




Trong ba ngày Tết, chúng ta thường 
chúc nhau những điều tốt đẹp, chúc 
cho mọi người được mọi sự như ý. 
Khi chúc cho bạn bè và người thân 
những điều tốt đẹp không hẳn là 
chúng ta có thể mang đến cho họ 
những phước lành đó mà chỉ có 

nghĩa là chúng ta mong ước họ sẽ 
được những điều đó. Có khi ta biết 
đó là những điều người đó đang 
trông mong nên ta chúc, cũng có khi 
đó là những điều ta đang mong ước 
cho chính mình. 
Cách ngôn Tây phương có câu: "Bạn 
không thể cho người khác điều mà 
bạn không có." Nếu không có tiền 
bạc, của cải, chúng ta không thể cho 
người khác tiền bạc hay của cải. Nếu 
không có tình thương, chúng ta 
không thể ban cho người khác tình 
thương. Chúng ta cũng không có 
phúc, lộc, may mắn hay bình an, 
hạnh phúc để tặng cho người khác. 

Minh Nguyên
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 oät laàn nöõa, ngaøy Teát Nguyeân Ñaùn laïi trôû veà vôùi chuùng ta. Moãi  
 laàn böôùc qua Naêm Môùi, chuùng ta mong moïi söï ñeàu thay ñoåi,  
 toát ñeïp vaø môùi meû hôn. Chuùng ta mong öôùc nhöõng ñieàu toát 
ñeïp cho mình vaø ngöôøi thaân yeâu. Chuùng ta mong naêm môùi naøy seõ toát 
hôn naêm ngoaùi: haïnh phuùc hôn, vui veû hôn, phaùt taøi hôn, khoûe maïnh 
hôn, may maén hôn, v.v... Vaø ñeå ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu mong öôùc, coù 
hai ñieàu chuùng ta thöôøng laøm trong ngaøy ñaàu naêm, ñoù laø: chuùng ta 
chuùc nhau nhöõng ñieàu toát ñeïp vaø chuùng ta kieâng cöõ nhöõng ñieàu maø ta 
cho laø khoâng toát. Tuy nhieân, nhìn laïi nhöõng naêm ñaõ qua chuùng ta thaáy 
raèng Teát naøo chuùng ta cuõng ñöôïc bao nhieâu ngöôøi chuùc nhöõng ñieàu 
may maén nhaát, quyù baùu nhaát; naêm naøo chuùng ta cuõng caån thaän kieâng 
ñieàu naøy, traùnh ñieàu kia ñeå khoûi bò xui nhöng roài naêm naøo ñôøi soáng 
cuõng coù ñuû nhöõng chuyeän vui, buoàn; may maén, toát ñeïp cuõng coù maø 
ruûi ro, hoaïn naïn cuõng khoâng thieáu, coù thaønh coâng maø cuõng coù thaát 
baïi. Nhö vaäy nhöõng lôøi chuùng ta chuùc nhau vaø nhöõng ñieàu ta kieâng kî 
coù keát quaû gì hay coù linh nghieäm gì khoâng?

Chuùc Teát 



Thật ra, mọi người trong chúng ta 
đều mong ước và tìm kiếm những 
điều tốt đẹp và cần thiết đó.
Như vậy ơn lành và phúc lộc từ đâu 
mà đến, nếu chúng ta mong ước 
những điều đó thì cầu xin ở đâu, cầu 
xin với ai? 

Kinh Thánh dạy rằng mọi phước lành 
đều từ Cha Thiêng Liêng mà đến. 
Người Cha Thiêng liêng đó là Ðức 
Chúa Trời, Ðấng đã tạo dựng nên 
chúng ta, chúng ta là con của Ngài. 
Vì thế, nếu muốn được hưởng phước 
lành trong đời sống, chúng ta hãy 
đến với Chúa và cầu xin Ngài. 

Thánh Gia-cơ viết như sau: "Anh em 
thân mến của tôi, anh em đừng có lầm 
lẫn. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn 
hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ 
Cha là Ðấng dựng nên muôn tinh tú; 
nơi Ngài không hề có sự thay đổi, cũng 
không hề có sự chuyển vần khi tối khi 
sáng. Ngài đã tự ý dùng lời chân lý mà 
sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như 
của đầu mùa trong các thọ tạo của 
Ngài" (Gia-cơ 1:16-18).
Theo lời Kinh Thánh dạy, Ðức Chúa 
Trời là Ðấng ban ơn lành và hạnh 
phúc cho con người, vì thế trong 
ngày đầu năm, chúng ta có thể chúc 
nhau bằng câu: Cầu xin Chúa ban 
phước lành trên ông, bà, anh, chị. 
Chúng ta cũng có thể cầu nguyện 
xin Chúa ban hồng ân của Ngài trên 
bạn bè và người thân yêu của chúng 
ta. Khi chúng ta cầu xin với lòng 
thành khẩn và với đức tin, Chúa sẽ 
nhậm lời và ban phước cho những 
người đó.

Ðiều thứ hai chúng ta thường làm 
trong ngày đầu năm là kiêng kỵ 
những gì chúng ta nghĩ là không tốt 
hoặc tránh những gì chúng ta tin là 
sẽ đem lại xui xẻo cho cả năm. 
Khi còn nhỏ, tôi nhớ thấy có người 
ba ngày Tết không quét nhà, khi phải 
quét thì chỉ quét vào chứ không 
quét ra, sợ quét ra cả năm tiền của sẽ 
ra hết. Có người thì tránh la mắng 
con cái, tránh những người gặp thất 
bại hay có tang trong gia đình. Có 
người thì sợ những người làm ăn 
thất bại đến thăm mình trong ngày 
đầu năm, ngược lại, mong những 
người làm ăn phát tài đến nhà mình 
trước những người khác, gọi là xông 
đất để đem cái may mắn, thành 
công của họ đến cho mình. 
Chúng ta cũng nghĩ rằng màu đỏ là 
màu hên nên làm gì cũng muốn có 
màu đỏ, từ thức ăn đến quần áo, đến 
những bông hoa chưng trong nhà. 
Nếu ai đến nhà trong ngày đầu năm 
mà mặc màu đen hay màu tối, màu 
buồn là chúng ta không vui. Không 
những kiêng màu này màu kia, 
chúng ta còn kiêng ngày, kiêng giờ, 
tin rằng có những giờ tốt, giờ xấu và 
cũng có ngày tốt, ngày xấu, có tuổi 
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tốt, tuổi không tốt, v.v... Chúng ta 
không thể kể hết những điều kiêng 
kỵ của ngày đầu năm cũng như 
những ngày giờ phải tránh trong 
suốt cả năm.
Thật ra, nếu có ngày tốt, 
ngày xấu hay có giờ tốt, 
giờ xấu thì tại sao ngày 
nào và giờ nào cũng có 
đủ mọi chuyện tốt xấu 
xảy ra? Chẳng hạn như 
ngày nào, giờ nào cũng 
có người qua đời và cũng 
có những em bé sinh ra? 
Ngày nào, giờ nào cũng có người 
gặp may mắn và cũng có người gặp 
tai nạn, rủi ro? Chúng ta không thể 
xác định ngày nào trong một tháng 
hay giờ nào trong một ngày là tốt 
hay xấu vì ở vùng này là giờ đó 
nhưng ở vùng khác trên thế giới 
cũng ngay lúc đó là một giờ khác. 
Chỗ này là ngày hôm nay nhưng 
cũng trong lúc đó chỗ khác trên thế 
giới là ngày hôm qua hoặc ngày 
hôm sau. 
Không gian và thời gian đối với con 
người nhỏ bé của chúng ta chỉ là 
một điều có tính cách tương đối. 
Chúng ta không nên nhìn thời gian 
và sự vật chung quanh dưới cái nhìn 
sợ sệt, nghĩ rằng nó có quyền trên 
cuộc đời mình.
Trái lại, chúng ta cần có cái nhìn 
đúng về vạn vật và vũ trụ mà Ðức 
Chúa Trời đã tạo dựng. Chúa đã tạo 
nên muôn loài vạn vật cho con 
người quản trị, quản lý. Trong muôn 
loài mà Chúa tạo dựng, chỉ có con 
người được tạo dựng theo hình ảnh 
của Chúa. Con người cao quý hơn 
muôn loài vạn vật, và chỉ một mình 

con người được có mối quan hệ mật 
thiết với Ðấng Tạo Hóa. Chúa ban 
cho chúng ta một địa vị cao quý 
trong vũ trụ này nhưng nhiều khi 
chúng ta tự đặt mình ở dưới sự quản 

trị của những điều vô 
nghĩa, những tạo vật mà 
Chúa đặt dưới quyền 
quản trị của chúng ta. 
Chẳng hạn có người cho 
rằng người sinh ra trong 
năm này tốt hơn năm 
kia, người tuổi này may 
mắn hơn người tuổi nọ. 

Gần đây có một số người muốn con 
mình ra đời trong năm con rồng nên 
đã dùng thuốc hoặc những phương 
pháp nhân tạo để con ra đời trước 
khi bước qua năm con rắn. Có người 
thì tin rằng người tuổi này không 
nên lập gia đình với người tuổi kia vì 
hai con giáp đó kỵ nhau. 
Ðức Chúa Trời phân định thời gian, 
ngày tháng, mùa và năm để chúng 
ta có thể phân chia, quản trị và sử 
dụng năm tháng một cách khôn 
ngoan. Chúng ta không nên để cho 
ngày tháng, giờ giấc quản trị đời 
sống mình, hay quyết định những 
việc chúng ta làm. Kinh Thánh dạy 
rằng ngày nào cũng là ngày của 
Thiên Chúa tạo nên, chúng ta hãy 
cảm tạ Chúa và vui hưởng trong 
ngày đó. Mỗi một ngày mới là một 
món quà Chúa ban cho cuộc đời 
mình, chúng ta không nên phí phạm 
nhưng sử dụng cách khôn ngoan để 
mang lại lợi ích cho mình, cho người 
chung quanh và làm rạng danh 
Chúa. Kinh Thánh dạy: "Mỗi buổi 
sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của 
Chúa thật lớn lắm" (Ca thương 3:23). 
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Trước mỗi một ngày mới, chúng ta 
cần nói như tác giả Thánh Vịnh thứ 
118: "Nầy là ngày Chúa Hằng Hữu đã 
làm nên, chúng tôi sẽ vui vẻ và mừng 
rỡ trong ngày ấy." 
Nhiều người khi quyết định ngày 
cưới phải xem lịch để chọn ngày tốt. 
Khi rước dâu cũng phải chọn giờ tốt. 
Thưa quý vị, một đám cưới làm trong 
ngày tốt và rước dâu vào giờ tốt mà 
về vợ chồng không yêu thương, tha 
thứ, không nhường nhịn nhau, 
không chung thủy với nhau thì đôi 
vợ chồng đó sẽ không bao giờ nếm 
được hạnh phúc. 
Ðiều kiện để có một hôn nhân hạnh 
phúc không phải là cô dâu chú rể 
tuổi con gì, sinh ngày giờ nào; cũng 
không phải là nhờ đám cưới làm 
ngày nào, giờ nào, cô dâu chú rể mặc 
màu gì. Ðiều kiện để có một hôn 
nhân hạnh phúc là cô dâu chú rể yêu 
thương nhau bằng tình yêu chân 
thành, hy sinh, không ích kỷ, không 
chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng 
mình. Ðiều kiện để niềm vui trong 
ngày cưới kéo dài suốt cả cuộc đời là 
vợ vâng phục chồng như vâng phục 

Chúa, chồng yêu vợ bằng tình yêu 
hy sinh như Chúa đã yêu Hội Thánh 
của Ngài. Và cả hai kính sợ Chúa mà 
yêu thương, chiều chuộng nhau, 
sống cho phúc lợi của nhau.
Trong Năm Mới này, chúng tôi ước 
mong quý vị sẽ trở về với Thiên Chúa 
Toàn Năng để được sống trong bình 
an hạnh phúc, được đi trong sự dìu 
dắt yêu thương của Ngài. Hãy làm 
con dân Chúa, đi theo Ngài, làm bầy 
chiên nhỏ bé của Ngài, chúng ta sẽ 
không còn phải tìm kiếm hay trông 
mong ơn phước đến với mình, vì ơn 
phước của Chúa sẽ đi theo chúng ta, 
theo đuổi chúng ta suốt cuộc đời. 
Chúng tôi cầu chúc kinh nghiệm của 
tác giả Thánh Vịnh thứ 23 sau đây 
cũng sẽ là kinh nghiệm của mỗi một 
chúng ta: "Chúa Hằng Hữu là Ðấng 
Chăn Giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu 
thốn gì. Quả thật, trọn đời tôi, 
phước hạnh và sự thương xót sẽ 
theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Chúa 
Hằng Hữu cho đến lâu dài."

Từ “Chương Trình Phát Thanh Tin Lành” 

Nắng ấm mai vàng gió Thánh linh
Muôn trùng hiệp nhất mỗi tâm tình.
Chiều Xuân, nhớ lại ân tình Chúa 
Sáng Tết, ôn lời Kinh Thánh ghi
Suối mát tâm linh , cùng chúc tụng
Nguồn Ân Giáng thế , hiệp rao truyền
Nghìn năm phước hạnh Con Trời đến.
Trên cả muôn Danh, Chúa hiển vinh .

TNKT

TAÂM TÌNH XUAÂN 



Tôi tên Nguyễn 
Cường được sinh 
ra và lớn lên trong 
một gia đình thờ 
cúng ông bà. Ðến 
năm 1989 tôi 
được xuất cảnh 
sang Phi-luật-tân 
để học, trước khi 
được định cư ở 
Mỹ. 
Trong thời gian nầy có người đã giới 
thiệu với tôi về Chúa Giê-xu, một 
người trong họ đã nói với tôi là nếu 
không tin Chúa bây giờ thì khi qua 
Mỹ cũng bị những cơ quan thiện 
nguyện hoặc những gia đình bảo 
trợ bắt buộc phải tin. 
Thú thật vì hai chữ “bắt buộc” đó, 
nên tôi đã có một câu nói hết sức 
phạm thượng đó là: “Khi qua Mỹ, tôi 
có chết, tôi chịu, chớ bắt buộc tôi 
theo đạo thờ Chúa Giê-xu thì dứt 
khoát là không”. 
Nhưng thật là mâu thuẫn với câu nói 
đó, sau nầy nghĩ lại tôi thấy Thượng 
đế đã bắt đầu làm việc với tôi kể từ 
lúc ấy. 
Trại tôi ở gần nhà thờ Tin lành vùng 
bảy, những bài Thánh nhạc như 
“Hiến cả thảy cho Ngài”, hoặc những 
bài “Tiệc Thánh”, từ nhà thờ vọng ra. 
Tuy tuyên bố như trên, nhưng tôi lại 
thích lắng nghe. Chúa đã dùng tình 
thương và tha thứ để cảm hóa chứ 
Ngài không dùng quyền lực vì tôi 
biết với quyền phép lớn lao, Ngài có 

thể làm bất cứ 
những gì Ngài 
muốn. 
Ðến tháng 9 năm 
1989 tôi đến Mỹ, 
hội World Relief 
đã tìm cho tôi 
một gia đình bảo 
trợ là ông bà Paul 
Lois Lindbery ở 
Renton, tiểu bang

Washington. Gia đình nầy có ba 
người con . Cứ mỗi cuối tuần, vào 
thứ bảy, họ chở tôi lên Seattle, để ở 
lại và chơi với người bạn, đến sáng 
Chúa nhật đi nhà thờ với anh ấy. 
Vì mới qua Mỹ, không bạn bè, ở 
chung trong gia đình Mỹ không 
quen nên rất buồn, cứ trông đến 
cuối tuần để đi nhà thờ, chứ cũng 
không tha thiết mấy. Nhưng điều 
quan trọng là không ai bắt buộc tôi 
tin Chúa cả. Họ chỉ giới thiệu và giúp 
tôi để tìm hiểu về Ngài. 
Cùng lúc đó vị Mục sư quản nhiệm 
Hội Thánh Tin Lành đã tặng tôi 
quyển Kinh Thánh song ngữ, nửa 
tiếng Việt, nửa tiếng Anh. 
Thế là gia đình bảo trợ và bà mẹ ông 
ấy đã có “phụ tùng để hành nghề” 
giới thiệu Kinh Thánh đến với tôi. 
Hằng ngày họ bỏ ra khoảng một giờ 
hoặc hơn để dạy tôi học tiếng Anh. 
Và họ đã dùng quyển Kinh Thánh đó 
để dạy tôi. Thật là một công, hai việc. 
Vừa học được tiếng Anh, lại vừa hiểu 
thêm về Kinh Thánh. 

 Moät ngöôøi tin
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CAÛ NHAØ DÖÔÏC CÖÙU -



Vài tháng sau đó, tôi biết được tội lỗi 
của mình cần một Chúa Cứu Thế. Tôi 
đã tin cậy Ngài. Tôi đã chánh thức trở 
thành một con cái Chúa qua lễ 
báp-têm vào ngày 23 tháng 12 năm 
1989. Sau đó tôi nhận lãnh được rất 
nhiều ơn phước mà Thượng đế đã 
ban cho tôi. 
Ðến tháng 10 năm 1997, gia đình tôi 
bị một chuyện không may, hay xui 
xẻo theo quan niệm nhiều người, 
nhưng theo tôi đó là ý muốn của 
Chúa cho xảy ra để tôi biết thêm về 
sự yêu thương, bảo bọc của Ngài. 
Nhưng điều quan trọng hơn là sau 
khi sự việc đó xảy ra thì vợ và hai con 
tôi đã chính thức trở thành con cái 
của Ngài. 

Ngày 30 tháng 10 năm 1997, bé 
John, con tôi, ở nhà nghịch và quấn 
cọng dây kéo màn cửa vào ngón tay. 
Chẳng may cháu bị té và cọng dây 
cước đó đã cắt lìa ngón tay cái bên 
phải của cháu, chỉ còn dính lại tí da 
và một ít thịt. Lúc đó tôi đi làm, 
không có ở nhà. 
Thật là hãi hùng cho vợ tôi khi nghe 
con gọi: “Mẹ ơi, cứu con với!” Tôi tin 
chắc là lúc đó Chúa ở cùng, Ngài có 
hướng dẫn vợ tôi, nên trong lúc hốt 
hoảng đó đã không cắt lìa những sợi 
dây đang quấn cùng tay của cháu, và 
những cọng dây đó đã thắt chặt làm 
cho máu không chảy ra. 
Ðiều làm tôi xúc động, là cháu tuy 
còn nhỏ nhưng đã biết gọi đúng 
“người” cầu cứu: “Chúa ơi, cứu con 
với!” Cháu cứ gọi mãi cho đến khi xe 
cứu thương đến chở cháu vô bệnh 
viện. 

Chiều đi làm về, hay tin, tôi tức tốc 
đến bệnh viện, lúc đó gần đến giờ 
bác sĩ đưa cháu vào phòng giải phẫu, 
để nối lại ngón tay. Cô y tá hỏi tôi có 
muốn nói chuyện với bác sĩ đánh 
thuốc mê không. Muốn, tôi trả lời. 
Bác sĩ cho biết vì cháu còn nhỏ, gân 
và mạch máu rất bé, nên ông ta 
không chắc có nối lại được hay 
không. 
Lúc ấy tôi đặt đức tin vào Thượng đế, 
nhìn thẳng vào bác sĩ và nói: “Tôi tin 
chắc Thượng Đế sẽ ở cùng quí vị 
trong cuộc giải phẫu nầy và tôi tin 
chắc ngón tay cháu sẽ bình phục.” Họ 
trả lời: “Chúng tôi cũng hy vọng”. 
Sau 3 giờ 45 phút giải phẫu, một vị 
bác sĩ bước ra và cho tôi biết là ngón 
tay của cháu đã ráp lại được và hiện 
đang nằm trong phòng hồi sức. 
Cháu phải ở lại bệnh viện hơn 5 
ngày. 
Khi tôi vào trong phòng hồi sức, đợi 
15 phút sau cháu mới tỉnh. Cháu mở 
mắt và cười thật tươi với tôi. Mọi lo 
âu của tôi tan biến, tôi tin đây là tín 
hiệu của sự bình an vui vẻ mà Chúa 
gởi đến cho tôi. 
Tuy nhiên, đêm đó tôi đã trách Chúa: 
“Chúa ơi, Ngài biết con không có 
tiền, cũng như không có bảo hiểm, 
mà tại sao Ngài để chuyện nầy xảy ra 
với chúng con”. Lúc đó Chúa cho tôi 
biết là, thà con tôi bị quấn vào tay, 
còn hơn dây quấn vào cổ. Vả lại cứ tin 
nơi Ta, rồi Ta sẽ cho. 
Sau 5 ngày nằm bệnh viện, đem con 
về. Tôi đi làm, tôi chia xẻ với những 
người trong hãng, để họ cầu 
nguyện, có người cho biết có một 
em bé khác bị quấn dây vào cổ và 
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 Truyện vui            Không đọc được

Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng:
– Này cô, cô đến khám gì?
– Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc.
– Xin cô cứ nói.
– Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu 
em mới gửi về.
– Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết 
chữ à?
– Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng 
là......bác sĩ nên mới đến nhờ.....anh!

cháu đó đã chết. 
Sau khi xảy ra tai nạn, vợ tôi âm 
thầm cầu nguyện, kêu cứu với Chúa, 
ngón tay của con tôi tiến triển rất 
tốt và lành. 
Sau đó tôi gọi điện thoại đến bệnh 
viện, để hỏi về chi phí bệnh viện. Họ 
cho biết sơ khởi khoảng 15 đến 17 
ngàn Mỹ kim. 
Thật tôi muốn té ngửa, nhưng tôi 
giữ vững đức tin, tin chắc Chúa sẽ 
làm một cái gì đó cho gia đình tôi. 
Ðiều nầy đã xảy ra, những cơ quan 
thẩm quyền đã giúp đỡ toàn bộ 
khoản chi phí đó. Chúa đã trả lời tất 

cả, đúng theo như điều chúng tôi đã 
cầu xin. Vợ tôi thật cảm động, biết 
ơn Chúa, nói với tôi: “Em đặt mọi 
niềm tin nơi Chúa, và hứa sẽ trở 
thành người con tốt của Ngài”. Sau 
đó vợ tôi đã chịu lễ báp-têm. 
Cảm ơn Chúa, chương trình Ngài 
thật tốt đẹp, Ngài đã dùng một thử 
thách xảy ra, để chúng tôi thấy được 
quyền năng của Ngài, và Ngài cứu 
vợ tôi. Ðúng như lời Kinh Thánh đã 
viết: “Một người tin, cả nhà được 
cứu”.

Nguyễn Cường



Xuân ở lại, từ bên trong  nhân ái

Nét khiêm nhu, đầy dẫy, lộ bên ngoài.

Xuân nhìn lại, ô kìa! Sao năm ngoái!

Chúa xuân về, bao trạng thái khác xa.

Quên nghênh đón, chậm chào, chưa trao gởi

Thiếu tình yêu của Chúa, Đấng tôn thờ

Chưa ôn hậu , sao Giê-xu đến ngự !

Chúa Bình An, Đấng mưu luận, Nhân từ

Xuân năm nay, bao yêu thương chất chứa.

Xuân An Lành  Chúa ban phát chẳng vơi...

Đấng yêu thương, ban  đời mới  rạng ngời.

Xuân vui lắm, cùng  reo vui với gió

Xuân ngập tràn, có Chúa hết sầu vương...

XUAÂN MAÕI NGAÄP TRAØN 
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Mùa đông lạnh, nhưng sao lòng rộn rã

Nắng ấm lên, thon thả bước nhẹ vào.

Xuân trở lại, tựa bên rào khoe sắc.

Dáng nàng Xuân, trông tươi thắm làm sao!

Dang tay đón, mắt chào như trao gởi.

Tiếng yêu đương, lời thật của yêu thương

Tiếng yêu thương, tình yêu Chúa tỏ tường

Luôn chiếu sáng, muôn sắc màu còn mãi.

TNTM



XUAÂN MÔÙI, CUOÄC DÔØI MÔÙI

Khi sáng tạo trời đất và con người, 
Đấng Tạo Hóa đã đặt để những định 
luật để muôn loài vạn vật được sinh 
tồn. Các hành tinh trong vũ trụ vận 
hành một cách nhịp nhàng, trật tự. 
Quả đất tự xoay chung quanh nó và 
xoay quanh mặt trời trên một trục 
nghiêng không ngừng để tạo ra bốn 
mùa luân chuyển: Xuân qua, Hạ 
chuyển, Thu liễn, Đông tàn. Nhờ vậy 
con người có thể gieo trồng, gặt hái, 
có lúc làm việc, có lúc nghỉ ngơi. 
Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong 
năm. Với bao kỳ hoa, dị thảo, thu hút 
những cánh chim khắp nơi trở về 
trong nắng mới. Nhất là bầy chim én 
kéo về cất tiếng ca mừng chào đón 
xuân sang. Đức Chúa Trời đã tạo ra 
mùa Xuân để đem lại sự nghỉ ngơi 
cho con người sau một năm làm việc 
vất vả.
Mùa xuân là mùa sum họp gia đình. 
Ca dao nước ta có câu: 

Dù ai đi đó đi đây,
Nhớ ba ngày Tết ngày xuân mà về.

Mùa Xuân cũng là mùa của ước mơ, 
Xuân đến đem về bao ước mơ. 
Dường như mọi người Việt đều 
chuẩn bị cho mình một câu chúc, 
vừa cầu chúc cho người, vừa mơ ước 
cho mình! Đối với người nghèo, làm 
được đồng nào chi xài hết đồng đó, 
họ không có ước vọng cao sang, họ 
chỉ mong cho cơm ngày ba bữa, có 
việc làm ổn định. Người có tuổi 

mong cho 
mình được 
sống lâu, tiếp tục hưởng 
được phước Trời, không 
bị lãng trí, lú lẫn; cho nên được ai đó 
chúc Tết, chúc cho họ được tăng 
phúc, tăng thọ thì không có niềm vui 
mừng nào lớn hơn! Những người 
làm ruộng ước rằng năm mới được 
mưa thuận gió hòa để có mùa gặt 
được trúng, thu nhập khá hơn, nếu 
được ai đó chúc câu “phong đăng hòa 
cốc” họ sẽ hài lòng biết bao!
Để có thể hưởng mùa Xuân mới một 
cách trọn vẹn, người ta cũng cố gắng 
làm mới lại những vật đã cũ, hay thay 
đổi những cái đã cũ xưa, lỗi thời 
chẳng hạn như đổi chiếc điện thoại 
mới, đổi xe mới, mặc bộ quần áo 
mới, mang giày mới, sơn lại hàng rào 
nhà mình bằng lớp sơn mới v.v… 
Hầu như chúng ta muốn cái gì cũng 
mới, nhưng khổ nỗi là chúng ta chỉ 
làm mới lại bên ngoài mà không thể 
đổi mới bên trong. Ta vẫn là ta, vẫn 
với con người cũ với những lo lắng 
bâng quơ, những nỗi buồn không 
tên và những thói hư tật xấu cổ hủ 
không giũ bỏ được.
Có một anh thợ mỏ than, một đêm 
kia, sau một ngày dài làm việc vất vả 
dưới hang sâu, anh trở về nhà. Thay 
vì tắm rửa sạch sẽ để đến nhà thờ, 
nhưng vì sợ trễ nên anh chỉ rửa mặt, 
rửa tay rồi vội thay chiếc áo sơ mi 

Mục sư TS Ngô Minh Quang
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trắng tinh, đi đến nhà thờ. Thời tiết 
lúc bấy giờ thật oi ức, nhưng máy 
lạnh của nhà thờ bị hỏng, cho nên 
không bao lâu mồ hôi trong người 
của anh toát ra, chất bụi than hòa lẫn 
với mồ hôi đã dần dần nhuộm đen 
chiếc áo sơ mi trắng. Khi rời khỏi nhà 
thờ ra về, những người đón chào anh 
khi nãy đã vô cùng ngạc nhiên khi 
nhìn lại anh. Họ thấy lúc đến anh 
mặc áo trắng khi ra về anh mặc áo 
đen.
Thưa quý vị,
Chúng ta có thể làm mới được bên 
ngoài, nhưng không thể làm mới lại 
bên trong. Ta vẫn là ta! Ta có thể thay 
đổi quần áo, nhưng không thể thay 
đổi tấm lòng. Tâm hồn ta vẫn cảm 
thấy bất an, phải gánh những lao 
khổ nhọc nhằn, bị trĩu nặng những 
lo âu, sợ hãi, nhất là những tội lỗi và 
mặc cảm tội lỗi.
Đã bao mùa Xuân trôi qua, ta cố 
gắng đổi mới, nhưng rồi đâu vẫn vào 
đấy, những cố tật vẫn còn đó! Câu 
hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào 
để có một tấm lòng mới, sống một 
đời sống mới? Câu trả lời được tìm 
thấy trong Chúa Cứu Thế Jesus, 
Đấng hai ngàn năm trước đã từ trời 
giáng hạ. Thánh Kinh là lời của 
Thượng Đế cho biết: Khi sáng tạo 
loài người, Ngài đã dùng bụi đất nắn 
nên hình người, rồi hà sinh khí vào lỗ 
mũi làm con người đầu tiên là A-đam 
trở thành con người có linh hồn, 
hưởng mọi hạnh phước ở vườn địa 
đàng. Nhưng tiếc là con người đã 
không kính yêu Đức Chúa Trời, 
không vâng phục Ngài, đã vi phạm 
luật thánh của Ngài. Từ đó, tội lỗi và 

sự chết xâm nhập vào thế gian, phá 
hỏng con người. Nguồn sống từ trời 
bị cắt đứt khiến con người phải sống 
trong khổ đau và chết trong tuyệt 
vọng. 
Để tái tạo con người, Ngôi Hai Đức 
Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Jesus phải 
từ trời giáng hạ, mang lấy xác thân 
con người, tình nguyện nhận cái 
chết nhục nhã để cứu chuộc loài 
người, Ngài tái tạo những ai thành 
tâm đến với Ngài, thay đổi họ thành 
con người mới, phục hồi địa vị Thiên 
tử cho họ.

Chúa biết rõ là con người không thể 
tự làm bất cứ điều gì để có thay đổi 
lòng mình, trở thành con người mới, 
ngoại trừ khi họ ăn năn quay lại với 
Đấng Tạo Hóa mình là Đức Chúa Trời, 
tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu 
Thế Jesus. Thánh Kinh hứa: "Nếu ai ở 
trong Chúa Cứu Thế, thì nấy là người 
dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, 
nầy mọi sự đều trở nên mới. Tất cả 
cuộc đổi mới đều do Đức Chúa Trời 
thực hiện." (2 Cô-rinh-tô 5:17-18a)

Người được Chúa đổi mới có sự thay 
đổi bên trong. Ta vẫn là ta, nhưng 
khuôn mặt ta đượm vẻ vui mừng, với 
niềm vui cứu rỗi. Niềm vui và sự bình 
an từ trong lòng ta phát ra vì ta có 
Đức Chúa Trời đang ở cùng, chở che, 
chăm sóc, dỗ khuyên mình. Từ bên 
trong ta toát ra tình yêu, sự vui 
mừng, bình an, nhịn nhục nhơn từ, 
hy vọng v.v… Chúa Giê-xu hứa cho 
những ai thuộc về Ngài rằng: "Ta đã 
đến, hầu cho chiên được sự sống, và 
được sự sống dư dật." (Giăng 10:10a) 
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Rất có thể có người thắc mắc là 
mình đang sống đây, cần gì sự sống 
Chúa ban? Dẫu là mỗi chúng ta 
đang sống trên đất này, nhưng vì 
nguồn sống từ trời bị cắt đứt cho 
nên dầu chúng ta đang sống, đời 
sống chúng ta đầy những nỗi bất 
an, buồn phiền, lo lắng, cuối cùng 
phải đối diện với cõi đời đời kinh 
khiếp. Nếu có được bình an thì 
chỉ là bình an tạm thời. 
Nếu đang cười vui thì 
chúng ta chỉ vui giây 
phút rồi đâu cũng vào 
đó! 
Có người nói lên rằng: 
"Ngày vui sao lại 
chóng tàn như thế!" 
Thậm chí có người than 
rằng: "Hơn nửa đời 
người mà chẳng có một 
ngày vui." Đời sống chúng ta thật vô 
nghĩa, không mục đích - chúng ta 
không biết mình sống để làm gì, rồi 
khi mình qua đời không biết mình 
sẽ đi về đâu? 
Nhưng sự sống Chúa cho thật kỳ 
diệu! Trong lời cầu thay cho nhân 
loại Chúa Giê-xu nói với Cha Ngài 
rằng: "Sự sống đời đời là nhìn biết 
Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và 
thật, cùng Chúa Cứu Thế, là Đấng 
Cha đã sai đến." (Giăng 17:3)
Thưa quý vị,
Ngày nay dù loài người có nhiều 
phát minh vĩ đại qua bao thế kỷ, đã 
đưa con người đến mặt trăng và dự 
định sẽ đưa con người đến những 
hành tinh xa xôi hơn, nhưng con 
người không giải quyết được những 
vấn đề tội lỗi, và sự chết! Bom tiếp 

tục nổ, đạn tiếp tục bay, cất đi sinh 
mạng con người. Những căn bệnh 
không phương cứu chữa như bệnh 
liệt kháng và bệnh ung thư tiếp tục 
gây sống gió, cướp đi nhiều sinh 
mạng của con người khắp nơi trên 
thế giới! 
Một khi đến với Chúa quý vị tiếp 
nhận được sự sống từ trời, lúc đó 

chúng ta mới thật sự sống 
trong niềm vui. Chúng ta 
vui không phải vì hoàn 
cảnh bên ngoài làm ta vui 
mà vì chúng ta có Chúa ở 
cùng mình. Chúng ta có 
sự bình an không phải 
vì chúng ta không gặp 
những rắc rối, khó 
khăn, chúng ta được 
bình an vì chúng ta có 
Chúa ngự trị trong lòng 

mình. 
Chúng ta hy vọng không phải vì 
chúng ta có được năng lực và sự 
khôn ngoan riêng mà là nhờ Chúa 
hướng dẫn và ban sức mạnh và sự 
khôn ngoan của Ngài. Điều mà 
Thánh Kinh nhắc chúng ta là phải 
sống gần Chúa mỗi giây phút của 
đời sống và đến nhà thờ với anh em 
cùng đức tin để nâng đỡ, hỗ trợ 
nhau để thờ phượng Đấng Tạo Hóa.

Một người đã kinh nghiệm được sự 
sống mới từ Chúa, là triết gia Paul, 
cho ta biết rằng: chẳng những 
chúng ta được Chúa đổi mới mà còn 
được Ngài tín nhiệm, ủy thác chúng 
ta công tác loan truyền tin mừng 
cứu rỗi của Ngài: "Tất cả cuộc đổi mới 
đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài 
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cho chúng ta phục hòa với Ngài, nhờ 
công lao Chúa Cứu Thế GIê-xu. Ngài 
ủy cho chúng tôi thi hành chức vụ hòa 
giải. Do công lao Chúa Cứu Thế, Đức 
Chúa Trời đã cho nhân loại hòa giải 
với Ngài, không còn kể đến tội lỗi họ. 
Ngài sai chúng tôi công bố Tin Mừng 
nầy. Chúng tôi là sứ thần của Chúa 
Cứu Thế." (II Cô-rinh-tô 5:18:20a)
Craig C đã từng là một kẻ nghiện 
rượu hơn mười năm. Anh mất tất cả, 
ngay cả vợ con anh. Vì bị ma men 
thống trị nên anh sống ích kỷ bất 
chấp những người chung quanh. 
Nhưng một ngày kia cuộc đời của 
anh bắt đầu thay đổi khi anh dâng 
cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế 
Giê-xu. 
Dầu tiếp cận với sự sống từ trời 
nhưng anh vẫn chưa giũ sạch những 
thói tật cũ. Chính vì thế mà chuyện 
tìm việc làm của anh vẫn gặp khó 
khăn. Anh được cửa tiệm tạp hóa 
của thành phố nhận làm nhân viên 
thu tiền với tiền lương rất cao, 
nhưng vì còn mê rượu anh đã không 
giữ được công việc làm nầy. Lâm vào 
tình trạng túng thiếu như trước, giờ 
đây anh đang ở trong đường cùng, 
hy vọng còn lại của anh chỉ là Chúa 
Giê-xu. Anh phải quyết định là chọn 
Chúa hay chọn rượu. 
Trong cuộc chiến đấu cam go ấy, 
anh đã chọn Chúa Cứu Thế Giê-xu. 
Anh dâng trọn cuộc đời mình cho 
Ngài, tuyệt giao với rượu, sự sống 
mới của Chúa tràn ngập trong tâm 
hồn anh. 
Sau đó một công ty thép mời anh 
phỏng vấn để làm việc. Anh hứa với 
Chúa rằng: "Đức Chúa Trời ôi! Nếu 

Ngài cho con công việc nầy con xin 
dâng trọn số lương tháng nầy cho 
Ngài, chi phiếu đầu tiên của con 
thuộc về Ngài." Sau đó anh vô cùng 
ngạc nhiên khi hãng thép nhận anh 
làm việc cho họ. Anh giữ đúng lời 
khấn hứa. Đến nay 25 năm đã trôi 
qua, anh hiện giữ chức quản lý trong 
công ty thép, đồng thời cũng là 
chức viên trong ban chấp hành của 
Hội Thánh.
Xuân đến rồi, rất mong quý vị đến 
với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiếp nhận 
ơn cứu rỗi của Ngài, nối kết với 
nguồn sống từ trời. Khi quý vị tiếp 
nhận Chúa, sự sống mới của Chúa sẽ 
đến với quý vị, mùa xuân mới mãi ở 
trong đời sống quý vị. Quý vị sẽ nếm 
trước hương vị của thiên đàng đang 
khi còn sống ở trần gian. 
Chúa yêu quý vị, Chúa đã chết vì quý 
vị, cả thiên đàng của Chúa mở ra cho 
quý vị. Rất mong quý vị đến với 
Chúa ngay giờ nầy.



Xuân về trên khắp quê hương
Xuân về trên khắp phố phường đông vui
Xuân về kẻ ngược người xuôi
Cầu danh cầu lợi cho đời giàu sang

Xuân về ta hát ca vang
Tôn vinh Thượng Đế lòng tràn phước thiêng
Xuân về ta thấy bình yên
Không lo sợ, không ưu phiền như xưa

Xuân về lòng có Chúa chưa ?
May mắn phước hạnh Chúa thừa để ban
Xuân về mới mẻ tâm can
Khi lòng để Chúa bình an ngự vào

Xuân về thỏa nguyện biết bao
Đời ta có Chúa ngọt ngào vô biên
Xuân về đem đến ngạc nhiên
Cho ai tin nhận Chúa liền đó thôi

Xuân về mời bạn cùng tôi
Dâng lời ca tụng Ba Ngôi Chúa Trời
Xuân về mời bạn, bạn ơi
Ca ngợi Thiên Chúa đời đời không phai.

Bình Tú Ngọc
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Xuaân veà 
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TAËNG MEÏ MOÙN QUAØ NAÊM MÔÙI
Đầu xuân hàng năm, chị 
Thoa tất bật cho việc 
chuẩn bị những chậu 
hạnh mang ra chợ 
bán. 
Xuân năm nay, 
hạnh trong vườn 
chị xanh mơn mởn, 
sum xuê trái, chờ đợi 
bàn tay tần tảo của 
chị mang ra chợ bán. 
Vào sáng ngày hai mươi 
sáu Tết, đùng một cái chị 
ngã bệnh. Cái chứng bệnh đau 
đầu nó đã có từ mấy tháng trước, do 
chị dầm mưa, chịu nắng bón phân 
cho mấy gốc hạnh. Thế là uổng.
Vừa về nhà thấy mẹ sốt ôm đầu nằm 
liệt giường, Thanh thương mẹ rát 
lòng. Nó úp mặt vào ngực mẹ khóc 
nức nở. Thằng Tửng cũng thút thít 
khóc theo. Thoa thều thào:
- Hai con đừng khóc. Má chỉ sốt nhẹ 
thôi mà. Mai mốt bệnh sẽ khỏi thôi, 
đừng  làm má xót ruột …
Thực ra Thoa cũng đau đáu trong 
lòng, khi nghĩ đến mấy chậu hạnh. 
Bởi vì tất cả những chi phí, trang trải 
ngày Tết của gia đình đều trông chờ 
vào mấy chậu hạnh. Hơn nữa chị 
còn nợ người chị họ mười triệu 
đồng, tiền vay để anh Quân thuê 
năm héc ta đất ruộng làm lúa.
Con  Thanh nắm lấy bàn tay mẹ nó, 
gầy guộc, nghẹn ngào:
- Má! Con thương má lắm…
Thằng Tửng gạt nước mắt, rồi chạy 
đi hái lá xả, lá chanh đun nồi thuốc 
xông cho mẹ.

Qua đến ngày hai mươi 
tám Tết. Chị Thoa 

vẫn chưa khỏi. Chị 
ho sù sụ, nhưng 
vẫn nhất quyết 
dậy sớm để 
chuẩn bị đưa 
hạnh ra chợ 
bán. Thanh nằm 

trong mùng, 
nghe tiếng động 

nó chui ra, hốt 
hoảng nói:

- Má! Má chưa khỏi hẳn mà 
cứ dầm sương thế này thì bao giờ 
mới hết bệnh được. Má vào nhà 
nghỉ đi…
Chị Thoa mỉm cười, nhìn Thanh nói:
- Má khỏe rồi. Mấy chậu hạnh 
không bán,  để qua Tết ai mua nữa, 
bao nhiêu công sức bỏ hết.
Thanh trầm tư suy nghĩ một lát rồi 
nói:
- Hay là để con thay má đem hạnh ra 
chợ hoa bán vậy.
- Con chưa bán hàng Tết bao giờ. 
Không bán được đâu. Cứ để má…
Đúng lúc đó tiếng chuông điện 
thoại reo lên, Tửng cầm lên nghe.
- Alo ! Ba… ba à… con đây!
 Từ Vĩnh Điều, giáp Cam-pu-chia, 
anh Quân gọi về:
 - Nghe nói má của con bị bệnh. Nói 
với má ở nhà nghỉ dưỡng … đừng  
tiếc mấy chậu hạnh mà bệnh nặng 
ra, lại tốn hơn. Nếu có kẹt tiền qua 
nhà nội  mượn mấy triệu xài tạm. 
Qua Tết ba thu hoạch lúa sẽ  mang 
tiền về. 
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Nghe chồng nói có lý, nhưng chị 
Thoa còn do dự. Thanh và thằng 
Tửng nói mãi chị mới chịu nghe.
***
Hai chị em  Thanh lon ton ra vườn, 
khệ nệ bưng từng chậu hạnh ra tỉa 
cành, cắt lá úa. Những chậu thằng 
Tửng cắt trông vụng về, nó chỉ vào 
những chậu đẹp được chất lên chiếc 
xe cây, nói:
- Đây là chậu của em cắt, tỉa đó.
Thanh cười, dịu dàng nói:
- Chậu nào xấu nhất trên chiếc xe 
này là của chị được chưa?
Thằng Tửng cười híp hai con mắt.
- Quá đúng!
Loay hoay mãi từ lúc trời mờ sáng, 
cho đến nắng vàng lộ rõ phía hàng 
cây dừa, chị em Thanh  mới chuẩn bị 
xong xe hạnh. 
Nắng lên rọi xuống đường những sợi 
hồng ấm áp. Chị em thằng Tửng 
nghe mẹ nó dặn dò rồi mới khởi 
hành. Trông cái dáng liêu xiêu của  
Thanh, chị Thoa thấy thương quá 
chừng.  Đi xa khoảng trăm mét, Tửng 
bảo: 
- Chị để em đẩy thay một đoạn.
Thanh ôn tồn nói:
- Em ốm, lại nhỏ con, đẩy nặng bị vẹo 
cột sống đó. Chị có sức mà, bao 
nhiêu đây đâu có nặng nề gì. Ngày 
trước chị còn đẩy xe phân  cho má 
bón mấy gốc xoài có hề hấn gì đâu.
Nhìn chị, Tửng xót thương. Sau một 
năm lên thành phố học ngành sư 
phạm  Thanh không thay đổi. Người 
chị gái thân thương của nó vẫn giữ 
được nét đẹp “nhà quê”, kín đáo, giản 
dị, dịu dàng và điềm đạm. 
Sống ở thành phố Hồ Chí Minh đua 

chen, mà Thanh còn đi làm gia sư để 
tự trang trải cho học tập và sinh 
hoạt. Tửng khâm phục chị nó. 
Người trong xóm ai cũng khen 
Thanh ngoan, đẹp người, đẹp nết. 
Tuy năm nay Thanh đã hơn hai mươi 
tuổi mà chưa có một mảnh tình. 
Tửng nói: 
- Cực khổ cho chị của em…
Rồi đoạn đường dài mấy cây số cũng 
trôi qua. Phía xa, chợ hoa Tết đã hiện 
ra thấp thoáng. Tửng háo hức.
Chợ Tết đông nghịt người,  rực rỡ sắc 
màu của các loại hoa và huyên náo 
âm thanh mời gọi. Kẻ bán người mua 
nhộn nhịp. 
Hàng hạnh của chị em Tửng khá 
thưa thớt khách. Một phần vì chị em 
nó đến trễ người ta phân công ngồi 
bán ở  nơi khuất tầm mắt. Phần khác, 
hạnh ở vùng Đồng Tháp, An Giang 
chở đến  bán tràn lan. 

Suốt ngày  hôm ấy chị em của Thanh 
bán được có mấy chậu hạnh, không 
đủ tiền chi phí. Rồi đến ngày  thứ hai 
việc bán hạnh của chị em nó cũng 
không gì khác hơn ngày trước đó.
Trưa ngày ba  mươi Tết. Chợ hoa vãn 
dần. Thế mà chị em của Tửng vẫn 
còn hơn nửa xe  hạnh. Nó sốt ruột 
nói:
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- Thế là ế rồi chị ơi.
Thanh vẫn bình tĩnh:
- Chị hy vọng may mắn sẽ đến, Trời 
sẽ hiểu cho hoàn cảnh gia đình 
mình.
 Chợt như nhớ ra điều gì đó, Tửng 
nói với chị nó:
- Má dạy khi gặp chuyện không hay  
mình thành tâm cầu xin Chúa ban 
phép màu.
Nói xong, Tửng ngước mặt lên trời 
cầu nguyện lâm râm, Thanh cũng 
cúi đầu cầu xin Chúa soi xét hoàn 
cảnh gia đình.
Cầu nguyện xong, hai chị em Tửng 
kiên nhẫn bán thêm vài chậu hạnh 
nữa nhưng trên xe vẫn còn đầy chậu 
hạnh. 
Trời xế bóng chiều, mọi người xung 
quanh dọn hàng về nhà để chuẩn bị 
buổi cơm cuối năm. Chị em Thanh 
uể oải, buồn so thì một người gương 
mặt phúc hậu đi đến. 
Thì ra đó là dì Hương. Dì Hương 
trông coi Nhà thờ Tin Lành để phục 
vụ Chúa. Dì Hương và Thanh nói 
chuyện. Lúc kết thúc, dì mua hết số 
hạnh còn lại.
Khi dì Hương đi khỏi. Thanh kể lại:
- Dì Hương muốn mua hạnh để 
chưng và tặng người thân, nhưng đi 
trễ, may mà gặp quầy hàng của chị 
em mình.  Đúng là may mắn còn 
mỉm cười với những người bán hạnh 
nghiệp dư như chị em mình.
Thanh cầm những đồng tiền gấp 
vuông vắn trên lòng bàn tay trắng 
hồng:
- Chị cho em ít tiền Tết, em muốn 
mua gì tùy ý.
Nghe nhắc đến quà Tết, Tửng nghĩ 

ngay đến chiếc xe điện, bày bán gần 
cổng chợ. Nhưng bất chợt trong tâm 
trí nó hiện lên hình ảnh má nó. Nó 
nói:
- Em không mua gì đâu chị ạ. Để tiền 
mua thuốc cho má.
Thanh chùng giọng:
- Ừ…
- Chị ơi! chiếc áo dài má mặc đã cũ 
lắm rồi. Hay là chị mua cho má chiếc 
áo dài mới.
Thanh khoác tay lên vai  Tửng nói:
- Chị  vô tâm quá. Thế mà không 
thấy. 
***
Chiều ba mươi Tết đường phố rực rỡ, 
lung linh sắc mai vàng, những chậu 
địa lan, quất cảnh...được chưng bày  
dọc các con phố và trong nhà, trước 
sân. 
Chị em Thanh về đến nhà thì thấy 
mẹ nó đang lúi húi dọn cơm. Thằng 
Tửng chạy nhanh vào nhà đặt chiếc 
áo và chai Sâm nhung đại bổ lên tay 
mẹ khoe:
- Má ơi! Chị em con bán hết hạnh rồi. 
Còn có quà tặng má năm mới nè.
Chị Thoa cầm chiếc áo:
- Má vẫn còn áo mặc. Sao không 
mua cho các con.
 Thanh bước vào nói:
- Má đã vất vả vì chúng con. Tết năm 
nay chị em con muốn má mặc chiếc 
áo đẹp này để đi Nhà thờ. 
 Thằng Tửng chen vào:
- Đây là ý tưởng của con đó má.
 Thoa cảm xúc, mắt ngấn lệ. Chị ôm 
hai con vào lòng:
- Các con của má đứa nào cũng 
ngoan, có hiếu.

 Huyền Trân



Nguyeät San Ôn Laønh   Tết 2016   19

Vượt biên. Anh bươn chải kiếm tiền lo cho cha mẹ ở quê nhà. Ba 
mẹ khuyên anh cưới vợ và xây dựng mái ấm gia đình. Nỗ lực nào 
rồi cũng được đáp đền. Anh có nghề nghiệp, nhà cửa, vợ con hẳn 
hoi. . . nhưng cha già không còn nữa. Thương mẹ tận tụy một đời. 
Anh rước mẹ qua sống với mình. Ngày đoàn tụ cả nhà mừng 
mừng, tủi tủi.

Anh chị đi làm suốt ngày, các cháu vào trường nên mẹ ở nhà một 
mình. Xa lạ xứ người. Mẹ buồn vì mọi điều lạ lẫm, mẹ buồn vì xa 
cội nhớ nguồn. Thương mẹ, anh sắm một ti vi và một dàn máy 
riêng, để mẹ xem cải lương cho đỡ nhớ quê nhà. Mắt yếu, hình 
ảnh lờ mờ không thấy rõ, mẹ cười cười cho con vui, rồi tắt máy đi 
nằm.  

Meï  Giaø

Chiều nay, anh chị cố gắng mua thêm một 
máy Ipod để mẹ nghe nhạc Việt. Anh kiên 
nhẫn cầm tay mẹ chỉ cách mở máy để nghe, 

như ngày xưa mẹ cầm tay 
con nắn nót,  tập viết những 
con chữ đầu đời. Tay mẹ run 
run,  loay hoay mở trật lên, 
trật xuống, vì hàng điện tử 
khó xài. Mẹ nói mẹ bị nặng 
tai, nghe tiếng đặng tiếng 
được, nên chẳng thích nghe 
đâu. Mẹ muốn con cho cháu. 

Ngồi nhìn mẹ già hao gầy,  
anh nghẹn ngào, nghe đau 
nhói lồng ngực rồi tự dưng 
nước mắt tuôn tràn trên đôi 
má . . .

 
 Phan Du Mục
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TIN CHUÙA GIEÂ-XU
PHÖÔÙC THAY 

Người ta nói: Thời gian thấm thoắt 
thoi đưa...  Nó đưa tuổi tác chúng ta 
càng ngày càng già hơn. Tôi kể cho 
quý vị nghe về tuổi già.
Có người đến hỏi Mục sư già: Thưa 
Mục sư: Ông Bà Mục sư đã cưới nhau 
hơn 40 năm rồi. Có bí quyết gì mà 
Mục sư vẫn giữ được tình yêu thắm 
thiết, vì lúc nào Mục sư cũng gọi Bà 
Mục sư bằng những tiếng ngọt ngào 
như: mình ơi, em ơi, cưng ơi, xin cụ 
chia xẻ bí quyết. 
Mục sư trả lời: Có gì đâu, tại vì tôi 
quên tên vợ tôi rồi!
Được sống lâu, người ta nói số Ông 
Trời định. Nói về Ông Trời là Tạo Hoá 
và sanh ra loài người, Nho Gia viết: 
“Thiên sanh vạn vật, duy nhơn tối 
linh.” Kinh Thánh dạy: “Đức Chúa Trời 
đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn 
vật ở trong đó.” (Xuất-ê-díp-tô-ký 
20:11).  Và “Đức Chúa Trời lấy bụi đất 
nắn nên hình người hà sanh khí vào 
lỗ mũi, thì loài người trở nên loài 
sanh linh.” (Sáng thế ký 2:7). 
Như vậy, trong con người có hai 
phần: Phần thể xác là bụi đất, và 
phần linh hồn là sự sống của Đức 
Chúa Trời chia sẻ cho. Ngài tạo nên 
hai người đầu tiên là Ông A-đam và 
Bà Ê-va. Ngài cho Ông Bà ở trong 

vườn Ê-đen phước hạnh. Họ được ăn 
tất cả trái cây, trừ trái cây biết điều 
thiện và điều ác thì không được ăn. 
Ngài phán “vì một mai ngươi ăn chắc 
sẽ chết.” (Sáng thế ký 2:17b). Nhưng 
ma quỷ cám dỗ, Ông Bà chịu phục 
tùng làm theo ý của nó, phạm tội 
chống lại ý Đức Chúa Trời.
Ông Bà A-đam Ê-va thì vậy, còn 
chúng ta thì sao? 
Đức Chúa Trời cấm phạm những tội 
như: “độc ác, tham lam, hung dữ, dối 
trá, kiêu ngạo, khoe khoang,..  gian 
dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình 
tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, 
ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, 
bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn 
uống..cùng các sự khác giống như vậy.” 
(Galati 5:19-21).  Đức Chúa Trời ban 
cho chúng ta có lương tâm. Khi sắp 
làm những điều kể trên lương tâm 
nói với chúng ta rằng: “Không nên, 
tội chết.” Nhưng chúng ta lại nghe 
theo  ý riêng nói trong lòng rằng: 
“Làm đi, nhiều người làm như vậy 
lắm. Không sao đâu!” 
Không sao sao được, cãi lại Thượng 
Đế nghe theo tánh xác thịt là phạm 
tội, phải lãnh hậu quả chớ! Hậu quả là 
tội nhơn bị hình phạt trong Hoả 
Ngục đời đời. Thật là kinh khiếp!

MS Trần Hữu Thành
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Cho nên, dù phải lo cho cuộc sống, 
nhưng  điều quan trọng vô cùng cho 
chúng ta hôm nay phải lo làm sao 
cho mình được thoát khỏi hình phạt?
Người ta nói:  Đạo nào cũng dạy làm 
lành lánh dữ. 
Nhưng Đạo Tin Lành trước hết dạy 
người ta sự cứu rỗi thoát khỏi Lửa 
hình phạt, rồi sau đó 
mới dạy làm lành lánh 
dữ. Chúa Giê-xu dạy: 
“Trước hết, hãy tìm 
kiếm nước Ðức Chúa 
Trời và sự công bình 
của Ngài,” (sách 
Ma-thi-ơ 6:33). Nghĩa 
là, trước tiên, chúng ta phải tìm kiếm 
nước Thiên Đàng của Đức Chúa Trời, 
tìm kiếm sự tha tội, sự cứu rỗi của 
Ngài, để thoát khỏi lửa hình phạt.
Muốn khỏi bị hình phạt, có người nói 
là chúng ta “tự tu, tự giác, tự mình đốt 
đuốc mà đi” tìm sự cứu rỗi. Nhưng vì 
“mọi người đều đã phạm tội” không ai 
có đủ khả năng tự mình đạt đến sự 
cứu rỗi. Cho nên, Chúa Giê-xu là Con 
Đức Chúa Trời đã giáng trần để “chịu 
chết vì tội chúng ta.” (1 Cô rinh tô 
15:3b). 
Bởi sự chết của Đức Chúa Giê-xu, Đức 
Chúa Trời ban Luật cứu rỗi là: “Hãy tin 
Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà 
đều sẽ được cứu rỗi.” (Công vụ các Sứ 
đồ 16:31).
Có người thắc mắc: Ai làm nấy chịu 
mới phải chứ! Tại sao Chúa Giê-xu 
chịu chết vì tội chúng ta? Tại sao Chúa 
chịu lỗ quá vậy?
Thưa quý vị, vì Đức Chúa Trời quá yêu 
thương tội nhơn. Chúa phán: “Lòng ta 
rung động trong ta; lòng thương xót 
của ta cả đều nóng nảy.” (Ô sê 11:8). 

“Ta đã lấy tình yêu thương đời đời mà 
yêu ngươi.” (Giê rê mi 31:3). Do đó, 
Ngài bằng lòng chịu lỗ, ban ra luật 
cứu rỗi để cứu chúng ta.
Có  câu hỏi: Ngoài luật cứu rỗi của 
Chúa, có luật của Giáo Chủ nào mình 
theo được không? Sách Nho dạy 
rằng: “Hoạch tội ư Thiên vô sở đảo 

giả.” (Mắc tội với Trời 
không xin nơi nào tha 
thứ được, phải xin nơi 
Trời mà thôi). 
Trước đây, có một số 
người Hồi Giáo ở Úc 
yêu cầu Chánh Phủ 
cho họ sống theo 

luật của nước Hồi Giáo. Thủ Tướng trả 
lời: Bất cứ ai sống trong nước Úc phải 
tuân theo luật của nước Úc, đừng 
theo luật nước nào cả. Nay cũng vậy, 
bất cứ ai sống trên trái đất của Đức 
Chúa Trời, phải theo luật cứu rỗi của 
Ngài. Đừng theo Luật của ai khác.
Có người tin theo luật “làm lành lánh 
dữ.” - Làm lành là tốt, nhưng người 
xưa dạy rằng: “Chung thân hành 
thiện, thiện do bất túc; nhất nhật 
hành ác, ác tự hữu dư.” - Cả đời làm 
lành, lành chưa đủ; một ngày làm ác, 
ác đã dư. Một người làm tốt nhiều 
năm nhưng phạm luật một lần cũng 
phải bị phạt. Như vậy làm lành lánh 
dữ không cứu được chúng ta.
Có người tin theo luật “tu hành tạo 
công đức.” Công đức là tốt. Nhưng có 
lời dạy rằng: “Nhất niệm sân si khởi, 
năng thiêu thiên-vạn công-đức 
chi-lâm.”- Một ý niệm giận hờn dấy 
lên trong trí của một người, là đủ khả 
năng thiêu rụi hằng nhiều ngàn rừng 
công đức của người ấy. Quý vị có bao 
giờ giận ai chưa? Nếu có thì bao 

“Haõy tin Döùc Chuùa Gieâ-xu 
thì ngöôi vaø caû nhaø ñeàu 

seõ ñöôïc cöùu roãi.” 
(Coâng vuï caùc Söù ñoà 16:31)

-
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nhiêu công đức của quý vị đã thiêu 
rụi tiêu hết rồi. Như vậy công đức 
cũng không cứu được chúng ta.
Vậy thì tự mình tìm được sự cứu rỗi 
khó quá, còn sự cứu rỗi theo Đạo Tin 
Lành có khó không?  Khó vô cùng! Tại 
vì tội nhơn đã chối bỏ Đấng Tạo Hoá, 
Đấng đã chia sẻ sự sống cho mình, 
Đấng dưỡng nuôi mình từng hột 
gạo, miếng nước, Đấng giữ cho  trái 
tim, buồng phổi của mình hoạt động 
liên tục. 
Tội nhơn đã  xa lánh Đức 
Chúa Trời, làm theo tánh 
xác thịt, số phận tội nhơn 
là bị hình phạt đời đời 
trong Hoả ngục. Vậy mà 
nay sự cứu rỗi đem người 
nầy trở lại địa vị làm con 
cái của Đức Chúa Trời, cứu 
người nầy đem lên ở Thiên 
đàng vĩnh phước. 
Thực hiện điều nầy vô cùng khó 
khăn, khó cho đến nỗi không một tội 
nhơn nào có thể tự cứu mình được. 
Chỉ có Đức Chúa Giê-xu mới cứu 
chúng ta được. Ngài vốn "bình đẳng 
với Ðức Chúa Trời.” (Phi líp 2:6). Ngài 
ngự trị trên Thiên đàng vinh hiển. 
Muôn vàn thiên binh, thiên sứ luôn 
luôn chúc tụng thờ phượng Ngài. 
Nhưng vì muốn cứu chúng ta, Ngài 
đã hạ mình giáng thế trở nên một 
người. Ngài bằng lòng để cho “tội lỗi 
của hết thảy chúng ta đều chất trên 
Ngài.” (Xem Ê sai 53:6). 
Vì gánh tội lỗi chúng ta, Ngài chịu bắt 
bớ, sỉ nhục, bị vả vào mặt, bị đánh 
bằng dây roi có móc sắt, thịt da của 
Ngài bị xé rách, máu đào tuôn thắm 
áo. Ngài phải chịu hành hạ đau 
thương, rồi người ta đem tấm thân 
quằn quại Ngài đóng đinh trên thập 

giá. Bị treo giữa trời trưa nắng chang 
chang, Ngài chịu thống khổ muôn 
vàn không tả xiết. Máu Ngài đã đổ ra 
cho đến giọt cuối cùng. Ngài đã chết 
trên cây thập tự. Ngài đã đền trả xong 
sự hình phạt tội lỗi cho tội nhơn.
Có một người đến hỏi Ông Mục sư 
rằng: “Thưa Mục sư bây giờ tôi phải 
làm điều gì để được cứu?” Mục sư trả 
lời là: “Tiếc quá, bây giờ Ông đã trễ 
rồi, không còn điều gì để cho Ông 
làm cả, vì Chúa Giê-xu đã làm hết cho 

Ông trên thập tự giá rồi. 
Bây giờ Ông chỉ cần chấp 
nhận luật cứu rỗi của Đức 
Chúa Trời là: “Hãy tin Đức 
Chúa Giê-xu thì Ông và cả 
nhà đều sẽ được cứu rỗi.””
Kinh Thánh nói: “Phước 
thay cho những ai tội lỗi 
mình được tha thứ.” 
(Rô-ma 4:7). 

Vì khi tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta 
được tha tội: nên được phước trong 
đời nầy và cả đời sau.
Phước trong đời nầy là chúng ta được 
làm con của Chúa: khi hoạn nạn, 
Chúa cứu giúp; khi buồn bã, Ngài an 
ủi; khi ngã lòng, Ngài nâng đỡ; khi ở 
vào đường cùng, Chúa dẫn lối; khi 
thiếu thốn, Ngài tiếp trợ.... . Ngài giải 
cứu chúng ta khỏi sự kiềm chế của sự 
tối tăm. Chúng ta không cần tin dị 
đoan như: Mùng một Tết phải kiêng 
cữ điều gì đó. Cưới vợ gả chồng cho 
con cái không cần phải coi tuổi. Họ 
Trần và họ Từ, không cần sợ mà 
không dám kết hôn. Có cây cam ở 
trước sân nhà phải đốn bỏ. Tiếc quá, 
tôi hỏi tại sao? Chủ nhà trả lời: Xui 
lắm, vì “quít làm cam chịu!”
Có điều nầy thường làm khổ nhiều 
người. Đó là: Muốn nhiều hơn... 
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Muốn danh vọng nhiều hơn, quyền 
lực nhiều hơn, tiền của nhiều hơn. Xin 
nhớ, Đức Chúa Trời là Đấng tạo nên 
tấm lòng, nên chỉ có Ngài là Đấng có 
khả năng làm thoả mãn tấm lòng mà 
thôi. Cám ơn Chúa, Ngài cho các con 
cái Chúa có tấm lòng thoả mãn. Chúa 
cũng dạy: Người nào nếu “được cả 
thiên hạ mà linh hồn mình bị hình phạt, 
thì có ích lợi gì?” (Xem Mathiơ 16:26).
Phước trong đời sau: Tâm lý chung, 
ông bà, cha mẹ, con cháu, ai cũng 
mong được gần nhau. Trong luật cứu 
rỗi của Chúa, không những Ngài cứu 
chúng ta, mà Ngài còn cứu cả nhà 
chúng ta. Chúa phán: “Hãy tin Đức 
Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ 
được cứu rỗi.” 
Khi tin Chúa, chúng ta được làm con 
của Ngài. Khi các con cháu chúng ta 
tin Chúa, chúng nó cũng được làm 
con của Ngài. Khi qua đời, chúng ta 
được Chúa cứu. Đến khi con cháu 
chúng ta qua đời, chúng nó cũng 
được Chúa cứu. Chúa Giê-xu phán: “Ta 
ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 
14:3). Như vậy, chúng ta và các con 
cháu của chúng ta đều sẽ được đoàn 
tụ và đoàn tụ vĩnh viễn tại nơi ở của 
Chúa Giê-xu, tức là trong Thiên quốc 
phước hạnh của Ngài.
Có điều nầy ai cũng biết, nhưng xin 
đừng quên:
-  Sống trên đời, chúng ta ăn gạo Trời 
sanh, uống nước Trời cho, thở không 
khí Trời ban. Khi Trời kêu ai, nấy dạ. Dạ 
rồi sẽ chầu Trời.
Có một ông kia khá giả. Ông bị bịnh, 
qua đời. Ra mắt Đức Chúa Trời, ông 
khiếu nại:
•  Thưa Thượng Đế, con còn nhiều việc 
phải làm, sao Ngài kêu con đi, mà 
không báo trước để con chuẩn bị?

Đức Chúa Trời trả lời:
•  Ta có gởi cho con ba lá thơ báo trước 
rồi, tại con không chịu đọc kỹ.
•  Dạ thưa, con có được lá thơ nào 
đâu?
•  Có chớ, Ta gởi: Thơ thứ nhất: “đôi 
mắt con làng.” Thơ thứ hai: “mái đầu 
con có tóc bạc.” Thơ thứ ba: “trí nhớ 
con nhiều lúc hay quên!”
- Quý vị nhận được thơ thứ mấy rồi? 
Bây giờ thơ gởi qua email, mau lắm!
Tôi xin chúc quý vị sống 100 tuổi. 
“Ngày đó còn lâu, nhưng dù lâu cũng 
sẽ tới!” Ngày đó tới, linh hồn quý vị sẽ 
về đâu? 
Đức Chúa Giê-xu khi bị đóng đinh 
trên thập giá, lúc sắp trút linh hồn, 
Ngài thưa với Đức Chúa Cha rằng: 
“Lạy Cha, con xin giao linh hồn con lại 
trong tay Cha.” (Lu ca 23:46). 
Còn chúng ta, vào lúc đó: “Quý vị giao 
linh hồn mình trong tay ai?” 
Đức Chúa Trời yêu thương quý vị, 
Ngài muốn tiếp rước linh hồn của quý 
vị đem vào Thiên đàng. Quý vị bằng 
lòng không? Nếu bằng lòng, xin quý 
vị hãy tin nhận Đức Chúa Giê-xu ngay 
hôm nay. 
Xin đừng nghĩ rằng mặc kệ, tới đâu 
hay tới đó! Mình không nghĩ cho linh 
hồn mình thì sự sống mình sẽ ra sao, 
ai lo cho mình?
Lời Chúa mời gọi quý vị: 
“Hỡi các ngươi ở khắp nơi trên đất, 
Hãy quay về với Ta để các ngươi được 
cứu! Vì Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có 
Chúa nào khác.” (Êsai 45:22).
Chúa không từ chối quý vị, lẽ nào quý 
vị từ chối Ngài ?
Mời quý vị hãy tin nhận Chúa Giê-xu 
hôm nay. Cầu xin Chúa ban phước 
nhiều cho quý vị.   A-men.
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Cuộc đời của mọi 
người, từ lúc lọt 
lòng mẹ cho đến 
khi về cõi vĩnh  

hằng đều không ai 
giống ai cả. Thượng 

đế công bằng ban cho 
mỗi người có những khoảng thời 
gian vật lý giống nhau: một năm là ba 
trăm sáu lăm ngày, một ngày có hai 
mươi bốn giờ…, thế nhưng mỗi 
người lại có một con đường riêng của 
chính mình.
Có người, suốt cả tháng năm dài trên 
trần thế là những chuỗi ngày đau 
khổ, buồn thảm, giông tố cuộc đời 
hầu như chẳng bao giờ rời xa họ nửa 
bước chân. 
Lại có người khi mới sinh ra cuộc 
sống đã trải thảm đỏ cho họ bước đi, 
thành công nối tiếp thành công, vinh 
hoa, phú quí… những gì tốt đẹp nhất 
của cuộc sống hầu như dành sẵn cho 
họ rồi. Cũng có cuộc đời ba chìm bảy 
nổi suốt cả những năm tháng tuổi trẻ, 
cho đến khi về già mới tìm được một 
chút thảnh thơi, bình an.
Nhiều khi bạn và tôi cứ nghĩ rằng Cơ 
đốc nhân là những người đã được 
Chúa cứu, được Chúa ban phước cho 
nên chúng ta phải là người luôn 
thành đạt trên mọi phương diện của 
cuộc sống. Nếu trong một lần nào đó, 
chúng ta “lỡ” thất bại, thì ta cho rằng 
đó ân sủng của Chúa dành cho ta 
không còn nữa. Nghĩ như vậy thật là 
phiến diện, và dễ dẫn đến mất niềm 
tin.

Thiên Chúa công bằng. Đó là điều 
hiển nhiên. Trước mặt Chúa, chúng ta 
đều là tội nhân. Đó cũng là điều khỏi 
phải bàn cãi. Nếu ai không đồng ý với 
chúng ta hai điều nầy thì họ cũng 
giống như một người đang húc đầu 
vào một bức tường chắn kiên cố mà 
cứ nghĩ đó là một lối đi. Trong chúng 
ta không một ai là trong sạch và 
thánh khiết cả, và chúng ta được 
xưng là công bình bởi tình yêu, ơn 
phước diệu kỳ của Thiên Chúa. Ngài 
đã rộng lòng đối với chúng ta. Nhưng 
điều đó không có nghĩa là trong cuộc 
đời chúng ta không còn thử thách, 
khó khăn. Chúa không “bao che” cho 
con dân Ngài một cách vô lý như vậy.
Bản thân tôi rất thích câu thơ: 

“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, 
Anh hùng hào kiệt có hơn ai”.

Thật vậy, nếu cuộc đời ai cũng suôn 
sẻ, bình an thì đâu có ai hơn ai, làm 
sao chúng ta biết được ai là người 
thật sự yêu Chúa, ai là người có nghị 
lực…Làm sao chúng ta hiểu hết được 
những giá trị của những ơn phước 
vật chất và tinh thần mà Thiên Chúa 
ban cho chúng ta trong từng phút, 
từng giây của cuộc sống?
Không thấy được sự vất vả một nắng 
hai sương của người nông dân để làm 
ra hạt gạo cho chúng ta ăn mỗi ngày 
một cách ngon lành thì làm sao hiểu 
hết giá trị của từng hạt mồ hôi đổ 
xuống trên đồng ruộng. 
Nếu chưa được làm cha, làm mẹ thì 
chắc chúng ta cũng chưa thể hình 

Giaù Trò Cuoäc Soáng
Vũ Hướng Dương
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dung được ý nghĩa của từ “mang 
nặng đẻ đau”, sự hy sinh, không ngại 
khó nhọc, dầm mưa dãi nắng để lo 
cho con mình từng miếng ăn, giấc 
ngủ, thức trắng thâu đêm những lúc 
con đau… Hãy chiêm nghiệm để 
thấy giá trị cuộc sống xuất phát từ 
những điều tưởng chừng như bình 
thường mà lại lớn lao vô cùng đó.
Điều tôi muốn nói với bạn là giá trị 
cuộc sống của mỗi người không tùy 
thuộc vào những gì chúng ta nhận 
được mà tùy thuộc vào thái độ của 
chúng ta trước mỗi nan đề khi chúng 
ta đối diện với nó. “Khi trời yên biển 
lặng, ai cũng là hoa tiêu cả”. Vâng, 
đúng như vậy, chỉ khi bão tố nổi lên, 
mây mù bốn phía, chúng ta mới có 
thể biết được ai chính là người có 
khả năng vượt qua khó khăn, thử 
thách. 
Người tin Chúa và người không tin 
Chúa đều phải đứng trước những 
thử thách của cuộc đời, khả năng đó 
là như nhau. Nhưng nếu một người 
không tin Chúa sẽ bối rối, bất an, đôi 
khi phải tìm sự “che chở” từ  người 
khác, một “thần linh” nào đó; thì 
chúng ta, những Cơ đốc nhân, rất 
bình an trước thử thách. Thứ nhất là 
chúng ta tin vào Chúa đang ở cùng 
ta trong mọi giai đoạn của cuộc đời, 
dẫu lúc gian nguy khó khăn hay lúc 
thành đạt vinh hiển. Thứ hai, chúng 
ta tin chắc rằng những vật cản đó ta 
có thể vượt qua bằng chính năng lực 
của mình, niềm tin của mình chứ 
không nhờ vào một hình tượng nào 
khác. Chúa ban cho con cái Ngài 
năng lực tuyệt vời để vượt qua thử 
thách, bạn tin vậy chứ?
Một con người được đánh giá cao khi 

những việc làm của họ đem lại lợi ích 
cho nhiều người chứ không phải cho 
chính bản thân họ. Một người chỉ 
nghĩ đến mình là người ích kỷ. Niềm 
vui chia cho người khác lại là niềm 
vui nhân đôi. Giá trị của việc làm là ở 
chỗ đem lại hạnh phúc cho nhiều 
người. 
Chúa Giê-xu hy sinh trên thập tự giá 
không đem lại lợi ích cho riêng Ngài 
mà đem lại cho toàn thể nhân loại: 
Một con đường cứu rỗi. Có thể bạn 
và tôi không thấy được kết quả của 
những việc chúng ta làm hôm nay, 
nhưng thời gian sẽ là là câu trả lời 
chính xác nhất những gì chúng ta đã 
cho và đã nhận.
Giá trị cuộc sống không phải là thời 
gian chúng ta hiện hữu trên trái đất 
nầy mà là hiệu quả cuộc sống ngắn 
ngủi của một người. 
Mỗi mùa trôi qua cũng xấp xỉ chín 
mươi buổi bình minh, nhưng mùa 
xuân bao giờ cũng đem lại cho nhân 
loại một niềm tin, một sức sống bởi 
sự tươi đẹp, rực rỡ của muôn vàn sắc 
màu hoa lá.
Giá trị cuộc sống chính là thái độ của 
mỗi một người khi đứng trước thử 
thách, bạn chùn bước đứng lại trong 
đêm tối mịt mùng hay là sẵn sàng 
vượt qua cơn bão lốc để tiến vào một 
ngày mới tươi sáng.
Giá trị cuộc sống được đánh giá bằng 
những việc mình đã làm cho tha 
nhân hơn là cho chính bản thân. Bạn 
đã nhận được tình yêu của Chúa và 
bạn đã san sẻ cho mọi người hơi ấm 
nồng nàn của tình yêu Ngài chưa?
Và giá trị cuộc sống ở chỗ cái đích 
đến của mỗi một đời người: Thiên 
đàng hay địa ngục.



“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng 
Ngài thì đừng cứng lòng.”

(Hê-bơ-rơ 4:7b)
Một luật sư đã cố gắng để giao một 
giấy tờ quan trọng đến một người 
đàn ông mà người này quyết tâm 
tránh né vị luật sư. 
Người đàn ông suy luận rằng các 
luật sư có một số loại trát đòi hầu 
tòa, vì vậy ông đã tìm mọi cách để né 
tránh người này.
Mười bốn năm trôi qua, người đàn 
ông cuối cùng được tìm thấy trong 
bệnh viện đang chờ chết vì ung thư. 
Qua một loạt các biến cố lạ lùng, vị 
luật sư cũng nhập vào bệnh viện và 
được chỉ định nằm cùng phòng với 
người đàn ông đang chờ chết kia. 
Người đàn ông quay sang vị luật sư 
và nói: "Này, ông đã không bao giờ 
tóm được tôi. Tôi đã trốn thoát khỏi 
ông trong tất cả mọi lúc, và bây giờ 
điều đó không thành vấn đề nữa. 
Ông có thể sử dụng trát tòa. Tôi 
không quan tâm." 
Luật sư trả lời: "Trát đòi hầu tòa nào? 
Tôi đã từng cố gắng để đưa đến ông 
một tài liệu nó chứng minh ông 
được thừa kế 45 triệu đô la!"
Nhiều người tìm đủ mọi cách để 
lánh mặt những người Cơ đốc và các 

cơ hội để có một mối quan hệ với 
Cứu Chúa Giê-xu. Trong khi đó, lòng 
họ thêm lên trong sự cứng cỏi, và họ 
nguy cơ trở thành chai đá đến nỗi 
không thể phục hồi. 
Chúng ta không biết khi nào thời 
điểm đó sẽ đến trong đời sống của 
họ. Thậm chí có thể bạn đã biết ai đó 
dường như đã đạt đến điểm đó rồi. 
Chúng ta có thể phải cầm lòng khi 
nhìn đến sự biến đổi của Sau-lơ 
người xứ Tạc-sơ. Nó đến tận gốc rễ 
và bất ngờ khi sự việc xảy ra. 
Các Cơ-đốc hữu ở thế kỷ thứ nhất đã 
nghĩ rằng ông đang tìm cách xâm 
nhập vào hàng ngũ của họ và bắt bớ 
Giáo Hội nhiều hơn nữa. Họ không 
tin rằng Thiên Chúa có thể cứu một 
kẻ độc ác và thù địch với Giáo Hội 
như Sau-lơ. Họ không thể trấn an 
tâm trí mình về sự thay đổi ở mức độ 
lớn lao đó. Nhưng chúng ta biết rằng 
Sau-lơ đã trở thành sứ-đồ Phao-lô.
Nếu bạn biết ai đó dường như cho 
đến nay đã biến mất và vĩnh viễn 
cứng cỏi đối với phúc âm, hãy tiếp 
tục cầu nguyện. Bạn không bao giờ 
biết được. Người đó có thể chính là 
một Phao-lô tiếp theo.

Mục sư Greg Laurie

Söï Chuyeån Doåi Döôøng Nhö Khoâng Theå
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