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CON MẮT VÀ TẤM LÒNG

Kính chào Quý độc giả,
Thời tiết đã chuyển sang mùa thu mát mẻ, dễ chịu và thật
giá trị cho chúng ta khi sống trong một tiểu bang vốn nóng như
Texas; tuy nhiên tình hình thời cuộc của nước Mỹ và thế giới
thì vẫn không hề giảm độ nóng. Giữa cuộc sống bình thường,
chúng ta cũng vẫn luôn đối diện với những điều khác thường và
cả những điều bất thường nữa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, trong niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng yêu thương
vẫn quan phòng đời sống của con dân Ngài dù đó là ai và đang
ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta được bình an và được nhắc
nhở để không ngừng học biết sống tin cậy, vâng phục Cha
Thiên Thượng. Chúng tôi chọn chủ đề “Trọn Thành Theo
Chúa” cho Bản Tin số 6 với nguyện ước con dân của Chúa dù
trong hoàn cảnh nào cũng hướng đôi mắt đức tin và chăm nhìn
xem CHÚA, đồng thời giữ trọn tấm lòng bước đi trong đường
lối Chúa “vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức
lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài” (II Sử Ký
16:9b)
Trân trọng.
Ban Chấp hành Hội Thánh Tin Lành Houston.

Kinh Thánh: II Sử Ký 16:7b-9

“Vì vua đã nương cậy vào vua Sy-ri, chứ
không nương cậy nơi CHÚA – Đức Chúa Trời
của vua, cho nên lực lượng của vua Sy-ri đã
thoát khỏi tay vua. Quân Ê-thi-ô-pi và Ly-bi không
hùng hậu sao? các xe chiến mã và kỵ binh của chúng
chẳng phải rất đông đảo sao? Dù vậy vua đã nương cậy
nơi CHÚA, và Ngài đã phó chúng vào tay vua. Vì mắt
CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho
những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy,
trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay
vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh” (II Sử
Ký 16:7b-9).
Ai nấy trong chúng ta đều biết người lãnh đạo một
quốc gia sẽ có ảnh hưởng rất lớn (hoặc tốt, hoặc xấu)
đến quốc gia đó hoặc các quốc gia khác nữa. Nước Mỹ
đang bước vào cuộc bầu cử quan trọng nhất của mỗi chu
kỳ 4 năm – bầu cử Tổng thống, vì vậy người Cơ Đốc
quan tâm, lo lắng là điều đương nhiên khi nhìn thấy tình
hình nước Mỹ và thế giới với rất nhiều những biến động
và thách thức khôn lường đang diễn ra. Trong dịp này,
chúng ta suy gẫm đôi điều về một vị vua của tuyển dân
Do Thái ngày xưa, để thêm lời cầu nguyện cho đất nước
Hoa Kỳ và thế giới.
Khi đọc chương 14 của sách II Sử Ký, chúng ta thấy
Vua A-sa, một vị vua nổi tiếng của nước Giu-đa đã nhờ
cậy Đức Chúa Trời như thế nào và được thắng trước
quân đội Ê-thi-ô-pi rất hùng mạnh; rồi đọc đến chương
15 chúng ta cảm phục khi thấy: trong cuộc cải cách tôn
giáo quốc gia, vua A-sa đã quyết tâm trừ bỏ việc thờ lạy
hình tượng, thậm chí khi người mẹ của ông là thái hậu
Ma-a-ca đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần A-sêra (trụ thờ A-sê-ra ghê tởm – II Sử Ký 15:16, Kinh
Thánh bản dịch mới ), thì vua A-sa cũng kiên quyết lột
chức thái hậu của mẹ mình, đánh đổ hình tượng mà bà
đã làm, nghiền nát nó và thiêu đốt đi (II Sử Ký 15:16).
Thế nhưng đến chương 16 của II Sử Ký thì cuộc
đời của A-sa lại xoay chuyển sang một hướng hoàn toàn
khác với ban đầu. Đó là vào năm trị vì thứ 36 của A-sa,
trước tình thế vua Y-sơ-ra-en là Ba-ê-sa đem quân đánh
nước Giu-đa với việc đầu tiên là lập đồn lũy tại Ra-ma
để làm cho dân Giu-đa không ra vào được, thì A-sa đã
phạm sai lầm nghiêm trọng: cậy nhờ sự giúp đỡ của
quân đội Sy-ri. Những bước sai lầm trong sự thỏa hiệp
này là gì?

Ngài Nắm Tay Tôi
Ngài nắm tay tôi chặt lắm thay!
Dẫn lối tôi đi trải tháng ngày
Qua chốn phong-ba, qua bão-tố
Vượt nỗi sầu khổ, vượt đắng-cay.
Ngài nắm tay tôi thật chắc thay!
Giữ bước, gìn chơn khỏi trợt giày
Đá sỏi, chông gai, hay vực thẳm
Nâng tôi khỏi vấp, ẵm trong tay.
Ngài nắm tay tôi thỏa-thích thay!
Phước-hạnh theo tôi mỗi một ngày
Chén mật hôm nay chan-hòa mãi
Chén đắng ngày xưa Chúa uống thay.

The Lord Holds My Hand
He holds my hand, oh so dear!
Leads me on through all the years
When the wind blows, when storms come
He's there with me, very near.
He holds my hand, oh so tight!
Takes me over the mountain's high
When passing through the valley's depth
He carries me by His might.
He holds my hand, oh how blessed!
In His loving arms, I rest
My cup is overflowing
And my life is at its best.

1. “Bấy giờ vua A-sa lấy bạc, vàng ở trong
kho của đền Đức Giê-hô-va” (II Sử Ký 16:2) và
gửi đến Bên-ha-đát (Vua Sy-ri) để làm một lễ vật
và đề nghị vua Sy-ri hãy ký một hòa uớc với Giu-

Anh-Thư - 12 Aug, 2005
2

Boài Linh
đa, đồng thời đề nghị Sy-ri cũng hãy hủy bỏ giao
ước đã ký với Y-sơ-ra-en để buộc quân đội Y-sơ
-ra-en rút lui. Bên-ha-đat đã làm hơn cả điều Asa mong đợi: Vua Sy-ri đã mang quân hãm đánh
và chiếm được nhiều thành của Y-sơ-ra-en; việc
này đã buộc vua Y-sơ-ra-en phải bỏ dở việc xây
đồn lũy tại Ra-ma cũng như bỏ luôn ý định đánh
chiếm Giu-đa. Thay vì thiệt hại nếu chiến tranh
xảy ra, thì vua A-sa lúc này đã được lợi trước
mắt: vua lấy những vật liệu của quân đội Y-sơ-ra
-en định xây đồn lũy Ra-ma, đem xây dựng cho
mình 2 thành Ghê-ba và Mích-ba.
Vua A-sa đã đạt được kết quả là địch quân
lui bước, nhưng vua đã mắc sai lầm, và nó được
chỉ ra bởi đấng tiên kiến Ha-na-ni: “Vua đã
nương cậy vào vua Sy-ri chứ không nương cậy
nơi Đức Chúa Trời”. Thật ra, sai lầm này là một
sai lầm kép: Sai lầm thứ nhất ấy là trong tư
tưởng của vua A-sa; bởi vì vua đã không đủ lòng
tin cậy nơi Đức Chúa Trời nên vua đã nương cậy
vào con người (vua Sy-ri) có thể cứu giúp mình,
và vua khôn khéo sử dụng giải pháp ngoại giao
kèm theo điều không thể thiếu là sử dụng vật
chất làm công cụ hỗ trợ. Sai lầm thứ hai đó là: để
làm cho giải pháp ngoại giao (phân hóa kẻ thù)
có sức nặng và trở thành hiện thực, vua A-sa đã
không ngần ngại mà dám lấy “bạc vàng trong
kho đền thờ Chúa” là “vật thánh khiết” (vì đã
được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời ) mà biến
thành “vật phàm tục” ( làm của hối lộ cho vua
nước Sy-ri) .
2. Khi vị tiên kiến Ha-na-ni đến cùng A-sa
để chỉ ra cho vua thấy bản chất việc làm của vua
trước đó, và báo trước cho vua biết rằng: kể từ
nay, vua sẽ phải luôn luôn đối diện với chiến
tranh, nghĩa là đất nước Giu-đa sẽ không còn
những ngày bình an như trước kia nữa; đó là cái
giá đắt vua sẽ phải trả cho hành động sai lầm của
mình. Thay vì nhìn nhận tội lỗi và ăn năn, thì
vua A-sa đã nổi giận và cư xử tệ hại đối với vị
tiên kiến: bắt và bỏ tù Ha-na-ni; đồng thời vua
cũng đàn áp một số người dân khác. Ba năm sau
sự kiện trên đây, vua A-sa bị đau chân, bệnh rất
nặng nhưng “vua không tìm kiếm Chúa, chỉ tìm
thầy thuốc chữa trị” (II Sử Ký 16:12); và hai
năm sau đó, vua A-sa đã băng hà vào năm trị vì
thứ bốn mươi mốt của mình.
Bây giờ, chúng ta so sánh 2 quãng đời của
vua A-sa và chắc chắn sẽ phải kinh ngạc khi thấy
những sự tương phản lạ kỳ:

•

•

•

•
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35 năm đầu ở trên ngôi vua, A-sa là người
làm điều thiện và ngay thẳng ở trước mặt Đức
Chúa Trời, hết lòng nhờ cậy Ngài, và đất nước
Giu-đa được thái bình thịnh trị (II Sử Ký 15:19);
dù đã có lần đất nước Giu-đa lâm vào cảnh hiểm
nguy “ngàn cân treo sợi tóc” vì sự đe dọa của
địch quân, nhưng đất nước họ đã được Chúa giải
cứu cách kỳ diệu. Trái lại, trong 5 năm cuối
cùng của ngôi vua, A-sa đã không còn tìm kiếm
và nhờ cậy Chúa nữa, và đất nước cũng như bản
thân vua chẳng có sự bình an (II Sử Ký 16:19
b,12) dù cho kẻ thù sau không lớn và mạnh
giống như kẻ thù trước.
35 năm đầu ở trên ngôi vua, A-sa đã nỗ lực
trừ bỏ việc thờ lạy hình tượng kể từ trong cung
vua cho đến toàn đất nước và dân sự, đồng thời
tu bổ bàn thờ Đức Chúa Trời (II Sử Ký 15:8) để
tỏ rõ sự tin cậy và nương dựa Ngài; đó là việc
làm khôn ngoan, và bởi đó dẫn đến những cuộc
cải cách đã mang lại những thành quả tốt đẹp
cho đất nước Giu-đa. Trái lại, khi không còn
nương dựa nơi Chúa nữa thì hành động của vua
A-sa lần hồi càng trở nên dại dột vì sai lầm (II
Sử Ký 16:9).
35 năm đầu ở trên ngôi vua, khi tôn kính và
thờ phượng Chúa hết lòng thì A-sa “đem những
vật thánh mà vua cha cũng như chính vua đã tận
hiến: bạc, vàng, và các vật dụng, vào đền thờ
Đức Chúa Trời”(II Sử Ký 15:18). Trái lại,
những năm cuối đời, vua đã đem những vật
thánh trong đó có những vật mình đã dâng cho
Đức Chúa Trời để cung hiến cho con người và
kẻ thù nghịch (II Sử Ký 16:2-3).
35 năm đầu tiên, khi bước đi trong con đường
kính sợ Chúa, vua A-sa được Đức Chúa Trời
phù hộ và được nhân dân ủng hộ (II Sử Ký
14:6,7/ 15:9, 14-15). Trái lại, những năm cuối
đời khi vua không còn tìm kiếm Chúa nữa, thì A
-sa không còn được Chúa ban phước và đồng
thời cũng không còn được sự ủng hộ tuyệt đối
của dân chúng.

35 năm đầu tiên khi còn kính sợ Chúa, A-sa
sẵn sàng lắng nghe và làm theo điều Chúa phán
dạy mình kể cả đó là tiếng nói của một người
dân được Chúa sử dụng như A-xa-ria (II Sử Ký
15:1), bởi đó vua có thể giục giã và khuyến cáo
dân sự sống theo ý muốn của Chúa (II Sử Ký
14:4). Trái lại, trong những năm cuối đời, A-sa
khi đã khước từ Lời Chúa qua đấng tiên kiến Hana-ni phán với mình thì vua không còn có thể
nhân danh Chúa mà truyền bảo cho dân sự phải
sống theo luật pháp và điều răn của Ngài được
nữa.
•
35 năm đầu tiên khi còn kính sợ Chúa, A-sa
đã có những hành động đầy can đảm và dứt
khoát kể cả khi đối diện với những sai lầm ngay
trong vòng người thân yêu nhất của mình (II Sử
Ký 15:16), bởi đó Đức Chúa Trời đã ban phước
để cho quốc gia Giu-đa tuy nhỏ nhưng không hề
yếu. Trái lại, những năm tháng cuối đời khi đã
phạm phải sai lầm với Chúa thì vua mất cả can
đảm lẫn sức mạnh trong sự lãnh đạo, khiến cho
Giu-đa vốn nhỏ lại yếu. Khi đã làm trái ý Trời
thì lòng người ly tán, dưới trên lục đục, trong
ngoài không yên, thử hỏi làm sao mà quốc gia
còn có sức mạnh được?
Thật đáng tiếc cho vua A-sa phải không? Một người
có khởi đầu làm vua rất tốt, và đã có phần lớn thời gian
trên ngôi vua (36 năm) là thời trị vì trong hoàng kim và
phước hạnh; một vị vua được Kinh Thánh đánh giá rằng
“làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hôva” và thực tế thì vua A-sa là vị vua tốt hiếm có trong số
các vua của Giu-đa; bản thân vua A-sa cũng như dân sự
đã kinh nghiệm được những phép lạ và phước hạnh lớn
lao của Đức Chúa Trời…; thế nhưng quãng đời sau cùng
(5 năm) của vua A-sa đã không còn “màu hồng” như
ban đầu nữa, mà thay vào đó là những mảng tối.

vốn có khi buổi đầu lên ngôi vua. Đây là điều “mất”
lớn nhất mà sau này A-sa không tìm lại được. Nói một
cách khác, sai lầm này chẳng khác nào “kiếm củi ba
năm, đốt một giờ”.

•

Nếu là một chính trị gia, hẳn nhiều người sẽ đánh
giá là A-sa khôn ngoan, chơi một nước cờ cao tay, trên
cơ đối thủ trước mắt (vua Y-sơ-ra-en); thế nhưng có ai
ngờ đó là thế cờ dại dột của một người yếu, mà chỉ có
Đức Chúa Trời mới chỉ ra được cho vua thấy: “Quân Êthi-ô-pi và Ly-bi không hùng hậu sao? các xe chiến mã
và kỵ binh của chúng chẳng phải là rất đông đảo sao?
Dù vậy, vua đã nương cậy nơi CHÚA và Ngài đã phó
chúng vào tay vua” (II Sử Ký 16:8). Khi A-sa biết mình
yếu nhưng bởi đức tin nương dựa nơi CHÚA thì ông trở
nên mạnh, vì “mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng
cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành
với Ngài” (II Sử Ký 16:9a); còn khi A-sa biết mình yếu
song lại dùng lý trí nương dựa vào con người (sự khôn
ngoan và tài ngoại giao của chính mình, thế lực mạnh
của vua Sy-ri) thì vua đã thất bại. Sự thất bại này không
phải chỉ bởi so sánh và thấy mất cân bằng giữa “được”
với “mất”, nhưng thất bại ở đây là người đã được Đức
Chúa Trời xức dầu (làm vua của tuyển dân) nhưng đã
không giữ được trọn vẹn sự tin cậy và vâng phục Đức
Chúa Trời. Sự thất bại nữa là khi A-sa đã được chỉ cho
thấy nhưng vua vẫn không nhìn nhận lầm lỗi và sự dại
dột của mình khi nương dựa vào con người, nên vua đã
không ăn năn tội và quay về với Đức Chúa Trời. Kể từ
đó cho đến khi băng hà, Kinh Thánh không còn cho
chúng ta thấy những thành quả tốt đẹp nào nữa mà A-sa
đã đạt được trong việc cai trị quốc gia Giu-đa giống như
thời kỳ ban đầu.

Nếu là một doanh nhân, chúng ta thấy cách ứng
phó của vua A-sa với hai nước Y-sơ-ra-en và Sy-ri (II
Sử Ký 16:1-3) giống như là một “thương vụ” (cuộc mua
bán, trao đổi), và cũng chính “thương vụ” ấy là bước
ngoặc của cuộc đời A-sa; chúng ta thấy cái “được” và
cái “mất” của vua Giu-đa trong sự kiện này. Vua A-sa
“được” kẻ thù truyền kiếp (Sy-ri) tạm thời trở nên bạn,
nhưng “mất” cơ hội được lại anh em cùng huyết thống
với mình (Y-sơ-ra-en); A-sa ký “được” hòa ước với một
vua của loài người nhưng đã đánh “mất” giao ước với
Vua của vũ trụ là Đức Chúa Trời; ông “được” an ninh
tạm thời và hai cái thành (Ghê-ba và Mích-ba) cho quốc
gia, nhưng “mất” những vật thánh của đền thờ Đức
Chúa Trời và “mất” sự bình an trong lòng mình cũng
như trong quốc gia sau đó, mà đằng sau nó là “mất” đi
lòng tôn kính, yêu mến, tin cậy Đức Chúa Trời mà ông

Tại sao cuộc đời vua A-sa lại xoay chuyển kỳ lạ như
vậy? Vì sao phần lớn cuộc đời bước đi trong sự kính sợ
Chúa và chỉ còn ít năm cuối đời nữa thôi mà vua lại
không thể giữ trọn đời sống tin kính, để có một cuộc đời
toàn hảo? Đó là câu hỏi thật khó để trả lời, và chúng ta
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sẽ lại suy gẫm về điều này để lý giải nó trong một bài
khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là: Những việc
làm của A-sa trong đó có việc tốt hoặc xấu, thành công
hoặc thất bại, đúng đắn hoặc sai lầm…thật ra được chi
phối bởi vấn đề tâm linh: niềm tin nơi Đức Chúa Trời
như thế nào. Khi A-sa trọn lòng tin kính và yêu mến
Đức Chúa Trời thì vua làm điều thiện và ngay thẳng
trước mặt CHÚA, sẵn sàng dâng hiến và gìn giữ những
gì tốt nhất được dâng cho CHÚA; vua được CHÚA ban
cho sự khôn ngoan và uy quyền để lãnh đạo và thực hiện
những cuộc cải cách cho đất nước; vua được dân chúng
tin cậy, yêu mến, vâng phục và ủng hộ. Nhưng khi lòng
tin kính nơi Chúa suy giảm thì vua A-sa chuyển sang
nhờ cậy con người, và kết quả tất yếu là mất sức mạnh,
mất sự bình an, mất phước hạnh cho chính mình và làm
ảnh hưởng đến cả quốc gia là tuyển dân của Chúa.
Chúng ta có thể hình dung cảnh trạng: trong những năm
tháng cuối đời, dù vua A-sa vẫn được dân sự trong nước
yêu mến về đức độ và công lao nhưng một bộ phận dân
chúng đã suy giảm lòng tin (II Sử Ký 16:10) và nhất là
mối thâm giao với CHÚA khi đã bị trục trặc thì khiến
cho vua A-sa thất bại trong những năm tháng trị vì cuối
đời của mình, và nó trở nên một bi kịch không ai ngờ
được.

Gióp
Bò, lừa giặc đến cướp đi
Bầy chiên sét đánh tức thì cháy thiêu
Cuồng phong tàn phá tiêu điều
Cơ đồ, hậu tự hủy tiêu cùng giờ.
Phước hạnh tôi vốn đợi chờ
Tai ương vụt đến nào ngờ được đâu.
Những mong ánh sáng tươi mầu
Tối tăm trờ tới, đêm thâu mịt mùng.
Gian nan sấn đến hãi hùng
Ruột gan quặn thắt khôn cùng đớn đau.
Tôi cầu hội chúng mau mau
Dang tay tiếp cứu, gạt lau lệ trào.
Rên la, khóc lóc, kêu gào
Tựa như đà điểu, khác nào chó tru.
Bạn bè trở mặt, phao vu
Rằng tôi gian ác, gieo thù gặt hung.
Xương tôi nóng cháy như nung
Da tôi thâm xám, từng vùng tróc ra.
Tiếng đờn thành tiếng bi ca
Than van, rên xiết, kêu la thảm sầu.

Ngày nay, người Cơ Đốc chúng ta cũng có thể mắc
phải sai lầm giống như vua A-sa ngày xưa. Khi mình
yếu đuối, thiếu thốn thì dễ nương cậy nơi Chúa, và lúc
đó Ngài đứng ở vị trí số một để chúng ta tôn thờ, con
mắt đức tin chăm nhìn vào Chúa và tấm lòng cầu xin tha
thiết với sự tin cậy. Nhưng khi chúng ta có đủ mọi sự,
kể cả lúc gặp nan đề thì cũng có nhiều giải pháp để lựa
chọn, đó cũng là lúc rất dễ cho chúng ta bị cám dỗ mà
để Chúa xuống hàng thứ yếu, và cậy nhờ chính mình
hoặc người khác. Khi kính sợ và tin cậy Chúa cách hoàn
toàn, chúng ta chẳng thấy có ai ngoài Chúa có quyền
ban phước và cứu giúp mình, nên không lo lắng vì khó
khăn, không sợ hãi vì kẻ thù, chỉ thấy phước kể cả khi ở
giữa tai họa. Khi lòng tin nơi Chúa suy giảm, chúng ta
sẽ không còn thấy sự hiện diện của Chúa nữa mà chỉ
thấy trước mắt khó khăn như núi, vô số kẻ thù chặn lối
và bẫy lưới giăng đường, họa chất trên họa. Đó là lúc để
chúng ta tỉnh thức và quay về với Chúa. Lời của Chúa
phán với A-sa xưa: “Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất
để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung
thành với Ngài”; nhưng tiếc thay, vua A-sa đã bỏ mất cơ
hội để sửa chữa sai lầm của mình. Mắt CHÚA vẫn soi
xét khắp quả đất, nhưng mắt đức tin của chúng ta có
chăm chú nhìn Ngài không? Ngài sẵn sàng ban sức và
xuống phước nhưng lòng của chúng ta có luôn luôn
trung thành với Ngài không?

Ung độc loang lở vì đâu
Thịt da từ gót đến đầu nám đen.
Hỡi Trời, xin hãy đoái xem
Điều chi tôi quấy kíp đem ra dò!
**********
Cầm sành cào gãi trong tro
Gẫm rằng: sự phước Chúa cho nhận liền
Đến nay họa giáng đảo điên
Sao ta chẳng lãnh, lại phiền trách chi!
Thật tôi kém hiểu, thiếu suy
Duy Ngài công chính, không khi sai lầm
Lòng nguyện xin cố quyết tâm
Bước đi bên Chúa, thăng trầm thỏa vui.
Hoàn thành với sự giúp đỡ của Chúa
Anh-Thư - 9/2012
(Gióp 1:13-19, 2:7-10, 4:8-9, 13:23, 30:26-31, 42:3)

Mến tặng Chị M.T.

Muïc sö AÂu Quang Vinh
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Gia Ñình Cô Ñoác
Ngoâi Nhaø Soá 128 Ñöôøng Thi Thieân (Phaàn II)
Vợ chồng và con cái

để tìm hiểu. Vợ chồng sống với nhau, sử dụng 4C ở trên
như thế nào? Có những người phá cửa xông vào và
nhào lên giường. Điều ngày có nghĩa gì? Không quan
tâm đến việc người ta có tiếp nhận mình hay không. Chỉ
biết nhào lên giường mà thôi. Bạo lực quá! Nhiều
người không chịu ngồi vào bàn: Không quan tâm đến
việc tương giao, trò chuyện với nhau. Khô khan quá!
Có người lại nói đặt cái bàn với cái giường gần nhau
cho tiện, nhưng khi lên giường rồi thì đạp văng cái bàn.
Nếu không tiếp nhận nhau, không tương giao với nhau
thì không thể nên một thịt; chính vì thế mà “cây
đèn” (hiểu biết) tắt ngấm. Chung sống với nhau trong
một gia đình, có cái nền vững chắc, nhưng lại không
hiểu nhau. Cần nhớ: Tiếp nhận lẫn nhau và tương giao
với nhau là hai điều rất quan trọng trong quan hệ giữa
con người với nhau.
“Cái bàn” là hình ảnh của sự tương giao và nuôi
dưỡng cả phần thuộc thể lẫn phần thuộc linh. Trong
Khải Thị 3:20, cái bàn là nơi “ta với người và người với
ta” ăn bữa tối. Đối với gia đình cái bàn là “nơi công
cộng”, là nơi mỗi thành viên có thể bày tỏ chính mình.
Trong gia đình ở ngôi nhà 128 đường Thi Thiên, “con
cái ở xung quanh bàn”:

Nếp sống của hai vợ chồng - cha mẹ có ảnh
hưởng đến con cái. Con cái thường theo gương
cha mẹ. Những bậc cha mẹ chẳng mấy khi ở nhà, người
thì “trốn nhà” ra quán, người thì lê la ở nhà hàng xóm
thì thật khó đòi hỏi con cái gắn bó với gia đình. Thậm
chí những bậc cha mẹ coi nhà thờ là “nhà” của mình thì
cũng nên cảnh giác, vì con cái có thể chọn một nơi khác
không phải là nhà thờ làm “nhà” của chúng.
Tình yêu giữa vợ với chồng và chồng với vợ sẽ ảnh
hưởng đến con cái trong gia đình. Những người con
trong ngôi nhà số 128 đường Thi Thiên xem gia đình là
tổ ấm. Các con không chán ghét gia đình, không xem
gia đình là địa ngục trần gian; trái lại, con cái gắn bó với
gia đình nào lấy sự kính sợ Chúa làm nền tảng và hằng
ngày “đi trong đường lối Ngài”. “Con cái ngươi”
chẳng những “ở trong nhà ngươi” như mẹ của chúng
mà còn “ở xung quanh bàn ngươi” (khác nào những
chồi ô-li-ve).
Khi nói đến “cái bàn” thì chúng ta liên tưởng đến
Khải Thị 3:20: “Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai
nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người
ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” Theo câu
Kinh Thánh này thì trước khi đến “cái bàn” mọi người
cần bước qua “cánh cửa”. Cánh cửa mở ra nói đến sự
tiếp nhận, ngồi với nhau chung một bàn nói đến sự
tương giao. Có tiếp nhận nhau thì mới dễ dàng tương
giao với nhau. Trong gia đình, cha mẹ con cái phải tiếp
nhận nhau mới có thể tương giao với nhau, nhờ đó hiểu
rõ nhau. Đây là nguyên tắc.
Có những kiểu tương quan không nên có trong gia
đình, thí dụ hai người làm ăn với nhau gặp nhau; hai
người tiếp nhận nhau nhưng có thể không thành thật.
Thường thì họ “mở cửa” và “tiếp nhận nhau” trong sự
giả dối. Họ có ngồi với nhau chung một bàn không?
Tất nhiên là họ ngồi với nhau một bàn, nhưng câu
chuyện họ trao đổi với nhau chỉ mang tính lợi dụng, trao
đổi sao cho có lợi cho mình. Họ có hiểu nhau không?
Họ tìm hiểu nhau chỉ với mục đích vụ lợi, với ý đồ lợi
dụng nhau. Đây không phải là tiếp nhận và tương giao
đích thực.
Một thí dụ khác về mối quan hệ vợ chồng. Sống
trong ngôi nhà có cái nền tốt nhưng nếu không biết sử
dụng hợp tình hợp lý những tiện nghi trong nhà thì chưa
chắc đã sống tốt. Ngôi nhà của vợ chồng có “cái cửa”,
có “cái bàn”, có “cái giường”, có “cây đèn”. “Cái cửa”
đề tiếp nhận hoặc từ chối. “Cái bàn” để trò chuyện,
tương giao. “Cái giường” để nên một thịt và “Cái đèn”

•
•
•

Vừa xác định thói quen hằng ngày của gia đình
Vừa mô tả cảnh cha mẹ con cái quây quần đầm
ấm bên nhau,
Vừa mô tả tình cảm của con cái đối với cha mẹ.
Con cái được nuôi dưỡng và tương giao “ở xung
quanh bàn ngươi”.

“Xung quanh bàn” là nơi cả nhà ăn uống với nhau, trò
chuyện với nhau, tâm sự với nhau, học Kinh Thánh với
nhau, cầu nguyện với nhau. Đó là nơi con cái được nuôi
dưỡng cả phần thuộc thể lẫn phần thuộc linh. Đó là nơi
bồi đắp tình cảm cho mọi thành viên trong gia đình. Ở
cái bàn trong gia đình này khó lòng buộc Chúa im lặng.
Người Cơ Đốc thường treo trong nhà một tấm bảng
trang trí có ghi một câu nhắc nhở như sau:
Chúa Cứu Thế là Chủ nhà này,
Là Khách vô hình dự mỗi bữa ăn,
Là Đấng yên lặng nghe mọi lời nói.
Xem ra hai cụm từ “Là Khách vô hình…, là Đấng yên
lặng…” không phù hợp với gia đình ở ngôi nhà số 128
đường Thi Thiên. Chúa không thể là khách, và Ngài
cũng không yên lặng trong khi ngồi quanh bàn cùng vợ
chồng con cái trong gia đình. Vì thế, nên trình bày ý
của câu này như sau:
Chúa Cứu Thế là Chủ nhà này,
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Là Đấng vô hình hiện diện trong mỗi bữa ăn,
Là Đấng quan tâm đến từng lời nói.
Vợ chồng con cái chúng ta có họp mặt tương giao chung
quanh “cái bàn” không? Mỗi người có được tự do bày
tỏ niềm vui nỗi buồn ở đó không? Có những lời dạy dỗ
và khuyên bảo chân tình và quý báu ở đó không? Có lời
cầu thay tha thiết dâng lên cho Chúa quanh bàn không?

sống như “chồi ô-li-ve” có sức sống mạnh mẽ và đầy
hứa hẹn. Đây là những người con sống trong gia đình
lấy sự kính sợ Chúa làm nền tảng và cha mẹ có nếp sống
phù hợp với đường lối của Chúa.
Mỗi thành viên sống trong gia đình ở ngôi nhà 128
đường Thi Thiên đều có đời sống cá nhân phước hạnh.
Đây là gia đình thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi người
đều có những thành quả trong đời sống cá nhân. Câu 1
tác giả đưa ra bí quyết để được phước: “Phước cho
người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Đi trong đường lối
Ngài!” Ở câu 4 tác giả viết: “Kìa, người nào kính sợ
Đức Giê-hô-va, Sẽ được phước như vậy.” “Kìa…” nói
đến một bằng chứng hiển nhiên trước mắt chúng ta về
một gia đình kính sợ Đức Giê-hô-va thì được phước như
thế đó. Đây không phải là lý thuyết, không phải chỉ có
trong mơ ước mà là sự thật trong thực tế, trong đời
thường. Gia đình nào lấy sự kính sợ Chúa làm nền tảng
và hằng ngày đi trong đường lối của Chúa, thì chồng
được phước (hưởng công việc của tay mình, được
phước, may mắn), vợ được phước (như dây nho thạnh
mậu), con cái cũng được phước (khác nào những chồi ôli-ve). Toàn thể gia đình “sẽ được phước như vậy”.
Khi gia đình ở ngôi nhà số 128 đường Thi Thiên lấy sự
kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài làm nền
tảng thì chẳng những các thành viên trong gia đình đều
được phước, luôn keo sơn gắn bó với nhau theo thời
gian, dù hoàn cảnh ra sao, dù bão tố như thế nào, mà họ
còn được chúc phước thêm nữa. Từ câu 5 đến câu 6 có
bốn chữ “nguyện”:
5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy
Sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!
Các lời chúc phước này cho thấy không những gia đình
này được phước trong hiện tại, mà cả trong tương lai họ
cũng sẽ được phước. Ai chúc phước cho “ngươi”? Phải
chăng đây là lời chúc phước của người từng chứng kiến
từ đầu đến cuối tiến trình gây dựng gia đình ở nhà số
128 đường Thi Thiên? Lời chúc phước này cho thấy:
- Hạnh phúc của gia đình này có liên quan đến Đức
Giê-hô-va: Do Chúa ban cho (nguyện Đức Giê-hô-va
ban phước)
- Hạnh phúc là điều thấy được, vì hai lần trong lời
chúc phước nhắc đến nhóm từ “ngươi được thấy”.
- Hạnh phúc của gia đình này là hạnh phúc bền vững
(trọn đời ngươi)
- Hạnh phúc của gia đình này kéo dài đến tương lai.
Được phước trong hiện tại cũng như trong tương lai,
không những trong thế hệ này mà cả đến thế hệ mai sau
nữa (nguyện ngươi thấy con cháu mình)
- Hạnh phúc của gia đình này ảnh hưởng đến Giê-ru-sa
-lem (phước lành của Giê-ru-sa-lem). Gia đình ảnh

Khuyết điểm lớn nhất của các cặp vợ chồng là
không nói chuyện với nhau, và khuyết điểm tai hại nhất
của các bậc cha mẹ là không dành thì giờ trò chuyện và
chơi với con cái. Cần tương giao với nhau, dành thì giờ
cho con cái để lắng nghe, để giúp con chứ đừng đợi đến
khi xảy ra chuyện tồi tệ rồi la rầy trách mắng con thậm
tệ. Thống kê mới nhất tại các đô thị lớn tại Việt Nam,
có đến 30-40% các gia đình lâm vào cảnh “cơm hàng,
cháo chợ”. Điều này cho thấy việc dinh dưỡng bị xem
nhẹ, quan hệ gia đình lỏng lẻo, không quan tâm trò
chuyện, dạy dỗ, tâm sự với nhau. Vì thế người ta đang
khuyến khích có một bữa ăn cho cả gia đình và khẳng
định rằng “bữa cơm gia đình là chiếc gương soi hạnh
phúc”. Cha mẹ con cái có thể ở trong một ngôi nhà
nhưng việc cả gia đình ngồi lại ăn với nhau thì rất ít. Họ
có cái bàn, nhưng mỗi người ngồi tại một nơi khác nhau
hoặc giờ ăn của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Mỗi
người ngồi một mình với cái bàn của mình và cô đơn
với những nỗi niềm riêng tư.
Gia đình nào chưa có cái bàn chung cho gia đình thì
hãy lo “đóng bàn”. “Đóng bàn” rất dễ, không tốn nhiều
tiền, cũng không mất nhiều thời gian. Hãy nhớ mỗi
ngày cả gia đình cần ngồi với nhau quanh cái bàn của
gia đình. Hãy nhớ cái bàn của gia đình không chỉ là nơi
nuôi nấng phần thuộc thể mà còn là nơi gia đình được
trưởng dưỡng về phần thuộc linh; là nơi các thành viên
tương giao với nhau; và cũng là nơi tạo cơ hội cho cha
mẹ khuyên lơn, dạy bảo con cái. Khi cha mẹ quan tâm
đến con cái thì chúng “khác nào những chồi ô-li-ve”.
Dù chỉ là “chồi”, chưa trưởng thành, chưa hoàn hảo,
nhưng có sự sống, đang trưởng thành, đang tràn đầy sức
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hưởng đến Đền Thánh của Chúa, đến Hội Thánh của
Ngài. Giê-ru-sa-lem có được phước hay không, Hội
Thánh có được phước hay không một phần cũng do ở
mỗi gia đình.
- Hạnh phúc của gia đình này có ảnh hưởng đến sự an
toàn và sống còn của Y-sơ-ra-ên (Nguyện sự bình an
giáng trên Y-sơ-ra-ên!) Hạnh phúc của gia đình có ảnh
hưởng đến sự an nguy của xã hội.
Ngày hôm nay, vợ chồng (con cái) trong mỗi gia
đình cần ngồi lại với nhau để rà soát thực trạng của gia
đình mình. Liệu có cần chỉnh đốn điều gì không?
- Có cần đặt lại nền tảng của gia đình không? Các
thành viên trong gia đình có sống trên nền tảng kính sợ
Chúa và đi trong đường lối Ngài không?

- Người chồng, người cha cần xem xét lại mối tương
giao giữa mình đối với Chúa và đối với vợ con.
- Người vợ cần xem xét lại mối tương giao giữa mình
đối với Chúa và đối với chồng con.
- Có cần chỉnh đốn, bồi đắp mối tương giao giữa vợ
chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái
với nhau không?
Hãy gây dựng gia đình của chúng ta theo sơ đồ và
thiết kế của gia đình mẫu ở ngôi nhà số 128 đường Thi
Thiên.

********
Xuân Thu

Toaø Giaûng Tin Laønh
MUØA THU & THAY ÑOÅI
Mục sư Nguyễn Thỉ
Câu nói hay lời cầu nguyện trên chẳng những áp
dụng vào những chuyện lớn nhưng cũng áp dụng vào
những trường hợp thông thường hằng ngày. Chẳng hạn
như ta khóa cửa xe và quên chìa khóa trong xe đến khi
trở lại xe mới biết và lúc đó ta bị chậm nữa. Ta có thể
có nhiều phản ứng khác nhau trước hoàn cảnh nầy. Một
là hoảng lên, bực mình, tức tối, giận mình, đổ lỗi cho
con cái, bạn bè hay vợ chồng nói rằng vì họ mà mình
mới quên như vậy, v.v... Đây là một trường hợp mà ta
cần áp dụng lời cầu nguyện trên. Ta hãy tự hỏi trong
trường hợp nầy điều nào là điều không thể thay đổi?
Xâu chìa khóa nằm bên trong xe kia là điều mà bây giờ
dù ta tức tối, bực mình, nổi giận, đổ lỗi hay làm bất cứ
điều gì khác cũng không thay đổi được tình thế. Ta đang
bị trễ, vì vậy cần phải bình tĩnh để tìm xem cách nào là
cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hoặc là nhờ người
mở xe bằng cái mắc áo hay một dụng cụ đặc biệt nào đó,
gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm hay câu lạc bộ xe có
dịch vụ mở cửa xe. Gọi điện thoại nhờ người đưa đi rồi
sau hãy tính, v.v... Khi không ở trong hoàn cảnh thì
chúng ta có thể bình tĩnh để tính toán như vậy nhưng ở
trong hoàn cảnh thật khó. Chính vì vậy mà chúng ta phải
tâm niệm: cái gì làm được, cái gì không làm được.
Không làm được mà cứ vì vậy bực mình sẽ không đưa ta
đến đâu cả.
Thay đổi là điều cần thiết ở đời, nhưng có những
điều cần đổi ta lại không và ngược lại có những điều
không nên thay đổi ta lại đổi thay. Lời cầu nguyện cho
mình biết phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những
gì không thể thay đổi vì vậy là điều cần thiết vô cùng.
Ai cũng biết là mình cần phải từ bỏ những tật hư thói

Chúng ta đã bước vào mùa thu với thời
tiết êm ả dễ chịu hơn và sinh hoạt đã trở lại
bình thường, khác với những tháng hè
nóng bức và có nhiều sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết
thay đổi nên mùa thu cũng là mùa của thay đổi. Thay
đổi trong thời trang, trong việc giải trí, trong những bộ
môn thể thao. Các chương trình TV thay đổi vào mỗi
mùa thu và người ta nói nhiều đến những thay đổi đó.
Thi văn và âm nhạc về mùa thu thì quá nhiều, nhất là
trong tiếng Việt, vì vậy trong những ngày đầu thu như
hôm nay tôi sẽ không nói gì đến những điều đó nhưng
tôi chỉ muốn tâm tình với Quý vị về hai chữ “thay đổi.”
Có người đã nói ở đời nầy cái gì cũng thay đổi cả
ngoại trừ thay đổi. Vâng, đúng như vậy, chỉ có thay đổi
là không thay đổi thôi, nghĩa là đời sống bao giờ cũng
thay đổi. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng.
Thường con người chúng ta sợ thay đổi hay không thích
thay đổi, dù cũng có những người thích thay đổi luôn để
đỡ nhàm chán. Nhưng dù Quý vị là người thích thay đổi
hay không thích thay đổi, có một câu danh ngôn đáng
cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ Quý vị cũng đã có lần nghe
câu nầy rồi. Câu danh ngôn nầy thật ra là một lời cầu
nguyện, một lời cầu nguyện khôn ngoan mà chúng ta ai
cũng nên tâm niệm. Tác giả cầu nguyện như sau: “Lạy
Chúa, xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều
cần thay đổi, ban cho con an bình để chấp nhận những
điều không thể thay đổi, và ban cho con khôn ngoan để
phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì
không thể thay đổi.”
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xấu, những tính nóng giận, ích kỷ, tham lam. Nhưng
thay đổi hay từ bỏ những điều nầy thật là khó. Trong khi
đó những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng,
nghĩa anh em, bạn bè, lòng chung thủy là những thứ
không nên thay đổi, thì ta lại thấy xã hội đang thay đổi
rất nhiều. Tất cả đều đến từ lòng người. Bản tính tội lỗi
trong con người xui khiến chúng ta giữ những tật hư
thói xấu và bỏ đi những mỹ đức hay những điều lẽ ra
chúng ta phải giữ. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được
thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận gốc rễ,
cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ cái gì cần giữ và
thay đổi những gì cần thay đổi.

phút Quý vị làm điều đó với đức tin chân thành, Chúa sẽ
ngự vào lòng Quý vị, thay đổi cuộc đời của Quý vị và
Quý vị sẽ kinh nghiệm một thay đổi lớn lao chưa từng
thấy trong đời. Quý vị có những tật hư thói xấu cần
được thay đổi? Quý vị ước ao được sống một đời bình
an, thanh thản? Chúa Giê-xu cho biết tất cả đều đến từ
trong tâm hồn. Trong lời kêu gọi, “Những ai đang nhọc
mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các
con được nghỉ ngơi” Chúa nói tiếp, “Hãy mang ách với
Ta và học theo Ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm
hồn.” “An nghỉ trong tâm hồn,” đó là điều chúng ta cần,
đó là điều chúng ta thiếu. Tất cả đều phải quay về với
đời sống nội tâm.

Con người chúng ta thì lại có khuynh hướng chỉ
muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị
bên trong. Những người đạo đức giả trong thời Chúa
Giê-xu đã bị Ngài lên án nặng nề về tội nầy. Họ bắt bẻ
Chúa tại sao không giữ những nghi lễ bề ngoài và Chúa
đã phán với họ những lời như sau. Chúa nói: “Các ông
lau chùi bên ngoài bát đĩa còn bên trong lại đầy dẫy
những tham nhũng và phóng dục. Các ông giống những
ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp mà bên trong
đầy xương người chết và mọi thứ dơ b,n”(Ma-thi-ơ
23:25-27). Chúa Giê-xu đã ví sánh những người đạo đức
giả, chỉ lo trau chuốt bề ngoài mà không để ý đến những
thay đổi bên trong như bát đĩa chỉ rửa bên ngoài, như
mồ mả bên ngoài đẹp đẽ mà bên trong là xương người
chết. Vấn đề là phải thay đổi tận gốc rễ, thay đổi từ bên
trong. Thánh Kinh cho biết: “Từ lòng dạ con người sinh
ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm,
trộm cắp, dối trá, phỉ báng.” Lòng dạ, tâm hồn chúng ta
cần được thay đổi trước, những điều khác sẽ tự nhiên
theo đó được đổi thay.

Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta đang sống là thế
giới nhấn mạnh đến bề ngoài, đến cảm xúc, đến nhục
dục, đến những gì chúng ta có thể sờ, nghe, ngửi, thấy,
nếm mà quên đi con người thật bên trong, con người nội
tâm. Chiều sâu không còn nữa mà chỉ có những gì hời
hợt và chóng phai tàn. Quay lại với Chúa Giê-xu, đặt
lòng tin nơi Ngài, đeo đuổi những giá trị tâm linh, Quý
vị sẽ thoát ra khỏi cái thế giới quay cuồng của vật chất,
thể xác và tìm thấy một giá trị lâu dài. Điều khó là
chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống trong thế giới vật
chất. Thật ra thế giới vật chất tự nó vô hại. Chúng ta vẫn
cần phải ăn, phải sống và tận hưởng đời sống nữa vì đó
là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta
không thoát ra ngoài thế giới vật chất. Chúng ta vẫn
sống trong thế giới đó, nhưng sống với một ý nghĩa, một
niềm tin, một lẽ sống. Vấn đề là chúng ta phải biết đặt
giá trị: Đâu là những giá trị không thay đổi mà ta phải
tìm tòi, đeo đuổi; đâu là những giá trị chóng phai tàn mà
ta phải gạt bỏ sang một bên.
Tại nước Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi
khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu
mà người ta gọi là Spring Clean Up và Fall Clean Up.
Trên một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần
một sự tNy sạch tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa,
tôi muốn mời Quý vị suy nghĩ đến cái thay đổi trong
tâm hồn. Đây là thay đổi cần thiết vì nếu không được
thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong
vòng lNn quNn, cố gắng thay đổi chỗ nầy, chỗ nọ để rồi
rốt cuộc không được gì cả. Hãy để cho Chúa Cứu Thế
Giê-xu thay đổi tận cội rễ, tận tâm hồn, lúc đó ta mới
kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật. Hãy cùng
chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đã nói lúc đầu:
“Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để thay đổi những
điều cần thay đổi, ban cho con an bình để chấp nhận
những điều không thể thay đổi và ban cho con khôn
ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và
những gì không thể thay đổi.”

Làm thế nào để tâm hồn được thay đổi? Chúng ta
cần một cuộc cách mạng tâm linh, một thay đổi tận gốc
rễ. Thánh Kinh gọi sự thay đổi đó là tái sinh, một sự
sinh ra mới, hoàn toàn mới. Như một thai nhi ra khỏi
lòng mẹ, như một nụ hoa mới nở ra trước gió, như một
cánh bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén xấu xí. Tái sinh,
sinh lại, đời sống mới là như vậy. Thiên Chúa không
biến đổi chúng ta lần lần nhưng ban cho chúng ta một
tâm hồn mới. Lời Chúa dạy: “Ai ở trong Chúa Cứu Thế
là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho
đời sống hoàn toàn đổi mới.”
“Ở trong Chúa Cứu Thế” là liên kết với Ngài, không
phải liên kết tôn giáo, lễ nghi, hình thức như vào đạo, đi
nhà thờ. Nhưng đây là liên kết trong niềm tin, là kết hợp
với Chúa bằng lòng tin chân thành của chúng ta. Chúng
ta phải đến với Chúa nhận mình là người có tội, mình
không thể tự giải thoát, nhận rằng Chúa đã chịu chết thế
cho mình, đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, xin Chúa
ngự vào tâm hồn, thanh tNy và thay đổi. Ngay chính giờ
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Chương Trình Phát Thanh Tin Lành, Tel: (714) 533-2278
PO Box 2468; Fullerton, California 92837

Tin Töùc Hoäi Thaùnh

* “Ngày Trường Chúa Nhật” đã được tổ chức tại Hội thánh vào Chúa Nhật 09/09/2012; trong dịp này con dân Chúa
được nhắc nhở và khích lệ lòng yêu mến Chúa qua việc chuyên cần học hỏi Lời Chúa trong Trường Chúa Nhật. Cảm tạ
Chúa, hiện nay mỗi ngày Chúa Nhật tại nhà thờ vẫn duy trì được 5 lớp Trường Chúa Nhật cho các lứa tuổi, với số học
viên tham dự hàng tuần từ 80 đến 85 người. Xin Hội thánh luôn nhớ cầu nguyện cho các Giáo viên được ơn của Chúa
trong việc hướng dẫn các lớp học này.

* Trong buổi chiều ngày Chúa Nhật 23/09/2012 Hội Thánh chúng ta đã tổ chức “Ngày Chứng Đạo” lần thứ 2 của năm
2012. Gần 30 nhân sự của Hội Thánh đã đi ra làm chứng đạo, phân phát Chứng Đạo đơn và sách Cơ Đốc tại 2 khu chợ
Thắng Hưng & Hong Kong 3, 5 đường phố - khu dân cư có người Việt sinh sống gần nhà thờ. Cảm tạ CHÚA đã gìn
giữ cũng như ban phước cho tôi con của Ngài trong khi ra đi chứng đạo. Xin Hội Thánh luôn nhớ cầu thay cho đồng
bào chúng ta để Lời Chúa đưa dắt họ sớm đến tiếp nhận CHÚA GIÊ-XU làm Cứu Chúa của mình.

Chu,n bị Chứng Đạo đơn và sách Cơ Đốc

Nhân sự chứng đạo trước khi ra đi

* Ngày Chúa Nhật 09/09/2012, Ban điều hành Thanh
niên & Thiếu niên (8 người) đã được bầu; xin Hội
Thánh nhớ cầu nguyện cho các em trong sự phục vụ
CHÚA. Trong tháng 10 và 11/2012, Hội Thánh chúng
ta sẽ có những sinh hoạt quan trọng như sau: Chúa
Nhật 07/10/2012: tổ chức Picnic tại khuôn viên nhà
thờ; Chúa Nhật 14/10/2012: Hội đồng ngân sách của
Hội Thánh; Chúa Nhật 11/11/2012: Hội đồng bầu cử
của Hội Thánh. Xin Hội Thánh luôn nhớ cầu nguyện
cho công việc CHÚA và tham dự các sinh hoạt trên
đây.
Ban Chấp hành Thanh Thiếu Niên 2012-2013
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Yeâu Chuùa Heát Loøng

Nhaø giaøu ñöùt tay baèng aên maøy ñoå ruoät aáy maø. Nhöng
chò em ôi, nhaø giaøu cuõng khoùc ñaáy! Neáu Chuùa ñaõ thay
taám loøng môùi cho chuùng ta thì chuùng ta khoâng theå laøm
ngô maø aên ngon nguû yeân ñöôïc. Vì taám loøng môùi laø cuûa
Chuùa, neân chaéc chaén noù seõ ñoäng loøng thöông xoùt tröôùc
tình caûnh ngaët ngheøo cuûa ngöôøi khaùc.
Vaø moät ñieàu raát nhieàu chò em thöôøng nghó nöõa laø:
“mình khoâng phaûi laø ngöôøi coù khaû naêng, khoâng bieát
phaûi chaêm lo cho ngöôøi khaùc nhö theá naøo”. Chuùng ta
chæ nghó caùch ñôn giaûn raèng: “oâi toâi chæ laø moät phuï nöõ
ngheøo, khoâng coù hoïc, khoâng coù khaû naêng, khoâng bieát
Kinh Thaùnh, khoâng coù taøi aên noùi v.v… Thoâi ñeå cho ai
gioûi, raûnh roãi hoï goùp phaàn ñi, coøn toâi, thoâi ñeå toâi daâng
tieàn ñöôïc roài.” Khoâng ai trong chuùng ta ñöôïc cöùu ñeå
ngoài khoâng caû. “Toâi giaø roài, toâi maéc laøm ruoäng, laøm
vöôøn, chaên nuoâi toái ngaøy, coøn baän giöõ chaùu noäi, chaùu
ngoaïi nöõa, thì giôø ñaâu maø ñi lo maáy caùi vieäc thaêm
vieáng, ñôõ ñaàn cho ngöôøi khaùc ñoù”ù. OÂng Samari bao
nhieâu tuoåi, chuùng ta khoâng bieát. Chuùng ta deã coù tinh
thaàn thoaùi thaùc, töø choái coâng vieäc giuùp ñôõ cho ngöôøi
khaùc, tröø phi bò baét buoäc phaûi laøm.

(Tieáp theo trang 20)

…coâ cuõng ñang thaéc maéc caâu ñoù phaûi khoâng? Xin ñôn
cöû vaøi tröôøng hôïp:
Moät phuï nöõ bò ngöôøi khaùc cöôùp maát choàng.
Moät em beù bò baø chuû, hoaëc coâng vieäc cöôùp maát meï cuûa
mình (meï baän laøm vieäc khoâng coù thì giôø daønh cho
con).
Moät chò em naøo ñoù maát danh döï vì bò noùi xaáu, vu caùo
v.v…
Moät ngöôøi lôùn tuoåi neo ñôn bò ñau yeáu cöôùp maát loøng
yeâu ñôøi, cô hoäi soáng coøn ….
Coù raát nhieàu ngöôøi laø naïn nhaân trong cuoäc soáng quanh
ta, nhöng khoâng coù ñuû nhöõng ngöôøi coù taâm tình cuûa
ngöôøi Samari nhôn laønh. Taïi sao coù tình traïng naøy? Vì
chuùng ta khoâng muoán bò suïp baãy.
Trong caâu chuyeän duï ngoân maø Chuùa Jeâsus keå,
ngöôøi Samari khoâng nhìn quanh quaát xem thöû keû cöôùp
coù ôû ñoù hay khoâng, maø cuõng coù theåû oâng ta nhìn roài vì
raát nguy hieåm neáu boïn cöôùp coøn quanh quaån vaø ñeán
phieân oâng naøy seõ laø naïn nhaân tieáp theo; ñieàu quan
troïng laø oâng ta ñaõ haønh ñoäng. Ngaøy nay coù nhieàu
ngöôøi giaû daïng laø naïn nhaân ñeå löôøng gaït nhöõng ngöôøi
coù loøng nhaân haäu, muoán cöùu giuùp ngöôøi bò hoaïn naïn;
vì vaäy chuùng ta khoâng muoán maát thôøi giôø, phieàn toaùi.
Ai cuõng coù cuoäc soáng rieâng, cuoäc soáng mình cuõng ñaõ
phöùc taïp laém roài neân khoâng muoán nhaän theâm “khuyeán
maïi” nöõa! Nhieàu luùc thaáy chò em gaëp caûnh khoù khaên
maø khoâng theå giuùp ñöôïc vì coù nhöõng vieäc mình phaûi
toán nhieàu thì giôø, coù nhieàu khi coøn mang phieàn toaùi
vaøo ngöôøi nöõa chöù. Chuùng ta cuõng ngaïi toán keùm nöõa.
Kinh Thaùnh cho chuùng ta bieát raèng giuùp ñôõ ngöôøi khaùc
seõ toán hao tieàn baïc vaø coâng söùc cuûa mình. Kinh Thaùnh
khoâng cho thaáy coù nhöõng chöõ nhö “giaù maø, phaûi chi,
neáu, nhöng… ” töø mieäng oâng Samari naøy. OÂng aáy toán
khaù nhieàu töø tieàn tuùi cuûa mình. Coù theå caùi aùo oâng maëc
bò dính maùu, con löøa cuûa oâng vì chôû naëng quaù neân treïo
caúng, coâng vieäc laøm aên cuûa oâng bò treã naûi vì oâng ñaõ
mang caùi aùch giöõa ñaøng vaøo coå mình. Nhöõng ngöôøi
theo chuû nghóa Mackeno (mặc kệ noù) hay theo chuû
nghóa vò kyû seõ khoâng maát thì giôø vaøo nhöõng vieäc phieàn
toaùi nhö theá.
Chuùng ta coù theå thieáu loøng thöông xoùt. OÂng Samari
naøy coù loøng thöông xoùt, hay loøng traéc aån khi thaáy tình
caûnh ngöôøi bò naïn. Qua aùo quaàn chuùng ta coù theå bieát
ngöôøi bò naïn laø ai, gia caûnh theá naøo. Neáu khoâng coù
tieàn, cöôùp noù khoâng ñaùnh nhö theá. Chuùng ta deã coù tö
töôûng: oâi ngöôøi giaøu thì bò maát moät chuùt coù sao ñaâu.

Neáu Chuùa Jesus cuõng coù tinh thaàn nhö chuùng ta:

Cuõng chæ thích ôû treân thieân ñaøng eâm aám, vinh hieån, vui
veû;
Cuõng khoâng thích ai laøm phieàn mình;
Cuõng khoâng muoán xuoáng traàn gian oâ toäi naøy cho cöïc
thaân;
Cuõng khoâng muoán cheát caùi cheát nhuïc nhaõ, ñau ñôùn
treân thaäp töï giaù…

Thì toâi vaø caùc chò em ôû ñaâu?

Xin Chuùa giuùp chuùng ta khoâng quan taâm ñeán caùi giaù
phaûi traû ñeå leo xuoáng khoûi con löøa cuûa mình, voøng tay
naâng ñôõ ngöôøi bò naïn, khoù khaên, ñau yeáu, neo ñôn vaø
ñem hoï qua khoûi côn hoaïn naïn. Luùc ñoù chuùng ta bieát
raèng mình yeâu kính Chuùa heát loøng, heát linh hoàn, heát
söùc. Ai cuõng sôï mình vuïng veà, mình khoâng bieát laøm ,
mình laøm khoâng gioáng ai…
Chuùa phaùn raèng: “Haõy heát loøng, heát trí, heát söùc maø yeâu
kính Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi mình”. Yeâu Chuùa heát
loøng, heát söùc laø xuoáng khoûi choã thoaûi maùi, tieän nghi
cuûa mình ñeå daán thaân, baét tay vaøo goùp phaàn giuùp ñôõ
ngöôøi ñang khoán khoù. Xin haõy thöïc haønh ñieàu yeâu
thöông maø mình vaãn noùi thöôøng xuyeân raèng mình yeâu
Chuùa Cha, yeâu Chuùa Jeâsus Christ vaø yeâu Chuùa Thaùnh
Linh.

*******
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Ñôøi Soáng Ñöùc Tin
“CHÚA ƠI! TẠI SAO... ?”
Liên Hà

Khi nói đến những hoạn nạn, nghịch

quên sấp mặt xuống đất để thờ phượng Đức Chúa Trời,
và ông không phạm tội cũng như không nói điều gì xúc
phạm đến Chúa.

cảnh hay khủng hoảng tâm linh, chúng
ta thường nghĩ ngay đến ông Gióp người đã đi qua những hoạn nạn kinh
khủng nhất trong vô số những hoạn nạn
được nói đến trong Kinh Thánh. Trong
cái nhìn thông thường của con người thì lý do mà ông
Gióp gặp thử thách thật là vô lý và bất công. Nguồn gốc
của thử thách mà Gióp phải chịu là khi Đức Chúa Trời
nói với Sa-tan rằng“…khắp thế giới không ai bằng
Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức
Chúa Trời và xa lánh điều ác”(Gióp 1:8), thì Sa-tan lại
cho rằng Gióp nếu có tốt cũng chẳng qua là vì Chúa ban
phước cho ông mà thôi. Cuối cùng của cuộc đàm thoại
giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời, Chúa nói: “Nầy, Ta giao
cho ngươi mọi sự thuộc về Gióp, nhưng chính mình
Gióp ngươi đừng động đến”(1:12), nghĩa là Ngài cho
phép Sa-tan có thể thử nghiệm Gióp mọi cách ngoại trừ
việc động đến tính mạng của ông. Vì một lời khen của
Đức Chúa Trời, vì một lời thách thức của Sa-tan mà sau
đó Gióp đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu đau
khổ: từ mất mát tài sản đến con cái, từ bệnh tật hành hạ
thân thể đến sự quay lưng của người vợ và sự đoán xét
nặng nề của bạn bè thân thiết. Ai nấy nhìn vào hoàn
cảnh của Gióp đều có thể sợ hãi mà tự hỏi: Kết quả của
một đời sống công bình và kính sợ Đức Chúa Trời là
như vậy sao? Phần thưởng của Đức Chúa Trời dành cho
người kính sợ Ngài là những hoạn nạn như ông Gióp đã
từng nhận lãnh sao ? Thật khó để chúng ta hiểu được
chương trình của Đức Chúa Trời dành cho ông Gióp nói
riêng và cho chúng ta nói chung, ngoài việc thốt lên câu
hỏi “Chúa ơi! Tại sao như vậy?”

Kinh Thánh không cho chúng ta biết Sa-tan đến gặp
Chúa lần thứ hai là lúc nào, khoảng thời gian giữa hai
lần Sa-tan gặp Chúa là bao lâu, nhưng trong lần thứ nhì
nầy Chúa tiếp tục nói với Sa-tan về Gióp rằng:“Khắp
thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và
ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều
ác” (2:3). Cho dù Sa-tan có xin phép Chúa để làm hại
ông Gióp một cách vô cớ, nhưng đối với Chúa thì Gióp
vẫn giữ trọn vẹn tấm lòng và sự kính sợ Ngài như ông
vẫn có. Sa-tan trả lời với Chúa rằng: “Da đền da, người
ta sẽ giao mọi sự mình có để đổi lấy mạng sống. Xin
Chúa đưa tay ra hại đến chính xương thịt Gióp chắc
chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt” (2:5). Kết quả là
lần thứ hai Sa-tan được Chúa cho phép thử nghiệm Gióp
kể cả việc đụng đến chính thân thể của ông. Hiển nhiên
đó là một lời cầu xin theo tư dục, một lời cầu xin bất
chính, lại xuất phát từ kẻ hiểm độc và gian ác như Satan thì sẽ nguy hại thế nào nếu như nó thành sự thật? Và
chúng ta sẽ không thể hiểu được tại sao lời khiêu khích
và cầu xin bất chính ấy của Sa-tan vẫn được Chúa nhậm
lời nếu chúng ta chỉ dừng lại việc đọc ở phần đầu sách
Gióp. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu cũng như trả lời
được vô số những câu hỏi “Tại sao... ?” cho cả ông Gióp
lẫn chính mình nếu không dõi theo cuộc đời của Gióp từ
ban đầu cho đến lúc kết thúc. Câu trả lời của Chúa chỉ
sáng tỏ khi chúng ta có lòng kính sợ Chúa và nhịn nhục
giống như Gióp để đi qua hết những chặng đường gian
nan trong cuộc sống. Câu trả lời của Chúa chỉ sáng tỏ
cho chúng ta khi được Chúa bày tỏ và dạy dỗ, và chúng
ta chỉ học được bài học của Ngài khi chúng ta bằng lòng
trả “học phí” là đức tin với sự vâng lời hoàn toàn.

Nhìn lại những gì mà cuộc đời ông Gióp đã trải qua,
mấy ai trong chúng ta không khỏi hãi hùng và kinh
khủng? Chỉ trong một ngày mà Gióp mất hết tất cả tài
sản, và sự mất mát lớn nhất không gì có thể thay thế
được đó là sự sống của các con trai, con gái của mình.
Ông đau đớn xé áo và cạo đầu, sấp mình xuống đất thờ
lạy và nói với Chúa rằng:“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng
mẹ và tôi cũng trần truồng mà về lòng đất. Chúa đã ban
cho và Chúa đã lấy lại. Danh Chúa thật đáng chúc
tụng”(1:21). Gióp đã so sánh sự trần truồng khi ông lọt
khỏi lòng mẹ và hoàn cảnh của ông hiện tại cũng trần
truồng mà về lòng đất. Gióp đau đớn đến nỗi ông muốn
nói với Chúa rằng lúc này đây là thời điểm mà ông
không còn thiết sống nữa, và sẵn sàng đi về với Chúa.
Trong cơn đau đớn tột độ như vậy, Gióp vẫn không

Chỉ trong một ngày mà tin dữ dồn dập đến với Gióp:
bắt đầu là sự mất mát rất lớn về vật chất khi số tài sản
khổng lồ của Gióp là bầy gia súc gồm bò, lừa, cừu, lạc
đà hàng ngàn con đã bị cướp bóc, và các đầy tớ bị giết;
sự đau đớn tột cùng của Gióp về tinh thần là khi được
tin các con (bảy con trai và ba con gái) bị chết bởi “tai
nạn” trong cùng ngày hôm đó. Không lâu sau đó, sự đau
đớn về thể xác gần như quật đổ Gióp khi cả thân thể ông
phải chịu ung nhọt nhức nhối từ lòng bàn chân cho đến
đỉnh đầu. Rồi sự đau đớn về tinh thần là ngay cả người
vợ thân yêu của ông cũng bắt đầu nhiếc móc, khích bác
ông nguyền rủa Đức Chúa Trời và tự tử đi cho xong.
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Đầy tớ và tài sản không còn, con cái cũng không còn và
ngay đến tình nghĩa vợ chồng bây giờ cũng bay đi mất.
Giờ đây ông Gióp chỉ còn lại những đau đớn trong tinh
thần và thể xác, chỗ của ông bây giờ là đống tro, vật
dụng hữu ích của ông bây giờ là một miếng sành để gải
ngứa. Ai có thể ngờ được một người vốn nổi danh giàu
có nhất ở phương Đông mà bây giờ tay trắng nhanh như
thế đó; một người từng được Đức Chúa Trời xác nhận là
ngay thẳng và kính sợ Chúa, một người được phước khó
ai so bì, thế mà bây giờ không khác gì một kẻ vô hồn và
trở nên trò cười cho thiên hạ... Nếu chứng kiến hoàn
cảnh của Gióp lúc ấy, ai có thể hiểu được tại sao?

Trong hoạn nạn của mình, ông Gióp đã không tìm
thấy được sự an ủi nào từ những người thân thương nhất
của ông; nhưng đối với Chúa thì Gióp đã không hề nói
phạm đến Ngài. Tấm lòng tin kính của ông với Chúa
vẫn trọn vẹn như ban đầu, nhưng cũng có lúc Gióp đã
phải than thở trong nghịch cảnh vì ông cũng không thể
hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình. Phải đến cuối sự
thử thách và cho đến khi chính Đức Chúa Trời hiện ra
nói chuyện với Gióp và các bạn của ông, thì Gióp mới
thốt lên rằng: “Trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa,
nhưng bây giờ chính mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy, con
xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa đống tro
bụi” (42:5-6). Bệnh tật của Gióp vẫn còn đó, sự tang
thương vẫn chưa lui đi nhưng khi đã trông thấy Chúa,
được nghe Chúa phán, được trò chuyện với Ngài, Gióp
đã phải xấu hổ về những điều ông đã thở than và xin
được ăn năn trong tro bụi - là nơi mà ông vẫn ngồi đó để
thưa chuyện cùng Chúa và nói chuyện cùng các bạn của
mình. Gióp đã học được bài học quý nhất cho cuộc đời
mình, đó là kinh nghiệm được Chúa thực hữu một cách
hoàn toàn mới mẻ.
Kinh Thánh chép rằng: “Sau khi Gióp cầu thay cho
các bạn, Chúa phục hồi Gióp và ban cho Gióp gấp đôi
những gì Gióp có xưa kia” (42:10). Bây giờ đến với
Gióp là những anh em và bạn bè đã từng quen biết Gióp
và có thể họ là những người đã từng có lần chỉ trích
Gióp; họ an ủi, chia buồn và mỗi người tặng Gióp một
nén bạc và một vòng vàng. Gia sản của Gióp được Chúa
ban cho gấp đôi so với những năm trước, và Chúa ban
cho Gióp thêm bảy con trai và ba con gái. Những con
gái của Gióp là những người xinh đẹp nhất lúc đó. Sau
các việc đó Gióp sống thêm một trăm bốn mươi năm
nữa, nhìn thấy con cháu đến đời thứ tư rồi qua đời trong
sự thỏa lòng. Đối với một người đã sống trung tín và
kính sợ Chúa trong mọi hoàn cảnh, thì chặng đường
Gióp đã đi qua là một chặng đường kinh hoàng. Mặc
dầu kết cục của cuộc đời Gióp là mơ ước của nhiều
người vì nhận được phước hạnh gấp đôi từ tay Đức
Chúa Trời, nhưng có lẽ không ai trong chúng ta muốn
được phước của Chúa theo cách đó. Những hoạn nạn mà
Chúa đã cho phép xảy đến với Gióp khiến cho nhiều
người trong chúng ta bị ám ảnh nặng nề, đến nỗi không
đủ can đảm để xin Chúa cho chúng ta có một cuộc đời
được thử thách giống như của Gióp. Những gì Gióp đã
trải qua quá kinh khủng, đến nỗi Gióp đã trở nên một
người nổi tiếng trong Kinh Thánh về những hoạn nạn và
khổ đau mà người tin Chúa có thể gặp phải. Nhưng nếu
so sánh cuộc đời của Gióp trước và sau khi gặp thử
thách, thì chúng ta sẽ thấy được giá trị của những thử
thách mà Đức Chúa Trời đã cho phép xảy đến với Gióp.
Gióp nói rằng ông trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tất cả
tài sản mà ông có được là đến từ Chúa. Chúa ban cho và
Ngài cất đi trong một chốc lát, nhưng rồi Ngài lại ban

Chúng ta suy nghĩ gì đây khi phải chứng kiến một
thảm kịch như vậy? Không thể hiểu và không ai có thể
hiểu được suy nghĩ và hành động của Chúa, phải không?
Kể cả ba người bạn thân nhất của Gióp, sau khi đến và
chứng kiến tận mắt thì họ ngồi bệt xuống đất với Gióp
trong bảy ngày bảy đêm, và không ai nói với ông một
lời nào vì cớ họ thấy được sự đau đớn của Gióp là quá
sức tưởng tượng. Không một lời an ủi nào có thể xoa dịu
được sự đau đớn của Gióp trong lúc đó, ngoại trừ sự yên
lặng. Ba người bạn của Gióp cho dù yêu thương và cảm
thông với Gióp là như vậy, nhưng tiếc thay khi họ lên
tiếng thì những lời nói của họ đã bày tỏ quan điểm tôn
giáo thông thường là những lời chỉ trích, bởi vì họ suy
nghĩ rằng Gióp đã phạm tội với Chúa và những gì mà
Gióp đang gánh chịu là hậu quả của tội lỗi. Thay vì an
ủi thì các bạn của Gióp lại chỉ trích và đoán xét nặng lời;
ai cũng cho rằng mình là khôn ngoan và cố gắng bênh
vực Đức Chúa Trời khi nhìn vào hoàn cảnh khốn đốn
của Gióp, nên tất cả mọi tội lỗi bây giờ đổ lại trên Gióp.
Các bạn của Gióp đã quá sốt sắng khi họ muốn rằng
Gióp phải công nhận ông đã phạm tội và cầu xin Đức
Chúa Trời tha thứ cho mình; các bạn của Gióp đã thiêng
liêng cách thái quá khi nghĩ rằng nếu Chúa giáng họa
trên ai đó thì có nghĩa đó là người đã phạm tội trọng với
Ngài.
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cho gấp đôi và để lại cho Gióp những bài học mà ông
không thể học từ bất cứ ai; không một ngôi trường nào
có được một giáo án giống như vậy, và cũng không có
một học trò nào thấu hiểu được mọi điều sâu sắc như
Gióp nếu không học được bài học đó từ Đức Chúa Trời.
Tài sản và con cái Chúa lại ban cho Gióp gấp đôi, nhưng
điều quý nhất mà ông học được là từ những kinh nghiệm
khi chính mình trải qua sự khổ nạn, và là kinh nghiệm
chính Đức Chúa Trời. “Trước con chỉ nghe đồn về
Chúa, nhưng bây giờ chính mắt con đã thấy Ngài. Vì
vậy, con xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa
đống tro bụi”, đây là điều giá trị nhất trong những
phước hạnh mà Chúa đã ban cho Gióp. Một kinh
nghiệm đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của Gióp,
đã làm cho Gióp phải xấu hổ về những gì mà xưa nay
ông tự hào về mình. Gióp - một người công bình, kính
sợ Đức Chúa Trời, là tấm gương đáng cho chúng ta học
hỏi về nhiều phương diện, nhưng khi đối diện với sự
khôn ngoan tuyệt đối của Chúa thì ông phải xấu hổ về
chính mình. Bất kỳ người nào được Đức Chúa Trời dạy
dỗ, đều phải cúi đầu xuống trước sự khôn ngoan của
Chúa mà ăn năn trong tro bụi. Con người với vô số
những câu hỏi, vô số những đòi hỏi, vô số những phàn
nàn nên không bao giờ thấy được ý định tốt lành của
Chúa trên cuộc đời chúng ta khi ta đi qua thung lũng của
tử thần. Chỉ khi nào đối diện với Đức Chúa Trời và
được Ngài chỉ dạy thì chúng ta mới hiểu hết được ý
nghĩa của sự chịu khổ tốt lành là dường nào, và ăn năn
trong tro bụi.

bước vào cuộc thi khó khăn này, mà đây là đặc ân chỉ
dành cho người kính sợ Chúa. Nhìn vào những hoạn nạn
ông Gióp đã đi qua chúng ta thấy kinh khủng, nhưng
không phải ai cũng được vinh hạnh đi qua con đường
hoạn nạn đó. Chỉ những người được Chúa chọn và duy
chỉ một mình họ mới đủ ơn sức của Chúa để đi trên con
đường cam go như vậy. Hãy nhìn lại cuộc đời của mình
thì sẽ thấy những hoạn nạn chúng ta đang gánh chịu nhẹ
nhàng hơn hoạn nạn của ông Gióp nhiều; nhưng nếu có
ai trong chúng ta đang gặp phải những nan đề quá lớn
thì hãy nhìn vào cuộc đời của ông Gióp, và nhớ rằng
chúng ta có phước; vì sự kính sợ Chúa của mình nên
Chúa đã cho phép những hoạn nạn đến để chúng ta kinh
nghiệm được Chúa sâu nhiệm hơn. Chúng ta có phước
vì được là người đồng hành với ông Gióp trên con
đường hẹp – con đường vác thập tự giá bởi đức tin, và
cũng sẽ là người hưởng được gấp hai lần những phước
hạnh mà chúng ta đã từng được Chúa ban cho. Rất nhiều
lần chúng ta đã từng suy nghĩ rằng mình là người bất
hạnh nhất trên trần gian nầy, thì hãy nhớ lại: cho đến khi
đi qua hết những con đường hoạn nạn thì Gióp mới nhận
ra rằng những điều ông từng nhận nơi Chúa, từng nghe
về Chúa chưa đủ cho đến khi tận mắt ông nhìn thấy
Chúa và ăn năn trong tro bụi. Ý muốn của Chúa, đường
lối của Chúa cho chúng ta không bao giờ là xấu và sai
lầm. Hãy cứ tin cậy và thuận phục bước đi trên con
đường mà Ngài đã hướng dẫn, đó sẽ là con đường tốt
đẹp nhất đối với chúng ta. Sẽ có lúc chúng ta ăn năn
trong tro bụi vì những điều mình suy nghĩ không phải là
những điều đúng đắn. Sẽ có những lúc chúng ta ăn năn
trong tro bụi vì sự lưỡng lự và lằm bằm của chúng ta đối
với chương trình tốt đẹp mà Chúa dành cho chúng ta.
Hãy ăn năn vì chúng ta không thể không ăn năn được;
hãy ngồi trong tro bụi vì đó là nơi mà chúng ta cần để
được an ủi. Vì mắt chúng ta đã thấy Ngài nên hãy ăn
năn đúng như chúng ta cần phải ăn năn. Gióp đã ăn năn
khi ông tận mắt nhìn thấy Ngài qua hoạn nạn của mình,
đã ăn năn khi biết rằng đống tro và mảnh sành mà ông
đang gắn bó đó là bài học của Chúa dành cho ông, đã ăn
năn khi mắt ông được mở ra trong lúc chuyện trò với
Chúa.

Bây giờ chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi “Tại
sao Chúa lại đáp lời thách thức của Sa-tan?”; Ngài cho
phép Sa-tan đụng đến Gióp không phải vì Sa-tan nhưng
là vì Gióp; Chúa muốn tôi luyện để đưa Gióp lên chốn
cao hơn. Và cũng không phải bất cứ ai trong chúng ta
muốn trải qua những khổ nạn như Gióp thì đều được
Chúa chấp nhận. Đức Chúa Trời đã lựa chọn Gióp để
Ngài dạy dỗ và ban phước. Chỉ có Gióp - một người
trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Giê-hô-va và xa
lánh điều ác, mới được lựa chọn để trải qua một cuộc thi
kinh khủng như vậy. Một cuộc thi chỉ một thầy và một
trò, cuộc thi không có đối thủ, cuộc thi không có người
cổ vũ mà chỉ có Sa-tan chăm chú theo dõi với sự thích
thú nếu Gióp thất bại; đó là một cuộc thi không ai dám
bước vào, cuộc thi phải trả giá bằng tất cả những gì
mình đã có. Chỉ có ông Gióp mới được chọn và bước
vào trong cuộc thi đầy dẫy cam go đó, và cũng chỉ có
mình ông mới chiến thắng để bước ra khỏi cuộc thi ấy
cách khải hoàn. Nhìn vào cuộc đời ông Gióp, chúng ta
đáng phải cúi đầu và thưa với Chúa rằng Ngài chính là
Đấng khôn ngoan và có thNm quyền tuyệt đối để lựa
chọn và hướng dẫn chúng ta vào mỗi một cuộc thi vừa
sức. Không phải ai cũng được Chúa chọn lựa để họ
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Vậy thì Gióp đã mất gì và được gì trong những hoạn
nạn mà Chúa cho phép xảy ra với ông ? Trong cái nhìn
của Gióp thì ông không có gì để mất. Gióp nói rằng:
“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần
truồng trở về lòng đất. Chúa đã ban cho và Chúa đã lấy
lại. Danh Chúa thật đáng chúc tụng”. Gióp không có gì
để mất, tất cả những gì ông đã có đều thuộc về Chúa,
Chúa ban cho và Chúa lấy lại thuộc thNm quyền của
Ngài. Chính vì đã suy nghĩ như vậy nên Gióp đã đi qua
những hoạn nạn của mình cách bình thản trong tinh thần
thuận phục. Những người con đã chết đi của Gióp không
hề bị mất, họ chỉ từ giã Gióp để đi đến nơi mà Chúa đã
dành sẵn cho họ là nơi không có khóc lóc và nghiến
răng. Họ đang ở trong nơi mà Chúa đã sắm sẵn cho họ.
Điều Gióp được đó là có thêm mười con trai và gái,
được gấp đôi con cái và gấp đôi tài sản. Điều quý hơn
nữa mà Gióp được đó là một kinh nghiệm sống động khi
được Chúa dạy dỗ qua cơn hoạn nạn và được nghe Chúa
phán trực tiếp với ông. Chúa đã tạo dựng nên Gióp,
Ngài đã ban cho và ban cho nhiều hơn và đó là kết quả
của một người có lòng ngay thẳng, trọn lành, kính sợ
Đức Giê-hô-va và lánh khỏi điều ác.

Cách nhìn của Chúa và của Gióp khác nhau trong
hoạn nạn của Gióp; cách nhìn của chúng ta và của Gióp
cũng khác nhau khi đã đọc qua hoạn nạn của ông. Cả
Gióp và chúng ta đều có cách nhìn khác nhau về đường
lối của Chúa. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi cách
nhận định của mình qua những hoạn nạn trong cuộc đời
của Gióp, ấy là ông được Chúa ban phước và ngày càng
ban phước nhiều hơn. Chúng ta thường hay suy nghĩ
rằng hoạn nạn của Gióp là những điều khủng khiếp
khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. Nhưng qua kinh nghiệm
gặp Chúa và kết quả mà Chúa ban cho Gióp sau mọi
hoạn nạn, chúng ta thấy rằng lúc nào đường lối của
Chúa cũng vẫn là con đường hoàn hảo và tốt đẹp nhất
cho người kính sợ Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng ban
cho, Ngài tôi luyện và dạy dỗ để chúng ta tiến đến con
đường trưởng thành hơn, ngay cả những hoạn nạn mà
Ngài đưa đến cho chúng ta cũng là những tiền đề của
phước hạnh sau nầy. Nguyện xin Chúa hướng dẫn và
ban cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn về những hoạn
nạn trong cuộc sống và một tấm lòng thuận phục, để rồi
Chúa tiếp tục dẫn dắt và ban phước cho chúng ta trong
đường lối của Ngài.

Trang Phuï Nöõ

NGÖÔØI NÖÕ TRONG MAÉT CHUÙA
Giaû söû coù moät ngaøy naøo ñoù boãng
nhieân nöõ giôùi bieán maát treân theá giôùi,
khoâng bieát luùc aáy theá giôùi seõ ra sao
nhæ? Roài phaân nöûa nhaân loaïi, chæ coøn
laïi toaøn laø nam, khoâng bieát tình traïng
gia ñình, xaõ hoäi seõ theá naøo ñaây? Laø Cô Ñoác nhaân,
chuùng ta phaûi caûùm taï Chuùa vì Ngaøi ñaõ döïng neân loaøi
ngöôøi coù nam coù nöõ. Trong Hoäi Thaùnh thaønh phaàn nöõ
thöôøng vaãn ñoâng hôn nam. Hoâm nay, chuùng ta haõy
cuøng nhau höôùng veà thaønh phaàn raát ñoâng trong Hoäi
Thaùnh laø phaùi nöõ ñeå cuøng nhau suy ngaãm ñoâi ñieàu.

Thuyû Tieân

xöùng ñaùng maø thoâi.
OÂng baø ta thuôû xöa cuõng ñaõ töøng noùi: “Nhaát nam
vieát höõu, thaäp nöõ vieát voâ!”, (moät nam laø coù, möôøi nöõ
cuõng nhö khoâng) Ñaây laø thaùi ñoä troïng nam khinh nöõ,
chính vì vaäy maø hoï töï ñöa ra quy luaät ñaïo ñöùc hoân
nhaân thaät kyø laï: “Trai naêm theâ baûy thieáp, gaùi chính
chuyeân moät choàng!” vaø chuùng ta ai cuõng bieát trong thôøi
ñaïi phong kieán, quan nieäm troïng nam khinh nöõ ñaõ aên
saâu vaøo xaõ hoäi, töø vua quan cho tôùi thöù daân, suoát nhieàu
theá kyû.
Coøn ngaøy nay? Theá giôùi ngaøy nay noùi chung vaø
caùc nöôùc phöông Ñoâng noùi rieâng, maëc duø ñaõ tieán boä
raát nhieàu, nhöng trong theá kyû thöù 21 naày khoâng phaûi
ñòa vò ngöôøi nöõ ñaõ ñöôïc toân troïng ngang haøng vôùi nam
giôùi. Tình traïng ôû Trung Quoác cho thaáy roõ ñieàu naøy:
Khi nhaø nöôùc ñöa ra luaät chæ cho pheùp sinh moät con, thì
phaàn lôùn caùc thai phuï loaïi boû nhöõng baøo thai phaùt hieän
laø gaùi; haäu quaû laø xaõ hoäi maát quaân bình, trai thöøa gaùi
thieáu vaø keùo theo bieát bao nhieâu ñieàu raéc roái khaùc
trong cuoäc soáng. Taïi Vieät Nam, khi hai vôï choàng sinh
con trai ñaàu loøng, ngöôøi ta thöôøng noùi vôùi ngöôøi aáy:
“Ñuû voán roài!”, yù muoán noùi neáu khoâng sinh theâm con

Trong maét con ngöôøi
Ngöôøi Do Thaùi ngaøy xöa, trong baøi kinh ñoïc
haèng ngaøy cuûa mình, nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ñaõ caàu
nguyeän: “Laïy Chuùa, con caûm ôn Ngaøi vì Ngaøi khoâng
döïng neân con laøm daân ngoaïi, phuï nöõ hay laø keû doát
naùt!”; trong luùc ñoù nhöõng ngöôøi phuï nöõ thì caàu nguyeän
caùch cam phaän: “Laïy Chuùa, con caûùm ôn Ngaøi vì Chuùa
ñaõ döïng neân con theo yù muoán Chuùa!” Trong taâm trí
cuûa ngöôøi Do Thaùi ngaøy tröôùc, ngöôøi nöõ bò xem nhö
moät sinh vaät haï ñaúng, chæ coù ñaøn oâng môùi coù giaù trò vaø
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thöù hai nöõa thì cuõng chaúng sao, ñuû roài; theá nhöng khi sinh
con gaùi ñaàu loøng, ngöôøi ta chæ noùi “con gaùi mau nhôø!” vaø
chaéc chaén caû hai vôï choàng cuõng nhö nhöõng baø con thaân
thuoäc ñeàu caûm thaáy chöa ñuû, mong sao cho coù moät con trai
môùi thoûa loøng! Gia ñình naøo coù hai con trai, maëc duø vaãn
ham con gaùi cho ñuû caëp, nhöng daàu sao cuõng an loøng hôn
gia ñình chæ coù hai gaùi maø thieáu con trai ñeå “noái doõi”. Coøn
nhöõng gia ñình coù ñuû caëp, moät trai moät gaùi thöôøng ñöôïc baïn
beø chaám ñieåm 10. Taâm lyù coù con ñuû caëp vaãn coøn ñeø naëng
treân haàu heát caùc gia ñình Vieät.

Ngaøi

Ngaøi döïng neân loaøi ngöôøi gioáng nhö hình Ñöùc

Chuùa Trôøi

Ngaøi döïng neân ngöôøi nam cuøng ngöôøi nöõ
Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho loaøi ngöôøi vaø
phaùn raèng…

Chuùng ta löu yù nhöõng caâu Kinh Thaùnh treân ñaây
vaø thaáy Lôøi Chuùa cho bieát Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân
ngöôøi nam cuøng ngöôøi nöõ. Ngaøi khoâng döïng hai ngöôøi
nam vaø cuõng khoâng döïng hai ngöôøi nöõ. Ngaøi döïng neân
hai con ngöôøi khaùc nhau. Veà caáu taïo cô theå, caáu taïo boä
naõo, veà taâm sinh lyù… ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ khoâng
gioáng nhau, nhöng cho raèng bôûi khoâng gioáng nhau neân
ngöôøi naøy toát hôn ngöôøi kia laø moät söï löøa doái. Chính vì
söï löøa doái ñaøn oâng hôn ñaøn baø neân raát nhieàu nôi treân
theá giôùi ñaõ ñoái xöû khoâng coâng baèng vôùi nöõ giôùi. Trong
moät soá neàn vaên hoaù, phuï nöõ bò ñoái xöû nhö ñoà vaät, nhö
noâ leä. Trong moät soá neàn vaên hoaù khaùc, phuï nöõ bò coi
nhö ñoà chôi, ñeå thoaû maõn tình duïc. Maëc duø treân theá
giôùi vaãn hoâ haøo “nam nöõ bình ñaúng”, nhöng taát caû chæ
laø khaåu hieäu, ñieàu naày ñaõ khieán moät nöõ tu Coâng giaùo
laø thaïc só xaõ hoäi hoïc, ñaõ noùi moät caâu thaät gay gaét:
“Chöøng naøo ngöôøi ta coøn loät truoàng phuï nöõ treân nhöõng
trang bìa cuûa caùc tôø baùo, thì vaãn chöa coù theå noùi ñeán
bình ñaúng nam nöõ!”.
Kinh Thaùnh cheùp: “Ngaøi döïng neân ngöôøi nam
cuøng ngöôøi nöõ”. Ñieàu naøy coù nghóa gì? Ñöùc Chuùa Trôøi
muoán baøy toû chính mình Ngaøi moät caùch troïn veïn qua
vieäc taïo ra con ngöôøi. Ngaøi khoâng baøy toû taám loøng “töø
maãu” cuûa Ngaøi baèng caùch taïo ra hai ngöôøi nam. Ñeå
taïo ra moät hình aûnh moâ taû moät caùch ñaày ñuû Ngaøi laø ai,
Ngaøi ñaõ taïo ra ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ. Hai giôùi tính
khaùc nhau khoâng chæ veà theå chaát maø coøn khaùc nhau veà
vai troø vaø nhieäm vuï. Chuùng ta phaûi caûm taï Chuùa vì
nhöõng khaùc bieät naày.
Chính vì nam vaø nöõ hoaøn toaøn khaùc bieät, neân noùi ñeán
bình ñaúng nam nöõ thì khoâng phaûi laø ñaáu tranh ñeå ngöôøi
nöõ gioáng ngöôøi nam, nhöng ñieàu quan troïng laø caû
ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ ñeàu phaûi soáng vaø cö xöû ñuùng
theo muïc ñích taïo döïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Loaøi
ngöôøi laø nhöõng sinh vaät thöôïng ñaúng Chuùa döïng neân
“chæ keùm Ñöùc Chuùa Trôøi moät chuùt vaø ñoäi söï vinh hieån,
sang troïng cho caû hai” (Thi Thieân 8:5), vì vaäy ngöôøi
nam vaø ngöôøi nöõ khoâng phaûi soáng nhö nhöõng “con vaät
gioáng ñöïc, gioáng caùi”, nhöng laø con ngöôøi mang hình
aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong maét Chuùa, nam vaø nöõ

Trong maét Chuùa
ÔÛ treân chuùng ta ñaõ xem thöïc traïng cuûa ngöôøi nöõ
trong maét con ngöôøi. Nhöng trong maét Chuùa? Haõy trôû
veà vôùi nhöõng ngaøy ñaàu tieân cuûa coâng cuoäc saùng taïo ñeå
nghe Lôøi Chuùa trong Saùng Theá Kyù 1:27,28: “Ñöùc Chuùa
Trôøi döïng neân loaøi ngöôøi nhö hình Ngaøi; Ngaøi döïng
neân loaøi ngöôøi gioáng nhö hình Ñöùc Chuùa Trôøi; Ngaøi
döïng neân ngöôøi nam cuøng ngöôøi nöõ. Ñöùc Chuùa Trôøi
ban phöôùc cho loaøi ngöôøi vaø phaùn raèng: haõy sanh saûn,
theâm nhieàu, laøm cho ñaày daãy ñaát; haõy laøm cho ñaát
phuïc tuøng, haõy quaûn trò loaøi caù döôùi bieån, loaøi chim
treân trôøi cuøng caùc vaät soáng haønh ñoäng treân maët ñaát.”
Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn roõ raøng raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi
döïng neân ngöôøi nöõ cuõng gioáng nhö hình Ngaøi (gioáng
veà baûn chaát), khoâng khaùc gì Ngaøi döïng ngöôøi nam. Caû
ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ ñeàu mang hình aûnh cuûa Ñöùc
Chuùa Trôøi. Töø “loaøi ngöôøi” chính laø caû ngöôøi nam laãn
ngöôøi nöõ. Trong caâu 27, Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho
“loaøi ngöôøi”; giao nhieäm vuï cho “loaøi ngöôøi”; giao
quyeàn quaûn trò cho “loaøi ngöôøi”. Ngaøi khoâng daønh öu
ñaõi cho nam hay nöõ, nhöng laø caû “loaøi ngöôøi”. Trong
maét Ñöùc Chuùa Trôøi, nam cuõng nhö nöõ ñeàu bình ñaúng
caû veà phaåm chaát laãn giaù trò.
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ñeàu laø nhöõng con ngöôøi mang hình aûnh cuûa Ngaøi.
Khi Kinh Thaùnh ghi laïi: “Ñöùc Chuùa Trôøi ban
phöôùc cho loaøi ngöôøi vaø phaùn raèng: haõy sanh saûn,
theâm nhieàu, laøm cho ñaày daãy ñaát; haõy laøm cho ñaát
phuïc tuøng, haõy quaûn trò loaøi caù döôùi bieån, loaøi chim
treân trôøi cuøng caùc vaät soáng haønh ñoäng treân maët ñaát.”
thì chính Chuùa ñaõ khaúng ñònh Ngaøi ban phöôùc cho loaøi
ngöôøi, töùc caû ngöôøi nam laãn ngöôøi nöõ. Ngaøi giao
nhieäm vuï sanh saûn vaø quaûn trò ñaát cuøng muoân vaät cho
caû ngöôøi nöõ laãn ngöôøi nam. Caû hai cuøng chung soáng
vôùi nhau, chung söùc ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï lôùn lao
treân ñaát, chöù khoâng phaûi chæ daønh ñaëc quyeàn naày cho
rieâng ngöôøi nam. Trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi
khoâng thieân vò nam hay nöõ : Caû hai ñeàu ñöôïc taïo neân
gioáng hình Ñöùc Chuùa Trôøi; caû hai ñeàu ñöôïc Chuùa ban
phöôùc nhö nhau; caû hai ñeàu phaûi hoaøn thaønh thieân
chöùc vaø traùch nhieäm Chuùa giao.
Trong thôøi Taân Öôùc, qua söï daïy doã cuûa Chuùa Gieâ-xu,
vai troø vaø ñòa vò ngöôøi nöõ hoaøn toaøn ñöôïc naâng cao.
“Anh em thaûy ñeàu chòu pheùp baùp-teâm trong Ñaáng
Christ, ñeàu maëc laáy Ñaáng Christ vaäy. Taïi ñaây khoâng
coøn chia ra ngöôøi Giu-ña hoaëc ngöôøi Gôø-reùc; khoâng
coøn ngöôøi toâi moïi hoaëc ngöôøi töï chuû; khoâng coøn ñaøn
oâng hoaëc ñaøn baø; vì trong Ñöùc Chuùa Gieâ-xu Christ,
anh em thaûy ñeàu laøm moät” (Ga-la-ti 3:27,28).

trong caûnh “choàng chuùa vôï toâi”, khoâng ít baäc phuï
huynh thöông con trai hôn con gaùi, khoâng ít ngöôøi (caû
nam laãn nöõ) ñaõ maëc nhieân coi phaùi nöõ laø thöù yeáu, keùm
hôn nam. Vaø cuõng khoâng ít caùc baø, caùc coâ töï caûm thaáy
mình thaáp heøn tröôùc quyù oâng, neân ñaõ thu mình trong voû
oác cuûa cuoäc soáng. Taát caû ñeàu khoâng ñuùng vôùi muïc
ñích cuûa Chuùa khi Ngaøi taïo döïng loaøi ngöôøi.
Cô Ñoác nhaân, caû nöõ vaø nam, caàn yù thöùc raèng nam
vaø nöõ ñeàu laø taïo vaät mang hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa
Trôøi nhö nhau. Söï khaùc bieät chæ ñeå laøm phong phuù vaø
ñaày troïn cuoäc soáng maø thoâi. Nöõ vaø nam, hai teân goïi ñeå
phaân bieät hai giôùi tính khaùc nhau, nhöng trong “Giaáy
chöùng minh coâng daân thieân quoác” taát caû chuùng ta chæ
coù moät thaønh phaàn: “Cô Ñoác nhaân”; vaø trong maét Chuùa
thì ngöôøi nöõ hay nam cuõng chæ coù moät ñòa vò: “Con cuûa
Chuùa”.
Hôõi nhöõng ngöôøi nöõ vaø caû ngöôøi nam, haõy coù caùi
nhìn ñuùng veà nhau vaø haõy soáng ñuùng trong Hoäi Thaùnh
ñeå khi böôùc ra khoûi nhaø thôø, ngöôøi nöõ vaø ngöôøi nam
coù theå laøm muoái cuûa ñaát vaø söï saùng cuûa theá gian (Mathi-ô 5:13-16).

Trong maét Cô Ñoác Nhaân ngaøy nay
Chuùng ta phaûi nhìn nhaän moät söï thaät laø khoâng
phaûi taát caû con caùi Chuùa ñeàu ñaõ thaám nhuaàn lôøi daïy
trong Ga-la-ti 3:27, 28 neâu treân. Khoâng ít gia ñình soáng

Suy Ngaãm

Yeâu Chuùa Heát Loøng
Kinh Thaùnh: Lu-ca 10:25-37

Löu Ly

thaày, toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc höôûng söï soáng vónh
phuùc?”. Chuùa Jesus ñaùp: “Ngöôi phaûi heát loøng, heát
linh hoàn, heát söùc, heát trí maø kính meán Chuùa laø Ñöùc
Chuùa Trôøi ngöôi”. Nhöng oâng naøy muoán bieän minh
cho mình neân hoûi: “ai laø ngöôøi laân caän toâi?”v.v…
Chuùng ta seõ xem thöû caâu chuyeän ñoù ngaøy nay coù yù
nghóa theá naøo vôùi chuùng ta nheù. Xin keå laïi caâu chuyeän
naøy theo caùch môùi:
Coù moät phuï nöõ bò tai naïn doïc ñöôøng (bò cöôùp traán
loät chaúng haïn), baø keâu la caàu cöùu. Baø Muïc sö ñi

Coù leõ quí vò cho raèng “khuùc Kinh
Thaùnh naøy coù gì laï ñaâu maø ñem ra hoïc
laïi”, hoaëc “töôûng chuyeän gì môùi meû,
chöù chuyeän naøy cuõ quaù roài, maát thì giôø
ngoài ñoïc laøm gì”. Vaâng thöa quí vò, coù leõ chaúng coù gì
môùi, nhöng xin quí vò kieân nhaãn ngoài laéng loøng chieâm
nghieäm laïi moät caâu chuyeän xöa, caâu chuyeän mang teân
“Ngöôøi Sa-ma-ri nhôn laønh”.
Chuùa Jesus bò moät luaät sö treû thaùch thöùc: “Thöa
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ngang, nhöng vì baän ñi ñeán Hoäi Thaùnh ñeå döï nhoùm boài
linh Phuï nöõ neân khoâng gheù laïi cöùu ñöôïc. Baø Chaáp söï
ñi ngang, thaáy nhöng boû ñi vì baây giôø maø cöùu chò thì
toâi khoâng bieát chò laø ai, coù ñuùng laø chò bò cöôùp thaät hay
giaû boä; toâi baän ñi nhaø thôø nhoùm roài. Moät baø tu taïi gia,
ñaõ nghe laøm chöùng nhieàu laàn veà Tin Laønh, veà tình yeâu
thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng chöa muoán tin Chuùa,
tình côø ñi ngang thaáy tình caûnh ngöôøi phuï nöõ aáy thì
döøng xe, böôùc xuoáng ñôõ chò leân, xoa daàu nhöõng choã
thöông tích, roài chôû chò tôùi phoøng caáp cöùu, ñoùng tieàn
nhaäp vieän, mua moät toâ phôû ñeå chò aên cho laïi söùc, baùnh
mì vôùi söõa ñeå lôõ khuya coù ñoùi thì aên…, roài baø ta ra veà
ñeå laïi soá ñieän thoaïi, heïn seõ quay laïi thaêm. Quyù baø,
quyù coâ nghó sao? Ngöôøi phuï nöõ tu taïi gia ñoù coi nhö laø
ngöôøi Sa-ma-ri nhaân laønh ngaøy nay - ví von nhö vaäy
cuõng coøn hôi nheï so vôùi thaønh kieán cuûa ngöôøi Do Thaùi
ñoái vôùi ngöôøi Sa-ma-ri ngaøy xöa.
Caùi nhìn cuûa chuùng ta ñoái vôùi tha nhaân phaûi thoaùng
vaø roäng môû hôn ñeå coù theå hieåu ñöôïc yù nghóa maø Chuùa
Gieâ-su muoán daïy doã qua caâu chuyeän naøy.

loøng. Con ngöôøi chæ nhìn beà ngoaøi nhöng Chuùa nhìn taän
trong saâu thaúm taâm hoàn, vaø Chuùa keát luaän raèng: loøng
con ngöôøi ta thì xaáu xa luoân. Loøng con ngöôøi luoân nghó
traùi ngöôïc vôùi ñieàu Chuùa muoán noù suy nghó; noù luoân
quyeát ñònh laøm khaùc vôùi ñieàu Chuùa muoán noù laøm.
Laøm sao maø nhöõng taám loøng xaáu xa aáy coù theå yeâu
kính Chuùa ñöôïc? Taám loøng nhö theá laøm sao coù theå
muoán ñi truyeàn giaùo? Taám loøng theá naøy coù muoán quan
taâm ñeán ngöôøi khaùc khoâng? Taám loøng ích kyû nhö theá
coù muoán ñi xuoáng taän ngoõ ngaùch ñeå giuùp ñôõ nhöõng
ngöôøi nghieän ngaäp hay khoâng? KHOÂNG! Phaûi coù moät
ñieàu gì ñoù xaûy ra cho taám loøng naøy. Chuùa Jesus phaùn:
“Vì töø nôi loøng maø ra nhöõng aùc töôûng, nhöõng toäi gieát
ngöôøi, taø daâm, daâm duïc, troäm cöôùp, laøm chöùng doái vaø
loäng ngoân.”
Chuùng ta caàn thay taám loøng khaùc, vì duø coù khai thoâng
quaû tim thì cuõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà. Taám
loøng naøy khoâng theå naøo yeâu Chuùa ñöôïc khi maø noù quaù
xaáu xa, gian aùc.
Theá nhöng laøm sao maø thay ñöôïc taám loøng? Thay
tim duø khoù nhöng ngöôøi ta vaãn coù theå laøm ñöôïc, coøn
thay loøng thì laøm caùch gì? Cho vaøo traïi caûi taïo chaêng?
Hay giam bieät laäp? Khoâng coù phöông caùch naøo laøm
thay ñoåi moät taám loøng con ngöôøi tröø phi ….

1. Taám loøng toäi loãi khieán chuùng ta khoâng theå yeâu
Chuùa.
Nhieàu ngöôøi muoán yeâu Chuùa maø khoâng bieát yeâu
nhö theá naøo. Coù ngöôøi coøn khoâng bieát laøm sao ñeå yeâu
thöông ngöôøi khaùc, vaø khoâng bieát nhaän tình yeâu thöông
töø ngöôøi khaùc nhö theá naøo. Nhöng neáu chuùng ta khoâng
bieát yeâu thöông ngöôøi khaùc hoaëc khoâng bieát caùch nhaän
tình yeâu thöông töø ngöôøi khaùc thì khoâng theå kinh
nghieäm ñieàu Chuùa muoán chuùng ta töøng traûi.
Noùi ñeán yeâu kính Chuùa, chuùng ta gaëïp truïc traëc.
Truïc traëc ñôn giaûn thoâi: Chuùng ta coù vaán ñeà vôùi taám
loøng cuûa mình, laø nôi Chuùa ban cho chuùng ta khaû naêng
yeâu thöông. Nhieàu ngöôøi khoâng thích khi nghe noùi
raèng con ngöôøi ta sinh ra vôùi moät taám loøng toäi loãi, bôûi
vì trí oùc cuûa chuùng ta voán ñöôïc laáp ñaày tö töôûng Trung
Hoa raèng “nhaân chi sô, tính baûn thieän”.
Cho duø chuùng ta coù daïy con laøm ñuùng, suy nghó
ñuùng thì vaãn coù caùi gì ñoù trong thaâm taâm chuùng muoán
laøm ñieàu sai. Ví duï: Ñieàu gì chuùng ta caám thì treû con
toø moø thích laøm; Baûng caám ñoå raùc thöôøng coù ñaày raùc ôû
döôùi; Ñöôøng caám ñi ngöôïc chieàu thì vaãn coù ngöôøi ñi
ngöôïc chieàu; Ñeøn tín hieäu giao thoâng khi ñoû thì vaãn coù
ngöôøi coá tình vöôït leân. Kinh Thaùnh cheùp raèng “vì toâi
khoâng laøm ñieàu laønh mình muoán maø laøm ñieàu döõ mình
khoâng muoán” (Roâ-ma 7:19)
Ñöùc Chuùa Trôøi bieát ñieàu ñoù vì Ngaøi nhìn thaáy trong

2. Bôûi söï hi sinh cuûa Ñaáng Christ, Ñöùc Chuùa Trôøi
ban cho chuùng ta moät taám loøng môùi.
Tröø phi toâi nhaän ñöôïc moät taám loøng môùi, moät taám
loøng yeâu kính Chuùa caùch töï nhieân vaø cuõng töï nhieân
yeâu quí ngöôøi khaùc nhö chính mình, thì toâi môùi coù theå
laøm ñöôïc ñieàu Chuùa Jesus baûo taát caû chuùng ta phaûi
laøm. Trong EÂ-xeâ-chi-eân 36:26-27 vieát: “Ta seõ ban loøng
môùi cho caùc ngöôi, vaø ñaët thaàn môùi trong caùc ngöôi. Ta
seõ caát loøng baèng ñaù khoûi thòt caùc ngöôi, vaø ban cho caùc
ngöôi loøng baèng thòt. Ta seõ ñaët Thaàøn ta trong caùc
ngöôi, vaø khieán caùc ngöôi noi theo luaät leä Ta, thì caùc
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coûi nöõa. Ñöùc Thaùnh Linh khieán chuùng ta muoán giöõ gìn
maïng leänh Chuùa. Baây giôø coù moät söï thoâi thuùc töø beân
trong giuïc giaõ chuùng ta muoán soáng ñuùng, soáng ñaøng
hoaøng nhö lôøi Chuùa daïy. Chuùng ta khoâng caàn ai giaùm
saùt, khoâng caàn ai huø doaï nhö kieåu ñi ñöôøng maø thaáy
boùng caûnh saùt thì môùi ñi ñuùng luaät leä. Heã khi chuùng ta
muoán laøm ñieàu sai thì coù moät tieáng goõ nheï trong loøng
baûo chuùng ta “khoâng ñöôïc laøm nhö vaäy!” Chuùng ta baét
ñaàu yeâu kính Chuùa heát linh hoàn, baét ñaàu traûi nghieäm
söï hieän dieän cuûa Chuùa trong ñôøi soáng mình. Chuùng ta
yù thöùc söï hieän dieän cuûa Chuùa trong taâm linh mình,
trong ñôøi soáng mình caùch töï nhieân chöù khoâng giaû vôø
hay ñoùng kòch. Chuùng ta cuõng khoâng caàn phaûi ñeán moät
nôi ñaëc bieät naøo ñoù ñeå tìm caûm giaùc thieâng lieâng, vì
Ñöùc Chuùa Trôøi hieän dieän khaép moïi nôi. Khi chuùng ta
yeâu kính Ngaøi heát loøng, heát linh hoàn, thì chuùng ta cuõng
yeâu Ngaøi heát trí khoân.
Cô Ñoác Giaùo khoâng daønh cho nhöõng con ngöôøi khi
ñeán nhaø thôø thì laøm boä nghieâm chænh, ñaïo maïo maø
thöïc chaát beân trong khoâng coù gì. Cô Ñoác Giaùo laø cuûa
nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán Chuùa, ñeán vieäc daâng hieán
taâm trí mình cho Ñaáng ñaõ ban noù cho mình. Ñaây chính
laø yù nghóa cuûa vieäc yeâu kính Chuùa heát loøng, heát linh
hoàn, heát trí khoân. Noù khoâng haøm yù moät Cô Ñoác Nhaân
voâ taâm ñöôïc ngöôøi ta baûo laø phaûi neân nghó gì, neân tin
gì. Noù coù nghóa laø chuùng ta daâng taâm trí mình cho
Chuùa, vaø Ngaøi - Ñaáng Toaøn Naêng, saün saøng chia seû
moät phaàn baûn tính cuûa Ngaøi cho chuùng ta. Cho duø
chuùng ta chæ laø buïi ñaát, taâm trí buïi ñaát, soáng trong thaân
theå buïi ñaát thì Ngaøi cuõng ban cho chuùng ta söï hieåu bieát
Ngaøi. Khi chuùng ta yeâu Chuùa heát loøng, heát linh hoàn,
heát trí khoân thì chuùng ta seõ yeâu Chuùa heát söùc cuûa
mình. Caâu chuyeän cuûa chuùng ta coù yù nghóa laø ôû choã
naøy: Yeâu Chuùa heát söùc nghóa laø yeâu ngöôøi laân caän y
nhö theå mình yeâu mình. Vaø neáu khoâng yeâu ñöôïc
ngöôøi laân caän aáy nhö mình yeâu chính con ngöôøi ích kyû
cuûa mình thì xin ñöøng noùi laø chuùng ta yeâu Chuùa!

ngöôi seõ giöõ maïng lònh Ta vaø laøm theo.”
Quí vò thaáy khoâng? Lôøi Chuùa baûo raèng chuùng ta seõ
coù theå thay taám loøng môùi. Chuùa seõ caát loøng baèng ñaù,
taám loøng ích kyû khoûi chuùng ta vaø ban cho chuùng ta một
taám loøng baèng thòt. Taám loøng bieát ñau xoùt khi chò em
mình ñau khoå, taám loøng coù theå caûm thöông khi coù
ngöôøi rôi xuoáng vöïc saâu loãi laàm. Tuy nhieân, muoán thay
loøng thì phaûi coù ngöôøi saün saøng hieán taëng.
Coù moät baùc sĩ người Ghana maéc beänh thaän, ngöôøi
em cuûa oâng saün saøng chia bôùt moät quaû thaän cho anh
mình, hai anh em ñöôïc caùc baùc só Myõ gheùp thaän cuûa
em cho anh. Tuy nhieân traùi thaän khoâng chòu hoaït ñoäng
trong cô theå ngöôøi anh, coøn ngöôøi em trôû veà Ghana
thieáu maát moät quaû thaän. Ai trong chuùng ta cuõng coù theå
saün saøng giuùp ñôõ anh chò em ruoät cuûa mình nhö vaäy.
Neáu chuùng ta yeâu thöông ngöôøi nhaø mình thì chaéc
chaén chuùng ta khoâng töø choái giuùp ñôõ. Nhöng coù bao
nhieâu ngöôøi trong chuùng ta daùm noùi: “Baïn caàn moät quaû
tim ö? Haõy laáy quaû tim cuûa toâi ñi.” Baïn coù bieát ai noùi
nhö vaäy khoâng? Toâi khoâng bieát coù ai noùi nhö vaäy.
Khi Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn xuoáng traàn gian vaø thaáy
tình traïng cuûa nhaân loaïi thì ngoaøi vieäc thay taám loøng,
khoâng coøn keá hoaïch naøo khaû thi khaùc nöõa. Chuùa Jesus
Christ ñaõ noùi: “Haõy laáy taám loøng cuûa con”, vaø Ñöùc
Chuùa Cha ñaõ laáy. Treân caùi baøn moå mang hình caây thaäp
töï, Ñöùc Chuùa Trôøi - Danh y Ñaïi taøi, ñaõ laáy traùi tim vaø
baûn taùnh cuûa Chuùa Jesus vaø ban taëng cho traàn gian.
Chuùa ban taëng chuùng ta traùi tim cuûa Ngaøi vì bieát
raèng loøng con ngöôøi khoâng bao giôø coù theå yeâu kính
Chuùa ñöôïc. Chuùng ta coù theå ñem ngöôøi ta tôùi nhaø thôø,
môøi hoï ngoài gheá, ñöa cho hoï quyeån Kinh Thaùnh vaø
Thaùnh Ca, roài höôùng daãn hoï caùch thöùc laøm moät ngöôøi
Cô Ñoác chaân chính… song con ngöôøi aáy vaãn mang traùi
tim - taám loøng ích kyû, aùc ñoäc maø khi sinh ra ñaõ ôû saün
trong loàng ngöïc chuùng ta. Nhöng khi chuùng ta thöøa
höôûng baûn taùnh thieân thöôïng, nhaän traùi tim cuûa Ñaáng
Christ, nhaän baûn taùnh cuûa Ngaøi, nhaän chính Ñaáng
Christ thoâng qua Thaùnh Linh Ngaøi thì taát caû caùc van
ñeàu ñöôïc khai thoâng; khi aáy baïn vaø toâi môùi coù khaû
naêng ñeå yeâu kính Chuùa heát loøng, heát linh hoàn, heát söùc,
heát trí khoân.
3. Taám loøng môùi giuùp chuùng ta yeâu kính Chuùa heát
loøng, heát linh hoàn, heát trí khoân, heát söùc.
Sau khi ñöôïc thay loøng môùi thì chuùng ta töøng traûi
moät öôùc ao chaùy boûng ñeå yeâu Chuùa heát loøng. Ñieàu naøy
coù nghóa gì? Coù nghóa laø loøng chuùng ta khoâng coøn cöùng
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4. Loøng yeâu kính Chuùa ñöôïc theå hieän khi chuùng ta
quan taâm chaêm soùc cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu.
Nhieàu laàn chuùng ta nghó raèng coù theå ño löôøng tình
yeâu cuûa mình daønh cho Chuùa qua caûm giaùc khi mình
caàu nguyeän, hay khi haùt toân vinh Chuùa trong nhaø thôø.
Khoâng haún laø nhö vaäy. Ñieàu ñoù chæ laø moät phaàn maø
thoâi.
Chuùa Jesus Christ muoán bieát chuùng ta quan taâm ñeán
ngöôøi laân caän cuûa mình nhö theá naøo. Caùi ngöôøi mình
deã thaáy nhaát ñoù ñang trong tình traïng naøo? Hoï ñang ôû

trong taâm traïng naøo: Vui veû? Buoàn raàu? Thieáu aên?
Thaát nghieäp? Beänh taät? Lo laéng? Khoùc loùc? Nôï naàn?...

ñi luoân vì toâi baän ñi nhoùm phuï nöõ, vì toâi phải ñi hoïc
Kinh Thaùnh, vì toâi baän ñi hoïp ban ngaønh, vì toâi bận
chăm lo cho gia ñình mình v.v… thì xin ñöøng ngoä nhaän
maø noùi raèng mình yeâu Chuùa.
Ñoù laø nhöõng ñieàu noùi thì deã nhöng laøm thaät khoâng
deã, vì laø caû moät thaùch thöùc cho chuùng ta khi bieát raèng
Chuùa ñaùnh giaù tình yeâu toâi daønh cho Ngaøi baèng haønh
ñoäng cuûa toâi, tình yeâu thöông ñöôïc theå hieän ra baèng
haønh ñoäng ñeán nhöõng ngöôøi ñang ôû trong caûnh ngoä ñau
loøng. “Vaäy laø toâi phaûi yeâu ngöôøi laân caän nhö mình ö?
Nhöng ai laø ngöôøi laân caän toâi kia chöù?” Quí baø, quyù...

Chuùa muoán bieát phaûn öùng cuûa chuùng ta khi chò em
cuûa mình gaëp caûnh traùi ngang, gaëp caûnh tai öông, beänh
taät v.v… Nghóa laø khi hoï ñang bò cöôùp ñi söùc khoûe,
tieàn baïc, cöôùp ñi söï bình an trong taâm hoàn, cöôùp ñi hi
voïng trong cuoäc soáng, thì chuùng ta boû ñi luoân, laøm
ngô? Hay chuùng ta ñeán beân caïnh gheù vai naâng ngöôøi
aáy leân, xoa dòu taâm hoàn baát an? Hoï ñau oám khoâng coù
ngöôøi thaân beân caïnh, chuùng ta coù ñi chôï naáu duøm cho
mieáng chaùo hay giaët duøm caùi aùo caùi quaàn hay khoâng?
Neáu chuùng ta vaãn ôû treân löng con löøa cuûa mình maø boû

( Xin ñoïc tieáp ôû trang 11 )

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston
Vietnamese Alliance Church of Houston
12343 Old Walters Rd. Houston, TX 77014
Phone: 281-583-8821
Website : www.tinlanhhouston.org
*******

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 – tiểu bang Texas,
Hoa Kỳ.
Với 37 năm lịch sử, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston là Hội thánh Cơ Đốc lâu đời nhất của cộng đồng
người Việt được thành lập tại Houston. Khi quý vị đến với Hội Thánh chúng tôi, quý vị sẽ tìm thấy một cộng đồng
người Việt nồng ấm và thân thiện. Đó là mục đích thường xuyên của chúng tôi nhằm phản chiếu tình yêu của
Thượng Đế và sống xứng đáng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ đến với chúng tôi và 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, 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 11, nhân dịp Lễ Tạ ơn, chúng tôi có chương trình đặc biệt tại nhà thờ Tin Lành
Houston – 12343 Old Walters Rd. (Houston, TX 77014) vào lúc 7:30 PM ngày Thứ Năm
22/11/2012. 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!
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