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Quý bạn đọc thân mến,

ảm tạ Chúa đã ban ơn cho nguyệt san CNgười Chăn Bầy - bản tin điện tử của tạp 

chí Cội Nguồn - được phát hành số đầu tiên vào 

đầu tháng 9 năm 2021. Trong tháng qua, các bạn 

đã đọc, chia sẻ cho nhau, và đóng góp ý kiến đến 

chúng tôi. Đây là niềm khích lệ rất lớn để chúng 

tôi tiếp tục phục vụ Chúa và bạn đọc. Xin chân 

thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu này. 

    Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Giê-xu Christ là 

Đấng Chăn Chiên nhân lành (Giăng 10:11). Ngài 

dẫn dắt chúng ta như bầy chiên đến đồng xanh 

nước biếc (theo Thi Thiên 23:2). Với tâm tình đó, 

trong số này, nguyệt san Người Chăn Bầy sẽ 

hướng đến các thành viên trong gia đình như 

cảm xúc của mẹ, sự cứu rỗi linh hồn của con cái, 

những cuộc trò chuyện tâm giao với cha, tình chú 

cháu. Đồng thời, chúng ta suy niệm về Đức Chúa 

Trời quyền năng, về vững tâm khi chịu khổ, về 

thái độ khi đối diện với cơn đại dịch… và, những 

chuyên mục thường xuyên khác.

     Kính mời quý tôi tớ con cái Chúa cùng đọc, 

chia sẻ và cầu thay cho chúng tôi. Trân trọng.

Trong Đấng Chăn Chiên nhân lành,

Mục sư Nguyễn Văn Đại

Chủ nhiệm

Tháng 10 / 2021
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nên chú tâm một cách thích thú. 

Anh nói:

- Em nghĩ rằng điều này không 

dễ dàng chút nào! 

Mục sư cầm con dao thẳng đứng 

trong tay, vừa đặt trên bìa quyển 

Kinh Thánh, vừa nói: 

- Nhưng mà, tôi đang làm đây!

- Ồ! Tại vì mục sư giữ nó trong tay 

mà! - Chàng thanh niên thất vọng 

nói.

- Dĩ nhiên rồi, anh có thấy con dao 

nào tự nó đứng khơi khơi một mình, 

nếu không được cầm giữ trong khi xe 

lửa lắc lư đâu?” - Rồi mục sư nói tiếp: 

Và chúng ta trong cuộc đời này cũng 

giống như cũng vậy.

Cách ứng xử của mỗi người trước 

hoạn nạn cho thấy niềm tin của họ 

như thế nào. Cay đắng và đau đớn 

trong thử thách khiến con người 

không tin cậy Ðức Chúa Trời là Ðấng 
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DƯỠNG LINH

Mục sư Nguyễn Văn Đại

Trên một chuyến tàu hỏa, trong 

một buồng nhỏ của toa hành 

khách có hai người ngồi nói chuyện 

cùng nhau. Người lớn tuổi là mục sư 

và người trẻ tuổi là một tín hữu. Họ 

mới gặp nhau lần đầu và làm quen 

sau vài câu chuyện xã giao. Rồi 

người thanh niên tâm sự về đời sống 

nhiều khó khăn và hoạn nạn của 

mình. Anh chán nản và nói rằng 

không thể nào giữ cho đời sống 

mình đứng vững trong đức tin quá 

một tuần. Nghe vậy, vị mục sư lấy 

trong cặp mình ra một quyển Kinh 

Thánh và một con dao xếp dùng để 

rọc giấy và nói:

- Anh hãy xem đây, mặc dù xe lửa 

đang bị lắc lư, tôi sẽ làm cho con dao 

xếp này đứng thẳng vững vàng trên 

bìa của quyển Kinh Thánh. - Chàng 

thanh niên nghĩ rằng đây là một trò 

ảo thuật hay một mánh lới nào đó 

VỮNG TÂM    CHỊU KHỔkhi

Kinh Thánh:  II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

Câu nền tảng: “Theo sự công minh của Đức Chúa Trời, Ngài hẳn sẽ 

lấy hoạn nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho 

anh em; và cho anh em là những người chịu hoạn 

nạn được an nghỉ với chúng tôi” .

(II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7a)



sáng tạo và bảo tồn muôn vật. Khi 

quá thất vọng và buồn thảm trước sự 

mất mát, bất công trong cuộc sống, 

người ta nói: “Không có Ðức Chúa 

Trời, nếu có thì tại sao lại có sự bất 

công và người làm ác thì cứ vẫn tồn 

tại và thịnh vượng?”

Là tín nhân, chúng ta phải luôn tin 

cậy rằng “Ðức Chúa Trời luôn nắm 

giữ tương lai tôi” cho dù có thử thách, 

hoạn nạn, sóng gió trong đời. Từ nền 

tảng đó, trước những sự việc không 

hiểu rõ được, trước những điều 

dường như bất công, thiệt thòi, thì tín 

nhân cứ vững tâm vì tin rằng Ðức 

Chúa Trời là Ðấng Công minh, Ngài 

sẽ đối xử công bằng cho chúng ta. 

Làm thế nào để chúng ta có thể 

vững tâm trong nghịch cảnh? Phao-

lô đã trang bị cho người tin Chúa tại 

Tê-sa-lô-ni-ca những sự nhận biết để 

giúp họ tăng trưởng đức tin và đó 

cũng là những nhận biết mà chúng 

ta cần có khi sống trên cuộc đời này.

Đầu tiên, chúng ta cần nhận biết:

Ngoài lời giới thiệu và chúc phước 

đầu thư như cách viết thường thấy 

trong thế kỷ đầu tiên, sứ đồ Phao-lô 

tiếp tục bức thư thứ hai gửi cho tín 

hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca bằng lời 

cầu nguyện thật chân thành (câu 1-2).

Ông khích lệ họ rằng ông luôn 

cảm tạ Chúa vì đức tin tăng trưởng và 

tình yêu thương của tín hữu đã được 

gia tăng trong đời sống (câu 3). Ðối 

với Hội thánh của Chúa ở khắp nơi 

thì ông hãnh diện vì lòng kiên trì và 

đức tin chịu đựng hoạn nạn dù phải 

trải qua sự bắt bớ (câu 4). Khi đưa ra 

những lời này, Phao-lô muốn họ nhìn 

lại những diễn biến trong quá khứ để 

I. CHÚA ÐANG LÀM ÐIỀU GÌ 

TRONG TÔI? (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4)
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nhận biết Chúa đã và đang hành 

động trong đời sống của họ. 

Tại sao trong sự bắt bớ, hoạn nạn 

mà họ không ngã lòng, thối chí? 

Làm thế nào họ đứng vững, kiên trì 

trong đức tin trước những bất công, 

mất mát, đau khổ? Ðộng lực nào 

giúp họ thể hiện tình thương trong 

nghịch cảnh? Phao-lô đã gọi họ là 

“Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi 

cho Hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở 

trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, 

và trong Chúa là Đức Chúa [Giê-xu] 

Christ” (câu 1). Lời giải đáp chính là 

“chúng ta ở trong Chúa”. Đức Chúa 

Giê-xu từng phán: “Ta là cây nho, các 

con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta 

trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, 

vì ngoài Ta các con không làm gì 

được” (Giăng 15:5). Ở trong Chúa 

giống như chúng ta đang sống trong 

bầu khí quyển, và Chúa ở trong ta 

giống như ta đang hít không khí 

trong lành vào buồng phổi của 

mình. Ðiều đó mang lại sự sống và 

sức sống mới. Ðời sống thuộc linh 

cũng giống như vậy. Ý thức Chúa 

đang hiện diện và hành động trong 

đời sống, chúng ta sẽ có được sức 

sống thuộc linh mạnh mẽ và an tâm 

trước nghịch cảnh.

Điều thứ hai chúng ta cần nhận 

biết là:

Ðiều thứ hai mà Phao-lô muốn 

II. CHÚA SẼ LÀM ÐIỀU GÌ VỚI 

TÔI? (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-10)

chúng ta nhận biết, ấy là, trong khi 

sống giữa hoàn cảnh tăm tối hiện tại, 

phải biết Chúa sẽ làm điều gì cho 

chúng ta trong tương lai? 

Sứ đồ Phao-lô bày tỏ ba khía cạnh 

cuộc sống mà Chúa làm với chúng ta:

Thứ nhất, theo sự công minh của 

Chúa, sự hoạn nạn hiện nay là bằng 

chứng vững chắc để chúng ta nhận 

phước hạnh trong vương quốc Ðức 

Chúa Trời trong tương lai (câu 5), 

được bước vào sự nghỉ ngơi phước 

hạnh khi Chúa “hiện đến” khi Ngài 

tái lâm (câu 7).

Đây là chứng cứ về sự phán xét 

công minh của Đức Chúa Trời, để 

anh em trở nên xứng đáng với 

vương quốc Đức Chúa Trời, chính 

vì vương quốc đó mà anh em chịu 

khổ. Theo sự công minh của Đức 

Chúa Trời, Ngài hẳn sẽ lấy hoạn 

nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn 

cho anh em; và cho anh em là 

những người chịu hoạn nạn được 

an nghỉ với chúng tôi, trong ngày 

Chúa là Đức Chúa [Giê-xu] từ trời 

hiện đến giữa ngọn lửa hừng, với 

các thiên sứ đầy uy lực của Ngài. 

Ngài sẽ trừng phạt những kẻ 

không chịu nhận biết Đức Chúa 

Trời và không vâng phục Tin Lành 

của Chúa chúng ta là Đức Chúa 

[Giê-xu]. Họ sẽ chịu hình phạt hủy 

diệt đời đời, phân cách khỏi sự 

hiện diện của Chúa và vinh quang 

của quyền năng Ngài. (II Tê-sa-lô-

ni-ca 1:5-9)
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Phao-lô cũng bày tỏ điều tương 

tự với Cơ Đốc nhân tại thành Rô-ma: 

“Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện 

tại không đáng so sánh với vinh 

quang tương lai sẽ được tỏ ra cho 

chúng ta” (Rô-ma 8:18). 

Thứ nhì, theo sự công minh của 

Chúa, Ngài sẽ lấy hoạn nạn báo trả 

những kẻ gây hoạn nạn cho con dân 

Chúa (câu 6). Chúng sẽ bị hủy diệt 

đời đời (câu 9) bằng hình phạt trong 

ngọn lửa hừng (câu 7b). Ðôi khi, vì bị 
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đau đớn hoặc tổn thương quá nhiều, 

chúng ta muốn trả thù, nhưng Chúa 

không cho phép chúng ta làm điều 

đó. Chúng ta phải nhận biết rằng “sự 

báo trả” thuộc về Chúa, Ngài sẽ thực 

hiện theo bản tính công minh của 

Ngài (Thi Thiên 54:5; 94:1; Rô-ma 

12:19). Người xưa có nói: “Thiện ác 

đáo đầu chung hữu báo” nghĩa là 

điều thiện, điều ác cũng có ngày báo 

trả (Minh Tâm Bửu Giám, Thiên Kế 

Thiện). Chúa dạy chúng ta chớ trả 

thù (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:15). Nhận biết 

Chúa là Ðấng Chí công, Ngaì  sẽ báo 

trả cho chúng ta trong ngày phán 

xét, thì chúng ta an tâm trước những 

thử thách hiện nay.

Thứ ba, theo sự công minh của 

Chúa, những người không chịu tin 

nhận Ðức Chúa Trời, những kẻ 

không vâng phục Tin Lành cứu rỗi, 

họ sẽ bị hình phạt, bị huỷ diệt đời 

đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện 

và quyền năng vinh quang của 

Chúa mãi mãi (câu 9). Mạnh Tử nói 

rằng: “Thuận thiên giả tồn, nghịch 

thiên giả vong”. Có nghĩa là, thuận 

theo Trời thì còn, trái với trời thì mất. 

Khi nhận biết rằng Chúa sẽ có hình 

phạt thích đáng cho những người 

khước từ Tin Lành Cứu rỗi, đồng 

thời ban mão triều thiên của sự sống 

đời đời cho người trung tín theo 

Ngài, chúng ta an tâm trong nghịch 

cảnh để trung tín phục vụ Chúa, cho 

dù người khác có đáp ứng ra sao. Vì 

phần thưởng của người trung tín là 

mão triều thiên của sự sống đời đời 

(Gia-cơ 1:12).

Điều thứ ba chúng ta cần nhận 

biết là:

Tạ ơn Chúa, vì Chúa đang hành 

động trong tôi hiện nay, Chúa sẽ làm 

những điều công bằng cho tôi trong 

tương lai, vậy Chúa muốn tôi làm 

điều gì cho Chúa bây giờ? Ðó là điều 

mà Phao-lô cầu nguyện và nêu ra ở 

câu 11: “Cho nên, chúng tôi vì anh 

em cầu nguyện không thôi, hầu cho 

Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh 

em xứng đáng với sự gọi của Ngài, 

và cho Ngài lấy quyền phép (1) làm 

trọn trong anh em mọi ý định 

thương xót của lòng nhân Ngài, (2) 

và công việc của đức tin” hay “công 

việc xuất phát từ đức tin” (BDM).

Sứ đồ Phao-lô mong ước qua các 

tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, Chúa sẽ làm 

nhiều hơn nữa để danh Ngài được 

vinh hiển (câu 12). Bí quyết thành 

công một lần nữa được đề cập trong 

câu 12: Chúa trong anh em, và anh 

em trong Ngài. 

Một thanh sắt thô không làm 

được gì! Nhưng khi bỏ sắt vào lửa 

một thời gian, người ta mang ra khỏi 

lò thì nó là một thanh sắt nóng và rực 

lửa. Nó có thể làm cháy bất cứ vật gì 

xung quanh. Tại sao? Tại vì lửa đã ở 

trong sắt. Chúng ta ở trong Chúa và 

Chúa ở trong chúng ta cũng giống 

III. CHÚA MUỐN LÀM ÐIỀU GÌ 

QUA TÔI? (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11-12)
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như thế. Ngoài Chúa chúng ta vô 

dụng, nhưng chúng ta có được năng 

lực hầu việc Chúa là nhờ Chúa ở 

cùng chúng ta. Phao-lô nói với Hội 

Thánh tại thành Phi-líp: “Tôi làm 

được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực 

cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Sau cùng, chúng ta đọc câu 10, là 

câu dường như đã bị bỏ qua trong 

các phần trên. Ðây là câu quan trọng 

vô cùng. Phao-lô nói: “Vào ngày ấy, 

khi Ngài đến để được tôn vinh giữa 

các thánh và được chiêm ngưỡng 

giữa mọi người đã tin; mà anh chị 

em là những người trong số đó, vì 

anh chị em đã tin lời chứng của 

chúng tôi” (BDM).

“Ngày ấy” là ngày Đức Chúa Giê-

xu tái lâm. Chúa đã đến thế gian này 

lần thứ nhất để thực hiện nhiệm 

mạng cứu chuộc, và rồi một ngày 

trong tương lai, Ngài sẽ trở lại thế 

gian này lần thứ hai để trực tiếp đón 

rước chúng ta vào vương quốc của 

Ngài. Ðó là ngày vinh quang. Chúa 

được tôn vinh giữa các thánh đồ và 

được chiêm ngưỡng giữa mọi người 

tin, mà chúng ta là những người 

trong số đó. Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ ơn 

Chúa.

Có một mục sư được mời đi giảng 

tại một thành phố khá xa nơi ông 

đang sinh sống. Theo hẹn trước, ông 

đến một trạm dừng xe, đứng ở đó với 

một chiếc va ly chờ người đến đón. 

Một chiếc xe hơi chạy đến và người tài 

xế hỏi: “Ông có phải là Mục sư Hà 

không?” “Phải” - Mục sư đáp lại. 

Ngay sau đó, hành lý của ông được 

đưa vào xe và ngay lập tức chiếc xe 

chạy đi. Ông mục sư đứng ở trạm, bối 

rối, tự hỏi không biết phải làm gì 

đây… thì một chiếc xe hơi thật đẹp 

chạy đến và dừng lại bên cạnh ông: 

- Có phải ông là Mục sư Hà 

không?  

- Ðúng, có một người vừa hỏi tôi 

điều đó và đã chạy mất cùng với 

hành lý của tôi!

- Ồ! Mục sư an tâm, anh ấy là 

người giúp việc của tôi. Tôi là chấp 

sự của Hội thánh. Tôi sai anh ấy đến 

sớm để mang giúp mục sư hành lý, 

nhưng đích thân tôi phải đến để đón 

mục sư về.

Bạn thân mến, không phải thiên 

sứ nhưng chính Đức Chúa Giê-xu sẽ 

đích thân đến đón tiếp chúng ta vào 

vương quốc của Ngài. Ðó là ngày 

Chúa được tôn vinh giữa các thánh 

và được chiêm ngưỡng giữa những 

người thuộc về Ngài. Sứ đồ Phao-lô 

đã khẳng định như vậy. Và anh chị 

em là những người trong số đó. Khi ý 

thức được điều kỳ diệu mà Kinh 

Thánh đã bày tỏ cho chúng ta, chúng 

ta vững tâm trong nghịch cảnh, chờ 

đợi sự báo trả công minh của Chúa và 

“nhờ quyền năng Ngài mà hoàn tất 

mọi khát vọng tốt đẹp và công việc 

của đức tin anh em… để xứng đáng 

với sự kêu gọi của Ngài” (II Tê-sa-lô-

ni-ca 1:11). A-men. - NVĐ
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56

DƯỠNG LINH

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Sống ở trên đời, sau mươi năm 

ngắn ngủi thì cũng có lúc 

chúng ta phải suy nghĩ đến việc vào 

đời. Khi đó, chúng ta quan tâm đến 

nhiều điều. Có khi là đối diện với lo 

âu cơm áo gạo tiền, hay gánh nặng 

gia đình, sự nghiệp. Có khi là những 

nỗi sợ hãi dằn vặt nội tâm, chai lì 

niềm tin, hay trầm cảm. Có khi là 

bệnh tật, chết chóc, và hoang mang. 

Trong giây phút đó, chúng ta có thể 

cảm nhận khoảng trống trong tâm 

hồn mình. Và rồi, nhiều người hay 

tự hỏi, “tôi sống để làm gì?” 

Nhân loại ngày nay vất vả đi tìm 

lời giải đáp cho câu hỏi đó. Có người 

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3:1-19

Lu-ca 2:6-14

Vượt qua

SỢ HÃI

dùng triết học. Có người dùng khoa 

học. Có người dùng kinh nghiệm 

bản thân. Nhiều người trả lời bằng 

thành quả lao động của mình. Cũng 

lắm người lý luận bằng những cuộc 

vui thâu đêm, hay những hình ảnh 

khoe mẽ trên mạng xã hội. Rồi cuộc 

vui tàn. Có bao nhiêu người thức 

dậy đón ánh bình minh mà không bị 

chênh vênh với khoảng trống trong 

tâm hồn của mình?!

Cảm giác đó là khởi đầu của nỗi 

sợ hãi trong cô đơn, dù là trên đỉnh 

danh vọng. Đó là cảnh chán chường 

với vật chất vô nghĩa. Hay đó cũng là 

con đường dẫn đến khủng hoảng, 
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đánh mất niềm tin vào cuộc sống. 

Chỉ khi được lấp đầy khoảng trống 

tâm hồn thì con người mới giải quyết 

tận gốc được vấn đề sợ hãi. 

Làm sao để tâm hồn được lấp 

đầy? Lấp đầy bằng điều gì? Tôi phải 

làm như thế nào để lấp đầy cảm giác 

sợ hãi đó? 

Câu chuyện “Sự Sa Ngã Đầu 

Tiên” đã khép lại với tình trạng “vì 

mọi người đều đã phạm tội, thiếu 

mất vinh quang của Đức Chúa Trời” 

(Rô-ma 3:23). Những đại diện đầu 

tiên của nhân loại, vì đặt cái tôi lên 

cao bằng Đức Chúa Trời, đã đánh 

mất địa vị và cuộc sống mình đang 

có bằng chính lòng tham lam và tự 

tôn. Bởi những điều đó đã bắt cầu 

cho tội lỗi len vào trong tâm thức và 

linh hồn con người. Bởi tội lỗi, dù 

con người có nhận thức được tính 

đúng sai, phải quấy nhưng vẫn chịu 

cảnh “lực bất tòng tâm” bởi dục 

vọng cai trị lý trí, ý chí, tình cảm của 

mình. Ngày xưa, A-đam đầu tiên 

vừa mới phạm tội, nhưng vẫn còn 

thật thà đáp lời với Thượng đế rằng, 

“Nghe tiếng Chúa trong vườn, con 

sợ nên đi trốn, vì con trần truồng” 

(Sáng Thế Ký 3:10). Còn ngày nay, 

con người sẵn sàng chối biến tất cả 

mà làm như chẳng có chuyện gì xảy 

ra. 

Tuy nhiên, lòng thật thà chốc lát 

đó của A-đam cũng nhanh chóng 

gục ngã trong bóng tối của tội lỗi. 

Ông A-đam và bà Ê-va nhục nhã đỗ 

lỗi cho nhau. Hành động đó cho 

thấy dục vọng cai trị lý trí, ý chí, tình 

cảm bày tỏ qua cách họ sợ trách 

nhiệm, sợ đối diện sự thật nhưng lại 

quên đi kính sợ Chúa. Chính điều 

này cũng minh họa cho mối tương 

giao bị cắt đứt giữa Thượng đế với 

con người. “Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” 

A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa 

trong vườn, con sợ nên đi trốn…” 

(Sáng Thế Ký 3:9-10a). Nói một cách 

khác, có một nỗi sợ hãi trong lòng 

nhân loại khiến họ trốn lánh mối 

tương giao với Thượng đế. Dù cho 

Đức Chúa Trời sẵn sàng đến để giúp 

con người đi tìm giải pháp, họ vẫn 

trốn. Thay vì trực tiếp kêu Trời, tin 

tưởng nơi Trời, chúng ta thường đi 

tìm giải pháp khác. Chúng ta dùng 

nhiều lý do để biện hộ cho nỗi sợ hãi 

của mình. Chúng ta tìm một ai đó 

dường như có đủ khả năng thay 

mình tiếp kiến Thượng đế, thay vì 

chính diện ra mắt Ngài. Từ những 

nỗi sợ hãi ôm trong lòng, dẫn đến 

con người thường sợ khi phải đối 

diện với Đức Chúa Trời. Bởi vì, Ngài 

là Đấng biết rõ hết mọi tâm tư suy 

tưởng của lòng người. Tội lỗi đầu 

tiên đã khiến cho nỗi sợ hãi xâm 

chiếm đời sống nhân loại, và tiếp tục 

kéo dài nỗi sợ đó theo dòng lịch sử 

nhân loại.

Càng sợ hãi, con người càng xa 

lánh Chúa. Càng xa lánh Chúa, con 

người càng miệt mài đi tìm đủ thứ 
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lấp đầy khoảng trống tâm linh của 

mình. Càng đi tìm lấp đầy, con người 

càng hụt hẫng. Càng hụt hẫng, con 

người càng sợ hãi. Nhân loại đã và 

đang sống một cái vòng lẩn quẩn 

của sự “thiếu mất vinh quang của 

Đức Chúa Trời”. Họ đang bế tắt. 

Nhiều người trong chúng ta đang bị 

bế tắc giữa cuộc sống bệnh tật, lo âu, 

và thiếu vắng niềm tin này.

Sự giáng sinh của một Đấng từ 

Trời là giải pháp duy nhất mang con 

người ra khỏi cảnh bế tắc đó. Khi 

Ngài vào đời, sứ điệp đầu tiên của vị 

thiên sứ báo tin cho các mục đồng, 

những đại diện nhân loại đầu tiên 

nhận tin mừng từ Đức Chúa Trời, là 

“đừng sợ!” (Lu-ca 2:10). Trước cảnh 

tượng “vinh quang của Chúa chói 

rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi” 

(Lu-ca 2:9), lời yên ủi “đừng sợ” đã 

mở đầu một Tin Lành giải phóng 

con người khỏi những bất an và mở 

ra cho họ một trang sử mới để trực 

tiếp đến cùng Thượng đế. 

Nếu hậu quả đầu tiên của việc 

con người phạm tội là sợ, thì lời yên 

ủi đầu tiên của Tin Lành khi Đức 

Chúa Trời vào đời làm người là 

“đừng sợ!” Nói một cách khác, chính 

sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu 

đã phá tan gông cùm sợ hãi cho 

những ai bằng lòng bước vào mối 

tương giao với Đức Chúa Trời. Thế 

nhưng, trước khi nhận tin mừng đó, 

con người phải thuận phục đối diện 

với Chúa. Một cố vấn tôn giáo ngày 

xưa đã bày tỏ kinh nghiệm này khi 

thốt lên: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! 

Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một 

dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy 

Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn 

quân!” (Ê-sai 6:5). Chỉ khi đầu phục 

Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể 

thấy được một cách toàn diện 

những bất toàn của mình mà bằng 

lòng tiếp nhận giải pháp vượt qua sợ 

hãi mà Chúa đã dành cho chúng ta. 

 Tuy nhiên, con người vẫn còn lẩn 

quẩn “kêu Trời không thấu” vì cớ tội 

lỗi. Nỗi sợ hãi càng dâng cao khi 

chúng ta đương đầu với bệnh tật, 

đói nghèo, hay thất bại. Người Việt 

thường nói, “khôn ba năm, dại một 

giờ”. Trọn cả một đời làm việc nghĩa, 

chỉ sơ sẩy một tí đã thành ra công 

cốc. Không với tới Trời, không kết 

nối được với Thượng đế, con người 

mù mờ giữa thiện và ác, giữa chánh 

và tà, giữa sáng và tối. Lòng yêu cái 

đẹp, cái thiện vẫn còn đó, nhưng 

mấy ai trong chúng ta có thể tự mình 

giữ cho thanh tịnh mà vươn tới cõi 

thánh khiết? 

Nói đến đây, tôi mời quý vị cùng 

tôi suy gẫm đến tình cảm của Đấng 

Tạo hóa dành cho con người. Khi 

chúng ta là con cái của Ngài đang 

chịu cảnh bất an, tuyệt vọng, chắc 

chắn Chúa không làm ngơ. Như các 

bậc cha mẹ luôn muốn chăm sóc, bảo 

vệ con mình, Đức Chúa Trời cũng 

muốn làm một điều gì đó để giải 

thoát con người khỏi gông cùm của 
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tội lỗi đang siết chặt họ bằng sợ hãi.   

Tôi nhớ ngày còn bé, mỗi khi ra 

sau vườn nhà lúc chạng vạng tối thì 

sợ lắm. Sợ đủ thứ, nào là bóng mập 

mờ của cây cỏ, tiếng ếch nhái, ễnh 

ương, và cả tiếng vi vu của gió… 

Không hiểu vì sao, cũng cảnh vườn 

như vậy, nhưng về đêm nó lại rùng 

rợn khôn tả. Tuy nhiên, mỗi khi đi 

với Cha, hay biết Mẹ đang ở phía sau 

lưng thì lòng tôi an tâm lắm! Trí óc 

đơn sơ của tôi tin tưởng hoàn toàn 

và sự hiện diện của Cha Mẹ. Tôi tin 

rằng Cha Mẹ luôn bảo vệ và chiến 

thắng mọi khó nguy có thể xảy đến 

bất thình lình. Tất nhiên, càng lớn tôi 

càng thấy người lớn nói riêng hay 

con người nói chung có những giới 

hạn nhất định để cứu người khác lẫn 

cứu chính mình. Cũng như tất cả 

mọi người, sự giúp đỡ của Cha Mẹ 

tôi có giới hạn. Vì vậy, để thoát khỏi 

nỗi sợ hãi sâu xa là tội lỗi, con người 

cần một Đấng có thẩm quyền trên 
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tất cả mọi người, yêu thương tất cả 

mọi người, và sẵn sàng hy sinh cho 

tất cả mọi người. Kinh Thánh giới 

thiệu Đấng đó qua Phúc âm Giăng 

3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương 

thế gian đến nỗi đã ban Con Một của 

Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không 

bị hư mất mà được sự sống đời đời”. 

Khi nói về sự kiện Con Một của 

Đức Chúa Trời giáng sinh, lời tiên tri 

từ hàng trăm năm trước cho biết: “Vì 

vậy, chính Chúa sẽ ban cho các 

ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ 

sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt 

tên là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức 

Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ê-sai 

7:14; Ma-thi-ơ 1:23). Trong văn hóa 

Do Thái, khái niệm “con” không 

dừng lại ở vai vế thứ bậc, nhưng 

đồng thời bày tỏ bản chất đồng nhất. 

Nói một cách khác, Con Một của 

Đức Chúa Trời giáng sinh cho chúng 

ta cũng là “Đức Chúa Trời ở cùng 

chúng ta”. Do đó, con người không 

tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi của 

mình. Đức Chúa Giê-xu đã vào đời 

làm người để chúng ta có thể liên hệ 

với Ngài và tay trong tay với Ngài 

bước “đi trong trũng bóng chết… 

[mà] chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở 

cùng” (Thi Thiên 23:4). Tác giả Thi 

Thiên 23 đã kinh nghiệm được điều 

đó, khi ý thức được sự hiện diện của 

Thượng Đế trong cuộc đời mình. 

Trong văn hóa Việt Nam, thật 

khó hiểu cho chúng ta khi nghe về 

một Ông Trời xa tít trên cao lại bằng 

lòng đến ở giữa con người! Nhưng 

đây chính là tin mừng cho người 

Việt. Giữa cảnh bệnh tật, thiếu thốn, 

khó khăn hiện nay, Đức Chúa Giê-

xu Christ đã vào đời để cho mỗi 

chúng ta – những con người đang 

vật lộn với cuộc đời – có thể liên hệ 

trực tiếp với Ngài. Vì Chúa hiện diện 

giữa cuộc đời này, chúng ta có thể 

mạnh dạng tin rằng, Đức Chúa Trời 

cảm thông với nỗi khổ của chúng ta. 

Đức Chúa Giê-xu có thể giải phóng 

con người ra khỏi gánh nặng của tội 

lỗi và Đức Thánh Linh sẽ giúp mỗi 

người đối diện một cách tự tin trước 

bao sợ hãi luôn ám ảnh nhân loại.

Nhiều người từng kinh nghiệm 

được điều này cho biết, Chúa chẳng 

những giúp chúng ta vượt qua sợ 

hãi, mà còn đảm bảo cho một cuộc 

sống tươi mới, ý nghĩa, và vui thỏa 

trong bất cứ cảnh ngộ nào. Ngay bây 

giờ, tâm trạng của bạn ra sao? Kính 

mời bạn tin cậy nơi Chúa để vượt 

qua sự sợ hãi mà mình đang đối 

diện.

Với tất cả tấm lòng mong ước của 

tôi dành cho bạn. - NĐP
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Cũng trong lời mở đầu đó, chúng 

ta đọc, “Muôn vật đều do Ngài tạo 

dựng, không một loài thọ tạo nào được 

tạo dựng mà không bởi Ngài” (Giăng 

1:3). Chân lý như thế cũng được tái 

khẳng định trong phân đoạn Cô-lô-se 

1:16 của sứ đồ Phao-lô. Đức Chúa Giê-

xu được tuyên bố là Đấng tác nhân của 

công cuộc sáng tạo.  Trước khi Ngài 

đến trái đất, bàn tay của Chúa đã lật 

tung các hệ mặt trời và những thiên hà 

ở khắp không gian. Chúa đặt các ngôi 

sao trên các vòm trời của chúng. Ngài 

thắp sáng mặt trời. Cả vũ trụ to lớn, vĩ 

đại, vượt quá tầm giới hạn tri thức 

khám phá của nhân loại vẫn ở dưới sự 

điều khiển của Đức Chúa Giê-xu khi 

Ngài dẹp yên bão tố hay làm những 

việc siêu nhiên. 

GIAI ĐIỆU THẦN HỌC

Henry Gariepy

Lời Tòa soạn:

Trong chuyên mục này, chúng tôi xin lần lượt giới 

thiệu về Đức Chúa Giê-xu Christ qua các danh 

xưng và danh hiệu của Ngài trong Kinh Thánh. 

Mỗi danh xưng hay danh hiệu trình bày một khía 

cạnh về đời sống và mục vụ của Đức Chúa Giê-xu. 

Mong ước chúng ta chẳng những biết về Chúa 

nhiều hơn, mà còn tìm thấy thêm ý nghĩa cho đời 

sống gắn liền với Đấng Christ của mình.

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Trải qua dòng lịch sử nhân loại, 

nhiều người luôn cố gắng 

thoát ra khỏi năng quyền của lời 

tuyên bố này. Tuy nhiên, Kinh 

Thánh, lịch sử và kinh nghiệm của 

con người chứng thực sự thật thiêng 

liêng và cao cả của nó.  

Trong lời mở đầu của Phúc âm 

Giăng, trước giả của sách đã trình 

bày cho chúng ta lời xưng nhận 

ngoạn mục về ba sự thật siêu việt của 

Đức Chúa Giê-xu Christ.

1. Ngài là Đấng tồn tại vĩnh cửu: 

“Ban đầu có Ngôi Lời” (Giăng 1:1)  

2. Ngài có mối tương giao với 

Đức Chúa Trời: “Ngôi Lời ở với Đức 

Chúa Trời” (Giăng 1:2a)  

3. Ngài là Đức Chúa Trời: “Ngôi 

Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:2b)  

“Danh Ngài là: Đức Chúa Trời quyền năng” (Ê-sai 9: 5).

ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG

“Chúa Quyền Năng” 
tranh của Nga vào thế kỷ 19
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Lời Chúa phán dệt thành ngàn nội cỏ,

Để người đời ghim Thánh Thủ mão gai?

Chiếc đinh lớn đâm nát bàn tay ai,

Từ quặng sắt Ngài làm ngàn năm trước?

Rừng già cỗi, xanh rì, và tha thướt

Ngài ươm mầm, cây chen chút mọc lên…

Để ngày kia thân Chúa bị treo lên

Trên cây gỗ giữa ngọn đồi Chúa tạo.

Mặt trời vội giấu mình vì thiên đạo

Chúa gục đầu trút hơi cuối phàm nhơn.

Trời đất âm u, duy Chúa cô đơn.

Đường nhân loại, Chúa gieo mầm sống mới.

Đâm hông Chúa, máu tuông theo tầm với,

Ngọn giáo nào sắc nhọn lửa rèn nung,

Ngôi mộ đá xưa nay chẳng ai dùng,

Chúa dành sẵn để làm tròn cứu rỗi.

F.W. Pitt

(bản dịch của Lưỡng Quảng)

Đức Chúa Trời không chỉ đã tạo ra 

các hành tinh vĩ mô rực lửa hay lạnh 

cóng và những khoảng không gian 

giữa các thiên hà không thể tưởng 

tượng được, mà còn tạo ra cả vi mô 

nữa.  Chúa làm sáng ngời đôi mắt của 

từng con côn trùng nhỏ, vẽ hoa tiết 

lên hoa huệ, và tạo ra hình học tinh 

xảo của bông tuyết. Ngài là Đấng đã 

làm cho mọi vật trở nên sáng tươi và 

tuyệt mỹ, mọi vật lớn và nhỏ.

Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức 

Chúa Trời quyền năng trong sự vinh 

hiển. Ngài là Đấng đã có từ trước vô 

cùng của mọi vật. Chúa oai quyền 

trong sự giáng sinh của Ngài khi con 

người được gắn chặt bởi năm giáng 

trần của Chúa và chia đôi dòng lịch 

sử nhân loại. Đức Chúa Giê-xu uy 

quyền trong chức vụ của Ngài và 

những phép lạ không gì sánh được, 

những bằng khám phá khoa học 

ngày nay chẳng những đánh đổ mà 

còn làm sáng tỏ năng quyền của Đức 

Chúa Giê-xu. Ngài cũng hùng hồn 

trong những lời dạy, đưa các chân lý 

bất khả thi của tiêu chuẩn thiên 

đàng thành những hình thức chuẩn 

mực đến nỗi con người không bao 

giờ có thể quên được để gắn chặt với 

các nguyên tắc thay đổi giống Chúa 

mỗi ngày. Đức Chúa Giê-xu có năng 

quyền tuyệt đối trong cái chết của 

Ngài khi Chúa giải cứu chúng ta ra 

khỏi địa ngục mà chúng ta đáng 

phải chịu chết. Đồng thời, Chúa ban 

cho chúng ta bước vào địa vị trở 

thành công dân thiên đàng. Đây là 

điều mà chúng ta đã đánh mất bởi vì 

tội lỗi. Bởi Đức Chúa Cha, Đấng 

Christ Giê-xu oai quyền trong sự 

phục sinh của Ngài khi Chúa sống 

lại. Đức Chúa Giê-xu là Đấng Chinh 

phục Quyền năng. Ngài tiếp tục cầu 

thay để Đức Thánh Linh thêm sức 

và làm việc trong chúng ta hầu chiến 

đấu với ma quỷ và tội lỗi trước khi 

Chúa tái lâm. Đức Chúa Giê-xu 

Christ sẽ tái lâm cách quyền oai 

trong vinh quang vô song và siêu 

việt của Ngài hầu đón tất cả các con 

cái trung kiên của Chúa trong kỳ 

chung kết đời. - HG
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Người mẹ có thể không giỏi, 

không có nhiều kiến thức, 

không có cấp bậc trong xã hội, nhưng 

điều quyết định sự nuôi dưỡng tốt 

nhất cho trẻ không nằm ở những 

điều đó mà nằm ở cảm xúc ôn hoà của 

người mẹ. Đứa trẻ sinh ra không biết 

đòi hỏi ba mẹ mình phải giàu có thì 

mới được gọi là được “sanh ra từ vạch 

đích”. Hoặc trẻ phải được sinh ra 

trong môi trường giáo dục tiên tiến 

thì mới “thành người”. Nhưng khi 

đứa trẻ ngây thơ được sinh ra, vòng 

tay của mẹ, cái ôm của mẹ, tình yêu 

của mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao và 

an toàn nhất. Đối với con trẻ mẹ là cả 

thế giới, vì vậy chỉ cần cảm xúc ôn hoà 

của mẹ đứa trẻ đã có thể trở thành 

một người hạnh phúc. Một đứa trẻ có 
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SỐNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Đoàn Hồng Ân

CẢM XÚC NGƯỜI MẸ

Tầm quan trọng của

GIÁO DỤC CON NHỎ
trong việc

được một người mẹ ôn hoà, chính là 

đứa trẻ may mắn nhất. Có câu nói thế 

này “Giáo dục vĩ đại nhất là cảm xúc 

ôn hoà của người mẹ”. Cảm xúc của 

người mẹ chính là sự giáo dục để con 

trưởng thành cả về thể chất và tâm 

hồn.

Có một số người mẹ rất nhanh 

nhạy trong việc nhận định về con 

mình, con có điểm mạnh gì, điểm 

yếu gì người mẹ đều nắm bắt được. 

Điều đó rất tốt nhưng một số người 

mẹ vì như vậy nên quá nhạy cảm và 

dễ bị những điều đó ảnh hưởng và 

chi phối đến cảm xúc của mình. Rồi 

có thể sẽ xoắn lên khi con mình thiếu 

kỹ năng nào đó, hoặc bất an khi con 

Con cần một người mẹ Điềm Tĩnh



không đạt được thành tựu gì.  Đơn 

cử  như ngay khi con được sinh ra, 

sự so sánh về cân nặng, những mốc 

phát triển nhanh chậm của con cũng 

được đem ra so sánh với “con nhà 

người ta”. Một người mẹ nhìn thấy 

khuyết điểm của con liền bị động, 

liền rối loạn sẽ khiến đứa trẻ sống 

trong lo lắng bất ổn về cảm xúc. Con 

cần mẹ tin tưởng, bảo vệ và nuôi 

dưỡng. Nhìn thấy khuyết điểm của 

con mà không rối loạn vẫn điềm tĩnh 

vẫn tin tưởng là động lực để con 

trưởng thành. 

 Sau khi sinh được bốn tháng, Kai 

bị khởi phát eczema nặng, mọi 

người xung quanh nhìn thấy em 

đều chỉ trỏ bàn tán có khi thì xa lánh. 

Người thân trong gia đình nhìn thấy 

Kai thì xót lòng, ai cũng tỏ vẻ cảm 

thương “tội em quá!”, “thương em 

quá!” “giờ làm sao đây?” “sao bị hoài 

vậy?” v.v… hầu hết đều là những lời 

cảm thán dành cho Kai. Kai lúc đó 

tuy chỉ mới vài tháng tuổi nhưng 

cảm nhận rất rõ ràng sự cảm thương 

từ những người xung quanh và 

khuôn mặt Kai rất buồn mỗi khi ai 

đó nói điều đó. Là mẹ, mình xót con 

chứ, con đau mình cũng đau chứ, 

cũng bấn loạn chứ, cũng mình khóc 

rất nhiều, nhưng đều không để con 

thấy mình khóc. Trước mặt con, 

mình luôn là một người bình tĩnh. Ai 

đó nói: “Sao tội con thế!” là mình liền 

gạt ngay: “Con có sao đâu, mấy cái 

nốt đỏ này sẽ hết ngay thôi”. Có vẻ 
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như lời mẹ nói là con thuyền vững 

chắc cho đứa trẻ giữa sóng gió bấp 

bênh ngoài kia. Khi mẹ nói Kai sẽ hết 

thôi, Kai có một niềm tin vững chắc 

vào lời của mẹ rằng mình sẽ hết khó 

chịu. Vậy là mẹ con mình an toàn 

trải qua chín tháng eczema dạng 

nặng mà bác sĩ chỉ lắc đầu và tuyên 

bố may mắn thì đến dậy thì mới hết. 

Sự bình tĩnh không chênh vênh của 

mẹ, sự điềm tĩnh không bấn loạn với 

những vấn đề của con, tạo một niềm 

tin mãnh liệt và đã tạo ra kỳ tích cho 

cả hai mẹ con nhà Kai. 

Tôi hiểu ra, một người mẹ điềm 

tĩnh mới đem lại cho con cảm giác an 

toàn. Rằng ngoài kia dù giông tố 

như thế nào, cả thế giới của con là 

mẹ nên mẹ tin tưởng con, bảo vệ con 

là đủ. Sự điềm tĩnh của mẹ là môi 

trường và động lực lớn nhất để con 

trưởng thành.

Bạn biết không? Trước mặt con, 

một người mẹ có thể thể hiện được 

sự yếu mềm của mình sẽ xây dựng 

một sự tự tin cực lớn cho con trẻ. 

Người mẹ mạnh mẽ thường ôm 

hết việc vào mình. Khi con làm điều 

gì đó, người mẹ mạnh mẽ sẽ “dành” 

làm cho nhanh, hoặc làm giúp con. 

Tất cả đều xuất phát từ tình yêu với 

con, nhưng liệu tình yêu đó có khiến 

con trẻ xây dựng được sự tự tin hay 

không? Sự tự tin và năng lực giải 

quyết tình huống trước những khó 

Con cần một người mẹ Mềm Mại



giỏi cũng thành người dở. 

Mình thường nhờ Kai giúp việc 

này, làm việc kia, trẻ con đang muốn 

khẳng định bản thân nên rất vui vẻ 

làm giúp mẹ. Mình cũng tạo cơ hội 

để lười và nhờ con giúp. Con rất vui 

và tự hào vì có thể giúp mẹ. Lòng tự 

tin và năng lực của trẻ cũng dần 

được lớn lên.

Có lần ra ngoài ăn quán, vì ngồi 

ghế cao nên Kai tháo giày ra, lát về 

Kai phải tự xỏ giày lại. Kai ngồi 

xuống sàn xỏ rất lâu nhưng vẫn 

không được, mình chỉ đứng bên 

cạnh chờ đợi và tin tưởng con sẽ làm 

được. Mọi người xung quanh, thấy 

Kai loay hoay mãi vẫn không xỏ 

được giày đều lên tiếng nói mẹ giúp 

con đi, mình chỉ cười và nói bé tự làm 

được. Kai biết rõ mẹ tin tưởng mình, 

và mẹ cũng không giúp nên cố gắng 

xoay xở cuối cùng cũng thành công, 

Kai vui vẻ bước ra khỏi quán còn mẹ 

không khỏi tự hào. Đôi khi một 

người mẹ quá mạnh mẽ sẽ là rào cản 

cho sự phát triển của trẻ, một người 

mẹ mềm yếu để con tự làm, dẫu có 

trầy truột nhưng lại là điều kiện tốt 

cho trẻ được trưởng thành và xây 

dựng lòng tự tin ở trẻ.

Một đứa trẻ sống trong sự quát 

tháo ầm ĩ mỗi ngày chỉ khiến cho đứa 

trẻ sợ hãi và mệt mỏi. Cuộc sống bỗng 

chốc trở thành gánh nặng. Có hoa 

nào trụ nổi trong những ngày bão 

Trẻ cần một người mẹ Hiền Từ
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khăn mới có thể đem lại sự trưởng 

thành cho trẻ. Một đứa trẻ được mẹ 

lo lắng chu toàn đầy đủ, khi đứng 

trước những trở ngại trong cuộc 

sống sẽ loay hoay khổ sở mà không 

biết cách vượt qua. 

Một người mẹ mềm mại, thể hiện 

sự yếu mềm trước con nhỏ, sẽ khiến 

con nhỏ biết quan tâm đến người 

xung quanh hơn là quan tâm đến 

quyền lợi của bản thân. Một ngày 

bạn đau lưng nhưng vẫn phải dọn 

dẹp, còn đứa con tuổi trưởng thành 

vẫn ngồi xem ti-vi, cười hả hả mà 

không mảy may quan tâm. Liệu có 

phải rằng trong tuổi thơ ấu của trẻ, 

bạn đã làm hết cho trẻ mà không cho 

trẻ biết mình cũng cần sự giúp đỡ. 

Xây dựng sự quan tâm lòng trắc ẩn 

của trẻ không khó. Khó ở chỗ bạn đã 

dành hết cơ hội để trẻ có thể bộc lộ 

lòng trắc ẩn của mình. Rồi sau con 

lớn lại trách con sao vô tâm ích kỷ.

Kai 2 tuổi đã tự biết pha trà (trà 

trái cây cho trẻ con). Lúc đầu Kai làm 

cũng vụn về, trà đổ tung toé, nước 

tràn lan. Mình cũng kệ, chỉ lúc con 

làm xong thì bảo con lấy khăn lau 

dọn. Mọi người bảo sao mình không 

làm giúp, để con làm nhìn bầy hầy 

quá. Sau nhiều lần thất bại, Kai đã tự 

làm rất hoàn hảo, biết định lượng 

mức nước, cân đo đong đếm liều 

lượng trà sao cho phù hợp với lượng 

nước. Lúc này mọi người không nói 

nữa, chỉ khen sao Kai giỏi thế. 

Không có cơ hội luyện tập, thì người 
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tuyết? Một đứa trẻ hạnh phúc không 

thể suốt ngày sống trong sự mắng mỏ 

khó chịu của người mẹ. Trong môi 

trường như vậy, trẻ chỉ có thể tự đóng 

băng bản thân để bảo vệ mình khỏi 

nỗi sợ ầm ĩ đó.

Một người mẹ hiền từ bao dung 

sẽ khiến trẻ an nhiên lạc quan. Một 

ngày tôi làm rơi chiếc nhẫn cưới vào 

bồn cầu, tôi nói với chồng anh chỉ 

âm thầm đi vào toilet và tìm kiếm 

cho tôi, không tìm ra anh cũng 

không trách mắng, tôi hỏi anh 

không trách em sao? Chồng tôi chỉ 

đơn giản trả lời: “Rớt rồi thì thôi, sao 

phải trách em, không phải chỉ là 

chiếc nhẫn thôi sao”. Một lần tôi đi 

ăn với bạn, vì sự đểnh đoảng của 

mình tôi bị mất túi, trong đó có 

nhiều đồ vật giá trị. Tôi về báo với 

chồng, anh chỉ nhẹ nhàng đáp trả: 

“May mắn là anh chưa mất em. Em 

mất gì sau này anh mua lại cho em”. 

Tôi cảm thấy mình có giá trị rất lớn 

với chồng mình. Tôi nhớ, lúc nhỏ tôi 

đi qua nhà bạn chơi, bị mất xe đạp, 

về nhà bị ba mẹ la và mãi đến cả năm 

sau mẹ tôi vẫn nhắc lỗi lầm đó của 

tôi. Nhà tôi có hai chị em, mỗi lần 

trong nhà rửa chén bị bể là y như 

rằng sẽ bị mắng rất nhiều, đến nỗi 

lần nào mà chén bể mà không phải 

chúng tôi làm, hai chị em đều cười hí 

hửng bảo nhau “may quá không 

phải mình”.

Phải chăng chúng ta tập trung 

quá nhiều vào lỗi sai của người khác, 

tiếc chiếc xe, tiếc cái chén mà chúng 

ta làm tổn thương đến cảm xúc của 

người kia. Năm đó tôi có một chiếc 

điện thoại mới, em gái tôi tò mò nên 

lấy xem sau đó bị rớt xuống đất và 

điện thoại không lên được nữa, vì 

xót cho cái điện thoại mà tôi đã mắng 

em rất nhiều. Em gái tôi biết lỗi nên 

chỉ ri rí nói “em không cố ý”. Khi tôi 

được chồng đối xử với mình cách 

nhẹ nhàng như vậy, tôi chợt nhớ 

lại câu chuyện chiếc điện thoại 

năm xưa với em gái và cảm 

thấy vô cùng hối hận, chỉ 

vì một món đồ vật chất 

mà xem trọng hơn cả 

cảm xúc của em mình, 

nói những điều tổn 

thương đến em. Về sau 

tôi học cách để thay đổi 

cách của mình với con. Kai 

phụ mẹ nấu ăn, dọn bàn ăn 

cơm, số chén bát Kai làm rớt bể 
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chắc cũng nhiều, lần nào mình cũng 

chỉ nói con không sao cả, lần sau con 

cẩn thận hơn nhé.  Một lần chúng tôi 

đi ăn ngoài, Kai là rớt bể ly của nhà 

hàng, chúng tôi dẫn bé đi xin lỗi và 

mượn dụng cụ cho Kai dọn dẹp. Các 

nhân viên nhà hàng ngỏ ý dọn, 

nhưng chúng tôi để Kai tự dọn, sau 

đó dọn lại cho sạch sẽ. Sự khác biệt 

của đứa bé bên cạnh cùng làm rớt 

chén là bị mắng tới tấp của cả nhà 

trước mặt mọi người, nhưng sau 

cùng vẫn không hề chịu trách nhiệm 

cho việc làm của mình, nhân viên tới 

dọn vậy là xong. Kai thì khác, không 

trách mắng con, nhưng chúng tôi để 

con tự chịu trách nhiệm bằng cách 

dọn dẹp sạch sẽ và tự nói ra lời xin 

lỗi. Xung quanh nhìn chúng tôi và 

nhận xét như chúng tôi ác với con, 

nó nhỏ xíu mà bắt dọn cả mẻ chai. 

Bắt một đứa trẻ làm được việc nó có 

thể làm là ác nhưng la mắng mạt sát 

đứa trẻ hạ thấp nhân phẩm trẻ trước 

đám đông làm ảnh hưởng đến tâm 

lý lại là dạy con sao? Trong hai đứa 

trẻ một đứa phải ăn trong sợ hãi, 

buồn bã còn một đứa sau khi chịu 

trách nhiệm xong lại tiếp tục vui vẻ 

tận hưởng thức ăn. Đứa trẻ nào 

hạnh phúc hơn.

Một người mẹ có thể bỏ qua lỗi 

lầm của con và đồng hành cùng con 

khắc phục lỗi lầm mới là người mẹ 

tạo ra vùng đất tốt cho con sinh 

trưởng. Không phải cứ la mắng mới 

là dạy con. Vì la mắng chỉ ảnh hưởng 

đến tâm lý của trẻ chứ không dạy trẻ 

tiếp nhận điều gì cả. 

Mình nhận ra rằng, người mẹ cần 

điều tiết cảm xúc của mình, không 

quá động, không quá mạnh, không 

quá gắt nhưng ôn hoà, điềm tĩnh, 

mềm mại, hiền từ mới có thể xây 

dựng cho trẻ môi trường sống lạnh 

mạnh. Trẻ được bao bọc trong cảm 

xúc an toàn của người mẹ  mới chính 

là sự giáo dục tốt nhất cho trẻ. Trẻ có 

thể tiến xa được bao nhiêu nằm ở 

cảm xúc ôn hoà của người mẹ. trong 

những năm tháng đầu đời, cảm xúc 

của người mẹ chính là quyết định 

tính cách, năng lực và sự trưởng 

thành của của con sau này. - ĐHÂ
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ĐÍNH CHÍNH

Bài viết  “7 Bí Mật của Một Em Bé Hạnh Phúc” được viết bởi tác giả Đoàn 

Hồng Ân trong số ra mắt ngày 1 tháng 9 năm 2021. Chúng ta chân thành 

xin lỗi tác giả và quý bạn đọc vì đã viết sai họ của tác giả. Kính xin quý vị 

vui lòng lượng thứ.

Thay mặt Ban Biên Tập,

Mục sư Nguyễn Đại Phúc
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Khi em không còn là cỏ dại.

Vẫn dễ thương,

Em là em.

Một mầm sống dễ thương

Giữa cảnh đời,

Giữa con người,

Đen

Bạc!

Khi em không còn là cỏ dại.

Vẫn có nhiều lúc bị ai đó dẫm lên

Nhưng rồi lại sống

Trong những cơn phong ba

Thanh thảng cùng với gió Thánh Linh

Nghe Lời Chúa dịu êm trò chuyện

Rất bình an!

Khi em không còn là cỏ dại.

Tâm hồn thật bình yên

Thoát!

Tựa mình vào Vầng Đá Muôn Đời,

Ôm siết,

Hạnh phúc,

Dù cuộc đời đầy bao đổi thay.

Đã có một lần, em “muốn làm cỏ dại”

“Để được ai đó vuốt ve...”

Bây giờ,

...Lúa mì.

Ngày hân hỷ,

Chúa cười khúc khich

Em cười khúc khích

Ta cười khúc khích

Những sớm mai,

Một thực tế,

con Chúa Trời.

Khúc Phương
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KHI EM
không còn là

CỎ DẠI
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Hoài thu
với CHÚA

 Đào Nguyên

Ngoài trời thoáng những chiếc lá rơi 

Biết rằng thu tới, hỡi thu ơi!

Nhìn lại năm cũ, lòng bỗng hỏi: 

Ta đã làm gì để năm trôi?

Bỗng chút bồi hồi lòng tự nghĩ: 

Bao lần trượt ngã lại đứng lên 

Thân tuy nát, lòng con chẳng nát 

Bởi Chúa dìu con giữa chênh vênh.  

 

Tạ ơn Chúa! Thu nay lại đến 

Gió thiên đàng mát mẻ tâm linh. 

Biết ơn Chúa lòng con thầm nói: 

Ngài bên con đi suốt thiên trình. 

Vào thu nầy!  Lòng con xin hứa: 

Bước với Ngài từng bước đời con. 

Chân song hành niềm vui chan chứa, 

Tâm vững quyết đường xa hãy còn. 

 

Nhà trên trời Ngài đang chờ đó 

Lá thu vàng chân bước về đây. 

Con biết chắc Ngài tươi cười đón 

Trong yêu thương nhà Chúa sum vầy.



Ước và Cựu Ước để minh chứng cho 

các điểm này. 

Trong Tân Ước, Phúc âm Giăng 

kết thúc bằng cách khẳng định rằng, 

Đức Chúa Giê-xu đã làm nhiều dấu 

lạ khác “mà không ghi chép trong 

sách này khác. Nhưng các việc này 

được ghi chép để anh em tin rằng 

Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, 

Con Đức Chúa Trời, và để khi anh 

em tin thì nhờ danh Ngài mà được 

sự sống” (Giăng 20:30-31). Hội thánh 

luôn tin cậy mục đích này đã được 

bày tỏ ra từ đầu cho đến cuối Kinh 

Thánh. Tại đây, bởi Lời của Đức 

Chúa Trời, chúng ta tìm thấy bằng 

chứng đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu 

Christ là Con Đức Chúa Trời – Đấng 

Cứu Thế. Qua Kinh Thánh, chúng ta 

tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ và 

nhận được “sự sống” mà Đức Chúa 

Trời đã hứa ban cho chúng ta qua 
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Mục đích của

KINH THÁNH là gì?

Tạ ơn Chúa, công cuộc Cải chánh 

Giáo hội đã giúp cho Cơ Đốc 

nhân có cơ hội được đọc và học Kinh 

Thánh bằng chính ngôn ngữ của mẹ 

đẻ mình. Từ đó, một trong những câu 

hỏi mà người tín hữu Tin Lành 

thường thắc mắc về Kinh Thánh 

chính là: “Trên cơ bản, Kinh Thánh 

dạy chúng ta những điều gì?” Trong 

thế kỷ 17, Giáo hội Cải chánh tại châu 

Âu đã đưa ra câu trả lời: “Kinh Thánh 

chủ yếu dạy con người phó thác niềm 

tin nơi Đức Chúa Trời, và bổn phận 

mà Đức Chúa Trời đòi hỏi con người” 

(Westminster Shorter Catechism, BC 

7.003). Đây là mục đích của Kinh 

Thánh: (1) dạy chúng ta phải tin điều 

gì và (2) sống như thế nào.  

Chúng ta tìm thấy những trọng 

tâm này trong xuyên suốt Lời Chúa. 

Để đơn cử, chúng ta ghi nhận hai 

câu Kinh Thánh được trích từ Tân 

GIAI ĐIỆU THẦN HỌC

Mục sư Nguyễn Đại Phúc (tổng hợp)



chính Ngài. Đây chính là điều chúng 

ta xác quyết niềm tin của mình.  

Câu Kinh Thánh thứ nhì là một 

đỉnh cao của đạo đức học Cựu Ước. 

Tiên tri Mi-chê công bố những gì 

Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con cái 

Chúa: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho 

ngươi điều gì là thiện? Điều mà Đức 

Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, đó chẳng 

phải là làm điều công chính, ưa sự 

nhân từ và bước đi cách khiêm 

nhường với Đức Chúa Trời ngươi 

sao?” (Mi-chê 6: 8). Đây là bổn phận 

và mục đích sống của những người 

do Đức Chúa Trời dựng nên. Chúng 

ta được Đức Chúa Trời đặt để giữa 

cuộc sống này nhằm giữ vững 

những gì đúng theo ý muốn của 

Ngài. Là con cái Chúa, chúng ta 

hành động để bày tỏ lòng thương 

xót và thành tín của Đức Chúa Trời. 

Qua đó, chúng ta sống trong sự vâng 

phục khiêm nhường và thông công 

với Chúa. Đây chính là điều Đức 

Chúa Trời mong muốn. 

Người Tin Lành coi trọng Kinh 

Thánh chính là Lời Đức Chúa Trời. 

Chúng ta đón nhận nơi Kinh Thánh 

nguồn căn bản cho sự học hỏi và 

nhận thức những điều kỳ diệu mà 

Chúa bày tỏ cho con người. Đọc và 

học Kinh Thánh là cách để chúng ta 

biết được phải tin gì về Đức Chúa 

Trời và, trên hết là, những gì Đức 

Chúa Trời đã làm qua Đức Chúa Giê-

xu Christ. Chúng ta học được điều 

này không nơi nào khác hơn là ở 

trong Kinh Thánh là Lời Chúa. 

Đôi khi, chúng ta bắt gặp thuật 

ngữ thần học “vô ngộ” để chỉ về Lời 

Kinh Thánh không có sai lầm. Từ 

này được dùng để bày tỏ sự xác tín 

rằng, Kinh Thánh không bao giờ 

khiến chúng ta lạc lối trong đức tin. 

Đồng thời, những điều chúng ta tin 

nơi Kinh Thánh sẽ dẫn đến sự sống 

đời đời. 

Trong ánh sáng Thánh Kinh, 

chúng ta cũng tìm thấy cách Đức 

Chúa Trời muốn chúng ta sống như 

thế nào để đẹp lòng Chúa. Luật 

pháp của Đức Chúa Trời được bày tỏ 

ra để mọi người thấy rõ ý muốn tốt 

lành của Ngài cho nhân loại và vạn 

vật. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tuân 

theo luật pháp của Chúa với lòng 

biết ơn nơi tình yêu của Ngài. Nói 

một cách đơn giản, khi chúng ta yêu 

thương những người chung quanh 

“là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 

13:8). Vì vậy, Kinh Thánh là nền tảng 

không thể ví sánh với bất cứ những 

điều gì khác của con người. Chính 

trong Lời Chúa thúc đẩy đức tin và 

hành động của chúng ta được gắn 

kết với nhau, để qua đó Đức Thánh 

Linh bày tỏ ý chỉ tốt đẹp của Đức 

Chúa Trời cho nhân loại trong sự cứu 

cuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ. 

Amen. - NĐP

 

* Trong kỳ tới, chúng ta sẽ bàn về 

“Đã có Tân Ước, tại sao chúng ta 

còn cần đến Cựu Ước?”
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NHỮNG NGƯỜI NỮ TRONG KINH THÁNH

Carol Meyers

Lời Tòa soạn:

Trải qua dòng lịch sử nhân loại, sự hiện 

diện của phụ nữ luôn đóng vai trò 

quan trọng trong chương trình cứu rỗi 

của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại 

những người nữ có tên tuổi nổi bật, 

những người phụ nữ vô danh, thậm 

chí cả những người nữ chỉ được nhắc 

đến chung trong tập thể. Trong hai số 

này, chúng tôi xin lần lượt chia sẻ về 

hai người nữ có cùng tên “Đê-bô-ra” 

trong Kinh Thánh. 

Mục sư Nguyễn Đại Phúc
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Tên gọi của bà Đê-bô-ra này 

nghĩa là “con ong”. Trong tiếng 

Do Thái được viết là děborâ, được 

nhắc đến trong Sáng Thế Ký 24:59; 

35:8. Đê-bô-ra này là nhũ mẫu (vú 

nuôi) của Rê-bê-ca. Bà được nhắc 

đến hai lần trong sách Sáng Thế Ký. 

Ở lần đầu tiên, mặc dù tên của bà 

không xuất hiện, nhưng bà được cho 

là đã đồng hành cùng Rê-bê-ca 

trong hành trình rời quê nhà của 

nàng tại vùng Lưỡng Hà để đi đến 

nhà của vị hôn phu Y-sác trong xứ 

Ca-na-an (Sáng Thế Ký 24:59). Sau 

đó, tên của bà đã được Kinh Thánh 

nhắc đến trong ngày qua đời. Đê-bô-

ra được chôn cất ở dưới một cây sồi, 

mang tên “cây sồi than khóc”, ở gần 

ĐÊ-BÔ-RA (1)
“Vậy họ đưa em gái họ là Rê-bê-ca và người vú của nàng lên đường cùng với 

người đầy tớ của Áp-ra-ham và những người cùng đi...

Bấy giờ Đê-bô-ra, vú nuôi của Rê-bê-ca, qua đời, được chôn dưới gốc cây sồi ở 

thành Bê-tên. Vì vậy, người ta gọi là cây A-lôn Ba-cút”.  

(Sáng Thế Ký  24:59; 35:8)



Bê-tên (Sáng Thế Ký 35: 8).

Nhìn chung, việc đề cập đến vai 

trò của người nhũ mẫu rất hiếm khi 

được ghi chép trong Kinh Thánh. 

Chỉ có hai trường hợp khác được 

xuất hiện trong Cựu Ước. Trường 

hợp đầu tiên là về Môi-se, vị lãnh tụ 

vĩ đại của dân Do Thái. Kinh Thánh 

đề cập đến mẹ ruột của ông được 

công chúa Ai Cập (con gái của vua 

Pha-ra-ôn) “thuê” làm nhũ mẫu cho 

ông (Xuất Ai Cập Ký 2:1-10). Trường 

hợp còn lại là với vua Giô-ách, vị vua 

xứ Giu-đa lãnh đạo cuộc trùng tu 

đền thờ. Trong cuộc nội loạn triều 

chính, mẹ ông có lẽ bị sát hại hoặc 

không thể chăm sóc được cho vua, vì 

vậy, phải nhờ đến nhũ mẫu (II Các 

Vua 11: 2; II Sử Ký 22:11). Ngoài ra, 

tiên tri Ê-sai 49:23 có đề cập đến hình 

ảnh vua và hoàng hậu của các nước 

khác phải làm vú nuôi cho con cái 

dân Si-ôn khi được Chúa phục hồi.

Có thể cho rằng, trong văn hóa 

người Y-sơ-ra-ên nói chung, hầu hết 

phụ nữ đã quen thuộc với việc tự 

nuôi và chăm sóc con của mình. Các 

trường hợp ngoại lệ có lẽ dành cho 

những nhân vật ưu tú đặc biệt hoặc 

trong hoàng gia. Điều này chỉ ra 

rằng, sự hiện diện của nhũ mẫu Đê-

bô-ra trong sinh hoạt và đời sống 

của Rê-bê-ca cho thấy vợ Y-sác có gia 

cảnh nổi bật và danh giá hơn so với 

các phụ nữ khác. - CM
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SỐNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

 Saralen Trần

Người ta đồn rằng có một ông 

thần nào đó to lắm, đang đi về khu 

chúng tôi ở. Khi đến nơi, ông ta có 

thể gõ cửa bất cứ nhà nào và nhà đó 

có thể chết. Ba tôi nhất quyết không 

tin. Ông nội mỗi ngày đi lên đi 

xuống khắp nhà hai ba lần, nhắc đi 

nhắc lại một câu: “Nhớ ràng cửa cho 

chắc rồi học thuộc bài này nghe 

chưa!” Ông chép ở đâu “bài kinh” 

trong một mảnh giấy nhỏ, dặn má 

tôi học thuộc lòng để “đáp” khi có 

tiếng gọi. Ông cam đoan nếu làm 

theo như hướng dẫn, tà sẽ tự bỏ đi. 

Lúc đó, tôi không hiểu được hết 

Chuyện ở trong nhà

Không khí giãn cách tại Hà Nội 

một tuần qua gợi nhớ ký ức về 

câu chuyện đuổi “ông tà” ở quê tôi 

vào khoảng năm 1988. Trong những 

ngày đó, nhà nhà từ đầu làng đến 

cuối xóm đóng chặt cửa. Cổng rào 

kín mít. Tôi còn nhớ, khi đó nhìn ra 

ngoài đường thì không một bóng 

người. Đàn ông thôi không đi biển. 

Phụ nữ nghỉ họp chợ. Trẻ con bị cấm 

không được bước chân ra khỏi nhà. 

Vào một khoảnh khắc nào đó trong 

đêm, cả làng cùng nín thở cầu mong 

thời gian trôi qua thật nhanh mà 

không có tiếng gọi cửa nào. 
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chuyện đang xảy ra. Nhưng là một 

đứa trẻ, tôi lờ mờ cảm nhận được sự 

sợ hãi trong ánh mắt của người lớn. 

Ba tôi ít nói hơn, cả ngày đi loanh 

quanh trong nhà, chỉ để thỉnh thoảng 

kiểm tra chốt cửa chính rồi sửa lại 

mấy sợi dây buộc cửa sổ. Còn má tôi 

vừa làm việc nhà vừa quan sát mấy 

đứa con nít, lâu lâu dùng roi đánh 

khẽ vào tay đứa nào nghịch dại mà 

gây ra tiếng động. Chúng tôi không 

có nỗi sợ như của người lớn mà nếu 

có thì cũng quên đi rất nhanh. Tuy 

nhiên, cảm giác thấy mình đặc biệt 

khi được ba má bảo vệ và dành trọn 

sự chú ý là điều tôi nhớ mãi. 

Rồi cái thời khắc không mong đợi 

ấy cũng đến. Nhà nào cũng chong 

đèn có vẻ như để sẵn sàng chiến 

đấu. Không khí hồi hộp và căng 

thẳng bao trùm cả cái làng chài nhỏ 

của chúng tôi. Mọi thứ yên lặng như 

tờ. Chỉ có tiếng sóng biển. Tiếng 

sóng biển vỗ đều đặn lên bờ cát. Bọn 

trẻ con chúng tôi cũng bị ức chế. Cả 

bọn nằm chun vào nhau tưởng 

tượng đủ chi thứ kinh hãi về “ông 

kẹ” rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà 

chẳng hay. 

Buổi sáng hôm sau, tôi nhìn thấy 

mọi người ùa ra khỏi nhà như vừa 

được phóng thích. Ai cũng hớn hở, 

nói cười sảng khoái. Lúc đó tôi 

không biết chuyện gì đã xảy ra trong 

đêm và cũng không tò mò để hỏi. Về 

sau, mọi người kháo nhau rằng, 

chẳng có ông tà hay ông kẹ nào hết. 

Còn bây giờ tôi hiểu chính sự mê 

muội đã khiến chúng tôi trở thành 

nô lệ của sự sợ hãi trong một thời 

gian dài. 

Ấy là câu chuyện cũ, còn chuyện 

hôm nay cho tôi thấy rõ một điều: 

Nhà không phải chỉ là nơi để ở mà 

còn là một phước hạnh để trân quý! 

Ở trong nhà của Chúa, tôi còn có 

Đức Chúa Trời để trao những mối lo 

sợ, phiền ưu. - ST



GÓC NHÌN

 Mục sư Nhã K.

Con cái của gia đình tin kính và thờ phượng Chúa bị qua đời khi còn bé thơ 

mà chưa cầu nguyện tin Chúa thì có bị hư mất linh hồn không? 

TRẺ THƠ  khi qua đời
CÓ ĐƯỢC CỨU?
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Để trả lời câu hỏi nêu trên, theo 

tôi, có mấy ý chính sau đây:

Thứ nhất, Kinh Thánh cho biết, 

không có luật miễn trừ cho thiếu nhi 

trong sự cứu rỗi. Như Lời Chúa có 

chép: “Linh hồn của cha cũng như 

linh hồn của con đều thuộc về Ta; linh 

hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-

chi-ên 18:4). Mặc dù không đề cập 

tuổi tác nhưng chữ “cha, con” có thể 

hiểu là người trưởng thành và thiếu 

nhi. Chính Đức Chúa Giê-xu đã 

phán: “Ai tin con thì được sự sống đời 

đời” (Giăng 3:36). Do đó, thiếu nhi 

phải tin Chúa mới được cứu linh hồn. 

Các em không tin Chúa thì không 

được cứu linh hồn. Cho nên, chúng ta 

cần phải truyền giảng Tin Lành cho 

thiếu nhi, giống như truyền giảng 

cho người trưởng thành.

Thứ nhì, nguyên tắc “linh hồn 

nào phạm tội thì sẽ chết” là thế nào? 

Trong khi các thiếu nhi, từ nhũ nhi, 

sơ nhi và nhi đồng chưa có ý thức và 

hành động tội lỗi, thì phạm tội thế 

nào được? Để hiểu được câu trả lời 



đã chịu chết thay nợ tội, là nguyên 

tội của mọi người từ A-đam truyền 

lại - như sứ đồ Phao-lô đã nói, “Như 

trong A-đam, mọi người đều chết; 

cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi 

người đều sẽ sống lại” (I Cô-rinh-tô 

15:22). Sự chết của Đức Chúa Giê-xu 

Christ có giá trị bôi xóa mọi tội lỗi (cả 

nguyên tội lẫn kỷ tội) do mỗi người 

đã phạm trong đời sống, như I 

Giăng 1:7c cho biết: “Huyết của Đức 

Chúa Giê-xu, Con Ngài, tẩy sạch mọi 

tội của chúng ta”. Mọi tội là tất cả các 

tội, từng tội lớn nhỏ của chúng ta 

đều được huyết của Chúa bôi xóa. 

Thế thì, khi một sơ nhi qua đời 

chắc chắn sẽ được cứu, vì Chúa đã 

chết thay mọi tội lỗi từ trong bản chất 

khi sanh ra là một tội nhân của em đó. 

Còn kỷ tội thì em chưa phạm, nên 

chúng ta nương nơi mỹ đức yêu 

thương, công bình, ân điển của Chúa, 

mà tin rằng: Khi một sơ nhi qua đời sẽ 

không bị hình phạt. Trái lại, các em sẽ 

được cứu vì Đấng Christ đã chết thay 

cho mọi tội nhân, trong đó có các em. 

“Đức Chúa Giê-xu phán: Hãy để các 

con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản 

chúng vì vương quốc thiên đàng 

thuộc về những người giống như các 

con trẻ ấy” (Ma-thi-ơ 19:14; xem thêm 

Ma-thi-ơ 18:1-4; Mác 10:13-14). Theo 

lời dạy của Đức Chúa Giê-xu, trên 

thiên đàng hiện diện những đời sống 

thánh thiện như những trẻ thơ mà 

Ngài đã đề cập.

Phao-lô và Si-la từng nói rằng: 
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nầy, vua Đa-vít đã từng nói: Thật, 

con sinh ra trong sự gian ác, Mẹ con 

đã hoài thai con trong tội lỗi” (Thi 

Thiên 51:5). Như vậy, khi được sanh 

ra thì sơ nhi đã là một tội nhân vì 

mang nọc độc tội lỗi di truyền từ A-

đam như lời Chúa do sứ đồ Phao-lô 

viết: “Bởi một người mà tội lỗi đã vào 

trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự 

chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi 

người vì mọi người đều đã phạm 

tội” (Rô-ma 5:12). Cho nên, một sơ 

nhi vừa mới chào đời cũng là một tội 

nhân, thì khi chết cũng sẽ phải bị 

hình phạt vì nguyên tội từ A-đam, 

nghĩa là linh hồn vẫn bị hư mất như 

người trưởng thành. 

Tuy nhiên, con người bị nhiễm 

tội lỗi qua hai đường: 

(1) tội di truyền, gọi là nguyên 

tội, và 

(2) tội tự mình phạm, gọi là kỷ tội. 

Như vậy, một thiếu nhi hay bất 

cứ người nào khi sinh ra thì bị kể là 

tội nhân vì mang nguyên tội từ A-

đam di truyền. Với một sơ nhi hay 

thiếu nhi còn ngây thơ, chưa ý thức 

phạm tội nên chưa mang kỷ tội, 

nghĩa là chưa tự mình phạm tội. Em 

đã bị kể là tội nhân vì nợ tội từ A đam 

di truyền trên nhân loại trong đó có 

em, nhưng em chưa mang kỷ tội vì 

chưa có ý thức và chưa có hành động 

phạm tội nào.

Thứ ba, sự hy sinh đền tội của 

Đức Chúa Giê-xu Christ có giá trị 

cứu chuộc toàn thể nhân loại. Ngài 
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“Hãy tin Chúa là Đức Chúa [Giê-xu] 

thì ông và cả gia đình ông sẽ được 

cứu” (Công Vụ 16:31). Chính đức tin 

của viên cai ngục này đã mở đường 

để “hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho 

ông và tất cả những người ở trong 

nhà ông” (Công Vụ 16:32). Vì vậy, 

cha mẹ tin Chúa tốt thì vẫn không 

đảm bảo cho sự cứu rỗi của con cái 

mình. Từng thành viên trong gia 

đình cần được lắng nghe Lời Chúa 

mà cầu nguyện tin Chúa. Thiết nghĩ, 

Đức Chúa Trời không có cháu nội. 

Cho nên, không phải cha mẹ là con 

của Chúa thì các con của gia đình tin 

Chúa trở nên cháu nội, cháu ngoại 

hay cháu cố của Chúa! Bởi vì Đức 

Chúa Giê-xu phán: “Hầu cho hễ ai 

tin Con ấy [là Chúa Giê-xu thì] 

không bị hư mất”; Ngài cũng phán: 

“Ai tin Con [là Chúa Giê-xu] thì được 

sự sống đời đời" (Giăng 3:16, 36). Sự 

cứu rỗi là mối liên hệ cá nhân trực 

tiếp với Đức Chúa Trời. Khi các em 

có sự hiểu biết, chúng ta phải dạy các 

em cầu nguyện tin nhận Chúa một 

cách trực tiếp với Ngài. - NK



GÓC THỂ THAO

 Minh Ân

Ra khỏi lo sợ
“Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ 

sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con 

nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” Rô-ma 8:15.
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Khi nói về bóng đá, HLV Jose 

Mourinho cho rằng, “Bóng đá 

là một trò chơi về cảm giác và trí tuệ”. 

Theo cá nhân ông nhận định: “Sợ 

hãi không phải là một từ trong từ 

điển bóng đá của tôi”. Tuy nhiên, để 

đạt đến trình độ nhận thức của HLV 

Mourinho, các cầu thủ phải trải qua 

nhiều thách thức. 

Đối với các cầu thủ trẻ, trận đấu 

chính thức đầu tiên luôn ghi lại dấu 

ấn trong sự nghiệp thể thao của 

mình. Thế nhưng, cảm giác lo / sợ 

mắc lỗi thi đấu hoặc làm sai đấu 

pháp luôn khiến họ bị “khớp”, “cóng 

chân” trong ‘cái thuở ban đầu lưu 

luyến ấy’. Nỗi ám ảnh tự tạo này 

thường khi ngăn cản họ chuyên tâm 

đạt đến kết quả mỹ mãn. Lẽ tất 

nhiên, để được chọn vào đội hình 

chính thức thi đấu, hay ra sân trong 

vai trò dự bị, các cầu thủ trẻ luôn 

được cân nhắc kỹ lưỡng bởi ban 

huấn luyện, mà trong đó, HLV 

trưởng là người chịu trách nhiệm 

chính. Vì thế, nếu bị phân tâm bởi 

các nỗi lo sợ không xứng đáng, thì vô 

hình chung họ khiến cho sự lựa 



chọn của ban huấn luyện gặp khó 

khăn. Điều đó có thể làm cho niềm 

tin của người HLV đặt vào họ bị lung 

lay. Và kết quả là các cầu thủ trẻ gặp 

nhiều trở ngại để hòa nhập với đội 

bóng, hoặc tự gây khó khăn để phát 

huy khả năng ở đấu trường mới.

Cựu hậu vệ đội trưởng Barcelona 

Carles Puyol đã truyền cảm hứng 

cho các đồng đội qua câu nói bất hủ: 

“Đừng bao giờ từ bỏ những giấc mơ 

của mình; tốt hơn là từ bỏ nỗi sợ hãi, 

vì nó làm cho ta không thể thực hiện 

được điều ta ước muốn”. Có thể nói, 

sợ hãi là một trong những kẻ thù lớn 

nhất khiến cho các cầu thủ trẻ chùn 

bước.

Hiểu được vấn đề này, cựu HLV 

Arsenal Arsène Wenger đã đưa ra 

nguyên tắc: “Ở tuổi trẻ chiến thắng 

không phải là điều quan trọng nhất. 

Điều quan trọng là phát triển họ trở 

nên các cầu thủ sáng tạo và có kỹ 

năng với sự tự tin mãnh liệt”. Để 

thực hiện, HLV Wenger đã có những 

thay đổi táo bạo trong chiến thuật, 

chế độ ăn uống, cách huấn luyện và 

chính sách chuyển nhượng nhắm 

vào đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. 

Ông đã đưa một số cầu thủ nước 

ngoài vào thi đấu cũng như đào tạo 

nhiều cầu thủ trẻ từ khắp nơi trên 

thế giới. 

Từ thế hệ này đến thế hệ khác, 

Arsenal với dàn cầu thủ trẻ đầy tài 

năng đã đoạt cú đúp Ngoại hạng Anh 

và Cúp FA mùa giải 1997 – 1998, cú ăn 

ba mùa giải 2001 – 2002. Ngoài ra, họ 

vào đến trận chung kết của UEFA 

Cup 1999 – 2000 và đoạt Cúp FA vào 

các năm 2003, 2005. Mùa giải UEFA 

Champions League 2005 – 2006, 

“Những đứa trẻ nhà Wenger” đã 

nhảy vọt trở thành đội bóng đầu tiên 

đến từ London trong lịch sử năm 

mươi năm của giải đấu vào đến trận 

chung kết, dù để thua 1–2 trước một 

Barcelona đang ở thời kỳ cực thịnh. 

Đặc biệt, việc đoạt chức vô địch Ngoại 

hạng Anh mùa giải 2003 – 2004 với 

trọn vẹn 38 trận bất bại (26 trận thắng, 

12 trận hòa) là một dấu ấn khẳng định 

hướng đi thành công trong việc đào 

tạo của HLV Arsène Wenger. Các cổ 

động viên đặt cho họ biệt danh The 

Invincibles (Những Người Bất Bại). 

Đó là một phần trong kỷ lục bóng đá 

Anh với chuỗi 49 trận bất bại của 

Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh kể từ 

ngày 7 tháng 5 năm 2003 đến ngày 24 

tháng 10 năm 2004. 

Từ những ngày đầu xây dựng 

Arsenal hùng mạnh cho đến khi rời 

cương vị huấn luyện, HLV Arsène 

Wenger luôn tâm niệm với triết lý: 

“Các cầu thủ trẻ cần được tự do thể 

hiện phẩm chất để trở nên những 

người sáng tạo. Họ cần được khuyến 

khích trao dồi các kỹ năng mà không 

phải sợ thất bại”. Nhìn lại lịch sử, 

Arsenal đã giành được vị trí thứ nhất 

hoặc thứ nhì liên tiếp trong 11 mùa 

giải đầu tiên do HLV Wenger dẫn 

dắt, với 3 chức vô địch giải Ngoại 
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hạng. Cùng với đó trong 22 năm tại 

vị, HLV Arsène Wenger đã mang về 

7 chức vô địch Cúp FA và 7 chức vô 

địch Community Shield. Tất cả 

những thành quả đó là nhờ niềm tin 

và sự đầu tư vào những con người 

biết sáng tạo và không sợ thất bại.

Ngày nay, nỗi sợ thất bại, sợ mắc 

lỗi có thể khiến chúng ta không dám 

sáng tạo và trở nên chùn bước trong 

sự hầu việc Chúa. Khi ra xã hội, 

nhiều người tin Chúa không dám 

mạnh dạng phục vụ người khác vì 

họ sợ vấp những lỗi “xã giao” hay bị 

miệng đời dị nghị. Trong Hội thánh, 

nhiều tín hữu e dè góp ý chân thành 

bằng yêu thương bởi vì họ sợ bị cho 

là “không đủ thuộc linh, không đủ 

yêu thương”. Trong gia đình, có 

những hôn nhân bị đổ vỡ, mái nhà 

yêu thương trở nên nơi “huynh đệ 

tương tàn”, hoặc cha mẹ con cái từ 

nhau, mất nhau chỉ vì vỏ bọc của sĩ 

diện cá nhân. Phải chăng chúng ta 

đã quá lo đến việc sợ thất bại mà 

quên cách lắng nghe, tin tưởng, và 

sống chân thành? Phải chăng tâm lý 

lo lắng bị mắc lỗi trong giao tiếp 

khiến chúng ta thiếu đi tự tin mà 

đóng góp khả năng vào gia đình, 

Hội thánh, và xã hội?  

Câu Kinh Thánh hôm nay, “Ta là 

Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ 

không từ bỏ họ” nhắc chúng ta về 

một nếp sống tự do phước hạnh ở 

trong Chúa. Đức Chúa Trời không 

phải yêu thương và chào đón chúng 

ta dựa trên bảng thành tích mà 

chúng ta đạt được. Ngài yêu thương 

bạn và tôi dựa trên những gì Đức 

Chúa Giê-xu Christ đã làm tại thập 

tự giá. Đó là Chúa bằng lòng chết 

thế, đền tội thay cho chúng ta. Vì 

vậy, nếu tin rằng chúng ta sống cho 

Chúa, thì những nỗi lo sợ ở trên 

không phải là “sợ Chúa”, mà là “sợ 

con người, sợ miệng đời”! Khi chúng 

ta sợ Chúa, chúng ta sống và làm 

theo chính xác những gì Chúa muốn 

chúng ta thực hiện. Giống như 

người cầu thủ trẻ chẳng nên quan 

tâm nhiều đến thắng thua, nhưng 

cần học hỏi và làm theo sự hướng 

dẫn của ban huấn luyện. Cho nên, 

khi thực hiện nếp sống đạo hôm nay, 

chúng ta hãy sống cách tự do bằng 

tất cả trái tim của mình đối với Chúa. 

Đừng vì những cảm giác sợ thất bại, 

sợ mắc lỗi mà làm nghẹt ngòi nguồn 

phước của Đức Chúa Trời đang 

dành sẵn cho chúng ta.

Suy Ngẫm: Tại sao trong nếp 

sống đạo, Chúa muốn bạn không 

nên có “tinh thần làm nô lệ để cứ 

sống trong sự sợ hãi”? Việc chúng ta 

gọi Chúa là ‘A-ba! Cha!’ có ý nghĩa gì 

cho bạn trong hôm nay?

Kính lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn 

Ngài vì Chúa chẳng bao giờ rời xa 

con. Con cầu xin Chúa giúp con vượt 

lên lo sợ để sống theo điều Chúa 

luôn. Con thành tâm cầu nguyện 

trong Danh Đức Chúa Giê-xu 

Christ. Amen. - MÂ
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Đạo đức

THƯ CHO BẠN

Mục sư Charles Swindoll

Bạn thân mến!

húng ta cần những người anh hùng. Tôi muốn nói đến những người 

anh hùng chân chính, những người đàn ông và phụ nữ đích thực 

được ngưỡng mộ vì những thành tích, phẩm chất cao quý và lòng dũng 

cảm của họ. Những người như vậy không sợ bị đối xử khác biệt. Họ mạo 

hiểm. Họ vượt lên dư luận.

Tuy nhiên, họ cũng là những con người thật, có những sai sót và thất 

bại như bất kỳ một ai khác. Nhưng họ truyền cảm hứng để chúng ta làm 

tốt hơn. Chúng ta cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghĩ về quý ông bà, thầy 

cô, hay anh chị này. Những con người mà chúng ta có thể dõi bước và 

không có chút đắn đo rằng họ sẽ lừa dối hoặc ra vẻ đạo đức giả đối với 

chúng ta. Họ đề cao nếp sống gương mẫu, tự tin dẫu chẳng ai buồn quan 

tâm đến. Hay, họ luôn giữ cung cách chân thành, mẫu mực dù rằng một 

nửa thế giới đang nhìn cách soi mói nhất cử nhất động của họ. 

Tôi có cảm giác thế giới đang dần mất đi những con người như thế. Lẽ dĩ 

nhiên, vẫn còn đâu đó một số người như vậy, nhưng không nhiều như ở cái 

thời của tôi còn nhỏ. Hồi đó, tôi nhớ rất rõ là mình đã đi tìm kiếm rất nhiều 

người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội - chính trị, thể thao, giáo 

dục, khoa học, kinh tế, âm nhạc, nghệ thuật, tôn giáo  - tất cả những người 

này không chỉ nổi bật trong thời kỳ hoàng kim của họ mà còn là những 

người xuất chúng. Xã hội đã ngã mũ chào và thương tiếc khi họ ra đi. Đây 

không phải là tưởng tượng thời thơ ấu ở tuổi mộng mơ?! Đây không phải là 

những thần tượng idols giả tạo. Tôi vẫn còn nhớ Cha tôi cũng ấn tượng về 

các tấm gương sáng của những người lỗi lạc trong thời của ông. À, có thể Cha 

còn nhớ nhiều người hơn tôi nữa! Những cuộc trò chuyện giữa cha con 

chúng tôi vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi. Bởi vì ngày trước, Cha đã 

được truyền cảm hứng từ Ông, và nay tôi lại nhận được từ Cha.

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng, dù sống giữa cộng đồng hoặc lớn 

hoặc nhỏ, người ta dễ dàng ghi nhận mọi hành vi và lời nói của bạn. Có 

C



khi, bạn là tâm điểm của nhiều người. Điều này có thể xảy ra ở nơi bạn làm 

việc, và chưa ai nói cho bạn biết. Nó có thể xảy ra ở nơi bạn sống, và không 

một người hàng xóm nào đủ bản lĩnh để nhìn nhận rằng: “Bạn là người mà 

người khác đều ngước nhìn. Bạn rất cá tính. Bọn tôi phục bạn”. Đó cũng có 

thể ở trong các mối quan hệ bạn bè, thậm chí trong các trang mạng xã hội 

khi bạn được các bạn bè ngưỡng mộ. Nếu bạn nhận thức được có biết bao 

người đang quan tâm đến mình như thế, tôi tin rằng bạn sẽ cẩn thận hơn 

trong cách sống của mình. Như Lời Chúa dạy, “Bất cứ điều gì anh em nói 

hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, nhờ 

Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Cô-lô-se 3:17).

Tôi tin chắc rằng – nếu bạn là một trong những người anh hùng, thì 

bạn không giống với số đông. Bạn đang sống khác biệt, và tôi khen ngợi 

bạn vì điều đó. Phải có những người phi thường để tạo ra sự khác biệt 

trong thế giới của chúng ta. Những “người” tiểu nhân chẳng giúp ích 

được cho ai hay cho thế giới này. Nhưng một người của chân lý có thể tác 

động đến toàn thế giới!

Bạn là người có Chúa. Trong Chúa, bạn có chân lý.

Trong niềm tin của Đấng Cứu Thế,

Mục sư Charles Swindoll



BẠN CÓ BIẾT

Hiển Y (sưu tầm)
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cho rằng Môi-se đại diện cho giao ước 

cũ, luật pháp, và lời hứa cứu rỗi, còn 

Ê-li đại diện cho các nhà tiên tri. 

hành Cê-sa-rê Phi-líp là một 

khu vực đặc biệt thờ các thần 

ngoại bang. Thành đã được xây 

dựng bởi một trong những người 

T

Những điều đặc biệt

ĐỨC CHÚA GIÊ-XU

trong thời

C

K

ó một lần, Đức Chúa Giê-xu hóa 

bánh cho 5.000 người ăn cùng 

một lúc. Con số này chỉ đề cập đến 

những người đàn ông. Nếu tính cả 

phụ nữ và trẻ em thì có thể đưa con số 

lên hơn 10.000 người. Quy mô của 

đoàn dân này thật đáng kinh ngạc. Vì 

theo thống kê dân số lúc đó, nếu gom 

các thị trấn gần nhất như Ca-bê-na-

um và Bết-sai-đa lại, thì có lẽ dân số 

chỉ vào khoảng 5.000 người mà thôi.

hi Đức Chúa Giê-xu hóa hình 

trên núi, chỉ có ba môn đồ thân 

cận cùng đi với Ngài, đó là: Phi-e-rơ, 

Gia-cơ và Giăng. Tuy nhiên, có hai 

nhân vật trong Cựu Ước đã xuất hiện 

cùng với Đức Chúa Giê-xu. Người ta 



con trai của Hê-rốt Đại đế là vương 

hầu Phi-líp. Vị vương hầu này đã đặt 

tên thị trấn theo tên mình và Caesar 

Tiberius. Thật ra, ban đầu thị trấn 

này được gọi là thành Paneas, theo 

tên vị thần Pan của Hy Lạp.

ức Chúa Giê-xu phán: “Con 

là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng 

Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm 

phủ không thắng được Hội đó” (Ma-

thi-ơ 16:18). Đây là một cách chơi 

chữ. Trong tiếng Hy Lạp, “Phi-e-rơ” 

là petros mang ý nghĩa là viên đá 

hay hòn sỏi, và “đá” là petra mang ý 

nghĩa là tảng đá hay vầng đá. Đức 

Đ

Chúa Giê-xu xây dựng Hội thánh 

của Ngài qua lời tuyên xưng của Phi-

e-rơ về thẩm quyền của Đấng Christ 

là Con Đức Chúa Trời. 

heo tập quán văn hóa, người Do 

Thái cho rằng linh hồn vẫn còn 

trong cơ thể người chết được ba ngày. 

Mọi hy vọng sẽ bị dập tắt sau khi ba 

ngày trôi qua. Vì vậy, việc Đức Chúa 

Giê-xu chủ ý ở nán lại sau khi được 

báo tin rằng La-xa-rơ đã qua đời là có 

chủ đích. Khi Đức Chúa Giê-xu đến 

ngôi mộ của La-xa-rơ, thì ông này đã 

T
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chết được bốn ngày. Hai người em gái 

của ông đều nói rằng, nếu Chúa có ở 

đây thì La-xa-rơ có lẽ sẽ không chết. 

Đôi khi, Chúa làm chậm lại nhằm 

mục đích tốt đẹp hơn. 

hi Đức Chúa Giê-xu rửa chân 

cho các môn đồ trong Lễ Tiệc 

thánh đầu tiên, Ngài thực hiện hành 

động phục vụ trong tinh thần tôi tớ. 

Trong những nhà hội của người Do 

Thái, các môn đệ có bổn phận phục 

vụ cho các thầy Ra-bi hầu hết tất cả 

mọi việc, ngoại trừ việc tháo dây giày 

cho thầy mình. Trong khi đó, Đức 

Chúa Giê-xu sẵn sàng cúi xuống để 

rửa chân cho các môn đồ. 

rong Lễ Tiệc thánh đầu tiên, 

khi trao bánh cho các môn đồ, 

Đức Chúa Giê-xu đã nói, “Hãy làm 

điều này để nhớ Ta”.  Lễ Vượt qua 

đầu tiên luôn được người Do Thái 

ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời đã giải 

cứu họ khỏi Ai Cập. Vì vậy, Đức 

Chúa Giê-xu muốn các môn đồ liên 

K

T

kết hai sự kiện này để ghi nhớ rằng 

Ngài là Chiên Con của Lễ Vượt qua, 

là Đấng sắp chuộc tội cho họ trên 

thập tự giá.

hi người Do Thái nhìn thấy 

Đức Chúa Giê-xu đi vào thành 

Giê-ru-sa-lem bằng một con lừa, tâm 

trí của họ sẽ quay ngược vòng thời 

gian liên hệ đến Sa-lô-môn, con trai 

vua Đa-vít, cưỡi lừa trên đường phố 

Giê-ru-sa-lem để được công khai 

xưng tụng là vua. Đức Chúa Giê-xu, 

được tung hô là Con vua Đa-vít, 

đang đến để tuyên bố vương quyền 

của mình, giống như các tiên tri đã 

nói (Xa-cha-ri 9:9).

K
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TUỲ BÚT

Hồ Galilê
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MÙA THU BẠN ?nói gì với 

nhạt, học sau tôi một năm, một vài 

lần chạm nhau qua ánh mắt, một 

chút sóng tình xôn xao. Ngày ấy tôi 

yêu thơ Đông Trình, và nhất là thơ 

Nguyên Sa nên mạo muội tặng cô bé 

có mái tóc đờ-mi vài câu trong bài 

Tuổi 13:

“Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc

Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường

Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu 

đương

Tôi thay mực để vừa màu áo tím”.

… và từ sau dạo ấy, tôi không còn 

Không biết tôi yêu mùa thu tự 

bao giờ, ngay từ nhỏ mỗi khi 

nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng 

đâu đó, cũng làm lòng tôi xao xuyến, 

một thoáng bâng khuâng xa vắng 

hiện về...

Thôi thì, tôi bắt đầu từ những 

năm vào Trung học Đại Lộc các bạn 

nhé!

Tôi ở trọ trong nhà thờ Tin Lành, 

mỗi hoàng hôn xuống, nhìn bên kia 

đường, con hẻm hun hút thấp 

thoáng có bóng cô bé mặc áo vàng 

“Em không nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em không nghe nai vàng hát khúc yêu đương”



gặp được cô bé đó nữa, nghe đâu gia 

đình chuyển ra Đà Nẵng, vì quê tôi 

lúc bấy giờ là vùng chiến sự.

Ngày vào Trung học có lẽ tôi 

không bao giờ quên bài “Tôi đi học” 

của Thanh Tịnh:

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài 

đường rụng nhiều và trên không có 

những đám mây bàng bạc, lòng tôi 

lại nao nức những kỷ niệm hoang 

mang của buổi tựu trường...

… Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi 

mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ 

tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên 

con đường làng dài và hẹp. Con 

đường này tôi đã quen đi lại lắm 

lần, nhưng lần này tự nhiên tôi 

thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi 

đều thay đổi, vì chính lòng tôi 

đang có sự thay đổi lớn.

Tôi rất thích văn, nhất là văn 

trong nhóm Tự lực Văn đoàn. Tôi 

thích thuyết trình “Hồn bướm mơ 

tiên, Gánh hàng hoa” của Khái 

Hưng, “Đôi bạn” của Nhất Linh, 

“Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, “Dế 

mèn” của Tô Hoài, rồi Thơ của Thế 

Lữ và Bàng Bá Lân v.v… và cứ thế 

yêu văn thơ lãng mạn.

Tôi thích thơ bà Huyện Thanh 

Quan hơn Hồ Xuân Hương!... vì thơ 

bà Huyện Thanh Quan có tính 

thanh tao trong sáng, đối vần, đối 

âm, đối nghĩa tuyệt vời. Còn thơ bà 

chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, 

người có tên trong Phổ hệ Hồ tộc, 

nhưng tôi không thích lắm, điều này 

dành cho độc giả cảm nhận!

Tôi yêu thơ Nguyễn Bính, vì ông 

vốn là nhà thơ chân quê, như tôi yêu 

quê hương là chùm khế ngọt của Đỗ 

Trung Quân. Nét độc đáo của nhà 

thơ này viết về mùa thu khá ấn 

tượng, nhất là trên phạm trù tình 

cảm:

“Mùa thu hoa cúc lại tàn

Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong

Người về để lạnh phòng không

Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ 

thương”...

Nữ sĩ Tương Phố thì quá buồn 

trong “Giọt lệ thu” vì bài thơ gây 

tiếng vang trên tạp chí Nam Phong 

số 131 năm 1928:

“Trời thu ảm đạm một màu

Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em

Trăng thu bóng ngả qua thềm

Tình thu ai để duyên em bẽ bàng”.

Có người nói tôi đa tình và nhạy 

cảm, và tôi cũng chủ quan nhìn 

nhận mình, có thể tôi cũng nghe 

được tiếng của mỗi mùa: xuân nồng 

- hạ trắng - thu mơ và đông lạnh... 

Phải chăng thơ Lưu Trọng Lư ai 

ai cũng thích, nhưng có mấy ai nghe 

được tiếng thu như nhà thơ đâu:

“Em không nghe mùa thu

Dưới trăng mờ thổn thức 

Em không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ chinh phu

...Em không nghe rừng thu

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô?”...
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Thú của tôi là rất thích tùy bút, do 

vậy năm hai của bậc Trung học tôi 

thuộc làu bài tùy bút Cảm Thu của 

Đinh Hùng: “Thu năm nay, tôi lại đi 

trên con đường vắng này nghe từng 

chiếc lá rơi trên bờ cỏ nước trong như 

một cặp mắt tuyệt vời. Những cây liễu 

xanh đứng buồn như những nàng cung 

nữ thời xưa, và trong vườn nhà ai thấp 

thoáng, hoa phù dung nở trắng như một 

linh hồn còn non trẻ?...”

Ba mươi năm sau, tôi viết nhiều 

truyện ngắn dự thi, và có một số bài 

được in vào Tuyển Tập Viết Cho 

Niềm Tin, tôi có trích Cảm Thu của 

thi sĩ Đinh Hùng trong truyện ký 

“Lối về hai mùa nhớ”: “Tôi nhớ một 

người lữ khách nào xưa, ra đi từ một 

mùa thu... Thế rồi cũng một mùa thu trở 

lại những bước đầu tiên trên con đường 

bạn, mắt buồn như nước, mảng tìm hồn 

mình hiu hắt trong hồn thu mới”...

Nhà thơ Chế Lan Viên thì quá nổi 

tiếng, nhưng ông này cũng cất cớ 

không ít, vì ông ấy không thích mùa 

xuân, nên cứ muốn chắn, muốn 

ngăn, muốn chặn không cho nó đến, 

để nàng thu diễm tuyệt quyến rũ cứ 

ở mãi bên mình:

“Ai đâu trở lại mùa thu trước

Nhặt lấy cho tôi những lá vàng

Với của hoa tươi muôn cánh rã

Về đây đem chắn nẻo xuân sang”.

Ngày xưa, hồi còn hàn vi, cơ cực 

nhưng may mắn tôi có được chiếc 

Radio Sony 911 của Nhật... Nên 

hằng đêm, tôi áp nó sát vào tai để 

nghe chương trình Thơ Nhạc của 

đài Tiếng nói Hoa Kỳ lúc 22 giờ tối 

Chúa nhật hàng tuần, lúc ấy chưa có 

điện lưới Quốc gia về chốn thôn quê. 

Tôi thích nghe nhạc tiền chiến với 

tiếng hát Sĩ Phú hoặc Thái Thanh, tôi 

thích mục ngâm thơ, nhất là thơ 

nhạc của Ngô Thụy Miên, Hoàng 

Thi Thơ, thích nhạc sĩ Phạm Duy bài 

“Mùa thu chết” nhẹ nhàng:

“Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

Em nhớ cho: Mùa thu đã chết rồi!

Ôi ngát hương thời gian mùi thạch 

thảo

Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em”...

Sau này, thống nhất đất nước, 

ngày tôi lên đường nhập ngũ mang 

theo bóng hình người yêu mến, 

nhưng rồi chiến trường lửa khói 

biên thùy xứ Chùa Tháp dai dẳng 

làm tôi xa nàng vĩnh viễn. Ngày tôi 

trở về thì em đã sang sông, tôi không 

thể nguôi nên cứ ngâm nga tình 

khúc nhạc xưa bolero với bài “Ngọn 

trúc đào”:

“Rồi mùa thu ấy qua đi

Chợt em mười tám chợt nghe lạnh 

lùng

Thuyền đành xa bến sang sông

Hàng cây trút lá tình đi lấy chồng”.

Tôi thích thi sĩ kiêm nhạc sĩ Vũ 

Đức Sao Biển, vì ông đa dạng phong 

cách về mùa thu, trong bài Thu hát 

cho người:

“Dòng sông nào đưa người tình đi 

biền biệt
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Mùa thu nào cho người về thăm bến 

xưa

Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ

Về đồi sim ta nhớ người vô bờ”.

Ngô Thụy Miên ngọt ngào với 

những tình khúc bất hủ nhạc xưa êm 

đềm:

“Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu 

đương

Và em có nghe khi mùa thu tới

Mang ái ân mang tình yêu tới

Em có nghe nghe hồn thu nói mình 

yêu nhau nhé”.

Đinh Hùng khóc thương vợ 

buồn não ruột, mỗi khi mùa thu sắp 

dần qua:

“Trời cuối Thu rồi em ở đâu

Nằm bên đất lạnh chắc em sầu

Thu ơi đánh thức hồn ma dậy

Dắt em vào thăm nấm mộ sâu”.

Tạm dừng Đinh Hùng vì buồn 

quá, tôi rẽ tắt ngang Đoàn Chuẩn & 

Từ Linh để nghe nhạc phẩm "Thu 

quyến rũ" để được thả hồn theo mây 

khói mộng mơ:

“Anh mong chờ mùa thu

Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên thai

Và cánh chim ngập ngừng không 

muốn bay

Mùa thu quyến rũ anh rồi”...

Tôi thật đa đoan, thích Chinh 

Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm, mỗi 

khi có vấn đề hai vợ chồng bất bình, 

sinh sầu thảm:

“Càng trông lại là càng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn 

dâu

Ngàn dâu xanh ngát một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”.

Còn tham lam hơn, qua Đoạn 

Trường Tân Thanh hay Truyện Kiều 

của Nguyễn Du, cho nên nhiều bạn 

có lúc than phiền tôi viết dài quá, tôi 

xin thưa hai câu kết Truyện Kiều:

“Lời quê góp nhặt dông dài

Mua vui cũng được một vài trống 

canh”. 

... Vậy nên, cụ tổ Nguyễn Du - 

một đại thi hào dân tộc - có mấy câu 

thơ về mùa thu, tuy chân quê nhưng 

rất tài hoa và nó mang tính tượng 

hình và ẩn dụ sâu sắc:

“Sầu đong càng lắc càng đầy

Ba thu dọn lại một ngày dài ghê”...

Tôi ở Quảng Nam nhưng rất yêu 

mến Hà Nội, vì nơi đó tôi có nhiều 

người bạn trên Facebook cùng niềm 

tin, thỉnh thoảng về đêm có nói 

chuyện tâm tình, xin đừng hiểu sai, 

vì tôi rất nghiêm túc, vì tôi là người 

hầu việc Chúa!

Có nhiều bạn nhã ý mời có dịp ra 

Hà Nội thăm, tôi ao ước lắm, nơi ấy 

tôi cũng có gia đình anh chị chú bác 

thúc bá cùng đầu một ông Cố chung. 

Bởi vậy, tôi cũng rất thích những bài 

hát về Hà Nội, tôi thích nữ ca sĩ 

Hồng Nhung trong bài Hà Nội Mùa 

Thu:

“Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người

Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai

Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời 

cho tôi
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Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ 

trả lời cho tôi

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, 

nhớ đến một người ...

Để nhớ mọi người”...

Nếu không được nhắc đến thi sĩ 

họ Hàn trong thơ về mùa thu là một 

thiếu sót lớn, bởi thi sĩ tài hoa bạc 

mệnh này có bút hiệu Hàn Mặc Tử 

tức “Bức rèm lạnh” một đêm tại Đà 

Lạt, ông cố nằm mơ tưởng thêu dệt 

ra một bài thơ, nhưng không dễ 

dàng chút nào trong bài Buồn Thu:

“Ấp úng không ra được nửa lời

Tình thu bi thiết lắm thu ơi

Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt

Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi”.

Sau này, nhiều người ngưỡng mộ 

thơ Hàn trong đó Thiềng Đức họa 

Buồn Thu năm 1999 đề bài Gửi Cụ 

Hàn: 

“Số phận đau thương… chửa hết lời

Mới hai tám tuổi cụ Hàn ơi! 

Uống trăng huyền ảo... còn thao thức! 

Say nắng tương tư đã rụng rời! 

Vĩ Giạ thôn ơi! Sầu chẳng dứt! 

Hàn Giang bến hỡi! Nhớ Khôn thôi! 

Buồn thu lưu luyến Xuân như ý 

Hãy đón hồn anh... giọt lệ vơi!”...

Có lẽ tôi đang miên man về mùa 

thu, như được đắm chìm trong vườn 

thu, niềm yêu thơ xâm chiếm hồn tôi 

từ ấy, khi được Xuân Diệu trực tiếp 

đào tạo khóa Biên Tập Viên năm 

1983:

“Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”.

Các bạn thông cảm, tôi đang 

phiêu lãng cũng từ Diễm Xưa của 

anh Trịnh: “Để người phiêu lãng, 

quên mình lãng du”...

Tôi rất thích các bài viết trên diễn 

đàn Cơ Đốc, các Website thuần túy 

Tin Lành không phân biệt hệ phái. 

Tôi thích thơ Tin Lành từ báo Rạng 

Đông, Hừng Đông và trang Tuổi 

Hồng trước 1975, tôi yêu mến Thánh 

Kinh Báo, Thánh Kinh Nguyệt San 

và trang thơ của cố thi sĩ Mục sư Lưu 

Văn Mão, và bây giờ con ông là Lưu 

Tường Lư kế thừa thân phụ. Những 

năm gần đây tôi thích báo Đuốc 

Thiêng Paris của HTTLVN tại Châu  

u, tôi cũng thích Tạp chí Hướng Đi 

tại Texas Hoa Kỳ, Mới đây tôi có bài 

“Tùy bút: NÓ” và thơ: Thi Khúc 

Giao Mùa được đăng trên Tạp chí 

Cội Nguồn kỳ số 6 chủ đề Người Bên 

Lề tại California Hoa Kỳ. 

Cây đại thụ của nền thi ca Cơ Đốc 

có hàng ngàn thi phẩm, không thể 

không nhắc đến Tường Lưu xứ 

Quảng, tôi đang sở hữu 5 tập thơ 

photocopy của ông:

“Bâng khuâng nắng thu vàng trên lá

Sầu lên tầng mây trắng... giang hồ

Nghe con chim hót sao buồn quá

Chạnh lòng nhớ câu hát mẹ ru”.

Và đây là một bài thơ nữa về mùa 

thu, của Hồ Thi Thơ (Hồ Galilê) xin 

được trình làng, vì tôi sợ rằng thu sẽ 

đi qua, sang năm mới thu trở lại, mà 

không biết mình có còn sống đến 

ngày ấy không nhỉ. Thôi thì, nói như 
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Lời Kết Luận

Kinh Thánh ít nói về mùa 

thu, tuy vậy tôi mới tìm thấy 

vài câu rất ý nghĩa:

“Nếu anh chị em trung tín 

vâng giữ các điều răn tôi 

truyền lại cho anh chị em hôm 

nay, tức là hết lòng hết linh 

hồn kính yêu CHÚA, Đức 

Chúa Trời của anh chị em và 

phục vụ Ngài, Ngài sẽ cho 

mưa xuống trên xứ đúng mùa, 

cả mưa vào mùa thu lẫn mưa 

vào mùa xuân để anh chị em 

thu hoạch hoa màu, rượu mới 

và dầu. Ngài cũng cho cỏ xanh 

tốt ngoài đồng để nuôi gia súc, 

và anh chị em sẽ được ăn uống 

thỏa thích” (Phục Truyền 

11:13-15 - BDM). - HG

thánh Gia-cơ nếu Chúa muốn và ta còn 

sống…

Ta ngồi đếm lá thu rơi

Một, hai, ba, bốn... chơi vơi cõi lòng

Thời gian không đợi chẳng trông

Thu đi, đông đến, xuân hồng đóng khuôn

Hạ chưa át tiếng ve buồn

Mà nay thu đã chiều buông lá vàng

Ta ngồi đếm lá thu sang

Giật mình đã thấy chiều hoang tuổi đời

Lá ơi xin hãy thôi rơi!

Để cây còn chút men đời xanh hoa

Đời người một cảnh ta bà

Kẻ vào tử lý người qua thiên triều

Ta ngồi suy niệm bấy nhiêu

Mà nghe thổn thức lòng nhiều ưu tư

Hóa công qui luật cộng trừ

Diệt, sinh, sinh, diệt... đến từ trời cao

Thu sang ta hãy tự hào

Mình là con Chúa điểm tô bốn mùa.

ĐẾM LÁ THU RƠI!
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TIỂU SỬ THÁNH CA - 23

K’Hiêm Lập (tổng hợp)

God, From Whom All Blessings 

Flow” (tạm dịch, ngợi khen Đức 

Chúa Trời, từ Ngài mà tất cả mọi 

phước lành tuôn chảy đến).

Bài thánh ca “Tôn Vinh Chân 

Thần” mà chúng ta tôn vinh 

Chúa ngày nay được chuyển ngữ từ 
1bài “Doxology ”, còn gọi là “Praise 

Nguyên tác: Praise God, From Whom All Blessings Flow hay Doxology

Sáng tác năm 1674

Lời: Thomas Ken

Nhạc: att. Loys “Louis” Bourgeois - Thánh vịnh Geneva (1551)
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CHÂN THẦN

Tôn vinh

“Chúc tụng Đức Chúa Trời, 

Cha của Chúa chúng ta 

là Đức Chúa [Giê-xu] Christ, 

Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ 

mọi phước hạnh thuộc linh 

ở các nơi trên trời”.

(Ê-phê-sô 1:3)



Ken đã viết lời cho ba bài hát vào 

năm 1674: Bài thánh ca buổi sáng, 

bài thánh ca buổi tối, và bài thánh ca 

nửa đêm. Các bài thánh ca này dựa 

trên giai điệu thánh vịnh Old 100th 

từ quyển Thánh vịnh Geneva (1551) 

để các bạn trẻ dễ ghi nhớ. Tuy nhiên, 

ở khía cạnh lịch sử, đây là một cuộc 

cách mạng của âm nhạc thờ phượng, 

khởi xướng sự tôn vinh Chúa bằng 

ngôn ngữ hằng ngày. Vì lúc đó, các 

bài thánh ca tiếng Anh vẫn chưa 

xuất hiện. Tại vương quốc Anh, chỉ 

có những bài Thi Thiên mới được 

phép tôn vinh Chúa cách công khai 

trong giờ thờ phượng. Vì vậy, Mục 

sư Ken đề nghị các nam sinh chỉ sử 

dụng ba bài biệt thánh ca này trong 

phòng riêng của họ.

Nhắc đến cuộc cách mạng âm 

nhạc thờ phượng thì không thể 

không nhắc đến quyển Thánh vịnh 

Geneva (1551) do nhạc sĩ người 

Pháp Loys “Louis” Bourgeois làm 

tổng biên tập. Quyển thánh vịnh 

này đã được biên soạn và hiệu đính 

công phu trong nhiều năm bởi các 

nhạc sĩ, mục sư, thần học gia, và dịch 

giả từ khắp nơi tập trung về thành 

phố Geneva, Thụy Sĩ, một trung tâm 

hoạt động của đạo Tin Lành trong 

suốt thời kỳ Cải chánh. Việc làm 

quyển Thánh vịnh Geneva này 

nhằm triển khai ý tưởng của Mục sư 

John Calvin rằng, các bài thánh vịnh 

trong thờ phượng nên được tôn 

vinh Chúa bằng tiếng mẹ đẻ. Điều 

Trước Mục sư Thi sĩ Charles 

Wesley hay Mục sư Nhạc sĩ Isaac 

Watts, còn có Mục sư Thomas Ken, 

người được mệnh danh là “tiên 

phong cho phong trào hát thánh ca 

của nước Anh”.  Ông sinh năm 1637 

tại thị trấn Little Berkhampstead 

nằm ở bên lề vùng phụ cận của 

thành phố London.  Khi cha mẹ qua 

đời, ông được nuôi dưỡng bởi vợ 

chồng người chị cùng cha khác mẹ. 

Chị của ông là người đã giúp ông 

vào học trường Đại học Winchester 

danh tiếng, một trường đặc biệt chỉ 

dành cho nam sinh. Cậu sinh viên 

Thomas sau đó được phong chức 

mục sư và trở lại Đại học Winchester 

với tư cách là Mục sư Linh vấn 

(Chaplain) cho các sinh viên.

Để tập tành đời sống tin kính của 

các nam sinh qua việc hát ngợi khen 

Chúa hằng ngày, Mục sư Thomas 

Old Hundredth từ bản in năm 1628 của 

Sternhold và Hopkins Psalter
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này trái ngược với thông lệ của Giáo 

hội Công giáo thịnh hành vào thời 

điểm đó, vì Kinh Thánh và thánh 

vịnh chỉ được đọc và ngâm bằng 

tiếng La-tin bởi các linh mục trong 

các buổi lễ. Khi quyển Thánh vịnh 

Geneva được xuất bản thì ngay lập 

tức những giai điệu trong đó đã đi 

sâu vào nhiều giai tầng xã hội tại tất 

cả quốc gia trong phong trào Cải 

chánh Giáo hội. Tuy nhiên, lời hát 

của các bài thánh vịnh này vẫn được 

trích ra từ các Thi Thiên; điển hình là 

bài Old 100th, tạm dịch là bài thứ 100 

Quen Thuộc, bắt đầu lời hát bằng, 

“All People That on Earth Do Dwell” 

(tạm dịch, tất cả muôn dân nhóm 

nhau trên đất) từ Thi Thiên 100. 

Thật ra, lời thánh vịnh này 

nguyên thủy được dùng là từ Thi 

Thiên 134. Nhưng sau đó, nó được 

hiệu đính trên nền nhạc cũ bằng Thi 

Thiên 100 từ một phiên bản Kinh 

Thánh được dịch có nguồn gốc 

trong Anglo-Genevan Psalter (1561) 

của giáo sĩ người Scotland William 

Kethe. Có lẽ vì thế mà, ý tưởng thay 

đổi lời hát làm sao để gây dựng đức 

tin và gần gũi với đời sống hằng 

ngày đã nhen nhúm trong Mục sư 

Thomas Ken khi hầu việc Chúa giữa 

các nam sinh của mình. Ông hướng 

dẫn các sinh viên tôn vinh Chúa một 

bài thánh ca khi thức dậy, một bài 

khác khi đi ngủ, và bài thứ ba vào lúc 

nửa đêm nếu giấc ngủ không đến. 

Bài thánh ca buổi sáng của ông có 

mười ba khổ, bắt đầu bằng: 

Hỡi linh hồn ta, hãy thức tỉnh, 

Hãy cùng với vầng thái dương chạy 

đến khung trời của một ngày mới

Với bao nhiệm mạng đang chờ ta.

Hãy rũ bỏ biếng nhác và vui vẻ trỗi 

dậy, 

Để đền đáp sự hy sinh cả buổi sáng 

của mình.  

Bài thánh ca buổi tối của ông, cũng 

rất giàu nghĩa, với lời hát: 

Đêm nay, muôn vật ca ngợi Chúa, 

Đức Chúa Trời của tôi, 

Vì tất cả các phước lành của sự sáng!  

Hãy nắm chặt tôi! Hãy giữ lấy tôi! 

Vua của muôn vua ôi, 

Bên dưới đôi cánh toàn năng của 

chính Ngài. 

Cả ba bài thánh ca đều kết thúc bằng 

một điệp khúc, mà mãi về sau, ca từ 

của nó đã được hát lại nhiều nhất 

trên thế giới.

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô 

đối.

Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp 

nơi.

Trời cao cũng chung khen ngợi Ba 

Ngôi.

Chúa Cha cùng Con với Linh 

muôn đời.

Năm 1680, Mục sư Thomas được 

bổ nhiệm làm Mục sư Linh vấn cho 

vua Charles đệ II của vương quốc 

Anh. Đó là một công việc vô nghĩa, vì 

bản thân vua Charles II có đời tư hết 

sức bê bối với vô số tình nhân. Một 

lần, nhà vua yêu cầu ông cho một cô 
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Thomas lui về ở tại nhà của một 

người bạn là mạnh thường quân 

chăm sóc cho ông đến lúc qua đời 

vào ngày 11 tháng 3 năm 1711. 

Giám mục Thomas Ken được 

chôn cất lúc mặt trời mọc. Tiếng hát 

của bài thánh ca “Tôn Vinh Chân 

Thần” vang vọng trong đám tang 

của ông. Từng ca từ được ngân nga 

trong tinh thần ngợi khen Đức Chúa 

Trời bởi một cuộc đời tận tụy luôn 

tìm kiếm các cơ hội để tôn vinh Chúa 

từ mọi khoảnh khắc trong cuộc đời 

mình. - KL

đầm tá túc tư dinh của mình.  Mục sư 

Thomas quở trách thẳng mặt vua: 

“Nơi đây không phải là giang sơn của 

bệ hạ!” Về sau, ông vua này gọi vị 

Mục sư là “người đàn ông nhỏ mọn 

đã từ chối chỗ ở cho Nellie tội 

nghiệp”. 

Trong triều vua kế tiếp, vua 

James đệ II, Mục sư Thomas Ken lúc 

này đã trở thành Giám mục của Anh 

quốc giáo. Tuy nhiên, ông lại bị triệu 

đến Tòa tháp London vì những lời 

cáo buộc đi theo các nhánh khác của 

đạo Tin Lành. Sau khi được trả tự do, 

1 Doxology hay Common Doxology theo cổ ngữ Hy Lạp là từ ghép δοξολογία 

doxologia, từ hai chữ δόξα, doxa ‘vinh hiển’ và -λογία, -logia ‘câu nói/câu thơ’. 

Doxology là thuật ngữ của Thánh nhạc thờ phượng mang ý nghĩa “Ngợi Khen 

Đức Chúa Trời”. Trong thánh ca Việt Nam, các bậc tiền bối đã dịch là “Tôn Vinh 

Chân Thần” là từ ý này. Cần phân biệt bài thánh ca này với các bài thánh ca 

khác cũng nằm trong hợp tuyển Doxology của Thánh nhạc thờ phượng cùng 

tên như: Greater Doxology (Gloria in excelsis Deo), Great Doxology (Gloria 

Patri). 
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Những số 
trong 3

KINH THÁNH

...#333

(Kính xin quý độc giả xem đáp án ở Nguyệt San số 03 - Tháng 11/2021. Cám ơn) 
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ĐÁP ÁN (Nguyệt San số 01 - Tháng 09/2021)

ĐỐ KINH THÁNH

Đăng Khôi

1. Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Xin trưng dẫn một câu Kinh Thánh có ghi 

đầy đủ các Ngôi vị đó.

2. Trong khi thi hành chức vụ trên đất, Đức Chúa Giê-xu đã cứu ba người 

chết sống lại. Xin kể tên và trưng dẫn Kinh Thánh.

3. Xin cho biết 3 thí dụ nào nói về tội nhân ăn năn mà cả thiên đàng vui 

mừng?

4. Xin cho biết Đức Chúa Giê-xu hóa bánh ba lần, mỗi lần dư được bao 

nhiêu?

5. Mời bạn hãy trưng dẫn một 

câu Kinh Thánh có 3 hành 

động thích hợp sau đây. 

 

6. Xin kể tên ba tướng lãnh của bộ tham mưu trong trận chiến giữa dân Y-

sơ-ra-ên và dân A-ma-léc?

7. Mời bạn giải thích ý nghĩa và trưng 

dẫn câu Kinh Thánh cho hình ảnh sau:

1. Bà Giô-kê-bết (Dân Số Ký 26:59)

2. Đức Tin: Bà => Mẹ => Con (II Ti-

mô-thê 1:5)

3. Bà An-ne và Tiên tri Sa-mu-ên (II Sa-

mu-ên 2:18-21)

4. Mẹ chồng Na-ô-mi và nàng dâu Ru-

tơ (Ru-tơ 1:16)

5. Đức Thánh Linh (Giăng 3:3, 5)



TÙY BÚT

Hoàng Thế

Chú Năm của tôi rất hiền từ, nhẹ 

nhàng như những phết cọ lất 

phất trên khung vẽ. Từng nét, từng 

nét cọ của chú thổi hồn vào bức 

tranh luôn sống động đến diệu kỳ. 

Chú là họa sĩ cả đời luôn sơn phết và 

cắt dán đủ mọi thứ từ bảng hiệu, cửa 

tiệm, cho đến phông, nền nhà thờ.

Nhớ khi nhỏ qua nhà bác Hai, 

gặp chú hay chú Bảy, tôi thường 

nghe mùi sơn phảng phất. Ông bà 

nội tôi có bốn người con trai, trừ cha 

tôi là thầy giảng đạo (chòm xóm hay 

gọi vậy hoặc gọi thầy Ba Đạo) bác và 

hai chú đều làm thợ vẽ. Bác và các 

chú vẽ đủ thứ, ai kêu gì làm nấy như 

sơn chữ trên xe đò, vẽ bảng cửa tiệm, 

vẽ bảng quảng cáo, vẽ chân dung 

nghệ sĩ trên bảng hiệu lớn cho các 

tuồng cải lương ở rạp hát. Sau này, từ 

vẽ đổi qua thiết kế phông nền, nội 

thất, làm chữ nổi, đèn neon v.v... Tôi 

có chút ảnh hưởng từ bác và hai chú 

nên thích mày mò thiết kế bích 

chương, hình ảnh là vậy. Giờ đến thế 

hệ cháu ngoại của chú Năm và các 

con tôi năng khiếu vẽ tự nhiên bùng 

phát mạnh. Chúng thà vẽ đến cận 

thị, mỏi cả tay chứ không động vào 

phím đàn, còn nhà thì đầy sơn cọ, 

giấy viết đủ màu, và tác phẩm kín 

tường. Nhìn tác phẩm của các con 

tôi muốn khoe với bác và các chú, 

nhưng xa xôi quá không thể nào 

khoe cận cảnh được.

Thời gian sau này chú Năm yếu 

đi nhiều vì bệnh tật đeo đuổi. Cha 

tôi, vợ chồng con cái chúng tôi, và 

 chú Năm hoạ sĩ
THƯƠNG NHỚ

Nguyệt san 02   |   10/202198



con gái chú cứ ngóng chờ dịch lệ 

giảm bớt để về Việt Nam thăm chú 

và gia đình. Thế nhưng, Chúa lại có 

ý tốt trên chú và đã rước chú về 

trong lúc thật là khó khăn này. Vì 

hoàn cảnh dịch lệ nên ngay cả anh 

em ruột thịt ở kế bên chú vẫn không 

dự được tang lễ của chú cách đông 

đủ. Người bị cách ly, người bị phong 

tỏa, kẻ ở xa quê hương, xót xa lắm 

khi chỉ được dự trực tuyến qua màn 

ảnh tivi và điện thoại. Thương đứt 

ruột cô em để tang ba rồi xả tang bên 

cạnh màn hình trực tuyến.

Sáng nay thức dậy vào phòng 

con gái thấy tấm ảnh chân dung Đức 

Chúa Giê-xu của chú Năm vẽ tặng 

năm nào mà tôi bồi hồi ghi lại vài 

dòng thương nhớ này. Cầu xin Chúa 

an ủi thím và các em BV, BA cùng 

toàn thể gia đình mình.

Trong lúc ghi lại mấy dòng này 

thì thấy thím Năm báo Sài Gòn hôm 

nay bị lockdown. Nhìn lại, thật hết 

sức cảm ơn Chúa ban cho, dù trong 

nghịch cảnh, tang lễ đã kết thúc kịp 

thời, và thím tôi đã đi nhận cốt của 

chú kịp lúc trước khi mọi thứ ngừng 

hoạt động. Cũng cảm tạ Chúa vì 

xong tang lễ bên đây thì Chúa cho có 

một người đã tiếp nhận Ngài. Chúa 

đem chú Năm về nhưng lại ban cho 

một chị em mới trong gia đình đức 

tin. Đây thật là một niềm vui mà qua 

đời sống chú Năm mang lại. Mọi sự 

hiệp lại, tôi chỉ biết cất lớn tiếng “A-

men”. - HT
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Có những người chăn chen lấn nhau 

Nhờ phân chiên bón xén hoa mầu 

Người chăn thuê chỉ cần huê lợi 

Bởi có nhiều chiên mới sang giàu 

Có những người chăn thích leo cao 

Tới đâu cũng muốn nhảy qua rào 

Vơ cho bằng được chiên chuồng khác 

Gom một bầy to để xôn xao 

Cũng có người chăn ăn thịt chiên 

Luôn luôn săn đuổi lợi danh quyền 

Con nào mập mạp săn sóc kỹ 

Con đói gầy xô bỏ ngửa nghiêng (Xa-cha-ri 11:16)
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“Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm 

việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên 

bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. 

Hãy sống hòa thuận với nhau” (I Tê-sa-lo-ni-ca 5:12-13).

Có những người chăn vội vã chăn 

Rất quen múa gậy xé tung màn 

Làm như kịch sỹ trên sân khấu 

Hăng hái như người đi vỡ hoang 

Có những người chăn húc người chăn 

Làm chiên ngơ ngác chạy tan hoang 

Từ từ nhặt nhạnh từng con một 

Im ỉm nhìn chiên ai rã tan 

Có những người chăn phải xa chiên 

Chân tay bị khoá để nằm yên 

Âm thầm cam chịu bao bắt bớ 

Trung tín nguyện cầu chiên nghỉ yên 

NGƯỜI CHĂN
Huệ Nhật
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Có những người chăn phải đớn đau 

Bàn chân rỉ máu những đêm thâu 

Đi tìm chiên lạc, chiên thương tổn 

Nâng đỡ từng con rịt với dầu 

Có những người chăn trông ốm o 

Thấp hèn yếu đuối tợ Phao-lô 

Bị anh em giả tìm bắt bớ 

Vu khống bao điều oan trái cho 

Có những người chăn biết khóc than 

Tưới lên đồng cỏ nước mắt tràn 

Để lương thực sống luôn đầy đủ 

Ngắm nghía bầy chiên nghỉ trong ràn 

Có những người chăn yêu mến chiên 

Từng con mang những nỗi yếu mềm 

Ghi vào sổ nhớ trình lên Chủ 

Tiếp nhận lời răn Chủ nhắc khuyên 

Có một người chăn nghe tiếng chiên 

Mỗi con một giọng thở than phiền 

Lắng nghe tất cả rồi ấp ủ 

Hôm sớm đôi bề được ủi yên 

Có một người chăn chết vì chiên 

Người chăn duy nhất: Đấng Chăn hiền 

Không hề có chỗ riêng kê gối 

Đổ huyết mình ra chuộc bầy chiên 
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THƯ GIÃN

Cao Hiền
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Điều ước

Giờ dây thun

Một thiên thần xuất hiện tại công đường và nói với vị quan:

- Để khích lệ cho sự nghiệp gương mẫu của ông, Ta sẽ thưởng cho ông 

một trong ba lựa chọn: giàu có, trí tuệ hoặc sắc đẹp!  

- Cho tôi trí tuệ! - Vị quan thanh liêm tuyên bố không do dự. 

- Xong! 

Ngay lập tức, thiên thần biến mất trong luồng khói trắng đang khi tiếng 

nói hãy còn vọng vang. Mọi người hướng nhìn vị quan, người đang ngồi bao 

quanh bởi một vầng hào quang thông sáng. Họ trầm trồ:

- Ồ…! Bẩm quan, xin quan hãy nói điều gì đó cao minh ạ!

Vị quan chầm rãi đứng lên, với vẻ đĩnh đạc, và dõng dạt nói: 

- Lẽ ra ta nên lấy tiền!

 

Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể làm cho Chúa cười ngất?

Trả lời: Cứ nói cho Ngài biết kế hoạch làm giàu của mình. 

Vừa rồi, Hội thánh ra thông báo về việc chuyển đổi giờ trong mùa thu: 

“Cuối tuần này, chúng ta sẽ đổi giờ mùa thu. Chúng ta sẽ chỉnh đồng hồ 

thêm một tiếng. Tuy nhiên, với những ai thích đi trễ thì khỏi cần chỉnh đồng 

hồ”.

Chúa cười
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SÁNG TÁC MỚI

Linh Đăng

Niềm hạnh phúc



GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thạch Thảo

Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo 7:14a dạy 

rằng: “Trong ngày thịnh vượng, hãy vui 

hưởng. Trong ngày tai họa, hãy suy ngẫm!” Đây là 

lời kêu gọi của Chúa dành cho con người. Chúng 

ta suy xét về tai họa giữa những tháng ngày đại 

dịch đang hoành hành trong nước và trên khắp 

thế giới. Lời Chúa có nguồn nâng đỡ để chúng ta 

được khích lệ và an ủi giữa đời sống tạm bợ này.

Trong cơn đại dịch, con người đã và đang trải 

qua nỗi đau đớn của bệnh tật. Chúng ta chia nhau 

niềm xót xa của sự ly tan, mất mát người thân. Nỗi đau thương này trở nên 

đặc quánh trong lòng ngực, ray rức nơi tâm hồn, và nhiều khi chúng phủ 

giăng như khung trời đen, ù đặc. Phải chăng ta đang chìm trong tuyệt vọng?

Tuy nhiên, những cuộc đời có Chúa đã chứng minh, không có hoàn cảnh 

nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi. Chúng ta 

đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì cuộc sống không bao giờ lâm vào bế tắc. 

Suy nghĩ tuyệt vọng hay bế tắc sẽ không làm chúng ta gục ngã khi sống với 

Lời Chúa. Bởi vì, “Lời Chúa làm cho con được sống lại, đó là nguồn an ủi con 

trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 119:50).  

Tác phẩm “Sống Với Lời Chúa trong Cơn Đại Dịch” là một tuyển tập bài 

giảng của Mục sư Nguyễn Văn Đại được viết trong thời gian dịch bệnh 

Covid-19 hoành hành tại Mỹ vào giữa năm 2021. Ấn bản lưu hành nội bộ này 

được thực hiện trên sách điện tử (ebook) và sách truyền thống với khổ giấy 

A5, gồm 260 trang luôn bìa. Sách sẽ được phát hành đồng loạt vào tháng 11 

năm 2021. Quý vị có thể liên lạc đến các địa chỉ email: 

TapchiCoiNguon@gmail.com hoặc NsNguoiChanBay@gmail.com để tìm 

hiểu thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Mục vụ Người Chăn Bầy xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!

Nguyệt san 02   |   10/2021104

TÌM VỀ BẢN SẮC TÂM LINH  NGƯỜI VIỆT
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