


 Có những buổi sáng thời tiết thật tốt, đẹp quá những ánh nắng rực rỡ 
của ban mai. Cũng có những buổi sáng trời âm u như hôm nay, những tia 
nắng ấm hình như đang khó khăn lắm để xuyên qua đám mây nặng nề đang 
cố tình cản trở. Gần giữa tháng mười rồi, thời gian quả thật như  "bóng câu 
cửa sổ". Một ngày nữa "lại qua mau" ... Nhìn lại quãng đường đang đi và đang 
trải qua, một lúc nào đó chúng ta có chợt hỏi mình; Cuộc đời này ta có hay 
không những lúc "đợi mong"? 
 Cầm 10 cuốn cuối của tờ nguyện san Ơn Lành số đầu tiên, tôi lái xe 
đến vài địa điểm dự định để "trao tặng yêu thương". Sống ở thành phố, kiếm 
được chỗ để đậu xe "an toàn" không dễ,  ai hay vội vã sẽ dễ dàng nhận được 
một giấy phạt.  Đến chỗ thứ nhất, chạy vòng vòng tìm chỗ đậu xe. Kìa, thật 
đúng lúc trên đường vừa có xe rời chỗ đậu, tôi nhanh chóng "dze" vào. Tìm 
kiếm và lục lọi một hồi, vài đồng 25 xu còn sót lại đã giúp tôi yên tâm rời 
xe....Bỗng một người đến gần và trao cho tôi tờ reçu de stationnement rồi nói: 
"tôi đã trả đến hơn 2 tiếng nữa". Thật mừng rỡ tôi nói tiếng cám ơn và chúc 
ông ta một ngày đẹp trời . Vừa lúc đó thì nhìn thấy một người đang chuẩn bị 
trả tiền đậu xe và đây là người mà tôi muốn gặp. Trao những quyển Ơn lành 
và tặng lại tờ reçu đã trả tiền, tôi vui mừng lái xe đến địa điểm kế tiếp.....
 Người đàn ông đó đã rời xe và đi bộ một quãng đường để trao cho tôi 
tờ reçu và tôi cũng đã trao lại cho người khác. Nhận và trao. Một nghĩa cử thật 
đẹp và nên chia sẻ có phải không? Giá trị ở đây là chính thời gian mà ta dành 
cho người khác. Ông ta có thể không cần xuống xe và đi bộ trở lại một đoạn 
đường để trao cho tôi tờ giấy; và sau khi nhận được tôi cũng có thể  không 
cần phải trao lại cho ai khác.
 Nhưng tôi đã nhận được tình yêu thật ngọt ngào của Chúa cứu thế 
Giê-xu và tôi muốn chia sẻ tình yêu của Ngài cho bạn. Tôi yêu Chúa Giê-xu khi 
hiểu được tình yêu cứu rỗi của Ngài. Tôi yêu Chúa Giê-xu nhiều hơn khi biết 
mình đã không xứng đáng để được nhận tình yêu đó. 
 Chúa đã thưởng xứng đáng cho tôi khi đi rao truyền tình yêu của 
Ngài. Những niềm vui dù thật nhỏ nhưng đã làm trái tim tôi rộn rã suốt đoạn 
đường. Có những điều tôi đã không "mong đợi " nhưng đã xảy ra quá tốt đẹp 
cho đời mình. Bạn cũng vậy, đã và sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất như 
tôi, mặc dù bạn có hay chưa bao giờ thật sự có ý muốn "đợi mong".
                                              
 Ơn Lành nhận được đến từ Trời
 Cuộc sống muôn đời ban khắp nơi .
 Thập giá vì ta quên sự sống 
 "Tình yêu cứu chuộc " bởi Ngôi Lời.

    Trân trọng  
                Ban biên tập.



Yeâu thöông 
laø daønh thôøi gian cho 

Mục sư Tiến sĩ Rick 
Warren, tác giả của 
quyển sách nổi tiếng 
“The Purpose Driven 
Life”, đã được dịch sang 
Việt ngữ với tựa đề 
“Sống Theo Đúng Mục 
Đích”, cho biết món quà 
yêu thương quý giá 
nhất là dành thời giờ 
cho nhau. 
Tiến sĩ Rick Warren trình bày như 
sau:  Có thể đo tầm quan trọng của 
sự vật bằng thời lượng chúng ta 
dành ra để đầu tư vào chúng. Bạn 
càng dành nhiều thời gian cho 
một việc gì đó bao nhiêu, thì nó 
càng chứng tỏ tầm quan trọng và 
giá trị của nó đối với bạn bấy 
nhiêu. Nếu bạn muốn biết ưu tiên 
của một người nào đó, chỉ cần nhìn 
vào cách họ sử dụng thời giờ.
Thời gian là món quà quý nhất vì 
bạn chỉ có thời gian cố định. Bạn 
có thể kiếm tiền, nhưng bạn 
không thể làm ra thời gian. Khi bạn 
dành thời gian cho ai đó, bạn đang 
tặng cho họ một khoảnh đời của 
bạn, là cái mà bạn sẽ không bao 
giờ lấy lại được. Thời gian chính là 
cuộc sống của bạn. Đó là lý do 
món quà lớn nhất bạn có thể tặng 
cho một ai đó chính là thời giờ của 
bạn.

 Chỉ nói về các mối 
liên hệ là quan trọng 
thì không đủ; chúng 
ta cần phải chứng 
minh bằng cách đầu 
tư thì giờ vào chúng. 
Nói suông đâu có giá 
trị gì. “Các con ơi, 
đừng yêu thương 
đầu môi chót lưỡi, 
nhưng phải thật lòng 

yêu thương người khác và chứng 
tỏ tình yêu đó bằng hành động.”
 (I Giăng 3:18)
Tinh ý của tình yêu không nằm ở 
những gì chúng ta suy nghĩ, hay 
thực hiện hay chu cấp cho người 
khác nhưng là ở chỗ chúng ta ban 
tặng chính mình bao nhiêu. Các 
ông thường không hiểu điều này. 
Nhiều ông nói với tôi: “Tôi chẳng 
hiểu nổi vợ con tôi. Tôi lo cho vợ 
con đủ thứ họ cần. Vậy mà họ còn 
đòi hỏi gì nữa chứ?” 
Họ muốn chính bạn! Đôi mắt, đôi 
tai, thì giờ, sự quan tâm, sự có mặt, 
sự tập trung của bạn – thì giờ của 
bạn. Không có một điều gì có thể 
thay thế nó.
Món quà nhiều người thích nhất 
trong tình yêu không phải là kim 
cương, hoa hồng, hay kẹo 
chocolate, mà là sự ân cần quan 
tâm. Tình yêu ân cần chăm chú vào 
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người khác đến độ bạn quên mất 
chính mình vào lúc đó. Sự chăm 
chú nói rằng: “Tôi quý bạn đến 
mức dành cho bạn điều quý nhất 
của tôi – đó là thì giờ”.  Bất cứ khi 
nào bạn dành cho ai đó thời giờ 
của mình tức là bạn đang cống 
hiến chính mình, và sự tự cống 
hiến đó chính là ý nghĩa của 
tình yêu. 
Chúa Giê-xu đã làm 
gương cho điều này: 
“Phải sống đời yêu 
thương, như Chúa 
Cứu Thế đã yêu 
thương chúng ta, dâng 
thân Ngài làm sinh tế 
chuộc tội đẹp lòng Thượng 
Đế.” (Ê-phê-sô 5:2)
Bạn có thể cho mà không yêu, 
nhưng bạn không thể yêu mà 
không ban cho. 
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương 
nhân loại, đến nỗi đã ban Con 
Một của Ngài..” (Giăng 3:16). 
Yêu là nhường - nhường những sở 
thích, tiện nghi, mục tiêu, sự an 
ninh, tiền bạc, sức lực, hay thì giờ vì 
cớ lợi ích người khác.
Thời giờ hay nhất để yêu thương là 
bây giờ.
Đôi khi chần chờ là phản ứng 
chính đáng trước một chuyện 
không đáng. Nhưng vì tình yêu là 
điều hệ trọng nhất, nó chiếm lấy 
ưu tiên hàng đầu. 
Kinh Thánh nhấn mạnh điều này 
nhiều lần: 

“Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng 
ta hãy làm việc lành cho mọi 
người, nhất là cho những anh chị 
em trong cùng gia đình đức tin.” 
(Ga-la-ti 6:10) “Hãy nắm mọi cơ 
hội để làm việc lành” (Ê-phê-sô 
5:16) “Nếu con có đủ khả năng, thì 
đừng từ chối làm lành cho người 

xứng đáng” 
           (Châm Ngôn 3:27)

Tại sao ngay bây giờ lại 
là thời điểm tốt nhất 
để bày tỏ tình yêu? Vì 
bạn không biết bạn sẽ 
còn cơ hội bao lâu 

nữa. Hoàn cảnh thay 
đổi. Người ta chết đi. Trẻ 

con lớn lên. Bạn không có sự 
bảo đảm nào cho ngày mai. Nếu 
bạn muốn bày tỏ tình yêu thương, 
bạn nên làm ngay bây giờ.
Biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ 
đứng trước Đức Chúa Trời, nên đây 
là một số câu hỏi bạn cần phải suy 
nghĩ: Bạn sẽ giải thích thế nào về 
những thời điểm mà bạn xem các 
dự án hay sự vật quan trọng hơn 
những người khác? Bạn cần phải 
dành nhiều thời giờ cho ai? Bạn 
cần phải bỏ bớt điều gì trong lịch 
làm việc của mình để có thời giờ? 
Bạn cần phải hy sinh những gì?
Cách sống hay nhất là yêu thương. 
Cách bày tỏ tình yêu hay nhất 
chính là thời giờ. Và thời giờ yêu 
thương tốt nhất là ngay bây giờ.

Trích “Phát thanh Hy vọng”.
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KHI BẠN 
DÀNH THỜI GIAN 
CHO AI ĐÓ, BẠN 

ĐANG TẶNG CHO HỌ 
MỘT KHOẢNH ĐỜI CỦA 

BẠN, LÀ CÁI MÀ BẠN 
SẼ KHÔNG BAO GIỜ 

LẤY LẠI ĐƯỢC.
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Em tóc ngắn, nhìn không gian lặng lẽ
Mắt chợt buồn, khe khẻ hỏi vì sao?
Nhớ hôm nao, vui lắm tiếng hỏi chào
Không hẹn ước, sao nôn nao đợi ngóng!
Lòng thì thầm, thời gian ơi, mau chóng
Trôi nhanh đi, còn đôi phút sao dừng?
Anh hờ hững, nhưng mong đừng quên nhé
Trời Âu Châu, có cô bé đợi mong
Vẫn chờ trông, em không đổi tấm lòng

Anh đến nhé, em thật mong, trông lắm
Anh đến nhé, để cùng em ta thờ phượng
Đức Chúa Trời lẽ duy nhất của yêu thương
Chúa quyền năng Đấng biết rõ mọi đường
Luôn ban phát chỉ con đường ta đáng sống
Chiều mùa Thu thánh đường nhóm thật đông
Để cùng sống trong tình yêu của Chúa.

Anh đến nhé để tình em quên thất hứa
Cho tình anh nương dựa Chúa tình thương
Anh đến nhé để cùng em ta chiêm ngưỡng
Chúa Thánh Linh tác động mỗi tâm tình.
Hãy nếm thử một lần đi anh hỡi !
Vị yêu thương tình yêu Chúa ngọt ngào
Bao nôn nao hôm nào nay trao gửi
Để yêu thương khỏa lấp nỗi chờ mong.
Em vẫn ngại tình yêu chưa vững trải
Nên nương nhờ tình yêu Chúa ngôi Hai
Xin ban phát để tình yêu còn mãi…
Để mỗi ngày, thêm tình Chúa đậm sâu.
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Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng Miền Bắc. Suốt mười năm học trường phổ 
thông, tôi luôn luôn được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có. Rồi tôi vào 
học ngành vật lý. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nghề dạy học. Tôi phải vừa dạy 
vật lý, vừa thông qua môn học này để giáo dục tư tưởng sinh viên.  
Tôi dạy học mười ba năm. Năm 1976, tôi được đi làm nghiên cứu sinh ở 
Hungary. Có chút bằng cấp nước ngoài rồi, tôi không dạy học nữa mà xin 
về làm ở Viện Vật Lý. Chỗ làm việc của tôi thật lý tưởng. Bây giờ, khi đã 
tin Chúa, tôi thấy kế hoạch của Ngài đào tạo tôi thật quá kỳ diệu. Không có 
bàn tay chăm sóc của Ngài thì một thường dân như tôi sao có thể được ưu 
đãi như thế. Cảm ơn Chúa thật nhiều.
Vì nhiều lý do, năm 1989, nhân một chuyến đi công tác nước ngoài, tôi đã 
xin ở lại Ðức. Một hôm, ở trại tỵ nạn Heilbronn, tôi gặp nhà truyền đạo Hà 
Lan Henk Wolthaus. Ông đến trại để phát sách Cơ Ðốc cho mọi người. Sau 
khi nói chuyện với ông một lát, tôi xin ông một cuốn Kinh Thánh bằng 
tiếng Anh (vì ông không có Kinh Thánh tiếng Việt), và một vài cuốn sách 
nhỏ khác. Tối hôm đó, tôi bắt đầu đọc thử các sách mới xin xem sao.

Lôøi chöùng cuûa moät 

Tieán Só khoa hoïc

Không tin: Ngay từ 
dòng đầu Kinh 
Thánh, tôi đã thấy 
vô lý: “Ban đầu, 
Ðức Chúa Trời dựng 
nên trời đất”. Lương 
tri tôi bật lò xo. 
Nhưng rồi tôi nhớ lại, chính Newton 
cũng cho rằng sở dĩ các thiên thể 
chuyển động nhịp nhàng được là 
nhờ “cái hích đầu tiên của Thiên 
Chúa”, mà ngày trước tôi đã từng 
phân tích cho sinh viên đây là quan 
điểm hoàn toàn sai lầm. Tự nhiên 
tôi nghĩ rằng Newton, người phát 
minh ra định luật hấp dẫn vũ trụ, 
được coi là phát minh vĩ đại nhất 
của lịch sử văn minh nhân loại, lại 
có thể kém như thế ư? Và tôi tự trả 

lời: không thể được, chắc là mình 
dốt, không hiểu được ông ta, có lẽ 
Ðức Chúa Trời có thật. Rồi tôi đọc 
tiếp câu chuyện Chúa sáng tạo vũ 
trụ trong sáu ngày. Tất cả như một 
truyện thần thoại dành cho trẻ con. 
Khi đọc đến Tân Ước, tôi lại càng 
thấy nhiều điều không thể chấp 
nhận được. Có thể tin chăng một bà 
mẹ đồng trinh sinh con, một người 
mù được sáng, người cùi được sạch, 
người què được lành, người chết đã 
có mùi được sống lại chỉ nhờ những 
lời phán? Ai có thể đi bộ trên mặt 
nước, ra lệnh bắt bão tố vô tri phải 
dừng? Những phép lạ đầy rẫy trong 
Kinh Thánh làm cho cái đầu quen 
suy nghĩ theo kiểu của tôi không sao 
hiểu nổi. 
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Rồi nghi ngờ: Ðúng lúc ấy, trong 
đầu tôi nẩy ra một câu hỏi mà bây 
giờ tôi biết là chính Chúa đã đến và 
gỡ mối cho tôi. Câu hỏi đó là: Sức 
mạnh nào khiến cho hàng tỷ người 
trên thế giới, trong đó có hầu hết 
các nhà khoa học vĩ đại mà tôi từng 
ngưỡng mộ, tin Kinh Thánh? Họ 
cuồng tín, hay chính mình ngu dốt? 
Từ những cuốn sách mỏng xin của 
Henk, tôi  đã  đọc  thấy những câu 
bất hủ sau đây:
Charles Dickens viết: “Kinh Thánh 
Tân Ước chính là cuốn sách tốt 
nhất đã từng hoặc sẽ được biết đến 
trên thế giới”.
Ngài Isaac Newton, nhà khoa học 
mà tôi đầy lòng khâm phục, đã kết 
luận: “Trong Kinh Thánh có nhiều 
biểu hiện chắc chắn về tính có thực 
hơn trong bất cứ một câu chuyện 
nào chống lại sách đó”.
Victor Hugo viết: “Nước Anh có 
hai cuốn sách, Kinh Thánh và 
Shakespeare. Nước Anh sinh ra 
Shakespeare, còn Kinh Thánh làm 
nên Nước Anh”.
Albert Einstein, nhà vật lý học 
được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ 
20, đã phát biểu: “Khoa học không 
có tôn giáo là mù lòa, tôn giáo thiếu 
khoa học là què quặt”.
Lúc bấy giờ, tôi chưa hiểu được 
nhiều, nhưng Chúa biết tôi là người 
từng được học và làm khoa học nên 
đã dùng tiếng nói của chính các nhà 
khoa học thật lớn để mở mắt cho 
tôi. Tôi lại nhớ đến một câu chuyện 
về Newton. Sau khi ông phát minh 

ra định luật hấp dẫn vũ trụ kỳ diệu, 
nhiều người đã hỏi ông làm cách 
nào ông lại có thể phát minh ra định 
luật vĩ đại như vậy. Newton vừa 
cười vừa trả lời: “Ðó là nhờ tôi đã 
đứng trên vai những người khổng 
lồ”. Chúa như đang nhắc nhở tôi: 
“Hãy đứng lên vai những người 
khổng lồ này thì con sẽ nhận ra 
Chân Lý của Ta”. 
Quả nhiên tôi đã bị Ngài bắt phục 
dễ dàng. Cái tư tưởng được tích lũy 
công phu và sử dụng trong bao 
nhiêu năm nay, bị đánh bật khỏi 
đầu tôi. Xưa nay tôi vẫn nghĩ đơn 
giản: không có Ðức Chúa Trời vì 
không ai chứng minh được sự hiện 
hữu của Ngài. Nhưng bây giờ tôi lại 
biết đặt câu hỏi mới: “Ai đã chứng 
minh được Ðức Chúa Trời không 
hiện hữu?” Tất cả chỉ dựa vào cảm 
giác của con người; mà cảm giác 
thì không phải là một cách chứng 
minh khoa học. Người đứng ở Trái 
đất nói rằng Mặt Trăng quay quanh 
Trái Ðất; nhưng quan sát viên đứng 
ở Mặt Trăng sẽ bảo Trái Ðất quay 
quanh Mặt Trăng. Ai đúng? 
Hơn nữa, có nhiều cái hiện hữu mà 
không thể nhận biết được bằng cảm 
giác, chẳng hạn như trí khôn con 
người. Không có và không thể có 
một máy nào đo được trí khôn. Vì 
vậy, quan niệm “Có Chúa” hay 
“Không Có Chúa” là vấn đề Ðức 
Tin, nằm ngoài phạm vi của khoa 
học, của cảm giác. Nói theo ngôn 
ngữ khoa học đây là những tiên đề.
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Và đã tin: Thật ra tiên đề Có Chúa 
dễ tin hơn nhiều. Nhà bác học 
Newton đã làm một mô hình hệ 
thống Mặt Trời rất đẹp để ngay trên 
bàn làm việc. Một hôm, có một 
người bạn vô thần đến thăm. Ông 
bạn khen mô hình đẹp quá và hỏi 
rằng “Ai đã làm nên vậy?”. Newton 
cười hóm hỉnh trả lời “Tự nhiên 
mà có đấy thôi”. Ông bạn 
không tin. Newton trả lời: 
“Thế thì tại sao cậu lại tin cả 
cái vũ  trụ vĩ đại chuyển 
động nhịp nhàng  này tự  
nhiên mà có, không cần 
Ðấng Sáng Tạo?”
Tương tự như vậy, nếu đi 
làm về mà có cơm dẻo 
canh ngọt trên bàn thì nhất định 
chúng ta tin rằng phải có một bàn 
tay khác chăm sóc. Chân lý đó thật 
quá đơn giản, vậy mà tại sao nhiều 
người (kể cả tôi trước đây) lại theo 
tiên đề không Có Chúa. Kinh Thánh 
có câu trả lời: “vì chúa  đời này (tức 
ma quỷ) đã làm mù lòng họ.”
Tính muôn màu muôn vẻ của thiên 
nhiên, tính di truyền kỳ diệu: hạt 
giống nào sinh cây trái đó, vẻ đẹp 
tuyệt vời của những nàng hoa, sự 
hài hòa và hoàn thiện của cơ thể con 
người, sự hùng vĩ của bầu trời sao; 
tất cả những cái đó, cộng với những 
ý kiến các vĩ nhân mà tôi hằng kính 
phục, chính là sự minh họa tuyệt vời 
và là cơ sở để cho tôi tin rằng phải 
có Ðấng Sáng Tạo. Ðó chính là Ðức 
Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn 

tại.
Dần dần tôi cũng tin Kinh Thánh là 
Lời Hằng Sống của Ðức Chúa Trời, 
vì dù đã được viết bởi hơn bốn 
mươi tác giả, ở những địa diểm 
khác nhau, trải ra 1500 năm, nhưng 
Kinh Thánh là một thể thống nhất. 
Từ đầu đến cuối đều nói về kế 
hoạch cứu rỗi của Chúa đối với 

nhân loại. Thật ra, đây cũng là 
vấn đề của Ðức Tin, là tiên đề 

thứ hai cho mọi người tin 
Chúa.
Một trong những khái 
niệm khó nhất là khái 
niệm Ðức Chúa Trời ba 
ngôi một thể.
Cảm tạ Chúa đã đào tạo 

tôi thành một người nghiên cứu vật 
lý, nên điều này đối với tôi lại rất dễ 
chấp nhận khi so sánh với nước. 
Nước cũng có ba trạng thái là rắn, 
lỏng và hơi. Ba trạng thái vật chất 
ấy đều có cùng bản chất là H2O. Có 
thể nói ba là một, một nhưng là ba. 
Ở đâu có một là có cả ba trạng thái. 
Ðiều thật khó hiểu đã trở thành quá 
rõ ràng, mặc dù đây chỉ là một sự so 
sánh rất khập khiễng, một sự minh 
họa rất đại khái mà thôi.
Khi đã có những niềm tin cơ bản ấy 
(thừa nhận cả hai tiên đề), thì mọi 
thắc mắc về các phép lạ đều được 
giải đáp dễ dàng. Ðức Chúa Giê-su 
chính là Ðức Chúa Trời hiện thân 
làm người như chúng ta. Như vậy, 
Ngài là Ðấng Sáng Tạo. Chính Ngài 
đã tạo dựng nên vũ trụ này, phép lạ 
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vĩ đại nhất, thì những phép lạ khác 
trong Tân Ước, như đi bộ trên mặt 
nước, gọi người chết sống lại, đối 
với Ngài có gì là khó thực hiện.
Những lời dạy của Chúa Giê-xu đã 
gây cho tôi nhiều xúc động, 
vì thấy tình yêu thương của 
Ngài thật vô bờ bến. Ngài 
cũng phán: “Ta là Ðường 
Ði, Chân Lý, và Nguồn 
Sống. Nếu không nhờ Ta, 
không ai được đến với 
Cha”. Ngài không tìm 
đường đi tới hạnh phúc vĩnh 
cửu cho chúng ta, mà chính 
Ngài là con đường dẫn chúng ta đến 
sự cứu rỗi linh hồn. Ngài không nói 
tới một chân lý nào khác, vì chính 
Ngài là chân lý tuyệt đối duy nhất. 
Và cũng chính Ngài là nguồn sống, 
vì tổ phụ A-đam của chúng ta đã 
nhờ sinh khí của Ngài mà trở thành 
một loài sinh linh.
Con người tưởng rằng có thể trực 
tiếp đến với Ðức Chúa Trời, đến với 
Cha Thiên Thượng. Chúa Giê-xu 
cho biết: tội lỗi đã tạo ra một hố 
ngăn cách giữa nhân loại với Ðức 
Chúa Trời, và bây giờ chính Ngài là 
chiếc cầu duy nhất bắc qua hố thẳm 
ấy. Ai không tin nhận Ngài thì 
không thể đến cùng Ðức Chúa Trời 
được. Ngài cũng phán: “Này, Ta 
đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai 
nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, Ta 
sẽ vào  ăn  bữa  tối với người đó, 
chỉ người với Ta”.
Thật sự cảm động trước những lời 

dạy đầy tình yêu thương ấy, tôi đã 
quỳ gối ăn năn về tội lỗi trong 
những năm sống vô thần, và thành 
kính mời Ngài vào làm chủ cuộc 
đời mình. Từ đó đời tôi hoàn toàn 

được đổi mới, tràn ngập ánh 
sáng, bình an và hy vọng.
Thưa quý vị,
Với bài viết ngắn này, tôi 
không thể nào nói hết được 
những phước hạnh mà Chúa 
đã ban cho tôi từ ngày tôi tin 
nhận Ngài. Trước đây tôi cứ 
nghĩ chết là hết. Thật ra 
không phải thế. Kinh Thánh 

cho biết rằng chết là bắt đầu một 
cuộc đời mới, như hạt giống chết đi 
để bắt đầu cuộc đời của một cây 
xanh. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng:  
“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế 
gian đến nỗi đã ban Con Một của 
Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì 
không bị hư mất mà được sự sống 
đời đời." 
(Sách Giăng đoạn 3 câu 16)
Ðể kết thúc, xin cho phép tôi trích 
dẫn lời của Albert Einstein: “Tôn 
giáo của tôi là sự hạ mình chiêm 
ngưỡng Ðấng vốn là thần linh, tối 
cao, vô hạn, đã tự bày tỏ chính Ngài 
trong những phần tử vô cùng nhỏ bé 
của vũ trụ, để cho chúng ta có thể 
bằng tư duy thiển cận tầm thường 
của mình cũng nhận biết được Ngài. 
Chính sự hiểu biết về những quy 
luật tuyệt vời của vũ trụ vĩ đại và kỳ 
diệu đã đem đến cho tôi niềm tin 
sâu sắc về sự hiện diện của một 



 Xe ngừng…
 - Mận ngọt đây!...
 - Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
 - Dạ 2000.
 - Hổng có tiền lẻ!
 - Để con đổi cho!
 Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
 - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
 - Ai mà tin cái lũ đó chứ!
 - Bà tin người quá!...
 Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
 - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho.
 - ......

Lòng tin

Ðấng quyền năng tối thượng đã 
sáng tạo nên vũ trụ, cái mà con 
người không thể nào lãnh hội được 
bằng lý trí của mình, Ðấng đó chính 
là Ðức Chúa Trời của tôi.” (Barnett 
Lincoln-The Universe and Dr. 
Einstein, p. 95). Ông cũng tuyên bố: 
“Tôi sẽ đi nhà thờ nào lấy những lời 
dạy của Chúa Giê-xu làm tín điều 
của mình.” (Knight’s Treasure of 
Illustrations, p. 217).
Cầu Chúa dùng bài làm chứng ngắn 
này để góp phần rất nhỏ giúp quý vị 
tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, mời 
Ngài vào làm chủ cuộc đời mình và 
nhận được ơn cứu rỗi, tức là sự sống 
đời đời mà chính Ngài đã hứa ban 
tặng.
Kinh Thánh dạy rằng: “Ðức Chúa 
Trời là tình yêu”. Tin nhận Chúa 
Giê-xu, quý vị sẽ được nếm trải tình 

yêu thương ngọt ngào ấy như hàng 
tỉ người và cả chính tôi đã từng kinh 
nghiệm được. Quý vị sẽ như một 
người con lạc đường quay trở về 
nhà cha đẻ của mình, mọi thứ trước 
đây ở bên phải nay đều ở bên trái và 
ngược lại (như đại văn hào Nga Lev 
Tonstoi đã nhận xét). Phước hạnh 
và tình thương của Chúa sẽ theo quý 
vị đến hết cuộc đời như Ngài đã 
hứa. 
Vui biết mấy, một ngày mai, chúng 
ta sẽ được gặp nhau ở Thiên Ðàng, 
cùng nắm tay ca hát tôn ngợi Ðức 
Chúa Trời yêu quý, Ðấng Sáng Tạo, 
đã dựng nên trời đất vũ trụ, cũng 
như cả quý vị và tôi. Thật là một 
niềm hạnh phúc tuyệt vời!
        
                 Tiến sĩ Phan Như Ngọc
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Theo như 
thường lệ, cứ mỗi 
trưa Chúa nhật, sau 
lễ thờ phuợng buổi 
sáng ở nhà thờ, ông 
mục sư cùng đứa con trai 
nhỏ 11 tuổi của mình sẽ đi 
xuống phố và phát truyền đạo 
đơn. Vào buổi trưa Chúa nhật hôm 
ấy, đến giờ hai cha con đi phát 
truyền đạo đơn thì ngoài trời mưa 
như trút nước và thật giá buốt. Đứa 
con trai nhỏ mặc đồ ấm và áo mưa 
vào...
"Ba ơi, con sẵn sàng rồi đây!" cậu 
bé nói. Người cha hỏi, 
"Con sẵn sàng cái gì thế?"
"Ba quên rồi sao, tới giờ mình đi ra 
ngoài phát truyền đạo đơn rồi."
Người cha trả lời, "Con à, ở ngoài 
trời lạnh và mưa tầm tã thế kia mà."
Cậu con trai đã làm người cha sửng 
sốt khi hỏi lại, "Nhưng ba ơi, người 
ta vẫn sẽ phải chết nơi hỏa ngục, 
mặc dù trời có mưa hay không, phải 
không ba?"
Người cha trả lời, "Con à, nhưng ba 
sẽ không thể ra ngoài với thời tiết 
thế này." Với vẻ thất vọng, cậu con 
trai hỏi cha mình, "Ba ơi, ba cho 
con đi một mình nghe? Đi mà ..."

Người cha ngần ngại 
một phút rồi trả lời, 
"Con có thể đi. Cầm 

lấy những truyền đạo 
đơn này, đi cẩn thẩn 

nghe con.""Cám ơn ba!"
Và với một xấp truyền đạo 

đơn trên tay, cậu bé bước ra 
và đi giữa cơn mưa lớn. Cậu bé 

11 tuổi đi bộ dọc những con đường 
trên phố, đi từ nhà này qua nhà khác 
và trao những cuốn truyền đạo đơn 
nho nhỏ cho bất kỳ người nào cậu 
gặp trên đường. Sau 2 tiếng đồng hồ 
đi bộ dưới mưa, cậu bé bị thấm 
nước ướt nhem và lạnh cóng, bây 
giờ chỉ còn lại một tấm truyền đạo 
đơn cuối cùng. Cậu dừng lại ở một 
góc đường và nhìn xem có ai đi 
ngang qua để đưa cho họ, nhưng 
đường phố hoàn toàn vắng vẻ.
Rồi cậu bé cất bước về hướng căn 
nhà đầu tiên cậu thấy, cậu băng qua 
vỉa hè đến trước ngôi nhà và bấm 
chuông. Cậu bấm chuông - nhưng 
không ai trả lời. Cậu lại bấm 
chuông lần nữa, rồi lần nữa... nhưng 
vẫn không có ai trả lời cả. Cậu bé 
đứng đợi, vẫn không có tiếng trả 
lời. Cậu bé định quay gót đi, nhưng 
một điều gì lại khiến cậu đứng lại. 

Chuùa Gieâ-xu 

raát yeâu thöông baïn
thaät söï 
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Một lần nữa, cậu lại bấm chuông 
liên tục và đấm vào cửa ầm ĩ. Cậu 
đợi, có cái gì đó giữ cậu bé đứng đó 
chờ. Cậu bấm chuông lần nữa, và 
lần này cánh cửa từ từ mở ra. Một 
phụ nữ đứng tuổi 
trông rất buồn rầu 
xuất hiện trước cửa.
Bà hỏi giọng nhỏ 
nhẹ, "Cậu bé, tôi có 
thể giúp gì không?"
Với ánh mắt sáng 
ngời và nụ cười 
rạng rỡ, cậu bé nói, 
"Thưa bà, cháu xin 
lỗi vì làm phiền, 
nhưng cháu chỉ 
muốn nói rằng: Chúa Giê-xu thật sự 
rất yêu thương bà! Cháu đến để tặng 
bà cuốn truyền đạo đơn cuối cùng 
của cháu, đây là cuốn sách nói về 
Chúa Jesus và tình yêu thương vĩ 
đại của Ngài dành cho con người." 
Nói rồi cậu trao cuốn sách cho bà và 
xin phép đi về.
Người phụ nữ nọ nói với theo, 
"Cám ơn cậu bé! Xin Chúa chúc 
phước lành trên cậu!"
Ngày Chúa nhật sau đó trong nhà 
thờ, người cha Mục sư đứng trên 
bục giảng, và khi buổi nhóm bắt 
đầu, ông hỏi, "Có ai trong quý vị 
muốn làm chứng hay muốn chia sẻ 
điều gì không?"
Từ từ, ở hàng ghế phía sau, một phụ 
nữ đứng tuổi đứng lên. Khi bà bắt 
đầu nói, khuôn mặt bà toát ra vẻ 
sáng ngời. "Không ai trong quý vị 

biết tôi. Tôi chưa bao giờ đến đây 
lần nào. Quý vị thấy đó, trước Chúa 
nhật tuần trước, tôi không phải là 
người tin Chúa. Chồng tôi qua đời 
được ít lâu, để lại mình tôi đơn độc 

trong cuộc đời 
này. Chúa nhật 
tuần trước, một 
ngày mưa tầm tã 
và lạnh lẽo, tôi 
buồn bã đến nỗi 
nghĩ rằng sẽ kết 
thúc cuộc đời 
mình ở đây vì tôi 
không còn có 
chút hy vọng 
hay ước muốn 

sống nào nữa.
Vì thế tôi chuẩn bị sợi dây thừng và 
cái ghế, rồi trèo lên cầu thang trên 
căn gác nhà tôi. Tôi treo dây lên trần 
nhà một cách cẩn thận, rồi trèo lên 
ghế và tròng đầu kia vào cổ. Tôi 
đứng trên chiếc ghế đó, cô đơn cùng 
cực và lòng tan nát, tôi chuẩn bị đá 
cái ghế đi thì đột ngột có tiếng 
chuông cửa làm tôi giật mình.
Tôi nghĩ, "Đợi một phút, người ta sẽ 
bỏ đi thôi." Tôi đợi và đợi - rồi tiếng 
chuông cửa như càng lúc càng to và 
liên tục, và rồi người gọi cửa còn gõ 
cửa rất ồn ào. Tôi lại nghĩ, "Không 
biết ai trên đời này đi kiếm tôi? 
Không có ai bấm chuông nhà tôi 
hay đến thăm tôi từ rất lâu rồi!" Tôi 
tháo sợi dây thừng ra và đi ra cửa. 
Chuông reo inh ỏi... Khi tôi mở cửa, 
thật không thể tin vào mắt mình!

Vaø nhöõng lôøi caäu noùi ñaõ laøm soáng laïi 

traùi tim voán ñaõ cheát cuûa  toâi, caäu noùi 

raèng: "Thöa baø, chaùu chæ ñeán ñeå noùi 

raèng Chuùa Gieâ-xu thaät söï raát yeâu 

thöông baø!" Roài caäu trao cho toâi 

cuoán saùch nhoû maø toâi ñang caàm ñaây.
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Trước hiên nhà tôi là một cậu bé 
sáng sủa nhất mà tôi từng gặp, mặt 
cậu sáng như thiên thần! Nụ cười 
của cậu! Ôi, tôi không thể nào tả 
được cho quý vị! Và những lời cậu 
nói đã làm sống lại trái tim vốn đã 
chết của tôi, cậu nói rằng "Thưa bà, 
cháu chỉ đến để nói rằng Chúa Jesus 
thật sự rất yêu thương bà!" Rồi cậu 
trao cho tôi cuốn sách nhỏ mà tôi 
đang cầm đây. 
Khi cậu bé từ biệt và ra đi dưới cơn 
mưa trong cái lạnh buốt giá, tôi 
đóng cửa lại, vào nhà và đọc từng 
câu trong cuốn sách này. Sau đó tôi 
trở vào căn gác nhỏ, tháo sợi dây 
thừng và cất cái ghế. Tôi không cần 
dùng đến chúng nữa.
Quý vị thấy đó, tôi bây giờ đã là một 
đứa con hạnh phúc của một vị Vua. 
Bởi vì sau cuốn sách có địa chỉ của 
quý Hội Thánh đây, nên tôi đến để 
gửi lời cám ơn vị thiên thần nhỏ của 
Chúa, người đã đến với tôi rất đúng 
lúc, và cứu linh hồn tôi khỏi hỏa 
ngục đời đời."
Lúc bấy giờ trong nhà thờ không ai 
cầm được nước mắt. Người cha mục 
sư bước xuống khỏi bục giảng, đến 
dãy ghế mà vị thiên thần nhỏ đang 
ngồi, ông dâng lời ngợi ca và tôn 
vinh Danh Chúa vang khắp cả nhà 
thờ. Ông ôm lấy cậu bé và khóc nức 
nở không kiềm chế được.

Có lẽ chưa có Hội Thánh nào có 
được phút giây vinh quang như thế! 
Và có thể vũ trụ này chưa từng 
chứng kiến người cha nào được tràn 
đầy tình thương và vinh dự từ con 
trai mình như thế. Trừ một người 
Cha, là Đức Chúa Trời, Ngài cũng 
đã bằng lòng cho con trai Một của 
mình, là Chúa Jesus, bước vào thế 
giới lạnh lẽo và tối tăm này. Và Đức 
Chúa Trời đã nhận Chúa Jesus trở 
về trong niềm vui không thể nói hết 
được, và khi cả thiên đàng tôn vinh 
và ngợi khen sự vinh hiển của Vua, 
thì Ngài ngồi bên cạnh Con Trai yêu 
dấu mình trên ngai cao cả, trên hết 
mọi danh cao cả và quyền uy.

Có thể bạn đang đọc những dòng 
này là một người cũng đang đi trong 
sự tối tăm, lạnh lẽo và đơn độc của 
cuộc đời mình. Cũng có thể bạn là 
một Cơ đốc nhân, hoặc bạn không 
có nan đề nào trong cuộc sống, hoặc 
có thể bạn chưa biết vì Vua cao cả 
kia. 
Dù bạn trong trường hợp nào, hay 
dù bạn đang trong hoàn cảnh ra sao, 
trong nan đề thế nào, và dù là hoàn 
cảnh đó tồi tệ đến đâu, tôi muốn bạn 
biết rằng tôi đến chỉ để nói với bạn 
rằng "CHÚA JESUS THẬT SỰ 
RẤT YÊU THƯƠNG BẠN!" 
**

(Trích từ “Oneway Radio”)
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Theo cách tính của các kỹ sư, một 
thanh sắt nặng 5 kg có thể làm ra 
nhiều vật dụng khác nhau: nếu làm ra 
những cây đinh sẽ bán được 10 Mỹ 
kim; nếu làm ra những kim may sẽ 
bán được 300 Mỹ kim; và nếu chế tạo 
thành những chiếc lò xo đồng hồ thì 
sẽ bán được 25.000 Mỹ kim.
Mỗi ngày Đấng Tạo Hóa ban tặng 
cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ bằng 
nhau, chúng ta sử dụng tặng phẩm đó 
như thế nào? Thời gian là một trong 
những báu vật hiếm hoi duy nhất mà 
khi đã mất rồi chúng ta không thể nào 
tìm lại được! Tiền bạc mất đi có thể 
tìm lại được, ngay cả sức khỏe nếu 
mất đi cũng có khả năng phục hồi. 
Nhưng thời gian một khi đã qua thì sẽ 
không bao giờ quay bước trở lại!
Cũng vì muốn giúp con người sử 
dụng thời gian khôn ngoan mà các kỹ 
nghệ gia đã chế tạo các loại đồng hồ 
khác nhau. Hiện nay công ty Apple, 
Samsung và các công ty điện tử khác 
đã chế ra những chiếc đồng hồ thông 
minh (smartwatch).
Có người cho rằng qua những công 
trình sáng tạo vượt bực nầy sẽ đẩy 
những nhà sản xuất đồng hồ cơ  Thụy 
sĩ lùi vào bóng tối. Nhưng không, 
đồng hồ cơ vẫn sống mạnh cho dù 
đồng hồ thông minh đang lên ngôi.

Quý vị biết hiện nay vẫn có người 
mua chiếc đồng hồ cơ Excalibur 
Quatuor của Thụy Sĩ với giá 1,1 triệu 
Mỹ kim. Chiếc đồng hồ đeo tay nầy 
không cần phải nạm kim cương thế 
mà trị giá của nó đã lên trên một triệu 
đô. Nhãn hiệu đồng hồ nầy, Roger 
Dubuis, dù mới chỉ khoảng 20 năm 
tuổi, nhưng vẫn đang là một trong 
những nhãn hiệu nổi tiếng nhất của 
Thụy Sĩ. Phiên bản mới nhất của 
dòng Roger Dubuis đó là 2013 
Excalibur Quatuor, chiếc đồng hồ 
chất liệu silicon có 4 quả lắc cong, 
mất 7 năm để nghiên cứu và 2.400 
giờ để hoàn thành. Lý do khiến chiếc 
đồng hồ nầy có giá cao như thế là dù 
cho nó thoát ra khỏi hình ảnh một 
chiếc đồng hồ truyền thống nhưng 
vẫn có vẻ đẹp hết sức đặc biệt.
Khác với những chiếc đồng hồ đeo 
tay bình thường, chiếc đồng hồ nầy 
chạy với 4 con lắc cong. Mỗi con lắc 
được đặt ở góc 45 độ và hoạt động 
cực kỳ chính xác. Âm thanh phát ra 
từ chiếc đồng hồ nầy cũng rất đặc 
biệt. Mỗi con lắc đập 4 lần trong 
một giây, và không có 2 con lắc nào 
dao động cùng một lúc. Điều đó có 
nghĩa là thay vì tiếng "tích tắc" mà 
bạn nghe được từ đồng hồ truyền 

 thôøi giôø
MS Tiến sĩ Ngô Minh Quang

Caùch söû duïng
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thống, chiếc đồng hồ nầy có tiếng 
“vo vo” như máy chạy.
Đồng hồ nầy bao gồm 590 chi tiết 
riêng biệt và có khả năng dự trữ 
năng lượng hoạt động trong 40 giờ 
như một chiếc đồng hồ công nghệ 
cao, với chất liệu silicon, chiếc 
đồng hồ này nhẹ và rất bền. Nó bền 
gấp 4 lần thép, nhưng nhẹ hơn gấp 
nhiều lần. Cho dù mặt đồng hồ khá 
lớn, nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với 
một chiếc đồng hồ vàng tiêu chuẩn. 
Đặc điểm quan trọng của chiếc 

đồng hồ nầy cho ta giờ giấc chính 
xác đáng kinh ngạc!
Thưa quý vị! Cho dù đồng hồ nầy 
đắt giá đến đâu cũng không quý 
bằng thì giờ là quà tặng của Đấng 
Tạo Hóa ban cho chúng ta. Vậy làm 
thế nào để chúng ta có thể sử dụng 
thì giờ một cách khôn ngoan như lời 
Thánh Kinh dạy: "Anh em hãy cẩn 
thận về cách sống của mình; đừng 
sống như kẻ dại dột, nhưng như 
người khôn ngoan. Hãy tận dụng 
thì giờ" (Ê-phê-sô 5:15-16a)

Đặt Thứ Tự Ưu Tiên: Một ngày kia, trong giờ dạy vật lý, vị giáo sư để 
trên bàn viết của mình một chiếc bình không, 5 cục đá lớn, một lọ đựng 
đầy hòn bi, một lọ đầy cát và một ly đầy nước. Ông bảo rằng: "Trò nào 
bỏ đầy những thứ nầy vào trong chiếc bình không kia trong vòng 15 giây 
sẽ được trọng thưởng." Nghe xong cả lớp đều lắc đầu thở dài. Vì không 
cách chi trong vòng 15 giây các em có thế cho tất cả những vật dụng đó 
vào một chiếc bình! Không để cho các học trò mình chờ lâu, ông thầy 
lấy 5 cục đá lớn bỏ vào bình, rồi bỏ tất cả hòn bi vào, kế đó ông đổ cát 
vào, sau cùng ông đổ nước. Cả chiếc bình không được lấp đầy, thời gian 
tính không quá 15 giây. Đến đây thầy giáo bảo: "Muốn thành công trong 
mọi công việc các em phải sắp thứ tự ưu tiên, việc nào cần làm trước, 
việc nào cần làm sau, việc khẩn cấp nào phải làm ngay. Đâu là chuyện 
chính, đâu là chuyện phụ." Thánh Kinh đã ghi lại lời phán của Chúa 
Chúa Cứu Thế: "Trước hết các con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để 
được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu 
cầu cho các con." (Ma-thi-ơ 6:33)

Xây Dựng Những Mối Liên Hệ: Người sử dụng thì giờ khôn ngoan là 
người dành thì giờ mình để xây dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời và 
với người khác. Vì sao việc xây dựng những mối liên hệ nầy là điều tối 
cần? Bởi vì tiền bạc, công việc, tài sản rồi đây sẽ bị mai một. Mối liên 
hệ ta với Đức Chúa Trời còn lại đời đời và mối liên hệ và thì giờ ta dành 
cho cha mẹ, vợ con, thân nhân bạn hữu thật quý giá. Chúa Jesus phán: 
"Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức 
Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều 
răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình." 
(Ma-thi-ơ 22:36-39)
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Richard là người có nghị lực cho nên dù xuất thân từ gia đình nghèo, 
nhưng ông đặt kế hoạch cho gia đình vợ con được sống trong sự sung 
túc, giàu có. Ông nhất quyết không để vợ mình sống cơ cực như mẹ 
mình. Anh vừa đi làm trọn thì giờ, vừa đi học đại học. Dầu là người 

Lập Kế Hoạch:  Chúa Cứu Thế Jesus dạy: “Vậy các ngươi phải suy 
nghĩ kỹ! Có ai trước khi xây nhà mà không tính toán mọi phí tổn, 
liệu mình có đủ sức làm cho xong? Nếu không, mới đặt nền đã 
ngưng, sẽ bị chê cười: ‘Kìa xây cất nửa chừng đã bỏ cuộc!’” (Lu-ca 
14:28-30) Lời Thánh Kinh cũng dạy rằng: "Trù liệu chu đáo, no nê 
thịnh vượng; Bất cẩn vội vàng, nghèo đói đương nhiên." (Châm 
Ngôn 21:5). Quý vị có sử dụng thời giờ mình một cách khôn ngoan 
bằng cách trước khi quyết định điều gì cũng phải tiên liệu, tính toán, 
đặt kế hoạch, lập dự án v.v…

Học Cách Linh Động: Dầu chương trình đã hoạch định, nhưng nếu 
gặp khó khăn hay không kết quả ta có thể đổi, hay tùy cơ ứng biến 
theo hoàn cảnh, tình huống của sự việc. Điều quan trọng là quý vị 
cầu hỏi ý Chúa, xin Ngài ban sự khôn ngoan để giải quyết mọi khó 
khăn, tháo gỡ những bế tắc.

Dành Thì Giờ Để Tổ Chức: Chẳng hạn như quý vị muốn cắt cỏ sân 
nhà, quý vị dành thì giờ xem lại máy cắt cỏ, xăng dầu, vùng đất mình 
cắt. Chỉ bỏ ra một ít thì giờ để suy nghĩ sẽ tiết kiệm nhiều thì giờ, 
nhiều công sức. Chúa Jesus kể chuyện ngụ ngôn rằng: “Bà kia có 
mười đồng bạc quý, lỡ đánh mất một đồng, lẽ nào bà không thắp 
đèn, quét nhà, kiếm cho ra đồng bạc hay sao? Khi tìm được, bà gọi 
bạn hữu láng giềng đến, mừng rỡ nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi 
đã tìm được đồng bạc bị mất’. Cũng thế, các thiên sứ của Đức Chúa 
Trời sẽ vui mừng khi một tội nhân hối cải.” (Lu-ca 15:8-10) Qua ẩn 
dụ nầy ta thấy người đàn bà không phí sức tìm kiếm trong bóng tối. 
Việc bà phải làm là thắp đèn, quét nhà để tìm báu vật đã mất.
Để tìm kiếm loài người lạc mất, hư vong trong tội lỗi. Đức Chúa Trời 
đã lập chương trình cứu rỗi nhân loại. Hai ngàn năm trước Chúa Cứu 
Thế Jesus từ trời giáng hạ, chết thế tội cho loài người, Ngài bị mai 
táng trong mồ, đến ngày thứ ba đã sống lại, rồi về trời, hiện nay Chúa 
Cứu Thế Jesus đang ngồi trên ngai Trời chờ đợi loài người chúng ta 
ăn năn quay về với Ngài.
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có lòng tin vào Chúa nhưng anh ta 
không đi nhà thờ vì cho rằng làm
như vậy là phí thì giờ. Sau đó đậu 
bằng cao học Quản Trị Kinh Doanh, 
anh được một công ty danh tiếng 
nhận vào làm việc, không lâu sau đó 
anh được thăng tiến đến làm việc tại 
công ty khác cao cấp hơn, 
nhờ có nhiều tiền anh đầu 
tư vào việc làm ăn, càng 
lúc càng thành công và 
giàu có. Nhưng anh 
không có thì giờ cho gia 
đình, vợ anh bảo anh nên 
dừng lại, thành công như 
thế là đủ rồi, chị nói: "Anh ơi! Chúa 
nhật nầy anh nghỉ làm để chở em và 
các con đi nhà thờ!" Anh nói với chị 
là anh mới 45 tuổi còn sức, hiện 
đang có những kế hoạch lớn hơn 
nữa! Nhưng anh ta đã sai lầm. Đêm 
đó đang khi ngồi trên bàn với chiếc 
máy điện toán, anh ôm ngực và ngã 
gục và chết trên bàn làm việc của 
mình. Cuộc đời của anh đã kết thúc 
tại đó như lời cảnh báo của Chúa 
Jesus trong câu chuyện ngụ ngôn về 
người nhà giàu dại dột: "Đức Chúa 
Trời bảo: ‘Ngươi thật dại dột! Tối 
nay ngươi qua đời, của cải dành 
dụm đó để cho ai?” Người nào lo 
làm giàu dưới trần gian nhưng 
nghèo nàn trên Nước Trời cũng 
dại dột như thế!” (Lu-ca 12:20-21)

Thưa quý vị! Chúa biết tất cả 
chương trình, kế hoạch, ước mơ của 
chúng ta. Ngài biết rõ những kế 
hoạch những dự án của chúng ta 

phát xuất từ động cơ nào. Ngài biết 
sự khó nhọc và hy sinh của ta để 
hoạch định chương trình cho cuộc 
đời mình. Ngài biết cả thì giờ mà 
chúng ta không biết! Đó là thì giờ 
mà chiếc kim đồng hồ của cuộc đời 
ta đứng lại. Là điều ông bà ta 

thường nhắc nhở “Sinh 
hữu hạn, tử vô kỳ!” Như 
Richard không nghĩ là 
cuộc đời mình chấm dứt 
trong tuổi xuân thì, sống 
trong sự giàu sang với 
nhiều mộng đẹp, nhiều 
dự án chưa thành.

Rất mong mỗi chúng ta biết sử dụng 
thì giờ cách khôn ngoan. Và thì giờ 
cần thiết nhất là thì giờ chăm lo cho 
linh hồn mình, thì giờ tôn thờ Đức 
Chúa Trời như lời cảnh báo của 
Chúa Jesus: "Nếu một người chiếm 
được cả thế giới nhưng mất linh 
hồn thì có ích gì? Vì không có gì 
đánh đổi được linh hồn." 
(Ma-thi-ơ 16:26)

Chúa yêu quý vị, Ngài giáng trần vì 
quý vị! Ngài muốn quý vị sống một 
đời sống đầy phước hạnh và ý 
nghĩa, Ngài cũng muốn quý vị sử 
dụng thì giờ là tặng phẩm của Ngài 
một cách khôn ngoan là có mối liên 
hệ với Ngài và tha nhân. Rất mong 
quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus 
ngay giờ nầy.

Kính chào quý vị và các bạn.
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ngoïc trai 

     âu chuyện kể về một cô bé tóc 
vàng rất dễ thương, cô bé chỉ 
khoảng năm tuổi. Trong lúc cùng 
mẹ đứng chờ tính tiền tại quầy thu 
ngân, cô bé nhìn thấy một chuỗi 
ngọc trai lấp lánh đựng trong một 
chiếc hộp màu hồng làm bằng kim 
loại.
"Ô, mẹ ơi, mẹ mua cho con chuỗi 
hạt đó đi, mẹ mua nó cho con đi."
Người mẹ nhìn bảng giá được gắn 
trên đáy chiếc hộp, rồi bà quay lại 
nhìn cô con gái mình - lúc đó đang 
ngước mắt lên nhìn mẹ mong chờ 
được đồng ý. "Một đồng 95 cent, 
gần hai đồng lận con à. Nếu con thật 
sự thích nó, mẹ sẽ có một vài việc 
lặt vặt cho con làm và con sẽ nhanh 
chóng để dành đủ tiền để tự mua nó. 
Chỉ còn có một tuần nữa là đến sinh 
nhật con rồi, và bà ngoại có thể cho 
con một ít tiền lẻ nữa đấy."
Vừa về đến nhà, Jenny đổ hết đóng 
tiền lẻ để dành bấy lâu và đếm: chỉ 
được có 17 cent thôi. Sau bữa ăn tối, 
cô bé cố gắng làm thêm nhiều việc 
lặt vặt trong nhà hơn nhiệm vụ hàng 
ngày của mình. Rồi cô bé còn sang 
nhà người hàng xóm và hỏi bà 
McJames có muốn cô giúp bà nhổ 
cỏ trong vườn không, và bà chỉ cần 
trả cho cô bé 10 cent mà thôi.

 
Vào ngày sinh nhật của cô bé, bà 
ngoại lại cho thêm được một đồng 
nữa, vậy là cuối cùng Jenny cũng đã 
kiếm được đủ tiền để mua chuỗi 
ngọc trai đó.
Jenny quí chuỗi ngọc trai vô cùng. 
Nó làm cho cô bé thấy mình lớn lên 
và xinh đẹp hẳn ra. Đi đâu cô bé 
cũng đeo nó bên mình: đi học 
trường Chúa nhật, đến trường mẫu 
giáo, thậm chí khi đi ngủ nữa. Jenny 
chỉ cởi nó ra khi cô bé đi bơi hoặc là 
khi tắm mà thôi. Bởi vì mẹ Jenny 
bảo rằng, nếu chuỗi ngọc trai này bị 
ướt, nó sẽ ra teng và làm bẩn trên cổ 
cô bé.
Ba Jenny rất thương cô bé. Mỗi đêm 
khi Jenny chuẩn bị đi ngủ, ông 
thường dừng tất cả công việc đang 
làm, đến bên giường Jenny và kể 
chuyện cho cô bé nghe.
Vào một buổi tối nọ, khi ba Jenny 
kết thúc câu chuyện buổi tối, ông 
hỏi con gái, "Con có thương ba 
không, Jenny?"
"Dạ có chứ, ba cũng biết là con rất 
thương ba mà."
"Vậy thì con có thể cho ba chuỗi hạt 
ngọc trai của con được không?"
"Ôi ba ơi, thôi ba đừng lấy chuỗi 
ngọc của con. Nhưng mà ba có thể 

C
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lấy con ngựa trắng trong số các đồ 
chơi của con. Nó có cái đuôi màu 
hồng đó, ba nhớ không? Ba đã tặng 
con con ngựa đó. Con rất thích nó."
"Cũng được, con yêu, ba thương 
con lắm, con ngủ ngon nhé." Và 
người ba cuối xuống hôn nhẹ trên 
má Jenny trước khi rời đi.
Một tuần sau, khi kể xong câu 
chuyện, ba của Jenny lại hỏi:
"Con có thương ba không?"
"Ba ơi, ba biết là con thương ba 
nhiều lắm mà.'"
"Vậy thì con cho ba cái chuỗi ngọc 
trai của con đi."
"Ôi, ba đừng lấy chuỗi ngọc trai của 
con. Nhưng mà ba có thể lấy con 
búp bê của con. Con búp bê mới 
toanh mà con được tặng trong ngày 
sinh nhật đó. Nó đẹp lắm, và ba 
cũng có thể lấy luôn chiếc mền màu 
vàng với cái giường ngủ của con 
búp bê nữa."
"Thôi cũng được. Con ngủ ngon 
nhé. Chúa ban phước cho con,con 
gái cưng. Ba yêu con lắm." Và như 
thường lệ, ông lại hôn nhẹ lên má 
Jenny trước khi rời khỏi giường cô 
bé.
Vài hôm sau, khi ba Jenny đến bên 
giường thấy Jenny đang ngồi xếp 
bằng trên giường. Khi ông đến, ông 
thấy chiếc cằm của Jenny run run, 
một giọt nước mắt đang chảy dài 
xuống má cô con gái bé bỏng.

"Sao thế con? Chuyện gì xảy ra với 
con vậy, Jenny?"
Jenny không nói gì, cô bé đưa bàn 
tay bé nhỏ của mình về phía cha. Và 
khi cô mở bàn tay của mình ra, bên 
trong là chuỗi ngọc trai bé xíu mà cô 
yêu quí. Với một giọng run run, cô 
nói "Nó đây nè ba, con giao nó cho 
ba".
Người ba Jenny nhìn con gái vô 
cùng cảm động. Ông đưa tay ra 
nhận chuỗi ngọc trai rẻ tiền từ tay 
con và ông thò vào túi mình lấy ra 
một chiếc hộp bọc nhung màu xanh, 
bên trong là một chuỗi ngọc trai tinh 
khiết. Ông trao nó cho đứa con gái 
yêu quý của mình, Jenny. Ông đã 
giữ nó từ lâu lắm rồi. Ông chỉ chờ 
cho Jenny sẵn lòng từ bỏ chuỗi ngọc 
trai rẻ tiền kia thì ông sẽ trao chuỗi 
ngọc thật này cho con gái mình.
Cha Jenny cũng giống Cha chúng ta 
trên trời. Chúa đang chờ đợi chúng 
ta từ bỏ những thứ tạm bợ ở thế gian 
này và tìm kiếm Ngài trước. Ngài sẽ 
mở các cửa trên Thiên Đàng và đổ 
phước xuống cho chúng ta đến nỗi 
không có chỗ chứa.
        

Trích “Món súp tâm linh”
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Toâi kinh haõi,voäi keâu caàu vôùi Chuùa
 
 Chuùa cuûa con, giôø Chuùa ôû nôi ñaâu?
Gioù boán phöông, oà aït thoåi raøo raøo
 Laù run sôï, voäi lìa caønh rôi ruïng
Côn baõo taùp möa sa cuøng gioù cuoán
 Đang muøa thu sao chaúng chuùt nheï nhaøng
Đaâu muøa thu eâm aû nhöõng nai vaøng
 Beân doøng suoái baõi coû non eâm dòu
Đaâu muøa thu vôùi cuùc vaøng nôû roä
 Caønh phong lan trong gioù nheï ñu ñöa

Phaïm Ngoïc Lieãu

Phong vuõ thu

 Thu hoâm nay sao möa loaïn gioù ñuøa
Nhöõng khaùc laï laøm loøng con khieáp sôï
 Chuùa ôû ñaâu, xin truyeàn cho gioù laëng
Möa nheï rôi laøm maùt dòu coû caây
 Nhôù khi xöa lôøi Chuùa nheï nhaøng thay
 
Maø soùng laëng gioù eâm khi vöôït bieån
 Chuùa cuûa con! Chuùa ôi, xin haõy ñeán!
AÜm boàng con, ñöa daãn moät ñoaïn ñöôøng
 Cho loøng con caûm nhaän moät tình thöông
Trong tay Chuùa  söï chôû che cuûa Chuùa
 OÂi! Boãng choác toâi khoâng coøn sôï nöõa
Gioù dòu eâm vaø möa cuõng taïnh daàn
 Taï ôn Ngaøi, treân vaïn neûo ñöôøng traàn
Con tin töôûng beân con luoân coù Chuùa.
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Đám nhóc con ném từng nắm đá lên 
mái lá nghe rào rào rồi lao nhao 
chọc tức:
- Lêu, lêu ông Tư què!
- Chấp ông một giò đó, dám chạy 
đua không..ha..ha…!
- Chạy nhanh tụi bây ơi, ổng rượt 
kìa !
Ông già cà thọt tức tối quơ quơ cây 
nạn lên trời vừa nghiến răng chửi 
rủa:
- Đồ mất dạy, có ngon đứng lại đây!
Trong nhà có tiếng vọng ra:
- Thôi đi, hơn thua làm chi với đám 
con nít!
Ông lê bước quay vào nhà nhưng 
cơn giận vẫn không nguôi, ông lẩm 
bẩm:
- Con nít quỷ thì có, Trời đánh tụi 
bây!
Bà già cằn nhằn:
- Nói tầm bậy, ông Trời nào mà như 
vậy ?
Ông càng cay cú:
- Có đó, thứ Trời đất bất công nên 

tôi với bà mới khổ sở như vầy.
Rồi ông rống lên bằng cái giọng như 
khùng như điên:
- Trời ơi, là trời có giỏi thì đánh chết 
mẹ tui luôn …đ..i… t..r..ờ..i..
Tư què, là tên những người quanh 
đây vẫn quen gọi khi nói về đôi vợ 
chồng luống tuổi tá túc trong cái 
quán nước nhỏ kiêm sửa xe nằm 
dưới con dốc. Gọi quán cho sang 
chứ thực sự đó là cái mái lá xiêu vẹo 
dường như có thể đổ sập bất cứ lúc 
nào. Mà có nghèo khổ gì đâu, thụt 
sâu phía sau là căn nhà bề thế tươm 
tất cùng mấy mẫu cà phê bạt ngàn. 
Nhưng nghe đâu cách đây hơn chục 
năm vì một biến cố mà ông trút bỏ 
tất cả, trở nên gàn dở hết chỗ nói. 
Chỉ tội bà Tư, vì thương chồng nên 
cứ phải lê lếch cùng ông trong cái 
mái lá sụp sệ này trong lúc căn nhà 
lớn lại cửa đóng then cài. Nghe nói 
hai đứa con ông buồn cảnh gia đình 
nên đã bỏ xuống Sài Gòn làm ăn, 
sinh sống. 
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Mưa bắt đầu nặng hạt, ông Tư nheo 
mắt nhìn ra, dường như có ai đó 
đang loay hoay trên chiếc xe lăn 
như muốn ghé vào trú mưa. Chưa 
kịp bước ra, chiếc xe đã lủi sâu vào 
chòi, đâm thẳng vô vách “rầm” một 
cái, ông cằn nhằn:
- Từ từ thôi chớ, sập bây giờ!
- Ông thông cảm, tui vướng cục đá. 
Phiền ông bà cho tui trú mưa một 
lát.
Người đàn ông trên chiếc xe lăn lắp 
bắp giải thích rồi kéo cái nón nhàu 
nhỉ trên đầu xuống lau những vệt 
mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt 
khắc khổ. Trong lúc người đàn ông 
de tới de lui để xoay trở chiếc xe 
quay hướng ra đường ông Tư mới 
nhìn rõ hơn bộ dạng của người 
khách lạ; hai chân cụt quá gối, chỉ 
một cánh tay là lành lặn nhưng cũng 
đầy thẹo vít, tay kia cụt gần sát 
khuỷu. Hèn chi, ổng điều khiển 
chiếc xe lăn mà mướt rượt mồ hôi, 
như người ta cuốc đất làm rẫy. 
Lúc mời nước, thoáng thấy cây 
Thánh giá trước ngực người khách 
lạ, ông Tư dợm hỏi:
- Ông theo đạo Chúa ?
- Tui đi đạo từ nhỏ. 
Ông Tư bắt đầu giở cái giọng gàn 
dở của mình:
- Sao Chúa của ông lại để ông khổ 
sở như vậy?
- Ông thấy tui khổ thiệt hả, ai cũng 
nói vậy. Nhưng tui thấy mình hạnh 
phúc hơn nhiều người, ông à! 
- Vậy mà hạnh phúc? Sao ông 

không nói Chúa làm phép để tay 
chân ông được lành lặn? 
- Tôi từng có một cơ ngơi và mái ấm 
hạnh phúc như người ta. Sau bảy 
lăm, tôi theo chân bạn bè đi mua 
bán phế liệu. Từ Nam ra Bắc chỗ 
nào cũng giáp dấu chân tụi tui. Mà 
người ta nói đúng thiệt, chỗ nào 
càng nguy hiểm, chỗ đó càng dễ 
mần ra tiền. Sau chiến tranh đi đâu 
cũng thấy đạn bom, thấy mà ham. 
Ông biết không, cái thời khó khăn 
nhất, gia đình tui chưa từng ăn độn 
một bữa nào. Trong nhà xe tải, xe 
hơi đều có hết. Vậy mà… 
Nén tiếng thở dài, người khách kể 
tiếp:
- Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Đó là 
lần ở Quảng Trị, mặc dù không hề 
sơ suất, lúc tháo ngòi nổ trái 105 ly 
cuối cùng, một tiếng nổ rung 
chuyển trời đất. Lúc tỉnh dậy, tui 
mới biết mình là người… may mắn 
vì là người duy nhất sống sót sau vụ 
nổ đó. Tui đã kêu Trời, trách Chúa 
tại sao không để tui được chết vì tui 
sẽ sống, sẽ tồn tại thế nào trong cái 
hình hài thảm thương này.Trong lúc 
những vết thương trên người vẫn 
đang mưng mủ, làm độc thì vợ tui 
đã ẵm con đi theo người khác với 
của cải dành dụm bao năm. Ra viện, 
tui thành kẻ tứ cố vô thân và xa lạ 
ngay với chính bản thân mình. 
Không gia đình, không nghề 
nghiệp, không tiền bạc …
Như bị cuốn theo câu chuyện, ông 
Tư hỏi tới:
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- Rồi ông vượt qua làm sao?
- Lúc đó thứ duy nhất tôi còn lại là 
niềm tin ông à. Ban đầu đã trách 
Chúa, thậm chí bỏ đạo luôn. Bởi 
ông nghĩ xem tôi gần như mất tất 
cả, tại sao Thiên Chúa lại để tôi đi 
vào con đường cùng như vậy. Tôi 
đã sống một cuôc sống của một 
người không có niềm tin, mất 
phuơng hướng. Tui phải đi bán vé 
số kiếm ăn qua ngày. Rồi cũng vào 
một buổi chiều mưa như vậy, một 
người đàn ông coi bộ dạng cũng 
bình thường lắm trong lúc cùng trú 
mưa hỏi thăm hoàn cảnh của tui, 
một hồi lâu ổng 
móc bóp ra, hình 
như vét cạn tiền 
đưa tui đủ số tiền 
còn thiếu để tui 
nộp cho đại lý. Lạ 
lùng là ổng không 
lấy bất cứ tờ vé số 
nào hết. Ống nói 
chia sẻ cùng tui 
thôi, chớ ổng 
không ham mê vé số, ổng chỉ muốn 
được ngồi trò chuyện cùng tôi là đủ 
rồi. Lúc đó tui cứ nghĩ thầm trong 
bụng, chắc ổng sẽ như những người 
khác, cứ thấy hoàn cảnh tui là mở 
miệng ra lên lớp thế này thế nọ, 
khuyên nhủ tui phải vượt lên chính 
mình, lạc quan mà sống. Toàn 
những lời môi miệng chó chết. Họ 
có như tui đâu mà hiểu, nói suông 
thôi thì ai mà chẳng nói được. 
Nhưng thôi kệ, ổng đã vét sạch tiền 

cho mình thì dù gì đi nữa cũng là 
người ơn, người nghĩa cứ chịu khó 
ngồi nghe một chút. Ông Tư hối 
thúc:
- Ờ, ông kể tiếp đi. 
- Lạ lùng là ông không hề như tui 
nghĩ. Ổng nói, mỗi người mỗi cảnh, 
vì có đứng vô chỗ người ta được 
đâu mà mở miệng khuyên lơn. Dù 
không biết tui theo đạo nào nhưng 
ổng kể tui nghe vắn gọn một câu 
chuyện, “có một đoàn người đi qua 
sa mạc, trên vai một người đều vác 
một cây thánh giá to, nhỏ khác 
nhau. Đường thì xa mà cái nắng 
nóng giữa trưa trên sa mạc như 
thiêu đốt nên ai nấy đều mệt mỏi, 
nhưng mọi người vẫn cố gắng lê 
từng bước chân nặng trĩu tiến về 
phía trước. Có một anh thanh niên 
rơi lại phía sau mọi người một 
quãng, lúc này anh mới nhận ra 
thánh giá mình đang vác có vẻ nặng 
và to hơn, có lẽ vì thế nên anh mới 
bị tụt lại. Một phút đắn đo, anh 
quyết định cưa bớt một đoạn thánh 
giá hy vọng sẽ đỡ vướng mà cũng 
nhẹ nhàng hơn. Và đúng như anh 
nghĩ, sau khi cưa bớt thánh giá, anh 
không những đuổi kịp mà còn vươn 
lên dẫn đầu đoàn người ấy. Chiều 
đến, lúc mọi người cũng gần như đã 
kiệt sức, bỗng dưng trước mắt họ 
hiện ra một con sông rộng và sâu 
cùng dòng nước chảy xiết. Chỉ cần 
vượt qua được con sông này là mọi 
người sẽ đặt chân tới đích đến, đó là 
một ốc đảo xanh tươi cùng những 



dòng suối trong lành và những hàng 
cây trái trĩu quả. Không ai bảo ai, 
mỗi người lần lượt đặt cây thánh giá 
trên vai xuống làm thành chiếc cầu 
vững chãi bước qua. Chỉ anh thanh 
niên là không thể qua được vì thánh 
giá của anh bị thiếu một đoạn vừa 
đúng với đoạn mà anh đã cắt bỏ”.
Hớp thêm ngụm nước, ông già 
thong thả kể:
- Thì ra, điều ông ấy muốn nói với 
tui là nhiều khi những đau khổ, thử 
thách là những cây thánh giá Chúa 
gửi đến cho từng người và ngày sau 
hết chính những khổ đau, khốn khó 
mà ta đã nếm trải 
trong cuộc đời sẽ 
mang lại những phần 
thưởng xứng đáng 
cho ta ở đời sau. 
Trong lúc tui đang 
miên man suy nghĩ 
về câu chuyện thì 
người đàn ông ấy đã 
đi khuất từ lúc nào. 
Rồi cũng từ buổi chiều đó, tui trở về 
với Chúa ông à, như sự trở về của 
người con hoang đàng trong Kinh 
Thánh. Tui nghiệm ra rằng tuy tui 
nhiều lần bỏ Chúa nhưng Chúa 
không bao giờ từ bỏ tui, cuộc đời 
này luôn có bàn tay Chúa chở che, 
nâng đỡ dù bất cứ hoàn cảnh nào, 
ông à! 
Như trút được nỗi lòng, ông Tư thở 
dài một hơi rồi góp chuyện:
- Thú thật tui cũng là người có đạo, 
sao chuyện tui với ông từa tựa như 

nhau vậy. Ngày trước gia đình tui 
cũng hàng khá giả, sung túc ở cái 
vùng này. Vậy mà trong chớp mắt 
tui cũng gần như mất hết. Năm đó 
cà phê được giá nên sau khi bán hết 
mấy tấn cà phê vợ chồng tui chở 
nhỏ con gái lớn lên Đà Lạt sắm sửa 
một mớ đồ đạt. Bận đi không sao, 
đến bận về lúc xuống đèo Prenn, 
một chiếc xe tại mất thắng tông vô 
chiếc xe máy tui chạy, lôi đi hơn 
năm mươi mét mới dừng lại được 
nhờ tông vô vách núi. Tui bị cán nát 
một chân, đứa con gái chết ngay tại 
chỗ, còn bả thì chỉ bị thương nhẹ 

bên ngoài. Đau lòng 
lắm ông à, khi bất 
lực chứng kiến cái 
chết quá đau đớn của 
đứa con mà mình đã 
rứt ruột sinh ra. Sau 
biến cố bi thảm đó 
tui như điên như dại 
lang thang khắp đầu 
đường xó chợ để tìm 

cho được con mình. Tui không tin 
nó bỏ tôi ra đi như vậy. Tui đã oán 
trách Chúa, Chúa đang làm gì, đang 
ở đâu khi chiếc xe ben kia mất thắng 
trong cái ngày định mệnh đó. Hay 
Chúa đã nghoảnh mặt làm ngơ, để 
rồi gia đình tui phải chấp nhận cái 
thảm cảnh quá đau đớn ấy. Thử hỏi 
lòng nhân hậu, sự quan phòng của 
Chúa ở đâu? Tui chỉ thấy Thiên 
Chúa quá bất công và tàn nhẫn. Và 
tui đã bỏ Chúa từ dạo đó…
Bất chợt, ông Tư hạ thấp giọng như 
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Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, 
ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy 

khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. 
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đang nói với chính mình:
- Nhưng hôm nay, qua câu chuyện 
của ông, tui như tìm thấy lại được 
chút bình an, một chút thanh thản… 
Vì hoàn cảnh của tui ít ra cũng còn 
may mắn hơn ông nhiều lắm, tui 
vẫn còn cuộc sống này, còn tài sản, 
còn gia đình… Thật là chúa không 
bỏ rơi, không oán trách chúng ta 
phải không ông?
Người khách lạ lên tiếng:
- Thật là vậy, thật tình tui cũng 
không dám khuyên lơn gì vì thánh 
giá của mỗi người chẳng hề giống 
nhau. Tạ ơn Chúa vì chính ông 
nhận ra điều đó.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì, ông Tư 
bật đứng dậy đi vô trong nói với bà 
Tư:
- Bà ủi gấp cho tui bộ đồ nhe!
- Mưa gió vậy, ông định đi đâu?
- Đi nhà thờ chớ đi đâu, hỏi lạ, hôm 
nay là Chúa Nhật mà!
Giờ đến lượt bà Tư trố mắt ngạc 
nhiên, đã lâu lắm rồi ông mới thốt 
lên hai tiếng “nhà thờ”. Hơn mười 
năm nay, chỉ có mình bà đến nhà 
thờ mỗi ngày Chúa Nhật. Có lẽ 
Chúa đã nhậm lời cầu xin liên lỉ 
chừng ấy năm qua, bà xin cho ông 
đừng đánh mất ơn Chúa khi tuổi 
già, bóng xế. Lúc ông trở ra, trời đã 

tạnh hẳn, người khách lạ cũng đã ra 
đi tự khi nào. Ông Tư thấy áy náy vì 
vẫn chưa kịp cảm ơn vị ân nhân của 
mình. Ông bước ra đường ráng tìm 
cho bằng được nhưng người khách 
đã biến mất bất ngờ như lúc ông ta 
đến. Chỉ có con dốc vắng lặng rực 
màu dã quỳ trong ánh nắng chiều. 
Đằng xa, tiếng chuông nhà thờ vang 
lên những hồi chuông giục giã…
Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy lại 
ông Tư diện bộ “comple” thẳng 
thóm đi lên nhà thờ. Lối lên nhà thờ 
sát cạnh nhà, vậy mà hơn mười năm 
qua ông không hề lui tới. Con 
đường giờ lát đá rộng rãi sạch sẽ 
chứ không gồ ghề lầy lội như lúc 
trước. Ông Tư tới nhà thờ cũng vừa 
kịp lúc Ca đoàn bắt đầu bài ca nhập 
lễ:
“Khi Chúa cất đi rồi Chúa ban cho, 
con hân hoan tạ ơn Trời. Khi Chúa 
ban cho rồi Chúa cất đi, xin cho 
con biết tạ ơn Trời. Con cậy trông 
Chúa khi đau buồn ngã gục chia ly, 
vì bao sự dữ qua tay Ngài sẽ thành 
sự lành. Xin cho con được vững tin. 
Xin cho con luôn được vững tin, để 
dù đời đổi thay thế nào con vẫn 
luôn an bình.”
                          
  Sài Gòn, 24-08-2015



Người lữ khách lững thững trên 
con đường giữa trưa hè oi ả, hành lý 
trên đôi vai trĩu nặng, như cố tình trì 
kéo bước chân người. Đôi mắt như 
dò tìm một bóng râm, như trông đợi 
một chuyến xe qua, hay đang 
hướng về nơi vô định mù khơi. 
Trong khoé mắt như chứa đựng cả 
một nỗi buồn xa xăm, lẫn với niềm 
mong đợi một điều gì. Người đi về 
đâu mà bước chân không hối hả, vui 
mừng, người có chốn dừng chân 
chưa sau những u buồn tuyệt vọng, 
và người có nơi nào để dừng bước 
đêm nay?

Người lữ khách ấy như cuộc đời 
của chúng ta đang dong ruổi trên 
đường đời. Chúng ta có mái nhà 
nhưng sao cảm thấy cô đơn, lạc 
lỏng, chúng ta có bóng mát nhưng 
sao khát khao niềm hy vọng, có lối 
đi về, nhưng sao như lạc giữa rừng 
hoang, đầy đủ quá nhưng sao trống 
vắng niềm vui, tiện nghi quá nhưng 
sao lạnh giá tâm hồn. Đời không có 
Chúa như mây chiều trôi trên đỉnh 
trời vô vọng, mất tương giao cùng 
Ngài sự mòn mỏi đầy vơi.
Chúa phán rằng: Hãy trở về, Ta 
không lấy nét mặt giận mà nhìn 
ngươi đâu, vì Ta hay thương xót, 
chẳng ngậm giận đời đời. 

Chỉ có trở về trong tình yêu của 
Chúa thì ta mới tìm được sự sưởi 
ấm chân tình, chỉ có quay về trong 
Chúa thì ta mới gặp được những ân 
tình sâu đậm của Ngài, và chỉ có trở 
về linh hồn ta mới được nghỉ yên, 
và bình an. 

Ngài sẽ khỏa lấp những trống vắng 
vô hình làm cho ta ngày đêm khoắc 
khoải, Ngài sẽ lau khô những giọt lệ 
đời trên đường ruổi dong của cuộc 
đời với nhiều cay đắng, và Ngài sẽ 
đưa chúng ta đến bên dòng sông 
phước hạnh và gội nhuần tâm linh 
cằn cỗi.

Bạn thân mến! Hãy quay về như 
đứa con từ lâu lạc bước, hãy trở về 
mái ấm bền lâu, hãy quay về với dịu 
dàng êm ái mà Chúa giành cho bạn 
trong tình yêu của Ngài.
         

Mục Sư Nguyễn Dũng

Trở về
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