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Tết và Chúc Tết 

Kính thưa quý vị,
Tết là cách nói vắn tắt của chữ “Tiết 
Nguyên Ðán” – là ngày khởi đầu của 
một năm mới. Một năm cũ với buồn 
vui cũ đã trôi qua. Năm mới lại đến, 
mọi sự lại bắt đầu như mới: một hy 
vọng mới, một cơ hội mới, một quyết 
tâm mới.
Do vậy, người Việt chúng ta thường 
chuẩn bị thật chu đáo để đón tết với 
niềm tin rằng nếu mọi sự tốt đẹp, vui 
vẻ trong ba ngày tết thì sẽ mang 
nhiều hanh thông, phước hạnh cho 
gia đình trong suốt cả năm. Ngày đầu 
năm, chải chuốt đẹp đẽ, mặt mày 
tươi tắn, mặc quần áo đẹp, họp mặt 
gia đình để chúc tết, chúc thọ, mừng 
tuổi ông bà nội ngoại, cha mẹ, họ 
hàng, bè bạn: 
"Mồng một là Tết nhà cha, 
Mồng hai nhà mẹ, Mồng ba Tết thầy”
Các vị cao niên thì chúc nhau “bách 
niên giai lão”. Những anh chị mới lập 
gia đình thì chúc nhau “đầu năm sinh 
con trai, cuối năm sinh con gái”. Làm 
ăn thì chúc nhau “tiền vô như nước”, 
“cung hỉ phát tài” . Ðời còn lận đận thì 
chúc nhau “gặp nhiều may mắn” 
hoặc “vạn sự như ý”. Trong nhà ba 
ngày tết treo các câu đối đỏ như 
“Cung Chúc Tân Xuân”, “Phúc như 
Ðông Hải, thọ tựa Nam sơn” vv. 

Có thể nói trong ba ngày tết, bên 
cạnh việc ăn tết, những sinh hoạt 
tinh thần Tết phản ánh một nỗi khát 
khao trong mỗi con người chúng ta: 
đó là mong sao nhận được phước 
hạnh trong cuộc sống.
Bên cạnh nỗi khát vọng mong muốn 
sự phước hạnh là nỗi lo sợ về những 
bất trắc, đau buồn, những bất hạnh 
có thể xảy ra trong cuộc sống. Do vậy 
ba ngày tết phải kiêng cữ thật gắt, 
như không được gây gổ sợ gia đình 
lục đục cả năm. Phải kiêng quét nhà 
sợ tài của hao tổn. Phải chọn người 
vui vẻ đến xông đất đầu năm để 
mang cái may mắn, cái phước lộc cho 
gia đình vv và vv.
Thế nhưng phước hạnh là gì? Phước 
hạnh từ đâu đến? Và làm sao để nhận 
được sự phước hạnh?
Từ nguyên thủy, ngay trong khi dựng 
nên trời và đất cùng các loài thọ tạo, 
Ðức Chúa Trời đã chúc phước. Trong 
chương đầu của sách Sáng Thế Ký có 
ghi rằng: ”Đức Chúa Trời dựng nên 
các loài cá lớn, các vật sống hay động 
nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo 
loại, và các loài chim hay bay, tùy 
theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó 
là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước 
cho các loài đó mà phán rằng: 
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“Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho 
đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim 
hãy sanh sản trên đất cho nhiều.” 
Trong ngày thứ sáu, “Đức Chúa Trời 
dựng nên loài người như hình 
Ngài...Đức Chúa Trời ban phước cho 
loài người và phán rằng: “Hãy sanh 
sản, thêm nhiều, làm 
cho đầy dẫy đất; hãy 
làm cho đất phục tùng, 
hãy quản trị loài cá 
dưới biển, loài chim 
trên trời cùng các vật 
sống hành động trên 
mặt đất.” 
Như vậy, phước hạnh 
là được Ðức Chúa Trời ưu ái, quan 
tâm đến, được sự che chở, hỗ trợ, vùa 
giúp của Ngài để làm cho một cá 
nhân, một tập thể hay một công việc 
nào đó đuợc mạnh mẽ, thăng tiến, 
được kết quả dư dật, thành đạt mỹ 
mãn nhằm để hoàn thành mục đích 
của Chúa và đem lại vinh quang cho 
Ngài.
Khi Chúa chọn Áp ra ham để bắt đầu 
một tuyển dân cho Ðức Chúa Trời, 
Ngài phán “Ta sẽ làm cho ngươi nên 
một dân lớn; ta sẽ ban phước cho 
ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và 
ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta 
sẽ ban phước cho người nào chúc 
phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả 
ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ 
nhờ ngươi mà được phước”. Thật vậy, 
Ðức Chúa Trời đã ban phước làm cho 
dòng dõi Áp ra ham “đông như sao 
trên trời, như nước dưới biển”, là một 
dân tộc nổi danh vì đuợc tiếp cận và 
chứng khiến vinh quang Chúa, một 
dân tộc sản sinh ra các tiên tri, các 

thầy tế lễ, được Chúa mặc khải để lưu 
truyền Lời Hằng Sống của Chúa là 
Kinh Thánh, và từ trong tuyển dân 
Y-sơ-ra-ên, Chúa Cứu Thế Jêsus đã hạ 
sanh để mang lại nguồn phước hạnh 
miên viễn cho cả nhân loại.
Như vậy, phước hạnh thật sự đến từ 

Ðức Chúa Trời với mục 
đích hoàn thành ý định 
hoặc chương trình của 
Ngài. Một đời sống 
phước hạnh là được 
Chúa sử dụng để trở 
nên có kết quả dư dật 
cho công việc Chúa. 
Cha mẹ có phước là 

biết dạy dỗ con cái mình sao cho đẹp 
ý Chúa. Một giáo viên trường Chủ 
nhật có phước khi hướng dẫn lời 
Chúa cách rõ ràng đem lại sự ham 
thích học hỏi lời Chúa đến với các 
học viên. Một giọng ca có phước khi 
thu hút người nghe đến gần với tình 
yêu của Chúa. Một Hội Thánh có 
phước khi danh Ðức Chúa Trời được 
tôn cao và ngày càng nhiều người 
thêm vào Hội Thánh.
Như vậy, chúng ta không nên nói 
“Chúc may mắn” vì “may mắn” là ngẫu 
nhiên hoặc tình cờ, không có mục 
đích. Chúng ta cũng không nên chúc 
“Vạn sự như ý” vì ý định của loài 
người chúng ta thường sai lạc, chưa 
chắc là ý định của Chúa. Thay vào đó, 
chúng ta nên chúc nhau “Ý Chúa 
được nên” là tốt nhất. Cũng đừng 
chúc nhau “Tiền vô như nước” vì tiền 
bạc chỉ là phương tiện và tuyệt đối 
không nên là mục đích của cuộc đời 
vì Chúa Jêsus có dạy rằng “chớ lo lắng 
mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống 
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gì? mặc gì?, Nhưng trước hết, hãy tìm 
kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công 
bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm 
các ngươi mọi điều ấy nữa”
Trong bài thơ “Chúc Tết” nổi tiếng, thi 
sĩ Trần Tế Xương có viết :

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. 

hoặc: 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu? 

Hay là: 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan. 

Ðể rồi thi sĩ kết luận: 
Bắt chước ai ta chúc mấy lời

Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người. 
Trong các lời chúc sống lâu, chúc 
sang, chúc giàu, Trần Tế Xương thấy 
rằng “chúc nhau sống cho đúng đạo 
làm người” mới là quan trọng. 
Còn Chúa Jêsus bày tỏ cách nào 
chúng ta có thể nhận được phước 
hạnh như sau:
”Phước cho những kẻ có lòng khó 
khăn, vì nước thiên đàng là của 
những kẻ ấy” nói lên sự nhận ra mình 
là tội nhân và vô cùng thiếu sót trước 
mặt Chúa là bước đầu cần thiết để 
nhận được sự cứu rỗi.
“Phước cho những kẻ than khóc, vì 
sẽ được yên ủi” nói về những tấm 
lòng ăn năn, tan vỡ về tội lỗi mình 
trước mặt Chúa sẽ được Ngài tha thứ.
“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ 
hưởng được đất” nói về sự quay đầu, 
thuận phục ý Chúa sẽ được Chúa ban 
cho tài năng và sản nghiệp để hoàn 
thành công việc của Chúa.

“Phước cho những kẻ đói khát sự 
công bình, vì sẽ được no đủ”
“Phước cho những kẻ hay thương 
xót, vì sẽ được thương xót!”
“Phước cho những kẻ có lòng trong 
sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!” nói 
lên những tâm hồn khát vọng nơi 
Chúa thì sẽ tìm thấy mặt Ngài.
“Phước cho những kẻ làm cho người 
hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức 
Chúa Trời!”
“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì 
sự công bình, vì nước thiên đàng là 
của những kẻ ấy!” nói lên những 
cuộc đời dâng trọn vì danh Chúa sẽ 
đón nhận phần thưởng là cả thiên 
đàng.
Kính thưa quý vị,
Trước thềm năm mới, xin kính chúc 
mỗi quý con cái Chúa một năm mới 
biết sống theo đúng mục đích mà 
Chúa muốn cho mỗi đời sống chúng 
ta, để Chúa khiến “phước hạnh và sự 
thương xót sẽ” theo đuổi chúng ta, 
để được chứng kiến xem Ðức Chúa 
Trời “mở cửa sổ trời cho các ngươi, 
đổ phước lành xuống dồi dào đến 
độ các ngươi không thể thu nhận 
hết hay không?”
Nếu quý vị chưa tiếp nhận Cứu Chúa 
Jêsus, xin kính chúc quý vị sớm nhận 
ra được Ðức Chúa Trời chính là tình 
yêu vĩnh cửu, nguồn phước hạnh 
muôn đời, là muà xuân bất diệt cho 
những tâm hồn khao khát sự cứu rỗi 
như lời Kinh Thánh có chép “Khá 
nếm thử xem Ðức Giê-hô-va tốt lành 
dường bao! Phước cho người nào 
nương náu mình nơi Ngài!”.
Xin kính chào quý vị.

(Từ: Tin Lành Úc Châu: tinlanh.org.au)
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Năm Mới, Người Mới

Kính thưa quý vị,
Quý vị và tôi đang 
đứng trước thềm năm 
mới. Quý vị đang có 
những dự định nào 
cho năm mới? Quý vị 
đang ước mơ gì trong 
năm nay?
Người Việt chúng ta, 
theo truyền thống, 
thường xem trọng 
ngày đầu năm âm lịch, 
hay dịp Tết. Đối với người Tây 
phương, đầu năm dương lịch, hay 
ngày đầu năm, là một ngày lễ rất 
quan trọng. Vào ngày năm mới, mọi 
cơ quan, công ty, dịch vụ đều tạm 
nghỉ, để mọi người có dịp nghỉ ngơi, 
họp mặt với gia đình hay bè bạn, 
cùng đón mừng năm mới và chúc 
cho nhau một năm mới vui vẻ, một 
“Happy New Year”. 
Đứng trước một năm mới, người ta 
cũng có thói quen nhìn lại năm qua, 
thấy mình đôi khi lãng phí thời gian, 
tiền bạc, biếng nhác, trễ nải, để lỡ 
qua nhiều cơ hội tốt, nên lương tâm 
có phần áy náy. Do vậy, trong bầu 
không khí mới mẻ và phấn khởi của 
ngày đầu năm, người ta thường đưa 
ra những lời cam kết đầu năm, 
những “New Year Resolutions”, hạ 
quyết tâm bỏ đi những thói hư, tật 
xấu cũ, hứa hẹn với lòng mình rằng 
sẽ thay đổi những điều không hay, 
không tốt trong đời sống, công việc 

v.v. hầu cho năm mới 
sẽ vui vẻ, tốt đẹp hơn 
năm qua. 
Thế nhưng những điều 
cam kết đầu 
năm có mang lại 
những thay đổi gì 
trong đời sống không? 
Có người đang chìm 
vào những nghiện 
ngập, nợ nần, khó 
khăn trong đời sống, 

muốn xua đuổi cái xui năm cũ, đang 
mong chờ vận hên sẽ đến trong 
năm mới. Những người này dồn hy 
vọng vào những điều cam kết đầu 
năm, hạ quyết tâm thay đổi trong 
năm mới. Có người theo đuổi những 
điều cam kết đầu năm được vài tuần 
hay vài tháng, rồi bỏ cuộc. Có người 
sau nhiều năm làm cam kết, nhiều 
năm thất bại, nên đã cam kết không 
bao giờ làm cam kết đầu năm nữa. 
Những cam kết đầu năm có cơ hội 
thành tựu không? Theo các nhà 
phân tích tâm lý, những điều cam 
kết đầu năm khó mà thành tựu 
được, lý do là những điều này 
thường chỉ là những ước muốn 
suông mà thôi, chứ không phải là ý 
chí thực sự muốn hành động. Thí dụ 
như một người thực tâm muốn bỏ 
thuốc lá, người đó có thể tập bỏ 
ngay bất cứ lúc nào, chứ đâu cần 
phải đợi đến ngày đầu năm, rồi mới 
cam kết hay hứa hẹn. 

Tùng Tri



Theo các nhà tâm lý, các điều cam kết 
khó mà thành sự thật vì chúng ta 
thông thường chỉ có ý định nhưng 
không đi kèm với hành động. Các 
điều cam kết đầu năm thật khó thực 
hiện vì trong rất nhiều người, giữa 
lòng mong ước và ý chí hành động là 
một khoảng cách rất 
lớn. Như vậy thì chúng 
ta có nên tiếp tục truyền 
thống làm cam kết đầu 
năm hay không?
Theo thiển ý chúng tôi, 
có ít nhất là ba lý do tích 
cực mà chúng ta cứ nên 
tiếp tục làm cam kết đầu 
năm.
Lý do thứ nhất, khi bạn và tôi gỡ tấm 
lịch cũ xuống và treo tấm lịch mới lên, 
đây là dịp tiện để chúng ta tự đánh 
giá lại một năm qua. Bạn và tôi có 
thăng tiến thêm một bước nào trong 
nghề nghiệp, tài chánh, sức khỏe 
không? Bạn và tôi có dành nhiều thời 
giờ hơn với những người thân yêu, 
xây đắp các mối quan hệ không? 
Trong năm qua, bạn và tôi có đầu tư 
thời giờ và năng lực trong những 
công việc mang lại lợi ích cho cuộc 
sống, hay đã mù quáng, tiếp tục lãng 
phí vào những chuyện gây nhiều tổn 
hại. Lời Kinh Thánh có nhắc nhở “ Hãy 
vỡ ruộng mới. Đừng gieo giống trong 
ruộng đầy gai gốc” (Giê-rê-mi 4:3). 
Lý do thứ nhì, đầu năm mới là một 
dịp tiện để điều chỉnh lại những 
hoạch định lâu dài. Chúng ta đang 
sống trong một thế giới với nhiều 
biến động và thay đổi mỗi ngày. 
Những mục tiêu đề chúng ta đề ra hai 
ba năm trước, có thể không còn phù 
hợp với hoàn cảnh hiện tại hay cho 

chính nhu cầu của chúng ta. Trước 
đây, chúng ta có thể đặt ra những 
mục tiêu cao quá với sức mình mà 
không biết, cho nên ngày đầu năm là 
dịp tốt để nhìn lại và điều chỉnh 
những mục tiêu này cho thích hợp. 
Để nâng cao xác suất thành công, các 

nhà tâm lý học khuyên 
rằng, khi cam kết điều gì, 
bạn phải ghi xuống giấy 
để có thể nhớ và theo dõi 
được. Nên cam kết những 
điều thực tế, có thể thực 
hiện được. Nếu bạn đặt ra 
chỉ tiêu xóa nghèo cho cả 
thế giới thì là chuyện quá 

cao vời, nhưng nếu bạn quyết tâm 
dành ra một khoản tiền cụ thể nào 
đó, để bảo trợ một trẻ em nghèo là 
chuyện có thể thực hiện được. Những 
điều cam kết phải cụ thể, thí dụ như 
đừng nói rằng năm nay tôi sẽ giảm 
ký, nhưng nên đặt ra chỉ tiêu rõ ràng 
là sẽ giảm từ 80 ký xuống 70 ký. Phải 
đặt ra thời hạn cho những chỉ tiêu 
này, thí dụ như phải giảm 10 ký trước 
tháng sáu năm nay. Rồi sau đó, có 
một chương trình hành động cụ thể, 
thí dụ như chạy bộ mỗi tuần mấy giờ, 
đi bơi mấy ngày, hay ăn kiêng những 
món gì vv. Các nhà tâm lý cũng 
khuyên nên chuẩn bị cho những lúc 
tinh thần chán nản, không còn trạng 
thái phấn khởi như khi mới bắt đầu. 
Nên liên kết với những người cùng 
một hoàn cảnh hay mục tiêu để nâng 
đỡ và khích lệ nhau.
Lý do thứ ba, chúng ta nên tiếp tục 
làm cam kết đầu năm, để chúng ta 
thấy mình thật là yếu đuối và cần đến 
sự hỗ trợ của Thiên Chúa đến dường 
bao. Chúng ta không nên phủ nhận 
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sức mạnh của ý chí cá nhân, nhưng 
quả thật, bạn và tôi là những con 
người rất giới hạn. Đầu tiên, hoàn 
cảnh chung quanh chi phối nặng nề 
trên chúng ta. Một người nghiền đi 
mua sắm, phải chống đỡ với hàng 
ngàn cảnh quảng cáo hấp dẫn đập 
vào mắt mỗi ngày, khắp nơi trên 
đường phố, trên TV, báo chí. Một 
người nghiền nhậu nhẹt làm sao 
tránh nổi lời mời mọc liên tục của 
bạn bè. 
Thứ nhì, chúng ta đang chống chọi 
với những thói quen đã hình thành 
qua nhiều năm, nhiều tháng, như 
nhiều viên gạch cộng dính với 
xi-măng, đã xây nên một bức tường 
kiên cố, đâu dễ gì xóa bỏ được trong 
một tuần, một tháng. Lương tâm 
chúng ta mong mỏi làm điều chính 
đáng, nhưng áp lực của hoàn cảnh và 
bức tường của thói quen, đã ngăn trở 
chúng ta hành động. 
Quý bạn thân mến,
Khi trình bày đến đây, tôi bỗng nhớ 
đến một nhân vật thật đặc biệt có ghi 
trong Kinh Thánh. Nhân vật này là 
Sau-lơ, một người Do thái chính gốc, 
sinh trưởng và lớn lên tại Tạt-sơ, xứ 
Si-li-si. Chàng thanh niên đúng là con 
nhà tông, thuộc dòng đại tộc, mà 
bản thân thì học hành, đỗ đạt rất cao. 
Chúng ta hãy nghe chàng Sau-lơ kể 
lại lý lịch bản thân như sau:
“Tôi sinh trưởng trong một gia đình Do 
thái chính gốc, thuộc đại tộc 
Bên-gia-min; tôi là người Do-thái 
thuần túy; giữ giáo luật rất nghiêm 
khắc vì tôi thuộc dòng Biệt-lập, xét 
theo tiêu chuẩn thánh thiện của luật 
pháp Môi-se, nếp sống của tôi hoàn 
toàn không ai chê trách được.” 

(Phi-líp 3:5-6)
Sau-lơ không chỉ tự hào về gia thế, 
địa vị, học thức và tư cách đạo đức 
hoàn hảo của mình, nhưng là một 
người kiên quyết hành động. Để bảo 
vệ Do-thái giáo, chàng thanh niên 
Sau-lơ đã có một thời tích cực ra tay 
đàn áp và khủng bố những người tin 
theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế 
nhưng Chúa Giê-xu đã đến với Sau-lơ 
và biến đổi hoàn toàn cuộc đời 
chàng thanh niên này. Sau-lơ chợt 
nhận ra tư cách đạo đức của mình 
thật chẳng ra gì trước tiêu chuẩn 
thánh khiết tuyệt đối của Thiên Chúa. 
Quan trọng hơn nữa, Sau-lơ nhận ra 
tình thương của Chúa Cứu Thế 
Giê-xu vượt lên trên những lầm lỗi, 
vấp phạm của mình. Chàng thanh 
niên Sau-lơ bỗng dưng hạ đi bức 
màn kiêu ngạo bên ngoài và đã từng 
tâm sự một cách chân thành về sự 
yếu đuối trong bản ngã của mình 
như sau:
“Dù tôi ước muốn làm điều tốt, nhưng 
không thể nào thực hiện. Tôi chẳng 
làm điều tốt mình muốn, lại làm điều 
xấu mình không muốn” (Rô-ma 7:18).
Sau-lơ, sau này đổi tên là Phao-lô, có 
nghĩa là “nhỏ”, vì ông nhìn nhận mình 
là một người hèn mọn và chẳng 
đáng kể . Thế nhưng Thiên Chúa đã 
sử dụng ông như một nhà truyền 
giáo vĩ đại nhất trong lịch sử, rao báo 
tin vui của Chúa Cứu Thế Giê-su cho 
mọi dân tộc. Phao-lô đã trải qua bao 
thử thách, bị tù đày, xiềng xích, đói 
khát, hoạn nạn, nhưng ông đã đặt 
nền tảng vững chắc cho sự phát triển 
của hội thánh ra khắp thế giới. Ông 
cũng là tác giả của nhiều sách trong 
Kinh Thánh, trình bày thật rõ ràng và 



sinh động về chương trình cứu rỗi 
nhân loại của Chúa Cứu Thế Giê-su. 
Thế thì bí quyết trong đời sống của 
Phao-lô là gì? 
Ông thường nói: “Khi tôi yếu đuối là 
lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 
12:10). Phao-lô thừa nhận mình yếu 
đuối, không tự vượt lên trên hoàn 
cảnh hay tự chiến thắng được bản 
ngã của chính mình. Những lúc như 
vậy, ông nương dựa hoàn toàn nơi 
tình thương, sự mở đường và năng 
lực của Thiên Chúa ban cho để tiếp 
tục thực hiện những công việc tốt 
lành. Quyền năng thiên thượng ở 
cùng Phao-lô khi ông thấy mình yếu 
đuối và cần Thiên Chúa hỗ trợ. Trải 
qua một đời đầy cam go, thử thách, 
Phao-lô thừa nhận rằng “Mọi việc tôi 
làm được đều do năng lực Chúa ban” 
(Phi-líp 4:13)
Quý bạn thân mến,
Tấm gương của Phao-lô đã mở ra cho 
chúng ta một cánh cửa hy vọng 
trong năm mới. Quý vị và tôi không 
tự vượt lên trên những hoàn cảnh, 
thói quen hay bản ngã của chính 
mình, để thực hiện những cam kết 
đầu năm, để theo đuổi những mục 
tiêu tốt lành trong cuộc sống, nhưng 
Thiên Chúa có thể giúp chúng ta.
Hãy mời Chúa Giê-su bước vào đời 
sống, ban cho quý vị và tôi sức sống 
mới. Chúa Giê-su chính là Thiên 
Chúa, là Đấng sáng tạo ra muôn loài, 
là Đấng nuôi dưỡng và chăm sóc quý 
vị và tôi mỗi ngày. Ngài biết chúng ta 
không tự mình chiến thắng được 
bản ngã tội lỗi, nên cách đây hơn 
2000 năm, Ngài đã tự nguyện giáng 
sinh thành người, sau đó chịu chết 
treo trên thập tự, lãnh món nợ tội thế 

cho quý vị và tôi. Những ai tin vào 
tình thương và sự chết thế của Ngài, 
thì người đó được Thiên Chúa xóa 
bôi mọi tội lỗi và thoát khỏi sự đoán 
phạt đời đời. 
Chúa Giê-su đã tự nguyện lìa Thiên 
Đàng cao sang, đến thế gian trong 
hình hài một con người, để cảm 
thông với những yếu đuối, đau khổ 
của quý vị và tôi. Những ai tin nhận 
tình thương và sự hy sinh của Ngài, 
thì cũng nhận được món quà thiên 
đàng vô giá và một sức sống mới 
mãnh liệt trong tâm hồn.
Quý vị và tôi không cô đơn. Chúng ta 
không phải tự mình chống chọi một 
cách vô vọng với hoàn cảnh và bản 
ngã yếu đuối của mình. 

Hãy nương tựa nơi Chúa Cứu Thế 
Giê-su, như Phao-lô đã từng nương 
tựa. Hãy bắt đầu một năm mới bằng 
lời chứng sống của chính Phao-lô:
“Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con 
người mới: cuộc đời cũ đã qua, 
nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn 
đổi mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Xin kính chúc quý vị một năm thực 
sự mới, hoàn toàn mới.

(phatthanhhyvong.com)
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Sang năm mới, mọi người đều ước muốn, 
Ước mong sao, thân thể được bình thường, 
Được giảm cân, cho đúng cỡ dễ thương, 
Và tránh khỏi, những nguy cơ tai vạ! 

Thật đúng vậy, ai cũng mong tốt cả, 
Tốt cho mình, cho hết cả người thân, 
Cho bà con, và bè bạn xa gần, 
Mong năm mới, mọi người tràn hạnh phúc! 

Nhưng trên hết, ta phải nên khắc phục, 
Những khó khăn, những trở ngại đang chờ, 
Mà vững lòng, nơi chân Chúa tôn thờ, 
Luôn tin kính, Đức Chúa Trời vinh hiển! 

Trong năm mới, nguyện hết lòng cứ tiến, 
Cậy quyền năng, từ Chúa ở trên Trời, 
Ngài giúp ta, sắp xếp hướng cuộc đời, 
Theo ngày tháng, ta bình an nhịp bước! 

Nguyện năm mới, được tràn đầy phước hạnh, 
Được vững tin, luôn nhận biết Nước Trời, 
Nơi Thiên Đàng, Chúa hằng hữu đời đời, 
Vẫn từng chút, chăm nom và bảo vệ! 

Tiểu Minh Ngọc

Năm Mới Đổi Mới Tâm Hồn

"Sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, 
còn sự tin kính ích lợi mọi mặt." 

1 Ti-mô-thê 4:8 



Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 9   11

Tôi là một tín đồ Cơ đốc nhưng tôi 
thường ít suy nghĩ về Đức Chúa Trời. 
Cuộc sống bộn bề, công việc, gia 
đình, bạn bè, thú vui cuốn tôi đi. 
Cũng có những lúc trong tâm tôi tĩnh 
lại, như một buổi sáng mới đây, sau 
khi đạp xe một vòng hồ Tây, sương 
mù phủ trắng mặt hồ, dừng xe nghỉ 
trò chuyện với một người bạn, anh ấy 
nói về những tập tục tín ngưỡng của 
con người trong xã hội ngày hôm 
nay,  ví dụ như cần phải cúng cái này 
để tránh hạn này, cần phải xuất hành 
theo hướng này để tốt công việc nọ, 
cần phải đi xe màu này để hợp với 
mạng số này hoặc muốn xin tài lộc thì 
đến Đền A, còn muốn cầu con cái thì 
đến Đền B.........
Tôi bỗng nhận ra đó thực sự là những 
niềm tin bé con con, xuất phát từ 
ham muốn của cá nhân, giống như 
tôi chỉ khi mong muốn một điều gì đó 
ngoài khả năng hoặc gặp một khó 

khăn nào đó trong cuộc sống, không 
giải quyết được và lúc đó tôi mới suy 
nghĩ cầu khẩn Đức Chúa Trời. Niềm 
tin của chúng ta đang mang tính vụ 
lợi. 
Tôi hỏi anh ấy là những sự cúng bái 
bùa phép ấy sẽ dẫn con người ta đi 
đâu? Chẳng bao giờ hết ham muốn, 
chẳng bao giờ hết nan đề. Đời sống 
tâm linh của chúng ta loay hoay 
trong những mục tiêu tầm thường 
mà chẳng bao giờ tìm thấy sự thanh 
thản.
Buổi sáng hôm đó trong tôi bỗng 
tràn ngập những suy nghĩ về Đức 
Chúa Trời. Anh có tin vào ĐỊNH MỆNH 
không? Có! Định mệnh được tạo ra 
bởi ai? Đức Chúa Trời! Nếu vậy thì ai 
có thể thay đổi được định mệnh của 
chúng ta? Liệu ông thần cây Đa có 
sửa được định mệnh của chúng ta 
không? Hay cầu khẩn một vị thần 
sông, thần suối nào đó có thay đổi 
được định mệnh của chúng ta 
không? Câu trả lời là không.
Vậy hãy giao phó cả cuộc đời mình 
cho Đức Chúa Trời và chỉ có cầu khẩn 
Đức Chúa Trời, cầu xin tình yêu 
thương của Người, vì Chúa tạo ra 
định mệnh của chúng ta, chỉ có Chúa 
mới có thể làm thay đổi nó. Cầu 
nguyện Chúa là con đường duy nhất 
để có thể có được một niềm tin lớn, 
mới mang đến sự thanh thản thật sự 
trong đời sống chúng ta.
Công việc của tôi là làm phim. Mỗi khi 

Tôi Có Được Niềm Tin Lớn Trong Đời

Nhiều người biết Bùi Thạc Chuyên là một đạo diễn điện ảnh rất nổi tiếng nhưng 
còn ít người biết anh là một tín đồ Cơ Đốc. Kinh nghiệm cảm động về Chúa của 
anh mang lại sự khích lệ đời sống đức tin của mỗi chúng ta.
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bước vào một bộ phim giống như 
chuẩn bị vào một trận chiến với vô 
vàn những điều rủi ro vượt quá khả 
năng tiên lượng của con người. 
Thời tiết chẳng hạn. Khi bắt đầu 
quay phim, tập hợp hàng trăm con 
người, thuê mướn máy móc thiết bị, 
chỉ cần thời tiết không thuận lợi là có 
nguy cơ tốn kém vô vàn. Bao giờ 
trước khi bắt tay vào quay phim, 
những người chịu trách nhiệm chính 
trong đoàn làm phim cũng phải xem 
ngày giờ rồi cúng bái rất cẩn thận. 
Cúng khai máy, cúng bắt đầu bối 
cảnh, cúng mở đầu ngày 
mới…Ngoài Phật, Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, trong vùng có bao nhiêu 
thổ thần, cây thần, đá thần, cá thần, 
chim thần… tóm lại là bao nhiêu loại 
thần ở vùng đó là đều khấn vái, cầu 
may cho mọi việc thuận lợi. 
Riêng với tôi, trong những bộ phim 
của mình, tôi không mảy may lo lắng 
phải chọn ngày chọn giờ, hoặc phải 
khấn vái tứ phương, tôi giao phó mọi 
sự cho Chúa. Tôi cầu nguyện. Ngài sẽ 
chỉ con đường sáng cho tôi đi. Tôi có 
niềm tin lớn trong đời sống mình, tôi 
không cần phải lo lắng bởi những 
niềm tin nhỏ bé kia nữa. 
Và quả thật, những gì Chúa đã làm 
trong đời sống của tôi, thật là kỳ diệu 
thay. Nhiều khi tôi đã gặp những thử 
thách kinh hoàng về sức khỏe, về 
công việc, có những lúc tôi tưởng 
mình suy sụp. Tôi chỉ còn có thể quỳ 
xuống mà cầu nguyện xin Chúa đoái 
thương tôi.
Tôi luôn nhớ đến lời Ngài trong sách 
Thi Thiên: “Ngài khiến tôi an nghỉ 
nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến 
mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh 

hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công 
bình, Vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi 
trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng 
sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng tôi…” 
Chúa đã nâng đỡ tôi vượt qua tất cả 
những khó khăn đó. Ngài đã mang 
đến cho những công việc của tôi 
những thành tựu mà tôi không thể 
ngờ được. Nhiều bộ phim của tôi 
được giải thưởng, được khen ngợi. 
Nhưng quả thực, điều lớn hơn cả là 
Chúa đã ban cho tôi lòng tin rằng: 
Bản thân tôi chẳng làm được như thế 
đâu mà đó là ơn phước của Chúa ban 
cho tôi. 
Vì thế khi có được sự khen ngợi, hoặc 
được giải thưởng thì tôi cũng chẳng 
quan tâm nhiều. Vì những lời khen 
ngợi đó, những giải thưởng đó 
không phải dành cho tôi, mà chính là 
lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi thanh 
thản với lời khen, dù có hay không, 
để tập trung vào những công việc 
mới mà tôi tin rằng, tôi chỉ có thể làm 
hết sức của bản thân mình. Còn 
thành công đến đâu là sự xếp đặt 
của Chúa.
Tôi có được niềm tin lớn trong đời 
sống mình rồi, tôi không còn lo lắng 
bởi những điều nhỏ nhặt. Vì chỉ có 
Đức Chúa Trời mới có thể sửa đổi 
được số mệnh của ta, nếu như ta 
thành kính kêu cầu Ngài.

Bùi Thạc Chuyên 
(Theo Bản tin Thông Công #34,
 HTTL miền Bắc)
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Xuân Tin Lành
“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, 

sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; 
mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.”  (Thi Thiên 1:3)

Đời người nhiều nỗi điêu linh
Như mùa Đông lạnh buồn tênh bốn bề

Nhìn trời, nhìn đất ủ ê
Hỏi mình, mình sẽ đi về...  nơi đâu?

Xuân Tin Lành đến đã lâu
Xua tan mọi nỗi khổ đau... dưới trần

Thiên Quang soi chốn tối tăm
Trái tim tan vỡ sẽ lành vết thương

Trước đây đã trót lạc đường
Bây giờ đón ánh triêu dương vào lòng

Như cây tươi thắm được trồng
Bên dòng suối mát, trái bông theo mùa

Dẫu trong bão tố, phong ba
Cũng không dứt tiếng Thánh Ca vang lừng

Xuân Tin Lành, Xuân Vô Cùng!

  Tường Lưu
(nuoctroi.org)

Mùa Xuân tiếp nối mùa Đông
Thiên nhiên chuyển đổi lạ lùng xiết bao!

Mùa Xuân mơn mởn... mai, đào
Mùa Đông rét mướt, âu sầu cỏ cây

Xuân về cảnh vật đổi thay
Cành khô trụi lá, giờ đây xanh rờn

Ngàn hoa đua nở trong vườn
Chào Xuân, chim hót véo von... Xuân tình!  
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Kính thưa quý vị, 
Nói đến Tết, chúng ta không thể bỏ 
qua những câu đối Tết vừa có vần có 
điệu, rập ràng, vừa ý nhị, chằng hạn 
như câu

“Đa lộc đa tài đa phú quý
Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm”

nghĩa là 
(Nhiều tiền, nhiều tài, nhiều sang 

trọng, 
Được thời, được lợi, được lòng 

người.)

và
“Phúc lai miên thể trạch
Lộc mãn trấn gia thanh”

(Phước dâng tràn mọi nẻo, 
Lộc thơm ngát cửa nhà)

“Lộc biếc hoàng mai Xuân hạnh phúc
Nhụy thắm hồng đào Tết an khang”
(Xuân hạnh phúc có mai vàng, chồi 

non xanh biếc,
Tết an khương hoa đào đỏ, nhụy 

còn thắm tươi.)

Ngoài những câu đối đồng bào ta 
còn trao nhau những câu chúc Xuân:

Năm cũ vừa qua,
Bước sang năm mới

Hôm nay con tới 
Kính chúc ông bà

Sống lâu sức khỏe,
Trẻ mãi không già

Yêu thương thuận hòa, 
Cửa nhà sung túc

An khang, hạnh phúc,
Ơn Trời thương ban
Suốt năm may mắn,
Làm ăn phấn chấn
Phúc, lộc, thọ, tài, 

Ông bà hưởng trọn
Đôi lời con mọn, 

Kính chúc ông bà.
Vậy, Phước là gì? Theo Việt Nam Tự 
Điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, 
phước có nghĩa là phúc, là điều tốt 
lành được Trời ban.
Theo Từ Điển Mở Wiktionary, “phước” 
là điều may lớn, mang lại cho ta 
những tốt lành lớn. Có câu "Phúc 
nhà anh còn to lắm!", có nghĩa là dầu 
gặp họa nhưng vẫn còn may.
Theo Từ điển Hán-Việt của Đào Duy 
Anh thì chữ Phước là sự kết hợp với 
những chữ phúc lại với nhau như: 
phúc đức, phúc ấm, phúc tinh, phúc 
hạnh, hồng phúc, diễm phúc, v.v. 
nhằm chỉ sự vui vẻ, no ấm, an lành.
Quý vị có biết vì sao ngày Tết, đồng 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang

Chữ  Phöôùc 
trong

Thánh Kinh
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bào ta thường treo trước nhà chữ 
phúc lộn ngược? Câu trả lời được 
nhiều người đồng ý: Là vì ở trên bình 
diện ngôn ngữ, thì đây chính là lối 
"chơi chữ" đặc sắc dựa theo sự đồng 
âm. Chữ phúc lộn ngược có nghĩa là 
phúc đảo, nghĩa là "điều tốt, vận 
may đến" như câu đối của cụ 
Nguyễn Công Trứ: 

“Chiều ba mươi co cẳng đạp thằng 
bần ra cửa,

Sáng mùng một đưa tay bồng ông 
phúc vào nhà.”

Còn chữ phước trong chữ Hán lại 
phù hợp với Thánh Kinh, chữ nầy 
được viết theo lối tượng hình, được 
cấu tạo thành 4 chữ: Thiên, Nhất, 
Khẩu, Điền.
(1) Chữ thứ nhất, Thiên là Ông Trời, là 
Chúa Trời, Đấng có từ trước, là Đấng 
Thượng Cổ. Danh hiệu “Đấng 
Thượng Cổ” được ký thuật 3 lần 
trong Thánh Kinh. (Đa-ni-ên 7: 9,13 
và 22) 
(2) Chữ thứ nhì, Nhất, chỉ một người, 
(3) Chữ thứ ba, Khẩu, chỉ môi miệng 
và (4) Chữ thứ tư, Điền là cánh đồng.
Như vậy, người có phước là người có 
được Đức Chúa Trời làm chủ đời 
sống mình, được Ngài trò chuyện, 
tâm sự với mình và mình với Ngài, 
được sống an vui trong cảnh địa 
đàng. Vì nơi nào có Chúa thì nơi đó 
chính là thiên đàng. 
Hai câu Thánh Kinh diễn tả chữ 
phước, được ký thuật trong Thi 
Thiên 146:5-6 "Phước cho người có 
Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ, 
tức là người đặt hy vọng nơi Chúa 
Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình. Chúa 
sáng tạo đất trời cùng với biển và mọi 
vật trong đó, Ngài giữ lòng thành tín 
đến đời đời."

Thưa quý vị, mỗi khi nghĩ đến phước 
chúng ta thường nghĩa đến những 
phước hạnh vật chất, tình cảnh, hay 
tinh thần, là những điều tốt lành, 
những phước nầy chợt đến lại chợt 
đi. Ít khi nào chúng ở mãi với chúng 
ta. Phước hạnh đó chẳng khác gì 
ngày vui qua mau! 
Nhưng chữ Phước trong Thánh Kinh 
nói đến phước thật, phước dài lâu, 
phước vững bền. Thánh Kinh chép: 

"Phước thay cho người tin cậy 
Chúa Hằng Hữu, 

Và chọn Chúa Hằng Hữu làm Đấng 
để tin cậy hoàn toàn. 

Người ấy sẽ như cây trồng gần 
dòng nước, 

Có rễ ăn sâu vào dòng nước 
sạch trong, 

Nó sẽ không sợ dù trời nóng 
như nung như đốt, 

Lá trên cành vẫn mãi xanh tươi; 
Gặp năm hạn hán nó chẳng lo gì, 

Nhưng cứ không ngừng trổ hoa
 sinh trái." (Giê-rê-mi 17:7-8)

Thưa quý vị, khi ta chúc cho người 
nào đó hoặc ta nhận được lời chúc, 
cả hai đều nói lên lòng ao ước, hay 
lời nguyện cầu với Đấng có thẩm 
quyền làm thành những lời chúc hay 
những mơ ước đó. Đấng ấy là ai? 
Đấng ấy chính là Đức Chúa Trời, là 
Đấng Tạo Hóa mà đồng bào ta 
thường gọi với lòng tôn kính và gần 
gũi là Ông Trời. 
Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, 
tiết lộ rằng: "Ban đầu Đức Chúa Trời 
dựng nên trời đất." (Sáng Thế Ký 1:1)
Câu Thánh Kinh nầy đã đưa dẫn 
những người có lòng tìm kiếm chân 
lý và ngay cả có những nhà vô thần 
khi đọc câu Thánh Kinh nầy đã ăn 
năn quay lại với Đức Chúa Trời. 
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Câu Thánh Kinh này cũng thách thức 
mọi triết thuyết mọi thời đại, chứng 
minh cho mọi người biết rằng có 
một Đấng sáng tạo trời đất và muôn 
loài vạn vật. Nhiều năm về trước, Đức 
Chúa Trời đã hỏi ông Gióp: 
"Khi ta đặt nền trái đất, thì 
ngươi ở đâu? Nếu ngươi 
thông sáng, hãy tỏ bày đi." 
(Gióp 38:4). Câu hỏi nầy 
cũng thách thức những lý 
thuyết gia về vũ trụ, những 
người theo thuyết tiến hóa 
rằng: Nếu các ngươi tuyên 
bố rằng các ngươi biết rõ 
về nguyên thủy của vũ trụ 
nhưng vì lẽ nào các người 
lại không biết lúc đó các 
ngươi đang ở đâu khi Ta 
đặt nền trái đất?
Thánh Kinh cũng cho biết rằng: "Bấy 
giờ, Đức Chúa Trời Hằng Hữu lấy bụi 
đất nắn nên hình người, hà sinh khí 
vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài 
sinh linh." (Sáng Thế Ký 2:7) tức là loài 
thọ tạo có linh hồn. Nhưng tiếc là loài 
người đã khước từ Đức Chúa Trời, 
không vâng lịnh Ngài, tự tìm cho 
mình con đường riêng, hậu quả của 
tội lỗi ấy khiến cho con người phải 
sống trong khổ đau và chết trong 
tuyệt vọng. 
Chính vì thế mà Ngôi Hai Chúa Trời là 
Chúa Cứu Thế Jesus, danh hiệu của 
Ngài là Đấng Thượng Cổ, Đấng có từ 
trước đời đời vô cùng cho đến đời 
đời vô cùng đã giáng thế làm người 
để chết thế cho con người trên cây 
thập tự. Nhưng Chúa không chết 
luôn, đến ngày thứ ba, Chúa đã sống 
lại từ cõi chết, Ngài về trời và chờ đợi 
con người ăn năn tội quay về với 
Ngài. Cho nên bất cứ ai tiếp nhận 

Chúa Jesus, người ấy chẳng những 
được nối lại với nguồn sống từ trời 
mà còn được nối liền nguồn phước 
từ trời. Ước mong năm mới nầy nếu 
quý vị muốn nhận được phước mới. 

Muốn nhận phước mới 
nầy:
(1) Trước nhất quý vị Nhận 
biết Đức Chúa Trời, là Chân 
Thần, là Đấng Sáng Tạo 
mình: Thánh Kinh dạy 
rằng: "Người khôn chớ khoe 
sự khôn mình; người mạnh 
chớ khoe sức mạnh mình; 
người giàu chớ khoe sự giàu 
mình; Nhưng kẻ nào khoe, 
hãy khoe về trí khôn mình 
biết Ta là Đấng Tự Hữu 
Hằng Hữu, Ta thi hành việc 

nhân từ, công chính, liêm khiết trên 
khắp thế giới vì Ta ưa thích những sự 
ấy."  (Giê-rê-mi 9:23-24) 
Ngày nay, chúng ta thường nghe 
những sự khoe khoang của con 
người, họ khoe về sự giàu có mình, 
trí thông minh mình, quyền lực 
mình, khoe về sức mạnh mình, 
nhưng tất cả những sự khoe khoang 
đó không đặt trên nhận thức rằng sở 
dĩ mình được khôn ngoan, sức mạnh, 
giàu có, quyến thế là mình được 
Chúa Trời ban cho. 
Cho nên nếu chúng ta khoe thì 
chúng ta phải khoe về trí khôn mình 
nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, là 
Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu. Khi quý vị 
nhận biết điều nầy thì quý vị mới 
thật sự là người có phước.
Ai trong quý vị đã từng phải nằm 
trên bàn mổ? Hẳn người đó phải biết 
ơn Sir James Simpson vì ông ta là 
người đã phát minh ra thuốc gây mê   
để giải phẫu. Nếu không nhờ loại 
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thuốc nầy, thì khó có người sống sót 
sau ca giải phẫu lớn! 
Một ngày kia có người hỏi Sir James 
Simpson: "Thưa ông! Xin ông cho biết 
sự khám phá lớn nhất trong đời là gì?" 
Thay vì trả lời là thuốc gây mê 
(Choloroform) thì nhà bác học James 
Simpson nói: "Sự khám phá lớn nhất 
trong đời sống của tôi đã xảy vào ngày 
25 tháng 12 năm 1861. Trong ngày đó, 
tôi nhận biết rằng mình là một tội 
nhân, cần đến một Cứu Chúa mà Chúa 
Cứu Thế Jesus chính là Đấng giải cứu 
tôi ra khỏi tội!"
Thưa quý vị, năm mới nầy nếu quý vị 
muốn nhận được phước mới, là hạnh 
phước vượt qua mọi phước hạnh 
tầm thường chóng qua của trần thế? 
Trước hết quý vị nhận biết có một 
Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất 
và Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời 
trong thân xác con người, Ngài đã 
giáng thế cách đây hơn 2000 năm để 
chết thế tội cho cho chính quý vị. 
Sau khi nhận biết Đức Chúa Trời là 
Chân Thần, nhận biết Đức Chúa 
Jesus là Cứu Chúa mình, quý vị hãy đi 
một bước kế tiếp là:
(2) Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế Vào Đời 
Sống. Một khi có Chúa ngự trị tâm 
hồn, đời sống quý vị sẽ được Ngài 
biến đổi! Không chỉ biến đổi bên 
ngoài như mỗi năm Tết đến, nhà cửa 
được sơn lớp sơn mới, được mặc 
quần áo mới. Lời Thánh Kinh cho biết 
những ai tiếp nhận Chúa sẽ có được 
cuộc sống mới! Đây cuộc sống kỳ 
diệu, cuộc sống tràn ngập hạnh 
phúc và niềm vui, vui thật sự, vui mãi 
mãi. 
Chắc quý vị đã có lần nghe qua niềm 
hạnh phúc của những thành phần 
trong xã hội qua những vần thơ sau:

Tam niên đại hán phùng cam vũ 
(Nông Gia) Cơn mưa rào trút đổ sau 3 
năm hạn hán
Thiên lý tha hương ngộ cố tri (Lữ 
khách) Sống xa quê hương cả ngàn 
dậm vô cùng vui sướng khi gặp lại 
bạn hiền (bạn thân) 
Thục nữ động phòng hoa chúc dạ 
(Thiếu nữ) Niềm hạnh phúc của 
người con gái trong đêm tân hôn 
bên người chồng yêu dấu.
Hàn nho kim bảng quảy danh đề 
(Nho sinh nghèo) thư sinh nghèo 
được đỗ dạt cao, tên được ghi trên 
bảng vàng
Nhưng niềm vui hay hạnh phúc nầy 
không thể sánh bằng một cuộc đời 
có Chúa, như lời Thánh Kinh hứa: 
"Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế thì nấy 
là người được tạo dựng nên mới; cuộc 
đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời 
sống hoàn toàn đổi mới. Tất cả cuộc 
đổi mới đều do Đức Chúa Trời thực 
hiện. Ngài cho chúng ta phục hòa với 
Ngài, nhờ công lao Chúa Cứu Thế 
Jesus." (2 Cô-rinh-tô 5:17-18a)
(3) Sau khi nhìn biết Chúa, tiếp nhận 
Chúa vào tâm hồn, người nhận 
phước mới là người trải nghiệm 
được Ơn Phước Chúa ban: Một 
người đã từng sống trong hạnh 
phước đó đã thuật lại rằng: 

"Tôi luôn luôn tưởng nhớ Chúa, 
Có Ngài bên cạnh, tôi không nao sờn. 

Vì thế lòng vui vẻ, hồn mừng rỡ, 
Thân xác tôi nghỉ ngơi trong hy vọng. 
Vì Chúa không bỏ tôi trong âm phủ, 
Không để người thánh Ngài nát rữa. 

Chúa dạy tôi con đường vĩnh sinh; 
Chúa hiện diện là niềm vui tuyệt đỉnh, 
Gần bên Chúa là thích thú muôn đời." 

(Thi Thiên 16:8-11)
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Hàn Quốc có câu chuyện: Ngày xưa, 
tại thị trấn kia, có một thư sinh 
nghèo đem lòng thương một thiếu 
nữ xinh đẹp trong vùng. Họ thề non 
hẹn biển với nhau. Thời gian trôi qua 
chàng thư sinh đến kinh thành ứng 
thí, chàng hứa rằng khi mình có 
ngựa xe võng lọng sẽ trở về cưới 
nàng. Sau đó chàng đỗ trạng 
nguyên, được vua giao trọng trách 
thay mặt vua thanh tra tất cả quan 
chức trong cả nước. Để che mắt mọi 
người, anh khoác trên mình chiếc áo 
nho sinh nghèo, với những mảnh vá. 
Người con gái sau những năm mòn 
mỏi đợi chờ vẫn chung thủy chờ 
chàng trở về. Nhưng rồi sóng gió nổi 
lên, viên thị trưởng bắt cô gái về làm 
hầu thiếp! Cô nhất quyết cự tuyệt! 
Quá bực tức y giam cô vào ngục. Khi 
về đến nhà, gặp mẹ của người yêu, 
thay vì chàng được vồn vã tiếp đón, 
bà lại lạnh lùng, khi nhìn thấy trên 
người chàng là mảnh áo rách. Chàng 
giả vờ xin cơm. Bà nổi giận lấy cơm 
quăng ra ngoài đường. Chàng vẫn 
thản nhiên, lượm những nắm cơm 
thừa, phủi sạch cát, ăn ngon lành. 
Vừa lúc đó viên thị trưởng cho lính 
dẫn người yêu anh đến áp lực bà mẹ 
phải gả nàng cho y. Đến lúc nầy 
chàng nho sinh ngày nào, đưa nhẫn 
lịnh của vua ra, truyền bảo tên thị 
trưởng quỳ xuống chịu tội trước 
những lưỡi gươm của đội ngự lâm 
quân phục sẵn quanh đó. 
Thưa quý vị, 
Nếu chàng nho sinh không phải là 
quan thanh tra triều đình, chàng sẽ 
gạt nước mắt bỏ đi trước sự đối xử 
miệt khinh của mẹ người yêu mình! 
Chàng sẽ vô cùng tủi nhục khi thấy 

người yêu mình trong vòng tay kẻ 
khác! Nhưng không, chàng ta vẫn 
bình thản, mĩm cười trước mọi diễn 
biến của thói đời.
Tương tự như chàng nho sinh này, 
một khi quý vị được làm con của Đức 
Chúa Trời, được làm sứ giả của Ngài, 
thì không có phước hạnh nào có thể 
sánh bằng. Thánh Kinh nói rõ: 
"Anh em là thầy tế lễ của Vua Thiên 
Đàng. Anh em là một dân tộc thánh 
thiện, thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em 
được chọn để làm chứng cho mọi 
người biết Chúa đã đem anh em ra 
khỏi cảnh tối tăm tuyệt vọng đưa vào 
trong ánh sáng phúc hạnh kỳ diệu của 
Ngài. Trước kia thân phận anh em quá 
hẩm hiu, nhưng bây giờ anh em được 
làm dân Đức Chúa Trời." (1 Phi-e-rơ 
2:9-10a)
Thưa quý vị,
Ước mong năm mới nầy, quý vị sẽ 
nhận được phước mới, phước đó 
chính ơn cứu rỗi của Chúa Jesus, quý 
vị nhận được đặc ân làm Thiên tử 
Đức Chúa Trời dành cho những ai tin 
nhận Chúa Cứu Thế Jesus. 
Rất mong quý vị đến với Chúa Cứu 
Thế Jesus, xin Ngài ngự trị tâm hồn, 
quản cai đời sống mình, ngay giờ 
nầy.
Kính chào quý vị và các bạn.

(phatthanhhyvong.com)
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Thời gian thấm thoắt trôi mau, 
Bay qua cửa sổ, khác nào vó câu.
Những gì trên quả địa cầu,
Xoay vần vũ trụ, trong tay Chúa Trời.
Được sinh làm kiếp con người,
Do nôi tạo hóa định hình ngàn xưa.
Trên cao, nhựt nguyệt chiếu soi, 
Dưới đất muôn vật sản sinh từng ngày.

 Thế gian được Chúa an bày, 
 Mỗi thời, mỗi lúc, không sai chút nào. 
 Con người cuộc sống là bao?
 Chu kỳ muôn vật, cứ xoay không ngừng.
 Những gì đã có trước kia,
 Ngày nay vẫn có, ngàn sau vẫn còn.
 Khác chăng muôn vật sinh tồn,
 Quyền năng tạo hóa ban cho loài người.

  Vạn vật hiện hữu khắp nơi
  Nhu cầu Thượng Đế, phát ban dạt dào.
  Thánh Kinh "Truyền Đạo" ngày nào,
  Nhắc cho nhân loại trở về bên Cha.
  Những lời kêu gọi thiết tha,
  Không ngừng vang dậy, gần xa mọi miền.
  Trời Đông cho đến trời Tây,
  Khắp cùng thế giới chung quay về Ngài.

   Mùa xuân sắp đến bên thềm,
   Ban cho mặt đất, sắc màu xinh tươi.
   Mỗi lần xuân đến xuân đi, 
   Ước nguyền nhân loại, chứa chan tình người.
   Chúc mừng năm mới an khang,
   Muôn nhà như một, vững an phước Trời.
   "Truyền Đạo" kết thúc mấy lời,
   Kính Cha, yêu Chúa trọn đời khắc ghi.

     Nguyễn thị Thu Hương
            Cuối năm 2016

Chúc Mừng Năm Mới 2017 
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Haønh Trang 
Cho Naêm Môùi

Một năm cũ đã đi qua và không bao 
giờ trở lại. Những ngày tháng thanh 
xuân của chúng ta đã đi qua, đang đi 
qua và sẽ không bao giờ trở lại. Cuộc 
đời ngắn ngủi, mong manh, thời gian 
trôi đi nhanh chóng, rồi già nua bệnh 
tật và cái chết sẽ đến với mỗi chúng 
ta. Trước một thực tế hiển nhiên và 
phũ phàng như thế, chúng ta nên 
làm gì? Nên sử dụng cuộc đời như thế 
nào? 
Có hai con đường cho chúng ta chọn 
lựa. Hoặc là chúng ta bất cần đời, 
sống điên sống cuồng, sống ích kỷ; 
đắm mình trong những thú vui của 
đời, thỏa mãn tất cả những ham 
muốn ích kỷ và thấp hèn của mình, 
hoặc là chúng ta hướng cuộc đời về 
những mục tiêu cao đẹp, để có một 
đời sống trong sạch hữu ích cho 
chính mình và người xung quanh.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mỗi 
người một đời sống. Ngài cũng cho 
chúng ta ý chí tự do để lựa chọn cách 
sử dụng đời sống của mình theo ý 
chúng ta muốn. Tuy nhiên, hậu quả 
của cuộc sống đó chúng ta phải chấp 
nhận. Trong Thánh Kinh Lời Chúa 
dạy:“Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong 
buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở 
trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo 

đường lối lòng mình muốn, và nhìn 
xem điều mắt mình ưa thích, nhưng 
phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Ðức Chúa 
Trời sẽ gọi ngươi đến mà đoán xét” 
(Truyền Ðạo 11:9)
Thật ra, chúng ta không phải đợi đến 
ngày đối diện với Ðấng Tạo Hóa mới 
nhìn thấy hậu quả đau đớn của 
những đời sống thác loạn, ích kỷ, 
không từ chối điều gì mình ưa thích. 
Chung quanh chúng ta có biết bao 
nhiêu người bây giờ bị bệnh tật hành 
hạ vì đã sống trong say sưa, hút sách, 
trác táng. Bao nhiêu người bây giờ 
sống trong hối tiếc, dằn vặt, đau khổ 
vì đã chạy theo tiếng gọi của những 
tình yêu lãng mạn, không chung 
thủy với vợ với chồng. Chúng ta cũng 
thấy đầy dẫy những người bây giờ rất 
là cô đơn, buồn khổ vì cả đời sống ích 
kỷ, không biết nghĩ đến người khác.
Ðạo Chúa cũng dạy về luật nhân quả, 
luật nhân quả của Thánh Kinh dạy 
như sau:
“Chớ hề dối mình, Ðức Chúa Trời không 
chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi 
lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ 
bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ 
gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh 
mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8)
Có lẽ chúng ta không ai muốn sống 

Minh Nguyên

Haønh Trang 
Cho Naêm Môùi
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một đời sống mà đến cuối cùng phải 
ân hận, hối tiếc hoặc phải chuốc lấy 
đớn đau cho tinh thần cũng như thể 
xác. Nhưng vốn bản tính yếu đuối, dễ 
ngã vào những cám dỗ của hoàn 
cảnh, những ham muốn trong con 
người, chúng ta không thể tự sức 
mình vươn lên để sống một đời sống 
trong sạch và cao đẹp. Chúng ta cần 
nhờ Chúa là Ðấng yêu thương và chỉ 
một mình Ngài có thể giúp chúng ta. 
Ðã bao nhiêu lần năm mới đến đem 
cho chúng ta hy vọng, chúng ta hy 
vọng năm nay đời sống sẽ an vui 
hơn, gia đình sẽ hạnh phúc hơn, 
mình sẽ là người chồng, người cha, 
hay người vợ, người mẹ tốt hơn, đứa 
con ngoan ngoãn hơn. Nhưng rồi 
đâu cũng vào đó, chẳng có gì thay 
đổi.
Ðể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn 
của thất bại, chúng tôi kính mời quý 
vị đến với Chúa, đặt đức tin nơi Chúa, 
trao phó cuộc đời cho Chúa hướng 
dẫn. Ðó là bước đầu tiên, cũng là 
điều kiện tiên quyết để đời sống 
chúng ta có một hướng đi mới, cao 
đẹp và ý nghĩa. Thánh Kinh dạy:
“Hãy phó thác đường lối mình cho 
Chúa Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, 
thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” 
(Thi Thiên 37:5)
“Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, 
chớ nương cậy nơi sự thông sáng của 
con. Phàm trong các việc làm của con, 
khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn 
các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6)
Sau khi đã đặt lòng tin nơi Chúa và 
dâng cuộc đời cho Chúa hướng dẫn, 
chúng ta sẽ học Kinh Thánh để biết 
Lời Chúa dạy và áp dụng những Lời 
đó vào đời sống. Lời Chúa trong 
Thánh Kinh dạy rằng chúng ta hãy 

cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm 
các ngày của chúng ta và phải tận 
dụng thì giờ để sống cho Chúa và tha 
nhân. Khi Thánh Kinh nói về đếm 
ngày không có nghĩa là tính xem 
chúng ta sinh năm nào ngày nào, 
năm con gì để biết cuộc đời mình sẽ 
như thế nào. Chúng ta cũng không 
nên tin vào tử vi hay thầy tướng số. 
Chúa dạy chúng ta phải đếm ngày 
của mình nghĩa là phải luôn ý thức 
rằng cuộc đời ngắn ngủi và phải đặt 
kế hoạch, chương trình cho đời sống 
để không phí phạm ngày tháng.
Khi chúng ta không có chương trình 
hay mục tiêu rõ ràng cho đời sống, ai 
rủ đi đâu cũng đi, ai rủ làm gì cũng 
làm, nghe quảng cáo đi chơi chỗ này 
vui, chỗ kia thích là chúng ta sẽ dễ bị 
lôi cuốn vào đó. Cuối cùng mất thì 
giờ, tốn phí tiền bạc mà chẳng ích lợi 
gì cả. Có nhiều người sống hầu như là 
người có dư thì giờ không biết làm gì 
cho hết. Nhiều người than quá bận, 
không có thì giờ cho vợ con, chồng 
con, không có thì giờ nghĩ đến đời 
sống tinh thần và tâm linh, nhưng 
mỗi tuần thuê về hằng chục cuốn 
video rẻ tiền, nhảm nhí và đốt cuộc 
đời bên cái ti-vi. Người thì phung phí 
thì giờ, sức khoẻ cũng như tiền bạc 
trong những canh bạc, những cuộc 
vui thấp hèn. Nếu chúng ta tiếp tục 
sống như thế, chúng ta chẳng khác 
gì những con thiêu thân lao đầu vào 
ánh đèn và chết vội vàng, chết đau 
đớn.
Khi đặt mục tiêu cho đời sống, chúng 
ta cũng cần biết phân biệt đâu là 
điều có giá trị lâu bền, đâu là điều 
tạm bợ, phù du, để không lầm lẫn hy 
sinh cả đời chạy theo những điều 
tạm bợ vô nghĩa. Nguyên tắc của 
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Thánh Kinh là: Chúng ta không đeo 
đuổi hay chạy theo những điều mắt 
thấy được như tiền bạc, vật chất, của 
cải nhưng chú tâm tìm kiếm những 
điều mắt không thấy được như đức 
tin, tình người, đạo đức, 
v.v… Vì những tất cả 
những điều mắt thấy 
được đều tạm bợ, nhất 
thời, còn những điều 
không thấy được mới là 
trường tồn, vĩnh cửu. Cứ 
dựa vào nguyên tắc đó 
mà phân tích chúng ta sẽ 
thấy mình nên đặt mục 
tiêu như thế nào cho đời 
sống.
Gần đây, chúng tôi có đọc một tờ 
báo nói về những điều chúng ta nên 
nghĩ đến để làm hành trang cho 
năm mới. Có một số điều rất thực tế, 
chúng tôi xin chia sẻ với quý vị như 
sau:
1. Bỏ hết những buồn phiền trong 
năm cũ.
Ðể đời sống nhẹ nhàng thanh thản, 
chúng ta cần quên đi những thất bại, 
lỗi lầm, phiền giận, cay đắng trong 
quá khứ. Ðừng nghĩ đến, cũng đừng 
khưi lại những vết thương cũ hay 
những kỷ niệm đau buồn. Ðối với 
những chuyện đau buồn cũ chúng 
ta hãy cho nó qua luôn với năm cũ. 
Chúng ta cần bắt chước Thánh 
Phao-lô, ông nói:
“Tôi chỉ chú tâm vào một điều: quên đi 
những điều đã qua, phóng mình đuổi 
theo những điều phía trước” 
(Phi-líp 3:13)
Nhiều người cứ hay ăn cơm mới nói 
chuyện cũ, đã không ích lợi gì mà 

còn làm hỏng những điều tốt đẹp 
trong hiện tại. Ðừng đem những 
buồn giận cũ giữa vợ với chồng, cha 
mẹ với con cái vào năm mới nhưng 
hãy bắt đầu lại một cách mới mẻ, 

làm lại từ đầu một cách tốt 
đẹp.
2. Ðừng quá lo lắng việc 
tương lai, hãy làm tròn 
trách nhiệm cho từng 
ngày.
Việc chúng ta phải làm 
trong hiện tại quan trọng 
hơn những lo lắng của 
ngày mai, hãy làm trọn 
những trách nhiệm đó. 

Chúa dạy: “Có ai trong vòng các ngươi 
lo lắng mà làm cho đời mình được dài 
thêm một khắc không?… Chớ lo lắng 
chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về 
việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào 
đủ cho ngày ấy.” Nếu con của chúng 
ta còn nhỏ, trách nhiệm ngay trước 
mắt là chúng ta phải dành thì giờ 
gần con, vui với con, dạy bảo con, 
đừng quá lo về việc đi làm để dành 
tiền cho con sau này. Việc chúng ta 
cần làm hôm nay là thương vợ, chiều 
chồng và tha thứ nhường nhịn 
nhau,đừng sợ làm như thế mai kia 
người đó sẽ quen thói rồi lấn lướt và 
bắt nạt mình.
3. Sống với lòng rộng rãi, sẵn sàng 
ban phát tình thương cũng như vật 
chất.
Ðể bình an thanh thản trong một thế 
giới đầy tham lam, đố kỵ và ganh 
đua này, chúng ta hãy bước ra bên lề, 
đừng tranh giành ganh đua nữa 
nhưng hãy sống độ lượng, khoan 
dung, hãy rộng rãi với mọi người. 
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“Phaøm ñieàu chi chaân thaät, ñieàu chi 
ñaùng toân, ñieàu chi coâng bình, ñieàu chi 
thanh saïch, ñieàu chi ñaùng yeâu chuoäng, 
ñieàu chi coù nhaân ñöùc ñaùng khen thì anh 
em phaûi nghó ñeán. Heã söï gì anh em ñaõ 
hoïc, ñaõ nhaän, ñaõ nghe ôû nôi toâi, vaø ñaõ 
thaáy trong toâi, haõy laøm ñi, thì Ñöùc Chuùa 
Trôøi cuûa söï bình an seõ ôû cuøng anh em.” 

Phi-líp 4: 8-9

Chúa dạy: “Ban cho có phước hơn là 
nhận lãnh”, người ban cho có phước 
hơn người nhận lãnh. Nếu muốn 
nhận được phước, chúng ta hãy tập 
ban phát chia xẻ thay vì trông mong 
nhận lãnh từ nơi người khác.
4. Không chạy trốn khó khăn nhưng 
sẵn sàng đương đầu với khó khăn 
bằng đức tin mãnh liệt nơi Chúa
Năm vừa qua là năm đầy dẫy khó 
khăn, và dù người ta trông mong hay 
cầu chúc gì cho nhau trong năm mới 
này, chúng ta biết rằng khó khăn sẽ 
không thiếu trong năm mới này. Khó 
khăn trong đời sống kinh tế, trong 
công ăn việc làm, trong quan hệ với 
người chung quanh. Khó khăn về mặt 
sức khoẻ, học vấn, v.v… sẽ đến với 
chúng ta. Chúng ta không chạy trốn, 
không đổ lỗi cho người, cho hoàn 
cảnh, cũng đừng oán trách chính 
mình nhưng đặt hết lòng tin vào sự 
dẫn dắt của Chúa mà đương đầu với 
khó khăn. Chúa bảo con dân Chúa 

hãy trao phó mọi lo lắng của chúng ta 
cho Ngài vì Ngài là Ðấng hay săn sóc 
chúng ta. Chúa cũng kêu gọi chúng 
ta đừng lo sợ vì Ngài luôn luôn ở cùng 
những người đặt lòng tin nơi Ngài. 
Thánh Kinh cho biết, người nào tin 
cậy Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng 
bao giờ.
5. Dù không biết tương lai sẽ thế nào, 
chúng ta vẫn bình an, tin cậy vào sự 
hướng dẫn của Chúa. Thánh Kinh 
dạy: “Hãy phó thác đường lối mình cho 
Chúa Hằng Hữu và nhờ cậy nơi Ngài thì 
Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi thiên 
37:5)
“Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, 
chớ nương cậy nơi sự thông sáng của 
con. Phàm trong các việc làm của con 
khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn 
các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6)
Với những hành trang chúng tôi vừa 
chia sẻ, cầu xin Chúa ban cho quý vị 
một Năm Mới phước hạnh và an bình 
trong sự hướng dẫn của Ngài.
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Ai cũng biết cuộc đời 
con người vô cùng giá 
trị. Thượng đế cho 
chúng ta mỗi người có 
24 giờ giống nhau 
trong mỗi ngày, 
nhưng cuộc đời con 
người lại dài ngắn 
khác nhau. Tuy nhiên, 
cái làm cho đời người có giá trị lại 
không phải là thời gian, mà chính 
là những gì chúng ta thực hiện 
được trong khoảng thời gian sống 
ngắn ngủi của mình.
Có bao giờ bạn thử nhìn lại những 
tháng ngày qua của mình, đã làm 
được những gì, theo kế hoạch, cho 
mình, cho tha nhân… Rồi giả sử, 
nếu bạn biết thời gian của mình là 
hạn hẹp, vậy thì ưu tiên hàng đầu 
của mình là gì?
Bình thường, có thể chúng ta 
không thấy hết giá trị của thời gian, 
bởi không ai phải bỏ tiền ra mua 
được nó, và tất cả mọi người đều có 
được quyền này. Nhưng rồi, sẽ có 
một lúc, bạn sẽ nhận ra rằng, thời 
gian thật là giá trị, và nếu chúng ta 
không biết tận dụng nó, thì thật là 
uổng phí, bởi một khi đã đi qua, 
thời gian sẽ không bao giở trở lại 
nữa.
Có một người rất keo kiệt, lúc nào 
cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu 
gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành 
được cả một gia tài lớn.
Không ngờ một ngày, Thần Chết 

đột nhiên xuất hiện 
đòi đưa anh ta đi. Lúc 
này anh ta mới nhận 
ra mình chưa kịp 
hưởng thụ chút gì từ 
số tiền kia. Anh ta bèn 
nài nỉ:
- Tôi chia một phần ba 
tài sản của tôi cho 

Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm 
một năm thôi.
- Không được. - Thần Chết lắc đầu.
- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài 
cho tôi nửa năm nữa, được không? 
- Anh ta tiếp tục van xin.
- Không được. - Thần Chết vẫn 
không đồng ý.
Anh ta vội nói:
- Vậy... tôi xin giao hết của cải cho 
Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, 
được không?
- Không được. - Thần Chết vừa nói, 
vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin 
Thần Chết lần cuối cùng:
- Thế thì Ngài cho tôi một phút để 
viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh 
run rẩy viết một dòng:
- Xin hãy ghi nhớ: "Bao nhiều tiền 
bạc cũng không mua nổi một 
ngày".
Bạn thấy đấy, giá trị của thời gian 
không nằm ở đồng tiền, giá trị của 
thời gian nằm ở những năm tháng 
chúng ta đang sống.
Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua 

GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN
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được một chiếc đồng hồ nhưng 
không mua được thời gian.
Câu chuyện trên có lẽ cũng không xa 
lạ lắm với bạn, bởi nó là một câu 
chuyện khá hay và thiết thực.
Thực tế, có rất nhiều người đã từng 
sống như vậy, cả một đời chắt chiu, 
dành dụm để chờ cho mình có một 
ngày được sống trong sự thỏa thích 
bằng những vật chất mà mình tích 
góp được. Nhưng chính bản thân của 
họ cũng đâu có biết được, thời gian 
sống của họ ngắn dài như thế nào 
đâu. Chính vì vậy, cái mà chúng ta 
nên làm, cần làm, không phải là tích 
góp những thứ mà chúng ta không 
thể dùng được sau khi qua đời, mà 
phải dành dụm những thứ có thể 
cùng ở với chúng ta khi chúng ta 
bước vào thế giới bên kia. Đó là thứ 
gì, bạn có biết không?
Trước khi tìm câu giải đáp, chúng ta 
cũng nên nghe một câu chuyện được 
chép trong Kinh Thánh:
“Ruộng của một người giàu kia sinh lợi 
nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta 
phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ 
chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ 
làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác 
lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào 
đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh 
hồn ơi, mầy đã được nhiều của để 
dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn 
uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời 
phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! 
Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi 
lại; vậy những của cải ngươi đã sắm 
sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của 
cho mình mà không giàu có nơi Đức 
Chúa Trời thì cũng như vậy.” 

(sách Phúc Âm Luca, đoạn 12, câu 16 
đến câu 20)
Đây là câu chuyện của Chúa Giêxu kể 
cho các môn đồ nghe để dạy họ về sự 
quan trọng của linh hồn. Chúa kết 
luận: “Hễ ai thâu trữ của cho mình mà 
không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì 
cũng như vậy”.
Giàu có nơi Đức Chúa Trời, có nghĩa là 
tài sản quí báu nhất của bạn phải 
được đặt nơi Đức Chúa Trời, chứ 
không phải đặt để nơi thế gian, mà 
nước của Đức Chúa Trời thì không 
cần đến vật chất, danh vọng, địa vị…, 
là những điều quá hạn hẹp, tài sản 
mà Đức Chúa Trời cần bạn gởi gắm 
nơi Ngài, đó chính là sự vâng phục, 
kính mến, thờ phượng.
Có thể bạn nói rằng, đó là những 
điều cần thiết, nhưng bây giờ, tôi 
đang sống trên thế gian này, nếu 
không có tiền tài, danh vọng, địa vị… 
làm sao tôi có thể tồn tại được. Đúng, 
đó là những điều cần trong đời sống 
hiện tại nhưng không phải là cần 
thiết nhất, và khi bước vào bên kia 
cuộc sống, nó hoàn toàn không có 
một giá trị nào.
Hãy chiêm nghiệm cuộc sống để 
thấy rằng, biết bao nhiêu người đã 
nhắm mắt xuôi tay để lại bao gia sản 
không thế hưởng thụ. Bao nhiêu 
người lao khổ vì cuộc sống, đến khi 
thời gian của mình đã hết đành bất 
lực chào thua…
Lời Chúa trong Kinh Thánh đã chép: 
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước 
Đức Chúa Trời và sự công bình của 
Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi 
mọi điều ấy nữa.” (sách Phúc Âm 
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Mathiơ, đoạn 6, câu 33)
Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự 
công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho 
thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 
Những điều ấy chính là cuộc sống 
phước hạnh, bình an, vui thỏa trên 
trần gian này, cho dù cuộc sống 
của bạn phải đối diện với biết bao 
thử thách, khó khăn. Đó là điều 
tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể 
nhận được từ nơi Chúa ban cho.
Thời gian của đời người là có hạn, 
hãy tận dụng trước khi chúng ta 

không thể làm gì giống như người 
đàn ông tích góp của cải trên. 
Câu chuyện trên có thể không 
giống với thực tế của cuộc sống 
bạn, nhưng nó phản ánh đúng tâm 
lý của con người, luôn cho rằng đời 
người dài như vô tận, mà mãi mê đi 
tìm cho mình những giá trị hư vô…
Chắc bạn đã biết mình cần phải có 
những quyết định như thế nào rồi.

Vũ Hướng Dương 
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