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Tình Yêu ChúaTình Yêu ChúaTình Yêu ChúaTình Yêu Chúa    
 

Mưa lạnh chiều nay phố Houston 
Xuyên qua nhung nỉ thấu tơ lòng 
Nhớ ai đông trước ngồi bên cạnh 
“Em lạnh, nè anh có lạnh không?” 

 
Chiều nay em quạt mớ than hồng 

Lửa rực, hai ta sưởi ấm lòng. 
Đám cưới mùa xuân năm Mão ấy 

Năm nay cháu đã gọi bà, ông. 
 

Cũng chẳng thua ai, chẳng dám hơn 
Gia đình phước hạnh Chúa ban ơn 

Phồn hoa đô thị vui trong trắng 
Từ trước gia phong gốc nghĩa vươn 

 
Gặp nhau ba sáu chẵn năm rồi 

Sau trước thương nhau chỉ một thôi 
Ước đặng cùng nhau trăm tuổi thọ 

Cháu con đầy đủ nhất trên đời.  
 

Nhớ quá, Trời ơi, hỡi đất ơi! 
Bên tai còn vẳng bấy nhiêu lời. 

Trọng vì nề nếp người đoan chính 
Người lại đông tây cách biển khơi. 

 
Canh Ranh, ba mốt tháng ba tây. 

Ngày ấy chia tay tại chốn này 
Anh trước, em sau rồi cũng đến, 

Sài Gòn đây đó có xa đâu. 
 

Sái Gòn non tháng, đứng ngồi trông. 
Con, cháu không tin, vợ cũng không 

Con rể vào sau nhưng đến trước, 
Khóc òa, không thấy vợ cùng con. 

 
Vũng Tàu, Phú Quốc dọ tin cùng, 
Đây đó nào đâu thấy tích tung, 

Khóc trộm, lặng nhìn con rể khóc 
Sâu đêm, cầu nguyện giữa không trung. 

 
Khởi điểm Cao Nguyên xuống Trị thành 

Lửa binh cháy lẹ đến Sài Kinh 
Đêm hai tám tháng tư dương lịch 

Hỏa tiễn Liên Xô pháo nổ rinh. 
 

Hai chín chiều mưa lúc sáu giờ, 
Trên đường di tản trực thăng cơ. 
Hai trai, một gái, dâu, hai cháu. 

Thoát chết, nhưng e ngại bến bờ. 
 

Nhớ lại chiều qua đứa rễ cưng, 
Ra đi hắn khóc mặt mày sưng. 

“Ba đi, con ở đau lòng quá! 
Em gắng nuôi ba” nói ngập ngừng. 

Trên đường ly loạn biết nương ai, 
Ba đứa con anh, má, chị hai. 
Anh ở đi tìm cho giáp mặt, 

Mặc dù đường sá có chông gai! 
 

Ở đi cân nhắc lẽ già non 
Chẳng lẽ khuyên con bỏ vợ con. 

“Con ở lạy con, ba gởi má. 
Dù ba muốn ở cũng không còn.” 

 
Thấm thoắt chiều nay trở lại đông. 
Cùng ai, em sưởi mớ than hồng. 

Lửa không sưởi thấu lòng em lạnh. 
Lửa chẳng hơn thua khối lửa lòng. 

 
Vẽ chẳng nên hình nổi đắng cay, 
Viết sao cho hết chữ cùng nhau 
Lệ theo dòng mực in từng chữ 
Chữ chữ con tim nhói nhói đau. 

 
Hai năm xa cách cõi lòng đau 

Chúa dấu yêu! con vẫn nguyện cầu 
Quê mẹ bao giờ con trở lại 

Đem Tình Yêu Chúa rịt thương đau. 
 

Houston - Mùa Đông 1976 
Trần Bích Kiện 

Lá Thư Tòa Soạn  
 
Kính chào Quý độc giả, 
        Trong suy nghĩ thông thường của chúng ta thì khởi đầu của 
một năm mới luôn là một điều gì đó rất quan trọng cho cả năm. 
Cho dù năm cũ có ảm đạm đến thế nào đi nữa thì người ta vẫn 
hy vọng rằng năm mới sẽ có những điều tốt đẹp hơn, vì thế cầu 
chúc nhau một năm mới an lành là điều chúng ta vẫn thường 
làm vào mỗi độ xuân về. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng chẳng 
có gì mới dưới ánh mặt trời, mọi việc cứ diễn tiến theo dòng 
chảy của thời gian dưới quyền tể trị tối cao của Thiên Chúa. 
        Người Cơ Đốc có một hy vọng vững chắc nơi Đấng mà 
chúng ta đang tin cậy; vì thế, chúng ta nhìn vào xã hội và thế 
giới này bằng con mắt đức tin để sống có trách nhiệm với chính 
mình, với Hội Thánh và cộng đồng. Chúa Giê-su đã cảnh báo 
rằng “tội ác sẽ gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người sẽ 
phai nhạt dần” ( Ma-thi-ơ 24:12 ). Làm thế nào để giữ vững 
đức tin và sống đạo trong hoàn cảnh như thế? Mỗi người Cơ 
Đốc trước hết phải giữ vững đời sống và niềm tin của mình 
trong dòng xoáy cám dỗ của chủ nghĩa vật chất, lối sống thực 
dụng bất chấp tội lỗi, và cả những sự giả mạo niềm tin; sau đó 
cùng nhau gánh lấy gánh nặng của thế giới này trong sự cầu 
thay và đời sống chứng nhân qua Hội Thánh. Đó là những gì 
mà chúng ta cần suy nghĩ và hành động trong những ngày tháng 
sắp đến. Bản Tin số này góp thêm một tiếng nói để khích lệ và 
tỉnh thức chúng ta trong hành trình vào năm mới. Nguyện cầu 
Chúa ban cho quý vị và gia đình sự Bình An và Hạnh Phúc thật 
từ nơi Ba Ngôi Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu! 
 

Trân trọng.  



3 

 

 
Boài  LinhBoài  LinhBoài  LinhBoài  Linh    

Chúc Mừng Năm Mới 
                                                                                                                                                           Phạm Vũ Triều Thiên 

        Moät soá ngöôøi coá saép xeáp cuoäc soáng sao cho moïi 
söï xaûy ra theo yù mình, vaø hoï nghó raèng neáu moïi söï xaûy 
ra ñuùng nhö yù muoán thì xem nhö hoï thaønh ñaït.  Tuy 
nhieân, coù hai ñieàu caàn löu yù: khoâng phaûi luùc naøo moïi 
söï cuõng suoân seû theo yù mình muoán, vaø neáu moïi söï 
suoân seû thì ngöôøi ta seõ thaáy chaùn ngaùn vì buoàn teû.  
Alexander Ñaïi ñeá laøm gì cuõng thaønh coâng.  OÂng chinh 
phuïc caùc nöôùc oâng muoán vaø sau ñoù thì ngoài khoùc, vì 
oâng coøn quaù treû maø chaúng coøn gì ñeå chinh phuïc nöõa.  
Ñoái vôùi ngöôøi coù moïi söï trong tay, thì cuoäc soáng thaät 
hanh thoâng, thoaûi maùi.  Ngöôøi Hi Laïp coù moät chöõ dòch 
laø haïnh phuùc: makarios.  Chöõ naøy moâ taû töøng traûi cuûa 
caùc vò thaàn.  Ngöôøi Hi Laïp thôø raát nhieàu thaàn vaø nhöõng 
vò thaàn naøy cuõng gioáng nhö con ngöôøi, coù ñieåm maïnh, 
ñieåm yeáu.  Chöõ naøy ñöôïc söû duïng trong Taân Öôùc vaø 
ñöôïc dòch laø “phöôùc” hay “ haïnh phuùc”.  
        Chuùa Jeâ-sus cuõng söû duïng chöõ naøy vaø yù töôûng cuûa 
Ngaøi laøm cho chuùng ta thaáy choùng maët: “Phöôùc cho 
nhöõng keû coù loøng khoù khaên.  Phöôùc cho nhöõng keû than 
khoùc. Phöôùc cho nhöõng keû nhu mì. Phöôùc cho nhöõng 
keû ñoùi khaùt söï coâng bình. Phöôùc cho nhöõng keû hay 
thöông xoùt. Phöôùc cho nhöõng keû coù loøng trong saïch.  
Phöôùc cho nhöõng keû laøm cho ngöôøi hoøa thuaän.  Phöôùc 
cho nhöõng keû chòu baét bôù vì söï coâng bình” (Ma-thi-ô 
5:3-10).  
        Chuùa Jeâ-sus phaùn raèng haïnh phuùc, hay thaønh ñaït, 
hay makarios - coù taát caû moïi söï tuyeät vôøi - khoâng phaûi 
vì chuùng ta coù moïi söï.  Chuùng ta vaãn coù theå haïnh phuùc, 
cho duø ngheøo khoù, than khoùc, ñoùi khaùt, hoaëc laø bò baét 
bôù vì söï coâng bình.  Ñieàu naøy hoaøn toaøn ngöôïc vôùi suy 
nghó cuûa chuùng ta veà haïnh phuùc.  Cho neân khi chuùc 
nhau moät naêm môùi haïnh phuùc, an khang, thònh vöôïng 
hay ñieàu gì  ñoù thì xin ñöøng queân:  
        1.  Hieåu haïnh phuùc cho ñuùng nghóa. Khoâng phaûi 
moïi söï ñeàu xaûy ra theo ñuùng yù cuûa chuùng ta. 
        2.  Löu yù ñeán nhöõng ñieàu coù theå xaûy ra trong 
töông lai, vì khoâng phaûi luùc naøo chuùng ta cuõng kieåm 
soaùt ñöôïc moïi söï trong taàm tay mình.   
        II.   Coù moät thôøi ñieåm cho moïi söï vaø moïi vieäc 
treân ñôøi ñeàu coù kyø ñònh.  
        Trong Kinh Thaùnh, saùch Truyeàn Ñaïo 3:1-8 
vieát: “Coù kyø sinh, coù kyø töû . Coù kyø gieo troàng, coù kyø gaët  
       

      Khi quí vò ñoïc nhöõng doøng chöõ naøy, 
coù leõ Teát ñang ôû tröôùc cöûa.         
       ÔÛ queâ nhaø Vieät Nam, neáu nhö treû em 
raát mong ñôïi ngaøy Teát, thì traùi laïi ngöôøi 

lôùn chuùng ta döôøng nhö raát ngaïi khi phaûi tính xem 
mình ñaõ traûi qua bao nhieâu muøa Xuaân trong ñôøi roài. 
Ñoái vôùi ngöôøi Vieät, Teát laø dòp sum hoïp gia ñình.  
Ngöôøi ta mong ñôïi choàng, con, chaùu ñi laøm xa veà sum 
hoïp maáy ngaøy Teát.  Ai cuõng haân hoan chuaån bò, mua 
saém ñoà aên thöùc uoáng cho ba ngaøy Teát. Chính trong 
nhöõng ngaøy Teát, ngöôøi lôùn neáu khoâng ñi thaêm ñeå chuùc 
Teát nhau thì ôû nhaø troâng nhaø cho con chaùu ñi chôi.  
Thanh nieân thieáu nöõ neáu khoâng tuï hoïp taïi nhaø nhau thì 
cuõng leân xe voøng veøo qua nhöõng ngaû ñöôøng goïi laø du 
Xuaân.  Ra ñöôøng gaëp nhau, ñeán nhaø thôø nhoùm buoåi 
nhoùm ñaàu naêm, khoâng ai trong chuùng ta tieát kieäm lôøi 
chuùc möøng naêm môùi. Thoâi thì ñuû nhöõng lôøi chuùc vaên 
hoa, myõ mieàu vaø khoâng keùm phaàn truyeàn thoáng, trong 
ñoù raát nhieàu laàn chuùng ta chuùc nhau haïnh phuùc. ÔÛ beân 
Myõ naøy, Teát AÂm lòch cuûa ngöôøi Vieät khoâng theå vui 
nhö ôû queâ nhaø, nhöng daãu sao nhöõng ngöôøi coù tuoåi 
cuõng vaãn coøn coù chuùt nao loøng khi naêm heát, Teát ñeán, 
vaø taát nhieân chuùng ta cuõng vaãn khoâng theå queân nhöõng 
caâu chuùc cho nhau theo thoâng leä.  
       Toâi hay laån thaån töï hoûi coù bao nhieâu lôøi mình chuùc 
vaø ñöôïc chuùc maø ngöôøi nhaän laãn ngöôøi chuùc thöïc söï 
hieåu heát yù nghóa vaø mong öôùc cho lôøi chuùc thaønh söï 
thaät.  Baøi naøy chæ xin ñeà caäp ñeán lôøi chuùc haïnh phuùc 
trong voøng Cô Ñoác nhaân maø thoâi.  Coù khi naøo quí vò töï 
hoûi xem cuoäc ñôøi mình baây giôø coù theå keå laø haïnh phuùc 
khoâng? Vaø trong naêm môùi naøy, lieäu mình seõ coù haïnh 
phuùc khoâng?  Coù nhieàu quan nieäm veà haïnh phuùc, 
nhöng trong baøi naøy chuùng ta seõ tìm hieåu xem Kinh 
Thaùnh noùi gì veà haïnh phuùc thaät.   
        I.  Khoâng phaûi luùc naøo chuùng ta cuõng bieát   
haïnh phuùc laø gì.   
        Khoâng phaûi chuùng ta luoân hieåu haïnh phuùc laø gì.  
Ñoái vôùi nhieàu ngöôøi haïnh phuùc tuøy thuoäc hoaøn caûnh hoï 
soáng.  Neáu moïi ñieàu xaûy ra theo nhö yù hoï mong muoán 
thì xem nhö hoï ñang ngaäp traøn haïnh phuùc; coøn neáu 
thöïc teá xaûy ra traùi laïi thì hoï seõ thaáy voâ cuøng baát haïnh.  
Ñoù laø lyù do ngöôøi ta hay chuùc nhau:  Vaïn söï nhö yù.  
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haùi. Coù kyø gieát haïi, coù kyø cöùu chöõa. Coù kyø ñaäp phaù, coù 
kyø xaây döïng. Coù kyø than khoùc, coù kyø vui cöôøi. Coù kyø 
tang cheá, coù kyø ca muùa. Coù kyø neùm ñaù, coù kyø thu löôïm 
ñaù. Coù kyø oâm aáp, coù kyø haét huûi. Coù kyø tìm kieám, coù kyø 
boû qua. Coù kyø caát giöõ, coù kyø vöùt boû. Coù kyø xeù raùch, coù 
kyø vaù may. Coù kyø nín laëng, coù kyø leân tieáng. Coù thôøi yeâu, 
coù thôøi gheùt. Coù thôøi chieán, coù thôøi bình”.  

        Trong nguyeân ngöõ Heâ-bô-rô, ñaây laø moät baøi thô.  
Baøi thô naøy laø moät trong raát ít phaàn thuoäc veà saùch 
Truyeàn Ñaïo coù theå xem laø ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán 
nhaát, nhöng cuõng raát nhieàu laàn noù bò hieåu sai nghóa.  
Ña phaàn chuùng ta hay cho raèng nhöõng caâu naøy thuoäc 
veà meänh leänh, nhaát thieát phaûi nhö theá. Theá nhöng thaät 
ra tröôùc giaû chæ moâ taû söï vieäc maø thoâi.  
        Dòch giaû nhaém vaøo chöõ “coù thôøi, hay coù kyø”. 
Nhöõng chöõ naøy ñöôïc laëp ñi, laëp laïi;  vaàn ñieäu cuûa 
nhöõng chöõ naøy khoâng phaûi ngaãu nhieân, nhöng ñem laïi 
cho ngöôøi ñoïc moät caûm giaùc laø thôøi gian troâi ñi khoâng 
ngöøng nghæ.  Nhaø thô noùi raèng moät naêm troâi qua vôùi 
nhöõng phuùt giaây keùo daøi tröôùc maét chuùng ta.  Khi suy 
nghó ñeán vieäc mình coù haïnh phuùc hay khoâng trong naêm 
môùi naøy, chuùng ta caàn löu yù hai ñieàu: naêm môùi seõ coù 
nhöõng ñieàu khoâng theå traùnh vaø khoâng theå kieåm 
soaùt ñöôïc. Thí duï: Coù kyø sinh vaø coù kyø töû.  Ñaây laø 2 
söï kieän troïng ñaïi nhaát trong ñôøi moãi ngöôøi maø chuùng ta 
khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc.  Caû hai söï khôûi ñaàu vaø keát 
thuùc naøy chaúng ai trong chuùng ta coù theå laøm gì ñeå sôùm 
hôn hoaëc treã hôn thôøi ñieåm phaûi xaûy ra.  Taï ôn Chuùa vì 
söï quan phoøng cuûa Ngaøi: Chuùa yeâu thöông quan taâm 
ñeán töøng caûnh ngoä cuûa chuùng ta, duø nhieàu luùc chuùng ta 
khoâng hieåu taïi sao söï vieäc dieãn ra nhö theá.  
        Coù moät caâu raát tuyeät moâ taû Ñöùc Chuùa Trôøi: “Ñöùc 
Chuùa Trôøi laø Ñaáng naém trong tay Ngaøi hôi thôû vaø caùc 
ñöôøng ñi nöôùc böôùc…” (Ña-ni-eân 5:23). Chính caâu naøy 
cho chuùng ta hình dung ñöôïc söï mong manh cuûa ñôøi 
mình vaø söï teå trò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.  Neáu muoán, Chuùa 
chæ caàn noùi raèng:  “Thoâi ñuû roài, con ôi, heát giôø!”. Vaäy 
laø  toâi  seõ chaúng  coøn  ñi  tôùi ñi lui,  khoâng coøn cöôøi ñuøa  

hay laøm gì ñöôïc nöõa…  Ñieàu naøy nhaéùc nhôû moãi chuùng 
ta: Chuùng ta coøn toàn taïi laø vì Chuùa ñang cho chuùng ta 
soáng trong aân suûng cuûa Ngaøi.  
        Kinh Thaùnh cheùp raèng coù thôøi ñeå sinh ra vaø coù 
thôøi ñeå cheát; coù thôøi ñeå gieát vaø coù thôøi ñeå chöõa laønh.  
Giöõa soáng vaø cheát laø caû moät khoaûng caùch, tuy nhieân caû 
hai ñeàu laø moät phaàn khoâng theå thieáu cuûa cuoäc soáng.  
Coù caâu chuyeän keå raèng: Coù moät ngöôøi ñang ñi boä daïo 
chôi treân ñöôøng thì baát ngôø gaëp Töû thaàn.  OÂng ta thaáy 
söï ngaïc nhieân hieän ra treân maët Töû thaàn, nhöng caû hai 
ñeàu ñi qua maët nhau maø khoâng coù gì xaûy ra.  Ngöôøi naøy 
sôï quaù, ñi tìm moät ngöôøi thoâng thaùi ñeå hoûi xem oâng ta 
neân laøm gì ñeå traùnh Töû thaàn. Nhaø thoâng thaùi baûo coù leõ 
anh ta neân laùi xe ñi ñeán moät thaønh phoá khaùc caùch xa 
ñaây.  OÂng ta laùi suoát ñeâm, meät muoán xæu, nhöng töï chuùc 
möøng mình vì ñaõ thoaùt khoûi Töû thaàn. Ngay luùc aáy Töû 
thaàn voã vai oâng ta vaø noùi: “Raát tieác, nhöng toâi phaûi ñeán 
gaëp anh”.  “UÛa, toâi töôûng toâi gaëp oâng hoâm qua gaàn 
nhaø toâi roài maø”. “Chính xaùc, ñoù laø lyù do toâi ngaïc nhieân 
- vì toâi ñöôïc baùo tröôùc laø seõ gaëp anh ôû ñaây chöù khoâng 
phaûi ôû ñoù!”  Coù kyø ñaäp phaù, coù kyø xaây döïng. Thænh 
thoaûng chuùng ta böôùc vaøo moät moái quan heä vôùi ai ñoù, 
roài khaùm phaù ra raèng coù ñieàu gì ñoù sai traät.  Seõ ñeán luùc 
chuùng ta phaûi phaù vôõ moái quan heä aáy vì lôïi ích cuûa 
moïi ngöôøi.  Luùc khaùc chuùng ta laïi thaáy coù nhöõng moái 
quan heä maø mình phaûi daøy coâng xaây döïng.  Coù nhöõng 
moái quan heä nhìn töø beân ngoaøi khoâng coù gì khaùc nhau, 
nhöng suy xeùt kyõ seõ thaáy raèng moãi tröôøng hôïp laïi caàn 
phaûn öùng hoaøn toaøn khaùc. 
        Coù thôøi ñeå khoùc vaø coù thôøi ñeå cöôøi.  Khoùc töôïng 
tröng cho ñau buoàn vaø cöôøi töôïng tröng cho nieàm vui. 
Quí vò ñang ôû thôøi naøo?  Coù leõ moãi chuùng ta gioáng 
nhau ôû choã ai trong chuùng ta cuõng ñaõ töøng maát ngöôøi 
yeâu daáu. Thôøi ñieåm vaø thôøi gian coù theå khaùc nhau, 
nhöng ai cuõng traûi qua thôøi kyø ruùng ñoäng. Taùc ñoäng 
cuûa söï ruùng ñoäng naøy laâu hay mau tuøy töøng ngöôøi. 
Nhöng toâi tin raèng ai cuõng ñaõ töøng coù nhöõng maát maùt, 
trong ñoù coù nhöõng maát maùt khoâng theå thay theá.  Caâu 
Kinh Thaùnh vieát raèng coù thôøi ñeå khoùc vaø coù thôøi ñeå 
cöôøi; ñieàu ñoù nghóa laø gì?  Chuùng ta caàn bieát khi naøo 
caàn khoùc vaø khi naøo caàn cöôøi.  Bôûi vì nhieàu luùc ñieàu 
khieán chuùng ta khoùc hay cöôøi ôû ngoaøi taàm vôùi cuûa 
mình.  Khoâng coù cuoäc ñôøi naøo chæ toaøn laø vui veû töø khi 
sinh ra cho ñeán luùc cheát, vì chính nghòch caûnh daïy cho 
chuùng ta nhieàu baøi hoïc saâu saéc. Cuõng khoâng cuoäc ñôøi 
naøo chæ toaøn noãi buoàn, vì ngöôøi aáy seõ nhuùt nhaùt, thu 
mình laïi, duø muoán vöôn ra vôùi moïi ngöôøi nhöng khoâng 
laøm   ñöôïc.  Vui hay buoàn tuøy caûnh ngoä.  Phöôùc  cho ai  
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phaân bieät ñöôïc khi naøo vui, luùc naøo buoàn.  Moät ngöôøi 
cha noùi vôùi con gaùi sau khi vôï oâng qua ñôøi ñöôïc 1 naêm: 
“Meï soáng vôùi boá 30 naêm tuyeät vôøi. Ñoù laø nhöõng naêm 
töôi ñeïp nhaát trong ñôøi boá. Nhöng baây giôø phaàn ñôøi ñoù 
ñaõ heát roài. Heát thaät roài!” Con gaùi: “ Nhöng boá naøy…” 
“Khoâng nhöng gì caû, haõy nghe boá noùi ñaây: Ñoù laø nhöõng 
naêm thaùng ñeïp nhaát ñôøi boá. Baây giôø meï con khoâng coøn 
soáng vôùi boá nöõa, ñoù laø thöïc teá phaûi ñoái dieän. Nhöng boá 
vaãn ñang coøn soáng vaø phaûi soáng cho heát quaõng ñôøi 
Chuùa daønh cho boá, ñeán khi naøo boá vaø meï con gaëp laïi 
nhau.  Meï ñi roài, nhöng khoâng ai coù theå laáy maát nhöõng 
kæ nieäm ñeïp boá meï coù vôùi nhau. Ñoù laø moät phaàn ñôøi 
cuûa boá, nhöõng naêm thaùng haïnh phuùc nhaát ñôøi boá. 
Nhöng chæ laø moät phaàn ñôøi thoâi.  Boá khoâng theå ñeå noù 
aùm aûnh boá, neáu khoâng boá khoâng theå soáng noåi.   Moãi 
ngaøy laø moät phöôùc haïnh Chuùa ban.  Boá phaûi soáng vui 
trong haïnh phöôùc aáy.  Phöôùc haïnh naøy laø moät traûi 
nghieäm maø chuùng ta neám thöû tröôùc khi chuùng ta sum 
hoïp treân thieân ñaøng.”  

        Quí vò vaø caùc baïn thaân meán,  
Chuùng ta ñaõ töøng khoùc, quaën thaét, ñau ñôùn vì xa caùch 
ngöôøi yeâu daáu; nhöng baây giôø thôøi ñoù ñaõ qua roài.  
Chuùng ta khoâng theå giöõ laïi ngöôøi mình yeâu thöông, vì 
Chuùa bieát ñeán thôøi ngöôøi aáy phaûi veà trong nöôùc Chuùa.  
Nhieàu luùc con ngöôøi töôûng mình kieåm soaùt söï soáng vaø 
caùi cheát (phaù thai, ngöøa thai, ñeû möôùn, caùi cheát nheï 
nhaøng, …), nhöng tröôùc giaû saùch Truyeàn Ñaïo noùi 
ngöôïc laïi. Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ñang kieåm soaùt moïi söï, 
soáng hay cheát ñeàu ôû trong taàm kieåm soaùt cuûa Ngaøi 
(xem theâm Saùng. 29:31 - 30:24; 33:5; Gioâ-sueâ 24:3; 
Thi. 113:9; Thi. 127…).  Chuùng ta coù theå trong moät 
phuùt daïi doät laøm cho cuoäc soáng mình ngaén laïi, nhöng 
chuùng ta khoâng theå trì hoaõn caùi cheát khi ñeán thôøi ñieåm, 
tröø phi Chuùa cho pheùp ñieàu aáy (EÂ-sai 38:1-5).  Thi 
Thieân 139:13-16 cho bieát Chuùa deät chuùng ta trong loøng 
meï raát tinh xaûo ñeå chuùng ta hoaøn taát muïc ñích Ngaøi 
daønh cho moãi ngöôøi (EÂ-pheâ-soâ 2:10).  Chuùa ñang laøm 2 
ñieàu khaùc (c.11): “Moïi söï Ngaøi laøm ñeàu ñuùng thôøi, 
ñuùng luùc.  Tuy Ñöùc Chuùa Trôøi coù ñaët vaøo taâm trí loaøi 
ngöôøi yù nieäm veà coõi ñôøi ñôøi, cuõng khoâng moät ai thaáu 
hieåu ñöôïc ñaàu ñuoâi goác ngoïn coâng vieäc Ngaøi laøm.”  
        III.   Lyù do khieán chuùng ta lao khoå laø ñeå chuùng 
ta chaïy ñeán vôùi Chuùa vaø toân kính Ngaøi.  
        Chuùng ta thaáy ñieàu bí aån ôû ñaây. Chuùa cho pheùp 
nhöõng ñieàu naøy ñieàu khaùc xaûy ra trong ñôøi soáng chuùng 
ta ñeå chuùng ta chaïy ñeán vôùi Chuùa vaø toân kính Ngaøi. 
Theá thì baûn chaát cuûa lao khoå laø gì? Laø coù nhöõng ñieàu 
chuùng ta khoâng theå ñieàu chænh vaø cuõng khoâng theå traùnh  

thoaùt ñöôïc.  Chuùng ta thaéc maéc taïi sao Chuùa laïi ñeå cho 
chuùng ta lao nhoïc? Vì Chuùa cho pheùp hoaøn caûnh xaûy 
ra nhaèm giuùp chuùng ta nhaän ra raèng coù moät ñieàu gì ñoù 
lôùn hôn, cao hôn vaø phong phuù hôn trong cuoäc ñôøi.  
Chính söï lao nhoïc ñoù nhaèm khieán chuùng ta yù thöùc ñöôïc 
Ñaáng sieâu vieät.  Caâu 14 cheùp: “Toâi nhaän thaáy moïi söï 
Ñöùc Chuùa Trôøi laøm toàn taïi maõi maõi, loaøi ngöôøi khoâng 
theâm bôùt ñöôïc gì caû. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm nhö vaäy ñeå 
loaøi ngöôøi kính sôï Ngaøi”. Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn nhaãn naïi 
ñôïi ñeán luùc con ngöôøi nhaän ra ñöôïc söï mong manh cuûa 
ñôøi ngöôøi vaø söï höõu haïn cuûa trí khoân mình.  Ngaøi vaãn 
ñôïi con ngöôøi nhaän bieát raèng hoï khoâng theå ñieàu chænh 
hay traùnh thoaùt khoûi nhöõng nhaân toá voâ phöông cöôõng 
laïi, khoâng caùch naøo neù traùnh trong cuoäc ñôøi. Neáu 
chuùng ta chæ coù theå tìm thaáy haïnh phuùc khi lôïi duïng 
hoaëc traùnh neù ñöôïc nhöõng söï kieän khoâng theå cöôõng laïi 
hay traùnh neù, chuùng ta seõ meät moûi. Chuùng ta queân maát 
raèng mình coøn coù moät Ñaáng quan phoøng yeâu quí chuùng 
ta ñeå baát cöù luùc naøo chuùng ta cuõng coù theå chaïy ñeán vôùi 
Ngaøi, baøy toû loøng toân kính cuûa mình.  Coù 2 lyù do khieán 
chuùng ta ñeán vôùi Chuùa: 
        1.  Lôøi Chuùa cho chuùng ta bieát raèng luoân coù moät 
söï toát ñeïp trong moïi söï xaûy ra ñuùng thôøi ñuùng luùc, vaø 
neáu chòu khoù ñeå yù, chuùng ta seõ thaáy coù moät ñieàu toát 
ñeïp trong ñoù.  Thöôøng chuùng ta muoán moïi vieäc xaûy ra 
theo ñuùng yù cuûa mình vaø ñuùng luùc mình muoán, nhöng 
Ñöùc Chuùa Trôøi bieát roõ hôn chuùng ta. Khi chuùng ta thaáy 
raèng Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå haønh ñoäng trong vaø qua 
moïi caûnh ngoä thì seõ coù söï bình an trong taâm chuùng ta 
vaø moät hi voïng trong naêm môùi.  
        2.  Chuùa ñaët yù nieäm veà coõi ñôøi ñôøi trong loøng con 
ngöôøi, duø vaäy con ngöôøi khoâng theå hieåu lyù do hoaëc 
nhöõng vieäc Chuùa laøm maëc duø Chuùa cho con ngöôøi coù yù 
nieäm veà coõi vónh haèng. Raát nhieàu laàn chuùng ta hoûi 
Chuùa taïi sao nhö theá, nhöng vaãn khoâng coù caâu traû lôøi. 
Khi ngöôøi thaân qua ñôøi, hoaëc coù nhöõng vieäc khoâng 
ñuùng yù mình xaûy ra, chuùng ta vaãn thöôøng thaéc maéc taïi 
sao. Nhöõng thaéc maéc ñoù raát töï nhieân, vaø vì yeâu quí 
chuùng ta neân ñoâi luùc Chuùa khoâng muoán chuùng ta bieát 
lyù do. Daàu vaäy toâi tin raèng khi chuùng ta gaëp Chuùa, 
Ngaøi seõ traû lôøi nhöõng thaéc maéc aáy.  Khoâng phaûi ngaãu 
nhieân maø Chuùa cho pheùp nhöõng ñieàu baát ngôø, duø vui 
veû hay ñau buoàn xaûy ra trong ñôøi soáng moãi chuùng ta. 
Neáu chuùng ta nhìn moïi söï trong quan ñieåm cuûa Chuùa, 
chuùng ta seõ nhaän ngay ra ñieàu toát ñeïp maø Chuùa laøm 
(Roâ-ma 8:28).  Vì Chuùa ñaët ñeå moät yù nieäm veà coõi vónh 
haèng trong taâm thöùc moãi ngöôøi neân duø söï vieäc coù ra 
sao, caûnh  ngoä  theá  naøo  thì  chuùng  ta vaãn nhaän ra moät  
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Ñaáng cao caû ñang teå trò moïi ñieàu lôùn nhoû trong ñôøi 
soáng, bôûi ñoù chuùng ta coù theå an taâm, caûm thaáy haïnh 
phuùc.  Chuùa Jeâ-sus ñaõ ñeå qua moät beân taát caû nhöõng 
vinh quang, cao quí cuûa Ngaøi ñeå xuoáng traàn gian vaø 
soáng thaân phaän con ngöôøi.  Ngaøi traûi nghieäm nhöõng 
ñau ñôùn, bieát nhöõng baát coâng, maát maùt trong cuoäc ñôøi 
vaø kinh qua nhöõng luùc khoùc, cöôøi.  Ngaøi chia seû moïi 
taâm traïng ñôøi thöôøng cuûa chuùng ta. Ngaøi khoâng ôû xa 
tít, hay aån maët, nhöng Chuùa phaùn vôùi chuùng ta raèng: 
“Ta bieát,  Ta  hieåu,  Ta yeâu quí con.  Haõy  ñeán  toân  thôø  

Ta vaø yeâu kính Ta vaø con seõ khaùm phaù nieàm vui vaø 
haïnh phuùc  trong Ta.”  
        Naêm heát Teát ñeán, chuùng ta nhìn laïi chính mình vaø 
suy nghieäm xem mình coù hieåu ñuùng töø haïnh phuùc hay 
khoâng vaø bieát ñaâu mình coù theå ñang raát haïnh phuùc maø 
khoâng nhaän ra.  Haïnh phuùc laø bieát raèng Chuùa teå trò 
moãi giaây phuùt trong ñôøi.  Kính chuùc quyù ñoäc giaû moät 
naêm môùi haïnh phuùc trong tình yeâu vaø aân suûng cuûa 
Chuùa Cöùu Theá Jeâ-sus.  
                                                      Phạm Vũ Triều Thiên    

 Một Hội Thánh Sống 
 
Một Hội Thánh sống có nan đề về chỗ đậu xe; 
   một Hội Thánh chết không có nan đề này. 
Một Hội Thánh sống có nhiều trẻ con và người trẻ ồn 
ào; 
   một Hội Thánh chết thì tương đối yên lặng. 
Một Hội Thánh sống thường thay đổi cách làm việc; 
   một Hội Thánh chết không làm điều này. 
Một Hội Thánh sống thường yêu cầu có thêm chương 
trình và tài chánh cho việc truyền giáo; 
   một Hội Thánh chết cố gắng giữ nhiều tiền trong ngân 
quỹ. 
Một Hội Thánh sống kêu gọi mọi người cởi mở và mạo 
hiểm; 
   một Hội Thánh chết chọn cách an toàn và không bao 
giờ dám mạo hiểm. 
Một Hội Thánh sống nhìn thấy những thách đố và cơ 
hội; 
   một Hội Thánh chết nhìn thấy những nan đề và nguy 
hiểm. 
Một Hội Thánh sống biết xin lỗi, tha thứ, và xin được 
tha thứ; 
   một Hội Thánh chết không bao giờ lầm lỗi. 
Một Hội Thánh sống dùng truyền thống và cơ sở để 
phục vụ mọi người; 
   một Hội Thánh chết dùng mọi người để bảo quản cơ 
sở và truyền thống. 
Một Hội Thánh sống tin vào tương lai Chúa hoạch định 
và “cùng bước đi” trong đức tin; 
   một Hội Thánh chết tin vào quá khứ và “nắm giữ”. 
Một Hội Thánh sống đầy ắp những thành viên tận hiến; 
   một Hội Thánh chết đầy ắp những người cho tiền 
“tip” (tiền thưởng khi được phục vụ tốt). 
Một Hội Thánh sống dám mơ những ước mơ lớn cho 
vương quốc của Chúa; 
   một Hội Thánh chết có những cơn ác mộng. 
Vô Danh 

A Lively Church . . . 
 
A lively church has parking problems; 
   a dead church doesn’t. 
A lively church has lots of “noisy” children and young 
people; 
   a dead church is fairly quiet. 
A lively church often changes the way things are done; 
   a dead church doesn’t. 
A lively church often asks for more program and mis-
sion money; 
   a dead church tries to keep plenty of money in the 
treasury. 
A lively church asks people to open up and risk involve-
ment; 
   a dead church plays it safe and never risks. 
A lively church sees challenges and opportunities; 
   a dead church sees problems and dangers. 
A lively church apologizes, forgives, and seeks forgive-
ness; 
   a dead church never makes mistakes. 
A lively church uses its tradition and facilities to serve 
people; 
   a dead church uses people to preserve facilities and 
traditions. 
A lively church believes in God’s future and “let’s go” 
with faith; 
   a dead church believes in the past and “holds on.” 
A lively church is filled with committed givers; 
   a dead church is filled with tippers. 
A lively church dares to dream great dreams for God’s 
kingdom; 
   a dead church has nightmares. 

Unknown 
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Suy  NgaãmSuy  NgaãmSuy  NgaãmSuy  Ngaãm    

 Moät AÛo Töôûng Veà Töông Lai     

        Doøng chaûy thôøi gian khoâng bao giôø 
bieát ngöøng nghæ, vaø chuùng ta duø muoán 
hay khoâng  ñeàu bò ñaåy ngaøy caøng xa hôn 
vaøo töông lai. Moãi naêm môùi ñem chuùng 
ta tôùi gaàn hôn ñieåm cuoái cuøng cuûa cuoäc 

ñôøi mình. Ñaây chaéc chaén khoâng phaûi laø nhöõng ñieàu maø 
moïi ngöôøi muoán nghó ñeán, ñaëc bieät laø vaøo dòp ñaàu 
naêm, vaø theá laø chuùng ta coá gaéng khoaû laáp chuùng baèng 
nhöõng ñieàu khaùc nhö mua baùn, tieäc tuøng, vui chôi…
Chuùng ta tìm moïi caùch laøm traøn ñaày tai mình vôùi 
nhöõng aâm thanh khaùc ñeå khoâng phaûi nghe thaáy gioïng 
noùi laïnh luøng caûnh tænh cuûa thôøi gian.  
        Maáu choáùt cuûa vaán ñeà laø ôû choã chuùng ta cuøng moät 
luùc bieát ñöôïc raèng coù hai thöïc tieãn veà thôøi gian ñang 
song song dieãn ra. Thöïc tieãn thöù nhaátù laø vieäc chuùng ta 
nhaän thöùc ñöôïc veà tuoåi ñôøi coù giôùi haïn cuûa mình. Nhö 
Kinh Thaùnh ñaõ nhaéc nhôû chuùng ta, “Tuoåi taùc chuùng toâi 
thoï ñöôïc baûy möôi, neáu maïnh khoûe thì taùm möôi; 
nhöng söï kieâu caêng cuûa chuùng chæ laø lao khoå vaø buoàn 
thaûm, vì ñôøi soáng thoaùng qua roài chuùng toâi bay maát 
ñi” (Thi Thieân 90:10). Theá nhöng beân caïnh ñoù, chuùng 
ta coøn ñöôïc bieát veà moät thöïc tieãn khaùc veà thôøi gian: söï 
vónh cöûu ñôøi ñôøi maø Chuùa ñaõ ñaët trong loøng chuùng ta 
(Truyeàn Ñaïo 3:11). Taâm linh chuùng ta coù theå nhìn thaáy 
söï vónh cöûu ñôøi ñôøi, nhöng loøng chuùng ta vaãn lo laéng 
veà söï höõu haïn cuûa thaân theå mình.  Ñieàu naøy cuõng 
gioáng nhö khi chuùng ta caûm thaáy ñoùi coàn caøo song treân 
baøn chæ coù moät chuùt ñoà aên maø chuùng ta bieát khoâng theå 
ñuû  ñeå  laøm  dòu  côn  ñoùi.  Ñoù chính laø vaán ñeà,  laø tình  
traïng nan giaûi cuûa loaøi ngöôøi chuùng ta.  
        Baát kyø ai muoán noùi veà töông lai cuøng caàn phaûi ñeà 
caäp ñeán vaán ñeà naøy. Theá giôùi ñem laïi cho chuùng ta 
nhieàu böùc tranh khaùc nhau veà töông lai, vaø thöôøng laø 
nhöõng böùc tranh ñöôïc toâ veõ raát xaùn laïn. Theá giôùi trình 
dieãn vaø chaøo môøi chuùng ta nhöõng cô theå khoeû maïnh, 
ñeïp ñeõ hôn; nhöõng coâng cuï, thieát bò tieän duïng, toái taân 
hôn; moät ngoâi nhaø môùi lôùn hôn; nhieàu tieàn hôn trong 
tröông muïc ngaân haøng, v.v… vaø v.v… Veõ ra moät töông 
lai töôi ñeïp, ñaây chính laø caùch maø nhöõng ngöôøi trong 
lónh vöïc thöông maïi söû duïng ñeå baùn caùc saûn phaåm cuûa 
mình,  vaø  chuùng  ta  thì bò cuoán loâi vaøo guoàng maùy ñoù:    

laøm vieäc caät löïc, tranh ñaáu vôùùi ñôøi, coá gaéng mua caøng 
nhieàu, sôû höõu caøng nhieàu caøng toát,… taát caû ñeàu chæ ñeå 
nhaèm coù theå ñaûm baûo ñöôïc moät töông lai töôi ñeïp. 
Nhöng roáât cuoäc thì moïi söï cuõng gioáùng nhö döïng leân 
moät boä phim cho moät ngöôøi ñang haáp hoái. Coù theå ñieàu 
ñoù seõ laøm cho anh ta phaán chaán vaø mong chôø ñöôïc 
xem boä phim. Nhöng roài sau ñoù thì sao?  
        Nhaø thaàn kinh hoïc Sigmund Freud vaø cuõng laø cha 
ñeû cuûa boä moân phaân tích taâm lyù, trong cuoán saùch Moät 
Töông Lai AÛo Töôûng, ñaõ coi toân giaùo nhö moät thöù aûo 
töôûng khoâng ñem laïi moät töông lai ñích thöïc naøo. 
Nhöng baûn thaân toâi thì nghó raèng khoâng phaûi laø nieàm 
tin Cô Ñoác cuûa chuùng ta maø chính theá giôùi naøy ñang veõ 
ra nhöõng töông lai ñaày aûo töôûng, vaø chính nhöõng töông 
lai naøy ñaõ laøm maát ñi yù nghóa thöïc cuûa töông lai.  Con 
ngöôøi soáng baèng nhöõng aûo töôûng veà ñieàu gì seõ xaûy ra 
vôùi  hoï  vaøo  ngaøy  mai, vaø ñoù thöïc söï laø moät thaûm họa 
cho loaøi ngöôøi. Neáu chuùng ta, nhöõng Cô Ñoác nhaân 
trong Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng coù moät 
neàn taûng Kinh Thaùnh vöõng vaøng, chuùng ta cuõng raát deã 
bò caùm doã vaø aûnh höôûng bôûi nhöõng aûo töôûng giaû doái veà 
töông lai naøy. Ñaùng buoàn thay, thöïc söï ñieàu naøy ñaõ vaø 
ñang xaûy ra trong Hoäi Thaùnh. Nhieäm vuï cuûa moãi 
chuùng ta, vì vaäy, laø phaûi ñöa ra ñöôïc moät töông lai 
khoâng döïa treân aûo töôûng.  Moät töông lai nhö vaäy 
khoâng phuû nhaän söï cheát hay söï höõu haïn cuûa cô theå con 
ngöôøi nhö lôøi Thaùnh Kinh “Ñöùc Chuùa JEÂ-SUS phaùn 
raèng: Ta laø söï soáng laïi vaø söï soáng, keû naøo tin ta thì seõ 
soáng maëc daàu ñaõ cheát roài” (Giaêng 11:25), vaø noù ñoàng 
thôøi nhaän thöùc ñöôïc raèng töông lai khoâng phaûi do baøn 
tay con ngöôøi döïng neân, maø do aân ñieån thöôïng thieân. 
Töông lai cuûa chuùng ta naèm trong tay Chuùa. Töø nay trôû 
ñi, khi chuùng ta soáng, laøm vieäc, hay laøm baát cöù ñieàu gì 
trong cuoäc ñôøi naøy, haõy töï hoûi baûn thaân xem vì lyù do gì 
chuùng ta ñang soáng vaø laøm nhöõng ñieàu ñoù, vaø chuùng ta 
tin vaøo töông lai naøo – nhöõng töông lai do theá giôùi toâ 
veõ leân, hay laø töông lai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi döïa treân 
neàn taûng Kinh Thaùnh. Haõy höôùng maét mình ñeán söï 
soáng ñôøi ñôøi vaø töông lai vónh cöûu maø Chuùa ñaõ höùa, vaø 
ñoù seõ laø ñoäng löïc giuùp chuùng ta vöôït qua moïi soùng gioù 
cuûa  cuoäc  ñôøi.   Chuùng  ta seõ  chaúng  coøn phaûi khieáp sôï   

Muïc sö Salomon 
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 CHÚC TẾT  

        Mỗi lần Tết đến, chúng ta lại được 
nghe nhữmg lời chúc hết sức trang trọng, 
hết sức nồng hậu. Khi nghe những lời 
chúc như thế, chúng ta lại phải tỏ ra rất 
mực vui mừng và cung kính nhận lời chúc 

Tết ấy, rồi cũng lại trang trọng chúc lại người đã chúc 
mình để đáp lễ.  
        Chúng ta chúc nhau những gì?  Đại khái lời chúc 
của chúng ta xoay quanh mấy chữ Phước, Lộc, Thọ, 
Phú, Quý, Vinh, Hoa.  Và khi chúc Tết, ta thường hay 
quá  đà,  cường  điệu  và thậm xưng.  Chẳng hạn chúc ai 
được đông con thì “đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh 
con gái”.  Vào thời xưa, lúc mà chế độ đa thê còn thịnh 
hành thì lời chúc ấy còn có thể đạt được, chứ thời hiện 
đại thì lời chúc ấy bất khả hiện thực; mà như thế là điều 
may mắn chứ thực hiện được thì thế giới sẽ điêu đứng 
ngay vì nạn nhân mãn.  Ông Tú Xương đã thấy trước cái 
họa ấy trong bài thơ Chúc Tết của ông: 
 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con, 
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn. 
Phố phường chật hẹp, người đông đúc, 
Bồng bế nhau lên nó ở non. 

 
Họa nhân mãn đến càng nhanh khi lời chúc con đi liền 
với chúc thọ.  Mà chúng ta thường đòi hỏi tuổi thọ phải 
trên một trăm kia:  
 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau 
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. 
Phen này ông quyết đi buôn cối, 
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.  

 
Đó là vào thời ông Tú Xương, chứ ngày nay người ta 
còn chúc Con và chúc Thọ ghê gớm hơn nhiều:  
 

 Phước như Đông hải 
Thọ tự Nam sơn. 

tröôùc nhöõng ñoåi thay baát bieán cuûa cuoäc soáng, chaúng bò 
caùm doã vaø aûo moäng vaøo nhöõng töông lai do theá giôùi 
naøy taïo neân. Caâu chuyeän nguï ngoân cuûa Chuùa JEÂ-SUS 
veà keû giaøu coù ngu daïi (Lu-ca 12:13-21) laø moät lôøi nhaéc 
nhôû veà thaûm hoaï cuûa keû soáng vaø cheát vì moät töông lai 
aûo töôûng. Coøn chuùng ta,  nhöõng Cô Ñoác nhaân,  haõy vöøa 

bieát “ñeám nhöõng ngaøy cuûa mình” (Thi Thieân 90:12) 
moät caùch khoân ngoan, vöøa bieát doõi maét mình veà moät 
ngaøy mai ñích thöïc maø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng teå trò caû 
lòch söû laãn töông lai vónh cöûu ñôøi ñôøi, ñem laïi. 
 

Muïc sö Salomon 

 Suy  NgaãmSuy  NgaãmSuy  NgaãmSuy  Ngaãm    

Ôi, nguy hiểm quá.  “Thọ tự Nam sơn!” nghĩa là 
không bao giờ chết!  Đây thật là một nan đề vô phương 
giải quyết cho thế giới.  Nội cái chuyện sắm cối và trầu 
đã là nan giải rồi, nói chi đến chuyện tã lót cho các cụ 
nữa. Có một lời chúc mà ai cũng thích nghe: Chúc 
Giàu.. 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu, 

Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu. 
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc, 
Đồng rụng, đồng rơi lọ phải cầu. 

 

  Giàu đến nỗi không có chỗ cất giấu tiền bạc!  Nếu 
nói theo cách hiện đại thì phải chúc:  Đầu vào như thác 

đổ, đầu ra nhỏ giọt!.  Thế là người chúc và cả người 
được chúc cùng nhau cả cười thoải mái, nghĩ rằng lời 
chúc sẽ thành viên mãn.  

  Có một câu chúc mà các nhà kinh doanh rất thích: 
Nhất Bản Vạn Lợi. Vốn chỉ có một mà lãi đến cả vạn 
thì nhà kinh doanh nào mà không thích!  Có ngành 
kinh doanh nào lãi nhiều đến thế không nhỉ?  Hoạ chăng 
chỉ có nghề ăn cướp.  Chúc ai “Nhất bản vạn lợi” chẳng 
khác nào chúc họ đi ăn cướp được nhiều mẻ lớn.  Nhưng 
chẳng có ai trách cứ như thế.  Trong các nơi kinh doanh, 
người ta vẫn hoan hỉ chưng bày mấy chữ ấy viết trên các 
băng giấy đỏ chót.  Ở trong Nam, đồng bào có cách cầu 
cho tiền bạc trong năm mới được phong phú bằng cách 
chưng trên bàn thờ ba loại trái cây: Mãng cầu, Đu đủ, và 
Xoài, nghĩa là Cầu Đủ Xài.  (Trong Nam đọc Xoài là 
Xài).  Có người thấy cầu như thế là sơ sài quá nên 
chưng ba loại quả : Mãng cầu, Dưa, và Xoài, nghĩa là 
Cầu Dư Xài.  (Dưa đọc trệch ra là Dư).  Cầu cho dư xài 
mới thích chứ chỉ cầu cho đủ xài thì ăn nhằm gì!  Nghe 
kỳ quặc thế nhưng chẳng thấy ai có ý gì; nói mãi rồi 
thành thói quen, cứ nhắm mắt tuân theo.       
        Khi đã giàu rồi thì phải sang mới được vì giàu mà 
không sang thì chỉ là trọc phú.  Thế là người ta đua nhau 
chúc sang trong ba ngày Tết:  

Gia Linh 
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Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang, 
Đứa thì mua tước, đứa mua quan. 
Phen này ông quyết đi buôn lọng, 
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng. 

 

  Ngày xưa có tục lệ buôn quan bán tước.  Nhưng 
những chức tước ấy chỉ là hư ảo thôi chứ không có thực 
quyền gì.  Ngày nay có còn tệ nạn ấy không?  Không.  
Nhưng nếu hiểu rằng quan tước là một công việc trong 
một cơ quan hành chính nào đó thì phải nói là còn. Công 
việc càng quan trọng thì ngoại bổng càng cao. Nói gọn 
lại, trong ngày Tết, người ta chúc nhau tất cả những ước 
mơ vật chất cuả cuộc sống dưới thế. 

  Có người không thích dài dòng, khách sáo, nên 
chúc  bằng  một  câu  ngắn  gọn  nôm na:  “Chúc ông bà  
 

năm mới muốn chi được nấy!”  Thoạt nghe ta cứ tưởng 
loại người chúc như thế là ít lời,  đơn sơ, không có 
những ước mơ cao kỳ.  Không phải vậy đâu.  Lời chúc 
ấy mà thành hiện thực thì thế giới nầy sẽ vô cùng hỗn 
loạn, bởi vì nếu con người có thể sở hữu mọi thứ đồng 
thời  làm được mọi  điều  mình muốn, mà không có nền 
tảng đạo đức thì thật là thảm hoạ!  
        Bác bỏ mọi cách chúc Tết cũ kỹ và khách sáo ấy, 
ông Tú Xương có một lối chúc Tết rất “cách mạng”:  
 

Bắt chước ai , tôi chúc mấy lời, 
Chúc cho khắp cả ở trong đời, 
Vua, quan, sĩ thứ, người muôn nước 
Sao được cho ra cái giống người.  

 
       Lời chúc này rất đúng vào thời ông Tú Xương và 
cũng còn rất đúng vào thời nay.  Hãy nhìn xem những 
người cơ hội, các nhà giàu mới, các trưởng giả học làm 
sang chung quanh ta thì biết.  Nhưng thử hỏi mấy ai 
trong chúng ta có đủ tư cách như ông Tú Xương để chúc 
Tết như ông?  

        Là Cơ Đốc nhân, chúng ta chúng ta cũng phải chúc 
những  điều  tốt  đẹp  cho người chung quanh nhân ngày 
Tết.  Có điều là, theo thiển nghĩ, chúng ta không nên lặp 
lại những lời chúc sáo mòn vô nghĩa, nhưng cũng đừng 
quá giáo điều, quá thiêng liêng, quá kinh điển đến cứng 
nhắc.  Điều quan trọng nhất và  thiết thực  nhất  mà  
chúng ta có thể chúc nhau là gì ? Thiết tưởng rằng: sự 
Bình An là điều tốt nhất mà ta có thể chúc cho người 
chung quanh nhân dịp Tết.  Nhưng sự Bình An từ Chúa 
ban cho không phải là không gặp khó khăn, không gặp 
những thử thách, không có khổ nạn.  Sự Bình An thật 
của Chúa giúp ta đủ nghị lực, đủ khôn ngoan, đủ nhẫn 
nhục, kiên trì để đối phó với các nan đề cho đến khi đắc 
thắng. Tín hữu nào từng kinh nghiệm nhiều nan đề mà 
có sự Bình An Chúa  ban cho  thì càng trau giồi và củng  
cố đức tin càng hơn. 

        Hãy tưởng tượng một nghệ sĩ (nhà văn, nhà thơ, 
nhạc sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia…) có thiên tài xuất chúng 
bỗng nhiên hưởng được một gia tài kếch sù, rồi thành 
hôn với một tiểu thư cành vàng lá ngọc, rồi từ đó cả hai 
sống trong tháp ngà trưởng giả thì liệu nhà nghệ sĩ ấy có 
để lại cho đời một tác phNm nào có giá trị không?  Thiên 
tài của người nghệ sĩ ấy sẽ chóng tàn phai, và cuộc đời 
vô nghĩa của ông ta làm sao mà gợi cảm để ông sáng tác 
được cái gì cho nên thân.  Giả sử như bà Hồ Xuân 
Hương mà tốt số về cung gia thất thì hậu thế có thể 
chẳng ai biết bà.  Nếu Tố Như tiên sinh mà được làm 
quan lớn cho nhà Lê, và nếu ngôi nhà Lê kéo dài được 
thêm một thế kỷ nữa thì chắc gì ngày nay ta có Truyện 
Kiều để thưởng thức.  Nếu các ông Trần Tế Xương, 
Nguyễn Khắc Hiếu mà hanh thông về đường khoa hoạn 
thì ngày nay ai biết đến các ông Tú Xương, Tản Đà.  
 
        Như vậy sự bình an tiêu cực trong phú quý vinh 
hoa sẽ làm thui chột chí tiến thủ cần có của con 
người.  Ngược lại sự Bình An thật của Cơ Đốc nhân với 
những nan đề (cần có) của cuộc đời lại làm cho đức tin 
Cơ Đốc tăng trưởng, giúp cho đời sống thăng hoa và có 
lý tưởng hơn.  Vậy lời chúc Bình An Thật từ Đức Chúa 
Trời ban cho mới là lời chúc quý báu nhất của mọi thời 
đại.  
 

Gia Linh 
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 Tin Töùc  Hoäi Thaùnh 

* Thứ Hai ngày 24/12/2012, Hội Thánh đã tổ chức lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2012. Đông đảo tín hữu trong 
Hội Thánh nhà và Hội Thánh bạn cùng một số thân hữu đã tham dự. Mục sư và bà Quang Nhật Anh Tài đã từ North 
Carolina tới hầu việc Chúa tại Hội Thánh, và Mục sư Quang Nhật Anh Tài đã ban phát sứ điệp “Trọng Tâm Của Lễ 
Giáng Sinh”. Sau giờ thờ phượng, mọi người đã cùng nhau dự bữa ăn tối trong tinh thần vui mừng, cảm tạ Chúa đã 
cho Hội Thánh một Mùa Giáng Sinh thật là phước hạnh.  
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* Hội Thánh đã có năm ngày cầu nguyện đầu năm (1/1 đến 5/1/2013) để con dân Chúa tra xét đời sống mình dưới 
ánh sáng của Lời Chúa, thấy được thách thức lớn lao cho Hội Thánh Chúa trong thời kỳ sau rốt, và cầu nguyện cho 
công việc Chúa gần xa. Ngày Chúa Nhật 13/1/2013, Hội Thánh đã tổ chức Hội đồng thường niên để con dân Chúa 
nhìn lại công việc Hội Thánh trong năm qua, đồng thời hướng đến năm mới với ao ước Chúa sẽ ban ơn phước mới 
cho Hội Thánh. Dựa trên câu gốc II Phi-e-rơ 1:5-7, chủ đề của Hội Thánh năm nay là “Trưởng Thành Trong Chúa”, 
ước mong rằng Hội Thánh Houston sẽ tiếp tục lớn lên mạnh mẽ về mọi mặt để làm vinh hiển Danh Chúa và có hiệu 
quả trong việc làm chứng, rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho đồng bào.  

Ban Linh Vụ năm 2013  Ban Chấp Hành - Chấp Sự năm 2013  

* Theo truyền thống, vào đầu năm mới, Hội Thánh tổ chức Hội đồng Truyền giáo để gây quỹ ủng hộ công việc 
Truyền giáo của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đời sống vì 
cuộc khủng hoảng kinh tế, và cả khó khăn trong công việc Hội Thánh, nhưng cảm tạ Chúa đã ban cho con dân Chúa 
trong Hội Thánh Houston dâng được $20,605.00 (vượt xa số hứa dâng ban đầu) và số tiền trên đã được chuyển đến 
quỹ Truyền giáo của Tổng hội. Hội đồng Truyền giáo năm nay đã được tổ chức lúc 7:30 PM Thứ Bảy ngày 
26/1/2013. Mục sư Đặng Chính, Giáo sĩ của Tổng hội C&MA cử đi hầu việc Chúa tại Đài Loan, là diễn giả của Hội 
đồng. Được nghe và nhìn thấy phần nào thảm cảnh của người Việt đi lao động và làm cô dâu nơi xứ người, các tín 
hữu đã được cảm động và đã hứa dâng được $10,630.00 ngay sau khi kết thúc buổi lễ. Cảm tạ Chúa đã cho Hội 
đồng TG năm nay thu được kết quả làm vinh hiển Danh Chúa.  

Mục sư Đặng Chính  Ban Hát Nam Nữ Giới  
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Thanh  Nieân   Cô  ÑoácThanh  Nieân   Cô  ÑoácThanh  Nieân   Cô  ÑoácThanh  Nieân   Cô  Ñoác    

 TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA  

Ánh Dương  

        Ngày nay Hội Thánh thường than 
phiền rằng có quá ít thanh niên bằng lòng 
dâng mình cho Chúa. Viện Thánh Kinh 
Thần học miền Nam mở ra nhưng số thí 
sinh đăng ký dự tuyển khoá sau ít hơn khoá 

trước, cứ cái đà nầy thì sau vài khoá nữa e rằng tuyển sinh 
sẽ không đủ chỉ tiêu. Qua bài nầy chúng ta thử phân tích 
một vài nguyên nhân, với ước mong Hội Thánh Chúa sẽ 
không còn nghe những lời than vãn như trên.  
 
        TUỔI XUÂN CẦN BIẾT   
        1. Cần hiểu đúng ý nghĩa của sự dâng mình: 
        Thanh niên thường nghe giảng nhiều về dâng mình, 
đọc sách về sự dâng mình, và cũng không ít lần hứa 
nguyện dâng mình cho Chúa, đặc biệt là sau những kỳ trại 
hè; tuy nhiên nhiều bạn trẻ vẫn còn hiểu sai hai chữ dâng 
mình, cho nên trong thực tế có rất ít thanh niên dám bằng 
lòng dâng mình cho Chúa một cách đúng nghĩa.   
        Một suy nghĩ khá phổ biến là chỉ có Mục sư, Truyền 
đạo, Giáo sĩ... tức là những người dành trọn cuộc đời mình 
để phục vụ Chúa mới được gọi là người dâng mình hầu 
việc Chúa. Khi hỏi một thanh niên rằng bạn có bằng lòng 
dâng cuộc đời mình cho Chúa không, thì chúng ta thường 
nhận được câu trả lời là em chưa được sự kêu gọi, hay để 
em suy nghĩ thêm... Ý thanh niên ấy muốn nói rằng tôi 
đang phải làm việc, đang đi học, đang lo cho gia 
đình...,nên trước mắt chưa thể sắp xếp đi vào trường Thần 
học để làm Mục sư, Truyền đạo được. Hình như đa số đã 
giới hạn hai chữ dâng mình cho hàng giáo phNm mà thôi.  

        Một số người khác lại nghĩ rằng chỉ có những 
người nằm trong Ban Chấp sự hoặc có chức vụ trong các 
ban ngành của Hội Thánh thì mới gọi là người dâng mình. 
Vì thế cụm từ “hầu việc Chúa” thường chỉ dành riêng cho 
các công việc của những đối tượng nầy, từ đó nảy sinh ý 
tưởng chỉ có những công việc trong nhà thờ mới gọi là hầu 
việc Chúa, không ai lại nói đi học là hầu việc Chúa cả. 
Chính vì giới hạn ý nghĩa của sự dâng mình như vậy nên 
nhiều thanh niên nghĩ rằng mình khó có đủ ơn để dâng 
mình được, thôi để cho người khác đi!  
Nếu các bạn trẻ đọc kỹ Rô-ma 12:1 “Vậy hỡi anh em, tôi 

lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng 

thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức 

Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”, thì 
sẽ thấy lời khuyên dâng thân thể mình làm của lễ  sống  và  
thánh  cho  Chúa không dành riêng cho một đối tượng nào 
cả, mà là lời kêu gọi chung cho tất cả mọi thành phần, mọi 
đối tượng trong Hội Thánh. Dâng thân thể mình cho Chúa 
là gì? Nói một cách nôm na, phải chăng đó là dâng đầu óc, 
tay chân, miệng môi, tai mắt... của mình để Chúa tể trị và 
hướng  dẫn  làm  những điều sáng danh Chúa và có ích cho   

mọi người? Trong ánh sáng của Lời Chúa, các bạn trẻ cần 
phải hiểu rằng mỗi người đều phải hứa nguyện dâng thân 
thể mình cho Chúa sử dụng trước hết trong từng công việc 
của mình hằng ngày. Nếu bạn được kêu gọi vào trường 
Thần học thì hãy vào trường Thần học, nếu chưa thì bạn 
cũng phải dâng mình cho Chúa qua công việc hiện nay của 
bạn. Bạn đang đi học, hãy làm sáng danh Chúa trong 
trường học; bạn đang đi làm, hãy làm vinh hiển danh Chúa 
qua công việc của bạn; ở trong gia đình, hãy làm tốt trách 
nhiệm trong gia đình mình theo lời Chúa dạy; bạn đến nhà 
thờ, hãy phục vụ Chúa trong những công việc có cần... Nói 
chung, cả cuộc đời bạn là cuộc đời dâng mình cho Chúa 
mọi lúc mọi nơi như sứ đồ Phao-lô đã nói trong Ga-la-ti 
2:20 “Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng 

Christ sống trong tôi”. Chúa đang sống trong tôi và Ngài 
sử dụng tay chân, môi miệng, trí óc, thân thể… của tôi để 
phục vụ Ngài. Nói cách khác, nếu một thanh niên nói tôi đi 
học là đang hầu việc Chúa trong trường học; tôi đi làm 
chính là đang phục vụ Chúa trong cơ quan; tôi đi chơi 
cũng làm sáng danh Chúa trong khi chơi; tôi ăn, uống cũng 
làm vinh hiển danh Chúa... thì chính bạn trẻ đó đang dâng 
thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa vậy. Đó 
chính là sự dâng mình đúng ý nghĩa.  
        Chính vì tuổi trẻ có thể hiểu sai ý nghĩa của sự dâng 
mình, nên thực tế có rất ít thanh niên dám thưa với Chúa: 
“Có con đây!” khi nghe tiếng gọi của Ngài. Hãy hiểu đúng 
ý nghĩa của sự dâng mình để mọi người, đặc biệt là tuổi 
thanh xuân, có thể dâng mình cho Chúa tuỳ theo điều kiện 
và hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên tuổi xuân cũng cần biết 
rằng sự dâng mình cao quý nhất là quyết định dâng trọn 
cuộc đời mình để Chúa sử dụng cách đặc biệt trong công 
trường thuộc linh của Ngài, đó là dâng mình vào trường 
Thần học để được đào tạo ra hầu việc Chúa. Hãy cầu 
nguyện và suy ngẫm về sự dâng mình đặc biệt nầy, và nếu 
được Chúa kêu gọi, xin tuổi xuân chớ chần chờ mà bỏ qua 
cơ hội.  
 
        2. Yếu tố bản thân:  
        Không phải ai đã hiểu ý nghĩa của sự dâng mình cách 
đúng đắn thì đều dâng mình cả đâu. Tiếp theo sự hiểu  biết  
đó  phải là quyết định của bản thân.  Khi dựng nên con 
người, Chúa đã ban cho điều quý hơn hết đó là sự tự do 
vì Chúa không muốn tạo nên một người máy. Vì vậy 
biết là một lẽ, còn quyết định lại là một vấn đề khác. 
Nguyên nhân chính làm cho tuổi trẻ không quyết định 
dâng thân thể cho Chúa sử dụng là vì họ sợ phải từ bỏ 
một số điều khi dâng mình; chàng trẻ tuổi giàu có được 
nói trong Mác chương 10 là một ví dụ. Để Chúa tể trị thì 
chúng ta không thể làm theo điều mình muốn nhưng 
phải  làm  theo  điều Chúa muốn. Thật là tiếc khi phải từ    
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        Ngoài ra, đời sống của cha mẹ cũng là một yếu tố 
quyết định sự dâng mình của con cái. Xin các bậc làm cha 
mẹ hãy soát xét lại cách sống của mình, cách nuôi dạy con 
cái của mình xem mình có làm tròn lời hứa của mình trong 
ngày cưới và trong ngày lễ dâng con chưa. 
 
        2. Tấm gương của những người đi trước:  

  Như chúng ta đã bàn, dâng mình cho Chúa là điều 
phải làm cho tất cả những ai xưng mình là con cái Chúa. 
Tuy nhiên có những sự kêu gọi đặc biệt dành riêng cho 
một số người dâng mình để hầu việc Chúa ở những chức 
vụ trong Hội Thánh như Mục sư, Chấp sự, Trưởng ban 
ngành, giáo viên Trường Chúa nhật… Chính đời sống của 
những người nầy cũng là một yếu tố để thúc đNy hoặc ngăn 
trở sự dâng mình của tuổi trẻ. Một đời sống đầy hứng thú, 
thoả lòng, đặc biệt là trong nghịch cảnh, sẽ thúc giục tuổi 
trẻ nối bước cha ông mình. Con cái thấy cha mẹ dù hoàn 
cảnh khó khăn đến đâu nhưng cũng luôn đầy sự vui mừng 
bình an; tín đồ thấy người hướng dẫn tinh thần của mình 
dù phải tất bật trong công tác phục vụ nhưng vẫn luôn vui 
mừng khi thấy được niềm vui của người khác... chắc chắn 
sẽ khơi dậy trong lòng một ước muốn dâng mình như 
những người đi trước. Ngược lại con cái luôn nghe những 
lời than vãn về chức vụ, những lời nói ở “hậu trường” 
hoàn toàn mâu thuNn với lời dạy trong lớp, đời sống sau 
ngày Chúa nhật khác xa với đời sống mà họ thấy trong nhà 
thờ, tinh thần hầu việc Chúa khi trồi khi sụt, khi vui khi 
buồn... thì làm sao khiến tuổi trẻ có ước muốn dâng mình? 
Trong trường hợp đó, những lời kêu gọi của tôi tớ Chúa dù 
có thiết tha đến đâu cũng sẽ chỉ là những tiếng vang trong 
sa mạc mà thôi! 

   Để đụng đến tấm lòng tuổi trẻ, ngoài những yếu tố 
khác, còn có sự góp phần của những người đang được 
Chúa dùng, nhất là những người đã được Hội Thánh bầu 
chọn. 

 
   KẾT LUẬN  
 
   Thật phù hợp khi cùng nhâm nhi với nhau tách trà 

ngày Xuân và bàn với nhau về Tuổi Xuân, tuổi tươi như 
hoa, đẹp như những cành lộc non mơn mởn, tràn đầy nhựa 
sống. Để Tuổi Xuân đẹp đẽ ấy dâng đời sống mình cho 
Chúa, không chỉ có những lời kêu gọi của Mục sư thôi là 
đủ, ngoài sự hiểu biết đúng ý nghĩa của sự dâng mình và 
yếu tố cá nhân tuổi trẻ, còn có cả trách nhiệm của những 
người được Chúa dùng nữa, trong đó có cha mẹ và những 
người đi trước. Ước mong Hội Thánh Chúa sẽ được phục 
hưng cách đặc biệt, danh Chúa được tôn cao và nhiều 
người được cứu qua đời sống dâng mình của con cái Chúa, 
đặc biệt là tuổi xuân sẽ có nhiều người quyết định dâng 
trọn cuộc đời cho Chúa.  

 
 

Ánh Dương  
 

bỏ một số thú vui, dù biết rằng đó chỉ là tạm bợ và không 
đẹp lòng Chúa. Thật khó để từ bỏ một công việc đang 
kiếm nhiều tiền dù biết công việc đó không phù hợp với 
niềm tin. Cũng thật khó khi bằng lòng sống theo tiêu chuNn 
của Thánh Kinh trong khi chung quanh ta ai cũng sống 
theo tiêu chuNn của đời nầy... Những tiếc nuối đó, những 
khó khăn đó đã cản trở quyết định dâng mình của tuổi 
xuân không ít.  
        Để vượt qua những trở ngại của bản thân, điều đầu 
tiên tuổi trẻ cần phải nhớ, đó là tôi là tạo vật của Thiên 

Chúa. Hãy sống đúng tinh thần của một tạo vật. Cuộc đời 
của một tạo vật có giá trị và hữu dụng khi và chỉ khi sống 
đúng theo ý muốn của Đấng Tạo Dựng nên mình mà thôi. 
Bạn nghĩ gì khi một cái còi xe gắn máy mà lại kêu lớn như 
tiếng hú của xe cứu hoả? Vâng, nó có thể tự hào vì tiếng 
kêu tốt đấy, âm thanh mạnh tuyệt vời đấy nhưng cái còi đó 
chắc chắn sẽ bị chủ nhân vứt bỏ đi để thay còi khác vì nó 
đã không vận hành đúng như ý đồ của nhà sản xuất. Bạn 
tưởng mình sống theo ý mình là thành công, nhưng thật ra 
trước mắt Đấng Tạo Hoá, thành công theo ý riêng hoàn 
toàn vô dụng đáng bị bỏ đi mà thôi vì không sống đúng 
theo ý định của Đấng Tạo Dựng nên mình.  
        Điều thứ hai phải nhớ là đã có một lần tổ phụ chúng 
ta không vâng lời Chúa, làm theo ý riêng mình khiến cho 
phước hạnh của vườn Ê-đen và cây sự sống vuột khỏi tầm 
tay, để rồi ngày nay chúng ta đang được di truyền bản chất 
tội lỗi đó. Chúng ta đã bằng lòng tin Chúa, tức là  bằng 
lòng để Chúa cai trị đời sống mình, như  vậy  thì  không  
thể nào sống theo ý riêng của mình được. Sống theo ý 
riêng thì chính bạn đang bước vào vết xe cũ của tổ phụ 
mình mà thôi. Bạn không thể tự mâu thuẫn khi nói rằng tôi 
bằng lòng tiếp nhận Chúa vào lòng mà vẫn sống theo ý 
mình; bạn chỉ có thể chọn một trong hai. 
        Khi tuổi trẻ nhận ra hai điều căn bản trên, các bạn có 
thể vui mừng dâng mình cho Chúa mà không cảm thấy bị 
ép uổng hay thiệt thòi gì cả, vì có ai phải hối tiếc khi dâng 
mình cho Đấng Tạo Dựng nên mình không? Hỡi tuổi thanh 
xuân, hãy suy nghĩ và quyết định.  
 
        NGƯỜI LỚN CŨNG CẦN BIẾT  
        1. Trách nhiệm cha mẹ:  
        Sau lời hứa ngày cưới, không có lời hứa nào đầy trách 
nhiệm như lời hứa trong ngày lễ dâng con. Hai vợ chồng 
dâng con mình cho Chúa và được Chúa trao lại cho để 
nuôi dưỡng dạy dỗ đứa con ấy trở nên người đi theo đường 
lối của Chúa. Thật sự không biết mấy ai khi dâng con, lắng 
nghe lời hứa ấy và gật đầu cách nghiêm túc với cả tấm 
lòng hứa nguyện, hay lễ dâng con chỉ là một hình thức 
không hơn không kém để rồi sau đó chẳng còn nhớ ra là 
mình đã hứa điều gì? Trách nhiệm của gia đình trong việc 
dạy dỗ hướng dẫn con cái lúc tuổi còn thơ để chúng có thể 
biết và tin nhận Chúa cách thật sự là một trách nhiệm lớn 
lao mà bậc làm cha mẹ không thể nào thoái thác được một 
khi đã bằng lòng đứng lên để hứa nguyện với Chúa trong 
ngày  lễ  dâng con.  Con cái có tin Chúa thật sự, thì sau đó 
mới có thể hướng dẫn chúng dâng mình cho Chúa được. 
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DÂNG PHẦN MƯỜI                      

Bài của: Bình Tĩnh 
       Dịch giả: San Hồ  

        Lời Toà soạn: Trong nếp sống thờ 

phượng Đức Chúa Trời, người tin Chúa 

có một việc làm không thể thiếu được, đó 

là dâng hiến. Rất nhiều tín hữu và Hội 

Thánh ngày nay không biết và không thực 

hành việc “dâng phần mười”, dẫn đến đời sống thuộc 

linh và thuộc thể của chúng ta nghèo nàn, yếu đuối. Vì 

vậy, chúng tôi cho đăng lại bài “Dâng Phần Mười”; bài 

này đã được đăng trên Báo Nước Sống số 24, xuất bản 

tại Sài Gòn tháng 2 năm 1969. Thiết tưởng bài báo tuy 

cũ về thời gian, nhưng vẫn mới cho con dân Chúa lúc 

này.  
        Vì muốn chúng ta thờ phượng Ngài với tấm lòng 
của con cái, mà Đức Chúa Trời không muốn ra quá 
nhiều mạng lệnh. Ngài muốn chúng ta hiểu được tâm ý 
của Ngài qua những lời đã ghi chép rõ ràng trong Kinh 
Thánh, để chúng ta thờ phượng Ngài cách vui lòng. Đức 
Chúa Trời không hề ra lệnh cho các tín đồ trong thời 
Tân Ước phải dâng phần mười, nhưng xét theo Lời 
Chúa trong Kinh Thánh thì sự dâng phần mười hẳn là sự 
dâng vừa lòng Chúa.  
 
        Chứng bệnh thông thường  
        Thông thường mà nói, có rất nhiều tín đồ sốt sắng 
hầu việc Chúa, nhưng lại không tiến bộ về tri thức thuộc 
linh, và không có sự sáng trong khi đọc Kinh Thánh. Tì 
vị thuộc linh của họ không khoẻ. Họ gieo nhiều mà gặt 
ít, mang túi thủng đựng tiền, và phung phí tiền bạc vào 
những điều vô ích. Có tín đồ nói: “Mỗi khi tôi có tiền 
trong tay, thì ấy là điềm báo trước sẽ có người trong nhà 
mắc bệnh”. Điều đó không phải là vô cớ. Đặc biệt là đối 
với những người đã dâng mình làm người Truyền Đạo, 
mọi việc cung cấp và sắp đặt của Đức Chúa Trời đối với 
họ là để trắc nghiệm sự liên hệ của họ đối với Ngài. Nếu 
họ không được Đức Chúa Trời thường thường soi sáng, 
cung cấp và ban cho quyền năng, thì trong công tác và 
nếp sống của họ không khỏi bị söùc eùp naëng neà bôûi kinh 
tế.  
 
        Một chuyện gương mẫu  
        Có một tín đồ thanh niên, gia cảnh nghèo túng, tuy 
rất cần kiệm nhưng vẫn không lập được sự nghiệp và gia 
đình. Một hôm, chàng được một tín đồ giàu có giúp cho 
một số tiền lớn để kinh doanh. Nhờ số vốn lớn ấy, chàng 
buôn bán thịnh vượng, chẳng bao lâu trở thành khá giả. 
Được  như  vậy,   tín  đồ  thanh  niên nầy không quên ơn  

người bạn đã giúp đỡ mình, nên mỗi lần tính sổ cuối 
năm,  chàng  đều  trích  ra  một  nửa số lời đem biếu cho 
người bạn ấy. Trong những năm đầu, số tiền đem biếu 
còn ít, nhưng vì sự buôn bán ngày càng phát đạt nên số 
tiền biếu mỗi năm một gia tăng. Tuy nhiên, không phải 
vì thế mà tiếc, người thanh niên ấy vẫn nhớ luôn rằng 
nếu không có số vốn ban đầu của bạn thì sự nghiệp của 
chàng không thể có được như ngày nay. Vì vậy năm nào 
chàng cũng không quên lấy một nửa số tiền lãi đem tặng 
cho người bạn của mình. 
        Ngày nay, biết bao nhiêu tín đồ được Chúa ban ơn 
dư dật, nhưng lại tỏ ra keo kiệt đối với Ngài. Sứ đồ 
Phaolô nói: “Tôi nay là người thế nào, ấy là nhờ ân điển 

của Đức Chúa Trời”. Mạng sống, sức lực và sự khôn 
ngoan của chúng ta đều do Đức Chúa Trời ban cho cả. 
Cứu ân mà chúng ta nhận được cũng đến từ nơi Chúa. 
Như vậy, dâng lại cho Ngài một phần trong đó  là quá 
lớn hay sao?  
 
        Sự biểu hiện của tấm lòng  
        Trước khi Đức Chúa Trời bảo tuyển dân Y-sơ-ra-
ên dâng phần mười về dê, bò, thổ sản cho Ngài, thì Áp-
ra-ham và Gia-cốp đều đã nhận được chỉ thị về việc 
dâng phần mười cho Ngài rồi (Sáng Thế  Ký 14:18-21; 
28:20-22). Nhận được ơn thì phải biết ơn, đó là lẽ dĩ 
nhiên. Phần mười là mức tối thiểu, không cần có lệnh 
của Đức Chúa Trời, cũng không cần phải có loài người 
chỉ bảo mới biết. Có dâng phần mười cho Chúa, chúng 
ta mới tỏ rõ được lòng kính mến của mình với Ngài.  
 
        Tính thế nào đây 
        Sự dâng phần mười phải tính theo tổng số thu nhập 
hay theo số lời lãi? Có thể trừ số chi phí cần thiết cho sự 
sinh sống hay không? Về điều nầy, Kinh Thánh không 
quy định một cách cứng rắn, nhưng có hai điểm chúng 
ta nên chú ý:  
        1.  Áp-ra-ham đã dâng phần mười của mọi vật sở 
đắc cho Đức Chúa Trời. Còn Gia-cốp thì hứa với Chúa 
rằng: “Tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của 

cải mà Ngài sẽ cho tôi” (Sáng Thế Ký 28:22). Như vậy, 
điều mà cả Áp-ra-ham và Gia-cốp đã làm, là dâng phần 
mười của cả số thu nhập.  
        2.  Đức Chúa Trời bảo tuyển dân dâng phần mười 
về thổ sản, kể cả bò và dê. Thuở ấy, dân Y-sơ-ra-ên là 
một dân chuyên nuôi súc vật nên bò, dê và thổ sản là 
toàn bộ thu nhập của họ.  
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Trong thời buổi nầy, cái gì cũng đắt đỏ, giá sinh hoạt 
mỗi lúc một lên cao, nếu tín đồ nào cũng trừ số chi phí 
của sự sinh sống ra thì số thu nhập còn lại sẽ rất ít. Nếu 
chỉ dâng phần mười theo số thặng dư, thì chắc chắn có 
nhiều tín đồ mất hẳn quyền lợi dâng phần mười. 
        Nói như thế, có lẽ bạn sẽ hỏi: “Vậy thì hà khắc quá, 
cả đến số chi phí cần thiết cho sự sinh sống cũng phải 
dâng lên cho Chúa hay sao?” Bạn không nên oán thán 
như vậy. Đã nói “dâng” thì dĩ nhiên không phải là sắc 
lệnh, cũng không phải là sự quy định cứng rắn. Có 
người còn gọi sự dâng phần mười cho Chúa là “sự đóng 
thuế sở đắc của công dân Thiên quốc”. Ý kiến ấy, không 
phải tín đồ nào trong Hội Thánh cũng tán đồng được. 
Đức Chúa Trời  chẳng hà khắc với ai cả, nhưng Ngài 
biết ai yêu thương tiền bạc hơn Ngài thì linh tánh người 
ấy còn nhiều chướng ngại.  
 
        Dâng phần mười cho ai?   
        Sự dâng phần mười là trách nhiệm của tín đồ đối 
với Hội Thánh, hay bổn phận của tín đồ đối với Đức 
Chúa Trời ? Về điều nầy, có nhiều người hiểu sai. Nếu 
nói sự dâng phần mười là trách nhiệm của tín đồ đối với 
Hội Thánh, thì ấy là sự chia phần gánh vác sở phí của 
đoàn thể. Như thế sao gọi là “dâng” được ? Đã nói là 
“dâng” thì đương nhiên là dâng cho Đức Chúa Trời, chứ 
không phải là dâng cho đoàn thể. Như vậy, chúng ta 
không nên nói “quyên phần mười” như nhiều người hay 
nói.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Phân phối thế nào?  
        Có người nói: “Nếu tôi đem hết cả phần mười của 
tôi giao cho Hội Thánh, thì há không phải là cho các 
Chấp sự biết rõ số thu nhập của tôi hay sao?”. Nói như 
thế là không đúng. Đức Chúa Trời không hề bảo chúng 
ta phải làm như vậy. Trái lại, trong thời Tân Ước, Ngài 
bảo chúng ta phải nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh 
và sự sáng của Kinh Thánh mà hành động, vì “kẻ gieo 

cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ 

gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống 

đời đời” (Ga-la-ti 6:8). Cho nên, chúng ta cần phải xin 
Chúa hướng dẫn cho mình biết phải dâng phần mười 
vào nơi nào.  
        Đem hết phần mười vào kho 

        Có nhiều tín đồ cho rằng phần mười là của Chúa, 
thì khi lấy nó ra, cũng chỉ cần vì Chúa mà chi dụng, chớ 
không cần phải quá đắn đo. Nói như thế là sai lầm. Thuở 
xưa, trong thời Cựu Ước, tuyển dân bắt buộc phải nộp 
một phần mười và đem vào kho của đền thánh. Tại đây, 
nhân viên cai quản đền thờ mới đem phân phối cho các 
thầy tế lễ và người Lê-vi chi dụng. Qua thời Tân Ước, 
phần mười của các thánh đồ nên được dùng vào công 
việc của Hội Thánh mới hợp lý.  Giả sử bạn là thuộc 
viên của một Chi hội, phần mười của bạn không nhất 
định phải đem giao hết cho các Chấp sự của Chi hội ấy, 
vì công tác của Đức Chúa Trời không phải chỉ hạn chế 
trong Chi hội ấy mà thôi. Nếu bạn muốn dâng một cách 
khả dĩ được Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì bạn nên cầu 
xin Ngài soi dẫn cho mới được. Tại đây, vấn đề là bạn 
cần phải được Đức Thánh Linh dẫn dắt.  
 
        Hiến dâng tất cả cho Ngài  
        Có một tín đồ nói với tôi rằng: “Tôi thường đi 
nhóm ở một Hội Thánh nọ. Tại đây, tôi được nghe ba vị 
Mục sư giảng luận về hiến dâng trong ba buổi nhóm 
khác nhau. Vị thứ nhất nói tín đồ phải dâng phần mười 
cho Chúa. Vị thứ hai thì bảo phải dâng thật nhiều cho 
Ngài. Còn vị thứ ba thì lại nói tín đồ phải dâng tất cả 
cho Đức Chúa Trời. Như vậy, không hiểu phải làm thế 
nào mới đúng ?”.  Trong Thánh ca có câu “Hiến dâng cả 
thảy cho Ngài”. Câu nầy hàm ý mọi sự của chúng ta đều 
thuộc về Chúa, và vì chúng ta đã bởi cứu ân mà thuộc về 
Ngài rồi nên đương nhiên mọi điều ta có cũng là của 
Chúa cả. Vì vậy, hát rằng “hiến dâng tất cả cho Ngài” là 
tỏ ý muốn đem mọi sự mình có để Chúa xử dụng. Ấy 
cũng ví như một nhà buôn kia, vì cảm kích hậu ân của 
quốc vương mà thành tâm đem cả một kho hàng hoá 
dâng cho nhà vua. Để thực hiện ý định ấy, người nầy 
không đem cả một kho hàng hoá vào trong cung vua, 
ông ta chỉ sang tên hoá đơn ấy trao vào tay vua mà thôi. 
Như vậy, hàng hoá trong kho vẫn y nguyên, chỉ có tên 
chủ hàng là thay đổi. 
 
        Học tập bằng đức tin  
        Sự hiến dâng cách tình nguyện và vui lòng là điều 
đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người của Đấng Christ phải 
học tập theo trình độ của đức tin mà dâng phần mười 
cho Chúa. Nếu không,  thì đừng trách Đức Chúa Trời 
không  “mở các cửa sổ trên trời” và “đổ phước xuống” 
cho mình (Ma-la-chi 3:10).  
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                                                  BAØ SA-RA                                                             Lieân Haø  

Trang  P huï  NöõTrang  P huï  NöõTrang  P huï  NöõTrang  P huï  Nöõ    

        Caâu chuyeän gia ñình AÙp-ra-ham 
trong Saùng Theá Kyù chöông 16 cho thaáy 
con ñöôøng voøng ñau ñôùn maø AÙp-ra-ham 
vaø Sa-ra ñaõ ñi trong cuoäc haønh trình cuûa 
hoï, moät con ñöôøng voøng ñaõ ñem ñeán 

nhöõng xung ñoät khoâng nhöõng trong gia ñình hoï maø coøn 
caû treân theá giôùi nöõa, ñieàu maø sau naøy ngöôøi ta goïi laø 
“Cuoäc xung ñoät AÛ-raäp vaø Do Thaùi”, ñaõ khôûi ñaàu taïi 
ñaây.  
        Trong caâu chuyeän naày chuùng ta hoïc veà nhaân vaät 
Sa-ra, vôï cuûa AÙp-ra-ham. Khi AÙp-ra-ham vaø Sa-ra 
nghe theo lôøi Chuùa goïi ra khoûi queâ höông cuûa mình laø 
U-rô, ñeán Cha-ran (Xöù Ca-na-an) thì oâng ñöôïc 75 tuoåi 
(Saùng Theá Kyù 12:4). Trong boái caûnh caâu chuyeän ôû 
Saùng Theá Kyù chöông 16 thì AÙp-ra-ham ñaõ 85 tuoåi, 
nghóa laø oâng ñaõ böôùc ñi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc 10 
naêm vôùi nhieàu baøi hoïc quyù giaù veà ñöùc tin. Chuùa ñaõ 
höùa cho vôï choàng hoï moät ñöùa con nhöng khoâng cho 
bieát khi naøo ñöùa treû ra ñôøi, neân hoï phaûi hoïc taäp chôø 
ñôïi. Ñöùc Chuùa Trôøi coù thôøi gian bieåu hoaøn haûo cho taát 
caû moïi ñieàu Ngaøi muoán laøm. Söï ra ñôøi cuûa Y-saùc 
khoâng phaûi chæ laø söï ra ñôøi cuûa moät ñöùa treû, nhöng ñoù 
laø moät phaàn keá hoaïch cöùu roãi vó ñaïi cuûa Ñöùc Chuùa 
Trôøi cho toaøn theá giôùi. Tuy nhieân khi Sa-ra chôø ñôïi 
Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn thaønh lôøi höùa cuûa Ngaøi thì baø ñaõ 
thieáu kieân nhaãn. Chính söï thieáu kieân nhaãn naày laø khôûi 
ñaàu cuûa haøng loaït tai hoaï. “Sai moät ly ñi moät daëm”, 
chuùng ta ñeàu bieát vaø cuõng ñaõ töøng coù kinh nghieäm veà 
ñieàu aáy trong cuoäc soáng.  
        Sa-ra ñaõ töï mình vaïch ra moät keá hoaïch. Keá hoaïch 
ñoù laø gì? Baø noùi: “Vì Chuùa khoâng cho toâi sinh sản, oâng 
haõy ăn ở với ñaày tớ gaùi của toâi; coù lẽ nhờ noù toâi coù theå 
coù ñược gia ñình.”  (Saùng. 16:2 - Baûn dòch môùi)”.  
Tuyeät voïng vì son seû, Sa-ra quyeát ñònh aùp duïng hình 
thöùc thay maët trong hoân nhaân. Ñaây laø hình thöùc ñöôïc 
toân troïng trong xaõ hoäi vuøng Trung Caän Ñoâng thôøi xöa: 
Moät ñöùa con do ngöôøi tôù gaùi sinh cho oâng chuû coù theå 
xem laø con cuûa ngöôøi vôï chính neáu baø aáy khoâng coù 
ñöùa con naøo. Nan ñeà phaùt sinh ra taïi ñaây: keá hoaïch 
cuûa Sa-ra ñaõ thaønh coâng khi A-ga coù thai.  
        Sa-ra yù thöùc ñöôïc yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân 
ñôøi soáng cuûa baø khi noùi “Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ laøm cho toâi 
son seû”. Baø bieát Ñöùc Chuùa Trôøi quyeàn naêng vaø Ngaøi teå  

trò moïi vieäc, nhöng baø vaãn khoâng thuaän phuïc yù muoán 
cuûa Ngaøi treân ñôøi soáng cuûa mình. Söï cay ñaéng trong 
loøng ñöôïc theå hieän trong lôøi noùi “Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ 
laøm cho toâi son seû”. Taïi sao laø toâi chöù khoâng phaûi laø 
ngöôøi khaùc, taïi sao chæ coù toâi laø son seû thoâi? Vì ñaày 
trong loøng neân mieäng môùi noùi ra, dục vọng thai ngheùn 
sinh ra tội lỗi: “Vaäy xin oâng haõy aên ôû cuøng con ñoøi toâi, 
coù leõ toâi seõ nhôø noù maø coù con chaêng”. Chôø ñôïi lôøi höùa 
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laâu quaù neân maát heát kieân nhaãn, 
bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho mình son seû, Sa-
ra töï vaïch cho mình moät chöông trình maø trong ñoù 
khoâng coù söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Sa-ra muoán 
choáng laïi yù muoán cuûa Chuùa baèng söï khoân ngoan rieâng 
cuûa mình.  
        Sa-ra khoâng quan taâm ñeán söï vinh hieån cuûa Ñöùc 
Chuùa Trôøi khi baø noùi “coù leõ toâi nhôø noù maø coù con 
chaêng”. Mieãn laø coù con, Sa-ra baát chaáp chöông trình 
cuûa Chuùa khoâng nhöõng treân gia ñình baø nhöng coøn caû 
chöông trình cöùu roãi cuûa Ngaøi cho nhaân loaïi nöõa. Cuoái 
cuøng roài Sa-ra cuõng ñaõ thaønh coâng, vaø coù veû nhö Sa-ra 
ñaõ coù lyù ñeå bieän minh cho vieäc laøm cuûa mình. Nhöng 
khoâng phaûi moïi vieäc hôïp phaùp hay coù veû thaønh coâng 
ñeàu thuaän yù Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi chöa bao giôø chaáp 
nhaän A-ga laø vôï cuûa AÙp-ra-ham. Thieân söù cuûa Chuùa 
vaãn goïi naøng laø con ñoøi cuûa Sa-ra (Saùng. 16:8). Taïi 
sao? Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chaáp nhaän cuoäc hoân nhaân 
naày vì A-ga vaø Ích-ma-eân khoâng ôû trong chöông trình 
cuûa Ngaøi. Taïi ñaây, AÙp-ra-ham vaø Sa-ra ñaõ khoâng vöôït 
qua ñöôïc cuoäc thöû nghieäm nghieät ngaõ naày. Hoï ñaõ thaát 
baïi vì hoï khoâng chôø ñôïi yù Chuùa nhöng muoán lao veà 
phía tröôùc vôùi nhöõng keá hoaïch rieâng. Moät nhaø vaên xöù 
EÂ-coát ñaõ noùi raèng: “Trong baát cöù ñieàu giø con ngöôøi laøm 
maø khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi, thì con ngöôøi phaûi thaát 
baïi thaûm haïi, hoaëc thaønh coâng moät caùch thaûm haïi 
hôn”.  
        Sa-ra ñaõ ñöôïc gì qua keá hoaïch töôûng nhö ñaõ thaønh 
coâng cuûa mình?  
        1.  Baø bò con ñoøi khinh bæ. (Chaâm Ngoân 30:21-23) 
        2.  Tính caùch Sa-ra ñaõ thay ñoåi: töø moät ngöôøi phuï 
nöõ coù tinh thaàn vaâng phuïc vaø yeâu thöông choàng, baø trôû 
neân cay ñaéng vaø nghieät ngaõ khi traùch cöù choàng, vaø coù 
phaàn taøn nhaãn khi ngöôïc ñaõi A-ga ñang khi naøng mang 
thai.   Sa-ra ñaõ queân raèng  chính baø  laø ngöôøi tröôùc tieân  
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ñaõ ñöa ra ñeà nghò veà hoân nhaân. Haïnh phuùc cuûa gia 
ñình Sa-ra khoâng coøn nhö tröôùc nöõa. Söï cay ñaéng cuûa 
Sa-ra ñaõ khieán baø trôû neân ngöôøi phuï nöõ ñoäc aùc: baø ñaõ 
haønh haï A-ga trong khi thai ngheùn, ñeán noãi naøng phaûi 
troán ñi khoûi Sa-ra. Sau naày vôùi söï can thieäp cuûa Ñöùc 
Chuùa Trôøi thì A-ga ñöôïc quay veà nhaø chuû mình. Thöû 
hoûi Sa-ra ñaõ phaûi chòu söï cay ñaéng nhö vaäy trong bao 
laâu? 15 naêm tieáp ñoù Sa-ra phaûi soáng trong söï cay ñaéng 
vì ngaøy ngaøy phaûi nhìn caûnh con ñoøi A-ga cuûa mình 
treâu gheïo daàu laø khoâng daùm coâng khai nhö tröôùc kia 
nöõa. Thay vì 15 naêm soáng trong haïnh phuùc cuøng vôùi 
AÙp-ra-ham ñeå chôø ñôïi ñöùa con cuûa lôøi höùa thì Sa-ra laïi 
phaûi luoân aám öùc trong loøng. 
         3.  Sau naày chính doøng doõi Ích-ma-eân (con cuûa A
-ga) ñaõ gaây ra khoâng ít nan ñeà cho doøng doõi Y-saùc (Do 
Thaùi) cho ñeán ngaøy nay. 
Raát deã ñeå chuùng ta hoâm nay cuõng bò caùm doã maø ñi 
theo yù rieâng gioáng nhö Sa-ra khi ñang “son seû”. Chuùng 
ta tröôùc heát khoâng tìm caàu yù muoán Chuùa, nhöng töï 
hoaïch ñònh cho chuùng ta moät chöông trình rieâng maø 
khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñoù, roài chuùng ta cuõng 
maëc cho mình moät aùo khoaùc ñeïp ñeõ baèng caùch ñöa ra 
nhôø moïi ngöôøi caàu nguyeän cho döï aùn hay chöông trình 
maø mình ñaõ töï laäp neân - döï aùn maø chuùng ta ñaõ hoaøn 
thaønh veà phaàn vaên baûn vaø chæ xin Ñöùc Chuùa Trôøi kyù 
duyeät maø thoâi. Chuùng ta coù nhöõng chöông trình maø neáu 
thaønh coâng thì chuùng ta töôûng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi 
ñang ban phöôùc, hoaëc seõ queân Ngaøi ñi maø cho raèng ñoù 
söï thaønh coâng cuûa chuùng ta. Ngöôïc laïi, neáu keá hoaïch 
ñoù thaát baïi thì chuùng ta seõ buoàn böïc maø phaøn naøn vôùi 
Chuùa raèng “Chuùa ôi, taïi sao Ngaøi boû con, taïi sao Ngaøi 
cho con laâm vaøo tình caûnh naày?” Haõy bình taâm vaø suy 
xeùt laïi ngay luùc naøy khi coøn chöa muoän. Lôøi caàu xin 
cuûa vua Ña-vít trong Thi Thieân 19 thaät laø khoân ngoan: 
“Ai nhận thức ñược lầm lỗi mình? Xin Ngaøi tha thứ tội 
lỗi toâi khoâng biết. Xin gìn giữ toâi tớ Ngaøi khỏi cố yù 
phạm tội. Xin chớ ñể tội lỗi cai trị toâi, thì toâi sẽ khoâng 
coù gì ñaùng traùch, vaø khoâng phạm trọng tội. Nguyện lời 
noùi của miệng toâi vaø sự suy gẫm của loøng toâi ñeïp yù 
Ngaøi. Lạy Chuùa laø Vaàng Ñaù vaø laø Ñaáng Cöùu chuoäc 
toâi”.  

                                                                         Lieân Haø 

Xuân Tâm LinhXuân Tâm LinhXuân Tâm LinhXuân Tâm Linh 

TTTTrên đường hẹp linh trình 

Về Thiên Quốc hiển vinh 
Nhiều điều không như định 

Nhưng có xuân tâm linh. 
 

Dù mưa chẳng viếng thăm 
Nơi vùng đất khô cằn 

Hay dù trời khuất nắng 
Tay Chúa vẫn dắt chăn. 

 

Dù bóng tối buông rơi 

Phủ trên nẻo đường đời 

Chúa hứa ban ngày mới 

Sẽ tươi sáng rạng ngời. 

 

Dù tan vỡ nguyện mong 

Nước mắt khởi tuôn dòng 

Chúa ban niềm hy vọng 

Xoa dịu vết thương lòng. 

 

Dù đối đầu gian nan 

Thử thách đến vô vàn 

Cậy nương Lời Cha phán 

Nhận sức mới tuôn tràn. 

 

Dù vả không đơm hoa 
Cây nho không kết quả 

Nhưng lòng hằng vui thỏa 
Trong Đức Giê-hô-va. (1) 

 

Trên đường hẹp linh trình 

Ló dạng ánh bình minh 

Qua đêm đông u-tịch 

Ngời sáng xuân tâm linh. 

 
(1) Ha-ba-cúc 3:17a, 18 
Anh-Thư 
Mùa Xuân 2013  
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Toaø  Giaûng  Tin  LaønhToaø  Giaûng  Tin  LaønhToaø  Giaûng  Tin  LaønhToaø  Giaûng  Tin  Laønh    

                                     Chuyeän Töông Lai                 Muïc sö Nguyeãn Thæ                             

        Chúng ta đã bước vào một năm mới, 
sẽ có gì xảy ra trong những ngày tới, 
chúng ta không biết. Người ta chỉ có thể 
ôn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, 
dự phóng hay hoạch định chương trình 

cho tương lai, nhưng biết rõ và nắm vững tương lai là 
điều không ai làm được. Dù biết vậy nhưng nhiều người 
trong chúng ta vẫn sống như thể tương lai nằm hoàn 
toàn trong tay mình. Chính vì thế mà Thánh Kinh có 
những lời dạy như sau. Thư Gia-cơ chương 4 trong 
Thánh Kinh Tân Ước ghi: “Có người nói: Nay mai ta sẽ 

tới thành phố nầy hay thành phố kia, ở đó một năm, 

buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những 

gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh 

chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. 

Ðúng ra anh em phải nói: Nếu Chúa muốn, chúng ta 

vẫn còn sống và sẽ làm việc nầy việc kia. Còn nói như 

cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định, tự 

phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Ðừng quên 

rằng đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là 

phạm tội” (Thư Gia-cơ chương 4, câu 13-17).  
        Ðó là Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh về chuyện 
tương lai. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới và 
đây là những lời đáng cho chúng ta suy gẫm. Những lời 
Thánh Kinh nầy cho chúng ta thấy ít nhất ba điều sau 
đây về tương lai:  
 

 1. Tương lai vô định 
 Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày 

mai?   
 Ðây không phải là một cái nhìn bi quan nhưng là 

một nhận định thực tế. Cái thực tế đó là chúng ta chỉ có 
thể biết được chắc chắn sự việc cho đến giờ phút hiện 
tại. Những gì xảy ra trong tương lai, dù chỉ là một giây 
phút, một nháy mắt, một cái tích tắc tiếp theo chúng ta 
cũng không rõ. Nói đúng hơn, chúng ta có thể dự phóng 
là sẽ có gì xảy ra nhưng nói chắc chắn là sẽ có gì xảy ra 
không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Giả sử Bạn 
đang lái xe giờ nầy, Bạn biết Bạn sẽ đi đến đâu, sẽ làm 
gì... Nhưng đi được đến đó và làm được điều mình dự 
tính hay không đó là việc khác. Tai nạn có thể xảy ra 
trong tích tắc, trong nháy mắt và không ai có thể ngờ 
trước được. 

  Có người sẽ nói rằng nếu suy nghĩ như thế thì ta 
còn làm được gì. Nếu cứ nghĩ giây phút tiếp theo ra sao 
không ai biết thì ai còn dám tính toán việc gì hay là đi 
đâu nữa. Ðúng, chúng ta không thể chỉ ngồi suy nghĩ 
như  vậy  rồi  không  dám  tính  toán,  di chuyển hay làm   

việc gì cả. Chúng ta phải sống, phải tính toán, phải 
hoạch định chương trình nhưng phải làm những việc đó 
trong ý thức là tương lai không nằm trong tay chúng ta. 
Tôi không biết Bạn đã có những dự tính gì cho năm mới 
nầy. Hoạch định, dự tính là điều tốt nên làm nhưng Bạn 
có hoạch định và dự tính trong ý thức là dù mình tính 
như vậy nhưng có thể mình không đạt được điều mình 
dự tính không?  

  Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một người giàu 
có, công việc làm ăn phát triển, người đó dự định nhiều 
điều cho tương lai nhưng người đó quên đi một yếu tố 
quan trọng đó là người đó không thể kiểm soát ngay cả 
đến sự sống mà người đó đang có: “Người giàu kia 

trúng mùa, thu hoạch hoa lợi dư dật. Kho lúa quá đầy, 

không còn chỗ chứa thêm, ông phải suy tính mãi. Cuối 

cùng ông quyết định: Ðược rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, 

xây kho mới lớn hơn; như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả 

của cải hoa lợi. Xong xuôi ta sẽ tự nhủ: Của cải nầy có 

thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn 

uống, vui chơi. Nhưng Thượng Ðế bảo: Ngươi thật dại 

dột. Tối nay ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho 

ai?” (Phúc Âm Lu-ca 12:16-20). "Tối nay ngươi qua 
đời, của cải dành dụm đó để cho ai?" Ðây là câu hỏi mỗi 
chúng ta cần đặt ra trước khi tính toán hay hoạch định 
bất kỳ điều gì. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải hoạch 
định tính toán trong ý thức là có một Nn số trong đời 
sống. Ẩn số đó là tương lai mà chỉ khi nào đến đó ta mới 
có lời giải đáp đầy đủ. 
         Bài học thứ nhì chúng ta ghi nhận qua phần Thánh 
Kinh nầy là:  
 

 2. Ðời sống mong manh 
 Tương lai chẳng những vô định nhưng cũng rất 

mong manh. "Ðời người như thể phù du, sớm còn tối 
mất công phu lỡ làng." Không ai trong chúng ta lại 
không biết điều nầy nhưng chúng ta xử sự như thể là 
chúng ta là chúng ta sẽ sống mãi ở đời nầy.  

  Xin cùng đọc lời Thánh Kinh: "Có người nói: Nay 

mai ta sẽ tới thành phố nầy hay thành phố kia, ở đó một 

năm, buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được 

những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong 

manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan 

ngay."  
  "Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn 

sương mai, chốc lát đã tan ngay." Sương mù buổi sáng 
là điều làm cho ta rất khó chịu mỗi khi phải lái xe trong 
sương như vậy. Nhưng ai cũng biết rằng khi nắng lên, 
sương  sẽ  tan ngay.  Ðó  cũng  là hình  ảnh của đời sống  
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mong manh đó tức là ý thức rằng chúng ta không sống ở 
đời nầy mãi và cuộc sống thân xác chỉ là tạm bợ, đời 
sống tâm linh và cõi vĩnh hằng mới là nơi đáng cho 
chúng ta chú tâm để chuNn bị cho nơi ở đời đời đó.  
        Chúng ta đã bắt đầu một năm mới. Bạn định làm gì 
trong năm nay tôi không rõ, nhưng tôi xin phép được đề 
nghị với Bạn hai điều:  
        1.  Ðừng quên Thiên Chúa là Ðấng đã ban cho Bạn 
sự sống, hơi thở và tất cả những gì Bạn đang có. Ngài là 
Ðấng nắm giữ tương lai Bạn. Bạn đã đặt lòng tin nơi 
Ngài chưa?  
        2.  Ðừng quên đời sống mong manh, chóng qua, chỉ 
những giá trị tâm linh mới còn lại mãi mãi. Giá trị tâm 
linh đó được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là 
Thượng Ðế trong thân xác con người đã giáng trần chịu 
chết vì tội của Bạn và tôi. Ðặt lòng tin nơi Chúa, trao 
phó đời sống mình cho Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm 
tất cả những ân phúc tâm linh Ngài dành cho chúng ta. 
Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống và kinh 
nghiệm một đời sống có ý nghĩa.  

  Lời cuối trong phần Thánh Kinh có câu như sau: 
"Ðừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà 
không làm là phạm tội." Ở đời nầy người ta chỉ buộc tội 
những ai làm điều xằng bậy, nhưng theo tiêu chuNn của 
Thiên Chúa thì nếu chúng ta biết điều tốt, điều phải mà 
không làm, chúng ta cũng mắc tội với Ngài. Bạn đã 
nghe lời dạy của Chúa hôm nay. Ðây là sứ điệp đầu năm 
của Chúa cho Bạn, hãy làm theo lời dạy của Ngài. Ðừng 
sống tự phụ nữa nhưng hãy sống trong ý thức đời sống 
mong manh và tương lai nằm trong tay Chúa. 

"Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày 

mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn 

sương mai, chốc lát đã tan ngay. Ðúng ra anh em phải 

nói: Nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm 

việc nầy việc kia. Ðừng quên rằng đã biết điều tốt thì 

phải làm. Biết mà không làm là phạm tội."  Quý vị đã 
biết Đấng Chí Cao như vậy chưa? Xin hãy đến với Ngài 
ngay hôm nay khi đang còn cơ hội.  

 
 Nếu Quý vị muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa 

Cứu Thế của chính mình hoặc cần những ấn phNm 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 
 
 

                                          Muïc sö Nguyeãn Thæ                             

chúng ta. Mới ngày nào còn trẻ, nay đã già rồi, mới ngày 
nào còn sung sức nay sức lực đó không còn nữa. Chúng 
ta đã hoạch định và toan tính rất nhiều nhưng đến bây 
giờ chúng ta đã thành đạt được gì? Có thể nói làn sương 
của đời sống chúng ta đã bắt đầu tan và phút chốc sẽ 
không còn.  

 3. Sống đức tin 
 Nếu tương lai vô định và đời sống mong manh thì 

chúng ta phải làm gì? Lời dạy thứ ba trong phần Thánh 
Kinh trên như sau: 

 "Ðúng ra anh em phải nói: Nếu Chúa muốn, chúng 

ta vẫn còn sống và sẽ làm việc nầy việc kia." Câu nầy 
cũng dạy chúng ta hoạch định và toan tính cho tương lai 
nhưng trong một ý thức hoàn toàn khác hẳn với cái 
hoạch định và toan tính ban đầu. Cái hoạch định và toan 
tính ban đầu là cái hoạch địch tự phụ của một người gạt 
bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Hai điều chúng ta cần 
phân biệt trong đời sống là ỷ lại và tin cậy. Ðời sống đức 
tin không phải là đời sống hèn yếu ỷ lại, nhưng đời sống 
đức tin là đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa là Ðấng đã 
tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, 
dịp tiện làm việc, học hành, phát triển khả năng.  

  Thánh Kinh bảo chúng ta phải hoạch định chương 
trình nhưng hoạch định trong ý thức "nếu Chúa muốn." 
"Nếu Chúa muốn" chỉ có nghĩa là sống theo ý muốn của 
Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Ngài, ý thức tính cách 
mong manh và giới hạn của con người. "Nếu Chúa 
muốn" và "chúng ta vẫn còn sống" thì sẽ làm việc nầy 
việc kia. 

 "Làm việc nầy việc kia" đó là hoạch định, toan tính 
cho đời sống. Nhưng chúng ta phải hoạch định toan tính 
trên hai điều kiện: (1) Nếu Chúa muốn. Và: (2) Chúng ta 
vẫn còn sống. "Nếu Chúa muốn" nói lên lòng tin của 
chúng ta nơi Ðấng Chí Cao, Ðấng ban cho chúng ta sự 
sống và hơi thở, mà nếu Ngài lấy lại thì chúng ta không 
còn gì nữa. Chính Ngài là Ðấng nắm giữ tương lai và 
biết rõ tương lai. Nếu Chúa nắm giữ tương lai tôi thì 
việc tôi trao phó tương lai tôi vào tay Chúa không có gì 
là khó hiểu cả. 

  "Chúng ta vẫn còn sống" cho thấy tính cách mong 
manh  của đời sống.  Hoạch  định hay toan tính trong cái  
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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 gần 38 năm lịch sử.  
        Trên tay quý vị là Bản Tin “Niềm Tin Và Cuộc Sống” số Tân Niên 2013; đọc bản tin này, quý vị sẽ hiểu được 
phần nào niềm tin và những sinh hoạt của Hội Thánh chúng tôi. Một Mùa Xuân Mới đang đến, không nhiều thì ít 
chắc chắn mang lại cho chúng ta những cảm xúc nhất là nỗi nhớ quê hương với những phong tục cổ truyền của dân 
tộc trong ngày Tết Âm lịch. Có những bùi ngùi, nuối tiếc về những gì đã qua, và cũng có cả những ước ao, hy vọng 
cho những ngày tương lai sắp đến dẫu rằng con người hữu hạn chúng ta không thể nắm chắc được điều gì. Nhưng 
trong niềm tin nơi Thiên Chúa, những người Cơ Đốc có thể luôn luôn sống trong sự bình an, vui thỏa khi vững 
vàng niềm tin nơi Thiên Chúa. 
        Trong tinh thần đó, 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 : 

• 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 

        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 : 

• 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 
• Trong tháng 2, nhân dịp Mừng Tết Âm lịch 2013, chúng tôi có một chương trình vui Xuân đặc 

biệt tại nhà thờ Tin Lành Houston – 12343 Old Walters Rd. (Houston, TX 77014) vào lúc 7:00 
PM ngày Thứ Bảy 9/2/2013 (tức là ngày 30 Tết Âm lịch). Xin hoan nghênh và trân trọng kính mời 
quý vị cùng gia đình tham dự với Hội Thánh chúng tôi. (Xin chú ý: Vào cửa tự do). 

        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.  


