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Nguyệt san

Mục sư Nguyễn Văn Đại

Chủ bút: 

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Chủ nhiệm: 

Quý bạn đọc thân mến,

ảm tạ Chúa đã ban ơn cho nguyệt san 

Người Chăn Bầy - bản tin điện tử của tạp 

chí Cội Nguồn - được gắn bó với quý bạn đọc 

trong hai tháng qua. Chúng tôi tiếp tục nhận 

được nhiều bài vở, lời khích lệ, và ý kiến đóng 

góp từ nhiều bạn đọc ở khắp nơi. Ngợi khen 

Chúa và cảm ơn sự ủng hộ quý báu này.

Tác giả Thi thiên 116:12 đã thổn thức: “Tôi sẽ 

lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà 

Ngài đã làm cho tôi?” Thật vậy, dù giữa khó 

nguy hay thái an, sự chăm sóc và dẫn dắt của 

Chúa đã khẳng định lòng thành tín đời đời của 

Ngài dành cho con người. Chính điều này đã 

khiến cho tác giả Thi Thiên 116 cũng như hàng 

triệu triệu linh hồn hướng về Chúa cùng dâng 

lời tạ ơn qua các thời đại. Và đây cũng là tâm tình 

của nguyệt san Người Chăn Bầy số 3 muốn gửi 

gắm đến quý bạn đọc lời khích lệ hãy cùng nhau 

tạ ơn Chúa.

Nguyện xin tình yêu đời đời của Đức Chúa Giê-

xu tràn ngập trong lòng và hành động của chúng ta 

hầu cho chúng ta luôn sống thỏa vui và tạ ơn dù 

giữa cảnh ngộ nào. Kính mời quý bạn đọc cùng 

chung góp lời tạ ơn Chúa hôm nay. A-men.

Trong Đấng Chăn Chiên nhân lành,

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Chủ bút

C



người làm điều tốt cho mình. Thế 

nhưng, giữa hoạn nạn, ít có ai sẵn 

lòng tạ ơn Chúa.

Sách có câu: “Gia bằng tri hiếu tử, 

quốc loạn túc trung thần”. Có nghĩa 

là, nhà nghèo sẽ nhận ra đứa con 

hiếu thảo, nước loạn mới biết người 
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DƯỠNG LINH

Mục sư Nguyễn Văn Đại

Thông thường, chúng ta thích tạ 

ơn Chúa khi được phước, công 

việc suôn sẻ, hoặc thành công trong 

công việc và đời sống. Trong giáo 

dục, chúng ta dạy con cháu mình 

cảm ơn khi nhận quà. Chúng ta làm 

gương khi cám ơn hay tạ ơn những 

Kinh Thánh:  Gióp 1:1-22; 42

Câu nền tảng: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va

về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi”.

(Thi Thiên 116:12)

Tạ ơn CHÚA
giữa HOẠN NẠN



trung thành với tổ quốc. Khi cuộc 

đời bình yên, thuận lợi, không có 

khó khăn thử thách nào thì ai cũng 

có thể sống như ai cả. Nhưng khi 

nước nhà có biến, hay gia cảnh bần 

hàn thì mới biết được lòng người ra 

sao. Người biết tạ ơn Chúa trong 

hoạn nạn đó là người từng trải cuộc 

đời ở trong bàn tay kỳ diệu của Đấng 

Tạo hoá chăm sóc mình. 

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm với kinh 

nghiệm sống trong lao tù 13 năm đã 

viết nên Ca Khúc Tạ Ơn: “Xin tạ ơn 

Chúa đã ban cho tôi một đời tự do, 

xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày 

tháng lao tù”. Tác giả đã tạ ơn Chúa 

trong hoàn cảnh đen tối nhất của 

cuộc đời mình. Quý vị có kinh 

nghiệm được lòng biết ơn Chúa 

trong hoàn cảnh thử thách và bệnh 

hoạn để vươn lên trong Chúa chưa? 

Hay chúng ta vẫn còn ca thán khổ 

quá, mệt quá, chán quá, buồn quá?

Kinh Thánh dạy chúng ta tạ ơn về 

sự giàu có vinh hiển của Chúa ban 

cho. Khi gặp thử thách, người tin 

Chúa thường nhắc về ông Gióp để 

làm gương an ủi cho chính mình. 

Thánh Kinh kể về Gióp là một người 

trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức 

Chúa Trời, và lánh khỏi đều ác. Ông 

Gióp có bảy con trai và ba con gái, 

7000 chiên, 3000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 

lừa cái, và rất nhiều tôi tớ. Tuy nhiên, 

I. TẠ ƠN CHÚA TRONG TINH 

THẦN CẦU NGUYỆN (Gióp 1:1-5)

ông luôn tạ ơn Chúa về sự giàu có và 

vinh hiển mà Chúa ban cho gia đình 

ông. Hành động ông thực hiện là 

trung tín dậy sớm để dọn lòng thanh 

sạch mà dâng của lễ tạ ơn bày tỏ tấm 

lòng thờ phượng Chúa. 

Gióp đã không để sự giàu có, bận 

rộn làm ăn chi phối tinh thần thờ 

phượng Chúa của mình. Điều ông 

thực hiện là thức dậy sớm tạ ơn Chúa 

mỗi ngày. Thế nhưng, cuộc sống hiện 

đại thật bận rộn. Sáng thức dậy sớm 

đi làm, chiều về tìm gì ăn qua loa rồi 

ngủ. Tất cả dồn vào cuối tuần sinh 

hoạt vui chơi. Chúng ta có thấy mỏi 

mòn không? Chẳng lẽ cuộc sống 

hạnh phúc là như vậy? Gióp cho 

phép các con trai mình được ăn uống. 

Ăn uống giữa vòng anh em, không có 

gì sai cả. Nhưng Gióp nhận ra tư cách 

và hành động ăn uống có thể dẫn đến 

sai trật, tội lỗi. 

Nhiều người tín hữu ngày nay 

quan niệm rằng, người ta ăn được 

thì tôi ăn được, người ta uống được 

thì tôi uống có gì sai đâu?! Tiền tôi tôi 

ăn, tiền tôi tôi uống! Có người quan 

niệm, tôi kiềm chế được mà! Thật ra, 

ăn uống là nhu cầu, nhưng nếu ăn 

uống không đúng tiêu chuẩn theo 

Lời Chúa sẽ làm cho chúng ta phạm 

tội và làm gương xấu cho người thế 

gian. Vì lẽ đó sứ đồ Phao-lô khuyên 

“hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ 

việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang 

của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 

10:31). Gióp đã dạy các con cách ăn 
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uống cho đẹp lòng Chúa. Gióp nêu 

gương mẫu khi gọi con mình thức 

dậy sớm, ăn năn tội lỗi và dâng của lễ 

cho Chúa. Chúng ta có khi nào làm 

giống như Gióp không? Có thức dậy 

sớm để tĩnh nguyện và cùng với con 

cái mình cầu nguyện với Chúa 

không? Chúng ta có ăn năn và dạy 

con mình ăn năn tội lỗi đã phạm mỗi 

ngày không? Chúng ta có dâng hiến 

đời sống, tài năng, thì giờ, công sức 

và tài chánh cho Chúa không? Gióp 

đã kêu gọi các con trai con gái mình 

mỗi ngày dọn lòng thanh sạch, thức 

dậy sớm, dâng hiến cho Chúa và ăn 

năn tội lỗi. Đây chính là chìa khóa để 

gắn chặt trong ơn lành Chúa ban 

cho gia đình ông. 

Đức Chúa Trời hãnh diện khi con 

cái Ngài sống ngay thẳng! Chúa 

khẳng định điều Ngài hài lòng về 

Gióp là “một người trọn vẹn và ngay 

thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và 

tránh xa điều ác” (1:8). Nhưng Sa-tan 

luôn luôn gian xảo kiện cáo rằng 

Chúa thiên vị Gióp nên ông mới bám 

víu thờ phượng Ngài đó thôi. Vì thế, 

đời sống tạ ơn của Gióp đã được thể 

hiện ra trong bất cứ cảnh ngộ nào. 

Sự giàu có của Gióp là do Đức 

Chúa Trời ban cho. Con cái, gia sản 

của người được Đức Chúa Trời bảo 

vệ luôn dư dật và sung túc. Chúa đã 

ban phước dư dật cho đời sống của 

II. TẠ ƠN CHÚA DÙ TRẢI QUA 

HOẠN NẠN (Gióp 1:6-22)

Gióp. Bởi vì, Chúa là Đấng tiếp trợ, là 

Đấng giàu có vinh hiển, oai nghi, 

đáng sợ và lạ lùng. Theo Chúa nhất 

định có được đời sống sung mãn, 

không nhất thiết về vật chất. Giàu có 

là tốt, không có gì xấu, giàu có là do 

Chúa ban, giàu có để hầu việc Chúa 

là tốt. Nhưng giàu có mà hưởng thụ 

riêng mình, không giúp đỡ người 

khác thì chẳng ra gì.  

Sa-tan đã thách thức mối liên hệ 

tin cậy giữa Đức Chúa Trời và Gióp: 

“Bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào 

tất cả những gì thuộc về ông ta, xem 

ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt 

không!” (1:11). Đức Chúa Giê-xu 

từng khẳng định, Satan là kẻ trộm 

cướp, đến giết phá và huỷ diệt. Còn 

Ngài đến cho chiên được sự sống sự 

sống sung mãn. Satan đã làm hại 

Gióp khiến tất cả mười người con và 

đầy tớ, vật chất điều bị mất trắng. 

Ông còn mang căn bệnh quái ác 

khiến ghẻ đầy ung nhọt trong mình. 

Tuy nhiên, Gióp không sa sút đức tin 

như Sa-tan lôi kéo. Gióp vẫn tạ ơn 

Chúa trong hoạn nạn. Ông sẵn lòng 

chịu khổ bởi vì ông kính sợ Chúa, có 

Lời Chúa, thờ phượng Chúa, và ăn 

năn mỗi ngày. 

Tác giả Thi Thiên 23 đã làm 

chứng: “Dù khi con đi trong trũng 

bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa 

nào, vì Chúa ở cùng con”. Thi Thiên 

34:19 còn cho biết: “Người công 

chính gặp nhiều tai họa; nhưng Đức 

Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người”. 
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Khi chúng ta sống công bình như 

Gióp mà gặp hoạn nạn thì hãy tin 

cậy Chúa và đừng ưu phiền. Chỉ 

duy người sống bê tha với tội lỗi mà 

gặp tai hoạ mới đáng lo! 

Thế thì, chúng ta có đủ nghị lực 

để tạ ơn Chúa trong hoạn nạn như 

Gióp được không? Trong hoàn cảnh 

đen tối nhất của cuộc đời, khi mười 

người con thân yêu bị chết, cả một 

gia sản vĩ đại bị mất trắng, “Gióp liền 

trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi 

sấp mình xuống đất mà thờ lạy và 

nói: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, 

tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức 

Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-

va lại cất đi; đáng chúc tụng danh 

Đức Giê-hô-va!” (1:20-22). Với ông, 

cuộc đời này là một chuyến hành 

hương để trở về cùng Chúa, tài sản 

mất hay còn, về với Chúa sớm hay 

muộn đều do tay Chúa an bài. Với 

Gióp, vâng phục và tôn vinh Chúa 

trong các việc Ngài làm là trách 

nhiệm của bản thân mình. Trong 

giữa hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 

toàn cầu, chúng ta có sẵn sàng nói lời 

cảm tạ như Gióp được chăng?

Người đời thường cho rằng 

“phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. 

Nhưng có Chúa, cuộc sống không 

phải là “phước bất trùng lai”, mà là 

“phước ắt trùng lai”. Ơn phước lập lại 

luôn luôn, dù giữa cơn hoạn nạn. 

Như lời của Thi Thiên 23 khẳng định: 

“Trọn đời tôi, phước hạnh và sự 

thương xót sẽ theo tôi”. Cho dù 

chúng ta đang ở trong thử thách trăm 

bề, Chúa cũng cứu ra khỏi và ban cho 

sự vui mừng trọn vẹn. Như Ngài đã 

hứa: “Những thử thách đến với anh 

em, chẳng có điều nào quá sức loài 

người. Đức Chúa Trời là Đấng thành 

tín, Ngài không để anh em bị thử 

thách quá sức mình đâu! Nhưng 

trong thử thách, Ngài sẽ mở đường 

cho ra khỏi, để anh em có thể chịu 

được” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Giữa hoạn nạn thử thách, người 

bạn đời của Gióp đã chỉ trích, xúi dục 

ông phạm tội với Chúa: “Bấy giờ, vợ 

Gióp nói: Ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng 

trọn lành được sao? Hãy phỉ báng 

Đức Chúa Trời và chết đi!” (2:9). Ứng 

xử của người phối ngẫu trong gia 

cảnh khó khăn rất quan trọng. 

Ở thực tế cuộc sống, chúng ta rất 

dễ rơi vào lối suy nghĩ như bà Gióp 

khi gặp thử thách. “Bần cùng sinh 

đạo tặc” hay hoạn nạn dễ làm chúng 

ta bị tha hóa và quên lửng sự hiện 

diện của Đức Chúa Trời. Cho nên, 

Gióp trách người phối ngẫu của 

mình là ngu muội, thiếu hiểu biết. 

Thật ra, sự hiểu biết và tin cậy Chúa 

của bà Gióp đã bị bóp nát trong cơn 

thương tâm khi chứng kiến chồng 

con đang quằn quại giữa nỗi đau 

thống khổ và cái chết. Lý trí và niềm 

tin của bà bị đánh gục bởi thực tế tàn 

nhẫn trong con mắt của chính mình. 

III. TẠ ƠN CHÚA TRONG CÔ ĐƠN

1. Cô Đơn Với Người Phối Ngẫu
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Câu nói bằng cảm xúc đó lại vô tình 

dày vò tâm can của người phối ngẫu. 

Giữa đau thương, Gióp chẳng 

những bị đau đớn vì mất con, kiệt 

lực và nhức nhối vì bệnh tật, mà còn 

bị hụt hẫng trầm trọng vì không tìm 

thấy được sự nâng đỡ của người 

phối ngẫu. Tài sản có thể mất vì còn 

cơ hội gầy dựng, nhưng bảy người 

con trai và ba người con gái đã chết 

cách thê lương. Giờ đây, chính ông 

càng cô độc vì người phối ngẫu 

không cùng tâm chí với mình. Cuộc 

đời của Gióp thật thê thảm! 

Tuy nhiên, chính lòng tạ ơn Đức 

Chúa Trời đã mang đến cho Gióp lý 

do để sống còn. Gióp xác định nền 

tảng của gia đình mình được xây 

dựng bởi Đức Chúa Trời: “Tại sao 

phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời 

ban cho thì chúng ta đón nhận, còn 

tai họa từ tay Ngài giáng xuống thì 

chúng ta lại không nhận?” (2:10). Đã 

bao lần, những thành công trong đời 

là ơn phước Chúa ban, nhưng chúng 

ta cứ tưởng do sức mình. Nhiều khi 

Chúa lấy đi ơn phước thì chúng ta 

than thân, trách phận, hay phước 

Chúa cho thì hăng hái nhận, nhưng 

thử thách để rèn tập đức tin thì 

chúng ta hờn trách Chúa. Gióp biết 

tạ ơn Chúa trong hoạn nạn bởi vì 

Chúa chính là nơi ông bám víu duy 

nhất giữa cuộc đời này.

Trong lúc chúng ta chống chọi 

giữa tai hoạ, ma quỷ luôn tìm cách 

khiến cho những người xung 

quanh, thậm chí là người thân, bạn 

bè để chọc tức, thách đố và dèm pha 

chúng ta. Trong trường hợp này, 

Gióp trải qua cảnh nặng lòng đối với 

các bạn chí cốt của mình là Ê-li-pha, 

2. Cô Đơn Giữa Bạn Bè
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Binh-đát, Sô-pha. Nhưng rồi, Chúa 

phán với họ phải đem của lễ dâng 

lên Chúa, để Gióp cầu nguyện xin 

Chúa tha tội cho họ (42:8-10). 

Trong hoàn cảnh cô đơn do bị bạn 

bè lên án, chúng ta hãy cầu thay cho 

chính mình và cho họ. Bởi vì, nếu là 

Đức Chúa Trời thử thách, thì đó là con 

đường huấn luyện của Chúa; Ngài sẽ 

mở ra một khung trời mới để chúng ta 

đi tới phục vụ Chúa hiệu quả hơn. Nếu 

Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan sàng 

sải, thì đây chính là cơ hội để chúng ta 

rèn tập đức tin mình nơi Chúa hầu 

nương cậy vào Chúa nhiều hơn. Xin 

đừng chùn bước! Chúng ta tìm cách 

đếm các ơn phước Chúa ban. Quan 

điểm của bạn bè cũng có lúc sai lầm 

khiến chúng ta mất phương hướng. 

Tuy nhiên, sự cô đơn đó chính là con 

đường duy nhất để chúng ta mạnh 

dạn gạt bỏ bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía 

con người, nhưng thắt chặt sự trông 

cậy nơi quyền năng giải cứu của Chúa. 

Đoạn kết của câu chuyện cuộc 

đời của Gióp đã khép lại bằng phước 

hạnh dư dật từ nơi Chúa. “Đức Giê-

hô-va ban phước cho những năm 

cuối đời của Gióp nhiều hơn lúc ban 

đầu. Ông có 14000 chiên, 6000 lạc đà, 

1000 đôi bò và 1000 lừa cái. Ông cũng 

có bảy con trai và ba con gái… Trong 

khắp xứ không có phụ nữ nào xinh 

đẹp như ba con gái của Gióp. Cha 

IV. KẾT QUẢ PHƯỚC HẠNH 

TRONG HOẠN NẠN (Gióp 42:1-17)

của các cô chia gia tài cho các cô cùng 

với các anh em trai. Sau đó, Gióp còn 

sống một trăm bốn mươi năm; ông 

được thấy con, cháu, chắt đến đời 

thứ tư. Rồi Gióp qua đời, tuổi thọ cao 

và thỏa lòng” (42:12-17).

Muốn được phước như Gióp, 

trước nhất chúng ta tạ ơn Chúa 

trong tinh thần cầu nguyện. Tạ ơn vì 

sự giàu có vinh hiển từ Chúa bằng 

đời sống thờ phượng Chúa mỗi 

ngày. Tạ ơn Chúa trong tấm lòng 

dâng hiến, xưng tội để Ngài đẹp 

lòng. Tạ ơn Chúa dù phải đi qua 

trong trũng bóng chết. Và tạ ơn 

Chúa khi được phục hồi sau cơn bĩ 

cực. Chúng ta chẳng những rèn 

luyện đời sống tạ ơn cho chính 

mình, mà còn gây dựng nếp sống đó 

cho các con cháu noi theo. Hãy bắt 

đầu tạ ơn Chúa từ những việc nhỏ 

nhất trong đời sống của mình. 

Thật vậy, người biết tạ ơn trong 

hoạn nạn sẽ kinh nghiệm được 

phước hạnh Chúa ban giữa cộng 

đồng, trong gia đình, và với chính 

bản thân. Biết tạ ơn Chúa trong hoạn 

nạn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được 

sự giải cứu của Chúa giữa cơn bĩ cực. 

Người tạ ơn Chúa sẽ dễ nhận ra ơn 

phước dư dật từ Đức Chúa Trời, vì 

Chúa là Đấng thành tín. Giữa hoàn 

cảnh dịch lệ hiện nay, chúng ta hãy 

khích lệ nhau mà tạ ơn Chúa, mà 

trông đợi điều phước hạnh toàn mỹ 

trong vương quốc đời đời với Ngài. 

A-men. - NVĐ
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DƯỠNG LINH

Mục sư Nhã K.

Người xưa dạy rằng: “Hữu ư 

trung xuất hình ư ngoại”, nghĩa 

là có bên trong thế nào sẽ lộ ra bên 

ngoài như vậy. Xuất phát từ lòng tạ 

ơn, chúng ta sẽ có những hành động 

cụ thể để đền đáp lại tình yêu 

thương của Chúa đối với chúng ta. 

Chúng ta hiệp tác với anh chị em để 

rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội 

thánh. Lòng tạ ơn của chúng ta làm 

Kinh Thánh:  Lu-ca 17:11-19

Câu nền tảng: “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, 

vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”.

(Châm Ngôn 4:23)

HÀNH ĐỘNG của 
lòng CẢM TẠ

Chúa vui lòng.

Khi Ðức Chúa Giê-xu lên thành 

Giê-ru-sa-lem, Ngài ghé vào ngôi 

làng nhỏ, có mười người phung đến 

đón Ngài và xin được chữa lành. 

Chúa chữa lành và phán cùng họ 

rằng: “Hãy đi trình diện với các thầy 

tế lễ”. Ðức tin phải kèm theo hành 

động. Ðang khi mười người phung 

đi thì họ được chữa lành hết thảy, 
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nhưng chỉ có một người trở lại để tạ 

ơn Chúa mà thôi (Lu-ca 17:11-19). Tỷ 

lệ của lòng biết ơn thật ít. Có đến 

chín người được chữa lành nhưng 

đã quên ơn. Chúng ta quyết tâm làm 

“người thứ mười” cho Chúa.

Khi còn phục vụ Chúa tại Việt 

Nam, vào tháng 6 năm 2005, tôi đến 

Hoa Kỳ thăm các con tôi đang du 

học. Tôi đến thăm một người bạn. 

Anh này là người kế toán trưởng 

trong công ty tôi làm trước đây. Tôi 

đã dẫn dắt anh ấy tin nhận Chúa. Ðể 

tỏ lòng biết ơn, anh chị thiết đãi tôi 

một bữa tiệc tại nhà hàng Hoa kiều 

sang trọng tại thành phố Pomona, 

tiểu bang California. Anh mời cả ba 

mẹ anh cùng tham dự. Ðiều làm tôi 

cảm động là sau bữa tiệc, khi trả tiền 

thì hai cha con bạn tôi đã tranh nhau 

để thanh toán chi phí bữa ăn. Ông 

nói: “Con cho ba trả tiền hôm nay để đáp 

lại lòng yêu thương của Mục sư ngày 

xưa”. Với sự ngạc nhiên của tất cả 

chúng tôi, ông giải thích: “Mục sư ơi, 

ông đã giúp đỡ Phong và các con tôi 

nhiều. Đặc biệt là khi ở tù về, gia đình tôi 

hụt hẫng trong hoàn cảnh mới. Trong 

cảnh ruồng bỏ của bạn bè và xã hội, Mục 

sư đã mời tôi bữa cơm thân mật với nhiều 

lời an ủi khích lệ. Sự trân trọng và 

thương yêu của Mục sư đối với một 

người tù như tôi thì làm sao tôi quên 

được…” Lòng biết ơn đó đã trở nên 

món quà rất lớn và bất ngờ trong 

chức vụ hầu việc Chúa của tôi. Việc 

làm đó dù rất nhỏ, đến nỗi tôi không 

còn nhớ, nhưng hôm nay lại nhận 

được hành động từ lòng biết ơn 

khiến tôi được ấm lòng dường bao. 

Cũng một thể ấy, khi nhận thức rõ 

ràng sự thi ân lớn lao của Chúa, 

chúng ta sẽ được khích lệ để hết lòng 

phục vụ Chúa. Chúng ta nhận biết ơn 

phước, sức khoẻ, tài năng và cả tài 

chánh của chúng ta, đều đến từ sự 

ban cho của Chúa. Chúng ta mạnh 

mẽ dâng hiến thì giờ, ân tứ và tiền bạc 

để góp phần gây dựng Hội thánh 

ngày càng phát triển. Ðó là hành 

động thiết thực của lòng biết ơn.

Tác giả Thi Thiên 103 đã nói: “Hỡi 

linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-

hô-va, chớ quên các ân huệ của 

Ngài” (103:2).  Trong ngày Lễ Tạ ơn, 

ngoài ý nghĩa nhắc nhở chúng ta 

nhớ ơn Chúa, đây cũng là dịp để 

chúng ta cũng tri ân những ân nhân 

trong cuộc sống của mình.

Có một thầy Truyền đạo thường 

hay đem đôi giày cũ đi sửa. Đôi giày 

được vá đi, vá lại nhiều lần. Ðến nỗi 

người thợ sửa giày cười và bảo rằng, 

tiền vá giày tính ra còn nhiều hơn tiền 

mua đôi mới! Thầy tâm tình: “Đôi giày 

này cũ, nhưng tôi thích mang. Bởi vì, nó là 

món quà ba tôi đã cho khi tôi mới bước vào 

chức vụ. Tôi thích mang đôi giày này như 

mang cả tình thương của Ba tôi trên mỗi 

bước đường trong cuộc sống”.

Sứ đồ Giăng đã dạy: “Tình yêu 

thương ở trong điều nầy: Không 

phải chúng ta đã yêu thương Đức 

Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu 
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thương chúng ta và sai Con Ngài 

làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa 

anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời 

yêu thương chúng ta như thế, chúng 

ta cũng phải yêu thương nhau” (I 

Giăng 4:10-11). Thế giới vật chất tiếp 

diễn chung quanh chúng ta với nhịp 

đập thật hối hả, chóng mặt. Hậu quả 

tất yếu là chúng ta dễ quên ơn Chúa 

và sống quá hờ hững với nhau. Thế 

giới tội lỗi trong chiếc áo khoác mỹ 

miều của sự sung túc và tiến bộ, dễ 

làm cho tình yêu thương phôi pha, 

héo úa theo thời gian (Ma-thi-ơ 

24:12). Mặc dù không muốn, nhưng 

chúng ta luôn bị quay cuồng trong 

guồng máy “cơm áo gạo tiền”, để bất 

chợt một ngày nào đó giật mình 

phát hiện tình yêu ban đầu trong 

tâm hồn ta đã nguội dần. Chúa 

phán: “Nhưng điều Ta trách con, ấy 

là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 

Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! 

Hãy ăn năn và làm lại những công 

việc ban đầu” (Khải Huyền 2:4-5a).

Nhà văn Duyên Anh chuyên viết 

truyện tâm lý tuổi học trò. Trong một 

tác phẩm, ông đã phát họa sự rung 

động đầu đời của con tim, mà cậu 

học trò mới lớn vừa nhận được tình 

yêu đầy chất thơ nhưng rất thực. 

Lúc ấy, với những xúc cảm đầu đời, 

cậu học trò nói lí nhí với người yêu: 

“Cám ơn, cám ơn em đã… yêu anh!”

Tình yêu thương ban đầu chúng 

ta có còn mạnh mẽ? Hay đã phôi pha 

lòng yêu mến Chúa? Hãy yêu Chúa 

cách đơn sơ và chân thành từ đáy 

lòng của mỗi chúng ta.

Cảm tạ ơn Chúa, qua lời Ngài 

chúng ta nhận biết: “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). Bởi ơn thần hựu và chăn giữ 

của Đấng Chăn chiên Nhân lành, 

phước hạnh và sự thương xót của 

Chúa luôn theo đuổi chúng ta trên 

linh trình theo Chúa (Thi Thiên 

23:6). Lời Chúa cũng cảnh tỉnh 
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chúng ta đừng quên ơn Chúa. Sự 

sung túc và bận rộn trong cuộc sống 

làm cho lòng chúng ta dễ quên ơn 

Chúa (Phục Truyền 8:12-14). Hành 

động thiết thực nhất của lòng biết ơn 

là dâng hiến thì giờ, ân tứ, tài 

chánh… nói chung là cả cuộc đời 

chúng ta làm Chúa vui lòng.

Khi Liên Xô cũ sụp đổ. Tại Nga, 

chính phủ cho phép dạy Kinh 

Thánh trong một số trại thiếu nhi 

mồ côi. Có vài thanh niên yêu trẻ 

đến dạy cho các em Lời Chúa. Chị 

hướng dẫn hôm đó kể về câu 

chuyện Chúa giáng sinh: 

- Đức Chúa Giê-xu từ trời cao giáng 

thế làm người, Chúa sinh ra trong 

nghèo nàn nơi chuồng chiên. Mari, 

mẹ Ngài lấy khăn bọc con mình đặt 

nằm trong máng cỏ, vì nhà quán 

không có đủ chỗ ở, chuồng chiên 

không có nệm êm chăn ấm. Chúa 

sinh ra trong nghèo nàn thiếu thốn 

như các em, nên Ngài thương yêu 

các em nhiều lắm!

Ðể ôn lại bài học ấy, chị hướng 

dẫn mời một em kể lại câu chuyện 

này. Một em nhỏ rất dễ thương, 

giọng ngọng nghịu kể lại: 

- Em thấy… em thấy...

Em bắt đầu bằng tiếng “em thấy” 

để kể về sự giáng sinh của Chúa. Về 

cuối câu chuyện, em chia sẻ bằng 

giọng mộc mạc: 

- Em thấy trong máng cỏ có hai em 

bé nằm… 

Quá ngạc nhiên, chị hướng dẫn 

lên tiếng: 

- Chỉ có một mình Chúa Giê-xu thôi, 

em ơi!” 

- Dạ, em biết chứ! Nhưng em muốn 

làm em bé thứ hai để nằm cạnh bên 

Chúa. Chiếc khăn nhỏ không làm 

Chúa đủ ấm khi trời lạnh. Chị biết 

không, mỗi khi mùa đông về, nhà 

em không đủ chăn ấm, Nội thường 

kêu hai anh em em nằm ôm nhau 

ngủ cho đỡ lạnh…  

Trí tưởng tượng của trẻ con là 

vậy! Nó thường bay bổng theo 

những suy nghĩ đơn sơ của chúng. 

Em thiếu nhi này mong muốn Chúa 

được ấm áp khi trời đông lạnh giá. 

Là một bé thơ nghèo nàn, em vẫn có 

thể bày tỏ tấm lòng cảm tạ Chúa qua 

sự quan tâm đến Hài nhi Giê-xu. 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có 

hành động nào làm cho Chúa ấm 

lòng trong mùa Lễ Tạ ơn nầy?

Sứ đồ Phao-lô đã khuyên học trò 

Ti-mô-thê rằng: “Hãy nhen lại ân tứ 

của Đức Chúa Trời mà con đã nhận 

lãnh” (II Ti-mô-thê 1:6). Hãy nhờ 

Đức Thánh Linh làm tươi mới tình 

yêu ngày nào khi chúng ta tin Chúa 

bằng những lời tạ ơn chân thành. 

Hãy vượt qua những suy nghĩ tiêu 

cực để nhớ đến ơn Chúa và để yêu 

Ngài nhiều hơn. 

Cám ơn Chúa đã thương con! 

Yêu và phục vụ là hành động 

thiết thực, là món quà giá trị của tấm 

lòng cảm tạ Ðức Chúa Trời. A-men. - 

NK
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con người đều thuộc về Đức Chúa 

Giê-xu Christ. 

Một trong những thực hành hấp 

dẫn nhất cho trí tưởng tượng phong 

phú là suy gẫm về sự vĩnh cửu của 

Đức Chúa Giê-xu. Thế nhưng, càng 

suy nghĩ, tâm trí chúng ta càng bối 

rối. Đức Chúa Giê-xu luôn luôn tồn 

tại trong quá khứ. Ngài không có khởi 

đầu. Là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng 

Nguyên thủy vĩ đại hình thành nên 

mọi sự. Nếu chúng ta có thể quay 

ngược thời gian và nhìn vào dòng 

chảy mờ mịt qua các thời đại, chúng 

ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu ở 

cùng Đức Chúa Cha ngay từ đầu. 

Ngài đã ở đó khi các hành tinh và vũ 

trụ được tạo ra. Chúa đã có trước thời 

GIAI ĐIỆU THẦN HỌC

Henry Gariepy

“Danh Ngài là: …Cha Đời Đời” (Ê-sai 9:5).

CHA đời đời

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
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Chúng ta thường liên kết danh 

hiệu “Cha” với ngôi vị đầu tiên 

của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng 

ở đây, danh hiệu này thuộc về Đấng 

Christ. Tuy nhiên, văn bản gốc 

không biểu thị danh xưng Cha trong 

mối liên hệ thông thường mà chúng 

ta thường hiểu. Trong câu Kinh 

Thánh trên, danh từ Cha mang hàm 

ý là tác giả hoặc người sở hữu. Cách 

giải thích chính xác hơn của câu này 

sẽ là “Cha Đời Đời” theo cách hiểu 

trong Cựu Ước. Theo đó, Lời Chúa 

trong tiên tri Ê-sai 9:5 bày tỏ Đấng 

Christ là Đấng Đời Đời và là Đấng 

nắm giữ sự vĩnh cửu trong quyền sở 

hữu của Ngài. Sự vĩnh hằng rộng 

lớn và vượt quá sức tưởng tượng của 



gian mà các nhà địa chất cố xác định 

cả vũ trụ rộng lớn này được hình 

thành. Đức Chúa Giê-xu Christ là 

Đấng Vô Nguyên thủy (Đấng không 

mà không ai có thể xác định được sự 

khởi đầu của Ngài).

Sau tiên tri Ê-sai nhiều thế kỷ, sứ 

đồ Phao-lô khi viết về sự tồn tại đời 

đời của Đấng Christ đã tuyên bố, 

“Ngài có trước muôn vật” (Cô-lô-se 

1:17). Cũng trong thư cho tín hữu tại 

thành Cô-lô-se, ông nói với chúng ta 

rằng, tất cả mọi vật đều được tạo ra 

bởi Đấng Christ và vì Đấng Christ 

(câu 16). Chúng ta tính thời gian theo 

dòng lịch sử trước hoặc sau khi Chúa 

giáng sinh (hay còn còn gọi là Công 

Nguyên). Nhưng Phao-lô đề cập thời 

gian của “tiền thế giới”. Thông 

thường, chúng ta xác định được hiện 

tại và hướng tầm mắt đến tương lai; 

nhưng chúng ta không thể truy 

nguyên tận gốc của quá khứ. Nhưng 

Chúa tồn tại từ trước vô cùng, hiện tại 

và mãi đến tương lai. Chính Đức 

Chúa Giê-xu đã đề cập đến sự huy 

hoàng về thời kỳ “tiền thế giới” của 

Ngài trong lời cầu nguyện khẩn thiết 

với Cha Thiên Thượng: “Cha ơi! Bây 

giờ, xin lấy vinh quang Con vốn có 

với Cha trước khi tạo dựng thế gian 

mà tôn vinh Con trước mặt Cha” 

(Giăng 17:5). 

Người ta thường đặt câu hỏi về 

“Phật Thích ca hay Napoléon là ai?” 

trong thì quá khứ. Nhưng mọi người 

luôn tìm hiểu, “Đức Chúa Giê-xu là 

ai?” trong thì hiện tại. 

Đức Chúa Giê-xu không chỉ là 

Chúa của quá khứ và hiện tại, mà 

còn là Đấng sở hữu sự vĩnh cửu (đời 

đời). Ngài nắm giữ quá khứ, hiện tại, 

và tương lai trong tay Ngài. Đức 

Chúa Giê-xu vượt lên trên thời gian, 

và nắm giữ tất cả thời gian trong 

quyền tể trị của Chúa. Chúng ta có 

thể không biết tương lai sẽ ra sao, 

nhưng chúng ta biết Đấng nắm giữ 

tương lai. 

Một trong những câu Kinh Thánh 

đầy uy nghi và bày tỏ chủ quyền của 

chân lý bao trùm cuộc sống nhân loại 

thừa nhận: “Mọi việc Đức Chúa Trời 

đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm 

của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự 

vĩnh cửu trong lòng con người, 

nhưng họ vẫn không thể hiểu được 

công việc Ngài làm từ ban đầu cho 

đến cuối cùng” (Truyền Đạo 3:11). 

Xung quanh đời sống hằng ngày, 

Đức Chúa Trời đã đặt những nét 

chấm phá về sự sống đời đời trong lý 

trí, ý chí, và tình cảm của con người. 

Phải chăng chúng ta có một trực giác 

âm thầm làm việc không ngừng để 

vươn tầm nhìn xa hơn chân trời giới 

hạn bởi thời gian? Phải chăng chúng 

ta ấp ủ trong ý chí và tình cảm những 

khao khát vượt ra khỏi giới hạn của 

những điều hữu hạn? Chúng ta bị ám 

ảnh bởi cảm giác nghĩ về số phận đời 

người mong manh. Sức mạnh vĩnh 

cửu gợn lên trong từng huyết mạch 

của chúng ta. Những suy nghĩ về sự 
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bất tử luôn ẩn hiện trong tiềm thức 

con người. Những khải tượng về cõi 

vĩnh hằng đôi khi lóe lên trong trí 

tưởng tượng của mọi lớp người. Sự 

vĩnh cửu vẫy gọi như những lời mời 

sâu thẳm mà Chúa đã đặt trong tâm 

hồn nhân loại. Trong bài thơ The 

Hound of Heaven của Francis 

Thompson, chúng ta nghe thấy âm 

thanh của tiếng kèn từ xa xăm vọng 

lại: 

Yet ever and anon a trumpet sounds

From the hid battements of Eternity.

tạm dịch (theo Lưỡng Quảng):

Song từ nay và cho đến về sau,

Là những tiếng kèn xa xăm vang vọng

Từ góc khuất trên chiến hào còn đọng

Dấu thời gian của thế giới vĩnh hằng.

Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Sự 

ban cho của Đức Chúa Trời là sự 

sống đời đời trong Đấng Christ Giê-

xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). 

Thật là một chân lý chấn động tâm 

can: Chính Đức Chúa Giê-xu bằng 

lòng chia sẻ sự vĩnh cửu của Ngài 

cho con người chúng ta. 

Bởi vì Đức Chúa Giê-xu là vĩnh 

cửu và Ngài đã ban cho Cơ Đốc nhân 

địa vị làm người thừa hưởng với 

Ngài; cho nên, người thuộc về Chúa 

sẽ được chia sẻ sự vĩnh cửu đó với 

Chúa. Cuộc đời trần thế ngắn ngủi 

của chúng ta chỉ là khúc dạo đầu và 

là sự chuẩn bị cho cuộc sống cao vời 

hơn. Cuộc sống mà Chúa tạo dựng 

còn vĩ đại hơn và trường tồn hơn bất 

cứ niềm mơ ước nào của con người. 

Cuộc sống đó sẽ bày ra muôn vàn 

điều kỳ thú hơn những thứ tai nghe 

mắt thấy một khi nó được liên kết 

với Đấng mà tiên tri Ê-sai gọi là Cha 

Đời Đời. - HG
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Bạn có đang bị tổn thương và 

cần được Chúa chữa lành 
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SỐNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Dena Dyer và Tina Samples

không? Dưới đây là tám cách để tìm 

thấy hy vọng khi cuộc sống bạn 

8cách thay thế
KHỔ ĐAU  HY VỌNGbằng



đang gặp khó khăn đau buồn. Dựa 

trên những câu chuyện trong Kinh 

Thánh về cuộc đời của những phụ 

nữ chịu đau khổ, chúng ta tìm hiểu 

cách Đức Chúa Giê-xu chữa lành vết 

thương lòng của cuộc đời họ.

 

Giữa cảnh đau khổ và tuyệt vọng, 

chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời cũng 

đang đồng hành trong đau khổ với 

chúng ta. Mặc dù, Đức Chúa Cha là 

Đấng thánh khiết và toàn vẹn, nhưng 

Ngài đang tha thiết được ngồi bên 

cạnh, mở rộng vòng tay chia sẻ nỗi 

niềm, và cho phép chúng ta được tự 

do dựa đầu vào ngực Ngài mà khóc. 

Một trong những câu ngắn nhất của 

Kinh thánh cũng là câu thấm thía 

nhất: “Đức Chúa Giê-xu khóc” 

(Giăng 11:35).  Khi Đức Chúa Giê-xu 

đứng bên cạnh Ma-ri và Ma-thê tại 

ngôi mộ của anh trai họ, Chúa đã 

khóc. Mặc dù biết rằng, Ngài chuẩn bị 

gọi bạn mình là La-xa-rơ sống lại từ 

cõi chết, Chúa vẫn khóc vì lòng 

thương xót và đồng cảm với nỗi khổ 

đau của gia đình La-xa-rơ. Chính 

lòng thương xót này mà Chúa muốn 

ở bên cạnh trong lúc chúng ta trải qua 

giây phút buồn thảm.

Lời Chúa trong Thi Thiên 56:8 

mang đến sự đảm bảo cho tâm hồn 

1. Hãy Nhớ Rằng, Đức Chúa Giê-xu 

Cũng Khóc

2. Quyền Năng Của Chúa Lớn Hơn 

Nỗi Đau Của Chúng Ta
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khổ đau: “Chúa đếm từng bước lưu 

lạc của con: Xin Chúa đựng nước 

mắt con trong ve của Chúa. Nước 

mắt con không được ghi vào sổ 

Chúa sao?” Đức Chúa Trời không là 

một Ông Trời ở xa tít trên cao. Chính 

xác hơn, Ngài là Cha Thiên Thượng 

luôn khao khát đến gần chúng ta 

trong những cảnh đau thương của 

cuộc đời nặng gánh này. Đầy tớ gái 

người Ai Cập A-ga đã hiểu được 

chân lý này khi cô chạy trốn đến sa 

mạc và tận mắt nhìn thấy Chúa. Cô 

là phụ nữ duy nhất trong Kinh 

Thánh đặt danh xưng cho Chúa. Cô 

gọi Ngài là gì? “La-chai Roi”, “Đức 

Chúa Trời Đoái Xem” (Sáng Thế Ký 

16, 21:8-21). Đấng Hằng sống đã 

đoái xem A-ga chính là Đức Chúa 

Trời Toàn năng, Đấng đã tạo dựng 

nên vũ trụ này. Quyền năng của 

Ngài có thể giải quyết nỗi đau của 

chúng ta, một khi chúng ta sẵn sàng 

giao phó điều đó cho Chúa.

Hãy nắm chắc lời hứa rằng Đức 

Chúa Trời sẽ không bao giờ rời xa 

chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5) và không ai 

có thể kéo chúng ta khỏi tay Ngài khi 

chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức 

Chúa Giê-xu (Giăng 10:28). Với sự 

giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể 

tìm thấy ân điển để thoát khỏi nỗi 

đau của mình mà tìm ra ánh sáng 

cuộc đời. Người con gái Mô-áp là 

3. Chúa Sẽ Dẫn Chúng Ta Ra Khỏi 

Bóng Tối



Ru-tơ đã nhận lãnh điều này. Cô lựa 

chọn lòng thương xót và can đảm 

đối diện thực tế đau buồn với mẹ 

chồng của mình là bà Na-ô-mi. Thay 

vì sợ hãi và thê lương giữa cảnh tang 

chế cùng đói khổ, cô quyết định 

chọn theo mẹ chồng mà rời quê 

hương đến đất Y-sơ-ra-ên, và thờ 

phượng Đức Chúa Trời trọn đời 

mình (Ru-tơ 1). Khi bước đi gần gũi 

với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng, 
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trên thực tế, chính Đức Chúa Trời là 

ánh sáng dẫn dắt chúng ta vượt qua 

bóng tối của sầu não và thê lương. 

Chúng ta không cần phải cứ sống 

mòn mỏi trong bóng tối của sự cay 

đắng và ai oán. Chúng ta có thể 

hướng đến ánh sáng và đối diện với 

thực tế đau buồn mà vươn lên từ đó. 

Tuy nhiên, để làm được điều này, 

chúng ta cần lựa chọn đi theo Đức 

Chúa Trời trọn đời một cách dứt 



khoát và rõ ràng. Khi có Chúa, 

chúng ta không bao giờ đơn độc và 

lạc lối trong bóng tối cuộc đời mình.

Hãy thay thế những lời dối gạt 

của ma quỷ như: “Tôi không đủ tốt!” 

hoặc “Tôi sẽ không bao giờ hạnh 

phúc!” bằng chân lý của Lời Chúa. 

Cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa Giê-

xu và người phụ nữ Sa-ma-ri bên 

giếng nước cho thấy lời Chúa phán 

có thể giải phóng nỗi cô đơn, mặc 

cảm của con người (Giăng 4:1-42). 

Bất cứ khi nào chúng ta thấy mình 

đang có suy nghĩ tiêu cực len lỏi 

trong tâm trí, hãy quay về với chân lý 

của Đức Chúa Trời, và thay thế lời 

dối gạt đó bằng Lời Kinh Thánh. 

Làm như thế, theo thời gian, Chúa sẽ 

chữa lành những suy nghĩ tiêu cực 

sai lầm của chúng ta. Có Lời Kinh 

Thánh đảm bảo hướng đi cuộc đời, 

chúng ta có thể tìm thấy sự tự do thật 

của đời sống ý nghĩa. Lời của Đức 

Chúa Trời là lời sống động và linh 

nghiệm (Hê-bơ-rơ 4:12).

Chúng ta hướng về Đấng không 

bao giờ thay đổi, thay vì bị hoang 

mang bởi cuộc sống bấp bênh luôn 

đổi thay. Trong I Sa-mu-ên 1, tâm 

hồn bà An-ne sầu khổ, tuôn đổ nước 

mắt dâng nỗi buồn hiếm muộn con 

cái của mình lên cho Đức Chúa Trời. 

4. Tìm Kiếm Tự Do Trong Lời Chúa

5. Hãy Nhớ Rằng, Trong Lời Cầu 

Nguyện Có Sức Mạnh

Tuy nhiên, sau lời cầu nguyện, bà rời 

đền thờ với tâm hồn bình yên, mặc 

dù lời cầu nguyện của bà vẫn chưa 

được đáp lời. Lời cầu nguyện khẩn 

thiết có sức mạnh để lay động cánh 

tay quyền năng của Chúa. Cầu 

nguyện trong sự tin cậy sẽ giúp 

chúng ta nhận được sự bình yên nơi 

Chúa. Đây là điều mà Chúa muốn 

chúng ta nhận lãnh như bà An-ne 

giữa cơn sầu não của cuộc đời. 

Khi chúng ta bị tổn thương hoặc 

thất vọng về những điều mà Chúa 

cho phép xảy ra trong cuộc đời 

mình, chúng ta nên nói thành thật 

với Ngài. Cô Ma-ri tại làng Bê-tha-ny 

đã thể hiện mối liên hệ gắn kết chân 

thành như vậy với Đức Chúa Giê-

xu. Cô trách vì sự chậm trễ của Chúa: 

“Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì 

anh con không chết” (Giăng 11:32). 

Và thay vì trách mắng cô vì cô thừa 

nhận sự thất vọng của mình, Đức 

Chúa Giê-xu đã khóc đồng cảm với 

nỗi đau của Ma-ri. Lòng khoan dung 

của Chúa đủ lớn để lắng nghe nỗi 

đau được bộc bạch một cách thành 

thật của chúng ta. Ngài cũng nhìn 

thấy rõ tấm lòng của con người khi 

chúng ta chia sẻ một cách chân 

thành với Chúa. Thế thì, giữa những 

giây phút bối rối và bất an, tại sao 

chúng ta không trình mọi thứ ưu tư 

trong nỗi lòng với Đức Chúa Trời?

6. Thành Thật Với Chúa
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7. Bước Đi Trong Sự Vâng Phục và 

Tha Thứ

Có bao giờ, chúng ta đã làm điều 

đúng đắn mà vẫn bị tổn thương, bị 

phản bội hoặc bị lạm dụng? Thông 

thường, khi điều này xảy ra, chúng 

ta sẽ cảm thấy rất căm phẫn. Tư 

tưởng của chúng ta sẽ lặp đi lặp lại 

mà in hằn những tổn thương đang 

xảy ra cho mình. Thậm chí, chúng ta 

lên kế hoạch đối phó với người đã 

làm hại chúng ta bằng những toan 

tính và mưu kế không đẹp lòng 

Chúa. Bởi sự thương xót của Đức 

Chúa Trời, thay vì bám chặt vào sự 

cay đắng, giận dữ hoặc thù hận, 

chúng ta dâng vết thương của mình 

lên cho Đức Chúa Trời như một của 

lễ. Làm như vậy, chúng ta giao phó 

tuyệt đối cho Chúa giải quyết kẻ đã 

làm tổn thương mình. Với sự giúp 

đỡ của Đức Thánh Linh, theo thời 

gian, chúng ta sẽ tìm thấy tự do khỏi 

xiềng xích của quá khứ đau buồn. 

Hình ảnh người trinh nữ Ma-ri sẵn 

lòng gánh lời dèm pha của miệng 

đời, thậm chí chấp nhận khả năng 

chồng hứa Giô-sép có thể từ hôn, 

hầu làm trọn sứ mạng Chúa giao. Bài 

ca của bà (Lu-ca 1:46-55) đã bày tỏ sự 

yên ủi và giải cứu từ nơi Chúa mà bà 

nhận được giữa lúc thách thức niềm 

tin của mình.  

8. Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Trĩu 

Nặng

Chúng ta có thể quả quyết rằng, 

tại thập tự giá, Đức Chúa Giê-xu đã 

nhận diện rõ mồm một hình dáng 

của sự chết. Và Ngài cũng đã tước đi 

sức mạnh của nó mãi mãi. Cho nên, 

những ai tin nơi Đức Chúa Giê-xu 

Christ không cần phải sợ hãi cái chết 

thể xác này. Chúng ta không phải đau 

buồn như những người đánh mất hy 

vọng. Hãy nhớ rằng, trong những 

đám tang mà các sách Phúc Âm ghi lại 

có sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu, 

Ngài không bao giờ rời đó mà không 

cứu người chết sống lại. Đức Chúa 

Giê-xu chữa lành cho người phụ nữ 

bị băng huyết từ mười hai năm bệnh 

tật, đau đớn và thiếu hụt tài chính. 

Sau khi, Chúa cứu Ma-ri Ma-đơ-len 

khỏi bảy  quỷ dữ, bà đã theo Ngài 

suốt chặng đường còn lại. Bà là người 

đầu tiên gặp gỡ Chúa phục sinh.

Bạn đọc thân mến! Đấng Cứu rỗi 

của chúng ta có thể hồi sinh tâm hồn 

đang mệt mỏi, trĩu nặng, và bị tổn 

thương của bạn. Nhất là, Chúa 

mong muốn được thay thế nỗi đau 

của bạn bằng hy vọng để cuộc đời 

chúng ta sẽ luôn tươi sáng, trở lại 

niềm vui và hạnh phúc mà Chúa đã 

dành sẵn từ thuở ban đầu. A-men. 

TT & TS
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Lời hứa là gì? Lời hứa có tầm ảnh 

hưởng thế nào trong sinh hoạt 

và cuộc sống thường nhật của con 

người? Theo Herbert Locklear, trong 

Kinh Thánh có 7.147 lời hứa của 

Chúa dành cho con người. 

Tờ báo GNO nhận định, “trong 

đời sống ít nhất một lần bạn đã từng 

hứa với một ai đó điều gì”. Lời hứa là 

sự khẳng định cho người khác về cá 

nhân mình. Khi được trao một việc 

gì đó, hoặc khi đưa ra lời hứa, thông 

thường người hứa tự tin rằng mình 

có khả năng để thực hiện điều đã 

hứa. Cho nên, lắm khi chúng ta đã 

hứa mà không đắn đo suy nghĩ. Với 

tôi, lời hứa là một giao kết, giao ước, 

ước hẹn về điều mà người nói có bổn 

phận và trách nhiệm thực hiện.

 

Chúng ta cần lời hứa bởi vì lời 

hứa là điều mà người nói gieo niềm 

tin đến cho người đang nghe. Người 

nghe lời hứa sẽ sống trong hy vọng, 

I. TẠI SAO CHÚNG TA CẦN LỜI 

HỨA?

DƯỠNG LINH

Đào Nguyên

“Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, 

và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8).

 mọi lời  hứaCHÚA
TẠ ƠN
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chờ đợi và hạnh phúc để dõi xem 

diển tiến của lời hứa được thực hiện.

Lời hứa như định nghĩa ở trên sẽ 

xác định uy tín của người hứa. Khi đưa 

ra lời hứa, người đó phải đặt trước 

mình một quyết tâm để thực hiện và 

không mang đến tổn thương nào cho 

người nghe. Vì lời hứa thường xuất 

hiện trong mọi khía cạnh đời sống nên 

chúng ta càng thận trọng hơn khi đưa 

ra lời hứa hoặc mong chờ lời hứa từ ai 

đó. Tiếc thay, trong thực tế, có một số 

lời hứa chỉ để nghe, không phải để tin. 

Chúng ta thường gọi đó là lời hứa 

suông. (Đây cũng là cách chúng ta hay 

đối xử với các con nhỏ của mình khi 

đang trò chuyện hay bận việc mà các 

cháu đến hỏi hay xin một điều gì đó).

Ngày nay, con người thất hứa rất 

nhiều trong các mối quan hệ vợ 

chồng, con cái, bạn bè, kinh doanh, 

chính trị… Người ta hứa rất nhiều, 

rất nhanh, và rất dễ. Nhưng hứa 

càng nhiều thì sự tỷ lệ thất hứa càng 

leo thang. Như trong một câu thơ 

của Trần Hoà Bình: 

Cứ thêm một lời hứa

Lại một lần khả nghi. 

Người ta cứ hứa mà không hề 

biết rằng sau những lần thất hứa đó 

là những vết sẹo trong tim! 

Thế thì, Cơ Đốc nhân chờ đợi lời 

hứa từ ai và lời hứa đó đáng tin cậy 

như thế nào?

    

Đấng chúng ta đặt hy vọng, chờ 

II. NHỮNG LỜI CHÚA HỨA

đợi và hạnh phúc để tiếp nhận lời 

hứa của Ngài trong Kinh Thánh là 

Đức Chúa Giê-xu. Chúa chẳng bao 

giờ thay đổi với những gì Ngài đã, 

đang và tiếp tục thực hiện lời hứa 

cho chúng ta. Lời Chúa cho biết, 

“Lòng thương xót của Ngài không 

bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng 

thương xót của Chúa tươi mới luôn, 

sự thành tín Ngài lớn biết bao” (Ca 

Thương 3:22-23). 

Mời bạn hãy cùng tôi xem qua 

bảy trong những lời hứa mà Chúa đã 

dành cho chúng ta:

Kinh Thánh ghi lại rằng, “Khi con 

vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng. 

Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước 

cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng 

bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt 

con” (Ê-sai 43:2). Sự hiện diện của 

chúng ta trên trái đất không phải là 

ngẫu nhiên, hay kết quả của một sự 

biến hoá hoặc đầu thai từ một giống 

nòi nào đó. Đấng Tạo hóa khẳng 

định, “Đức Giê-hô-va là Đấng đã tạo 

nên ngươi” (Ê-sai 44:2). Chúng ta 

được tạo ra bởi chính bàn tay Chúa. 

Hơn nữa, Đức Chúa Giê-xu còn cứu 

chuộc chúng ta từ tội lỗi để trở nên 

con của Đức Chúa Trời. Chúa đã có 

chương trình tốt đẹp dành cho mỗi 

chúng ta. Đây là điều then chốt! Vì 

nếu chúng ta tin Chúa có kế hoạch 

khi tạo nên chúng ta, thì những gì 

đang xảy ra chung quanh đời sống 

 1. Chúa Luôn Bảo Vệ
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mình đều nằm trong chương trình 

mà Chúa luôn luôn nắm giữ.

Chúng ta vượt qua qua sông, qua 

lửa mà không bị tổn hại là vì Chúa ở 

cùng và che chở. Những điều xảy ra 

trong chương trình của Chúa là để 

chúng ta được trưởng thành mạnh 

mẽ và thành công trong đời sống. Có 

thể nói, không có điều gì đánh gục 

chúng ta được khi chúng ta đặt mình 

trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. 

Bởi vì, Ngài biết chúng ta là ai, và 

chúng ta đang cần những gì. Chính 

điều nầy sẽ giúp chúng ta không bi 

quan vô cớ, nhưng tin cậy sự tể trị 

của Chúa trong từng giây phút. Đơn 

giản bởi vì, chúng ta thuộc về Chúa.

 

Tác giả Thi Thiên 121 viết rằng: 

“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi 

khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ 

mạng sống ngươi” (Thi Thiên 121:7). 

Có hai khía cạnh để chúng ta suy 

ngẫm về sự gìn giữ của Chúa:

Thứ nhất, Chúa gìn giữ linh hồn. 

Trong bài cầu nguyện chung, Đức 

Chúa Giê-xu dạy chúng ta xin Đức 

Chúa Trời tha tội lỗi, giữ chúng ta 

khỏi sự cám dỗ và cứu khỏi điều ác. 

Tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với 

Đức Chúa Trời. Cám dỗ làm chúng ta 

xao động, thoái lui trong đức tin. Điều 

ác khiến chúng ta trở nên thù nghịch 

với Chúa và Lời Ngài. Lời hứa gìn giữ 

linh hồn là một lời hứa quý báu cho 

hành trang đi về thiên quốc trước 

2. Chúa Luôn Gìn Giữ Chúng Ta

những cám dỗ của ma quỷ và tội lỗi.

Thứ nhì, Chúa gìn giữ khỏi tai 

họa. Tai họa trong cuộc sống là điều 

không ai muốn. Nhưng có những tai 

họa do người khác, do hoàn cảnh và 

ngay cả do chính mình gây nên. Vì 

thiếu hiểu biết, vì bất tuân kỷ luật 

hay vì sự ỷ lại khiến cho chúng ta 

phải đối diện tai họa. Lời Chúa trong 

Thi Thiên 91 cho biết Chúa luôn gìn 

giữ và bảo vệ chúng ta mỗi ngày.

 

Kinh Thánh chép rằng: “Danh 

Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên 

cố, người công chính chạy đến đó, 

tìm được nơi trú ẩn an toàn” (Châm 

Ngôn 18:10).  Tôi có viết bài thơ dựa 

theo câu Châm Ngôn nầy với tựa đề 

“Danh Tháp Đá Cao”. Hai khổ đầu 

của bài thơ như sau:

Danh Ngài là tháp cao vững chắc, 

Cho con đây chạy đến nương vào, 

Giữa dòng đời bao phen chao đảo, 

Ở trong Ngài con mãi vững yên.  

* * *

Danh Ngài là tháp cao vững chắc,

Lúc sóng gào nước lũ dâng cao,

Giữa đêm tối phong ba gầm thép, 

Nương trong Ngài hồn trí bình yên.

 

Chúa mời gọi, “Hãy kêu cầu Ta, 

Ta sẽ trả lời con. Ta sẽ tỏ cho con 

những việc lớn và khó, là những việc 

con chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).  

3. Chúa Là Nơi Ẩn Náo

4. Chúa Đáp Lời Cho Nhu Cầu 

Chúng Ta
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Lời hứa này Chúa phán vào lúc ông 

Giê-rê-mi đang bị giam trong hành 

lang lính canh (33:1). Ông đang bị 

mất tự do và bị đe doạ tính mạng vì 

ông dám nói tiên tri cho các bậc lãnh 

đạo bất kính Chúa. Lúc này, Giê-rê-

mi cần một lời hứa cho sự cứu chuộc. 

Từ chốn đen tối thất vọng, Chúa đã 

ban cho cứu rỗi phước hạnh.

Khi chúng ta kêu cầu, thì Chúa sẽ 

đáp lời. Và Ngài còn làm trỗi hơn 

điều chúng ta suy tưởng.

 

Tiên tri Giê-rê-mi ký thuật: “Đức 

Giê-hô-va phán: Vì chính Ta biết 

5. Chúa Có Chương Trình Cho 

Đời Sống Chúng Ta

chương trình mà Ta hoạch định cho 

các con. Đó là chương trình bình an 

chứ không phải tai họa, để ban cho 

các con một tương lai và một hy 

vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Nhiều lúc 

trong cuộc sống thường nhật có 

những vấn đề xảy đến mà chúng ta 

không hề hoan nghênh hay sẵn 

sàng chào đón. Nhưng nó vẫn đến 

theo nhịp sống của xã hội và con 

người. Những lúc đó, chúng ta 

thường thắc mắc tại sao người tốt lại 

không gặp may, còn kẻ xấu lại thới 

thạnh? Đôi khi, chúng ta đặt vấn đề 

về sự công bình của Chúa.

Thật ra, Chúa luôn ở trên cao như 

người lái máy bay trực thăng từ trên 
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nhìn xuống. Ngài thấy hết tất cả 

những con đường bị thắt gút, bị kẹt 

lại trong đời sống chúng ta. Ngài biết 

lúc nào nó sẽ được giải toả và lúc nào 

là thời điểm tốt nhất để đứng lại hay 

đi tới. Ý muốn và kế hoạch của Chúa 

luôn là sự bình an cho chúng ta khi 

tin cậy hoàn toàn vào Ngài.

    

Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự 

bình an lại cho các con. Ta ban sự 

bình an của Ta cho các con. Sự bình 

an Ta cho các con không giống như 

thế gian cho. Lòng các con chớ bối 

rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). 

Bình an là điều mà không phải một 

cá nhân nhưng toàn thế giới đang 

mong đợi. Bình an từ tâm hồn của 

mỗi người, mỗi hôn nhân, mỗi gia 

đình, mỗi địa phương và mỗi quốc 

gia. Nơi nào có bình an, nơi đó có sự 

sinh tồn và phát triển. Ngược lại nơi 

nào có chiến tranh, thù hận, ghen 

ghét, nơi đó bất an sẽ chiếm hữu.

  Trước khi về trời, Đức Chúa Giê-

xu đã để lại sự bình an cho người tin 

theo Ngài. Lý do Chúa nói sự bình 

an của Ngài không làm chúng ta bối 

rối, vì điều đó được Chúa chuộc lại 

bằng chính sự hy sinh của Ngài trên 

thập tự giá. Đây không phải là lời 

hứa suông. Mà nó đến từ lời hứa của 

Đức Chúa Trời đã sống đồng cảm và 

yêu thương giữa vòng con người. 

Đây là lời hứa chắc chắn vì Đấng hứa 

ban đã làm trọn phần của Ngài rồi. 

 

6. Chúa Ban Sự Bình An   

7. Chúa Ban Cho Sự Sống Đời Đời  

TẠ ƠN CHÚA

Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại lời 

phán của Đức Chúa Trời rằng: “Vì 

chính Ta biết chương trình mà Ta 

hoạch định cho các con… để ban cho 

các con một tương lai và một hy 

vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Ý tưởng của 

Chúa là đem đến phước lành cho 

người tin cậy Ngài, không phải ở 

trong đời tạm nầy thôi, mà còn trong 

cõi vĩnh hằng.

 

Qua bảy lời hứa của Chúa: bảo 

vệ, gìn giữ, là nơi ẩn náu khi chúng 

ta gặp hoạn nạn, đáp ứng nhu cầu, 

thiết lập chương trình tốt đẹp cho 

đời sống, ban sự sống bình an, và 

ban cho sự sống đời đời. Đây là 

những lời hứa quý báu để đảm bảo 

đời sống hạnh phúc, bình an và tận 

hưởng mọi phước hạnh từ Chúa. 

Như Lời Chúa phán, “hầu cho 

những ngày của các ngươi và của 

con cháu của các ngươi được thêm 

nhiều trong xứ mà Giê-hô-va đã thề 

ban cho tổ phụ các người, y như 

những ngày của trời ở trên đất” 

(Phục Truyền 11:21 BTT).

Tin cậy con người sẽ có lúc hụt 

hẫng và thất vọng. Nhưng tin cậy 

Chúa thì được đảm bảo vì Đức Chúa 

Giê-xu Christ đã hoàn tất lời hứa của 

Ngài rồi. Việc của chúng ta là tin cậy 

và chờ đợi ơn phước Chúa ban mà 

thôi. A-men. - ĐN
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Vào tháng 4 năm 2019, tôi được gặp anh tại một công viên ở Gò Vấp. Sau 

đó tôi có làm bài thơ “Người Thương Binh Bán Vé Số” thuật lại lần gặp 

gỡ này. Từ khi đại dịch bùng nổ tại Sài Gòn vào tháng Tư năm nay 2021, đến 

nay đã được 6 tháng, khu anh ở là một trong những nơi bị phong tỏa đầu 

tiên. Từ đó, không còn ai nghe tin tức của anh nữa. Kể cả những người bạn 

gần gũi với anh cũng không biết số phận của anh ra sao. Vì anh ở một mình 

trong nhà trọ. Có thể là anh đã nhiễm bịnh, qua đời, và được chính quyền địa 

phương mang xác đi thiêu như họ làm cho những nạn nhân của trận đại 

dịch này.

Nếu thực sự anh đã lìa đời, tôi viết bài thơ này để tưởng nhớ anh cũng 

như tưởng nhớ những người thương binh khác đã được giải thoát khỏi cuộc 

đời buồn thảm và lao nhọc này.

Tôi thấy anh nơi quê hương xa lạ,

Dấu thời gian chỉ gặp mặt một lần,

Năm mươi năm sống âm thầm vật vã,

Đến một ngày bụi đất phủ trần thân.

 

Tuổi đôi mươi đời trao đôi ghế gỗ,

Thay đôi chân vùi đất mẹ chắt chiu.

Ngày lại ngày lê la từng con phố,

Nước mắt đong đầy số phận hẩm hiu.

 

Tai họa chợt đổ về cơn đại dịch,

Ngõ không hồn, người giãn cách, phân ly.

Vô gia cư, không họ hàng thân thích,

Lặng lẽ vào đời, lặng lẽ ra đi.

 

Thân thể bó gọn trong ngăn túi chết,

Ngọn lửa thiêu vội thay thế nấm mồ.

Không trối trăn, không kịp lời giã biệt,

Trả nợ đời sót lại một nắm tro.

 

Ngủ đi anh, chim trời vừa xếp cánh,

Di sản còn dấu tích chiến trường xưa.

Sống đơn côi, chết vội vàng cô quạnh,

Khóc cho người chỉ vài giọt sương mưa!

 

Bị đời đã bỏ quên trong cay đắng,

Mong đợi ngày thật sự được nghỉ yên.

Người thương binh đau thương và gánh nặng,

Về nhà Cha quên hết nỗi ưu phiền. 

Mục sư Nghiêm Hợp

Người thương binh 

BÁN VÉ SỐ (2)
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Thi nhân rảo bước dưới thu vàng

Trăn trở lẽ đời dạ ngổn ngang

Cuộc đời cũng tựa như chiếc lá

Dẫu xanh xanh mấy sẽ úa vàng.

Lá vàng rồi lá phải lìa cành

Xuân về cây lại trổ chồi xanh

Con người rồi trở về cát bụi

Chỉ ai trong Chúa được tái sanh.

Ngô Hồng Sỹ

THU !

Nguyệt san 03   |   11/2021130



cần thiết cho đời sống cũng như 

niềm tin của Hội thánh. Ngay từ thời 

kỳ đầu của lịch sử Cơ Đốc giáo, Hội 

thánh đã bác bỏ quan điểm của 

những người như Marcion, cho rằng 

Cựu Ước không cần thiết cho sự 

nhận thức về niềm tin và đời sống 

Trong sự mặc khải của Lời 

Chúa, chúng ta đã có phần Tân 

Ước, tại sao lại còn cần đến phần 

Cựu Ước? Là Cơ Đốc nhân, chúng ta 

khẳng định rằng, cả Kinh Thánh 

tiếng Do Thái (Cựu Ước) và Tân Ước 

đều là Lời của Đức Chúa Trời và rất 

GIAI ĐIỆU THẦN HỌC

Mục sư Nguyễn Đại Phúc (tổng hợp)
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Đã có TÂN ƯỚC

?
tại sao chúng ta cần 

CỰU ƯỚC



theo Chúa trong Cơ Đốc giáo. 

Cả Cựu Ước và Tân Ước đều rất 

quan trọng để học biết về Đức Chúa 

Trời là ai và Đức Chúa Trời đã đang 

và sẽ làm gì. 

Cựu Ước là bằng chứng cho niềm 

tin của dân Y-sơ-ra-ên vào Đức Chúa 

Trời, Đấng đã giải phóng dân tộc 

khỏi Ai Cập, gọi họ vào mối quan hệ 

giao ước, và ban cho họ Luật pháp 

như một hướng dẫn để thực hiện ý 

muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa 

Trời của dân Y-sơ-ra-ên này đã lập 

giao ước với Áp-ra-ham và Sa-ra để 

trở thành Đức Chúa Trời của dòng 

dõi họ và khiến họ trở nên đông đảo 

(Sáng Thế Ký 17). Những lời hứa 

trong giao ước của Đức Chúa Trời 

với con người đã được khẳng định ở 

những phần khác, với nhiều nhân 

vật khác nhau, chẳng hạn như Đa-

vít. Đức Chúa Trời đã hứa với Đa-vít 

về một vương quốc đời đời trong 

dòng dõi của ông (II Sa-mu-ên 7:1 - 

17; 23:5; Thi Thiên 89:3). Sau này, các 

tiên tri đã nhắc đến niềm hy vọng về 

Đấng Mê-si-a từ dòng dõi vương 

quyền đó (Ê-sai 11:1–9). Cựu Ước 

trình bày, Đức Chúa Trời sẽ gửi Đấng 

Mê-si-a đến để làm “Đấng Chịu Xức 

Dầu” của Đức Chúa Trời (ý nghĩa của 

thuật ngữ chỉ về Đấng Christ). Đấng 

Chịu Xức Dầu – Đấng Mê-si-a của 

Đức Chúa Trời – bước vào dòng lịch 

sử của nhân loại với tư cách là vua, là 

đại diện hoàn hảo của Đức Chúa Trời 

và thiết lập sự cai trị của Ngài vào 

thời kỳ tận thế (Giê-rê-mi 23:5-6; Xa-

cha-ri 9:9–10).

Vì vậy, Cựu Ước bao gồm tất cả 

những câu chuyện, thơ ca, luật pháp 

và sự giảng dạy phong phú chính là 

lời trình bày đầy đủ nhất để chuẩn bị 

cho sự vào đời (nhập thể) của Ngôi 

Hai Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-

xu.  Những người thuộc về Đức Chúa 

Giê-xu tin rằng Ngài là Đấng Mê-si-a 

đã được phán hứa trong Cựu Ước, 

thuộc dòng dõi Đa-vít. Chính Đức 

Chúa Giê-xu đã tự mình thực hiện các 

lời hứa của Đức Chúa Trời về các giao 

ước khác nhau trong Kinh Thánh của 

người Do Thái. Từ ngữ “Ước” bắt 

nguồn từ thuật ngữ La-tinh 

testamentum có nghĩa là “giao ước”. Vì 

vậy, khi nói “Cựu Ước” cũng là nhắc 

đến “giao ước cũ”.  

Về mặt thần học, Cựu Ước cung 

cấp “lời hứa” của Đức Chúa Trời cho 

con người, và Tân Ước bày tỏ “sự 

hoàn tất” những lời hứa đó (Hê-bơ-rơ 

6:13-20). Như vậy, có một mối quan 

hệ rất quan trọng giữa Cựu Ước và 

Tân Ước. Chúng ta không thể hiểu 

đầy đủ ý nghĩa của sự hoàn tất, nếu 

không biết về lời hứa; và ngược lại.

Người tin theo Đức Chúa Giê-xu 

nhìn nhận rằng, bản chất của giao 

ước cũ và giao ước mới là giống nhau; 

nhưng mối quan hệ giao ước của Đức 

Chúa Trời với dân sự của Ngài được 

thể hiện khác nhau trong từng thời 

kỳ. Trong thời kỳ luật pháp qua giao 

ước cũ, Đức Chúa Trời liên hệ trực 
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của mối quan hệ giao ước giữa Đức 

Chúa Trời và con người là trong Đức 

Chúa Giê-xu Christ. Qua bản thể và 

công tác của Đức Chúa Giê-xu, “giao 

ước mới” đã được bày tỏ một cách 

chân thật và toàn vẹn, bằng cách 

thực hiện các lời hứa của Đức Chúa 

Trời trong Cựu Ước (Giê-rê-mi 

31:31–34; I Cô-rinh-tô 11: 23–26). - 

NĐP

Trong kỳ tới, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề, 

“Kinh Thánh có lỗi không?”
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tiếp với dân Y-sơ-ra-ên để bày tỏ 

chương trình cứu rỗi của Ngài cho 

nhân loại. Trong thời kỳ ân điển của 

giao ước mới, Đức Chúa Trời liên hệ 

trực tiếp với tất cả những người tin 

nhận Đức Chúa Giê-xu làm Đấng 

Cứu chuộc tội lỗi của mình, qua đó họ 

được ở trong chương trình cứu rỗi 

của Ngài cho nhân loại. 

Sự bày tỏ cuối cùng và rõ ràng 



NHỮNG NGƯỜI NỮ TRONG KINH THÁNH

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 số này, 

chúng tôi xin chia sẻ về thẩm phán “Đê-

bô-ra” trong Kinh Thánh và những 

nhận định liên quan về bà. 

Mục sư Nguyễn Đại Phúc
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Ý
 nghĩa của tên gọi Đê-bô-ra 

trong tiếng Do Thái là “con 

ong”. Theo sách Các Quan Xét 4-5, 

Đê-bô-ra là thẩm phán (quan xét) 

thứ 4 trong quá trình lịch sử dân Y-

sơ-ra-ên chiếm đất Ca-na-an. Thẩm 

phán hay quan xét ở đây có nghĩa là 

các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa 

thần quyền, chứ không phải là nhân 

vật pháp luật theo lối hiểu ngày nay.

Là nữ thẩm phán duy nhất, và 

cũng là thẩm phán duy nhất được 

gọi là tiên tri, Đê-bô-ra là nhân vật 

quyết định trong việc đánh bại 

người Ca-na-an. Chiến thắng này 

được kể trong hai câu chuyện: Một 

câu chuyện bằng văn xuôi được 

chép trong sách Các Quan Xét 

chương 4, và một bài hát nổi tiếng có 

tên là Bài ca của Đê-bô-ra được ghi 

lại trong chương 5 của sách.  Bài hát 

này có lẽ được sáng tác không lâu 

sau các sự kiện xảy ra, do chính bà 

sáng tác. Trong Các Quan Xét 4:4, 

ĐÊ-BÔ-RA (2)

Tikva Frymer-Kensky
(cùng một số nghiên cứu của Mục sư Nguyễn Đại Phúc) 



Đê-bô-ra được xác định là 'ešet 

lappidot, có thể dịch bằng nhiều cách 

như: “người phụ nữ của [thị trấn] 

Láp-bi-đốt”, “vợ của [ông] Láp-bi-

đốt”, hay “người phụ nữ cầm đuốc” 

(nghĩa là, “người phụ nữ hăng hái”) 

do danh từ sở hữu 'ešet (Hol834) có 

thể dịch là người phụ nữ hay vợ. 

Cần nói thêm, chữ “Láp-bi-đốt” có 

nghĩa là “ngọn đuốc”, nên trong một 

số midrash (tư liệu giải kinh cổ xưa 

của người Do Thái) (Seder Eliyahu 

Rabbah, đoạn 10, trang 48–49; Yalkut 

Shimoni, Các Quan Xét 4, đoạn 42) đã 

có các chi tiết cho rằng chồng Đê-bô-

ra còn có một tên gọi khác là Ba-rác, 

nghĩa là “tia chớp” (tăng cấp bậc so 

với ngọn đuốc dựa trên những chiến 

công của người dũng tướng?!). Do 

Kinh Thánh không cho biết bà thuộc 

chi phái nào, nên tư liệu đã truy tầm 

gia phả trong chi phái Nép-ta-li và 

tìm thấy một nhân vật Đê-bô-ra sống 

cùng thời với Ba-rác. Tài liệu này 

cũng cho rằng, Đê-bô-ra làm ứng 

nghiệm hình ảnh “nai cái thả 

chuồng” Nép-ta-li trong lời chúc 

phước của Gia-cốp (Sáng Thế Ký 

49:21). Tuy nhiên, những chi tiết này 

là lời truyền khẩu của các thầy Ra-bi 

trải qua hàng trăm năm, và không 

được Kinh Thánh đề cập đến. Cho 

nên tính xác thực của nó vẫn còn cần 

kiểm chứng. Dù vậy, mối liên hệ chặt 

chẽ trong hành động và trong thơ ca 

giữa Đê-bô-ra và vị tướng Ba-rác 

được nhắc đến khá rõ ràng trong Các 

Quan xét 4 và 5.

Khi câu chuyện khởi đầu trong 

sách Các Quan xét chương 4, Đê-bô-

ra đã là thẩm phán, giải quyết các vụ 

kiện tụng lúc “ngồi dưới cây chà là 

Đê-bô-ra” tại vùng đồi núi Ép-ra-im 

(4:5).  Theo Jewish Women’s Archive 

(Tư liệu về Phụ nữ Do Thái), ngữ 

cảnh “ngồi dưới cây chà là” là từ ngữ 

diễn tả trạng thái của người thầy dạy 

Ngũ Kinh (Torah) cho dân chúng. 

Tuy nhiên, hình ảnh Đê-bô-ra ngồi 

dưới cây chà là nên được hiểu theo 

cả nghĩa đen nữa. Vì văn hóa Do 

Thái lúc đó không cho phép phụ nữ 

tiếp chuyện với đàn ông trong nhà 

riêng. 

Hầu hết các nhân vật đặc biệt 

trong sách Các Quan xét đều được 

biết đến sau các chiến thắng quân 

sự. Tuy nhiên, Đê-bô-ra là một thẩm 

phán trước khi chiến tranh nổ ra. 

Nhưng Kinh Thánh không cho biết 

làm cách nào bà trở thành thẩm 

phán, tại sao bà được gọi là “nữ tiên 

tri”, hoặc Đức Chúa Trời đã truyền 

lệnh cho bà bắt đầu trận chiến chống 

lại Gia-bin, vua Ca-na-an tại Hát-so, 

và tướng quân của hắn, Si-sê-ra như 

thế nào.  

Đê-bô-ra triệu Ba-rác làm tướng 

cho quân đội mình, truyền lệnh của 

Đức Chúa Trời đưa 10.000 người đến 

núi Tha-bô để bắt đầu trận chiến.  

Khi Ba-rác trả lời rằng ông sẽ chỉ đi 

nếu bà đồng đi cùng. Bà đồng ý 

nhưng với điều kiện là Ba-rác sẽ 
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không nhận được vinh quang nào từ 

chiến thắng, vì “Đức Giê-hô-va sẽ 

phó Si-sê-ra vào tay một phụ nữ [Bản 

Phổ Thông, “Chúa sẽ dùng một 

người đàn bà đánh bại Si-sê-ra”] 

(4:9). Người đọc hẳn nhiên cho rằng 

người phụ nữ đó sẽ là Đê-bô-ra. Si-

sê-ra triển khai quân đội của mình 

chống lại Đê-bô-ra, Ba-rác và quân 

đội gần núi Tha-bô ở Ga-li-lê. Đê-bô-

ra thông báo với Ba-rác rằng, ngày 

chiến thắng đã đến, “không phải 

Đức Giê-hô-va đi trước ông sao?” 

Ba-rác và các chiến binh của mình 
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tiêu diệt tất cả quân lính Ca-na-an, 

ngoại trừ Si-sê-ra. Hắn chạy trốn 

khỏi trận chiến và tìm nơi ẩn náu 

trong lều trại của một phụ nữ người 

Kê-nít là Gia-ên. Gia-ên đã giết Si-sê-

ra. Rõ ràng, bà này mới thực sự là 

người phụ nữ kết liễu số phận của 

Si-sê-ra và trận chiến như lời tiên tri 

của Đê-bô-ra.  

Bài ca của Đê-bô-ra trong Các 

Quan Xét 5 kể thêm về trận chiến 

cuối cùng này.  Nó mô tả hoàn cảnh 

xã hội rối ren cho đến khi “Đê-bô-ra 

trỗi dậy như một người mẹ trong Y-

sơ-ra-ên” (5:7).  Bài hát cho thấy trận 

chiến chống lại người Ca-na-an 

được thúc giục bởi cả dân tộc, những 

người kêu gọi Hỡi Đê-bô-ra! Hãy 

tỉnh thức, tỉnh thức! Hãy tỉnh thức, 

tỉnh thức, hát một bài ca! Hỡi Ba-rác, 

khá trỗi dậy! Hỡi con trai A-bi-nô-

am! Hãy dẫn các tù binh của mình 

đi!” (5:12). Công việc của Đê-bô-ra sẽ 

không phải là chiến đấu. Với tư cách 

là nhà lãnh đạo tiên tri, công việc của 

bà là xướng lên những bài ca thánh 

chiến và bài hát khải hoàn (chẳng 

hạn như trong Các Quan Xét 

chương 5). Việc chiến đấu trên chiến 

trường là công việc của Ba-rác.  

Đức Giê-hô-va tham gia vào trận 

chiến trên chiến trường và gây ra 

một cơn bão lụt bất ngờ: “Các tầng 

trời cũng tham gia chiến trận. 

Những ngôi sao theo đường mình 

tiến đánh Si-sê-ra. Dòng thác Ki-sôn 

cuốn trôi quân thù” (5:20-21).  Điều 

này đã vô hiệu hóa các chiến xa của 

người Ca-na-an, khiến bộ binh của 

dân Y-sơ-ra-ên giành chiến thắng.

Bài ca của Đê-bô-ra kết thúc với 

mô tả hành động anh hùng của Gia-

ên như một nữ chiến binh và với lời 

chế nhạo mẹ của Si-sê-ra, người 

đang lo lắng chờ đợi Si-sê-ra khải 

hoàn trở về. Đê-bô-ra không tỏ ra 

thông cảm với mẹ của Si-sê-ra.  

Ngược lại, bà miêu tả mẹ của Si-sê-ra 

là một người phụ nữ trong hàng ngũ 

của kẻ thù. Theo Đê-bô-ra, cách suy 

luận của hạng phụ nữ này là chiến 

lợi phẩm mà các chiến binh của họ 

cướp bóc về. Chiến lợi phẩm này bao 

gồm của cải vật chất và những phụ 

nữ bị giam cầm: “‘Chẳng phải họ tìm 

được và phân chia chiến lợi phẩm đó 

sao? Một hoặc hai thiếu nữ cho mỗi 

chiến binh” (5:30). Đê-bô-ra cho thấy 

nhãn quan nhân quyền của bà về 

hình ảnh nữ quyền bị mất tự do. 

Giữa chiến tranh của dân Y-sơ-ra-ên 

và dân Ca-na-an, thân phận phụ nữ 

trở nên những món hàng phụ thuộc 

hoàn toàn vào người cai trị. 

Kinh Thánh Do Thái (Cựu Ước) 

không đề cập thêm một nữ anh 

hùng nào khác giống như Đê-bô-ra, 

mặc dù có nhiều phụ nữ khác nhau 

đóng các vai trò bà đã thực hiện. 

Đê-bô-ra được mệnh danh là 

“người mẹ trong Y-sơ-ra-ên” (5:7) có 

lẽ vì bà cũng là một người mẹ. Điều 

này rất quan trọng, cho thấy rằng 

người mẹ không nhất thiết phải khép 
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mình trong nhà bếp nhưng có thể 

gánh vác các công tác kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội. Hơn nữa, cụm từ 

này có thể ngụ ý rằng, quyền phán xử 

của bà với tư cách là thẩm phán đã thể 

hiện tính giáo dục và yêu thương như 

của cha mẹ, hay rõ hơn là mẹ. Như 

người Việt gọi Phùng Hưng, vị lãnh 

tụ chống sự đô hộ của nhà Đường 

thời Bắc thuộc lần 3 (602-905) là Bố Cái 

đại vương, danh xưng “mẹ”, hay 

“cha”, có thể là một danh hiệu kính 

trọng dành cho nhân vật có thẩm 

quyền, hoặc người bảo vệ cộng đồng 

(so sánh I Sa-mu-ên 24:1 và Ê-sai 

22:21). Cũng có thể người Y-sơ-ra-ên 

gọi bà là “người mẹ trong Y-sơ-ra-ên” 

vì Đê-bô-ra là một người mạnh mẽ 

chuyên tâm thực hiện kế hoạch của 

Đức Chúa Trời, giống như các tổ mẫu 

trong Sáng Thế Ký.  

Với vai trò nhà cầm quyền lãnh 

đạo, Đê-bô-ra có một hậu bối xuất 

sắc là người phụ nữ khôn ngoan tại 

thành A-bên Bết-ma-ca, người đã 

đứng ra bảo vệ và giải cứu thành 

phố. Nhờ người phụ nữ lãnh đạo 

này, dân Y-sơ-ra-ên đã giải quyết 

một tranh chấp lớn có khả năng xảy 

ra một cuộc tàn sát cả thành (II Sa-

mu-ên 20:15– 22).

Với vai trò chỉ huy hợp xướng 

của những khúc ca khải hoàn, Đê-

bô-ra gợi nhớ lại công tác mà Mi-ri-

am đã làm. Bà cũng là tấm gương 

cho những phụ nữ về sau, những 

người tham gia ca đoàn hát mừng 

chiến công của Đa-vít (I Sa-mu-ên 

18:6–7).

Với vai trò nữ tiên tri, như Mi-ri-

am, Đê-bô-ra là khuôn mẫu cho các 

nữ tiên tri sau này, như: Hun-đa, 

người đã tiên tri về sự kết thúc thời 

kỳ của dân Y-sơ-ra-ên (nước Giu-đa) 

tại xứ Ca-na-an (II Các Vua 22:14-20), 

và Nô-a-đia, người đã góp phần 

trong quá trình phục hồi đất nước ở 

thời kỳ hậu lưu đày.

Tuy nhiên, tại đây có sự khác biệt 

trong các vai trò này. Vai trò nữ chỉ 

huy hợp xướng và nữ tiên tri vẫn 

tiếp tục trong suốt lịch sử của dân Y-

sơ-ra-ên. Nhưng với sự củng cố của 

chế độ quân chủ của dân Y-sơ-ra-ên, 

vai trò nhà cầm quyền lãnh đạo bởi 

những phụ nữ Đê-bô-ra hay người 

nữ khôn ngoan tại thành A-bên Bết-

ma-ca đã được chuyển giao cho bộ 

máy quan liêu của hoàng gia. Có lẽ, 

ngoại trừ một số ít hoàng hậu hay 

hoàng thái hậu, giới phụ nữ dường 

như không bao giờ được tiếp cận vai 

trò cầm quyền lãnh đạo trong lịch sử 

dân Y-sơ-ra-ên nữa. - TFK & NĐP
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SỐNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Mục sư Nguyễn Đình Liễu

những dòng chữ được ghi trên các 

vòng hoa đều có những ý rất hay, với 

những tình cảm tốt đẹp nhất dành 

cho người quá cố. Có thể kể những 

dòng chữ thường dùng nhất mà ta 

thường thấy như: “Vô cùng thương 

tiếc!”, “Thành kính phân ưu!”

Những người tin Đức Chúa Giê-

xu thì thường hay ghi trên vòng hoa 

viếng người quá cố cùng niềm tin 

như mình, ngoài những dòng chữ 

trên, còn có những dòng chữ sau: 

vô cùng thương tiếc

Kính chào quý bạn đọc,

ứ mỗi khi có một ai đó qua đời, 

đi về bên kia thế giới, chúng ta 

thấy có nhiều người đến viếng 

thăm, chia buồn cùng tang quyến. 

Kèm theo sự viếng thăm, thường có 

những vòng hoa để tiễn đưa người 

quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Mỗi khi đi dự tang lễ và chia 

buồn cùng một gia đình nào đó, tôi 

thường hay để ý đến những dòng 

chữ ghi trên các vòng hoa. Hầu hết 

C

“Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, 

tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” 

(Ê-phê-sô 4:32).

CHUYỆN...
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“Về Trước Miền Vinh Hiển!”, “Vui Về 

Nước Chúa!”, “Về Miền Phước 

Hạnh!”, “Yên Nghỉ Trong Chúa!”, 

“Ngủ Yên Trong Chúa!”, “Chờ Ngày 

Sống Lại!”, “Về Chốn Vĩnh Sinh!”, 

“Yên Nghỉ Trong Bình An!”...

Dù là người tin Đức Chúa Giê-xu 

hay người theo các tôn giáo khác, khi 

đặt vòng hoa đi viếng người quá cố, 

chúng ta đều ghi trên vòng hoa 

những lời trang trọng với những 

tình cảm tốt đẹp nhất dành cho 

người vừa mới qua đời đi về bên kia 

thế giới. Có thể nói đó là một nét đẹp 

văn hóa và thể hiện tình cảm cao quý 

dành cho người thân yêu không còn 

ở bên mình nữa của người Việt 

chúng ta.

Cứ mỗi khi xem những dòng chữ 

trang trọng với tình cảm tốt đẹp trên 

vòng hoa viếng người quá cố, nhất là 

những dòng chữ thường hay dùng 

như: “Vô cùng thương tiếc!”, 

“Thành kính phân ưu!” là lòng tôi 

rộn lên nhiều cảm xúc dâng trào. Có 

không ít người khi sống với người 

thân yêu, với anh em, bè bạn, bà con 

hàng xóm thì không ra gì cả. Họ 

tranh giành hơn thua từng chút một, 

nói xấu nhau không chừa một chỗ 

nào. Thậm chí, họ nhiều khi còn đối 

xử với nhau như kẻ thù không đội 

trời chung nữa. Ấy vậy mà khi một 

người qua đời, người kia lại ghi trên 

vòng hoa viếng người quá cố là “Vô 

cùng thương tiếc!”, “Thành kính 

phân ưu!”

Người ta nói “nghĩa tử là nghĩa 
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tận”. Cho nên, dù khi sống có đối xử 

với nhau không ra gì, tệ bạc với 

nhau, nhưng khi qua đời thì cũng 

nên dành cho nhau những lời tốt 

đẹp nhất. Đó cũng là một điều... hay 

(!?) Nhưng giá mà, khi còn sống mà 

dành cho nhau những tình cảm tốt 

đẹp nhất, yêu thương nhau, tôn 

trọng nhau một cách phải lẽ, thì có 

phải tốt hơn không, ý nghĩa hơn 

không, và giá trị hơn không?

Khi sống, đối xử với nhau không 

ra gì, tranh giành, hơn thua nhau 

từng chút một, thì khi chết dù có 

dành cho nhau những lời tốt đẹp 

như thế nào đi chăng nữa, thì người 

quá cố cũng chẳng thể nào cảm 

nhận được những tình cảm quý báu 

đó của chúng ta. Và như vậy thì 

những lời tốt đẹp dành cho nhau khi 

đã chết liệu phỏng có ích gì?

Đó là một điều vô lý nơi con 

người chúng ta vậy!

Trong Kinh Thánh, Chúa dạy 

chúng ta cần phải biết sống yêu 

thương nhau, tha thứ cho nhau, 

nhường nhịn nhau. Thậm chí, Chúa 

muốn chúng ta cần phải chịu đựng 

nhau ngay khi Chúa cho còn sống 

trong thân xác nầy. Thánh Phao-lô 

khuyên con cái Chúa rằng: “Hãy cư 

xử với nhau cách nhân từ và dịu 

dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa 

Trời đã tha thứ anh em trong Đấng 

Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Một chỗ 

khác, Phao-lô cũng bày tỏ: “Hãy mặc 

lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm 

nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu 

một người trong anh em có điều gì 

phàn nàn với người khác thì hãy 

nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; 

như Chúa đã tha thứ anh em thể nào 

thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” 

(Cô-lô-se 3:12-13).

Cũng đồng một tâm tình như 

Phao-lô, sứ đồ Giăng đã từng viết: 

“Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy 

yêu thương nhau, vì tình yêu 

thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai 

yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa 

Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai 

không yêu thương thì không nhận 

biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời 

là tình yêu thương” (I Giăng 4:7-8).

Hãy dành cho nhau những gì tốt 

đẹp nhất! Nhất là tình yêu thương 

và sự tôn trọng nhau khi còn sống, 

chứ không phải là khi đã chết bạn 

nhé! 

Những lời tốt đẹp và tình cảm 

quý báu dành cho nhau khi còn sống 

có ý nghĩa bao nhiêu thì những lời 

tốt đẹp và tình cảm quý báu dành 

cho nhau khi đã chết chẳng còn ý 

nghĩa bấy nhiêu. Có nhiều người khi 

còn sống không thể hiện tình yêu 

dành cho nhau, để rồi khi đã chết lại 

bày tỏ lòng thương tiếc, hối hận; 

nhưng tất cả đều đã muộn màng, 

không còn ý nghĩa gì nữa hết!

Sự chết có thể đến với bất cứ ai 

trong chúng ta vào bất cứ lúc nào. 

Chúng ta không biết được, chỉ có 

Đức Chúa Trời biết. Cho nên, hãy 
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sống với nhau trong yêu thương, tha 

thứ và tôn trọng nhau ngay hôm 

nay, đừng giữ sổ thù hận với nhau 

làm chi trong cuộc sống ngắn ngủi 

nầy. Hãy hết lòng yêu thương nhau, 

tôn trọng nhau khi còn sống hơn là... 

“vô cùng thương tiếc!”, “Thành kính 

phân ưu!” khi đã chết! Khi còn sống 

không yêu thương nhau, tha thứ 

cho nhau, không kính trọng nhau, 

thì khi đã chết mà “vô cùng thương 

tiếc!”, “Thành kính phân ưu!” thì chỉ 

là… chót lưỡi đầu môi.

Những dòng chữ trên vòng hoa 

viếng người quá cố chỉ có ý nghĩa khi 

chúng ta đối xử với người ấy lúc còn 

sống một cách nhân từ, yêu thương, 

độ lượng và tôn trọng. Và đến khi họ 

qua đời, chúng ta mới “vô cùng 

thương tiếc!”, mới “Thành kính 

phân ưu!” vì không còn có cơ hội để 

bày tỏ tình cảm yêu thương, kính 

trọng được với người ấy nữa!

Bạn có đồng ý như thế không?

Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn và 

giúp đỡ cho mỗi một chúng ta biết 

sống nhân từ, yêu thương nhau, đối 

xử với nhau thật tốt và tôn trọng 

nhau ngay khi còn sống. Để mai kia, 

khi có người thân yêu nào của chúng 

ta qua đời, chúng ta sẽ thấy lòng 

mình thanh thản, không còn có gì 

phải ân hận hay tiếc nuối, vì đã đối 

xử tệ bạc với họ. A-men. - NĐL
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GÓC NHÌN

Hoàng Thế

Cách đây không lâu khi lướt qua 

trên Faceboook tôi thấy một số 

hình ảnh của người bạn chụp cảnh 

đỉnh Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn 

còn được gọi là núi Yên Tử nằm giữa 

Bắc Giang và Quảng Ninh, ở Bắc 

Việt rất đẹp. Cái đẹp xưa cũ đầy rong 

rêu ẩn hiện sự trầm tĩnh thu hút lòng 

người cách kỳ lạ. 

Nhìn ảnh đền đài với đường 

cong mái ngói, những lối mòn 

quanh co dẫn qua các vòm cửa đá, 

các am, miếu dọc đường nằm lẫn 

trong lũy tre hay dưới gốc đa già gợi 

nhớ lại hình ảnh quê hương trong 

tôi. 

Tôi nhớ khi lúc nhỏ theo cha đến 

cái ao trước cổng chùa xin bắt con ốc 

bươu về lấy vỏ giã nhuyễn rơ miệng 

thằng em cho hết bị đẹn. Nhớ lúc 

NGUỒN CỘI
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ngưỡng này. Tôi lớn lên trong gia 

đình tin kính Chúa và được đưa đến 

nhà thờ học Kinh Thánh từ nhỏ. Lời 

Kinh Thánh dạy tôi về nguồn gốc 

của vũ trụ trời đất, nguồn gốc của 

con người là do Đức Chúa Trời tạo 

nên. Kinh Thánh cũng bày tỏ cho 

biết con người bất tuân Lời Chúa 

nên đã phạm tội, bị phạt và kết quả 

của sự trừng phạt là sự chết đời đời. 

Nhưng vì quá yêu thương con người 

nên Đức Chúa Trời đã sai Con duy 

nhất của Ngài là Đức Chúa Giê-xu 

đến thế gian chịu chết thế cho con 

người. Và nếu ai tin sự cứu chuộc thì 

tội lỗi sẽ được tha, linh hồn được cứu 

rỗi như có chép trong Giăng 3:16 “Vì 

Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, 

đến nỗi đã ban Con một của Ngài, 

nghèo lên chùa hốt thuốc Nam trị 

bệnh. Nhớ lúc đói khổ chạy ra phía 

sau sân chùa tìm người quen xúc 

cơm bố thí xin chén cơm với muối 

đậu phộng, thứ cơm chưa đem đi 

cúng. Nhớ nhiều lắm về góc nhỏ kỷ 

niệm tuổi thơ này vì ngoài câu hò, lời 

ru, điệu hát, ngoài hàng phượng vĩ 

đỏ thắm trên con đường đến trường, 

ngoài những lần nhảy dây, đánh 

đũa hay đứng xem mấy đứa tụm 

năm tụm bảy ở xóm trên trận đánh 

xóm dưới thì cái góc nhỏ này cũng 

đã góp một phần xác định nguồn 

gốc con người tôi. 

Tôi lớn lên không phải trong gia 

đình Phật giáo hay Thờ cúng ông bà 

tổ tiên nhưng vẫn không thể quên 

hình ảnh quê hương mang đậm tín 
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hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư 

mất mà được sự sống đời đời”. 

Tôi thuộc nằm lòng câu Kinh 

Thánh này từ lúc 3 tuổi. Tôi được 

dạy dỗ phải đọc Kinh Thánh hằng 

ngày và cũng đã vâng lời đọc Kinh 

Thánh hằng ngày. Kinh Thánh có rất 

nhiều câu chuyện không khác gì 

những câu chuyện cổ tích đầy hứng 

thú nhưng cũng có nhiều chỗ không 

sao hiểu nổi, dẫu vậy tôi vẫn cố gắng 

đọc, chỉ mong sau chỗ khó hiểu 

nhàm chán là một câu chuyện hấp 

dẫn đang chờ đợi. Tôi đọc xong 

quyển Kinh Thánh lần đầu tiên năm 

tôi 12 tuổi. Kinh Thánh bắt đầu với 

câu chuyện sáng tạo vũ trụ cùng con 

người và kết thúc với cảnh trời mới 

đất mới ở thiên đàng. Cảnh thiên 

đàng nơi có sự hiện diện của Chúa 

thật tuyệt vời! Đó là nơi ở đời đời của 

tất cả những người tin Chúa. Nơi đó 

sẽ không có tội lỗi vương vấn, sẽ 

không có nước mắt đau buồn vì 

“Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt 

họ. Sẽ không có sự chết, cũng không 

có tang chế, than khóc, hoặc đau 

đớn nữa” (Khải Huyền 21:4). Thành 

phố thánh được xây bằng vàng ròng, 

tường bằng bích ngọc, nền tường thì 

được trang sức bằng đủ thứ ngọc, 

đường trong thành cũng được lát 

bằng vàng ròng trong suốt như thủy 

tinh. Cửa thành sẽ không đóng vì 

không có ban đêm, sự vinh hiển của 

Đức Chúa Trời sáng chói thay cho 

mặt trời và mặt trăng (Khải Huyền 

21:18-21, 23). Đọc đến đây tôi cũng 

muốn được ở mãi trong nơi vĩnh 

hằng này. Nhưng muốn được vào 

nơi này tên tôi phải được ghi trong 

sách sự sống. “Những người chết, cả 

lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và 

các sách được mở ra. Một sách khác 

là sách sự sống cũng được mở. 

Những người chết bị phán xét tùy 

theo công việc họ làm, căn cứ trên 

những điều đã ghi trong các sách ấy” 

(Khải Huyền 20:12). “Người nào 

không được ghi tên vào sách sự sống 

thì bị ném xuống hồ lửa” (Khải 

Huyền 20:15). “Còn những kẻ hèn 

nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, 

kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành 

nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, 

và tất cả những kẻ nói dối, thì phần 

của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang 

bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai” 

(Khải Huyền 21:8) là cái chết của linh 

hồn. Cách duy nhất để được ghi tên 

vào sách sự sống là trở nên con cái 

Đức Chúa Trời, tin nhận ân điển cứu 

chuộc của Đức Chúa Giê-xu qua sự 

chết và sự sống lại của Ngài. “Người 

nào thắng sẽ nhận được những điều 

nầy làm cơ nghiệp; Ta sẽ làm Đức 

Chúa Trời người, và người sẽ làm 

con Ta” (Khải Huyền 21:7). 

Đêm hôm đó, tôi quyết định 

mình có quyền thuộc về Chúa, thay 

vì làm người có tội phải bị ném vào 

hồ lửa chịu chết lần thứ hai về phần 

linh hồn. Tôi đã quỳ gối xin Chúa tha 

tội và xin Chúa tiếp nhận tôi làm con 
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của Ngài. Từ đó trở đi tôi vui mừng 

vì biết rằng: “Nếu chúng ta xưng tội 

mình thì Ngài là Thành tín, Công 

chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy 

sạch chúng ta khỏi mọi điều bất 

chính” (I Giăng 1:9).

Nhìn lại những hình ảnh quen 

thuộc của quê hương tôi nhớ lại một 

góc thời thơ ấu của mình. Đọc Lời 

Chúa trong Kinh Thánh nhắc nhở 

tôi về nguồn cội của nhân loại và của 

chính tôi. Cội nguồn vượt xa hơn 

ông bà tổ tiên, xa hơn cả sự hình 

thành của vũ trụ đó chính là Đức 

Chúa Trời, Chúa của muôn loài, là 

“Đấng hiện có, đã có và đang đến, là 

Đấng Toàn năng phán rằng: Ta là 

An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu tiên và 

Cuối cùng, là Khởi nguyên và Tận 

cùng” (Khải Huyền 1:8 và 22:13).

Các đền đài do con người xây để 

thờ phượng tất sẽ âm u tĩnh mịch, 

hiu quạnh, thiếu ánh sáng, và chất 

đầy những bức tượng vô cảm do bàn 

tay con người làm nên. Nhưng 

thành phố thánh, thiên đàng, nơi 

Chúa ngự sẽ đầy tràn sự sống, niềm 

vui mừng, ánh sáng vinh quang và 

rạng ngời đời đời. 

Về phần thân xác, tôi cảm tạ 

Chúa đã cho tôi sanh ra và lớn lên 

làm người Việt Nam, hiểu được chút 

ít văn hóa Việt Nam. Về phần tâm 

linh, tôi cảm tạ Chúa đã cứu để tôi 

được trở nên con cái Ngài, được 

trưởng dưỡng trong Lời Chúa, và 

thờ phượng đúng nguồn cội của 

mình. - HT

146 Nguyệt san 03   |   11/2021



Bữa cơm tối nay của gia đình tôi 

thật vui.

Sau khi ăn, nhà tôi có thói quen 

đọc báo, các con tôi quây quần bên 

bàn gỗ học bài, còn tôi mau mau dọn 

dẹp bếp núc để sau đó nhóm gia 

đình lễ bái rồi đi ngủ.

- Mình ơi! Mình ơi!... 

Tiếng của nhà tôi từ phòng khách 

vọng xuống bếp. Tôi đáp ngay:

- Gì đó mình? Em đang rửa chén.

- Mình ơi, có cô Tuyết đến!

Trong khi nhà tôi mời cô Tuyết 

vào nhà, tôi lau tay và lật đật bước 

lên phòng khách. Cô Tuyết đã ngồi 

vào ghế, khẽ gật đầu chào tôi với nét 

mặt u buồn, rồi nói:

- Anh chị Út ơi, em khổ quá anh chị 

ơi!… Em muốn chết quá, muốn tự 

vận cho xong ngay cuộc đời khốn 

khổ này… 

Rồi Tuyết òa lên khóc nức nở. 

Tiếng khóc dường như muốn đè nén 

lại, cầm giữ lại, nhưng không còn 

kiềm chế được nữa, đã bật lên một 

cách tức tưởi, vỡ vụn. Tôi bước lại 

ngồi xuống bên Tuyết. Tôi nhận biết 

Tuyết đang đau khổ lắm. Sự đau đớn 

SỐNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Phan Du Mục

VẤN ĐỀ TỰ TỬ Mình ơi, !
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đang đè nén trong lòng cần được 

chia sẻ cho vơi đi. Tôi cầm tay Tuyết 

và nói:

- Tuyết ơi, bình tĩnh nào, có gì thì nói 

cho anh chị nghe với, cái gì mà đòi tự 

tử?! 

Tuyết lại càng khóc lớn hơn khi 

được bộc lộ nỗi niềm riêng tư với 

chúng tôi.

Các con tôi có thói quen là khi có 

khách đến thì rút êm vô phòng, giờ 

nghe tiếng khóc chúng nó chạy ra 

trố mắt ngạc nhiên. Nhà tôi đứng 

lên, tế nhị đưa các con vào phòng và 

đi rót nước mời khách. Vừa bưng lên 

hai ly nước mát trong veo, nhà tôi cất 

giọng trầm ấm:

- Tuyết đã tin cậy anh chị nên đến 

đây. Trong tình thương của Chúa, có 

gì cứ nói cho anh chị biết với nào.

Cô Tuyết, người con gái hai mươi 

tám tuổi này so ra không nhỏ tuổi 

hơn tôi bao nhiêu, nhưng vì Tuyết 

chưa lập gia đình nên trông trẻ hơn 

tôi nhiều. Tuyết là một thanh niên 

trong Hội thánh, nên quý trọng 

chúng tôi và xem chúng tôi như anh 

chị. Tuyết rất dễ thương, thông 

minh, và thành thật. Nhưng hôm 

nay, nét tinh anh ấy không còn nữa, 

nhưng nhường chỗ cho sự đau buồn 

ảm đạm. Sự sầu thảm hiện rõ trên 

khuôn mặt và hằn lên đôi mắt nét 

buồn rười rượi, xa xăm.

Tôi nhớ, tuần vừa rồi, Tuyết đã 

đến gặp tôi, tâm sự về trắc trở trong 

tình yêu của mình. Với tuổi hai tám, 

các thanh nữ trong Hội thánh khó 

tìm được cho mình một ý trung 

nhân vì tình trạng nam thiếu nữ 

thừa của Hội thánh hiện nay. Tuyết 

đã bất ngờ quen một thanh niên tên 

Lâm. Anh ấy là thợ điện trong cùng 

công ty với Tuyết. Cô có nhận lời mời 

đi uống nước và đi hẹn hò một đôi 

lần. Tuyết thố lộ là đã có tình cảm 

khá là đặc biệt với Lâm, nếu không 

muốn vội vàng nói là đã yêu Lâm.

Bất ngờ, Tuyết được một người 

bạn trao lại bức thư của một người 

đàn bà. Bức thư chứa bao lời lăng 

nhục và hăm doạ. Người đàn bà ấy là 

vợ của Lâm. Quá chới với giữa dòng 

đời, Tuyết nào biết Lâm đã có gia 

đình! Trong nỗi niềm dày vò, ray rứt 

ấy, Tuyết đã đến tâm sự cùng tôi. Tôi 

đem Lời Chúa an ủi. Tôi hướng dẫn 

Tuyết nên dứt khoát cuộc tình không 

đúng ý muốn của Chúa. Tuyết đã hứa 

làm theo lời tôi khuyên.

Tôi có đem việc này thuật lại 

cùng nhà tôi. Anh ấy nhận định rằng 

hoàn cảnh của Tuyết giống như một 

người đang mang tâm bệnh nặng 

nề, vì mang một khối tình tan vỡ. 

Những mảnh vụn bén ngọt như 

những vết cắt trong tim người con 

gái. Anh nói căn bệnh này chỉ có một 

loại thuốc chữa trị, đó là thời gian. 

Muốn dứt khoát cuộc tình bế tắc này 

thì phải không gặp nhau nữa. Muốn 

cho được nguôi ngoai, thì thời gian 

cần từ ba đến sáu tháng. Nếu sau 

thời gian ấy mà không có hiệu quả 
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thì có nghĩa là trầm kha. Anh ấy 

khuyên tôi nên chăm sóc Tuyết bằng 

Lời Chúa. Lời Chúa sẽ rịt lành 

những vết thương tâm hồn. Chia sẻ 

và an ủi là bổn phận con cái Chúa với 

nhau trên con đường thuộc linh, 

trong những cảnh ngộ khốn cùng.

Hôm nay, Tuyết quá đau khổ về 

tình duyên của mình nên đến đây. 

Rồi một thoáng suy nghĩ trong tôi, 

hay là có chuyện gì chẳng lành cho 

Tuyết tại công ty?! Nhưng phép lịch 

sự không cho phép chúng tôi đi sâu 

vào đời tư hoặc khơi niềm đau của 

người khác Vợ chồng tôi yên lặng 

chờ đợi Tuyết tự nói. Vì chỉ có khi nói 

ra thì mới vơi được tâm sự nặng nề 

đang trìu trĩu trong lòng Tuyết, còn 

khi lắng nghe người khác tâm sự 

cũng chính là một nghệ thuật đấy 

chứ! Cầm tay Tuyết, tôi siết nhẹ như 

giục Tuyết nói ra.

- Chiều nay đi làm về, em và Má chờ 

Ba về ăn cơm. Má nói Ba lúc này hay 

đi làm về trễ, nhậu nhẹt say sưa hoài, 

em chán quá! Ðã nhà không có tiền, 

bữa thiếu bữa đủ mà Ba nhậu nhẹt 

hoài, khổ quá! Hơn nữa, đã mang 

danh là tín đồ mà cứ say mèn như 

vậy là không xứng đáng. Hai Má con 

em đang tâm sự thì Ba về tới nhà 

trong tình trạng say khướt, quần áo 

xốc xếch, mặt đỏ gay, hơi rượu nồng 

nặc… Má em buồn lắm nhưng cũng 

dọn cơm ra để cùng ăn. Ba không 

hiểu được lòng của Má, lại còn cự nự, 

cho rằng Má con em làm nư, tại sao 

không ăn trước, muốn kiếm chuyện 

hả?! 

Đến lúc này, giọng nói của Tuyết 

như nghẹn lại, ánh mắt cô nhìn về 

phía xa xăm:
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- Rồi Ba chửi rủa, đập bể ly chén, hất 

đổ mâm cơm luôn. Ba em như một 

người điên, còn Má em sợ hãi co rút 

người lại như con ốc thu mình cố thủ 

trong chiếc vỏ. Má em khóc nhiều 

lắm! Gia đình em giờ như địa ngục 

vậy anh chị ơi! Em đã khổ ở công ty, 

giờ về nhà gặp cảnh này em làm sao 

sống nổi?

Giọng nói Tuyết lúc này dồn dập 

hơn:

- Em muốn chết quá! Muốn tự tử cho 

xong anh chị ơi!... 

Rồi Tuyết nghẹn ức, nức nở trong 

nỗi sầu khổ đa mang. Tuyết gục đầu 

trên vai tôi, oà khóc.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho Tuyết 

lau nước mắt, rồi cầm ly nước mát 

mời Tuyết uống. Nhà tôi nói:

- Tội nghiệp bà Tư quá! Bà Tư yêu 

mến Chúa lắm! Việc này là một thử 

thách nặng nề cho gia đình. Ông Tư 

đâu phải là người xấu! Có lẽ là do 

bạn bè rủ rê hay là vì buồn phiền 

điều gì đó mà đưa đến tình trạng 

như vậy. Thôi để từ từ, chúng ta nên 

cầu nguyện và khuyên lơn, an ủi 

ông bà.

- Tuyết ơi! 

Tôi tiếp lời nhà tôi và khuyên 

Tuyết: 

- Chuyện đâu còn có đó, em không 

nên nghĩ đến vấn đề tự tử. Ðiều đó 

không được đâu, người tin Chúa 

không được tự tử mà! 

Nhận thấy câu chuyện dường 

như đang vượt lên cao trào, ngoài 

tầm tay với của tôi, tôi quay sang 

nhìn nhà tôi và nói: 

- Mình ơi! Vấn đề tự tử…? 

Như để ủng hộ lời tôi nói, nhà tôi 

đưa tay lấy quyển Kinh Thánh trên 

bàn, vừa lật tìm, vừa nói:

- Trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao lô 

đã dạy cho con cái Chúa ở Hội thánh 

Cô-rinh-tô không được tự tử. Ông 

nói rằng thân thể chúng ta là đền thờ 

Ðức Chúa Trời ngự. Nếu ai hủy phá 

thân thể là đền thờ Chúa ngự, thì 

Chúa sẽ hủy phá họ. Ðiều đó có 

nghĩa là Chúa không chấp nhận 

hành động này, Ngài phán rằng sẽ 

hình phạt tự tử vì kẻ tự tử là người 

hủy phá thân thể, có nghĩa là người 

hủy phá đền thờ Chúa ngự. Vậy, có 

ai chịu nổi sự hình phạt của Chúa 

không? Người ấy chắc phải bị chết 

đời đời (I Cô-rinh-tô 3:16-17).   

Trong khi nhà tôi giải thích Lời 

Chúa cho Tuyết, tôi kêu Linh Ân rót 

thêm một ly nước nữa cho nhà tôi. 

Từ nhà bếp, cháu mang ra đưa tôi. 

Tôi cầm ly nước trao cho anh. Uống 

một hớp rồi nhẹ nhàng đặt xuống 

cạnh bàn, xoay xoay cái ly anh chậm 

rãi:

- Vả lại, Ba anh hồi còn sống cũng 

thường nhắc một câu của người xưa, 

rằng: Thân thể phát phu thụ chi phụ 

mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi 

thủy dã…  

Còn một vế nữa anh không nói ở 

đây, nhưng câu vừa nói có nghĩa là, 

“Ðầu tóc vóc dáng thân thể của 
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chúng ta do cha mẹ mà có, nên 

không được để cho bị thương tích, 

tật nguyền. Ðó là đầu chữ hiếu”. Tôi 

nghe nhà tôi lại nói:

- Cho nên, nói về đạo đức thì Tuyết 

không được tự tử, vì tự tử là bất hiếu 

đối với cha mẹ. Nhưng quan trọng 

hơn hết, tự tử là điều không đẹp 

lòng Chúa, nghịch lại niềm tin của 

chúng ta nơi Lời Chúa.

- Nhưng em khổ quá anh chị ơi! Em 

nghĩ rằng Chúa thông cảm cho một 

người đau khổ mọi mặt trong cuộc 

sống như em. Em nghĩ rằng em sẽ 

uống thuốc ngủ, thuốc rầy hay thứ 

gì đó để tìm cái chết, và như anh vừa 

nói tự tử sẽ không được cứu, em biết 

chứ, nhưng trước khi tự tử em sẽ cầu 

nguyện. Em xin Chúa thương xót 

mà cứu rỗi linh hồn em về với Chúa 

để thoát khỏi cái đời khốn khổ này 

cho xong…

Nghe Tuyết nói vậy, nhà tôi liền 

cắt lời:

- Không phải vậy đâu Tuyết, cầu 

nguyện mà bắt buộc Chúa làm theo 

ý mình là không đúng! Lời cầu 

nguyện như vậy không được nhậm 

vì cầu nguyện theo tư dục xác thịt 

mình (Gia-cơ 4:3). Trong khi đó, thì 

Kinh thánh quả quyết chúng ta 

không được hủy hoại thân thể vì 

thân thể là đền thờ Chúa ngự.

- Tuyết à! - Tôi tiếp lời nhà tôi - Em tự 

giải quyết vấn đề theo ý riêng mình 

thì có ích gì? Là con cái Chúa khi gặp 

đau buồn hay thử thách, chúng ta 

hãy trình dâng cho Chúa bằng lời 

cầu nguyện. Lời Chúa dạy: “Hãy 

trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, 

vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (I 

Phi-e-rơ 5:7). Em nên tin rằng Chúa 

có thể giải quyết mọi nan đề trong 

đời sống của chúng ta. Ngài sẽ giải 

cứu chúng ta ra khỏi cơn thử thách 

trong cuộc sống này. Tuyết ơi, tự kết 

liễu đời mình thì niềm tin của chúng 

ta ở đâu? 

Lúc này, tôi như được Đức Thánh 

Linh thúc giục nói cách mạnh mẽ 

hơn:

- Hãy hướng về Chúa. Hãy tin cậy 

nơi Chúa, Ngài sẽ nhậm lời cầu xin 

của chúng ta. Hơn nữa, trong cuộc 

sống này, còn có nhiều người còn 

khổ hơn chúng ta nữa em à! Chúng 

ta phải sống! Sống để đem tình yêu 

thương của Chúa chia sẻ với những 

người kém may mắn hơn chúng ta 

nữa chứ!

Bấy giờ, đôi mắt Tuyết đã khô lệ, 

ánh lên nét long lanh. Tuyết đã lắng 

nghe và suy nghĩ từng lời khuyên 

của vợ chồng tôi.

- Em nghĩ, –  Tuyết nói tiếp với giọng 

buồn miên man – Có lẽ do tội lỗi của 

em nên Chúa hình phạt. Có lẽ do sự 

yếu đuối của gia đình mà đời sống 

gặp phải điều bất hạnh. Em sợ Chúa 

sẽ không nhậm lời cầu xin của gia 

đình, của em nữa đâu!! 

Nói đến đây Tuyết lại sụt sùi 

khóc. Chúng tôi yên lặng, thầm cầu 

xin Ðức Thánh Linh làm việc trong 
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lòng người thiếu nữ này.

Nhà tôi cầm ly nước lên uống và 

đặt ly xuống đúng vào cái khoanh 

tròn đọng nước trên mặt bàn, rồi nói:           

- Tuyết ơi! Kinh Thánh cho biết Giu-

đa Ích-ca-ri-ốt phạm tội bán Chúa, 

còn Phierơ thì phạm tội chối Chúa. 

Hơn nữa, Phi-e-rơ chối Chúa đến ba 

lần, xét ra cũng nặng tội như nhau. 

Tuy nhiên, hai người có thái độ ứng 

xử vấn đề khác nhau. Giu đa thì hối 

hận, rồi đi thắt cổ tự tử nên ông bị hư 

mất. Ngược lại, Phi-e-rơ qua tiếng gà 

gáy, ông nhớ lại lời Chúa và tỉnh 

thức. Ông đã ăn năn khóc lóc cách 

đắng cay về tội lỗi mình. Phi-e-rơ 

cầu nguyện cùng Chúa. Và Ðức 

Chúa Trời đã tha thứ. Đức Chúa Giê-

xu tha thứ và sử dụng Phi-e-rơ làm 

sứ đồ, lại là sứ đồ trưởng nữa chứ! 

Hai cuộc đời lầm lỗi nhưng có hai kết 

quả khác nhau, tùy theo thái độ hối 

hận hay ăn năn của mỗi người. Cuộc 

đời Phi-e-rơ đã qua một trang sử mới 

do ông đã tin cậy nơi Chúa.

Tôi chia sẻ với Tuyết thêm:

- Nếu chúng ta chỉ đau buồn, hối hận 

về tội lỗi là chỉ xoay lại với chính 

mình, cuối cùng là tự tử. Còn nếu biết 

ăn năn, xưng tội, và hướng về Chúa, 

thì sẽ được tha thứ như Phi-e-rơ. Ðời 

sống sẽ được hạnh phúc biết bao!

Bấy giờ, Tuyết cúi đầu xuống, hai 

bàn tay đan vào nhau rung rung, 

mái tóc rũ xuống một phần trên 

gương mặt đầy niềm xúc động. Một 

nan đề đã tìm ra giải pháp. Bất ngờ 

nhà tôi lên tiếng:

- Mình ơi, chúng ta hiệp chung đức 

tin với nhau cầu nguyện cho cô 

Tuyết. Anh mời mình cầu nguyện.

Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. 
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Trong vũ trụ thuộc linh thiêng liêng 

ấy, chúng tôi cảm thấy mình như 

những đứa con bé bỏng gieo mình 

vào vòng tay của Đức Chúa Cha từ 

ái. Tuyết đã khóc, khóc như chưa 

từng được khóc khi chúng tôi cầu 

nguyện. Từ nơi sâu thẳm nhất của 

tâm linh chúng tôi cảm nhận được 

tình yêu ngọt ngào của Chúa đang 

rót đầy vào mỗi tấm lòng. Ngài xoa 

dịu niềm đau và phục hồi đức tin 

cho Tuyết. Một sức sống mới dâng 

trào bên trong người con gái dễ 

thương, đơn sơ, và thành thật này.

Ngoài kia, đêm đã xuống từ lâu. 

Các con tôi giờ này đã ngủ say. Tôi 

đứng lên đưa Tuyết ra cửa về. Một 

cảm giác êm dịu. Một cơn gió thoảng 

qua màn sương đêm lành lạnh 

quyện vào hồn. Một điều gì ngọt 

ngào đang dâng lên trong lòng tôi. 

Tôi chợt nhận ra, khi chia sẻ cho 

người khác chính là lúc ta nhận 

được cho mình. Bóng Tuyết xa 

khuất đầu hẻm nhỏ trong đêm 

khuya. Bâng quơ, tôi nhìn bầu trời 

đầy sao. À, hình như có một ngôi 

sao sáng đang lấp lánh trên nền trời 

đen thẫm…

- Mình ơi! Ra đây xem…!

 Tôi định gọi, nhưng nào ngờ 

nhà tôi đã đứng sẵn sau lưng tôi tự 

bao giờ. Một làn hơi nóng lan tỏa 

sau gáy tôi. Rồi nụ hôn phớt nhẹ lên 

mái tóc, để cho trong xúc động tột 

cùng của tình yêu và ơn phước. Tôi 

buộc miệng thốt thật khẽ hai tiếng: 

Mình ơi! - PDM
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BẠN CÓ BIẾT

Hiển Y (sưu tầm)
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thốn. Theo lời tiên tri trong Cựu 

Ước, Đấng Mê-si-a chăm sóc những 

ai đói khát, cung ứng cho người 

thiếu thốn, và chữa lành những 

bệnh tật.

Các phép lạ chữa bệnh của Đức 

Chúa Giê-xu thường được 

thực hiện bằng một lời truyền lệnh 

phán. Ngài có thẩm quyền trên bệnh 

tật giống như một tướng lãnh ra 

lệnh cho hạ cấp. Hai lần Đức Chúa 

Giê-xu “truyền lệnh chữa lành” mà 

không hề cần gặp bệnh nhân.

Đức Chúa Giê-xu không bao giờ 

chạm vào người bị quỷ ám trong 

những lần đuổi quỷ, như Ngài có 

làm khi chữa những bệnh tật khác. 

Những lần đuổi quỷ được thực hiện 

bằng lời nói mà thôi.  Cuộc chiến là 

giữa tà linh và Đức Chúa Giê-xu, và 

thân thể người bị quỷ ám chính là 

chiến trường.

Ngoài nhiều phép lạ chữa bệnh 

của Đức Chúa Giê-xu, các sách Phúc 

âm chỉ ghi lại tổng cộng tám phép lạ 

khác. Năm trong số đó là những lần 

Chúa chu cấp thực phẩm hoặc đồ 

uống cho những người bị thiếu 

phép lạ        văn hoá

ĐỨC CHÚA GIÊ-XU
với

&



K

C

hi Đức Chúa Giê-xu làm yên 

cơn bão trên biển, Ngài đang 

công bố thần tánh của mình. Người 

Do Thái sợ biển vì nó nằm ngoài tầm 

kiểm soát của con người và chỉ có 

Đức Chúa Trời mới có thể kiểm soát 

nó (Thi Thiên 89:9).

ác sách Phúc âm cho chúng ta 

biết rằng Lễ Vượt Qua rơi vào 

ngày thứ Sáu trong năm Đức Chúa 

Giê-xu chịu chết. Điều này phù hợp 

với dữ liệu thiên văn cho năm 30 sau 

Chúa hoặc năm 33 S.C., nhưng 

không phù hợp với năm 31 hoặc 32 

S.C. 

Đ

S

ối với người Do Thái, sự giàu 

có là dấu hiệu của sự ban 

phước của Đức Chúa Trời. Vì vậy, các 

môn đồ đã rất kinh ngạc trước lời 

tuyên bố của Đức Chúa Giê-xu rằng 

một người giàu có vào thiên đàng là 

điều vô cùng khó khăn.

ách Phúc âm ghi lại rằng Đức 

Chúa Giê-xu có “lòng thương 

xót” đối với con người. Từ này trong 
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tiếng Hy Lạp là splagchnizesthai chỉ 

về các cơ quan nội tạng và đường 

ruột, được cho là chỗ trú ngụ của 

cảm xúc.  Khi Đức Chúa Giê-xu nhìn 

thấy sự đau buồn của một bà góa 

phụ hoặc một người cùi bị dị tật, thì 

Ngài bị khuấy động trong lòng 

trong bởi tình thương và niềm xót xa 

(động lòng thương xót). 

rong Phúc âm Giăng, danh từ 

“dấu hiệu” semeion trong tiếng 

Hy Lạp được dùng để mô tả phép lạ. 

Các phép lạ là dấu hiệu cho thấy 

Đấng Mê-si-a đã đến (Ê-sai 35:5).

T

C

K

ác thầy Ra-bi Do Thái nghiêm 

khắc không cho phép một Ra-

bi nào nói chuyện với phụ nữ ở nơi 

công cộng. Người Ra-bi cũng không 

thể chào vợ hoặc con gái của mình 

tại nơi công cộng.

hi Đức Chúa Giê-xu kể câu 

chuyện về “người Sa-ma-ri 

nhân lành”, lời của Ngài nghe có vẻ 

vô lý đối với tất cả người Do Thái. 

Người Do Thái đều tin rằng người 

Sa-ma-ri nhân lành duy nhất là 

người Sa-ma-ri đã chết.
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GÓC THỂ THAO

Minh Ân

Vòng Chung kết Bóng đá 

World Cup năm 1998 đã khép 

lại với đội tuyển Anh ngay từ phút 

47 ở vòng 1/16. Trong giây phút nông 

nỗi, danh thủ David Beckham vào 

bóng trả đũa với đội trưởng Diego 

Simone của đội tuyển Argentina và 

lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Từ thế thượng 

phong, đội tuyển Anh phải cật lực 

chống chọi phần còn lại của trận 

đấu, bị cầm hòa 2-2 trong hiệp thi 

đấu chính thức và chịu thua 3-4 

trong loạt đá luân lưu căng não. Cả 

nước Anh trút tội lên cầu thủ con 

cưng của mình – David Beckham. 

Giữa lúc đó, vị HLV ở CLB là chỗ dựa 

tinh thần của anh. Beckham hồi 

tưởng: “Người đầu tiên gọi điện thoại 

an ủi tôi sau trận đấu là Sir. Ferguson. 

Thầy bảo, ‘Con ơi, về lại thành 

Manchester, con sẽ ổn cả thôi.’ Chính 

điều đó đã mang đến nghị lực cho tôi 

vượt qua thời khắc có lẽ là khó khăn nhất 

của đời mình”.

David Beckham là thành viên 

trong thế hệ vàng của CLB 

Nguyệt san 03   |   11/2021 157

“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, 

từ nay cho đến đời đời.” Thi Thiên 121:8
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Manchester United và của đội tuyển 

Anh. Sự trưởng thành của anh cùng 

đồng đội được đánh dấu bằng thái độ 

quan tâm chuẩn mực và tinh thần kỷ 

luật của HLV Alex Ferguson để tạo 

nên một thời vàng son cho Man Utd. 

Beckham nhận định, “Tất cả mong 

muốn của HLV (Ferguson) là mang đến 

điều tốt nhất cho đội tuyển, điều tốt nhất 

cho CLB, và điều tốt nhất cho từng thành 

viên”. Cũng vì thế, mối liên hệ giữa 

cầu thủ số 7 của thế hệ vàng này và 

người thầy khả kính trở nên rạn nứt 

khi anh bắt đầu sao lãng trong tập 

luyện và thi đấu. Sau trận thua CLB 

Arsenal tại Cúp FA vào tháng 2 năm 

2003 khi David Beckham bị rơi phong 

độ vì mãi cuốn vào giới showbiz. Như 

giọt nước tràn ly, HLV Ferguson bực 

bội đá chiếc giày thi đấu khiến anh bị 

rách mí mắt. Về sau, trong một lần 

được phỏng vấn trên đài BBC Radio 

4’s Desert Island Discs, Beckham kết 

luận, “Ở tuổi 41, tôi nghĩ rằng mình 

trưởng thành và khôn lớn hơn tuổi 21. Có 

nhiều quyết định ngày trước tôi phạm sai 

lầm và nay tôi hiểu tại sao đã khiến thầy 

nặng lời”.

Theo thời gian, tình thầy trò giữa 

danh thủ David Beckham và Sir. 

Alex Ferguson đã đi qua nhiều cung 

bậc. Khi khập khễnh so sánh, mối 

liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa 

Giê-xu chắc hẳn đã trải qua nhiều 

thăng trầm. Đã bao lần Chúa là 

Nguồn yên ủi cho bạn và tôi đang 

khi mọi người quay lưng rời xa. Đã 

bao lần chúng ta gắn bó với Chúa 

trong những giờ thờ phượng, cầu 

nguyện, học Kinh Thánh, hát Thánh 

ca thật ngọt ngào. Đã bao lần chúng 

ta chạy theo tiếng gọi của danh 

vọng, tiền tài, tình ái mà quên đi sự 

hiện diện của Chúa trong đời 

sống… Cầu xin Đức Thánh Linh 

giúp bạn và tôi mỗi ngày biết dành 

thì giờ để xét lòng mình mà nuôi 

dưỡng mối liên hệ với Chúa. 

Về sau này, Beckham vẫn luôn 

xem Sir. Ferguson là “Sếp”, người 

cha tinh thần của mình. Họ từng kề 

vai sát cánh làm đại sứ thiện nguyện 

cho UNICEF để giúp đỡ trẻ em 

nghèo thiếu. Nói về Beckham, Sir. 

Alex Ferguson nhận định, “Cậu ấy là 

một bậc trượng phu. Điều đó làm tôi 

hãnh diện!” Ngày hôm nay, chúng ta 

có đang trở nên bậc trượng phu 

trong Chúa chăng? Và Đức Chúa 

Trời có hãnh diện khi nghĩ về bạn và 

tôi hay không?

Ai là chỗ dựa tinh thần của bạn 

trong những lúc khó nguy? Việc 

Chúa gìn giữ chúng ta “khi ra khi 

vào từ này cho đến đời đời” có ý 

nghĩa như thế nào giữa cuộc sống 

lắm bon chen và hay đổi thay này?

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì 

đã luôn ở bên cạnh con trong suốt thăng 

trầm cuộc sống. Cầu xin Chúa giúp con 

luôn xây dựng mối liên hệ bền chặt với 

Chúa và sống cuộc đời đẹp ý Ngài. Con 

thành kính cầu nguyện trong Danh Đức 

Chúa Giê-xu Christ. A-men. - MÂ
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THƯ CHO BẠN

Mục sư Charles Swindoll

Ngày… tháng… năm…

Bạn thân mến,

ếu có được một vị trí trong công ty là mục tiêu tối thượng của cuộc 

đời bạn, điều gì sẽ xảy ra khi nó trở nên xa tầm tay với? Bạn buông 

xuôi hay đánh đổi tất cả để chiếm được vị trí đó? Tuy nhiên, nếu sự nghiệp 

của bạn chỉ đơn giản là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, và 

bạn giữ phương châm làm việc thích ứng, bạn có thể đối diện việc bị giáng 

chức hay được thăng chức hoàn toàn khác.

Thành công hay thất bại trong cuộc đời chúng ta phụ thuộc vào ai là 

người ưu tiên và điều gì là ưu tiên trong cuộc đời mình.  

Thực hành nếp sống đặt Chúa lên hàng đầu trong tất cả mọi điều là 

một quá trình lâu dài và đôi khi đau đớn. Có một câu trong quyển Talmud 

của người Do Thái đã viết rất hay: “Con người sinh ra với bàn tay nắm 

chặt; chết đi với đôi bàn tay rộng mở. Bước vào đời, người ta khao khát 

nắm bắt mọi thứ; nhưng khi rời khỏi thế giới, tất cả những gì người ta sở 

hữu đều biến mất”.  

Mọi thứ được tạo ra là nhờ Đấng Christ và quyền năng của Ngài. Hơn 

nữa, nó được tạo ra để tôn vinh Ngài. Điều đó bao gồm mọi điều trong cuộc 

sống hôm nay. Nếu bạn có một công việc tốt, hãy làm bằng trách nhiệm và 

thỏa lòng với Chúa. Nếu bạn có một mức lương tốt, hãy vui hưởng và đầu tư 

cho Chúa. Bạn có sức khỏe tốt? Hãy sử dụng cho Chúa. Bạn muốn thay đổi 

chỗ ở? Hãy làm vì Chúa. Bạn muốn đổi nghề hay tìm một công việc khác? 

Hãy làm bằng động cơ vì Chúa. Tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời của 

N

CHỌN CHÚA



chúng ta khi đứng trước những quyết định này rất quan trọng, bởi vì Ngài là 

Đấng cai trị vương quốc của chúng ta. Ngài là Chúa.

Với những ai hẹn hò và xây dựng tình yêu, bạn nghĩ rằng mình đang 

yêu nhau say đắm. Thế thì, Đấng Christ có chiếm vị trí đầu tiên trong mối 

quan hệ đó? Hay bạn cho rằng, đồng ý làm người yêu chỉ là một thỏa hiệp 

đạo đức để đôi bên dễ bề “tìm hiểu” nhau?  Nếu có thoáng qua trong tư 

tưởng, bạn chọn không duy trì tiêu chuẩn về việc không quan hệ tình dục 

trước hôn nhân như trước đây. Và nếu bạn đưa ra quyết định đó, thì hãy 

nhớ rằng, Đấng Christ thật sự không còn đứng ở vị trí đầu tiên trong 

chuyện tình cảm của bạn rồi. 

Ngay giờ đây, bạn có đang tranh chiến giữa quyết định làm điều đúng 

nhưng mất đi mối thâm giao hoặc nhượng bộ một chút cho tội lỗi mà giữ 

được tình bạn không? Bạn biết thế nào rồi. Nếu Đấng Christ được ưu tiên 

hàng đầu, thì điều đó phải theo tiêu chuẩn về sự công bình của Ngài.  Nên 

nhớ rằng: Bất cứ điều gì ở vị trí đầu tiên, mà nó không phải là duy Đấng 

Christ, nó đang nằm sai vị trí rồi, bạn ơi!

Trong ân điển của Đấng Christ,

Mục sư Charles Swindoll



TUỲ BÚT

Phan Du Mục
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anh xuất hiện. Anh như một vị cứu 

tinh đã giải thoát gia đình tôi qua cơn 

túng quẫn, ngặt nghèo. Bằng tấm 

lòng cảm thông, bằng nghĩa cử thanh 

cao, anh trao cho tôi số tiền cho mượn 

không do yêu cầu, và ép tôi phải 

nhận trong nghịch cảnh. Tôi nghẹn 

ngào chẳng thốt nên lời.

 Ðời lên gành xuống bãi. Anh mất 

hút trong đời tôi như một vị thần tiên 

hiện ra làm phước rồi vụt biến mất đi, 

để lại ngẩn ngơ cho con người trần 

thế. Tôi mãi hoài tìm kiếm, lân la mà 

anh vẫn biệt tăm. Mấy năm sau tôi 

tình cờ được tin từ hải ngoại, rằng 

Anh chị đã vượt biển ra đi, nhưng 

đau thương biết dường nào vì chị đã 

bị hải tặc cướp đi mất biệt.

Anh đã đến bến bờ tự do, nhưng 

từ dạo ấy không còn bạn đồng hành 

nào gặp lại anh nữa. Hung tin này 

ray rứt lòng tôi mấy đêm liền. Anh 

Hùng ơi! Giờ này anh ở đâu?

 Ðời lên gành xuống bãi. Tóc 

xanh chừ sương nắng phôi phai. 

Bốn mươi năm vụt qua trong đời 

người. Tôi như con thuyền vượt qua 

Chừ, tóc không còn xanh nữa! 

Nắng sương đất khách như 

người họa sĩ đã pha những gam màu 

thời gian rồi vô tình sơn phết lên mái 

tóc tôi, để rồi chiều nay chợt nhìn 

ngắm, rồi chiêm nghiệm kiệt tác một 

đời lên gành, xuống bãi trong hồn.

Trong không gian tĩnh, tâm hồn 

tôi dao động nhớ đến anh.

Cái nhớ không sâu lắm, không 

đậm đà, mà sao da diết quá, mênh 

mông quá, anh ơi! Tú Hùng. Tên của 

anh, trong ký ức tôi chỉ nhớ được 

vỏn vẹn có cái tên nhưng không nhớ 

họ của anh. Thật là có lỗi biết bao! 

Cho dù tôi thèm khát được lội ngược 

dòng sông thời gian, để lần về quá 

khứ tìm anh, với anh, mà nào có 

được đâu!

 Sau 1975, tôi gặp nhiều gian nan 

trên quê hương thời hậu chiến. Thân 

phận một nhà giáo thật bấp bênh 

trong cuộc sống ngày ấy. Ðời lên 

gành xuống bãi, mấy ai không trải 

qua, phải không anh? Trong cơn sóng 

gió của cuộc đời, con thuyền gia đình 

tôi gần như sắp chìm vào đáy sâu, thì 

MÙA TẠ ƠNNhớ anh trong
Thi sĩ Thương Ca có mấy lời thơ mà tôi nhớ hoài:

“Ðời lên gành, xuống bãi,

 Tóc xanh, chừ, sương nắng phôi phai”.
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biết bao sóng gió, về đến bến bờ bình 

an trong sự chăm sóc của Đức Chúa 

Trời. Chiều nay, nhìn con suối róc 

rách chảy êm đềm bên triền núi 

Chimney Rock miền Bắc Carolina, 

tôi nhớ về anh. Từ vùng ký ức của 

lòng tri ân, hình ảnh anh hiện ra 

trong tôi rõ mồn một.

 Tôi thì thầm gửi lời cảm ơn anh, 

người đã một lần vụt đến trong 

khoảnh khắc gian truân lên gành 

xuống bãi của đời tôi. Và còn xa hơn 

nữa, tôi cúi đầu trong thinh lặng để 

hồn mình bật lên tiếng khóc nấc 

nguyện cầu cho anh tìm về hạnh 

phúc muôn đời. - PDM



ÂM NHẠC

Copyright (c) 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II

Copyright Renewed

WILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughout the world

International Copyright Secured alright Rights Reserved
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Bài ca CHÚC PHƯỚC

Benediction

Mục sư Hồ Thế Nhân



được tới đỉnh và hái hoa Edelweiss 

mang xuống thì kể như là một dấu 

tích thành công thỏa lòng cho sự cực 

nhọc của mình. Nó là những cánh 

hoa trắng muốt trong tuyết trắng 

tinh có mùi hương ngọt ngào thoáng 

nhẹ thật đặc biệt. 

Bài hát này tượng trưng cho một 

tinh thần yêu nước và chung thủy. 

Tôi nghĩ rằng nét đẹp của loài hoa và 

màu hoa này rất dễ tượng trưng cho 

trong sạch, đẹp đẽ, thơm tho của 

Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ đời sống 

của một Cơ Đốc nhân. Và tôi cầu xin 

Chúa giúp mình được tươi sáng làm 

nguồn phước hạnh cho người khác. 

Lúc còn trong quân đội tôi cùng 

một vị Mục sư tuyên úy mà tôi từng 

phụ tá đổi lời bài hát Edelweiss 

thành những câu chúc phước. 

Chúng tôi lấy bản gốc phổ thêm lời 

chúc phước của A-rôn là “Cầu xin 

Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi 

và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-

hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên 

ngươi và làm ơn cho ngươi! Cầu xin 

Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi 

và ban bình an cho ngươi!” (Dân Số 

Ký 6:24-26). Sau một thời gian, tôi 

chỉnh sửa thêm một số ca từ cho phù 

hợp tiếng Anh và thêm câu số hai nói 

về Đức Chúa Giê-xu cũng như sáng 

tác thêm hai câu tiếng Việt.

Tôi muốn dùng bài ca này để 

khích lệ và an ủi quý tôi tớ và con cái 

Chúa trong mùa đại dịch gặp phải 

rất nhiều khó khăn. Nhất là trong 

Lúc tôi phục vụ trong quân đội, 

tôi được gởi ra nước ngoài 

đóng binh ở tại Đức từ năm 1991 đến 

1993. Trong thời gian đó tôi được đi 

tham quan một số nơi và một trong 

những nơi đó là nước Áo. Ở tại Áo có 

một địa điểm tôi rất thích đó là thành 

phố Salzburg, là nơi ra đời và lớn lên 

của nhạc sĩ Mozart. Nhưng nét đặc 

thù nhất của thành phố ấy đối với tôi 

là bộ phim The Sound of Music. Lần 

đó tôi được lên trên núi nơi cô Maria, 

một nữ tu sĩ nhân vật trong phim 

thường lên ca hát. Rồi tôi đi đến 

những nơi của nhà thờ và dọc bờ hồ 

Koenigssee là nơi mà các con của gia 

đình Von Trapp đã sinh sống và 

cũng được dựng lên phim.

Một trong những bài hát tôi rất 

thích từ phim The Sound of Music là 

bài Edelweiss. Edelweiss là một loại 

hoa tuyết rất đẹp mọc trên đỉnh dãy 

núi Alps chỉ có thể thấy bởi những 

người leo núi tài giỏi. Loài hoa này 

mọc lên trong tuyết. Những ai lên 
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hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Dù 

là tại đất nước Hoa Kỳ nơi tôi đang 

sống, một xứ tự do đầy đủ vật chất 

nhưng cũng phải vật lộn với tật 

bệnh cùng mọi các thử thách khác. 

Tôi đặc biệt nhớ về quê nhà của 

chúng ta ở tại Việt Nam, các Hội 

Thánh bị đóng cửa làm con cái Chúa 

không thể nhóm họp lại với nhau 

còn đồng bào thì biết bao người rất 

khổ cực trong mùa dịch này. 

Tôi xin lấy bài ca này gởi đến lời 

chúc phước từ Cha Thiên Thượng. 

Xin Chúa chúc phước và phù hộ cho 

mỗi một chúng ta cùng gia đình và 

quê hương chúng ta. - HTN



1. Truyền Đạo 1:3, 9, 14, 18
2. Thi Thiên 90: 5, 6, 9, 10
3. Truyền Đạo 3:12, 13

NGẪM

Dưới mặt trời, cuộc đời là lao khổ,

Nhọc nhằn,

Rồi...

Còn lợi ích gì đâu?

Luồng gió thổi, mới cũ cũng héo sầu 

Bay đi hết, còn hư không.

Quên lãng!

Điều đã có, chính là điều sẽ có.

Điều đã làm, rồi lại cố làm thêm.

Chẳng có mới!

Khôn ngoan lắm ưu phiền,
1

Thêm tri thức là thêm niềm đau khổ.

Giòng nước cuốn 

Giòng đời trôi cuồn cuộn.

Buổi bình minh, màu cây cỏ xanh tươi

Hoa đua sắc, và lá khoe tốt tươi!

Buổi chiều,

Héo!

Ủ rủ trời mộng mị.

Năm chúng ta tan mất như hơi thở.
2

Kể tuổi đời mấy kẻ được tám mươi?!

Thôi thì vui và sống có tình người,
3Học hưởng phước ban cho từ Thiên Chúa.

Mang gánh nặng ta tìm về Đấng Christ

Trao nỗi sầu mong đổi chát bình an!!

Trong đêm tối, tựa vai Chúa khóc than...

Rồi tạ ơn...

Chợt

Thấy mình đại phúc!

Lưỡng Quảng
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Chúa cho ta được làm người

Sáng ra cười với mọi người, bướm, hoa.

Ngắm chim bay, ngắm mây xa

Những gì trông thấy nào ta có ngờ!

Có ai đó hỏi bao giờ:

Tại sao ta được bây giờ ở đây?

Xin thưa, Chúa đã sắp bày!

Chúa tạo dựng cả đất trời thế gian,

Mọi thứ trong vũ trụ quan,

Chúa vận hành với quyền năng của Ngài.

Từ ngàn xưa đến ngày nay,

Chúa cho ta sống những ngày tốt tươi.

Lấy gì ăn, thở trên đời???

Không cảm tạ Chúa, hỡi người vô ơn!

Khi không thuận lợi trách hờn,

Khi giàu, sang trọng quên ơn của Ngài. 

Con người sống ở cõi đời,

Phải biết ơn Chúa để Ngài ban ơn.

Hãy suy cho kỹ nguồn cơn,

Mau quay đầu nhận làm con của Ngài.

Chúa ban ơn đến lâu dài,

Chúa tha thứ tội hưởng ngay phước lành.

Linh hồn được rỗi, yên bình

Chúa cho vào nước vĩnh sinh đời đời.

Cho dù vật đổi sao dời,

Quyền năng tối thượng Chúa Trời vững an.

Tình thương của Chúa đầy tràn,

Vững tin nơi Chúa muôn ngàn đời sau.

Vâng phục Chúa rất ngọt ngào,

Tình yêu Thiên Chúa dâng trào mọi nơi.

Hãy quỳ xuống mọi người ơi!

Tin nhận Cứu Chúa đời đời vĩnh sinh.

Băng Vũ

Hãy
TIN NHẬN 

CHÚA
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(Kính xin quý độc giả xem đáp án ở Nguyệt San số 04 - Tháng 12/2021. Cám ơn) 

ĐÁP ÁN (Nguyệt San số 02 - Tháng 10/2021)

ĐỐ KINH THÁNH

Đăng Khôi

1. 1. Hoa gì ví sánh với áo vua Sa-lô-môn?

2. Trong Phúc âm Giăng 15 có nhắc đến gốc nho, nhánh nho, trái nho, 

nhưng ở đâu chép: “Nho… đang trổ hoa”?

3. Đọc Phúc âm Giăng 19:34, chúng ta liên tưởng đến ý nghĩa loài hoa gì?

4. Đọc Phúc âm Giăng 3:16, chúng ta có thể ví như tên gọi của loài hoa nào?

5. Xin cho biết tên của một cây khô đã trổ hoa?

6. Xin cho biết “Đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa” như hoa gì?

7. Xuất Ai cập ký 20:12 có ý nghĩa của hoa gì?

1. Ba Ngôi. Ma-thi-ơ 28:19

2. [1] Con gái Giai-ru (Lu-ca 8:40-42, 49-

56); [2] Con trai bà góa thành Na-in 

(Lu-ca 7:2-10); [3] La-xa-rơ (Giăng 

11:43-44)

3. Con chiên lạc mất, đồng bạc mất và 

đứa con trai hoang đàng (Lu-ca 15)

4. Lần 1: dư 12 giỏ (xách); Lần 2: dư 7 

giỏ (cần xé); Lần 3: Không có lần ba, 

chỉ có 2 lần

5. Thi Thiên 1:1

6. Môi-se, A-rôn và Hu-rơ. Xuất Ai cập 

ký 17:10

7. Giê-rê-mi 33:3

Chuyện CÁC LOÀI HOA
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THƯ GIÃN

Cao Hiền
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Bó Tay

Một nhà thiết kết bìa sách than phiền với ông bạn ghiền bóng đá:

- Tôi làm bìa cho kỷ yếu của một Hội thánh địa phương. Họ muốn thiết kế 

với hình ảnh trái đất được che chở bởi bàn tay của Chúa. Tôi đã gửi cho họ vài 

mẫu xem thử. Sau đó, tôi nhận được hồi âm. Họ nói: “Bàn tay nhìn giống tay 

người quá. Xin sử dụng bàn tay nhìn giống như tay của Chúa nhé.” Tôi thật 

sự bó tay, không biết phải làm sao?

- Thì anh ghép hình bàn tay của Maradona đi! – Người bạn lập tức đề 

nghị.

Tại một trường học Cơ Đốc giáo, bước vào phòng ăn, trên bàn có một đĩa 

trái cây.  Bên cạnh đó là một tấm bảng ghi, “Hãy lấy một phần thôi. Chúa 

đang nhìn bạn!”

Bên cạnh dĩa trái cây là một khay bánh ngọt. Bên dưới khay bánh có một 

tờ giấy nhỏ mà ai đó nhét vội vào, mang dòng chữ: “Hãy lấy tùy thích. Chúa 

đang nhìn dĩa trái cây!”

Chúa đang nhìn



Dâng hiến

Nghe lời Ba dạy phải sẵn sàng dâng hiến những gì mình có cho Chúa, em 

Tư cầm tờ 5 đô la duy nhất đắng đo mãi từ đầu giờ thờ phượng. Đến lúc dâng 

hiến, cậu bé 5 tuổi quyết chí đi theo anh Ba lên dâng cho Chúa, nhưng rồi mắt 

cứ nhìn theo hộp tiền dâng… Ba thấy thương và cũng muốn dạy cho con biết 

kết quả của sự dâng hiến nên sau giờ nhóm đưa em Tư 10 đô la và nói:

- Chúa thấy tấm lòng của con nên nói với Ba thưởng cho con 10 đô la.

Trong lúc mắt em Tư mới vừa bừng sáng, thì mặt anh Ba còn rạng rỡ hơn:

- Ba ơi, vậy chừng nào Chúa kêu Ba đưa cho con 14 đô la vậy??

Trong giờ học Kinh Thánh, Mục sư hỏi tín hữu của mình,

- Anh chị em muốn mọi người nói gì với mình khi mình nằm trong quan 

tài?  

Một người nói: 

- Tôi muốn họ nói rằng, tôi là một người đàn ông gương mẫu của gia đình!

Một người khác nói:

- Tôi muốn họ nói rằng tôi đã giúp đỡ mọi người!

Người thứ ba trả lời:

- Tôi muốn họ nói, “Ơ, nhìn kìa! Tôi thấy anh ấy còn cử động!”

Lời cuối trong tang lễ
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GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thạch Thảo

“Sống Đạo” là tuyển tập bài giảng mà 

Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dụng tâm 

nghiên cứu, học hỏi kỹ lưỡng, để khích lệ 

đời sống thuộc linh của chính mình và Hội 

thánh trải qua những tháng năm hầu việc 

Chúa. Mục sư đã tâm sự: “Tôi được Chúa 

thương dùng và ban cho nhiều cơ hội giảng Lời 

Chúa để nuôi bầy chiên, tôi có tích lũy lại những 

điều mình nghiên cứu, đào xới trong Lời Chúa, 

để học cho chính mình, biên soạn và giảng dạy 

cho Hội Thánh, cho các kỳ Hội đồng bồi linh”. 

Qua đó, ông đã hệ thống, biên tập lại và lần 

lượt gởi đến quý bạn đọc, quý đồng lao 

những tư liệu tâm huyết trong việc rao 

giảng Lời Chúa của mình.

Trong tập thứ nhất, Mục sư Nguyễn 

Hữu Bình đã trình bày các khía cạnh quan 

trọng mà mỗi Cơ Đốc nhân cần trau dồi để 

đời sống theo Chúa được tăng trưởng. 

Như lời ông khẳng định, “Để có thể bước lên 

chốn cao hơn, chúng ta phải nhận biết nguồn 

sức lực từ nơi Chúa và khao khát nhận lãnh 

nguồn sức lực ấy” (Bước Lên Chốn Cao Hơn, 

tr. 273-274). Với 32 bài giảng, tác giả đã lần 

lượt trình bày cách nhận lãnh nguồn sức 

lực đó qua sự thờ phượng Chúa, yêu mến 

Chúa, phục vụ Chúa, sống cho Chúa, và 

tìm hiểu Chúa. Có thể nói, tác phẩm “Sống 

TÌM VỀ BẢN SẮC TÂM LINH  NGƯỜI VIỆT
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Đạo” tập 1 chính là lời của một người Mục sư từng trải đang kêu gọi tha thiết, 

“tình yêu Chúa dâng trào trong tôi và quý vị, khiến chúng ta trở nên những người 

trung tín sống đời chứng nhân” (Chứng Nhân Trong Linh Quyền, tr. 329).

Sau khi thành công trong tập ra mắt, được Chúa cho phép, tuyển tập bài 

giảng “Sống Đạo” đã phát hành tập thứ nhì vào tháng 10 năm 2021. Vẫn với 

tinh thần dành công sức lẫn tâm huyết nghiên cứu biên soạn, Mục sư 

Nguyễn Hữu Bình đã gọi tác phẩm này là “đứa con tinh thần thứ hai” của 

mình. Trong đó, ông xoay quanh các đề tài căn bản của một đời sống theo 

Chúa hữu hiệu. Qua 28 bài giảng, bạn đọc sẽ tìm về sống trong ơn Chúa, 

sống có chủ đích, sống tin kính, sống khôn ngoan, sống chứng nhân, và sống 

đức tin trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay.

Kính xin giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm “Sống Đạo” tập 1 và 2 của 

Mục sư Nguyễn Hữu Bình do nhà xuất bản Đồng Nai cấp giấy phép xuất 

bản. Cả tập 1 gồm 376 trang luôn bìa và tập 2 gồm 280 trang luôn bìa được in 

trên khổ 14.5 x 20.5 cm. Sách đã được phát hành vào cuối tháng 10 năm 2021. 

Quý vị có thể liên lạc đến các nhà sách Cơ Đốc, hoặc Phòng Truyền thông của 

Tổng Liên Hội HTTLVN (Miền Nam) để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm 

ơn.

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

Sách đã giới thiệu
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