngƣời khác, nhiệm vụ của ngƣời ấy là 

chăm lo cho nhu cầu của ngƣời khác, làm việc theo 

lợi ích của ngƣời khác, và không mong đợi đƣợc 

cảm ơn. Một tôi tớ Chúa khi giảng khúc Kinh Thánh 

Giăng 13 về việc Chúa rửa chân cho môn đệ, đã nói 

một câu đáng lƣu ý nhƣ sau: “Khi chúng ta ứng hầu 

trƣớc mặt Chúa, Chúa Giê-xu không hỏi “Con giữ 

chức vị gì?”, nhƣng Ngài sẽ hỏi “Chiếc khăn của 

con đâu?”  

Quyền lực.  Quyền lực từng đƣợc định nghĩa là: 

“thƣớc đo khả năng của một ngƣời biết cách khiến 

ngƣời khác làm theo điều mình muốn, cũng nhƣ khả 

năng tránh né không để bị ép làm điều mình không 

muốn.” Việc xử dụng và lạm dụng quyền lực là điều 

các lãnh đạo Hội Thánh cần cẩn thận nếu muốn trở 

thành ngƣời lãnh đạo với tâm tình phục vụ. Wayne 

Oates tin rằng “tính chính trực của một nhà lãnh đạo 

Cơ Đốc đƣợc nhận ra qua cách ngƣời đó cảm nhận 

và xử dụng quyền lực trong mối quan hệ với mọi 

ngƣời.” Nhiều lãnh đạo Cơ Đốc có lúc xử dụng 

quyền lực cách tai hại hoặc để nắm quyền trên ngƣời 

khác. Lạm dụng quyền lực thƣờng đem lại đổ vỡ và 

tổn thƣơng trong mối quan hệ với nhau.  

       Richard J. Foster cho rằng có ba thách thức về 

đạo đức mà Cơ Đốc nhân phải đối diện: việc xử 

dụng tiền bạc, tình dục và quyền lực. “Những vấn đề 

này đan xen với nhau dƣờng nhƣ không thể tách rời. 

Tiền bạc tự nó là quyền lực. Tình dục đƣợc xử dụng 

để đem lại tiền bạc và quyền lực. Còn quyền lực thì 

được ví như liều thuốc kích thích mạnh nhất.” Ông 

cũng cảnh báo tôi tớ Chúa đừng xem thƣờng tác 

động của việc lạm dụng quyền lực vì nó ảnh hưởng 

đến mối liên hệ giữa những đồng lao, với mọi người 

và với Chúa. 

      Si-môn, ngƣời phù thủy thành Sa-ma-ri, phạm 

phải tội muốn mua quyền năng của Thánh Linh để 

phục vụ cho mục đích ích kỷ của mình (Công vụ 

8:18-19).  Nếu không cẩn thận, các tôi tớ Chúa ngày 

nay cũng dễ phạm phải tội của Si-môn – muốn xử 

dụng  quyền  lực  cho mục đích cá nhân,  phô trƣơng   

Thành công.  Bất cứ ngƣời hầu việc Chúa nào cũng 

muốn biết làm thế nào để thành công trong chức vụ. 

Nhƣng làm sao để đo lƣờng sự thành công? Nếu 

thiếu thận trọng, chúng ta dễ rơi vào cảnh dùng 

phƣơng thức của trần gian để đánh giá sự thành công 

trong chức vụ. Ba phƣơng thức thƣờng đƣợc dùng 

để đánh giá thành công là:  

3. 

 Cách thứ nhất là ngƣời ta dựa trên những con 

số nhƣ  trong thƣơng trƣờng : lợi nhuận, 

khách hàng và mạng lƣới tiêu thụ. Các nhà 

lãnh đạo tôn giáo cũng dựa trên những điều 

tƣơng tự để đánh giá sự thành công: cơ sở vật 

chất, ngân quỹ và số ngƣời chịu Báp-têm hoặc 

số lƣợng tín hữu, lƣơng bổng và con số ngƣời 

phụ tá, nhân viên văn phòng.  

 Cách thứ hai là căn cứ vào sự thỏa lòng trong 

chức vụ. Nhiều tôi tớ Chúa bị đuối sức, bỏ 

chức vụ vì không còn cảm thấy thỏa lòng, 

hoặc lắm khi cảm thấy mình khô hạn, không 

kết quả. 

 Cách thứ ba thuộc linh hơn khi đánh giá qua 

sự tận tụy và trung tín trong chức vụ. Lúc Ê-

sai đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa  Trời 

trong đền thờ, ông nêu vấn đề là sứ điệp của 

ông sẽ bị dân chúng từ khƣớc. Chúa bảo tiên 

tri đừng quan tâm đến kết quả, nhƣng hãy chú 

ý đến sự trung tín với Chúa (Ê-sai 6 ).   

thanh thế hoặc gây ấn tƣợng với ngƣời khác.  

       Chúa Giêxu lên án các lãnh đạo tôn giáo ngày 

xƣa là những ngƣời “thích ăn trên ngồi trước nơi 

bàn tiệc hay trong hội đường, ưa được người ta 

chào hỏi giữa phố chợ và gọi mình là thầy.”        
(Ma-thi-ơ 23:6-7).  

       Trong một xã hội khát khao quyền lực, những 

tôi tớ Chúa cần tỉnh táo để tránh khỏi áp lực của xã 

hội khiến mình chỉ quan tâm đến vấn đề sĩ diện, địa 

vị,  hoặc  thèm khát đƣợc điều khiển, cầm quyền trên 

ngƣời khác. 
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Tuy nhiên ông Hoàng ấy khác hẳn họ - ông không kiêu 

hãnh, không tham lam, không ma mãnh, không đố kỵ, 

và cũng không sợ hãi. Hành vi của ông Hoàng rất lạ 

lẫm khiến cho thần dân không biết nên nghĩ về ngài 

nhƣ thế nào, nhƣng vì ngài đơn sơ nên dân chúng tin 

tƣởng. Dù vậy họ vẫn cho rằng ông Hoàng của họ là 

một gã khờ. 

         Nhà văn Nga đã  khéo léo liên kết những tƣơng 

phản với nhau, giữa một bên là dân chúng chạy theo 

tiền tài, khóai lạc, quyền lực, còn bên kia là tinh thần 

của ông  Hoàng - ngƣời  không quan tâm đến phù 

phiếm, xa hoa, cũng chẳng màng đến nhận định của 

mọi ngƣời. Điều duy nhất ông quan tâm là sự thật. Câu 

hỏi đƣợc đặt ra rõ ràng trong quyển tiểu thuyết: Ai mới 

là kẻ dại dột?  

        Đối với bọn lính canh thì ngƣời tù (trong câu 

chuyện đầu bài viết này) với bí danh Trƣởng Lão ở xà 

lim số 39 là một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch; nhƣng Vic-

tor Herman và những tù nhân kia hiểu biết hơn. Chính 

sự phục vụ vị tha của con ngƣời mà họ chỉ biết qua cái 

bí danh Trƣởng Lão đó đã giữ họ khỏi phát điên và 

sống còn trong cái khắc nghiệt của hoàn cảnh. Mƣời 

lăm con ngƣời trong trại tù, chen chúc trong cái xà lim 

bé xíu đó đã khám phá ra ý nghĩa thật của sự vĩ đại – 

đó chính là sự phục vụ trong tinh thần vị tha và hi sinh.  

        Trong bất cứ hoàn cảnh nào của con ngƣời cũng 

cần một lãnh đạo có tâm tình phục vụ. Chúa Giê-xu đã 

thể hiện điều ấy. Là thần dân trong vƣơng quốc của 

Ngài, chúng ta có thể làm khác hơn sao? Ƣớc ao mỗi 

tôi tớ và con cái của Chúa  đều sẵn sàng chấp nhận nơi 

tồi tệ nhất, sẵn sàng chấp nhận những cú đánh của hệ 

thống trần gian để có thể tự hào rằng mình đang lãnh 

đạo và phục vụ theo tinh thần của Đấng Christ.  

 

*(Phỏng theo “First Place in the Kingdom : For Slaves 

only”của Joe E. Trull)  

CẦN ĐƯỢC XỨC DẦU BẰNG ĐỨC 

THÁNH LINH 

          Mục sƣ A.W. Tozer kể câu chuyện sau đây trong 

cuốn “Khi Thánh Linh Đến” (When He Comes) nhƣ 

sau: 

          Chàng thanh niên Dwight L. Moody (1837-1899) 

làm nghề bán giày. Sau khi tin nhận Chúa, chàng thanh 

niên này rất nhiệt thành tham dự Trƣờng Chủ nhật và 

dạy Lời Chúa cho các thanh niên, nhƣng trong việc làm 

ăn cũng như công việc Hội thánh, anh ta chỉ chạy lòng 

vòng. 

          Một ngày kia, có một bà cụ tên là Cook thấy 

Moody và nói: “Cậu ơi, cậu hãy đến nhà tôi. Tôi muốn 

nói chuyện với cậu”. Moody đến nhà bà cụ, ngồi xuống 

ghế và nghe bà cụ nói, đại khái nhƣ sau:  

        -    Tôi rất vui khi thấy cậu đƣợc Chúa cứu một   

             cách thật lạ lùng, và cũng vui khi thấy cậu hăng  

             say làm công việc Chúa. Nhƣng cậu biết cậu  

             cần gì không? Cậu cần đƣợc xức dầu bằng Đức  

             Thánh Linh.  

Moody trả lời: 

 -    Thƣa cụ, nếu Đức Chúa Trời có bất cứ điều gì 

cho tôi, tôi xin nhận cả. 

Bà cụ nói: 

       -     Nhƣ vậy, cậu quỳ gối xuống đây!  
 

          Moody quỳ gối trên sàn và cả hai đều cầu nguyện. 

Bà cụ cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin đầy 

dẫy Đức Thánh Linh trên người thanh niên này”. 

Moody chân thành mở tấm lòng mình như một cái bình 

trống không, hoàn toàn thuận phục Chúa và lấy đức tin 

nắm chặt lời hứa của Chúa; nhưng lúc đó chưa có gì 

xảy ra cả.  

          Vài ngày sau, khi Moody đang ở một thành phố 

khác, một biến động phi thƣờng đã xảy ra. Moody kể lại 

biến động đó nhƣ sau: “Khi tôi đang đi dọc đƣờng thì 

Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài đã hứa với 

tôi tại nhà bà cụ Cook”. Moody đƣợc Thánh Linh của 

Ngài đầy dẫy trên ông đến nỗi ông phải chạy vào một 

cái hẻm, đƣa tay lên trời mà thƣa với Chúa: “Lạy Đức 

Chúa Trời, xin ngƣng quyền năng của Ngài lại, đừng đổ 

thêm nữa, nếu không con chết mất”. Kể từ đó, Moody 

giảng lại những khúc Kinh Thánh mà ông đã giảng 

nhƣng với những sự khác biệt thật là rõ rệt, bởi vì 

Thánh Linh đã đến trên ông.  

          Ngày nay Hội thánh và con dân của Chúa chúng 

ta cũng luôn luôn cần phải đƣợc sự thăm viếng của 

Chúa Thánh Linh. Có quyền năng của Đức Thánh Linh 

đầy dẫy thì đời sống chúng ta sẽ khác, công việc Chúa 

sẽ khác, Hội thánh Chúa sẽ khác.  
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        Hoäi Thaùnh laø thaân theå Chuùa, moãi 

chuùng ta laø chi theå cuûa moät thaân maø Chuùa 

laø ñaàu. Thaân theå maïnh khoeû laø thaân theå coù 

caùc chi theå hoaït ñoäng caùch ñoàng boä, nhòp 

nhaøng. Neáu moät boä phaän naøo cuûa cô theå bò bònh, thì 

caên bònh raát deã laây lan tôùi caùc chi theå khaùc, daãn ñeán caû 

thaân theå bò bònh, bò thöông taät. “Phoøng bònh hôn chöõa 

bònh”, caâu khaåu hieäu cuûa ngaønh y cuõng coù giaù trò vôùi 

chuùng ta, moãi ngöôøi haõy cuøng nhau suy ngaãm ñeán moät 

soá caên bònh thöôøng gaëp trong Hoäi Thaùnh, ñeå thöû töï 

chaån ñoaùn cho chính mình xem coù beänh chaêng??? 

 

Khi nhieàu ngöôøi yeân laëng, Hoäi Thaùnh nhö xaùc 

khoâng hoàn 

         Coù theå Hoäi Thaùnh raát ñoâng, coù theå Hoäi Thaùnh coù 

raát nhieàu buoåi nhoùm, coù theå Hoäi Thaùnh coù ban haùt raát 

tuyeät vôøi, coù theå Hoäi Thaùnh coù nhieàu ban ngaønh sinh 

hoaït ñeàu ñaën, nhöng moãi ngöôøi ñeán nhoùm roài veà, ai 

rieâng phaàn naáy, moãi ngöôøi laøm xong nhieäm vuï cuûa 

mình. Ai nhoùm thì nhoùm, ai ñöôïc phaân coâng thì laøm, ai 

haùt thì haùt, ai ñöôïc baàu cöû vaøo ban höôùng daãn thì lo, ai 

ra khoûi ban höôùng daãn thì coi nhö heát nhieäm vuï, döôøng 

nhö moãi ngöôøi vaãn hoaït ñoäng nhöng taát caû cöù aâm 

thaàm, im hôi laëng tieáng. Yeân laëng khoâng phaûi laø khoâng 

noùi chuyeän vôùi nhau, nhöng moïi caâu chuyeän chæ laø 

“trôøi traêng maây nöôùc, kim coå ñoâng taây”, coøn coâng vieäc 

Chuùa, coâng vieäc chung, coâng vieäc rao truyeàn Tin 

Möøng, moái quan taâm tôùi nhau… thì döôøng nhö khoâng 

heà coù ai leân tieáng. 

        Khi nhieàu ngöôøi yeân laëng nhö vaäy thì Hoäi Thaùnh 

chaúng khaùc naøo moät caùi xaùc khoâng hoàn, ngaøy qua 

ngaøy, coù tieáng soáng maø laø cheát! Haõy thöû töï chaån ñoaùn 

bònh cho chính mình, toâi coù ñang yeân laëng? Toâi coù phaûi 

laø ngöôøi khoâng khi naøo “leân tieáng” ñaùp lôøi tröôùc coâng 

vieäc chung cuûa nhaø Chuùa?  

 

Khi nhieàu ngöôøi ñöùng beân leà, Hoäi Thaùnh nhö laø 

khaùch laï 

         Coù theå Hoäi Thaùnh coù nhöõng chöông trình keá 

hoaïch thaät sinh ñoäng,  vieáng thaêm tích cöïc, chaêm soùc 

taän tình, ra ñi chöùng ñaïo khoâng ngöøng nghæ… tuy 

nhieân  neáu  nhìn  kyõ  thì  ôû  ñaâu  cuõng chæ xuaát hieän duy  

nhaát coù moät nhoùm ngöôøi ít oûi ñang vaät loän vôùi coâng 

vieäc ngaäp ñaàu. Nhöõng ngöôøi naày heát söùc haêng say, 

heát loøng cho Chuùa, nhöng hoï cuõng thaät coâ ñôn vì mình 

chæ laø thieåu soá giöõa moät taäp theå ñoâng ngöôøi. Nhöõng 

con soá thoáng keâ cho thaáy trong phaàn lôùn caùc Hoäi 

Thaùnh thöôøng coù ñeán gaàn 90% laø nhöõng nhaân vaät 

ñöùng beân leà, coù maët haèng tuaàn nhöng chaúng maøng chi 

ñeán vieäc höôûng öùng caùc chöông trình keá hoaïch cuûa 

Hoäi Thaùnh. Ai keâu goïi thì cöù keâu goïi, ai höôûng öùng 

thì tuyø loøng höôûng öùng, coøn toâi xin cho hai chöõ bình 

an, xin laøm ngöôøi ngoaøi cuoäc, xin laøm keû beân leà!!! Caû 

Hoäi Thaùnh ñoâng ngöôøi nhöng taát caû nhö laø nhöõng 

ngöôøi khoâng quen bieát, ngöôøi trong cuoäc vaø keû beân leà 

thaáy nhau haèng tuaàn nhöng khoâng theå “gaëp nhau”. 

          Khi nhieàu ngöôøi ñöùng beân leà, Hoäi Thaùnh nhö laø 

khaùch laï. Toâi ñöùng ôû vò trí naøo trong sinh hoaït chung 

cuûa Hoäi Thaùnh? Toâi coù ñang hoaø nhaäp vôùi moïi ngöôøi 

ñeå traùch nhieäm cuøng seû chia, meät cuøng meät, vui cuøng 

vui, naëng neà cuøng gaùnh vaùc, coâng vieäc cuøng lo toan… 

trong moái lieân heä maät thieát cuûa moät thaân? Hay toâi 

laø… ngöôøi ñöùng beân leà? 

 

Khi nhieàu ngöôøi döøng böôùc, Hoäi Thaùnh ñi luøi  

        Coù theå chuùng ta laïi rôi vaøo caên beänh hình thöùc 

chuû nghóa, chæ ño löôøng söï thaønh coâng hay thaát baïi 

döïa treân con soá, döïa treân söï soâi noåi cuûa beà ngoaøi, döïa 

treân tieáng taêm do con ngöôøi ñaùnh giaù… chaêng? 

Nhöõng ngöôøi soáng nhö vaäy thöôøng gioáng nhö moät haøn 

thöû bieåu, leân xuoáng theo “thôøi tieát”, ai khen thì khoaùi 

traù vaø maïnh meõ soát saéng, nhöng khi coù ai goùp yù thì 

giaän hôøn vaø boû cuoäc. Moät chöông trình hoaëc keá hoaïch 

maø thaáy suoân seû thì nhieät tình, naêng noå, soâi noåi, nhöng 

neáu khoâng thaønh coâng theo döï kieán cuûa mình thì 

buoâng xuoâi. Khi vui thì nhaäp cuoäc, luùc buoàn thì thu 

mình vaøo trong voû oác. Coi chöøng chuùng ta laøm coâng 

vieäc Chuùa nhöng laïi chæ thaáy caùi toâi, chính vì nghó 

raèng “toâi laøm” neân “toâi” haõnh dieän khi thaønh coâng vaø 

“toâi” thaát voïng, buoàn chaùn khi thaát baïi. Söï teå trò cuûa 

Chuùa ôû ñaâu? Tinh thaàn thuaän phuïc ôû ñaâu? 

         Khi coù nhieàu ngöôøi chaùn naûn döøng böôùc thì seõ 

daãn ñeán taát caû döøng böôùc vaø haäu quaû laø Hoäi Thaùnh ñi 

luøi,  vì  khoâng  ai döøng böôùc maø coù theå ñöùng yeân tröôùc  

Suy  Ngaãm                               

 
                    Thủy Tiên 

KHI NHIỀU NGƯỜI . . . 
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phöôùc.  Chuùng ta chæ coù theå nhaän laõnh khi baèng loøng 

ban cho; chæ coù theå höôûng phöôùc khi saün loøng phuïc 

vuï; chæ coù theå vui möøng khi chaáp nhaän hy sinh. Hoäi 

Thaùnh ñang caàn baøn tay khoái oùc cuûa töøng ngöôøi, Chuùa 

cuõng ñang keâu goïi chuùng ta, toâi coù noùi khoâng tröôùc 

nhöõng lôøi keâu goïi chaêng?  Chaúng phaûi noùi khoâng baèng 

lôøi nhöng khi im laëng caùch tieâu cöïc thì cuõng chính laø 

baèng loøng noùi khoâng vaäy.  Xin haõy xeùt laïi mình, ñöøng 

ñeå Hoäi Thaùnh maát phöôùc vì söï cöùng loøng cuûa moät soá 

ngöôøi luoân noùi khoâng tröôùc moïi nhu caàu cuûa coâng 

vieäc Chuùa. 

 

Khi nhieàu ngöôøi ñöùng daäy, Hoäi Thaùnh laø cô theå 

soáng   

          Duø chæ laø taïo vaät cuûa Thieân Chuùa, nhöng Ngaøi 

ñaõ ban cho chuùng ta moät ñaëc aân voâ cuøng lôùn lao, aáy laø 

chuùng ta ñöôïc döï phaàn vaøo chöông trình cuûa Chuùa 

treân ñaát. Ngaøi luoân mong moûi hoaøn thaønh yù ñònh cuûa 

Ngaøi qua con ngöôøi, moät ñaëc aân maø caû thieân söù cuõng 

khoâng coù ñöôïc, vaäy sao chuùng ta coù theå thôø ô, yeân 

laëng, choái töø? Hoäi Thaùnh cuûa Chuùa laø moät cô theå soáng 

vaø taêng tröôûng khoâng ngöøng, khi taát caû chuùng ta ñeàu 

ñöùng daäy ñeå chung söùc chung loøng, cuøng nhau gaùnh 

vaùc coâng vieäc nhaø Chuùa thì gaùnh naëng duø naëng ñeán 

ñaâu cuõng trôû neân nheï nhaøng vì moãi ngöôøi moät tay; 

nhu caàu coù to taùt ñeán ñaâu cuõng trôû neân khoâng ñaùng keå 

vì moïi ngöôøi cuøng ñoùng goùp; trôû ngaïi coù lôùn ñeán ñaâu 

cuõng deã daøng vöôït qua vì nhieàu ngöôøi cuøng thaùo gôõ. 

Khi chuùng ta ñoàng loøng thì duø chuùng ta chæ laø moät taäp 

theå nhoû ñoâi ba ngöôøi, Chuùa cuõng höùa raèng coù Ngaøi ôû 

giöõa (Ma-thi-ô 18:20), söùc maïnh thieân thöôïng seõ bao 

phuû nhöõng con ngöôøi yeáu ñuoái nhö chuùng ta ñeå tieán 

böôùc maø khoâng meät nhoïc, ñi maø khoâng moøn moûi, Hoäi 

Thaùnh seõ caát caùnh bay cao nhö chim öng, ai naáy cuøng 

nhau caøng ñi tôùi söùc löïc cöù laàn laàn theâm, ñöôøng tôùi   

Si-oân thuoäc linh ngaøy caøng thu ngaén.  

         Khi nhieàu ngöôøi cuøng ñöùng daäy, Hoäi Thaùnh seõ 

trôû neân soáng ñoäng trong tay Chuùa. Xin ñöøng ai yeân 

laëng, hay ñöùng beân leà, hoaëc döøng böôùc, hay noùi 

khoâng phuõ phaøng, nhöng moãi ngöôøi cuøng naém tay 

nhau chung söùc lo coâng vieäc Chuùa ñeå roài taát caû chuùng 

ta cuøng vui vôùi Chuùa trong ngaøy ñöôïc gaëp Ngaøi. 

         Ñoái vôùi Chuùa khoâng khi naøo laø quaù treã caû. Naøo! 

chuùng ta haõy cuøng ñöùng daäy vaø baét ñaàu!  

 

******* 

söï chuyeån ñoäng khoâng ngöøng cuûa thaân theå Chuùa caû. 

Ñöùng laïi chính laø thuït luøi. Moät vaän ñoäng vieân ñang 

chaïy thì cöù phaûi chaïy lieân tuïc, duø coù gaëp chöôùng ngaïi 

vaät cuõng khoâng luøi böôùc; moät ngöôøi laøm ruoäng thì phaûi 

chaêm soùc cho ñeán ngaøy thu hoaïch, duø coù saâu beänh, 

thieân tai cuõng vaãn coá söùc giöõ gìn, naâng niu töøng ngoïn 

luùa; ngöôøi voõ só treân ñaáu tröôøng duø gaëp ñoái thuû maïnh 

cuõng vaãn heát söùc chieán ñaáu. Coøn toâi thì sao? Phaûi 

chaêng toâi ñaõ ñaùnh maát loøng soát saéng ban ñaàu vì moät 

nguyeân nhaân naøo ñoù? Phaûi chaêng toâi ñoïc Kinh Thaùnh 

cuõng nhieàu nhöng queân maát lôøi daïy haõy trung tín cho 

ñeán cheát neân ñaõ döøng böôùc töï bao giôø? Caàn nhôù tinh 

thaàn tieâu cöïc raát deã laây lan, moät soá ngöôøi döøng böôùc 

coù theå keùo theo moät soá ñoâng ngöôøi ñöùng laïi. Haõy laéng 

nghe tieáng Chuùa keâu goïi: “Ngöôi ñöông nguû, haõy thöùc, 

haõy vuøng daäy töø trong ñaùm ngöôøi cheát, thì Ñaáng Christ 

seõ chieáu saùng ngöôi!” (EÂ-pheâ-soâ 5:14). Haõy ñöùng daäy 

vaø tieáp böôùc linh trình vôùi Chuùa vaø vôùi anh em. 

 

 

Khi nhieàu ngöôøi noùi khoâng, Hoäi Thaùnh maát phöôùc 

          Nhieàu ngöôøi ñeán vôùi Hoäi Thaùnh chæ muoán hai 

chöõ bình an, chæ mong yeân thaân trong söï nhoùm laïi. Hoï 

böïc mình vì Hoäi Thaùnh keâu goïi lieân hoài, heát daâng tieàn 

ñeán xin caàu nguyeän; heát thaêm vieáng laïi tieáp tuïc ra ñi 

laøm chöùng; heát taäp haùt laïi boài linh… Hoï cöù thaéc maéc 

khoâng hieåu taïi sao Hoäi Thaùnh khoâng “höôûng nhaøn” 

moät chuùt, vôùi thaønh quaû hieän taïi cuõng ñaõ toát laém roài! 

Chaúng leõ laïi phaûn öùng baèng caùch boû nhoùm, “Chuùa 

phaït” laøm sao! Thoâi thì noùi khoâng, töø choái vôùi taát caû. 

Khoâng chæ mình noùi khoâng nhöng heã cöù coù dòp tieän laø 

taâm tình vôùi ngöôøi naày, ruø rì vôùi ngöôøi noï ñeå nhöõng 

tieáng “khoâng” hay thaùi ñoä töø choái nheï nhaøng ñöôïc 

nhieàu ngöôøi höôûng öùng cho gioáng mình. Ñaùng buoàn 

thay,  khi  nhieàu  ngöôøi  noùi  khoâng  thì  Hoäi Thaùnh maát  
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coù ñieàu raên naøy maø khi vaâng lôøi thì chuùng ta seõ höôûng 

ñöôïc lôøi höùa cuûa Chuùa, nhöõng ñieàu khaùc neáu chuùng ta 

vi phaïm thì seõ bò tröøng phaït ngay caû trong luaät phaùp 

cuûa con ngöôøi vaø caû trong luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa 

Trôøi.  CHÔÙ noùi ñeán söï tieâu cöïc trong khi HAÕY noùi ñeán 

söï tích cöïc trong maïng leänh.  Coù moät khoaûng caùch 

giöõa CHÔÙ vaø HAÕY, coù nhöõng ñieàu chuùng ta ñöôïc 

pheùp ñöùng giöõa hai ñieàu naày, nhöng trong ñieàu raên thöù 

naêm chuùng ta phaûi thaáy roõ maïng leänh cuûa Ñöùc Chuùa 

Trôøi daønh cho con caùi laø “HAÕY HIEÁU KÍNH CHA MEÏ 

NGÖÔI…”, khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc ñeå chuùng 

ta löïa choïn. Khoâng coù söï trung dung ôû ñaây. Khoâng coù 

boä luaät cuûa baát kyø ñaát nöôùc naøo xöû phaït con caùi khi noù 

baát hieáu, chæ trong luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø coù phaàn 

thöôûng cuõng nhö hình phaït daønh cho nhöõng ngöôøi con 

baát tuaân luaät phaùp cuûa Chuùa. 

         Phuïc Truyeàn 32:46-47 nhaán maïnh ñeán möôøi ñieàu 

raên cuûa Chuùa trong ñoù coù ñieàu raên thöù naêm “Haõy ñeå 

loøng chaêm chæ veà heát thaûy lôøi ta ñaõ naøi khuyeân caùc 

ngöôi ngaøy nay maø truyeàn cho con chaùu mình, ñeå 

chuùng noù caån thaän laøm theo caùc lôøi cuûa luaät phaùp naày. 

Vì chaúng phaûi moät lôøi noùi voâ giaù cho caùc ngöôi ñaâu, 

nhöng noù laø söï soáng cuûa caùc ngöôi, nhôø lôøi noùi naày 

caùc ngöôi seõ ôû laâu ngaøy treân ñaát maø caùc ngöôi seõ ñi 

nhaän laáy, khi ngang qua soâng Gioâ-ñanh”. Hieáu kính 

cha meï laø söï soáng, laø töông lai cuûa moãi chuùng ta; ñeán 

noãi khoâng caàn phaûi tìm kieám phöôùc haïnh, maø phöôùc 

haïnh naèm ngay trong söï vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu 

laø con caùi, chuùng ta vaâng theo Lôøi Chuùa maø hieáu kính 

cha meï ; neáu laø cha meï, chuùng ta hieáu kính ngöôøi sinh 

thaønh ra mình vaø cuõng daïy cho con caùi chuùng ta giöõ 

loøng hieáu kính ñoù vôùi chính chuùng ta nöõa. Vaø cuõng 

theo quan ñieåm cuûa Kinh Thaùnh , thì nhöõng ngöôøi con 

baát hieáu seõ bò hình phaït naëng neà. Chaâm ngoân  30:17 

vieát : “Con maét nhaïo baùng cha mình, khinh söï vaâng lôøi 

ñoái vôùi meï mình, caùc con quaï cuûa truõng seõ moùc maét 

aáy, vaø caùc chim öng con seõ aên noù ñi”. Theo Phuïc    

truyeàn 21:18-21, neáu con caùi baát trò thì seõ bò xöû töû, neáu 

cha meï thöa trình vôùi baäc caàm quyeàn, noù seõ bò neùm ñaù 

cho ñeán cheát. Chuùng ta phaûi caån thaän trong caùch mình 

ñoái xöû vôùi boá meï vì Ñöùc Chuùa Trôøi raát nghieâm khaéc 

vôùi thaùi ñoä baát hieáu cuûa moãi ngöôøi. Hieáu kính cha meï 

laø  ñieàu  maø Phao-loâ  ñaõ nhaéc  laïi trong EÂ-pheâ-soâ 6:1-3  

        Möôøi ñieàu raên laø luaät phaùp vaø cuõng laø 

giao öôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laäp vôùi daân söï 

cuûa Ngaøi qua Moâi-se trong thôøi Cöïu ÖôÙc , 

vaø vaãn coøn nguyeân giaù trò cho chuùng ta ngaøy 

nay. Chính tay Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vieát nhöõng giôùi raên 

naày treân baûng ñaù ñeå giao laïi cho Moâi-se taïi nuùi Sinai 

( Xuaát EÂ-díp-toâ kyù chöông 31, 32). Boán ñieàu raên ñaàu 

tieân ñaëc bieät höôùng veà Ñöùc Chuùa Trôøi , vaø sauù ñieàu 

raên coøn laïi noùi veà caùc moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi 

ngöôøi. Caùch chuùng ta quan heä vôùi ngöôøi khaùc tuyø 

thuoäc vaøo caùch chuùng ta töông giao vôùi Chuùa.  

         Ñieàu ñaàu tieân trong saùu ñieàu raên lieân quan ñeán 

con ngöôøi laø: “Haõy hieáu kính cha meï ngöôi haàu cho 

ngöôi ñöôïc soáng laâu treân ñaát maø Gieâ Hoâ Va Ñöùc 

Chuùa Trôøi ngöôi ban cho”.  Ngaøy hoâm nay chuùng ta 

ñang soáng trong moät thôøi kyø maø ñaïo ñöùc ñang ngaøy 

caøng ñi xuoáng, ñuùng nhö lôøi Kinh Thaùnh ñaõ caûnh baùo 

trong II Ti-moâ-theâ 3:1-5. Nhöõng vi phaïm ñaïo ñöùc ñaõ 

coù theå giaûm thieåu ñöôïc neáu neàn taûng giaùo duïc trong 

moãi gia ñình vöõng chaéc. Tieác thay, chuùng ta ñaõ khoâng 

giöõ ñöôïc chính mình laãn con caùi cuûa mình trong söï 

hieáu kính cha meï ; vaø cuõng töø ñoù nhöõng vaán naïn veà 

ñaïo ñöùc lieân tieáp xaûy ra. Trong quan ñieåm cuûa Kinh 

Thaùnh, hieáu kính cha meï laø maïng leänh, laø ñieàu raên 

trong saùu ñieàu raên lieân quan ñeán con ngöôøi. Ñaây cuõng 

laø ñieàu raên ñaàu tieân trong saùu ñieàu maø chuùng ta ñöôïc 

daïy phaûi laøm theo trong phöông dieän tích cöïc. Naêm 

ñieàu coøn laïi laø nhöõng ñieàu caám, “NGÖÔI CHÔÙù......”.  

Chæ coù ñieàu thöù tö laø “HAÕY HIEÁU KÍNH cha meï 

ngöôi, haàu cho ngöôi ñöôïc soáng laâu treân ñaát maø Gieâ 

Hoâ Va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho”. Trong thöïc teá, 

coù nhöõng ngöôøi con döôøng nhö khoâng baát hieáu nhöng 

cuõng khoâng coù hieáu, ñöông nhieân khoâng coù luaät phaùp 

naøo buoäc toäi hoï. Ngay caû chuùng ta cuõng khoâng theå 

cheâ cöôøi hoï ñöôïc, hoï khoâng phaïm loãi, hoï khoâng coù gì 

ñeå chuùng ta phaûi cheâ cöôøi caû. Nhöng ñoái vôùi Ñöùc 

Chuùa Trôøi thì khoâng ñöôïc nhö vaäy. Luaät phaùp cuûa 

Chuùa laø phaûi hieáu kính cha meï ngöôi, “HAÕY...” laø 

moät maïng leänh chuùng ta phaûi tuaân theo neáu chuùng ta 

noùi raèng mình laø Cô-Ñoác nhaân; chæ coù ñieàu raên thöù 

naêm  laø ñieàu raên ñaàu tieân trong soá nhöõng ñieàu raên noùi 

ñeán moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, vaø cuõng chæ 

ñieàu  raên naày coù moät  lôøi  höùa keøm theo.  Duy nhaát chæ  

Gia  Ñình  Cô  Ñoác 
 HIEÁU KÍNH CHA MEÏ  
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“Hieáu kính cha meï, ñieàu ñoù laø phaûi laém”. Trong Baûn 

dòch môùi Kinh Thaùnh thì vieát raèng ñieàu ñoù laø “phaûi 

ñaïo”. Phao-loâ cuõng nhaéc raèng coù moät lôøi höùa keøm 

theo ñieàu raên naày “haàu cho ngöôi ñöôïc phöôùc vaø 

soáng laâu treân ñaát”. Naêm ñieàu coøn laïi, neáu chuùng ta vi 

phaïm thì seõ gaët laáy haäu quaû nhöng trong ñieàu thöù 

naêm thì neáu chuùng ta laøm theo seõ ñöôïc nhaän laáy lôøi 

höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöôïc phöôùc hay ñöôïc phuùc 

laø ñieàu maø chuùng ta ai ai cuõng mong muoán. Phöôùc, 

loäc, thoï laø ba lôøi chuùc maø chuùng ta raát quen thuoäc vaø 

cuõng laø ñieàu moãi chuùng ta öôùc ao. Phöôùc vaø thoï laø 

ñieàu maø Chuùa seõ ban thöôûng cho chuùng ta neáu chuùng 

ta laøm theo lôøi Chuùa. Loäc chæ laø ñieàu ñöông nhieân seõ 

ñeán neáu chuùng ta coù ñöôïc phöôùc vaø thoï. Phöôùc, loäc, 

thoï laø ñieàu bieát bao nhieâu ngöôøi öôùc ao vaø chuùc nhau 

vaøo moãi dòp xuaân veà. Hoï chuùc maø khoâng coù ñöôïc, 

öôùc ao maø khoâng naém ñöôïc. Nhöng ñaây laø ñieàu maø 

chuùng ta seõ coù neáu laøm theo ñieàu raên cuûa Chuùa. 

Hieáu kính vôùi boá meï, ngöôøi sinh ra chuùng ta, ngöôøi 

ñaõ hy sinh taát caû cho chuùng ta, ngöôøi ñaõ daïy doã ñeå 

chuùng ta coù nhö ngaøy nay khoù hay deã laøm? Chuùng ta 

ñaõ hieáu kính boá meï ñuû hay chöa? Chuùng ta ñang hieáu 

kính hay baát kính vôùi boá meï chuùng ta ngaøy nay? 

Chuùng ta töï hoûi vaø traû lôøi vôùi Chuùa vaø vôùi mình 

nhöõng caâu hoûi ñoù.  

         Ñöôïc phöôùc, soáng laâu vaø höôûng ñöôïc ñaát laø 

ñieàu maø Chuùa ñaõ höùa vôùi tuyeån daân ngaøy xöa. Taïi 

sao laïi coù lôøi höùa ñoù? Bôûi vì ngöôøi taøi gioûi, giaøu 

sang, coù ñòa vò, danh voïng maø khoâng soáng laâu ñeå 

höôûng söï nghieäp mình taïo döïng neân thì ích lôïi gì. 

Thöïc teá luùc ñoù, khi 10 ñieàu raên ñöôïc ban haønh thì lôøi 

höùa veà ñaát ñai vaãn chöa thaønh söï thaät vôùi daân söï Ñöùc 

Chuùa Trôøi; nhöng hoï ñang ñi veà nôi Ñaát Höùa maø 

Chuùa höùa ban cho toå phuï hoï. Vôùi hoï trong giai ñoaïn 

naày thì Ñaát Höùa laø moät lôøi höùa quan troïng baäc nhaát, 

ñoù laø caùi ñích maø hoï ñang tieán ñeán. Vôùi chuùng ta 

hoâm nay, sau khi laäp gia ñình thì mong muoán coù moät 

ngoâi nhaø ñeå xaây döïng toå aám, coù an cö thì môùi laïc 

nghieäp. Chuùng ta cuõng ao öôùc coù ñöôïc haïnh phuùc, 

ñöôïc maïnh khoeû soáng laâu vaø nhieàu ñieàu khaùc nöõa. 

Lôøi höùa cho daân söï ngaøy xöa cuõng nhö chuùng ta ngaøy 

nay, öôùc ao cuûa daân söï ïngaøy xöa cuõng nhö cuûa chuùng 

ta ngaøy nay khoâng thay ñoåi. Tuy nhieân phöôùc haïnh 

hay baát haïnh laø tuyø thuoäc vaøo caùch laøm theo Lôøi 

Chuùa cuûa chuùng ta ngaøy nay.  

        Söï hieáu kính khoâng coù ñieàu kieän keøm theo ñoái 

vôùi  cha meï;  khoâng  phaûi neáu cha meï chuùng ta toát thì  

môùi höôûng ñöôïc söï hieáu kính cuûa chuùng ta, vaø cha meï 

xaáu thì con caùi khoâng phaûi coù traùch nhieäm ñoái vôùi hoï. 

Khoâng coù ngoaïi leä taïi ñaây. Baát luaän boá meï chuùng ta 

nhö theá naøo thì chuùng ta cuõng vaãn phaûi hieáu kính, 

khoâng coù töø “neáu” ôû ñaây. Tieác raèng trong thöïc teá coù 

nhöõng baäc cha meï ñaõ khoâng baøy toû ñöôïc tình yeâu ñoái 

vôùi con caùi nhö lôøi Chuùa daïy; tuy nhieân, chuùng ta phaûi 

laøm troïn boån phaän cuûa chuùng ta laø hieáu kính cha meï, 

vaø vieäc thaønh tín vôùi lôøi höùa trong ñieàu raên thöù naêm laø 

cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø GIAO ÖÔÙC coù ñieàu kieän 

maø Chuùa ñaõ laäp ra vôùi daân söï, hoï seõ ôû trong Ñaát Höùa 

bao laâu, höôûng phöôùc haïnh nhö theá naøo, soáng ñöôïc bao 

laâu tuyø thuoäc vaøo söï hoï laøm theo ñieàu raên cuûa Chuùa. 

Nhôù raèng caùch chuùng ta ñoái xöû vôùi cha meï hoâm nay seõ 

quyeát ñònh caùch chuùng ta ñöôïc con caùi ñoái xöû trong 

töông lai vì “Ai gieo gioáng chi seõ gaët gioáng naáy”. 

        Toùm laïi, ñieàu raên naày laø moät trong nhöõng ñaïo lyù 

caên baûn vaø thöïc tieãn cuûa nieàm tin Cô Ñoác veà söï kính 

Chuùa, yeâu ngöôøi. Cha meï laø ngöôøi gaàn guõi nhaát cuûa 

chuùng ta maø chuùng ta khoâng yeâu thöông chaêm soùc, thì 

laøm theá naøo chuùng ta coù theå yeâu tha nhaân ñöôïc. Ñeå 

kính Chuùa , yeâu ngöôøi thì chuùng ta tröôùc heát phaûi hieáu 

kính cha meï, ngöôøi maø Chuùa choïn ñeå trao phoù chuùng 

ta cho hoï. Ñieàu raên naày laø moät maïng leänh cuõng nhö lôøi 

nhaéc nhôû, khích leä con caùi Chuùa bôûi lôøi höùa ñöôïc 

phöôùc vaø soáng laâu treân ñaát. Ñaây khoâng phaûi laø ñieàu 

chuùng ta muoán thì laøm, khoâng thì thoâi. Ñaây laø moät 

maïng leänh maø chuùng ta phaûi laøm, noù khoâng chæ coù lôøi 

höùa keøm theo nhöng coøn coù caû söï caûnh caùo nöõa. Phöôùc 

haïnh tuyø thuoäc vaøo söï vaâng lôøi cuûa chuùng ta hoâm nay, 

tai hoaï cuõng tuyø thuoäc vaøo söï baát tuaân cuûa chuùng ta 

ngaøy nay ñoái vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

 

                                                                         Liên Hà  



19 

 

Toa÷  Giaûng  Tin  La÷nh 
 NGAØY HIEÀN MAÃU 

        Ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng Năm 

là Ngày Hiền Mẫu, Mother's Day. Đây là 

ngày đƣợc dành ra để ghi ơn các bà mẹ. Ngày 

Hiền Mẫu nhắc chúng ta những vấn đề tri ân, 

hiếu thảo và tình thƣơng, chẳng những cho các bậc hiền 

mẫu nhƣng cũng cho mọi ngƣời trong gia đình. 

 

         Ngày Hiền Mẫu đã đƣợc đặt ra để nhắc nhở những 

ngƣời trong gia đình, đặc biệt là những ngƣời con, 

những ngƣời chồng, những ngƣời cha hãy bày tỏ lòng 

biết ơn với mẹ, với vợ của mình cách cụ thể. Ngƣời vợ, 

ngƣời mẹ làm nhiều việc nhƣng âm thầm và thƣờng bị 

lãng quên. Ngày Hiền Mẫu đã đƣợc đặt ra để nhắc nhở 

mọi ngƣời ghi nhận những công ơn đó. Dĩ nhiên các 

giới doanh thƣơng đã tận dụng dịp nầy để bán các món 

hàng của mình, nhƣng chúng ta đừng quên đi ý nghĩa 

đích thực của Ngày Hiền Mẫu. Có người đã nói cách ví 

von rằng, Thiên Chúa không có mặt khắp nơi nên Ngài 

đã tạo dựng người mẹ. Dĩ nhiên Thiên Chúa có mặt 

khắp nơi và câu nói nầy cho thấy tình thƣơng của ngƣời 

mẹ đã đƣợc so sánh với tình thƣơng của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa đã thể hiện tình thƣơng của Ngài qua ngƣời 

mẹ hiền mà mỗi chúng ta, ngoại trừ những ngƣời không 

may có mẹ mất sớm, đều kinh nghiệm đƣợc tình thƣơng 

bao la đó. Lòng mẹ thật là "bao la nhƣ biển Thái Bình 

dạt dào" nhƣ chúng ta vẫn thƣờng hát. 

 

         Kinh Thánh đã so sánh tình thƣơng của Thiên 

Chúa với tình thƣơng của ngƣời mẹ hiền nhƣ sau: “Dễ 

thƣờng có ngƣời đàn bà nào lại quên đứa con mình cho 

bú, không thƣơng đến con trai ruột của mình sao? Dù 

cho có ngƣời đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên 

ngƣơi”. Xã hội chúng ta ngày nay có những ngƣời đàn 

bà đành tâm giết hại đứa con mình mang trong bụng, 

giết đi, không thƣơng xót, nhƣng Thiên Chúa không đối 

xử với chúng ta nhƣ vậy, Thiên Chúa không bao giờ 

quên chúng ta. Chúa phán : Ta đã chạm ngƣơi trong 

lòng bàn tay Ta. Con ngƣời chúng ta đã đƣợc Thiên 

Chúa chạm trong tay, đƣợc đặt trong chỗ bảo đảm an 

toàn, đƣợc kể là cao quý trƣớc mắt Chúa.  

 

        Trong chƣơng trình tốt đẹp của Thiên Chúa, Ngài 

đã thiết lập gia đình và người vợ, người mẹ giữ một vai 

trò vô cùng quan trọng. Trƣớc hết ngƣời vợ là ngƣời bạn 

đường, là người nâng đỡ các ông chồng, các người cha. 

Chính những yếu mềm trong ngƣời phụ nữ đã đem lại 

những an ủi, dịu ngọt cho đời sống. Ngày nay những 

phong  trào  phụ nữ, những cổ võ cho tính dục đồng giới   

là những chủ trƣơng đi ngƣợc lại với tự nhiên,  đi ngƣợc  

lại với chƣơng trình và ý định của Đức Chúa Trời. Vai 

trò của ngƣời phụ nữ bị thay đổi và mất đi ý nghĩa tốt 

đẹp ban đầu. Người phụ nữ dĩ nhiên vẫn chen chân, làm 

được nhiều việc như nam giới, nhưng trong chương 

trình và ý định của Đức Chúa Trời, ngƣời phụ nữ có chỗ 

đứng tốt đẹp của mình và nên hãnh diện cũng như giữ 

đúng vai trò đó. Vai trò của người vợ hiền, của người 

mẹ thƣơng con, nuôi dƣỡng con nên ngƣời hữu dụng.  

         Thánh Kinh ghi lại hình ảnh của một ngƣời vợ, 

một ngƣời mẹ đảm đang nhƣ sau: 

“Một người vợ hiền đức, còn quý hơn châu ngọc. Nàng 

được chồng tín nhiệm và thu hoa lợi không thiếu thốn. 

Nàng chẳng làm thương tổn, nhưng suốt đời đem hạnh 

phúc cho chồng. Nàng ăn nói khôn ngoan, lấy nhân từ 

làm kim chỉ nam. Nàng chăm sóc mọi việc trong nhà, 

không bao giờ biếng nhác. Con cái chúc nàng hạnh 

phúc, chồng nàng tấm tắc khen: Có nhiều phụ nữ tài 

đức, nhưng mình vượt xa mọi người! Duyên dáng 

thường giả trá, sắc đẹp cũng tàn phai, nhưng ai kính sợ 

Chúa, sẽ được ca ngợi hoài” (Châm Ngôn 31:10-12;   

26-30). 

 

        Đây là hình ảnh của một ngƣời vợ, ngƣời mẹ lý 

tƣởng với những đặc tính quân bình trong gia đình cũng 

nhƣ ngoài xã hội. Một số ngƣời sẽ cho rằng đây là một 

hình ảnh lỗi thời, không còn áp dụng cho chúng ta. Thật 

sự không phải nhƣ vậy. Thiên Chúa đã sắp đặt một thứ 

tự tốt đẹp trong chƣơng trình của Ngài, chỉ vì bản tính 

tội lỗi, con ngƣời đã gạt bỏ Thiên Chúa, sống theo tiêu 

chuẩn riêng và vì vậy gặt hái những hậu quả đau 

thƣơng. Xã hội Hoa-kỳ ngày nay có đến hơn 50% là 

những gia đình đổ vỡ,  đó là không kể đến những trƣờng  
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hợp  sống  chung  không hợp pháp và những quan hệ bất  

chính khác. Nhiều gia đình sống không hòa hợp, thiếu đi 

tình thƣơng và không tôn trọng lẫn nhau, đƣa đến nạn 

thanh thiếu niên phạm pháp hay đƣa các em vào cảnh 

nghiện ngập, cần sa ma túy, rƣợu chè. Trong tất cả 

những thảm cảnh đó, ngƣời vợ, ngƣời mẹ có một ảnh 

hƣởng vô cùng quan trọng. Chính ngƣời vợ, ngƣời mẹ 

giúp cho chồng con có đƣợc nơi yên thân và một chỗ 

cho mình nƣơng tựa. Dĩ nhiên vai trò của ngƣời chồng, 

ngƣời cha cũng quan trọng không kém, nhƣng ngƣời vợ, 

ngƣời mẹ là ngƣời giúp cho gia đình yên vui và đầm ấm. 

 

        Trong Ngày Hiền Mẫu, chúng ta chúc cho những 

ngƣời vợ, những ngƣời mẹ những lời chúc tốt đẹp để 

làm trọn thiên chức. Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn 

trong một thái độ chân thành và những việc làm thiết 

thực. Một bó hoa, một hộp kẹo, một món nữ trang, một 

món đồ dùng, một bữa ăn… tất cả đều tốt, nhƣng trên tất 

cả những điều đó phải là tình thƣơng chân thành và cách 

cƣ xử yêu thƣơng, nâng đỡ liên tục qua lời nói và hành 

động để không phải chỉ người vợ, người mẹ nhưng tất cả 

chồng con và mọi ngƣời trong gia đình cùng nhau xây 

dựng một gia đình tốt đẹp giữa một xã hội nhiều đổ vỡ. 

 

        Vấn đề chính là chúng ta phải trở lại với căn bản và 

tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng chúng ta, 

yêu thƣơng chúng ta, ban cho chúng ta những mẫu mực 

tốt đẹp để chúng ta theo đó mà sống. Nhƣng đã nhiều 

lần chúng ta khƣớc từ Thiên Chúa, gạt bỏ chƣơng trình 

và ý định của Ngài, thiết lập đƣờng hƣớng riêng dựa trên 

dục vọng và ý riêng, do đó mà những tiêu chuẩn đạo đức 

tốt đẹp không còn. Ngày Hiền Mẫu chẳng những nhắc 

chúng ta ghi ơn các bà mẹ, nhƣng cũng nhắc chúng ta 

ghi ơn Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống.   

Mẹ sinh ta ra nhƣng chính Đức Chúa Trời mới ban cho 

chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác trên đời. Trên 

hết, Ngài ban cho chúng ta ơn cứu chuộc và tha thứ, vì 

chỉ trong ơn cứu chuộc và tha thứ đó mà chúng ta mới có 

mối quan hệ Thiên Chúa, quay về với căn bản tốt đẹp của 

gia đình, trong đó mọi ngƣời yêu thƣơng nhau mà Thiên 

Chúa là Chủ gia đình, chủ đời sống, dẫn dắt con ngƣời 

trong hạnh phúc bền lâu. 

  

       Ngày lễ nào cũng vậy, đến rồi sẽ đi, nhƣng tình 

thƣơng và sức mạnh của tình thƣơng không bao giờ phai 

tàn. Tình thƣơng đó đến từ Thiên Chúa là nguồn yêu 

thƣơng. Tình thƣơng đã thể hiện qua cái chết hy sinh của 

Chúa Giê-xu. Cái chết đem chúng ta trở lại với Thiên 

Chúa. Trong Mùa yêu thƣơng của Ngày Hiền Mẫu, 

chúng ta cần quay lại với tình tƣơng của Thiên Chúa và 

sống theo mẫu mực yêu thƣơng của Ngài để chúng ta có 

trên thuận dƣới hòa, gia đình đầm ấm yêu thƣơng trong 

tình thƣơng của Chúa và của nhau. 

Nếu Quý vị muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu 

Thế của chính mình 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: 

 

 

                        Mục sư Nguyễn Thỉ  

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành 

PO Box 2468 

Fullerton, California 92837 

Tel: (714) 533-2278 

www. tinlanh.org 

HỘP THƯ TÒA SOẠN 
 

 Chúng tôi đã nhận đƣợc những ý kiến 

phản hồi của đọc giả về Bản Tin 

“Niềm Tin và Cuộc Sống”.  Quý vị có 

thể gửi cho chúng tôi bài viết (ý kiến, 

thơ, văn) theo địa chỉ email:               

tuvan@tinlanhhouston.org hoặc bằng 

thƣ gửi về địa chỉ của Hội Thánh Tin 

Lành Houston. 

 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị. 


