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Kính chào Quý độc giả,

Coù moät caâu chuyeäân keå veà nhaø danh hoaï
Michel Angelo (1475-1564), nhaø ñieâu khaéc
kieâm hoaï só, ngheä só, nhaø kieán truùc noåi tieáng
cuûa nöôùc YÙ vaøo theá kyû thöù 15-16 nhö sau: Moät
ngaøy kia, coù moät chaøng sinh vieân ñieâu khaéc treû tuoåi ñaõ ñeå
nhieàu thì giôø vaø coâng söùc cuûa mình ñeå naën böùc töôïng moät
thieân thaàn; anh naøy naën xong thì vöøa luùc Michel Angelo
böôùc vaøo xöôûng ñieâu khaéc cuûa anh, vaø chaøng ngheä só treû
lieàn nuùp qua moät beân ñeå xem thaày pheâ bình taùc phaåm cuûa
mình nhö theá naøo. Michel Angelo ñöùng laïi, oâng ngaém böùc
töôïng moät luùc maø khoâng noùi gì caû, trong khi ñoù thì nhaø ñieâu
khaéc treû tuoåi raát hoài hoäp. Chaøng chaêm chuù quan saùt neùt maët
cuûa thaày ñeå mong tìm thaáy moät söï bieán ñoåi, nhaát laø moät
tieáng khen hay moät lôøi cheâ töø mieäng cuûa thaày; nhöng cuoái
cuøng Michel Angelo laåm nhaåm trong mieäng moät caâu raát nhoû
“Chæ coøn thieáu moät ñieàu”, noùi xong oâng quay goùt ñi thaúng ra
cöûa. Lôøi pheâ bình ngaén nguûi ñoù khieán cho nhaø ñieâu khaéc
treû maát aên maát nguû suoát maáy ngaøy lieàn, cho ñeán khi moät
ngöôøi baïn bieát roõ taâm traïng cuûa chaøng thì ngöôøi baïn naøy
lieàn ñi tôùi Michel Angelo maø thænh caàu thaày cho bieát yù
nghóa cuûa maáy tieáng thaày noùi hoâm tröôùc. Michel Angelo
ñaùp: “Tieác quaù, böùc töôïng ñoù chæ thieáu coù moãi söï soáng; neáu
noù coù söï soáng thì noù seõ tuyeät dieäu bieát bao nhö chính
Thöôïng Ñeá ñaõ taïo döïng neân noù vaäy.” Nhö vaäy, ñaây laø moät
lôøi khen ngôïi taøi naêng cuûa chaøng ñieâu khaéc treû tuoåi ñaõ taïo
neân moät taùc phaåm raát ñeïp ñeõ, duø noù coøn thieáu moät ñieàu
nhöng ñieàu ñoù chaáp nhaän ñöôïc; bôûi baát cöù ai taøi gioûi ñeán
maáy ñi nöõa - coù theå taïo neân moät böùc töôïng, hoaëc veõ neân
moät böùc tranh gioáng nguyeân maãu nhö thaät - thì böùc tranh
böùc töôïng ñoù vaãn coøn thieáu moät ñieàu quan troïng nhaát, ñoù laø
söï soáng. Ñoù chính laø giôùi haïn maø söùc ngöôøi khoâng theå vöôït
qua ñöôïc.
Chuùng ta khoâng laøm neân ñöôïc söï soáng; söï soáng maø
Chuùa ban cho sinh vaät trong vuõ truï nhaát laø con ngöôøi, thaät laø
kyø dieäu. Chuùa ñaõ taïo neân söï soáng, ñoàng thôøi cuõng chính
Ngaøi baûo toàn söï soáng ñoù; vaø loaøi ngöôøi chuùng ta cao quùy
hôn muoân vaät vì chuùng ta coøn coù moät linh hoàn baát dieät, moät
taâm linh ñöôïc giao thoâng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Theå xaùc
chuùng ta ñöôïc soáng vaøi chuïc naêm ñaõ laø quy ù laém roài, nhöng
söï soáng taâm linh vaø söï soáng vónh cöõu coøn quyù hôn voâ
cuøng; cho neân neáu chuùng ta khoâng quan taâm hoaëc ñaùnh giaù
thaáp söï soáng aáy, ñeå roài khoâng ñaàu tö cho noù moät caùch thích
ñaùng ngay töø baây giôø, thì chuùng ta seõ hoái tieác ñôøi ñôøi khi
traûi qua cuoäc ñôøi treân theá gian naøy. Chuùng ta ñoïc lôøi cuûa
Chuùa trong Kinh Thaùnh, bieát ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi ñoù nhö
theá naøo, phöông caùch tìm kieám noù cuõng nhö ñaàu tö cho noù
ra sao; coù nhieàu khi chuùng ta töôûng mình naém chaéc moïi söï

Thế giới chúng ta đang sống vẫn là một thế giới cần tình
yêu thương như tự thuở nào. Vụ xả súng thảm sát làm
thương vong hơn 70 người tại một rạp phim ở Denver
(Colorado) ngày 19 tháng 7 vừa qua lại góp thêm một tiếng
chuông nữa cảnh tỉnh chúng ta về sự biến đổi tâm tính và
đạo đức con người. Con người cần Tình Yêu và cần Sống
Yêu Thương, nhưng điều đó chỉ có thể làm được trên căn
bản Tình Yêu Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng
ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hướng đi của Hội Thánh Tin
Lành Houston năm nay là “Sống Yêu Thương”, và đó cũng
là chủ đề của Bản Tin số 5. Nguyện ước Chúa ban cho quý
độc giả cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa đối với
mình, để rồi đáp ứng lại bằng nếp sống yêu thương: “Hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức yêu Chúa, và yêu
người khác như chính bản thân mình”.
Trân trọng.
Ban Chấp hành Hội Thánh Tin Lành Houston.

Soáng Yeâu Thöông

Chuùa daïy soáng yeâu thöông
Saün xeû chia, nhòn, nhöôøng
Laõnh nhaän phaàn thua thieät
Soáng hoøa bình, thieän löông.
Chuùa daïy soáng yeâu thöông
Toû taâm tính khieâm nhöôøng
Khoâng khoe mình kieâu ngaïo
Khoâng tò naïnh ñoái phöông.
Chuùa daïy soáng yeâu thöông
Thöù tha haõy cho thöôøng
Loøng khoan dung, nhaân haäu
Cam chòu bò toån thöông.
Chuùa daïy soáng yeâu thöông
Böôùc minh baïch, toû töôøng
Khoâng vui ñieàu baát chính
Khoâng laøm vieäc baát löông.
Chuùa daïy soáng yeâu thöông
Traùnh noùng giaän khoâng löôøng
Thoûa vui trong leõ thaät
Tö lôïi chaúng vaán vöông.
AÁy, ñöùc tính yeâu thöông
Ñeïp ñeõ ñuû moïi ñöôøng
Cao troïng hôn moïi thöù
Thöïc haønh ñeå laøm göông.
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Boài Linh
trong tay roài, maø khoâng ngôø raèng chuùng ta coøn thieáu moät
ñieàu hay thieáu nhieàu ñieàu quan troïng khaùc. Vì vaäy, chuùng
ta cuøng suy gaãm Lôøi Chuùa trong saùch Tin Laønh Maùc chöông
10 caâu 17-22.

laøm daáy leân laøn soùng thanh nieân treân theá giôùi soáng gaáp
theo tinh thaàn höôûng thuï, soáng cho hieän taïi maø khoâng caàn
bieát ñeán töông lai, khoâng caàn chuù yù ñeán vaán ñeà taâm linh vaø
ñaïo ñöùc. Caùc nhaø xaõ hoäi hoïc taïi Vieät Nam ñaõ töøng nghieân
cöùu vaø nhaän thaáy: thanh nieân ngaøy nay ñeán ñeàn chuøa vaø
nhaø thôø raát ñoâng, nhöng haàu heát nhöõng ngöôøi aáy ñeán nhöõng
nôi naøy chæ ñeå caàu xin moät ñieàu gì ñoù, coù theå laø caàu Trôøi
khaán Phaät cho mình ñoã ñaït trong moät kyø thi cöû, tìm ñöôïc
moät ngöôøi baïn ñôøi vöøa yù nhaát laø khi tình duyeân ñang gaëp
traéc trôû, xin cho mình coù coâng aên vieäc laøm, kieám ñöôïc
nhieàu tieàn, mua may baùn ñaét…Hoï caàu xin raát chaân thaønh,
nhöng coù maáy ai suy nghó, tìm hieåu xem toân giaùo ñoù nhö theá
naøo, ñoái töôïng mình ñaët nieàm tin laø ai, cuøng caùc vaán ñeà
khaùc lieân quan ñeán söï soáng taâm linh? Hoï caàu xin nhöng
khoâng thaät bieát moät Chuùa, hoaëc moät thaàn thaùnh naøo caû; ñoù
laø theo nhaän xeùt cuûa caùc nhaø xaõ hoäi hoïc. Theá thì, chuùng ta
thaáy trong hoaøn caûnh xaõ hoäi Do Thaùi ñöông thôøi Chuùa Gieâxu, moät chaøng trai coù trong tay ñuû caû danh voïng, lôïi loäc,
quyeàn theá, tuoåi treû, laïi coù taám loøng tìm kieám Thöôïng Ñeá tìm kieám söï soáng ñôøi ñôøi, thì thaät söï ñoù laø moät ngöôøi toaøn
haûo, raát ñaùng khaâm phuïc, traân troïng. Chöa heát, khi Chuùa
Gieâ-xu hoûi anh raèng: “Ngöôi bieát caùc ñieàu raên: ñöøng phaïm
toäi taø daâm, ñöøng gieát ngöôøi,…haõy hieáu kính cha meï”, thì
anh ta nhanh nheïn traû lôøi: “Con ñaõ giöõ taát caû nhöõng ñieàu ñoù
töø khi coøn nhoû.” Trong con ngöôøi döôøng nhö toaøn haûo ñoù,
chuùng ta haõy xem anh ta coøn thieáu ñieàu gì. Khi anh ta noùi
vôùi Chuùa Gieâ-xu raèng anh ñaõ giöõ ñuû moïi söï, thì Chuùa nhìn
roõ con ngöôøi thaät cuûa anh, neân Ngaøi noùi raèng: “Con coøn
thieáu moät ñieàu.” Moät caùch raát nheï nhaøng nhöng cuõng ñi
thaúng vaøo troïng taâm cuûa vaán ñeà maø Ngaøi muoán chæ cho anh
thaáy, Chuùa Gieâ-xu noùi: “Con haõy baùn heát gia taøi cuûa mình,
phaân phaùt cho keû ngheøo khoù, roài haõy ñeán ñaây maø theo Ta.”
Phaûn öùng cuûa chaøng thanh nieân sau ñoù cho chuùng ta bieáât
raèng trong thöïc teá anh ta khoâng phaûi chæ thieáu moät ñieàu ñaâu
maø thieáu raát nhieàu ñieàu, vaø ñoù khoâng phaûi laø nhöõng ñieàu
nhoû.
Tröôùc heát, haõy nhìn hình aûnh taïo neân söï chuù yù ñaàu tieân,
ñoù laø chaøng thanh nieân naøy ñaõ ñeán vôùi Chuùa Gieâ-xu trong
moät tinh thaàn tìm kieám Ngaøi; noù cho chuùng ta moät baøi hoïc:
Khi chuùng ta khao khaùt tìm kieám moät ñieàu gì ñoù thì chuùng
ta phaûi heát loøng; ñieàu aáy laø raát caàn thieát, raát ñaùng quyù troïng.
Chaøng thanh nieân naøy ñaõ ñeán vôùi Chuùa nhö theá naøo, anh
tìm kieám ñieàu gì? Anh ta tin raèng söï soáng ñôøi ñôøi laø coù
thaät, coù moät ñieàu gì ñoù ñöôïc goïi laø söï soáng ñôøi ñôøi, coù moät
söï soáng ôû moät theá giôùi khaùc tieáp noái vôùi söï soáng ñôøi naøy khi
noù keáât thuùc. Anh raát chaân thaønh, raát thieát tha tìm kieám ñieàu
aáy, ñoàng thôøi cuõng cho ta thaáy söï tuyeät voïng cuûa anh: anh

Caâu chuyeän veà moät chaøng trai treû giaøu coù ñaõ ñöôïc 3
saùch Tin Laønh ghi laïi (Lu-ca 18 vaø Ma-thi-ô 19 cuøng vôùi
Maùc 10), qua ñoù chuùng ta thaáy gì? ÔÛ ñaây coù moät hình aûnh
ñaày aán töôïng vôùi chuùng ta khi ñoïc caâu chuyeän naøy: Coù moät
chaøng thanh nieân - khoâng phaûi laø moät thanh nieân bình
thöôøng - nhöng laø moät ngöôøi giaøu coù, moät vò quan (theo Luca 18) ñaõ tìm ñeán vôùi Chuùa Gieâ-xu. Veà phöông dieän cuûa xaõ
hoäi, xeùt theo tieâu chuaån cuûa con ngöôøi thì chaøng thanh nieân
naøy coù raát nhieàu öu ñieåm: giaøu coù vaät chaát, laø moät vò quan
(töùc laø coù danh voïng vaø theá löïc), tuoåi laïi coøn treû (coù moät
töông lai höùa heïn caû ôû phía tröôùc); cho neân ñaây laø moät
ngöôøi ñang raát thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi. Coøn veà phöông
dieän taâm linh, ñaïo ñöùc thì sao? Anh ta cuõng coù öu ñieåm noåi
troäi ñöôïc baøy toû baèng vieäc khi anh ñeán vôùi Chuùa Gieâ-xu maø
hoûi raèng: “Thöa Chuùa, xin Ngaøi cho con bieát con phaûi laøm
gì ñeå ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi?”. Ñieàu ñoù baøy toû taám loøng cuûa
anh quan taâm tìm kieám Chuùa, ñoàng thôøi vaán ñeà maø anh ñaët
ra raát laø nghieâm tuùc: Söï soáng ñôøi ñôøi. Ñaây laø vaán ñeà cuûa
taâm linh, cuõng laø vaán ñeà maø nhöõng ngöôøi treû tuoåi thöôøng
khoâng maáy quan taâm hoaëc laø coù xu höôùng laûng traùnh.
Thanh nieân ngaøy nay cho raèng ñeán vôùi toân giaùo laø chuyeän
cuûa maáy baø giaø, hoaëc laø ai laøm nhö vaäy thì laø nhöõng ngöôøi
yeáu ñuoái, nhu nhöôïc, thieáu tri thöùc. Roài cuõng coù raát nhieàu
ngöôøi cho raèng “Laøm gì coù cuoäc ñôøi sau? Laøm gì coù söï soáng
ñôøi ñôøi?”; theá neân haõy soáng cho hieän taïi, haõy theo ñuoåi vaø

höôûng thuï cho heát nhöõng gì mình ñang coù trong theá gian
naøy thì thöïc teá hôn. Vaøo giöõa theá kyû 20, thuyeát Hieän sinh
ñöôïc khôûi xöôùng bôûi nhaø trieát hoïc Phaùp Jean Paul Sartre ñaõ
3

moät vò quan, ñang coù ñòa vò trong xaõ hoäi, coù danh voïng vaø
tieàn baïc, ñaïo ñöùc laïi khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc; theá maø anh
ta laïi baát chaáp ñòa vò cuûa mình ñeå ñeán vôùi Chuùa Gieâ-xu vaø
toân vinh Ngaøi, thì ñoù laø ñieàu khoâng deã laøm ñaâu. Anh ta
khoâng nhöõng chæ noùi baèng mieäng, nhöng coøn baøy toû baèng
haønh ñoäng quyø xuoáng, phuû phuïc nôi chaân cuûa Chuùa tröôùc
ñaùm ñoâng vaây quanh, maø khoâng tính ñeán ñòa vò cuûa mình
(anh ta xöùng ñaùng ñeå cho ngöôøi ta quyø döôùi chaân mình chöù
anh ta khoâng phaûi quyø döôùi chaân ai ñoù). Nhöng cho duø anh
ta ca ngôïi, toân vinh vaø xöng tuïng Chuùa ôû möùc cao nhaát cuûa
ngoân ngöõ con ngöôøi, thì ñieàu ñoù vaãn coù khieám khuyeát: anh
ta chöa xöng tuïng Chuùa Gieâ-xu laø Chuùa Cöùu Theá töø Ñöùc
Chuùa Trôøi ñeán vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Anh ta thöøa nhaän
Chuùa Gieâ-xu laø moät ngöôøi troåi hôn moïi ngöôøi, nghó raèng
Ngaøi laø moät ngöôøi toaøn haûo, coù ñaïo ñöùc tuyeät vôøi vaø bôûi ñoù
khieán anh xöng tuïng Chuùa laø thaày nhaân laønh, roài ñeán vôùi
Chuùa ñeå xin Ngaøi chæ daãn cho anh nhöõng chaân lyù vó ñaïi veà
Ñöùc Chuùa Trôøi, veà söï soáng vónh cöûu; nhöng anh ta chöa
nhìn nhaän Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì vaäy, Chuùa Gieâ-xu
phaûi söûa chöõa cho anh ta sai laàm lôùn lao ñoù; Ngaøi hoûi laïi
anh: “Sao ngöôi goïi ta laø nhaân laønh?” Trong caâu hoûi ñoù,
Ngaøi haøm yù raèng: Döôùi maët ñaát naøy, theo tieâu chuaån cuûa
Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng coù ai nhaân laønh caû (Roâ-ma 3:23)
tröø Ñöùc Chuùa Trôøi ra; neân neáu Ta (Chuùa Gieâ-xu) chæ laø moät
ngöôøi duø ñöôïc goïi laø nhaân laønh ñi nöõa thì vaãn khoâng coù
quyeàn gì ñeå ban söï soáng ñôøi ñôøi; nhöng neáu ngöôi muoán
höôûng ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi thì phaûi nhaän bieát vaø xöng
nhaän Ta laø Chuùa Cöùu Theá, laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Tin vaø Nhaän
Chuùa Gieâ-xu laø Chuùa Cöùu Theá töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán, ñoù laø
con ñöôøng duy nhaát ñeå cho chaøng trai naøy vaø heát thaûy moïi
ngöôøi ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi.
Chuùng ta coù theå nhaän mình laø ngöôøi tin Chuùa, haùt ca
ngôïi vaø caàu nguyeän vôùi Chuùa raát chaân thaønh, laøm nhieàu
ñieàu vì Chuùa, nhöng lieäu trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta coù
thöïc söï toân Chuùa laøm Vua laøm Chuû ñôøi soáng mình khoâng?
Ngaøi coù chieám ñòa vò soá Moät trong taám loøng chuùng ta
khoâng? Neáu nhö chuùng ta khoâng coù taám loøng ñoù thì cho duø
chuùng ta ca ngôïi Chuùa hoaëc laøm baát cöù ñieàu gì ñi nöõa, cuõng
khoâng theå khieán cho chuùng ta höôûng ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.
Chæ khi naøo chuùng ta tin nhaän Chuùa Gieâ-xu laøm Cöùu Chuùa
vaø daâng hoaøn toaøn ñôøi soáng mình cho Ngaøi laøm Chuû thì
chuùng ta môùi nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

chaïy ñeán quyø döôùi chaân cuûa Chuùa Gieâ-xu. Ñaây laø moät haønh
ñoäng hieám coù: anh ñaõ côûi môû thuù nhaän moät caùch chaân
thaønh söï lo laéng cuûa mình veà söï soáng ñôøi ñôøi. Chuùng ta neân
bieát raèng: nhöõng ngöôøi giaøu coù thöôøng khoâng deã daøng nhìn
nhaän nhöõng nan ñeà thaät söï cuûa ñôøi soáng hoï. Duø cho hoï coù
vaät chaát vaø tieàn baïc dö daät, thì beân caïnh ñoù hoï cuõng coù raát
nhieàu noãi lo laéng öu tö, cuõng coù caû nhöõng khoå ñau baát haïnh;
nhöng ôû tröôùc maët moïi ngöôøi thì hoï vaãn phaûi coá gaéng noùi
cöôøi nhö khoâng coù gì xaûy ra caû, ñoàng thôøi tìm moïi caùch ñeå
khoûa laáp moïi söï troáng roãng vaø baát an ôû saâu kín trong taâm
hoàn mình. Rieâng chaøng trai naøy ñaõ ñeán thaúng vôùi Chuùa Gieâxu, boäc baïch taám loøng cuûa mình maø khoâng giaáu gieám gì
heát; bôûi ñoù cho chuùng ta bieát raèng chaøng trai naøy ñaõ caûm
thaáy ñöôïc ñieàu mình thieáu, vaø ñieàu ñoù ñoái vôùi anh raát caàn
thieát ñeán noãi anh khoâng ngaïi ngaàn thuù nhaän noù moät caùch
coâng khai tröôùc maët moïi ngöôøi. No ù cuõng chöùng toû raèng
anh hy voïng coù theå tìm ñöôïc ñieàu gì ñoù nôi Chuùa Cöùu Theá

Gieâ-xu nhaèm giaûi quyeát nan ñeà cuûa anh. Coù 3 ñieàu chuùng ta
caàn xem xeùt trong nhöõng öu ñieåm noåi baät cuûa anh, baøy toû ra
anh ñang thaät söï thieáu caùi gì.

Tröôùc heát, toân kính Chuùa khoâng ñuû ñeå ñöôïc söï soáng
ñôøi ñôøi. Khi ñeán vôùi Chuùa Gieâ-xu, chaøng trai naøy ñaõ ca

ngôïi Chuùa heát lôøi, toân kính Chuùa vôùi möùc cao nhaát maø
khoâng coù ngöôøi naøo coù theå noùi hôn ñöôïc khi anh thöa “Laïy
Thaày nhaân laønh”. Trong nguyeân vaên, chöõ “Thaày” (Rabi) laø
moät danh hieäu cao quyù chæ daønh cho caùc thaày daïy luaät phaùp,
thaày teá leã trong xaõ hoäi Do Thaùi. Vaø anh naøy coøn theâm vaøo
ñoù töø “nhaân laønh” ñeå xaùc quyeát raèng chöõ “Thaày” ôû ñaây
khoâng nhöõng laø anh toân Chuùa leân moät ñòa vò ñaùng kính
troïng trong xaõ hoäi (cho duø thöïc teá Chuùa Gieâ-xu khoâng coù
ñöôïc ñòa vò chính thöùc nhö vaäy trong xaõ hoäi Do Thaùi ñöông
thôøi), maø hôn theá nöõa, anh cuõng nhìn nhaän raèng ôû nôi Ngaøi
coù moät tö caùch ñaïo ñöùc phi thöôøng, xöùng ñaùng ñeå cho anh
chaïy ñeán. Chuùng ta caàn nhôù raèng ngöôøi thanh nieân naøy laø

Ñieåm quan troïng thöù hai aáy laø: ñöôïc kính troïng
khoâng ñuû ñeå nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Chaøng trai naøy
ñaõ coù moâït toân giaùo cuûa vieäc laøm (caäy nhôø coâng ñöùc rieâng)
chöù khoâng phaûi tìm caàu söï cöùu roãi bôûi ñöùc tin. Anh nghó
raèng anh coù theå höôûng ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi bôûi nhöõng gì toát
ñeïp cuûa mình ñang coù vaø ñang laøm, vaø caûm thaáy raèng neáu
nhö anh coá gaéng giöõ ñöôïc moät soá ñieàu naøo ñoù trong luaät
phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì coù theå nhôø vaøo nhöõng vieäc laøm
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toát ñeïp ñoù maø coù ñöôïc nhöõng taáâm phieáu thanh toaùn, goäp noù
laïi vaø ñöa ñeán tröôùc maët Chuùa ñeå ñöôïc Ngaøi chaáp nhaän,
gioáng nhö laø nhöõng ngöôøi coâng nhaân sau nhöõng giôø laøm
vieäc, thì mang nhöõng taám phieáu ghi coâng xaù ñeán cho oâng
chuû traû tieàn coâng. Ñoù laø sai laàm quan troïng thöù hai cuûa
chaøng trai naøy, vaø Chuùa Gieâ-xu laïi phaûi söûa chöõa cho anh;
Ngaøi chæ vaøo ñieàu chính yeáu baèng caùch hoûi anh coù bieát caùc
ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng. Anh ta nhanh nheïn traû
lôøi caùch quaû quyeát: Con ñaõ giöõ taát caû nhöõng ñieàu ñoù töø khi
con coøn nhoû chöù khoâng phaûi laø baây giôø con môùi giöõ ñaâu,
con ñaõ coù moät thaønh tích maø khoâng phaûi ai cuõng coù ñöôïc
ñaâu. Chuùa Gieâ-xu noùi tieáp: “Con haõy ñi baùn heát gia taøi,
phaân phaùt cho keû ngheøo roài haõy ñeán ñaây maø theo Ta.”
Chaøng trai treû cuùi ñaàu, ra ñi, taâm traïng raát buoàn raàu vì anh
coù nhieàu cuûa caûi laém, thöïc teá laø sau naøy anh khoâng quay laïi
gaëp Chuùa nöõa. Vaán ñeà cuûa anh ta chính laø ôû choã naøy: Anh
coù nhieàu cuûa caûi nhöng ít nhaát thì anh cuõng yeâu cuûa caûi hôn
ñoàng baøo ñoàng loaïi cuûa mình. Duø anh ñaõ giöõ nhieàu ñieàu raên
raát toát (theo nhö lôøi anh noùi), nhöng vôùi anh thì coù leõ moät soá
ñieàu raên khaùc khoâng quan troïng laém, cho neân coù theå giöõ
ñieàu naøy maø khoâng caàn giöõ ñieàu kia. Anh ñaõ coù moät lôøi
khaúng ñònh raát phi thöôøng raèng mình ñaõ laøm ñöôïc raát nhieàu
ñieàu moät caùch toát ñeïp vaø troïn veïn roài; nhöng tröôùc maët
Chuùa thì nhöõng ñieàu ñoù khoâng toát ñeïp vaø toaøn haûo chuùt naøo
caû. Ngöôøi thanh nieân naøy khoâng coù ñuû tình thöông vaø loøng
roäng raõi ñeå cöùu giuùp nhöõng ngöôøi khaùc. Trong bao naêm qua,
anh ñaõ daøy coâng tích tröõ cuûa caûi ñeå thuï höôûng cho caù nhaân
mình, nhöng thieáu tình thöông ñoái vôùi bieát bao nhieâu ngöôøi
xung quanh anh ñang trong caûnh khoán khoù, ngheøo naøn. Baây
giôø Chuùa Gieâ-xu chæ ra vaø höôùng daãn cho anh söûa chöõa
khieám khuyeát ñoù; Ngaøi muoán noùi vôùi chaøng trai raèng: Neáu
con cho mình laø toát ñeïp vaø toaøn haûo, thì haõy chöùng minh
baèng haønh ñoäng ñi; neáu con söû duïng chính nhöõng ñieàu con
ñang coù ñoù thì con khoâng caàn phaûi hoûi ta ñieàu naøy ñieàu kia.
Chaøng trai naøy ñaõ hieåu sai luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi,
anh ta töï haøo veà söï coâng bình rieâng cuûa mình tröôùc maët Ñöùc
Chuùa Trôøi, maø khoâng thaáy raèng coù nhöõng ñieàu anh khoâng
laøm ñöôc, cuï theå ôû ñaây laø cöùu giuùp ñoàng loaïi mình. Ñoù laø
sai laàm thöù hai cuûa ngöôøi thanh nieân naøy. Chuùng ta hoâm nay
cuõng coù theå laø nhöõng ngöôøi raát toát, ñaïo ñöùc, ñöôïc kính
troïng…, nhöng neáu chuùng ta caäy nhôø coâng ñöùc vaø vieäc laøm
cuûa mình thì chuùng ta khoâng theå höôûng ñöôïc söï soáng ñôøi
ñôøi, vì khoâng coù ai coù theå ñöôïc cöùu chæ bôûi nhöõng vieäc laøm
coâng ñöùc (Ga-la-ti 3:11).

soáng ñôøi ñôøi cuûa anh ta; ñieàu aáy ñaõ khieán Chuùa coù moät söï
caûm thoâng vaø xuùc ñoäng saâu saéc. Anh ta ñaõ thu huùt söï chuù yù
cuûa Chuùa, vaø Ngaøi nhìn anh vôùi moät tình caûm quyù meán raát
ñaëc bieät. Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chuùa Gieâ-xu yeâu thöông taát caû
moïi ngöôøi baèng tình yeâu bao la voâ bieân cuûa Ngaøi, ñoàng thôøi
Ngaøi cuõng daønh tình yeâu ñaëc bieät cho moät soá ngöôøi maø
chaøng trai naøy laø moät ñieån hình. Nhöng chuùng ta haõy ñeå yù
ñeán ñieåm chính yeáu : Tình yeâu cuûa Chuùa raát ñaëc bieät ñoái
vôùi chaøng trai naøy song khoâng ñuû cho chaøng ñöôïc höôûng söï
soáng ñôøi ñôøi, vì chaøng coøn thieáu moät ñieàu nöõa, ñoù laø söï ñaùp
öùng cuûa chaøng ñoái vôùi tình yeâu cuûa Chuùa. Chuùa ñaõ ban cho
chaøng trai naøy cuûa caûi vaø moïi söï toát ñeïp cuûa cuoäc ñôøi naøy,
nhöng anh ta thieáu tình yeâu thöông ñoàng loaïi neân khoâng saün
saøng chia seû ñieàu mình coù cho ngöôøi khaùc. Vaø moät ngöôøi
khoâng yeâu con ngöôøi mình thaáy tröôùc maët thì laøm sao coù theå
yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi maø mình khoâng thaáy? (I Giaêng 4:20). Duø
loaøi ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông heát möïc, ñeán
noãi Ngaøi ñaõ khoâng tieác maïng soáng mình: vì toäi loãi chuùng ta
maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ tình nguyeän ñeán theá gian laøm ngöôøi vaø
chòu cheát treân caây thaäp töï thay cho chuùng ta; song neáu
chuùng ta khoâng ñaùp öùng baèng caùch töï nguyeän tieáp nhaän tình
yeâu ñoù, thì chuùng ta vaãn khoâng theå ñöôïc cöùu. Duø coù uy
quyeàn tuyeät ñoái treân vuõ truï naøy, nhöng Chuùa khoâng bao giôø
eùp buoäc chuùng ta tieáp nhaän tình yeâu cuûa Ngaøi; traùi laïi, Ngaøi
mong muoán chuùng ta tình nguyeän môû loøng mình ra ñoùn
nhaän tình yeâu ñoù. Chuùa Gieâ-xu bieát roõ ñieàu chaøng trai naøy
caàn, bieát roõ ñieàu anh ta thieáu neân Ngaøi phaùn baûo anh ta haõy
laøm 2 ñieàu: Baùn heát gia taøi maø phaân phaùt cho keû ngheøo, roài
ñeán maø theo Ngaøi. Chaøng trai naøy ñaõ khoâng laøm ñieàu thöù
nhaát trong quaù khöù vaø nhö vaäy chaøng ñaõ khieám khuyeát,
song ñieàu thöù hai coøn quan troïng hôn: Theo Chuùa. Neáu
khoâng theo Chuùa thì khoâng daùm hy sinh vaø taän hieán gì caû;
ngöôïc laïi, neáu moät ngöôøi daùm theo Chuùa töùc laø daùm daâng
ñôøi mình cho Chuùa, thì ngöôøi ñoù seõ khoâng coøn tieác baát cöù
ñieàu gì vôùi Chuùa cuõng nhö vôùi anh em cuûa mình. Cho neân
chuùng ta haõy chuù yù ñieàu Chuùa muoán noùi vôùi chaøng trai naøy
laø: Neáu con muoán neân troïn veïn, muoán nhaän ñöôïc söï soáng
vónh cöûu, neáu thaät söï con giöõ ñöôïc caùc ñieàu raên nhö lôøi con
quaû quyeát, thì con haõy chöùng minh baèng vieäc laøm ñi (Haõy
baùn gia taøi phaân phaùt cho keû ngheøo khoù, roài ñeán ñaây maø
theo Ta).
Trong nhöõng noã löïc cuûa chuùng ta ñeå baûo veä chaân lyù
vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi raèng loaøi ngöôøi ñöôïc cöùu bôûi
aân ñieån cuûa Chuùa vaø chæ bôûi aân ñieån maø thoâi, chuùng ta
thöôøng queân hoaëc coi nheï moät chaân lyù vó ñaïi khaùc: theo
Chuùa Gieâ-xu laø phuïc vuï, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khaùc - nhöõng
anh em ñoàng loaïi cuûa chuùng ta. Theo Chuùa Gieâ-xu laø hoaøn
toaøn phuû nhaän mình, phuû nhaän nhöõng gì chuùng ta LAØ (toâi
khoâng laø gì caû) vaø nhöõng gì chuùng ta COÙ (toâi khoâng coù gì
caû), töùc laø phuû nhaän ñòa vò chuùng ta ñang ñöùng vaø taát caû

Ñieàu thöù ba: ñöôïc Chuùa Gieâ-xu yeâu khoâng ñuû ñeå
nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Kinh Thaùnh ghi raèng Chuùa Gieâ
-xu nhìn ngöôøi thanh nieân naøy moät caùch yeâu meán. Ngaøi
thaáy trong con ngöôøi anh ta coù nhöõng öu ñieåm, taám loøng anh
ta coù nhöõng öôùc muoán chaân thaønh, maõnh lieät, nghieâm tuùc;
beân caïnh ñoù laø söï tuyeät voïng trong öôùc muoán coù ñöôïc söï
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chia seû, khoâng muoán maát chuùng. Chaøng ñaõ yeâu
vaät chaát theá gian hôn laø yeâu con ngöôøi, ñeán noãi bòt
tai nhaém maét tröôùc nhöõng con ngöôøi ñang soáng khoán
khoå xung quanh mình vaø khoâng cöùu giuùp hoï. Anh yeâu
söï soáng ñôøi ñôøi, nhöng coøn yeâu nhöõng ñieàu thuoäc veà
theá gian naøy hôn, cho neân anh khoâng chòu ñaàu tö cho
töông lai ñôøi ñôøi ñoù. Ñaùng tieác thay, anh ñaët ra vaán ñeà
thaät nghieâm tuùc vaø coù thaùi ñoä raát toát ñeïp khi ñeán vôùi
Chuùa Gieâ-xu; song ñeán phuùt cuoái cuøng anh laïi chöùng
toû raèng anh khoâng thaät söï tìm kieám vaø mong muoán söï
soáng ñôøi ñôøi ñoù. Anh yeâu ñòa vò mình coù, yeâu söï chaáp
nhaän vaø kính troïng cuûa moïi ngöôøi, yeâu cuûa caûi vaät chaát
trong tay hôn laø yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ñieåm nghieâm troïng ôû ñaây caûnh baùo chuùng ta: bao
naêm qua chaøng thanh nieân naøy nghó raèng mình ñang
soáng theo ñieàu raên cuûa Chuùa, vaø anh ta ñaõ noã löïc baèng
söùc rieâng cuûa mình ñaït ñöôïc moät soá ñieàu naøo ñoù roài
thaáy mình toaøn haûo. Cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Gieâ-xu vaø
nhöõng ñieàu Ngaøi phaùn vôùi anh laø moät söï thöûû nghieäm,
vaø qua ñoù chuùng ta khaùm phaù ra ñöôïc raèng chaøng
thanh nieân naøy yeâu meán cuoäc soáng taïm naøy hôn laø söï
soáng ñôøi ñôøi. Coù phaûi chuùng ta ñang nghó raèng chuùng
ta yeâu meán Chuùa, yeâu meán nöôùc Thieân ñaøng vaø nhöõng
gì thuoäc coõi vónh cöûu, hôn baát cöù ñieàu gì khaùc thuoäc
theá gian naøy chaêng? Chuùng ta coù baèng loøng ñoái dieän
vôùi Chuùa vaø böôùc vaøo cuoäc thöû nghieäm cuûa Ngaøi ñeå
khaùm phaù ra con ngöôøi thaät cuûa mình khoâng? Chuùng ta
deã daøng phuïc vuï Chuùa heát loøng khi Chuùa phaùn baûo vôùi
chuùng ta nhöõng ñieàu hieäp vôùi yù thích cuûa mình, nhöng
chuùng ta seõ phaûøn öùng ra sao khi Chuùa truyeàn baûo
chuùng ta nhöõng ñieàu Ngaøi ñeïp loøng song ñieàu ñoù laïi
khoâng thích hieäp vôùi yù muoán cuûa chuùng ta? Chuùng ta
coù theå tha thieát caàu nguyeän xin Chuùa tæa söûa ñôøi soáng
mình, nhöng laïi coù theå phaûn öùng caùch cay ñaéng vaø
giaän döõ khi Lôøi Chuùa ñöôïc chia seû ñuïng ñeán nhöõng
khuyeát ñieåm cuûa chuùng ta trong cuoäc soáng chaêng?
Chaøng trai giaøu coù naøy ñaõ gioáng nhö ngöôøi ñaày tôù voâ
duïng choân giaáu ta-laâng, vì anh coù theå duøng nhöõng cuûa
caûi traàn gian ñöôïc giao phoù ñeå laøm lôïi ra voâ soá cuûa
baùu trong coõi vónh cöûu, nhöng anh ñaõ töø choái laøm ñieàu
ñoù. Chaøng trai naøy ñaõ thieáu voâ soá ñieàu, coøn chuùng ta
hoâm nay coù thieáu ñieàu gì gioáng nhö cuûa anh khoâng?
Giôø naøy xin chuùng ta ñeán vôùi Chuùa, xin Ngaøi chæ ra
cho chuùng ta thaáy mình thieáu ñieàøu gì, xin Chuùa giuùp
chuùng ta aên naên vaø nhôø caäy Chuùa ñeå thay ñoåi nhöõng
ñieàu ñoù. A-men!

nhöõng gì chuùng ta ñang sôû höõu trong tay. Khi naøo chuùng ta
yeâu ngöôøi laân caän nhö chính mình, khi ñoù chuùng ta ñang baøy
toû raèng chuùng ta thaät söï yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi; coøn neáu chuùng
ta khoâng yeâu thöông, giuùp ñôõ ñoàng loaïi mình vaø chia seû
nhöõng gì mình coù thì Kinh Thaùnh baûo raèng chuùng ta khoâng
thaät söï yeâu meán Chuùa ñaâu. Khi chuùng ta phuû nhaän mình vaø
chia seû taát caû nhöõng gì mình coù, luùc ñoù chuùng ta ñang giaøu
coù thuoäc linh, ñang coù söï soáng ñôøi ñôøi, vì chính Chuùa Gieâxu noùi vôùi chaøng trai naøy raèng neáu laøm nhö vaäy laø anh ñang
tích tröõ cuûa caûi treân trôøi. Phuû nhaän chính mình vaø hieán daâng
taát caû moïi söï cuûa mình laø ñieàu raát khoù, song neân bieát raèng
ñaây laø ñieàu Chuùa Gieâ-xu ñaõ daïy vaø chính Ngaøi ñaõ laøm. Söï
coá gaéng cuûa chuùng ta laø laøm cho lôøi daïy cuûa Chuùa nheï bôùt
söùc naëng ñi, cuõng khoâng theå naøo huyû boû ñöôïc lôøi cuûa Chuùa,
vaø lôøi ñoù khieán chuùng ta phaûi löu taâm: phaûi trung thaønh rao
giaûng vaø trung tín thöïc haønh, chöù khoâng phaûi chæ gieo
thoaùng qua trong yù töôûng mình moät luùc naøo ñoù. Chaøng trai
naøy ñaõ töø choái Chuùa Gieâ-xu vì ba nguyeân nhaân:

•

•

•

Chaøng khoâng thaät söï tin töôûng ngöôøi ñang ñöùng
tröôùc maët mình (Chuùa Gieâ-xu) laø Ñöùc Chuùa Trôøi,
neân khoâng daùm giao phoù cuoäc ñôøi cuûa anh cho
Ngaøi
Chaøngï coù söï töï cao vaø yû laïi vaøo coâng ñöùc rieâng.
Quan nieäm cuûa anh veà söï cöùu roãi laø: Coá gaéng laøm
ñieàu thieän, giöõ moät soá luaät leä vaø ñieàu raên ñeå ñaûm
baûo ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän; raèng con
ngöôøi coù theå noã löïc coá gaéng soáng thaùnh thieän ñeå
ñaït tôùi tieâu chuaån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
Chaøng coøn yeâu theá gian hôn laø yeâu söï soáng ñôøi ñôøi.
Anh ta khö khö oâm giöõ laáy nhöõng gì anh ñang sôû
höõu thuoäc veà theá giôùi vaät chaát naøy; khoâng muoán

Muïc sö AÂu Quang Vinh
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Gia Ñình Cô Ñoác
Ngoâi Nhaø Soá 128 Ñöôøng Thi Thieân (Phaàn I)
Xuaân Thu
Noùi ñeán “caên hoä”, “ngoâi nhaø” laø ta lieân
töôûng ñeán nôi choán con ngöôøi cö truù. Noùi
ñeán “nhaø toâi” laø ta lieân töôûng ñeán vôï hoaëc
choàng. Coøn khi noùi ñeán “gia ñình” thì ta
lieân töôûng ñeán moái quan heä vôï choàng con caùi. Toâi
ñang ôû trong moät ngoâi nhaø cuûa rieâng mình hoaëc cuûa
ngöôøi khaùc thì khoâng quan troïng baèng vieäc toâi ñang coù
moät gia ñình vaø ñang gaây döïng gia ñình cuûa mình. Gia
ñình toâi ñang ôû trong ngoâi nhaø soá maáy, ñöôøng naøo? Soá
nhaø vaø teân ñöôøng coù aûnh höôûng gì ñeán gia ñình cuûa toâi
khoâng? Trong Kinh Thaùnh coù nhieàu “gia ñình maãu”
ñaùng cho chuùng ta löu yù vaø ñeán thaêm. Moät trong nhöõng
“gia ñình maãu” maø chuùng ta caàn thaêm laø gia ñình ôû
ngoâi nhaø soá 128 ñöôøng Thi Thieân.
1 Phöôùc cho ngöôøi naøo kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ñi
trong ñöôøng loái Ngaøi! 2 Vì ngöôi seõ höôûng coâng vieäc
cuûa tay mình. Ñöôïc phöôùc, may maén. 3 Vôï ngöôi ôû
trong nhaø ngöôi, Seõ nhö caây nho thaïnh maäu; Con caùi
ngöôi ôû chung quanh baøn ngöôi, Khaùc naøo nhöõng choài
oâ-li-ve. 4 Kìa, ngöôøi naøo kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Seõ
ñöôïc phöôùc nhö vaäy. 5 Nguyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va töø Si-oân
ban phöôùc cho ngöôi; Nguyeän troïn ñôøi mình ngöôi
ñöôïc thaáy, Söï phöôùc laønh cuûa Gieâ-ru-sa-lem. 6 Nguyeän
ngöôi ñöôïc thaáy con chaùu mình! Nguyeän söï bình an
giaùng treân Y-sô-ra-eân! (Baûn Truyeàn Thoáng)

con caùi khoùc loùc om soøm, laïi bò thieân haï gaëng hoûi lung
tung, thaäm chí coøn bò phoûng vaán vaø cho leân baùo nöõa?
Chuùng ta öôùc ao coù moät gia ñình nhö theá naøo? Toâi
gaây döïng gia ñình ra sao? Toâi choïn phöông aùn gaây
döïng naøo? Theo maãu maõ naøo? Duøng loaïi vaät lieäu gì?
Toâi lôïp maùi nhaø tröôùc hay laø ñaët moùng xaây neàn tröôùc?
Chuùng ta neân gheù thaêm gia ñình ôû ngoâi nhaø soá 128
ñöôøng Thi Thieân ñeå hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa gia ñình
naøy, nhôø ñoù chuùng ta gaây döïng gia ñình cuûa mình.
Khi kyõ sö xaây döïng moät ngoâi nhaø, oâng ta laøm
moùng tröôùc vì ñoù laø haïng muïc thieát yeáu, quan troïng
haøng ñaàu. Muoán gaây döïng moät gia ñình Cô Ñoác,
chuùng ta caàn chuù troïng ñeán neàn taûng cuûa gia ñình.
Nhieàu caëp vôï choàng thöôøng bò ñaùnh löøa khi caém ñaàu
caém coå laøm vieäc ñeå goïi laø gaây döïng gia ñình. Họ chuù
troïng ñeán vieäc tìm kieám 5C tröôùc.
Career
– Ngheà nghieäp
Car
– Xe hôi
Credit card
– Theû tín duïng
Cash
– Löông cao.
Condominium – Caên hoä (Nhaø ôû)
Nhìn vaøo thöïc teá thì hoï lo phaán ñaáu ñeå ñaït thang
tieâu chuaån 5 naác: 1-2-3-4-5, töùc laø 1 vôï (hoaëc choàng), 2
con, caên hoä 3 phoøng nguû (hoaëc nhaø 3 taàng laàu), xe 4
baùnh, vaø löông 5 xaáp trôû leân.
Trong khi quyeát taâm theo ñuoåi caùc muïc tieâu naøy,
hoï coi nheï moái töông giao vôùi Chuùa, thaäm chí ñaùnh
maát moái töông giao vôùi Ngaøi. Chaúng bao laâu sau, hoï
ñaùnh maát luoân moái töông giao vôùi nhau. Gia ñình Cô
Ñoác naøo ñeo ñuoåi caùc muïc tieâu naøy, töùc laø laáy vaät chaát
laøm neàn taûng cho gia ñình cuûa mình thì chaúng khaùc gì
nhöõng gia ñình chöa bieát Chuùa.

Neàn taûng ñeå gaây döïng gia ñình
Ma-thi-ô 7:24-27 ghi laïi aån duï veà hai ngöôøi xaây döïng
nhaø. Moät ngöôøi xaây nhaø treân neàn baèng caùt, moät ngöôøi
xaây nhaø treân neàn baèng ñaù. Ngöôøi xaây döïng nhaø mình
treân neàn ñaù laø ngöôøi nghe lôøi Chuùa vaø laøm theo. Chuùa
nhaän ñònh ñoù laø ngöôøi khoân ngoan. Chuùng ta laø ngöôøi
“xaây döïng nhaø” (gaây döïng gia ñình) treân neàn ñaù hoaëc
treân caùt? Chaéc chaéc chuùng ta muoán coù neàn moùng baèng
ñaù. Laøm caùch naøo ñeå gaây döïng moät ñôøi soáng, moät gia
ñình treân neàn ñaù?
Chuùng ta muoán coù moät gia ñình vöõng chaõi, chòu noåi
nhöõng traän möa baõo ñeå roài khi trôøi quang maây taïnh vôï
choàng con caùi vui möøng chuïp moät taám hình kyû nieäm
khoâng? Hay laø chuùng ta muoán soáng trong moät ngoâi nhaø
troâng raát haøo nhoaùng, sang troïng nhöng khi gaëp “côn
möa traän baõo” thì gia ñình tan naùt, vôï choàng caõi nhau,
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chuùng ta laáy söï kính sôï Chuùa laøm neàn taûng cho gia
ñình thì chuùng ta phaûi daùm traû giaù vaø ñoái dieän vôùi
thaùch thöùc. Phaûi traû giaù vì caùi neàn cuûa gia ñình mình
khoâng gioáng vôùi caùi neàn cuûa nhieàu gia ñình khaùc.
Trong khi nhöõng gia ñình khaùc laáy tieàn baïc, vaät chaát,
laáy nhöõng ñieàu thaáy ñöôïc laøm neàn taûng cho gia ñình
cuûa hoï thì ngöôøi Cô Ñoác laáy söï kính sôï Chuùa laøm neàn
taûng cho gia ñình cuûa mình. (Thaät chaúng gioáng ai!) Tuy
nhieân Chaâm Ngoân 9:10 cho chuùng ta bieát:
Kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va, aáy laø khôûi ñaàu söï khoân ngoan;
Söï nhìn bieát Ñaáng Thaùnh, ñoù laø söï thoâng saùng.

Neàn taûng cuûa gia ñình khoâng phaûi tieàn baïc vaø vaät
chaát, cuõng khoâng phaûi laø ngheà nghieäp, cuõng khoâng
phaûi laø caùi nhaø maø hai vôï choàng daønh duïm laâu naêm
môùi mua ñöôïc. Neàn taûng cuûa gia ñình cuõng khoâng ñaët
cô sôû treân noã löïc cuûa con ngöôøi. Neàn taûng cuûa gia
ñình Cô Ñoác laø loøng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi.
Muoán coù moät gia ñình Cô Ñoác haïnh phuùc caàn
cuûng coá moái töông giao giöõa gia ñình vôùi Ñöùc Chuùa
Trôøi. “Phöôùc cho ngöôøi naøo” cho thaáy taùc giaû khoâng
noùi cuï theå ngöôøi naøo, neân lôøi chuùc naøy coù theå daønh cho
baát cöù ngöôøi naøo trong gia ñình. Tuy nhieân caâu 1 vaø 2
trong ñoaïn Kinh Thaùnh naøy vieát veà ngöôøi truï coät trong
gia ñình. Ngöôøi truï coät naøy giöõ moät vai troø raát quan
troïng quyeát ñònh thaùi ñoä vaø xu höôùng cuûa caùc thaønh
vieân trong gia ñình. Neáu ngöôøi truï coät chæ quan taâm
ñeán chuyeän tieàn baïc, chuyeän hôn thua vôùi ngöôøi thì
moïi thaønh vieân khaùc trong gia ñình cuõng soáng theo xu
höôùng ñoù. (Ngöôøi ta coù xe ñôøi môùi, nhaø mình cuõng
raùng saém xe ñôøi môùi. Nhaø ngöôøi ta mua TV loaïi môùi,
nhaø mình cuõng phaûi coù TV loaïi môùi...)
Nhoùm töø “kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va” ñöôïc nhaéc ñeán
2 laàn trong caâu 1 vaø caâu 4. Kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø
neàn taûng cuûa gia ñình Cô Ñoác, vaø cuûa töøng ngöôøi trong
gia ñình. Trong gia ñình Cô Ñoác, toát nhaát laø neàn
taûng naøy ñöôïc xaây döïng töø ngöôøi choàng, ngöôøi cha,
chuû cuûa gia ñình. Tuy nhieân coù theå coù nhöõng gia ñình
vì moät lyù do naøo ñoù maø moät thaønh vieân khaùc trong gia
ñình laø vôï hoaëc con thay theá choàng hoaëc cha laáy söï
kính sôï Chuùa laøm neàn taûng cho baûn thaân laãn cho
gia ñình; trong nhöõng tröôøng hôïp aáy, hoï trôû thaønh
ngöôøi raát caàn thieát, ngöôøi ñöùng ra gaây döïng moät gia
ñình Cô Ñoác haïnh phuùc.
Choàng vaø gia ñình
Ngöôøi choàng, ngöôøi cha laø ‘kieán truùc sö’ cuûa gia
ñình. Laø ngöôøi truï coät, oâng quyeát ñònh neàn taûng cuûa gia
ñình laø kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Chính treân caùi neàn kính
sôï Chuùa maø caùc coät truï, caùc böùc töôøng ñöôïc xaây döïng
leân. Chính treân caùi neàn kính sôï Chuùa ñoù maø taát caû
nhöõng thaønh vieân trong gia ñình sinh hoaït, lôùn leân vaø
tröôûng thaønh.
Laáy söï kính sôï Chuùa laøm neàn taûng cho ñôøi soáng
gia ñình chaúng ñôn giaûn chuùt naøo vì khoâng phaûi gia
ñình Cô Ñoác naøo cuõng kính sôï Chuùa. Coøn nhöõng gia
ñình chöa tin Chuùa thì ñöông nhieân khoâng bieát Chuùa laø
ai ñeå kính sôï. Cho neân ñoâi khi nhìn qua nhìn laïi seõ
thaáy khoâng coù nhieàu gia ñình bieát kính sôï Chuùa. Khi

Nhôø kính sôï Chuùa chuùng ta môùi coù söï khoân ngoan ñeå
gaây döïng gia ñình Cô Ñoác haïnh phuùc.
Kính sôï nhaán maïnh thaùi ñoä thuaän phuïc Chuùa.
Bieåu hieän cuûa söï kính sôï Chuùa laø “ñi trong ñöôøng loái
Ngaøi”. ÔÛ ñaây chuùng ta thaáy ngöôøi truï coät chaúng nhöõng
ñaët neàn cho gia ñình mình treân söï kính sôï Chuùa, maø
baûn thaân ngöôøi ñoù phaûi laøm göông veà neáp soáng kính sôï
Chuùa, phaûi coù quyeát ñònh vaø haønh ñoäng phuø hôïp vôùi
(ñi trong) ñöôøng loái Chuùa. Moät ngöôøi truï coät göông
maãu seõ coù aûnh höôûng raát lôùn treân gia ñình. Ngöôøi
lôùn trong gia ñình phaûi laø nhöõng taám göông cho con caùi
noi theo. Con caùi thöôøng nhìn vaøo cha meï. Vì sao
nhieàu ñöùa con laïi vöôùng phaûi nhöõng taät xaáu? Ñoù laø do
aûnh höôûng xaáu töø cha meï cuûa chuùng.
Chuùng ta thöû suy nghó veà hai ngöôøi cha, hai truï coät
cuûa hai gia ñình.
1. OÂng Gioùp. Kinh Thaùnh giôùi thieäu oâng Gioùp tröôùc.
Vaø trong lôøi giôùi thieäu naøy chuùng ta thaáy neàn taûng
trong ñôøi soáng cuûa oâng. OÂng laø ngöôøi “troïn veïn vaø
ngay thaúng, kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laùnh khoûi ñieàu
aùc” (Gioùp 1:2) Sau ñoù Kinh Thaùnh môùi noùi ñeán gia
ñình vaø taøi saûn cuûa gia ñình oâng Gioùp (1:2-3) Coøn
nhöõng gia ñình hieän ñaïi thöôøng noùi veà taøi saûn cuûa mình
tröôùc maø khoâng heà ñeà caäp ñeán neàn taûng gia ñình hoaëc
khoâng coù neàn taûng naøo ñeå ñeà caäp.
OÂng Gioùp coøn laøm göông cho caùc con oâng trong
haønh vi cuï theå baøy toû loøng kính sôï Chuùa. “Xaûy khi caùc
ngaøy tieäc yeán xong roài, Gioùp sai ñi doïn caùc con caùi
mình cho thanh saïch, thöùc daäy sôùm, daâng cuûa leã thieâu
tuyø soá chuùng noù; vì ngöôøi noùi raèng: Deã thöôøng caùc con
ta coù phaïm toäi, vaø trong loøng töø choái Ñöùc Chuùa Trôøi
chaêng. Gioùp haèng laøm nhö vaäy” (1:5) OÂng Gioùp laø
ngöôøi coù “thoùi quen” kính sôï Chuùa.
2. OÂng EÂ-li-meâ-leùc. Trong hoaøn caûnh xöù sôû ñoùi keùm,
oâng EÂ-li-meâ-leùc quyeát ñònh ñöa vôï laø baø Na-oâ-mi vaø
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tieâu cöïc theo kieåu “chia nhaø laøm hai” hoaëc “tìm moät
nhaø khaùc” hay laø thænh thoaûng chaïy ñeán ôû trong nhaø
cuûa cha meï, haøng xoùm, baïn beø... vôùi lyù do laø vôï choàng
khoâng hoaø hôïp. Teä hôn nöõa laø hình aûnh cuûa ngöôøi vôï
maø “hai chaân naøng chaúng ôû trong nhaø, khi ôû ngoaøi
ñöôøng, luùc nôi phoá chôï.” (Chaâm Ngoân 7:11-12) ÔÛ ñaây
khoâng coù yù noùi ngöôøi vôï ñi daïo phoá, ñi chôï hay ñi sieâu
thò nhöng noùi ñeán moät daâm phuï.
“Vôï ngöôi ôû trong nhaø ngöôi” laø hình aûnh veà ngöôøi
vôï chung tình vaø cuõng laø hình aûnh cuûa söï hoaø hôïp giöõa
vôï vaø choàng. Trong nhieàu gia ñình, choàng lo gaây döïng
coøn vôï thì phaù cho tan naùt; choàng lo ñaët neàn moùng coøn
vôï laïi ñaøo leân. Giöõa vôï choàng caàn hoaø hôïp veà muïc
ñích soáng, veà sinh hoaït, veà caùch nuoâi daïy con
caùi...Ñaây cuõng laø hình aûnh ngöôøi vôï laøm troøn thieân
chöùc cuûa mình. Baûn Kinh Thaùnh môùi dòch laø “vôï ñaûm
ñang vui vieäc gia thaát”. Coù “ôû trong nhaø” cuûa choàng,
ngöôøi vôï môùi hoaøn thaønh thieân chöùc laøm vôï, laøm meï.
Cuoäc soáng cuûa ngöôøi vôï ôû trong nhaø thaät sinh ñoäng: Coâ
ta nhö “caây nho thaïnh maäu” (Nhö giaøn nho töôi ngoït
trong vöôøn). Cuoäc soáng gia ñình khoâng laøm cho ngöôøi
vôï heùo hon, cheát daàn cheát moøn döôùi aùch thoáng trò cuûa
ñöùc oâng choàng; traùi laïi, gia ñình laøm cho coâ soáng ñoäng,
töôi maùt, haáp daãn, keát quaû.
Hình aûnh “giaøn nho töôi ngoït” laø hình aûnh ngöôøi
vôï laøm cho ngöôøi choàng thoaû maõn, chôù khoâng phaûi laø
moät hình aûnh than thôû, caèn nhaèn, hay laø ñay nghieán
choàng con. Chaúng nhöõng thoaû maõn trong neáp soáng
thöôøng ngaøy maø cuõng thoaû maõn trong quan heä neân moät
thòt. Nhaõ Ca 7:8 “Nguyeän hai nöông long mình nhö
chuøm nho, Muøi thôm muõi mình nhö traùi bình baùt”.
Chaâm Ngoân 5:19: “Nguyeän nöông long naøng laøm thoaû
loøng con luoân luoân, Vaø aùi tình naøng khieán cho con say
meâ maõi maõi”.
Hai vôï choàng ñeïp nhaát khi naøo? Coù phaûi khi ra
tröôùc coâng chuùng, khi coá gaéng chöùng toû mình ñeïp ñoâi:
choàng baûnh trai, vôï trang ñieåm troâng raát haáp daãn?
“Trong nhaø haøng naøng nhö giaøn nho trong vöôøn”, coøn
veà nhaø thì theá naøo? Coù coøn soáng ñoäng, töôi maùt vaø haáp
daãn khoâng?
Khi gia ñình laáy söï kính sôï Chuùa vaø neáp soáng
phuø hôïp vôùi ñöôøng loái cuûa Chuùa laøm neàn taûng thì
cuoäc soáng hoân nhaân cuûa vôï choàng seõ vui töôi, haáp
daãn vaø thoaû loøng.

hai con trai rôøi khoûi Beát-leâ-hem ñi ñeán xöù Moâ-aùp.
Khoâng roõ nhöõng gia ñình khaùc giaûi quyeát vaán ñeà böùc
baùch naøy nhö theá naøo. Nhöng oâng EÂ-li-meâ-leùc trong
vai troø ngöôøi choàng, ngöôøi cha, ngöôøi truï coät ñaõ ñöa caû
gia ñình mình rôøi khoûi Beát-leâ-hem maø khoâng caàu hoûi yù
Chuùa. Ñieàu naøy chöùng toû oâng coi söï soáng coøn cuûa gia
ñình quan troïng hôn moái töông quan cuûa gia ñình vôùi
Chuùa.
Vôï vaø gia ñình
“Vôï ngöôi ôû trong nhaø ngöôi, seõ nhö caây nho thaïnh
maäu” (Caâu 3). Hình aûnh cuûa ngöôøi vôï ôû ñaây laø ngöôøi
vôï “ôû trong nhaø” vaø “ôû trong nhaø ngöôi”. Nhieàu ngöôøi
nghó raèng phuï nöõ ngaøy nay khoù “ôû trong nhaø”, vì hoï
phaûi ñi laøm kieám theâm tieàn lo cho gia ñình (trong sôû
laøm, trong nhaø maùy, trong cöûa haøng, trong chôï...)
Nhöng theo Kinh Thaùnh, duø trong xaõ hoäi hieän ñaïi
ngöôøi vôï coù ñi laøm nhö ngöôøi choàng, hoaëc daán thaân
vaøo nhöõng coâng vieäc trong Hoäi Thaùnh thì coâ ta cuõng
caàn “ôû trong nhaø” vaø “ôû trong nhaø cuûa choàng” coâ ta.
Nhieàu ngöôøi ñi laøm vieäc chæ coøn bieát “ôû trong sôû”, “ôû
trong nôi laøm vieäc”, hoaëc ñi laøm coâng vieäc Chuùa chæ
coøn bieát “ôû trong nhaø thôø”. Vôùi thaùi ñoä ñoù thì haïnh
phuùc gia ñình bò toån haïi, coøn coâng vieäc cuûa ñöông söï
cuõng laâm nguy.
“Vôï ngöôi ôû trong nhaø ngöôi” laø hình aûnh hieäp
moät, taâm ñaàu yù hôïp. “Trong nhaø” coù caû hai ngöôøi,
choàng vaø vôï (Duø chæ laø moät tuùp leàu tranh, nhöng coù hai
quaû tim vaøng). Ngöôøi vôï khoâng coù chuyeän “vieäc nhaø
thì nhaùc, vieäc chuù baùc thì sieâng”. Ngöôøi vôï khoâng
“chaïy troán”, khoâng thaáy chaùn gia ñình maø caû hai vôï
choàng ñang ñaët neàn taûng vaø cuøng nhau xaây döïng. Vôï
hieäp cuøng choàng, ñoàng thuaän vôùi neàn taûng vaø thieát keá
cuûa choàng.
Khi “ôû trong nhaø” ngöôøi vôï cuõng khoâng phaûn öùng

(Coøn moät kyø nöõa)
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Tin Töùc Hoäi Thaùnh

•

Ngày Chủ Nhật 17/6/2012, Lễ Phụ thân (Father’s Day) đã được tổ chức tại Hội thánh. Nhắc nhở công ơn người
cha để những người con tỏ lòng biết ơn và hiếu kính cha, đồng thời những người cha cũng nhờ cậy ơn của Chúa
để tiếp tục sinh thành và nuôi dưỡng những đứa con trong con đường kính sợ Chúa, đó là tinh thần của ngày Lễ
Phụ thân. Cảm tạ Chúa ban cho những người cha Cơ Đốc với khuôn mặt rạng ngời niềm vui khi đón nhận
những món quà do con cái kính tặng.

•

Dưới chủ đề “Tin Lành Vinh Hiển”, Hội đồng thường niên lần thứ 37 của Hội Thánh Tin Lành, Giáo Hạt Việt
Nam Hoa Kỳ đã được tổ chức từ ngày 29/6 đến 3/7/2012, tại thành phố Orange (California). Cảm tạ Chúa đã tể
trị và ban phước trên các chương trình của Hội đồng, đặc biệt năm nay Hội đồng đã bầu cử Mục sư Lê Vĩnh
Thạch làm Tân Giáo hạt trưởng (Nhiệm kỳ 4 năm), các vị khác (chưa mãn nhiệm hoặc mới đắc cử) trong Ban
Chấp hành Giáo Hạt gồm: Mục sư Huỳnh Văn Linh (Thư ký), Mục sư Hồ Thế Nhân (Thủ quỹ), Mục sư
Nguyễn Văn Nghĩa, Mục sư Hồ Hiếu Hạ, Mục sư Nguyễn Thanh Phiên, Mục sư Trần Thiện Minh (Nghị viên).
Xin Hội thánh nhớ đặc biệt cầu thay cho Quý tôi tớ Chúa được đầy ơn trong trọng trách lãnh đạo Giáo hạt.

Quang cảnh Hội đồng lần thứ 37 của Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ
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Mục sư Lê Vĩnh Thạch – Tân Giáo hạt trưởng GHTLVNHK

•

Hội Thánh Tin Lành Tây Nam Houston (Alief Vietnamese Alliance Church of Houston) từ nhiều năm
trước đây mượn một nhà thờ tại thành phố Sugar
Land để thờ phượng; tháng 3/2012, Hội Thánh Tây
Nam đã chuyển đến địa điểm mới tại 6875 Synott
Rd, Houston (gần chợ Mỹ Hoa, đường Bellaire). Do
Hội Thánh Tây Nam chưa có Mục sư Quản nhiệm
nên Ban Linh vụ Hội Thánh Houston đã giúp đỡ Hội
Thánh Tây Nam trong việc giảng Lời Chúa ngày
Chúa Nhật (2 lần mỗi tháng) từ tháng 11/2011 đến
nay. Cảm tạ Chúa đến nay Hội Thánh Tây Nam đã
được củng cố và đang có dấu hiệu tăng trưởng. Xin
Hội Thánh chúng ta nhớ thêm lời cầu thay cho công
việc Chúa tại Hội Thánh Tây Nam Houston.

( Tiếp theo từ trang 18 )

…Đức Chúa Trời tiếc một dân tộc đông đảo mà Ngài đã
tạo dựng nên. Một sự so sánh khập khiễng mà Giô-na
không nhận ra cho đến khi Chúa chỉ cho ông thấy. Những
giận dữ, cay đắng trong lòng chúng ta hôm nay cũng tương
tự như vậy, và thử hỏi nó có đáng không nếu so sánh với
tình yêu của Chúa dành cho chúng ta? Có đáng không khi
mà chúng ta không hiểu rõ chương trình của Chúa cho
chúng ta và cho thế giới rộng lớn nầy? Có đáng không nếu
đem so sánh giữa sự vĩ đại và vô hạn của Đức Chúa Trời
với sự nhỏ bé và hữu hạn của chúng ta?
Bao nhiêu điều chúng ta phải lắng nghe, phải học hỏi,
hãy đến với Chúa và đặt mình trong đường lối của Ngài để
hiểu, để vâng phục, để giữ tấm lòng chúng ta khỏi sự cay
đắng không cần thiết. Ước mong bài học của Giô-na sẽ
đem đến cho chúng ta câu trả lời cho những thắc mắc,
phương cách cho tấm lòng, ánh sáng cho đường lối của
chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai. Ước mong sợi
dây dưa, con sâu, làn gió nóng, ánh mặt trời gay gắt sẽ
được chúng ta chấp nhận như những phép lạ đã sắm sẵn
mở cho chúng ta những cánh cửa mới và đưa chúng ta vào
sự hiện diện của Chúa để hiểu biết, để kinh nghiệm Chúa
ngày càng nhiều và tươi mới hơn.

Hội Thánh Tây Nam Houston hiện nay

•

Dưới chủ đề “Everything is possible with God” (Đức
Chúa Trời làm được mọi sự), chương trình Thánh
Kinh mùa hè (VBS) cho các em thiếu nhi của Hội
thánh đã được tổ chức tại nhà thờ trong các ngày từ
25 đến 29/7/2012. Cảm tạ Chúa, khoảng 40 em thiếu
nhi của gia đình tín hữu và thân hữu đã tham dự.

*******
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Boài Döôõng Linh Vuï

Hoäi Thaùnh Hieäp Nhaát Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi
Nguyeãn Hoàng
Söï hieäp nhaát laø moät ñaëc ñieåm noäi taïi
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc baøy toû nôi nhaát
theå tính cuûa Ba Ngoâi, vaø laø neàn taûng cho
söï hieäp nhaát cuûa Hoäi Thaùnh Ngaøi treân theá
gian. Con ngöôøi bieát nhieàu veà söï hieäp
nhaát vaø taàm quan troïng cuûa noù ñoái vôùi söï soáng coøn cuûa
nhaân loaïi noùi chung, vaø söï toàn taïi cuûa baát kyø moät taäp
theå naøo. Tuy nhieân, söï hieäp nhaát cuûa Hoäi Thaùnh mang
moät soá yeáu toá khaùc bieät hôn so vôùi söï hieäp nhaát cuûa
con ngöôøi.
Döôùi ñaây laø moät vaøi trong soá nhieàu ñaëc ñieåm cuûa
moät Hoäi Thaùnh hieäp nhaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Thaùnh coù veû laø moät ñoøi hoûi “quaù cao” khi yeâu caàu moïi
Cô Ñoác nhaân thi haønh nhieäm vuï thuyeát phuïc ngöôøi
khaùc töø boû “cöûa roäng vaø ñöôøng khoaûng khoaùt” ñeå böôùc
vaøo “cöûa heïp vaø ñöôøng chaät”.
Theá thì phaûi chaêng söï hieäp nhaát cuûa Hoäi Thaùnh laø
moät ñieàu “khoâng töôûng”? Caâu traû lôøi “khoâng” laø ñieàu
chuùng ta mong muoán, nhöng noù ñoøi hoûi moät lôøi giaûi
thích.
Lôøi giaûi thích naøy naèm ngay ôû baûn chaát ñaëc bieät
cuûa moái quan heä hieäp nhaát cuûa Hoäi Thaùnh. Tröôùc heát,
ñaây laø moät quan heä “giaùn tieáp”. Veà baûn chaát, caùc caù
theå trong Hoäi Thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng lieân heä vôùi
nhau moät caùch tröïc tieáp, nhöng hoï luoân luoân phaûi lieân
heä vôùi nhau thoâng qua ngöôøi laõnh ñaïo laø Ñöùc Chuùa
Gieâ-xu Christ. Thaùnh Kinh Taân Öôùc söû duïng roäng raõi
cuïm töø “trong Ñöùc Chuùa Gieâ-xu Christ” ñeå moâ taû moät
thöïc traïng thieâng lieâng maø qua ñoù Cô Ñoác nhaân ñöôïc
bieán ñoåi thích hôïp cho moái töông giao vôùi nhau.

1. Moät quan heä “giaùn tieáp”:
Quan heä hieäp nhaát hay ñoaøn keát giöõa nhöõng caù theå
trong moät toå chöùc caàn ñöôïc giöõ gìn baèng moät yeáu toá
lieân keát naøo ñoù. Yeáu toá keát lieân ñoù coù theå laø moät lyù
töôûng, moät nhaân vaät laõnh ñaïo, moät loaïi kyû luaät nghieâm
khaéc, hay moät heä thoáng luaät phaùp chaët cheõ. Moät vaøi toå
chöùc coù yeáu toá naøy maø khoâng coù yeáu toá kia, moät soá thì
coù taát caû. Söï ñoaøn keát cuûa moät toå chöùc phuï thuoäc vaøo
vieäc duy trì caùc yeáu toá lieân keát naøy.

Khi thoâng qua Chuùa Gieâ-xu, gaùnh naëng baûn ngaõ
cuûa toâi ñöôïc giaûi phoùng tröôùc khi toâi tieáp caän vôùi moät
caù theå khaùc trong Hoäi Thaùnh. Thoâng qua Chuùa Gieâxu, toâi nhaän ñöôïc söùc maïnh ñeå ñoái dieän moät caùch aân
haäu vôùi nhöõng “hieåm nguy giöõa anh em giaû doái”.
Thoâng qua Chuùa Gieâ-xu, toâi nhaän ñöôïc aân ñieån sung
maõn ñeå ñem ñeán cho nhöõng anh em ñang coù caàn.
Thoâng qua Chuùa Gieâ-xu, toâi coù ñöôïc nhöõng giaûi phaùp
cho caùc nan ñeà cuûa Hoäi Thaùnh; moät caùch toång quaùt,
thoâng qua Ngaøi, toâi nhaän ñöôïc taát caû vì Ngaøi laø “moïi
söï trong moïi söï”.

Hoäi Thaùnh cuõng coù moät lyù töôûng, ñoù laø söù meänh
rao truyeàn Phuùc AÂm baét ñaàu töø Gieâ-ru-sa-lem cho ñeán
cuøng khaép theá giôùi. Hoäi Thaùnh cuõng coù moät Ñaáng
laõnh ñaïo toái cao laø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu, Ñaáng ñaõ ñoå
huyeát ra ñeå chuoäc mua Hoäi Thaùnh. Hoäi Thaùnh cuõng
coù moät heä thoáng luaät phaùp vaø kyû luaät Cô Ñoác aån chöùa
trong Lôøi Haèng Soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noùi chung,
khi Hoäi Thaùnh coøn duy trì ñöôïc caùc yeáu toá lieân keát keå
treân thì Hoäi Thaùnh coøn coù cô may raát lôùn ñeå giöõ gìn söï
hieäp nhaát cuûa mình.

Lieân quan ñeán chuû ñeà naøy, taùc giaû Simon Chan
vieát raèng: “Coäng ñoàng cuûa con ngöôøi thoûa maõn khaùt
voïng tieâu bieåu cuûa nhaân loaïi veà söï tieáp xuùc tröïc tieáp,…
Trong coäng ñoàng Cô Ñoác, traùi laïi, Chuùa Gieâ-xu ñöùng
giöõa nhöõng ngöôøi yeâu nhau; söï keát hieäp khoâng bao giôø
laø tröïc tieáp.” Noùi caùch khaùc, nhöõng lieân heä tröïc tieáp
giöõa caùc caù nhaân trong Hoäi Thaùnh ñeàu mang khaû naêng
thaát baïi raát cao, neáu khoâng muoán noùi laø chaéc chaén.
Quan heä hieäp nhaát seõ bò huûy dieät khi chuùng ta ñeán vôùi
nhau maø khoâng thoâng qua Chuùa Cöùu Theá.

Nhöng treân thöïc teá, ñieàu ñaùng tieác laø nhieàu luùc
khoâng khaùc caùc toå chöùc traàn gian bao nhieâu, Hoäi
Thaùnh cuõng raát thöôøng trôû neân thieáu hieäp nhaát. Tình
traïng cuûa Hoäi Thaùnh ñoâi khi coøn teä haïi hôn ôû caùc toå
chöùc khaùc cuûa con ngöôøi, vì côù kyû luaät cuûa Hoäi Thaùnh
laø moät loaïi kyû luaät mang tính töï giaùc nhieàu hôn laø caùc
bieän phaùp cheá taøi. “Ñaáng Laõnh Ñaïo” cuûa Hoäi Thaùnh,
ñoái vôùi nhieàu Cô Ñoác nhaân, döôøng nhö Ngaøi quaù “xa
xoâi” vaø ñoâi khi quaù “yeân laëng”. Lyù töôûng cuûa Hoäi

Vaø moät laàn nöõa, chuùng ta laïi thaáy raèng quan heä
giaùn tieáp naøy – quan heä chi phoái söï hieäp nhaát cuûa Hoäi
12

John Wesley, ngöôøi saùng laäp heä phaùi Tin Laønh
Giaùm Lyù, muoán khoâi phuïc söï daïy doã ñöôïc ghi trong
quyeån Didache cuûa caùc theá kyû ñaàu tieân veà truyeàn
thoáng kieâng aên caàu nguyeän hai laàn moät tuaàn vaøo thöù
Tö vaø thöù Saùu. OÂng ñöôïc thoâi thuùc maïnh meõ veà ñieàu
naøy ñeán möùc ñaõ töø choái phong chöùc Muïc sö trong heä
phaùi cuûa mình cho baát cöù ai khoâng chòu giöõ kyû luaät
thuoäc linh naøy.

Thaùnh – ñöôïc theå hieän chuû yeáu ôû ñôøi soáng caàu nguyeän
cuûa Cô Ñoác nhaân. Moät Hoäi Thaùnh khoâng caàu nguyeän
laø moät Hoäi Thaùnh khoâng hieäp nhaát. Moät Cô Ñoác nhaân
thieáu caàu nguyeän seõ khoù loøng giöõ ñöôïc moät lieân heä
thoâng suoát vôùi anh em khaùc trong Chuùa. Keát quaû laø
gì? Khi baïn nhìn thaáy moät Hoäi Thaùnh chia reõ, xung
ñoät, caén xeù nhau, baïn coù theå ñoaùn bieát raèng nhöõng con
daân cuûa Chuùa ôû ñoù laø nhöõng ngöôøi khoâng caàu nguyeän
hoaëc thieáu caàu nguyeän. Kinh nghieäm cho thaáy raèng
öôùc ñoaùn naøy ít khi laàm laãn. Hoï coù theå coù sinh hoaït ôû
nhaø thôø raát soát saéng, nhöng khoâng caàu nguyeän. Hoï coù
theå hoäi hoïp, thaûo luaän, tìm kieám giaûi phaùp, nhöng
khoâng caàu nguyeän.

2. Moät quan heä “phuï thuoäc”:
Keá tieáp, quan heä hieäp nhaát cuûa Hoäi Thaùnh phaûi laø
moät quan heä “phuï thuoäc”. Moät Cô Ñoác nhaân ñích thöïc
phaûi gaén boù vôùi Hoäi Thaùnh, phaûi phuï thuoäc vaøo Hoäi
Thaùnh; khoâng coù Hoäi Thaùnh, hoï khoâng theå laø moät Cô
Ñoác nhaân. Veà nguyeân taéc, khoâng theå coù moät Cô Ñoác
nhaân hoaøn toaøn ñôn ñoäc treân hoang ñaûo.

Moät Cô Ñoác nhaân phaûi ñeán vôùi Chuùa, roài môùi tieáp
caän anh em mình, vaø roài laïi quay trôû laïi vôùi Ngaøi. Ñaây
laø nguyeân taéc baát di dòch cuûa söï hieäp nhaát Cô Ñoác.
Chuùa Gieâ-xu döôøng nhö coù yù noùi raèng Hoäi Thaùnh hoaëc
laø “nhaø caàu nguyeän”, hoaëc ngöôïc laïi seõ laø “hang oå
troäm cöôùp”, nôi maø ngöôøi ta tranh giaønh quyeàn löïc, ñòa
vò, lôïi loäc vaät chaát, v.v… vaø thaäm chí coøn xaáu hôn ôû
moïi toå chöùc khaùc vì ngöôøi ta che ñaäy noù baèng nhöõng
myõ töø cuûa tình yeâu vaø söï thaùnh khieát.
Coù moät ñieàu raát ñaùng ñöôïc söï löu yù ñaëc bieät cuûa
chuùng ta, ñoù laø: khi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Hoäi Thaùnh
khoâng caàu nguyeän thì thoâng thöôøng Hoäi Thaùnh cuõng
khoâng caàu nguyeän; nhöng ngöôïc laïi, khi hoï chòu quì
goái xuoáng nôi chaân Chuùa, thì con daân Chuùa seõ coù cô
hoäi hoïc bieát ñöôïc quyeàn naêng cuûa söï caàu nguyeän qua
ñôøi soáng hoï, vaø seõ noi theo göông maãu ñoù. Söï caàu
nguyeän laø sinh hoaït toái quan troïng ñoái vôùi cuoäc soáng

Nhieàu ngöôøi nghó raèng Chuùa Gieâ-xu laø taát caû
nhöõng gì maø toâi caàn ñeå coù theå “laø” moät Cô Ñoác nhaân.
Ñaây laø moät suy nghó chính xaùc vì noù bao haøm chaân lyù
veà “thaân theå cuûa Ñaáng Cô Ñoác”, nhöng laïi thöôøng bò
hieåu moät caùch phieán dieän.
Moät chi theå khoâng theå taùch rôøi khoûi thaân. Söï soáng
cuûa Cô Ñoác nhaân phaûi ñöôïc tieáp nhaän töø Hoäi Thaùnh.
Söï taêng tröôûng cuûa Cô Ñoác nhaân phuï thuoäc vaøo söï
taêng tröôûng cuûa Hoäi Thaùnh. Moät thaân theå yeáu ñuoái
thöôøng bao goàm nhöõng chi theå yeáu ñuoái; ngöôïc laïi,
thaân theå maïnh meõ seõ coù nhöõng chi theå maïnh meõ. Söï
buoäc mình vaøo Hoäi Thaùnh laø haønh ñoäng taát yeáu daãn
ñeán söï soáng, duø söï soáng ñoù ñang maïnh meõ hay yeáu
ñuoái. Söï taùch rôøi khoûi Hoäi Thaùnh cuõng taát yeáu daãn ñeán
söï cheát daàn ñi cuûa moät Cô Ñoác nhaân.
Khi moät Cô Ñoác nhaân naém baét ñöôïc chaân lyù naøy,
ngöôøi aáy seõ tìm caùch baûo toaøn söï hieäp nhaát cuûa Hoäi
Thaùnh vì ñoù laø nguoàn söï soáng thuoäc linh cuûa chính
mình. Hoäi Thaùnh laø thaân theå cuûa Chuùa Gieâ-xu, chöùa
ñöïng söï soáng cuûa Ngaøi. Hoäi Thaùnh bieåu hieän söï soáng
cuûa Chuùa Gieâ-xu hieän nay vaø caû trong töông lai.
Khi moät Cô Ñoác nhaân naém baét ñöôïc chaân lyù naøy,
ngöôøi aáy seõ tìm caùch baûo toaøn söï hieäp nhaát cuûa Hoäi
Thaùnh, vì ñoù laø nguoàn tieáp nhaän söï höôùng daãn vaø khaûi
thò cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Luùc Ñöùc Chuùa Trôøi muoán
bieät rieâng Ba-na-ba vaø Phao-loâ cho moät coâng taùc ñaëc
bieät, thì Ngaøi baøy toû ñieàu ñoù cho Hoäi Thaùnh maø khoâng
baøy toû rieâng cho hai oâng. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi muoán
chöõa laønh ñoâi maét cuûa Phao-loâ thì Ngaøi sai A-na-nia

Andrew Murray ñaõ vieát veà chuû ñeà “Trong tröôøng
caàu nguyeän vôùi Chuùa Gieâ-xu”, trong ñoù oâng löu yù
chuùng ta raèng: “Ñöùc Chuùa Gieâ-xu chöa bao giôø daïy
caùc moân ñoà Ngaøi giaûng, maø chæ daïy hoï caàu nguyeän.
Bieát caùch noùi chuyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi quan troïng
hôn laø bieát caùch noùi vôùi con ngöôøi.”
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laøm ñieàu ñoù thay vì tröïc tieáp chöõa laønh, duø ñieàu ñoù
khoâng coù gì khoù khaên cho Ngaøi. Coù nhöõng ñieàu maø
Chuùa chæ thi haønh qua Hoäi Thaùnh chöù khoâng laøm qua
nhöõng Cô Ñoác nhaân ñôn leû.

Ñaây laø ñaëc tính ñaõ duy trì söï toàn taïi cuûa Hoäi
Thaùnh. Noù khoâng phaûi laø tình yeâu cuûa chuùng ta yeâu
nhau, nhöng laø tình yeâu cuûa Ngaøi yeâu chuùng ta. Tình
yeâu ñoù beàn bæ, saâu ñaäm, tröôøng toàn. Con ngöôøi raát khoù
yeâu thöông nhau chaân thaät laâu daøi, nhöng tình yeâu cuûa
Chuùa lieân keát nhöõng con ngöôøi baát toaøn vôùi nhau. Ñoù
laø khôûi ñaàu cuûa söï phuïc höng trong moät Hoäi Thaùnh.
Khi ngöôøi ta nhìn bieát söï xaáu xa cuûa mình vaø ñaùp öùng
laïi tình yeâu cuûa Chuùa, hoï baét ñaàu nhìn anh em mình
caùch khaùc ñi.

Khi moät Cô Ñoác nhaân naém baét ñöôïc chaân lyù naøy,
ngöôøi aáy seõ tìm caùch ñaët mình phuï thuoäc vaøo Hoäi
Thaùnh, vì laø nguoàn naêng löïc cho moïi hoaït ñoäng, moïi
phuïng vuï cuûa hoï. Luùc söù ñoà Phi-e-rô rao giaûng trong
nhöõng ngaøy ñaàu tieân, Lôøi Chuùa ghi raèng oâng “ñöùng leân
cuøng vôùi möôøi moät söù ñoà”(Coâng Vuï 2:14)

Cô Ñoác nhaân coá gaéng yeâu thöông anh em vaø tha
nhaân, nhöng khoâng laøm ñöôïc baèng söùc rieâng. Theá
nhöng khi hoï bò chinh phuïc bôûi tình yeâu cuûa Cöùu Chuùa
daønh cho mình treân caây goã, hoï trôû neân yeâu thöông. Cô
Ñoác nhaân khoâng phaûi laø nguoàn tình yeâu, nhöng chæ laø
oáng daãn tình yeâu cuûa Cöùu Chuùa Gieâ-xu.

Trong moät Hoäi Thaùnh xung ñoät, moät chi theå naøo
ñoù tìm caùch “caén xeù” moät chi theå khaùc vì khoâng tin
raèng mình coù phaàn “phuï thuoäc” vaøo chi theå kia, thì söï
hieäp nhaát bò tan vôõ vaø ñoâi beân ñeàu bò thöông toån.
Ngay caû moät Cô Ñoác nhaân maïnh meõ cuõng bò maát
maùt söï soáng thuoäc linh khi soáng trong moät “thaân theå”
khoâng maïnh khoûe, nhöng ngöôøi aáy khoâng theå taùch rôøi
Hoäi Thaùnh ñöôïc. Quan heä hieäp nhaát cuûa Hoäi Thaùnh laø
moät quan heä mang tính phuï thuoäc. Moät Cô Ñoác nhaân
ñuùng nghóa seõ khoâng taùch rôøi khoûi Hoäi Thaùnh vaø
khoâng bao giôø daùm “ñaùnh phaù” anh em mình. Chuùa
Gieâ-xu phaùn daën raèng söï kyû luaät moät anh em sai traät laø
moät coâng vieäc cuûa “Hoäi Thaùnh”.

Vaäy neân, vaán ñeà naèm ôû moái quan heä yeâu thöông
cuûa chuùng ta vaø Cöùu Chuùa. Khi moät ngöôøi bò chinh
phuïc bôûi tình yeâu nôi thaäp töï giaù, trôû thaønh Cô Ñoác
nhaân, ngöôøi aáy caàn kinh nghieäm caøng theâm hôn nöõa
tình yeâu cuûa Ngaøi toû baøy trong cuoäc ñôøi mình cho ñeán
luùc moïi tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa hoï ñeàu bò chi phoái
bôûi “Tình Yeâu”. Moät Cô Ñoác nhaân toá caùo ñeå haï beä
moät anh em khaùc laø moät ngöôøi chöa yeâu Chuùa ñaày ñuû.
Thaùi ñoä cuûa chuùng ta ñoái vôùi nhau phaûn aûnh thaùi ñoä
cuûa chuùng ta ñoái vôùi Chuùa. Moät Cô Ñoác nhaân ganh tò
vôùi anh em mình laø moät ngöôøi khoâng hieåu raèng Chuùa
yeâu mình vaø lo cho mình ñuû ñeå khoâng caàn ñeán söï tranh
chaáp naøo nöõa. Tình yeâu ñích thöïc khoâng bao haøm söï sôï
haõi naøo caû. Söù ñoà Phao-loâ caàu nguyeän cho chuùng ta
ñöôïc thaáu hieåu moïi chieàu kích cuûa tình yeâu Ñöùc Chuùa
Trôøi tröôùc khi naøi khuyeân chuùng ta yeâu thöông anh em
mình.
Toùm laïi, xaây döïng ñôøi soáng caàu nguyeän ñeå ñeán
vôùi anh em caùch giaùn tieáp, yù thöùc veà söï phuï thuoäc cuûa
mình vaøo “thaân theå”, vaø vun troàng tình yeâu ñoái vôùi
Cöùu Chuùa, laø ba ñieàu moãi Cô Ñoác nhaân caàn thöïc hieän
trong söï thuùc giuïc cuûa Thaùnh Linh ñeå phaùt trieån söï
hieäp nhaát toaøn veïn cuûa Hoäi Thaùnh Ngaøi. Neáu Cöùu
Chuùa chöa trôû laïi vaø neáu coøn coù moät cô hoäi khaùc,
chuùng ta seõ thaûo luaän theâm veà laøm theá naøo ñeå xaây
döïng ñôøi soáng thaùnh khieát cho Hoäi Thaùnh giöõa nhöõng
aùnh ñeøn röïc rôõ trong ñeâm toái cuûa theá giôùi ngaøy nay.
Nguyeän xin Cöùu Chuùa Gieâ-xu Christ ôû cuøng heát thaûy
chuùng ta. A-men!

Ngöôøi ta coù theå khoâng ñoàng yù vôùi taát caû caùc chi
tieát maø toâi tôù Chuùa laø Muïc sö Watchman Nee ñaõ vieát
khi baøn veà “Huyeàn Nhieäm cuûa Ñaáng Christ”, nhöng
ñieàu sau ñaây thì oâng ñaõ baøn luaän moät caùch chaân xaùc vaø
ñaày ôn. OÂng vieát raèng: “Nôi naøo coù khaûi thò veà Thaân
Theå thì nôi aáy coù yù thöùc veà Thaân Theå, vaø nôi naøo coù yù
thöùc veà Thaân Theå thì töï ñoäng nhöõng suy nghó vaø haønh
ñoäng coù tính caùch caù nhaân seõ bò loaïi tröø. Thaáy ñöôïc
Chuùa Gieâ-xu ñöa ñeán keát quaû laø ñöôïc giaûi cöùu khoûi
toäi; thaáy ñöôïc Thaân Theå Ngaøi (Hoäi thaùnh) daãn ñeán keát
quaû laø ñöôïc giaûi cöùu khoûi chuû nghóa caù nhaân. Thaáy
ñöôïc Thaân Theå vaø ñöôïc giaûi cöùu khoûi chuû nghóa caù
nhaân khoâng phaûi laø hai ñieàu maø laø moät. Ngay sau khi
chuùng ta thaáy ñöôïc Thaân Theå, cuoäc soáng vaø coâng taùc
cuûa chuùng ta vôùi tö caùch laø nhöõng caù nhaân seõ chaám
döùt”.
3. Moät quan heä “Yeâu Thöông”:
Cuoái cuøng, quan heä hieäp nhaát cuûa Hoäi Thaùnh laø
moät quan heä “yeâu thöông”. Ñaây laø tình yeâu cuûa Chuùa
Gieâ-xu daønh cho Hoäi Thaùnh, laø coâ daâu cuûa Ngaøi. Ngaøi
yeâu thöông Hoäi Thaùnh vaø muoán Hoäi Thaùnh yeâu Ngaøi
baèng loaïi tình yeâu maø Ngaøi ñaõ yeâu hoï.

*******
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Ñôøi Soáng Ñöùc Tin

BIEÁT CAÙCH NAØO?

Thủy Tiên

maët noùi raèng: “Söï maát baùt dóa tao môùi ñaùnh maøy, chöù tao
cuõng bieát gaùo tra daøi caùn!”. Anh doát naøy töôûng bieát hoaù ra
khoâng bieát!
Trong laõnh vöïc Lôøi Chuùa cuõng vaäy, nhieàu ngöôøi trong
chuùng ta bieát Kinh Thaùnh laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi; bieát Kinh
Thaùnh laø moät boä saùch coù 66 cuoán, nhöng khi hoûi ñaõ ñoïc
Kinh Thaùnh heát moät laàn chöa thì laïi traû lôøi maáy saùch tieân tri
khoù ñoïc quaù, neân chæ ñoïc saùch naøo deã vaø thích maø thoâi.
Nhö vaäy laø bieát maø chöa bieát. Bieát Kinh Thaùnh laø moät
cuoán saùch duy nhaát noùi veà moät Ñaáng duy nhaát laø Ñöùc Chuùa
Gieâ-xu, baøn veà moät ñeà taøi duy nhaát laø toäi loãi cuûa con ngöôøi
vaø aân ñieån cöùu chuoäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng laïi töôûng
raèng ñoù laø 66 saùch rieâng bieät, vì vaäy muoán ñoïc saùch naøo
cuõng ñöôïc.
Trong caâu chuyeän ngöôøi muø sôø voi, ngöôøi thì noùi con
voi gioáng caùi coät nhaø, ngöôøi thì noùi con voi gioáng caùi quaït
lôùn, ngöôøi thì caõi laïi raèng caùc anh noùi sai heát, con voi noù
gioáng caây choåi! Bieát maø khoâng bieát thaät nguy hieåm vì cöù
töôûng mình ñuùng, neân soáng sai maø khoâng bieát mình soáng
sai, haäu quaû khoâng phaûi chæ aûnh höôûng cho rieâng mình,
nhöng coøn aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc khi chuùng ta ñi chaêm
soùc hoï nöõa. Kinh Thaùnh cho bieát ngöôøi muø daãn ngöôøi muø
thì chæ coù nöôùc daét nhau ñi xuoáng hoá.!

Neáu coù ai hoûi moät Cô Ñoác nhaân raèng
“OÂng baø anh chò coù bieát Kinh Thaùnh laø Lôøi
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng?” thì chaéc chaén
ngöôøi naøo cuõng traû lôøi laø bieát caû. Khi hoûi
quyù vò coù bieát Lôøi Chuùa khoâng thì cuõng vaäy, gaàn nhö ai
cuõng noùi bieát. Khoâng bieát sao ñöôïc, tuaàn naøo cuõng nghe
Lôøi Chuùa, tuaàn naøo cuõng ñoïc Lôøi Chuùa trong tieát muïc Kinh
Thaùnh ñoïc ñoái ñaùp, tuaàn naøo cuõng hoïc thuoäc loøng Lôøi Chuùa
trong lôùp tröôøng Chuùa nhaät, trong caùc buoåi caàu nguyeän vaø
hoïc Kinh Thaùnh. Theá nhöng khoâng phaûi “bieát naøo cuõng laø
bieát”! Bieát cuõng coù laém caùch bieát khaùc nhau, chuùng ta haõy
cuøng nhau suy ngaãm veà nhöõng caùch bieát sau ñaây.
Bieát nhöng khoâng söû duïng ñöôïc
Moät cöïu quaân nhaân binh chuûng haûi quaân keå laïi oâng vaø
ñoàng ñoäi ñaõ thoaùt cheát trong gang taác. Soá laø treân taøu cuûa
oâng coù ñaày moät kho ñaïn döôïc, coøn haûi quaân thì suùng oáng
ñaày ñuû. Moät hoâm taøu cuûa oâng phaùt hieän coù taøu ñòch ñang
tieán tôùi, caû taøu baùo ñoäng, ai naáy vaøo vò trí vôùi suùng oáng treân
tay, nhöng khi yeâu caàu cung caáp theâm ñaïn döôïc thì vieân thuû
kho tìm maõi khoâng ra chìa khoùa kho ñaïn! Moät kho ñaày ñaïn
nhöng khoâng söû duïng ñöôïc khi coù caàn! Raát may laø laàn ñoù
taøu cuûa oâng thoaùt naïn vì taøu ñòch khoâng taán coâng.
Con caùi Chuùa nhieàu khi cuõng vaäy, chuùng ta coù ñuû Kinh
Thaùnh trong tay, coù khi coù caû baûn dòch tieáng Anh, baûn dòch
môùi, coù CD VietBible trong computer, caùc baûn Kinh Thaùnh
ñieän töû trong ñieän thoaïi ñôøi môùi iPhone, roài iPad (tablet)
v.v…, moãi tuaàn oâm Kinh Thaùnh ñi nhaø thôø caùch traân troïng,
veà nhaø caát ôû choã trang troïng nhaát, nhöng khi gaëp nan ñeà
trong cuoäc soáng laïi khoâng bieát tìm ñoïc Lôøi Chuùa ôû ñaâu.
Nhöõng khuùc Kinh Thaùnh heát söùc khích leä cho nhieàu ngöôøi
thì gaàn nhö chaúng coù taùc duïng gì ñoái vôùi mình, nhö Thi
Thieân 109:105 coù leõ chæ môùi ñoïc coù moät chuùt “Toâi ñaõ giaáu
Lôøi Chuùa”; giaáu kyõ quaù neân khi höõu söï tìm maõi khoâng ra!
Ai trong chuùng ta söû duïng cuoán Kinh Thaùnh nhö vaät
trang söùc khi ñi nhaø thôø, nhö cuoán saùch ñeïp baøy treân keä
saùch thì chaúng khaùc naøo ñang “giaáu Lôøi Chuùa” vaäy.

Bieát qua ngöôøi khaùc
Nhieàu ngöôøi cho raèng chæ caàn moãi tuaàn ñeán nhaø thôø
nghe giaûng moät baøi laø ñuû laém roài, coøn cuoán Kinh Thaùnh chæ
ñeå laät ra theo doõi trong khi nghe giaûng maø thoâi. Chuùng ta
thuoäc loøng caâu “Toâi ñaõ giaáu Lôøi Chuùa trong loøng toâi”
nhöng laïi khoâng soáng ñuùng nhö vaäy, toâi khoâng tröïc tieáp
giaáu Lôøi Chuùa trong loøng toâi maø chæ giaáu qua trung gian cuûa
ngöôøi khaùc. Khi chuùng ta hoïc tröôøng Chuùa nhaät hay nghe
giaûng töùc laø chuùng ta bieát Lôøi Chuùa qua toâi tôù cuûa Chuùa;
khi chuùng ta ñoïc saùch boài linh, giaûi kinh töùc chuùng ta bieát

Töôûng bieát nhöng khoâng bieát
Chuyeän xöa keå raèng coù moät anh doát kia ñeán noãi chöõ
nhöùt moät cuõng khoâng bieát, nhöng laïi muoán laøm ra mình hay
chöõ. Moät ngaøy kia anh nghe ngöôøi haøng xoùm caàm roi daïy
con vaø noùi raèng: “Söï baát ñaéc dó cha môùi ñaùnh con, chöù cha
cuõng bieát giaùo ña thaønh oaùn”, anh ta cuõng laät ñaät chaïy veà
nhaø goïi vôï vaøo naèm xuoáng, laáy roi ñaùnh vaøo moâng vaø leân
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Lôøi Chuùa qua kinh nghieäm Chuùa daïy ngöôøi khaùc. Nhöõng
ñieàu naày raát caàn cho ñöùc tin cuûa chuùng ta ñeå moãi ngaøy
chuùng ta hieåu bieát Chuùa nhieàu hôn; tuy nhieân, Chuùa vaãn
muoán chuùng ta tröïc tieáp ñeán vôùi Lôøi Ngaøi caùch rieâng tö.
Ngaøi ñaõ phaùn trong Gioâ-sueâ 1:8 “Quyeån saùch luaät phaùp
nay chôù xa mieäng ngöôi, haõy suy ngaãm ngaøy vaø ñeâm…”.
Khi chuùng ta bieát Lôøi Chuùa chæ baèng caùch thoâng qua
ngöôøi khaùc khoâng maø thoâi, thì chuùng ta raát deã bò lay chuyeån
ñöùc tin, vì ai noùi sao nghe vaäy. Taø giaùo vaãn xöû duïng Kinh
Thaùnh nhöng giaûi thích caùch sai leäch, neáu chuùng ta chæ bieát
nghe qua ngöôøi khaùc thì raát deã ñi laïc loái maø khoâng hay. Vaø
ñieàu nguy hieåm hôn heát laø chuùng ta chæ môùi coù söï hieåu bieát
chöù khoâng coù moái lieân heä vôùi Chuùa. Moái lieân heä vôùi Chuùa
chæ coù khi chuùng ta ñeán vôùi Chuùa caùch rieâng tö, chæ Chuùa
vôùi ta vaø chæ ta vôùi Chuùa nhö trong Khaûi Huyeàn 3:20 Chuùa
noùi “neáu ai nghe tieáng ta vaø môû cöûa ra, Ta seõ vaøo aên
böõa toái vôùi ngöôøi, vaø ngöôøi vôùi ta”.
Khi söù ñoà Phao-loâ ñeán giaûng taïi thaønh Beâ-reâ, oâng ñaõ
khen nhöõng ngöôøi ôû ñaây: “Nhöõng ngöôøi naøy coù yù haún hoi

Haèng Ngaøy cho chuùng ta moät lòch ñoïc Kinh Thaùnh trong ba
naêm thaät phuø hôïp, moãi ngaøy daønh ra khoâng quaù 10 phuùt ñeå
ñoïc, chaéc chaén khoâng ai laø ngöôøi coù theå noùi mình khoâng coù
thì giôø. Vaán ñeà khoâng phaûi ôû choã coù thì giôø hay khoâng,
nhöng ôû choã coù beàn loøng giöõ lôøi höùa nguyeän vôùi Chuùa veà
vieäc ñoïc Kinh Thaùnh moãi ngaøy hay khoâng.
Tuy nhieân chæ ñoïc thoâi thì chöa ñuû, vì neáu chuùng ta chæ
ñoïc löôùt qua thì chæ môùi coù moät yù nieäm khaùi quaùt veà Lôøi
Chuùa maø thoâi. Chính vì vaäy, chuùng ta caàn beàn loøng ñoïc
Kinh Thaùnh lieân tuïc nhieàu laàn. Thöû töï hoûi chuùng ta tin
Chuùa bao nhieâu naêm roài, coù Kinh Thaùnh trong tay bao
nhieâu naêm roài nhöng ñaõ ñoïc ñöôïc laàn naøo chöa? Ñeå bieát
töôøng taän vaø laøm theo Lôøi Chuùa trong cuoäc soáng, chuùng ta
cuõng caàn phaûi hoïc Lôøi Chuùa nöûa. Nhö treân ñaõ noùi, chuùng ta
caàn hoïc giaùn tieáp qua tröôøng Chuùa nhaät, qua nghe giaûng,
qua ñoïc saùch nghe ñaøi, chuùng ta cuõng caàn phaûi hoïc Lôøi
Chuùa caùch rieâng tö nöõa. Caùch hoïc ñôn giaûn nhaát laø duøng
cuoán Baøi Hoïc Kinh Thaùnh Haèng Ngaøy (Daily Bread) hoaëc
Soáng Vôùi Thaùnh Kinh qua giôø tónh nguyeän caù nhaân. Nhieàu
ngöôøi coù mua cuoán Soáng Vôùi Thaùnh Kinh moãi thaùng, nhöng
ai laø ngöôøi tónh nguyeän theo ñuùng naêm böôùc ñöôïc höôùng
daãn ôû trang 4-5? Cuõng coù theå hoïc Kinh Thaùnh theo moät
phöông phaùp maø chuùng ta bieát ñöôïc. Hoïc caùch naøo vaø baèng
phöông phaùp naøo khoâng quan troïng, vaàn ñeà laø beàn loøng.
Nhieàu ngöôøi nghe giaûng thaáy caûm ñoäng veà baét ñaàu hoïc
ñöôïc vaøi hoâm roài vieän lyù do naày lyù do noï ngöng luoân. Vì
vaäy caàn töï kyû luaät baûn thaân ñeå khoâng boû dôû nöûa chöøng. Khi
ñaõ bieát Lôøi Chuùa ñuùng nghóa roài, caàn phaûi laøm theo. Phaûi
ñeå Lôøi Chuùa höôùng daãn cuoäc soáng mình, töùc soáng theo Lôøi
Chuùa, soáng vôùi Lôøi Chuùa vaäy.
Thaät laø voâ lyù khi ai ñoù noùi mình hoïc Y khoa maø khoâng
hoïc veà beänh lyù; hoïc Myõ thuaät nhöng khoâng hoïc veõ; hoaëc
hoïc tröôøng AÂm nhaïc maø laïi chaúng hoïc ñaøn…, thì cuõng thaät
laø voâ lyù khi chuùng ta xöng mình laø con caùi Chuùa maø khoâng
ñoïc vaø hoïc Kinh Thaùnh moãi ngaøy. Theá nhöng coù khi caùi voâ
lyù naày vaãn toàn taïi moät caùch phoå bieán giöõa voøng Cô Ñoác
nhaân, thaät ñaùng buoàn! Haõy höùa nguyeän vôùi Chuùa raèng con
seõ ñoïc vaø hoïc Lôøi Chuùa caùch nghieâm tuùc vaø beàn loøng, baét
ñaàu töø hoâm nay.

hôn ngöôøi Teâ-sa-loâ-ni-ca, ñeàu saün loøng chòu laáy ñaïo,
ngaøy naøo cuõng tra xem Kinh Thaùnh ñeå xeùt xem lôøi giaûng
coù thaät chaêng” (Coâng Vuï 17:11). Chính Kinh Thaùnh laø

neàn taûng cho ñöùc tin cuûa hoï vaø… cuûa caû chuùng ta nöõa.!
Bieát maø khoâng laøm theo

“Toâi ñaõ giaáu Lôøi Chuùa trong loøng toâi.” Chaám heát?
Khoâng, “ñeå toâi khoâng phaïm toäi cuøng Chuùa”. Lôøi Chuùa
thaám saâu vaøo trong loøng seõ trôû thaønh moät tieâu chuaån soáng
cho chuùng ta. Chuùng ta soáng vaø cö xöû theo tieâu chuaån cuûa
Lôøi Chuùa coù ôû trong loøng. Lôøi Chuùa laø lôøi soáng vaø linh
nghieäm (Heâ-bô-rô 4:12). Khi chuùng ta laøm theo Lôøi Chuùa
thì chuùng ta chaéc chaén khoâng theå phaïm toäi cuøng Chuùa ñöôïc.
Hoïc Kinh Thaùnh bieát nhieàu maø khoâng laøm theo khaùc
naøo ñoïc moät cuoán truyeän, xem moät boä phim hay ñoïc moät
saùch lòch söû. Nhieàu ngöôøi xem Kinh Thaùnh nhö moät cuoán
saùch keå laïi nhöõng chuyeän xaûy ra töø ngaøn xöa vaø khoâng dính
daùng gì ñeán con ngöôøi hieän ñaïi ngaøy nay caû, vì vaäy hoïc bieát
maø chaúng laøm theo, nghe maø khoâng vaâng lôøi, hieåu nhöng
khoâng coù moái lieân heä soáng ñoäng vôùi Chuùa. Bieát chæ ñeå thoaû
maõn tri thöùc thoâi thì raát nguy hieåm, vì thoaû maõn tri thöùc deå
sinh ra kieâu ngaïo, nhöng bieát ñeå laøm theo thì ích lôïi moïi
ñaøng, moät trong nhöõng ích lôïi ñoù laø seõ khoâng phaïm toäi
cuøng Chuùa.!
Bieát töôøng taän
Chuùng ta ñaõ cuøng nhau suy ngaãm nhöõng caùch bieát sai
khi ñeán vôùi Lôøi Chuùa, öôùc mong trong nhöõng ngaøy thaùng
tôùi, moïi ngöôøi cuøng nhau bieát caùch töôøng taän Lôøi Chuùa, töùc
laø bieát, laøm theo vaø soáng vôùi Lôøi Chuùa. Ñeå bieát Lôøi Chuùa
caùch töôøng taän, moãi ngöôøi tröôùc heát caàn coù lòch ñoïc Kinh
Thaùnh haèng ngaøy ñeàu ñaën. Taøi lieäu Baøi Hoïc Kinh Thaùnh

*******
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Suy Ngaãm

ĐỨC CHÚA TRỜI “SẮM SẴN” Ï
Kinh Thánh : Giô-na 4:5-11
Giô-na, có thể gọi là vị giáo sĩ đầu tiên trong
Cựu Ước, được Đức Chúa Trời sai đi rao báo sự
hủy diệt đối với thành lớn Ni-ni-ve là thành
thuộc về dân ngoại vì tội lỗi của họ. Ông là tiên
tri duy nhất bất tuân sự sai phái của Chúa và
cũng là tiên tri duy nhất bất bình với Chúa đến nỗi xin được
chết. Sau khi ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Giô-na đã ăn
năn khNn nguyện và Chúa đã ra lệnh cho con cá nôn Giô-na
trên đất khô. Đức Chúa Trời một lần nữa sai phái và Giô-na
mặc dầu không muốn nhưng vẫn phải khăn gói lên đường đi
đến Ni-ni-ve để rao ra sứ điệp hủy diệt của Ngài đối với dân
cư thành nầy. Bốn mươi ngày đi chung quanh thành để chỉ
rao báo một sự điệp duy nhất là sự hủy diệt sắp đến với Ni-nive, cho nên chúng ta không biết với sự miễn cưỡng như vậy
thì Giô-na sẽ rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời với thái
độ nào, giận dữ hay mềm mại, hả hê vì tai họa đó hay xót xa
thay cho cư dân thành đó? Giô-na, một con người đang phẫn
uất trong lòng vì cớ tội ác của Ni-ni-ve và bản thân nó đang
là kẻ thù của đất nước ông, nhưng đồng thời ông cũng phải
thực hiện sứ mạng của một tiên tri với tình yêu của Chúa khi
rao truyền sứ điệp. Đây là một cảm xúc khó tả, và chắc chắn
nó tranh chiến dữ dội trong nội tâm của Giô-na.
Khi sứ điệp đã được hoàn thành, thay vì khăn gói đi về
quê hương của mình, Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi về
phía đông để xem điều gì sẽ xảy đến cho thành ấy (Giô-na
chương 4). Điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho Ni-ni-ve,
Ngài đã làm rồi. “Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm
đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn
ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài
không làm sự đó nữa” (3:10). Đức Chúa Trời “ăn năn”, nghĩa
là Ngài đã thay đổi ý định, đã rút lại sự trừng phạt đối với vua
và dân thành Ni-ni-ve vì họ đã đáp ứng với sứ điệp của Chúa.
Người dân cũng như vật đều không ăn uống và thảy đều quấn
bao gai, họ ra sức kêu cầu Đức Chúa Trời, họ cùng nhau xây
bỏ đường lối xấu và công việc hung dữ của tay mình. Thay vì
giáng họa thì Chúa đã rút lại ý định đó, Ngài đã động lòng
thương xót vì cớ sự ăn năn chân thành của toàn dân Ni-ni-ve.

Lieân Haø

đây không còn là của Ni-ni-ve nữa, nhưng là của ông với
Chúa. Ngài đã giải quyết vấn đề giữa Ngài với Ni-ni-ve bằng
cách không giáng tai họa xuống dân và thành ấy nữa, mọi
việc đã chấm dứt tại đó rồi. Bây giờ là lúc Đức Chúa Trời
bắt đầu dạy dỗ Giô-na trước hết bằng một cây dưa phủ bóng
trên chòi lá và làm cho Giô-na mát mẻ. Chính tay Giô-na
dựng nên cái chòi cho mình, nên ông không thể không biết
rằng: cây dưa mọc lên, che phủ làm cho ông mát mẻ và thỏa
lòng, đó là sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Giô-na không thể
không biết rằng sự hiện diện của cây dưa đó là một phép lạ.
Trong lúc giận dữ, bất mãn vì sự nhân từ của Ngài đối với Ni
-ni-ve thì Giô-na đã không còn đủ lý trí để nhìn biết sự nhân
từ của Chúa đối cùng ông qua phép lạ “dây dưa” đó nữa. Giô
-na đang trong tâm trạng bất mãn, giận hờn với Đức Chúa
Trời qua sự ăn năn của Ni-ni-ve và trong sự thoải mái của
bóng mát đến từ dây dưa, thì chính Đức Chúa Trời lại sắm
sẵn một con sâu để chích sợi dây ấy đến nỗi nó bị héo, sau đó
Chúa lại sắm sẵn gió cháy thổi từ phương Đông và mặt trời
giọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ngất đi và một lần nữa
ông lại xin với Chúa rằng: “Về phần tôi, chết còn hơn sống”.
Sự sắm sẵn của Chúa đi từ cao xuống thấp, dẫn dắt Giô-na từ
phước đến họa, từ chỗ khNn nguyện cho được sống đến chỗ
xin Ngài cho ông được chết. Đức Chúa Trời bắt đầu dạy dỗ
Giô-na qua cuộc đối thoại nầy. “Ngươi giận vì cớ dây dưa
nầy có nên không?”. Rất can đảm khi Giô-na thẳng thắn trả
lời với Chúa rằng: “Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm”.
Sự héo tàn của chỉ một dây dưa thôi cũng đủ làm cho Giô-na
khẳng định với Ngài rằng ông giận Chúa cho đến chết là phải
lắm. Giô-na đã từng giận Chúa, ông giận Ngài khi tai họa
không giáng xuống Ni-ni-ve nữa, nhưng sự giận dữ đó chưa
đạt cao điểm. Còn lúc nầy, khi mặt trời giọi nắng nóng xuống
trên đầu và làm cho ông gần chết thì cơn giận Giô-na đã lên
đến đỉnh điểm, ông bày tỏ với Chúa rằng mình đã giận và sẽ
giận cho đến chết; theo suy nghĩ của Giô-na thì thái độ nầy
không có gì là sai cả. Giô-na đã giận khi Đức Chúa Trời
không làm theo điều ông muốn là phải hủy diệt Ni-ni-ve thay
vì tha thứ; Giô-na giận hơn nữa khi thấy rằng một Ni-ni-ve
phạm tội nặng đến dường ấy vẫn hưởng được ân điển của
Ngài, trong khi ông - một tiên tri đã đi ròng rã khắp mọi nơi
trong bốn mươi ngày để rao ra sứ điệp của Chúa, thế mà chỉ
bóng mát của một dây dưa thôi Ngài cũng lấy đi khỏi ông.
Giô-na đã nghĩ như vậy và điều nầy đã làm cho tấm lòng của
ông trở nên cay đắng với Chúa. Chỉ những người quẫn trí,
những người đến tận đáy của sự tuyệt vọng mới suy nghĩ đến
sự chết. Giô-na đang ở trong tình trạng như vậy: ông không
hiểu về chương trình của Chúa, không lường được tình yêu
của Chúa vĩ đại như thế nào đối với tạo vật mà Ngài đã dựng
nên, và không vươn đến được chiều cao của tình yêu thương
Chúa dành cho con người... những điều đó đã làm cho Giô-na
khốn khổ kể từ lúc nhận được sự sai phái của Chúa lần thứ
nhất trong nhiệm vụ đi đến và kêu la nghịch với dân thành
Ni-ni-ve. Chính vì vậy nên Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một

Về phần Giô-na, sau khi đã làm xong phận sự, ông vẫn mang
trong lòng một sự giận dữ. Ông giận dữ vì thấy sự ăn năn của
Ni-ni-ve, giận dữ vì biết rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho
Ni-ni-ve khi họ ăn năn; ông giận dữ đến nỗi xin Chúa rằng:
“Về phần tôi, chết còn hơn sống” (4:3). Khi ở trong bụng cá
đối diện với sự chết cận kề, ông đã ăn năn, khNn nguyện và
được giải cứu. Giờ đây, khi an toàn ở trên đất, Giô-na chán
nản và giận dữ đến nỗi xin được chết. Chỉ có hai tiên tri trong
thời Cựu Ước xin Chúa ban cho họ được chết đó là Ê-li và
Giô-na, họ đã xin mà không biết là mình đã xin điều gì, và
may mắn cho họ là Đức Chúa Trời đã không nhậm lời cầu
xin của họ trong giờ phút đó. Một cái chòi đã được Giô-na
dựng lên, tạm trú trong đó để đợi xem điều gì sẽ xảy đến cho
dân cư thành Ni-ni-ve. Giô-na đã không biết rằng vấn đề tại
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sợi dây dưa để phủ bóng mát trên đầu Giô-na, hơn ai hết ông
biết điều nầy đến từ Đức Chúa Trời và ông vui vẻ thỏa lòng
về điều đó. Ít nhất đó cũng là sự an ủi cho Giô-na trong cơn
giận dữ nầy. Bên cạnh sợi dây dưa đó, Ngài cũng sắm sẵn
một con sâu để chích và lấy đi sự sống của sợi dây dưa; chắc
chắn Giô-na cũng biết được con sâu đó đến từ đâu và điều
nầy có vẻ như không nguy hại gì cho đến khi mặt trời mọc
lên, và vì sợi dây dưa đã bị héo nên không còn có bóng mát
để che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời đang nhắm vào chính
Giô-na mà chiếu thẳng xuống. Đức Chúa Trời sắm sẵn một
làn gió nóng thổi đến từ phương đông đã làm cho Giô-na
hoàn toàn suy sụp, ông không thể chống chọi được nữa đến
nỗi ngất đi. Sợi dây leo, con sâu, gió nóng, mặt trời nắng gắt,
tất cả đều là sự “sắm sẵn” đến từ nơi Chúa; Ngài đã “sắm
sẵn” mọi điều đó để đưa Giô-na ra khỏi sự cay đắng, để dạy
dỗ Giô-na, để Giô-na hiểu được tấm lòng của Chúa. Điều
quan trọng hơn hết là với chức vụ của một tiên tri, Giô-na
phải có cái nhìn của Đức Chúa Trời để thương xót và kêu la
nghịch cùng tội lỗi, đau thương cho những người phạm tội vì
cớ Chúa sẽ trừng phạt nếu mọi người không chịu ăn năn.

cảnh nào đó, chúng ta có thể có một sợi dây dưa, con sâu, gió
nóng và ánh mặt trời gay gắt mà Chúa sắm sẵn cho mỗi
người. Phép lạ bao gồm cả phước hạnh lẫn bất hạnh. Dầu
cho những phép lạ đó ở dạng nào đi nữa thì đó cũng là phép
lạ từ nơi Đức Chúa Trời được gửi đến với mỗi chúng ta.
Giô-na thật rất can đảm và thẳng thắn, ông đã nói với
Chúa rõ ràng suy nghĩ và cảm xúc của mình. Hai lần Giô-na
đã bày tỏ cơn giận của mình với Chúa và nài xin Ngài rằng :
“Về phần tôi, chết còn hơn sống”. Đức Chúa Trời thật đã quá
nhân từ với dân thành Ni-ni-ve mặc dầu tội ác họ đã thấu đến
trước mặt Ngài. Chúa đã tha thứ không giáng tai họa xuống
với họ nữa. Còn tiên tri của Ngài, một người được Chúa gọi,
được biệt riêng, được sai phái thì dường như Ngài đã làm cho
ông trở thành một tiên tri giả, lời tiên tri của ông đã không
được ứng nghiệm, mọi người ở mọi nơi sẽ nhìn Giô-na như là
một kẻ nói dối. Có lẽ từ rày về sau chức vụ tiên tri của Giô-na
kể như chấm dứt, rồi Giô-na sẽ tiếp tục phục vụ Chúa như thế
nào? Liệu ông có còn dám quay về với dân tộc của mình, một
dân tộc đã bị Ni-ni-ve bao phen làm cho thất điên bát đảo?
Ông sẽ trả lời cho dân tộc của ông như thế nào về sự tha thứ
của Đức Chúa Trời đối với dân hung ác đó? Tại sao ông
không chịu yên lặng để họ bị hủy diệt vì đó là mối họa của Ysơ-ra-ên? Chỉ bốn mươi ngày nữa thôi là Y-sơ-ra-ên sẽ được
giải thoát khỏi một dân hung ác đó mà Giô-na cũng không thể
nín lặng được sao? Giô-na đã suy nghĩ, đã giận dữ, đã tuyệt
vọng vì chương trình khó hiểu của Chúa, ông không thể thoát
ra khỏi những cay đắng đến từ những suy nghĩ của riêng
mình được. Giô-na không thể nhìn thấy ý định và chương
trình của Đức Chúa Trời được vì ông và dân tộc ông đang bị
Ni-ni-ve hung ác kia bách hại. Giô-na không biết được ý
định của Đức Chúa Trời trong khi Ngài biết rõ mọi sự, cho
nên cách đáp ứng của Ni-ni-ve là một bài học cho Giô-na và
cho cả chúng ta ngày nay nữa vì rõ ràng là Ni-ni-ve không
đến nỗi cứng lòng và đáng ghét như định kiến của Giô-na đối
với họ. Đức Chúa Trời đã không thay đổi sự sai phái của
Ngài đối với Giô-na, còn Giô-na cũng không thay đổi quan
điểm và thành kiến của ông đối với Ni-ni-ve hung ác cho dẫu
ông biết rất rõ rằng Chúa của ông muốn họ ăn năn để Ngài
bày tỏ tình yêu của Ngài cho dân tộc hung ác đó. Giô-na bất
đồng với Chúa ngay từ những câu đầu cho đến những câu
cuối cùng của sách Giô-na. Chúa đã không thay đổi đường
lối của Ngài; và con cá, dây dưa, con sâu, gió nóng đều
phải vâng lệnh Ngài và chúng được sử dụng làm một công
cụ để Ngài dạy dỗ Giô-na. Chỉ có Giô-na là người được
Ngài dạy dỗ là vẫn bướng bỉnh cho đến cuối cùng. Đây là
nan đề chung của con người trải qua mọi thời đại: người
không tin thì phạm tội theo cách vô thần của họ, còn con
dân Chúa lại phạm tội theo cách hữu thần của mình.
Có một nghịch lý tại đây là dường như Ni-ni-ve
mềm mại và dễ dàng ăn năn với sứ điệp của Chúa hơn là
tiên tri của Ngài. Nếu không có sự dạy dỗ và giải thích của
Chúa thì Giô-na sẽ mãi mãi sống trong ngục tù của những
suy nghĩ lNn quNn của mình. Giô-na đã thất bại từ trong
chính tấm lòng vì những suy nghĩ của mình. Ông đã tiếc
một sợi dây dưa mà chưa hề khó nhọc vì nó, trong khi........

Đức Chúa Trời phán cùng Giô-na rằng: “Ngươi đoái tiếc
một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm
cho nó mọc, một đêm thấy nó sinh ra và một đêm thấy nó
chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó
có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt được tay
hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?” Chúa
đã trả lời cho sự thắc mắc của Giô-na, tấm lòng cay đắng sầu
thảm của ông được giải quyết bởi sự xuất hiện và biến mất
của một dây dưa qua sự giải thích của Ngài. Sách Giô-na
chấm dứt cách đột ngột tại đây, và nếu Giô-na không viết ra
thì không ai trong chúng ta biết được câu chuyện nầy. Giô-na
đã tỉnh ngộ, Chúa đã cứu ông ra khỏi những suy nghĩ không
đúng để đưa ông về với con đường mà Chúa đã dẫn dắt ông
đi, đưa ông về với sự kêu gọi mà Ngài đã chọn lựa ông. Đức
Chúa Trời sắm sẵn từ sợi dây dưa, con sâu, gió nóng, mặt trời
gay gắt để đưa Giô-na về với Ngài. Nhưng nếu Chúa không
mở mắt, Ngài không nói chuyện cùng với Giô-na thì chắn
chắn rằng ông cũng sẽ còn sống mãi trong sự cay đắng và
buồn thảm đó. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải thích dầu chỉ là
một câu nói thôi cũng đủ làm cho Giô-na yên lặng; ông đã có
thể hiểu được lý do nào Chúa hành động như vậy và ông đã
thuận phục.
Giống như Giô-na, nhiều lần trong cuộc sống chúng ta
cũng đã có thái độ cay đắng và giận dữ đối với Chúa, mà
không hề biết rằng những điều khiến cho chúng ta giận dữ là
những gì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để dạy dỗ và đem lại lợi
ích cho chúng ta. Hãy yên lặng để lắng nghe tiếng phán của
Ngài, hãy mở lòng để nghe Ngài dạy dỗ, hãy thuận phục để
Chúa đưa chúng ta ra khỏi sự cay đắng và giận dữ không
đáng phải có. Nếu chúng ta vui thỏa vì dây dưa mà Ngài đã
sắm sẵn cho chúng ta thì chúng ta cũng phải vui thỏa vì con
sâu đã cắn sợi dây dưa đó đến nỗi héo khô đi. Nếu chúng ta
vui thỏa về sợi dây dưa thì chúng ta cũng phải vui thỏa với
gió nóng và mặt trời gay gắt giữa trưa hè đang làm chúng ta
hầu chết. Tất cả những điều đó là phép lạ Đức Chúa Trời đã
đưa đến chỉ cho cá nhân mỗi chúng ta mà thôi. Một hoàn

( Xin đọc tiếp ở trang 11 )
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HÔN BOÁN MÖÔI NAÊM SAU
Cách đây 43 năm, ngày 20 tháng 7 năm
1969 là ngày con người đặt chân lên mặt trăng
lần đầu tiên bởi sự kiện phi hành gia Neil
Armstrong bước xuống nguyệt cầu với câu nói
đi vào lịch sử: “Bước chân nhỏ bé của một
người, bước tiến vĩ đại của nhân loại.” Thật đúng như vậy,
nhân loại đã tiến bộ vượt bực suốt hơn 40 năm qua chẳng
những trong việc chinh phục không gian nhưng cũng trên mọi
lãnh vực, nhất là khoa học kỹ thuật. Hiểu biết của con người
ngày nay quá nhiều, quá rộng, so với hơn 40 năm trước và
những tiến bộ thì không thể kể hết được. Tuy nhiên, cũng
trong hơn 40 năm qua, nhân loại cũng đã chứng kiến những
gì kinh khủng nhất trong lịch sử, từ những vụ thảm sát hàng
triệu người tại Cam-pu-chia, đến chiến tranh diệt chủng tại
Bosnia, Dafur, đến những vụ khủng bố và chiến tranh từ
11/9/2001 đến nay. Thêm vào đó là sự sa đọa và tình trạng
đạo đức suy đồi và lòng tham đưa đến suy thoái kinh tế toàn
thế giới như hiện nay. Vì vậy cũng có thể nói trong 40 năm
qua, chúng ta cũng đã chứng kiến một bước lùi vĩ đại của
nhân loại. Con người văn minh hơn, tiến bộ hơn về nhiều mặt
nhưng lại suy thoái và thụt lùi trên phương diện đạo đức và
tâm linh.

Mục Sư Nguyễn Thỉ

những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, ngạo mạn, phạm
thượng, không vâng lời cha mẹ, vong ân bội nghĩa, uế tục, vô
tình, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét
người lành, phản phúc, liều lĩnh,vô ý thức, tự phụ, thích vui
chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức đạo
đức bề ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đạo đức
ấy.” (Thư II Ti-mô-thê 3:1-5)
Đó là những lời sứ đồ Phao-lô viết cho môn đệ của mình
gần 2,000 năm trước nhưng mô tả thật đúng tình trạng sống
của chúng ta hôm nay. Tình trạng suy thoái kinh tế toàn thế
giới như hiện nay cũng chỉ vì lối sống ích kỷ và tham lam
như Kinh Thánh đã nói trước. Bernard Madoff lãnh bản án
150 năm tù cũng chỉ vì vị kỷ và tham tiền là hai đặc tính đầu
tiên của thời kỳ cuối cùng, thời kỳ hậu hiện đại chúng ta đang
sống.
Nếu thiếu tiêu chuNn trên phương diện đạo đức và ích kỷ
trên phương diện cá nhân là hai đặc tính của thời đại chúng
ta, thì chúng ta nên làm gì hay phải sống như thế nào? Trước
hết, chúng ta phải có một khuôn mẫu đạo đức làm chuNn. Nói
khác đi, chúng ta phải có chân lý và sống với chân lý đó. Chủ
trương của con người hiện nay là không có gì là chân lý tuyệt
đối, tất cả đều là tương đối. Nhưng không phải như vậy;
Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn vật mọi loài, Ngài có
chân lý tuyệt đối. Nói đúng hơn Thiên Chúa là chân lý tuyệt
đối cho con người là vật thọ tạo của Ngài. Chúa Giê-xu khi
đến trần gian đã khẳng định: “Ta là con đường, là chân lý, là
nguồn sống.” Chân lý của Thiên Chúa thể hiện trên mọi lãnh
vực, từ thiên nhiên đến đạo đức, từ vật chất đến tâm linh. Nếu
không có chân lý, không có những định luật rõ ràng và vững
vàng, vũ trụ đã không thể hình thành và vận hành thứ tự như
hiện nay. Thiên Chúa là Đấng không bao giờ thay đổi giữa
một thế giới đổi thay và tính cách bất biến của Ngài giữ cho
vũ trụ và thế giới con người đứng vững.

Hơn 40 năm qua chứng kiến sự hình thành và phát triển
của chủ trương hậu hiện đại (postmodernism) mà hai đặc
điểm nổi bật là tương đối trên phương diện đạo đức và ích kỷ
trên bình diện cá nhân. Tương đối trên phương diện đạo đức
là cho rằng trên đời nầy chẳng có gì là tuyệt đối, nhất là
những giá trị đạo đức. Điều một người cho là đúng, là phải
chưa hẳn đã là đúng, là phải đối với người khác. Vì chủ
trương như vậy, cho nên những giá trị đạo đức bị coi thường,
không ai có quyền phê phán ai về lối sống của người khác vì
điều một người cho là phải là đúng chưa hẳn là phải là đúng
với người khác. Người ta không còn một nền tảng hay một
tiêu chuNn nào để dựa vào mà sống nữa. Đúng như lời Kinh
Thánh đã nói: “Mọi người đều cho ý mình là phải.”

Không chấp nhận tính cách vĩnh hằng, bất biến và tuyệt
đối của Thiên Chúa, con người sẽ không còn tiêu chuNn nào
để dựa vào đó mà sống cả. Thiếu đi chân lý tuyệt đối, con
người sẽ quờ quạng trong bóng tối và mỗi người sẽ tự cho
mình là đúng, là phải.

Song song với chủ trương tương đối trên phương diện
đạo đức là chủ trương cá nhân ích kỷ, sống chỉ biết có mình.
Chủ trương cá nhân ích kỷ trong Anh ngữ là narcissism.
Từ nầy gốc từ chữ Narcissus là một nhân vật thần thoại Hylạp, say mê chính mình, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt
nước mà say mê cho đến chết. Đó cũng chính là hình ảnh của
con người trong những thập niên gần đây. Ích kỷ vốn dĩ là
bản tính thông thường của con người nhưng trong những năm
gần đây, khuynh hướng cá nhân ích kỷ đã đến lúc cực thịnh.
Người ta chỉ biết có mình mặc cho đau khổ và nguy hại cho
người khác.

Trên bình diện cá nhân, con người phải nhớ rằng mình
không sống trên đời nầy một mình. Có cả một xã hội, một
cộng đồng chung quanh mà tất cả chúng ta đều liên đới. Nếp
sống của chúng ta ảnh hưởng đến đời sống mọi người và ta
không thể sống ích kỷ, một mình. Nếu chân lý là yếu tố giúp
chúng ta có căn bản đạo đức thì tình thương là điều giữ cho
xã hội loài người dính chặt vào nhau. Tình thương sẽ phá đổ
ích kỷ, hận thù, gian dối và đem con người lại gần nhau trong
hài hòa, hạnh phúc. Chân lý và tình thương là hai điều xã hội
loài người đang cần. Tuy nhiên chúng ta có thể nói rằng biết

Lời Kinh Thánh đã mô tả thật đúng. Trong lá thư gởi cho
môn đệ Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô đã viết: “Con nên biết trong
thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. Vì sẽ có
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như vậy nhưng làm thế nào trước trào lưu hậu hiện đại đang
kéo xã hội loài người đi xuống? Điều chúng ta có thể làm đó
là mỗi người, từng cá nhân một, quay trở lại với Đấng Tạo
Hóa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, Đấng ban
cho chúng ta linh hồn, cũng ban cho chúng ta hiểu biết và ý
chí tự do để quyết định. Một khi ý thức được đâu là chân lý
và trở về với chân lý, chúng ta sẽ được chân lý hướng dẫn và
tình thương sẽ theo đó ngập tràn tâm hồn chúng ta để giúp
chúng ta sống phù hợpvới ý chỉ của Thiên Chúa và hài hòa
với người chung quanh cũng là những tạo vật của Thiên Chúa
như chúng ta.

mệt mỏi vào buổi trưa, quí vị hãy để qua một bên các loại
thức uống có cà phê, và hãy chọn lấy một quả dưa leo. Dưa
leo có các loại Vitamin B, và Carbohydrates, có khả năng làm
quí vị hưng phấn trở lại được vài giờ đồng hồ.
2/ Quí vị đang muốn tìm một cách nhanh chóng và dễ dàng
nhất để loại trừ những tế bào mỡ trên da (cellulite) trước khi
vào hay bước ra khỏi hồ tắm? Hãy thoa một hay hai lát dưa
leo trên những vùng da quí vị muốn. Các hóa chất thực vật sẽ
khiến cho lớp collagen trên da trở nên săn chắc và do đó,
khiến cho cellulite trên da khó nhìn thấy. Cách này cũng tác
dụng rất tốt trên các nếp nhăn nữa.
3/ Quí vị muốn tránh một bữa ăn trưa, hay ăn tối thịnh soạn
chăng? Dưa leo đã được dùng hàng thế kỷ nay, ngay cả
bởi những người giăng bẫy thú rừng, các nhà buôn, các nhà
khai phá Âu châu khi muốn có một bữa ăn nhanh, họ đã ăn
dưa leo để không còn cảm giác đói bụng nữa.
4/ Khi chiếc gương trong phòng tắm bị mờ đi vì hơi nước, quí
vị hãy dùng một lát dưa leo, thoa dọc theo gương, chỉ trong
chốc lát, gương sẽ trong lại và tỏa ra một mùi thơm tựa như
quí vị đang ở trong phòng tắm hơi.
5/ Quí vị sắp có một cuộc họp quan trọng, hay một cuộc
phỏng vấn tìm việc làm, nhưng lại không đủ thời gian để
đánh bóng đôi giầy của mình. Hãy thoa một lát dưa leo tươi
lên giầy, hóa chất của dưa leo sẽ khiến giầy bóng lên, tuy
không thật hoàn hảo nhưng cũng có tác dụng chống thấm
nước.
6/ Quá căng thẳng nhưng lại không có thời gian để massage
hay ghé vào spa, quí vị hãy cắt hết một quả dưa leo, cho vào
một bình nước sôi, rồi hé mở nắp đậy, để cho hơi nóng thoát
ra ngoài. Các hóa chất và dưỡng chất từ dưa leo sẽ tác dụng
với nước sôi và tỏa ra một làn hương làm dịu đi sự căng
thẳng, và tạo ra một cảm giác rất thoải mái.
7/ Quí vị vừa xong một bữa ăn trưa với các đồng nghiệp, và
chợt nhớ mình không có chewing gum hay kẹo the. Hãy cắt
một lát dưa leo, rồi đặt sát vòm miệng trên chỉ độ 30 giây
thôi, hơi thở sẽ thơm tho như ý muốn, vì các hóa chất thực
vật của dưa leo sẽ tiêu diệt các loại vi trùng, vốn là nguyên
nhân gây nên bệnh hôi miệng.
8/ Quí vị muốn lau chùi muỗng nỉa, sinks, hay các đồ dùng
kim loại không rỉ sét ? Hãy dùng một lát dưa leo lau chùi các
vật dụng trên, không chỉ làm mất đi những vết lu mờ lâu năm
và làm sáng bóng trở lại, mà còn không để lại các vết sọc, và
cũng không làm hư hại ngón tay cũng như móng tay của quí
vị vì việc lau chùi nữa.
9/ Quí vị đang viết bút mực và bị lỗi khi viết. Hãy lấy lớp vỏ
dưa leo, và nhẹ nhàng tNy vết mực muốn tNy. Cũng rất công
hiệu khi tNy vết bút chì, và những vết mực mầu trang trí mà
các trẻ em vẽ lung tung trên tường. Đây là những phương
cách hiệu quả và an toàn, giải quyết được những vấn đề hàng
ngày. Qúi vị hãy áp dụng và giới thiệu cho những người quen
biết của mình nhé.
10/ Trong nhà quí vị không có loại dầu chống rỉ sét WD 40,
nhưng lại đang cần loại trừ tiếng kẽo kẹt từ bản lề của cửa ra
vào. Hãy dùng một lát dưa leo chùi chung quanh bản lề đó,
cửa sẽ không còn tiếng kẽo kẹt nữa.

Nhân loại đã có một bước tiến vĩ đại kể từ khi con người
đặt chân lên nguyệt cầu hơn 40 năm trước nhưng bước tiến vĩ
đại đó cũng song song với một bước lùi vĩ đại trên phương
diện luân lý, đạo đức. Lời dạy sau đây của Chúa đáng là điều
cho chúng ta suy nghĩ, xem thử mình có thật sự có hiểu biết
và tiến bộ như đáng phải có hay không: “Chúa Hằng Hữu
phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người
mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu
mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta
là Chúa Hằng Hữu, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh
trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những điều ấy,
Chúa Hằng Hữu phán vậy.” (Giê-rê-mi 9:23-24)
Quý vị đã biết Chúa Hằng Hữu 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

Söùc Khoûe vaø Ñôøi Soáng
QUÛA DÖA LEO

Tài liệu về quả dưa leo này đã được đăng tải trên tờ The
New York Times vài tuần trước đây, một tờ báo thường giới
thiệu những phương pháp khá sáng tạo và lạ lùng, để giải
quyết những vấn đề thông thường. Sau đây là những khám
phá thú vị về quả dưa leo:
1/ Dưa leo chứa rất nhiều loại sinh tố mà chúng ta cần mỗi
ngày như Vit. B1, B2, B3, B5, B6, Calcium, Iron,
Magnesium, Phosphorus, Potassium, and Zinc. Khi cảm thấy

( Thụy Trinh sưu tầm )
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