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Có một nhà phú 
hộ kia, ruộng 
nương sinh nhiều 
hoa lợi, mới nghĩ 
bụng rằng: Mình 
phải làm gì đây? 
Vì còn chỗ đâu 
mà tích trữ hoa 
màu! Rồi ông ta 
tự bảo: Mình sẽ 
làm thế này: phá 
những cái kho cũ đi, xây 
những cái lớn hơn, rồi tích 
trữ tất cả thóc lúa và của 
cải mình vào đó. Lúc ấy ta 
sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, 
mình bây giờ ê hề của cải, 
dư xài nhiều năm. Thôi, cứ 
nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui 
chơi! Nhưng Thiên Chúa 
bảo ông ta: Hỡi kẻ dại, nội 
đêm nay mạng ngươi sẽ bị 
đòi lại, thì những gì ngươi 
sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 
Kẻ nào thu tích của cải 
cho mình mà không 
lo làm giàu trước mặt 
Thiên Chúa thì số phận 
cũng như thế (Phúc Âm  
Lu-ca chương 12:16- 21).
Chúng tôi vừa trích đọc 
dụ ngôn do Chúa Cứu Thế 

Giê-xu kể khi Ngài 
dạy về vấn đề tích 
lũy của cải cho đời 
tạm này. Hình ảnh 
nhà phú hộ kia 
cũng là hình ảnh 
của một số người 
ngày nay. Những 
người đó ra sức 
đi làm, làm suốt 
ngày, suốt tuần; 

mệt mỏi cũng không 
dám nghỉ ngơi, để có 
được nhiều tiền như lòng 
mong muốn. Khi công 
việc thành công, tiền của 
thêm nhiều, họ lại mua 
nhà, mua đất, mua stocks 
để đầu tư, để có nhiều 
tiền hơn nữa. Nhiều người 
thấy mình còn khỏe mạnh 
thì cố gắng làm thật nhiều 
để có nhiều tiền để dành 
hầu mai kia, khi đến tuổi 
về hưu, sẽ được sống an 
nhàn, vui hưởng kết quả 
công lao khó nhọc của 
mình. Nhưng Lời Chúa dạy 
rằng, không ai biết chắc 
việc tương lai. Cái chết có 
thể đến với chúng ta cách 
bất ngờ, và lúc đó những 
của cải ta đã thâu trữ sẽ 

Bí Quyết 
An Khương & Thịnh Vượng
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về tay ai?
Theo tiêu chuẩn của đời, 
người nào thâu đạt được 
nhiều của cải cho mình, 
đó là người thành công và 
khôn ngoan, nhưng dưới 
cái nhìn của Chúa, đó là 
người dại. Vì nếu chúng 
ta lo làm ngày đêm, tích 
lũy tiền bạc tài sản cho 
nhiều nhưng rồi cái chết 
đến, linh hồn chúng ta bị 
đòi lại, những của cải, tài 
sản đó để cho ai? Và Chúa 
nói người nào thâu trữ 
cho mình mà không giàu 
có nơi Đức Chúa Trời thì 
cũng giống như vậy. Giàu 
có nơi Chúa nghĩa là 
gì? Và sống như thế nào 
mới là khôn ngoan? Trong 
các tuần qua, chúng tôi có 
trình bày bí quyết để được 
trường thọ, thành công 
và hạnh phúc. Hôm nay 
chúng tôi xin trình bày bí 
quyết để được an khương 
và thịnh vượng, theo lời 
Kinh Thánh dạy. Trong 
sách Châm Ngôn chương 
3, Lời Chúa dạy:
Chớ khôn ngoan theo mắt 
mình, hãy kính sợ Chúa 
Hằng Hữu và lìa khỏi sự 
ác. Như vậy, cuống rốn 
con sẽ được mạnh khỏe và 
xương cốt con được mát 
mẻ. Hãy lấy tài vật và huê 

lợi đầu mùa mà tôn vinh 
Chúa Hằng Hữu. Vậy, 
các vựa lẫm con sẽ đầy 
dư dật, và những thùng 
của con sẽ tràn rượu mới 
(Châm Ngôn 3:7-10).
Các câu này cho chúng 
ta hai bí quyết: bí quyến 
để được an khương, khỏe 
mạnh và bí quyết để được 
thịnh vượng, giàu có.
1. Bí quyết để được khỏe 
mạnh (an khương)
Kính yêu Chúa và lìa khỏi 
điều ác
Quý vị có muốn được khỏe 
mạnh không? Dĩ nhiên là 
ai cũng muốn mình có 
sức khỏe. Càng lớn tuổi 
chúng ta càng thấy rằng 
không có gì quý bằng 
sức khỏe. Nếu chúng ta 
có nhà lớn, xe đẹp, thức 
ăn ngon, tiền của nhiều, 
có thì giờ để đeo đuổi 
những điều mình muốn, 
có phương tiện để đi đến 
những nơi mình mơ ước, 
v.v... Nếu có tất cả những 
điều tốt đẹp đó mà không 
có sức khỏe thì chúng ta 
cũng không hưởng được 
gì. Nhưng làm sao để 
được khỏe mạnh? Kinh 
Thánh dạy: Hãy kính sợ 
Thiên Chúa và tránh điều 
ác. Có những người sống 
trên đời như thể không có 

ông Trời hay Đấng thiêng 
liêng nào cả, họ chủ 
trương rằng không có ông 
trời nào giúp, mình phải 
tự lo tự làm mới có mà 
ăn. Như có người đã nói: 
Bàn tay ta làm nên tất cả, 
với sức người sõi đá thành 
cơm. Đây là suy nghĩ sai 
lầm, vì tất cả chúng ta 
đều do Đức Chúa Trời 
tạo dựng, Chúa ban cho 
chúng ta sự sống, sức 
khỏe, tâm trí khôn ngoan 
để toan tính, để làm việc 
nọ việc kia. Dù tài giỏi, 
thông minh và thành công 
đến đâu, chúng ta đừng 
quên ơn Chúa. Để được 
khỏe mạnh và có thể vui 
sống, chúng ta không 
những kính yêu Chúa, 
công nhận sự dẫn dắt của 
Ngài nhưng theo lời Kinh 
Thánh dạy, chúng ta còn 
phải tránh khỏi điều ác. 
Sứ đồ Phao-lô khuyên: 
Bất cứ việc gì tựa như 
điều ác thì phải tránh đi  
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). 
Khi chúng ta tránh điều 
ác, không làm điều tội 
lỗi, sai quấy, nhưng sống 
với mọi người trong tình 
thương yêu, chân thật, 
theo Lời Chúa dạy, lòng 
chúng ta sẽ bình an, nhẹ 
nhàng. Khi lòng bình an, 

nhẹ nhàng, chúng ta sẽ 
ăn ngon ngủ yên và nhờ 
đó được khỏe mạnh.
Có người vì một vài điều 
lợi trước mắt mà làm điều 
sai quấy để rồi sau đó phải 
ân hận, lo lắng. Lắm khi 
chúng ta nghĩ rằng việc 
gian dối nhỏ của mình 
không ai biết, nhưng khi 
tội lỗi đó bị lộ ra, lo lắng 
bất an sẽ tràn đến. Khi lo 
lắng, hối tiếc về những 
việc sai quấy mình đã 
làm, chúng ta sẽ không 
bình an, ăn không ngon, 
ngủ không yên và vì thế 
sinh ra đủ thứ tật bệnh. 
Kinh Thánh dạy: Lòng vui 
mừng vốn một phương 
thuốc hay, còn trí nao sờn 
làm xương cốt khô héo  
(Châm Ngôn 17:22). Niềm 
vui và bình an là môn thần 
dược, chữa được nhiều 
bệnh tật. Để có bình an 
và niềm vui đó, chúng ta 
cần ý thức sự hiện hữu 
của Chúa, sự dẫn dắt của 
Ngài trong cuộc đời và 
tránh khỏi tất cả những 
điều gì thiếu ngay thẳng, 
thiếu chân thật và thiếu 
đạo đức. Như vậy, bí 
quyết để được an khương 
là ý thức sự hiện hữu của 
Chúa trong cuộc đời và 
tránh xa tội lỗi.
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2. Bí quyết để được 
thịnh vượng
Dâng hiến cho Chúa và 
giúp đỡ người khốn cùng

Bí quyết để được thịnh 
vượng là: “Hãy lấy tài vật 
và huê lợi đầu mùa của 
con mà tôn 
vinh Chúa 
Hằng Hữu, 
vậy, các vựa 
lẫm của con 
sẽ đầy dư 
dật và những 
thùng của con 
sẽ tràn rượu mới.” Vựa 
lẫm đầy ngũ cốc và thùng 
tràn rượu mới là hình ảnh 
mô tả sự thịnh vượng, 
giàu có về vật chất.Trong 
số những lời Chúa Giê-xu 
dạy có nhiều điều theo sự 
suy nghĩ của con người 
là nghịch lý. Chẳng hạn 
Chúa dạy: Ai muốn được 
tôn cao lên thì phải hạ 
mình xuống, ai muốn 
làm lớn thì phải làm tôi 
tớ mọi người, v.v... Và 
Chúa cũng phán: Ban 
cho thì có phước hơn là 
nhận lãnh. Theo suy nghĩ 
thường tình của con người 
thì cho là thiệt thòi, mất 
mát, sao ban cho mà lại 
là có phước được? Nhưng 
trong thực tế, ai đã kinh 

nghiệm điều này sẽ đồng 
ý là ban cho thật có phước 
hơn là nhận lãnh. Khi ban 
cho chúng ta sẽ nhận lại 
dư dật, về vật chất cũng 
như những điều quý giá 
mà tiền bạc không mua 
được. Để được Chúa ban 

phước về mặt 
vật chất, 
chúng ta cần 
làm một điều, 
đó là không 
ôm giữ nhưng 
chia xẻ những 
tiền bạc, vật 

chất mà Chúa đã ban cho 
chúng ta. Chia xẻ bằng hai 
cách: dâng hiến cho Chúa 
và ban phát cho những 
người kém may mắn hơn 
ta.
Có một người kia, nhờ 
may mắn trong việc làm 
ăn mà được giàu có. Mỗi 
ngày ông chỉ thích đếm 
tiền, ngửi tiền rồi cất vào 
tủ; và thỉnh thoảng mở tủ 
ra ngắm đống tiền trong 
đó và cảm thấy sung 
sướng. Tuy giàu nhưng 
ông rất hà tiện và keo 
kiệt. Ông không dám tiêu 
xài cho mình, cũng không 
chia xẻ hay ban phát cho 
ai, người thân trong gia 
đình cũng không được 
hưởng một đồng bổng 

lộc nào của ông. Người 
nhà giàu này sống không 
bạn bè, không niềm vui, 
không dám ăn ngon mặc 
đẹp. Lúc nào ông cũng 
sợ bị trộm cướp, nhưng 
đồng thời cũng suy nghĩ 
cách làm thế nào để có 
tiền thâu vào thật nhiều 
và chi ra thật ít. Một 
ngày kia ông nhà giàu bị 
đau, bác sĩ khám nghiệm 
và cho biết ông bệnh 
nặng vì ông cô đơn và hay 
lo lắng. Ông mất ăn, mất 
ngủ và sức khỏe đi xuống 
trầm trọng. Ông nhà giàu 
nói với bác sĩ: nếu tôi 
đau tim, đau gan hay đau 
thận, bác sĩ cứ nói thật, 
tôi có đủ tiền để thay tất 
cả. Vị bác sĩ cười và nói, 
ông không cần thay cơ 
phận nào trong thân thể 
nhưng cần thay đổi cách 
sống. Ông nhà giàu muốn 
được lành bệnh nên hăng 
hái nói: Bác sĩ cứ nói, nếu 
cần phải thay đổi điều 
gì, tôi cũng sẵn sàng. Và 
bác sĩ nói, thay vì tích lũy 
của cải, bây giờ ông nên 
ban phát và chia xẻ với 
mọi người, đó là cách tốt 
nhất để chữa chứng bệnh 
này. Vâng theo lời bác sĩ, 
người nhà giàu bắt đầu 
thay đổi cách sống, ông 

không chắt chiu từng đồng 
nữa nhưng chi dùng rộng 
rãi. Ông ăn uống, sắm sửa 
thoải mái. Ông lấy tiền 
bạc giúp các cơ quan từ 
thiện. Ông cũng lấy tiền 
của tặng cho con cháu 
và những người làm công 
trong nhà. Từ đó người 
nhà giàu thấy đời sống vui 
vẻ và ý nghĩa. Nhờ vui, 
ông ăn ngon ngủ yên và 
khỏe mạnh hơn trước. Vì 
được đối xử tử tế, không 
còn thiếu thốn nữa, con 
cháu và những người làm 
việc với ông đều vui vẻ, 
hăng hái làm việc, và kết 
quả là công việc của ông 
càng phát đạt thịnh vượng 
hơn.
Cầu xin Chúa giúp chúng 
ta có thể làm theo bí 
quyết Chúa ban để được 
an vui và thịnh vượng, đó 
là chia xẻ và ban cho, vì 
ban cho có phước hơn là 
nhận lãnh.
 
Minh Nguyên 
Chương Trình Phát Thanh 
Tin Lành
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Thế gian Thượng Đế sắp bày
Quyền năng tạo dựng khôn lường thâm sâu

Đây đó trên quả địa cầu.
Từ Nam chí Bắc nhiệm mầu biết bao!

Bốn mùa tám tiết nối nhau, 
Nhịp nhàng luân chuyển trước sau vững bền

Mùa xuân sắp đến bên thềm,
Muôn hồng nghìn tía đất trời nở hoa.

Ngoài kia tuyết phủ bao la,
Cành thông còn đọng mưa sa đợi chờ.

Lưng trời cánh én nhởn nhơ.
Báo cho nhân loại nàng thơ xuân về

Mùa đông cảnh vật lê thê,
Ngày xuân nắng ấm tràn trề niềm vui.

Cho dù Xuân Hạ Thu Đông,
Mỗi mùa mỗi nét song song rập ràng.

Xuân này cho đến xuân sang,
Chúa ban nhân loại phước ân tràn đầy.

Nguyện cầu Thượng Đế an bày,
Muôn dân, muôn nước Đông Tây thuận hòa.

Nhớ về đất Việt phương xa,
Nửa vòng trái đất thiết tha nghìn trùng.

Cầu xin nắng ấm mưa phùng
Để cho nhân loại hiệp lòng sống vui.

Nơi đây cuộc sống an bình,
Gởi về nước Việt chút tình yêu thương.

Tình người tình Chúa vấn vướng, 
Mùa Xuân năm mới Chúa ban hương dầu

Từ nay cho đến ngàn sau, 
Muôn đời muôn kiếp, ơn Cha cao dài.

Suốt buổi sáng, 
tôi tìm đủ mọi 
cách để có thời giờ 
cạo râu trước khi 
tôi bắt đầu chuyến 
đi Los Angeles từ 
một thị trấn lân 
cận mà tôi đang 
thăm viếng.  Hết 
chuyện này đến 
chuyện khác làm 
cho tôi không 
có thời giờ để 
cạo râu, cho đến khi tôi 
không còn cách nào hơn 
là đành chịu vậy để lên 
đường.  Bước vội trên 
một đường dài dẫn đến 
một trạm xe lửa lớn, tôi 
đến quầy hàng để mua vé 
đi đến thành phố mà tôi 
muốn đến, tôi được người 
bán vé cho biết xe lửa 
bị trễ hai tiếng đồng hồ. 
 Tôi cảm thấy dường 
như  Đức Thánh Linh có 
một công việc đặc biệt cho 
tôi, nếu không tôi chắc 
không có bị cản trở đến 
nỗi không có thời giờ để 
cạo râu tại nhà người tiếp 
rước tôi.  Tôi ngẫm nghĩ 
ở đâu đó Ngài đã chuẩn 

bị một người hớt 
tóc để cho tôi 
được may mắn 
chia xẽ Lời Chúa 
cho ngày hôm ấy. 
 Sau khi biết 
chắc chuyến xe 
lửa bị trễ, tôi thả 
bộ xuống con 
đường trước mặt, 
cố ý tìm một tiệm 
hớt tóc, cùng lúc 
đó tâm thần thì để 

Chúa hướng dẫn chỉ lối tôi 
đúng địa điểm.  Cách đó 
hai khu phố có một biểu 
trương nhỏ xoay xoay làm 
cho tôi chú ý và tôi tiến 
ngay đến tiệm đó.  Vào đến 
nơi tôi mở cửa bước vào, 
một tiếng chuông vang 
lên, làm người thợ hớt tóc 
giật mình chú ý, anh ta 
đang lay hoay ở phía sau 
tiệm, đằng sau tấm vách 
phân chia cửa tiệm ra. 
 Chúng tôi cùng chào 
hỏi nơi cái ghế hớt tóc và 
tôi nhận ra anh này là 
một người gốc Nhật, hãy 
còn trẻ tuổi vào khoảng 
ba mươi lăm tuổi.  Tôi 
nói tôi muốn cạo râu và 
anh ta nhã nhặn mời tôi 

Chuyện về Một Người Nhật 
Hớt Tóc 

Xuân Phước Hạnh

Nguyễn thị Thu Hương 
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ngồi xuống ghế.  Sau khi 
điều chỉnh cái ghế lại cho 
ngã xuống, anh ta thoa 
bọt xà phòng ấm vào 
mặt tôi và dùng một cái 
khăn hơi nóng phủ trên 
càm để râu càm của tôi 
mềm lại.  Đang khi anh 
ta mài cái lưỡi dao cạo, 
tôi cầu nguyện xin Đức 
Thánh Linh cho 
tôi sự khôn ngoan 
để tôi có thể mở 
đầu câu chuyện 
một cách khéo léo 
hầu tôi có thể dẫn 
dắt anh ta về với 
Đấng Christ.

Tôi lên tiếng hỏi 
anh ta có biết ông 
Kimura, người 
được gọi là “Billy Sunday” 
của Nhật Bản.

“Ông ấy từ đâu đến?” Anh 
ta hỏi.

“Ông ta ở Kioto, nhưng 
ông ấy đi giảng khắp mọi 
nơi ở Nhật Bản.”

“Ồ, vậy à, tôi cũng xuất 
xứ từ Kioto.  Tôi được 
sinh ra ở đó,” Anh ta nói. 
“Có phải ông Kimura một 
người nhỏ con nhưng xây 
lên một ngôi đền thờ to 
lớn bằng gỗ với mạc cưa ở 
dưới đất không?”

“Vâng, đúng rồi đó” Tôi trả 
lời, “đấy là cách của ông ấy. 
Câu trả lời của tôi làm cho 
anh ta chú ý.  Anh ta lấy 
một cái khăn sạch khác, 
chùi hết xà phòng trên 
mặt của tôi cho đến khi nó 
khô, rồi anh ta nâng cái 
ghế lên trở lại để tôi trở 
về vị trí ngồi như cũ, anh 

ta nghiêng qua 
cái ghế tôi đang 
ngồi, gương mặt 
hơi đăm chiêu, 
và giọng nói có 
vẻ nghiệm trang, 
anh ta lên tiếng: 
“Tôi không bao 
giờ có thể quên 
được cái ông lùn 
lùn đó.  Tôi có 

tham dự một trong những 
cuộc hội họp do ông ta tổ 
chức ở Kioto và nghe ông 
ta giảng.  Sau khi ông ta 
chấm dứt, tôi từ ghế khán 
đài tiến lên dãy ghế đằng 
trước; ông ta đặt tay lên 
vai tôi và nói:”Câu trai 
trẻ ôi, làm sao cậu có thể 
xóa hết những tội tỗi của 
mình?”

Nghe vậy tôi vội lên tiếng 
hỏi, “anh có tìm cách để 
biết điều đó không?”

“Không,” Anh ta trả lời, 
“tiếc quá, phải chi tôi làm 

điều đó.  Khi ông mở cửa 
và chuông reo, tôi đang đi 
đi lại lại ở trong căn phòng 
nhỏ của tôi phía sau tiệm, 
cứ lập đi lập lại cái câu hỏi 
ấy, muốn biết được câu 
trả lời.  Ông có thể nói cho 
tôi biết không?”

“Vâng, chắc chắn rồi,” tôi 
vội trả lời; rồi đứng thẳng 
từ trên ghế lên, tôi lấy 
ra cuốn Kinh Thánh, tôi 
đọc cho anh ta nghe câu 
chuyện của Đấng Cứu Thế 
yêu thương.

Công Vụ 10:43 đập mạnh 
vào lòng anh ta nhất, 
“hết thảy các đấng 
tiên tri đều làm chứng 
nầy về Ngài rằng hễ 
ai tin Ngài thì được sự 
tha tội vì danh Ngài.”  
Rồi một câu Kinh Thánh 
nữa trong Cô Lô Se 2:14 
được đọc lên --”Ngài đã 
xóa tờ khế lập nghịch 
cùng chúng ta, các điều 
khoản trái với chúng ta 
nữa, cùng phá hủy tờ 
khế đó mà đóng đinh 
trên cây thập tự;”

“Ông có một tội nào 
không?” Tôi lên tiếng hỏi.

‘Ồ, nhiều lắm,” Anh ta trả 
lời.

Ông có muốn được bôi 
xóa những tội phạm đó 
ngày hôm nay không?”

“Nếu được như vậy, tôi 
thật được sự bình an trong 
lòng tôi, bởi vì vấn đề rắc 
rối của tôi là ở đó.”  Anh ta 
sốt sắng trả lời.

“Tốt lắm, Chúa Jêsus đến 
thế gian để bôi xóa tội 
lỗi của ông.  Để tôi đọc 
cho ông nghe Êsai 44:22 
-“Ta đã xóa sự phạm tội 
ngươi như mây đậm, và 
tội lỗi ngươi như đám 
nây. Hãy trở lại cùng ta, 
vì ta đã chuộc ngươi.”

Những câu Kinh Thánh 
vừa nêu trên dường như 
gây một ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến tấm lòng của anh 
ta, nhưng anh ta vẫn chưa 
có sự bình an.  Dường 
như anh ta nghĩ ngợi lung 
lắm khi tôi giải thích Kinh 
Thánh cho anh ta nghe, và 
nói cho anh ta nghe Cứu 
Chúa của tội nhân đến để 
cứu chuộc anh ta.  Rồi tôi 
mở ra trong I Giăng 1:7 
-”Nhưng, nếu chúng ta 
đi trong sự sáng cũng 
như chính mình Ngài 
ở trong sự sáng, thì 
chúng ta giao thông 
cùng nhau; và huyết 
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của Ðức Chúa Jêsus, 
Con Ngài, làm sạch mọi 
tội chúng ta.”

Tôi giải thích cho anh ta 
nghe, “Ông xem coi đó, 
ông thợ hớt tóc, Chúa 
Jêsus chết cho ông?  Ngài 
chịu đau đớn trên thập 
tự giá thay thế chỗ cho 
ông.”  Rồi chúng tôi cùng 
đọc trong Rô-Ma 5:6 
-”Thật vậy, khi chúng 
ta còn yếu đuối, Ðấng 
Christ đã theo kỳ hẹn 
chịu chết vì kẻ có tội.”

Những câu Kinh Thánh 
này soi rọi ánh sáng vào 
tấm lòng âm u rối ren của 
anh ta.  Sự bình an của 
Chúa đến với tấm lòng 
của anh ta khi anh ta xưng 
đức tin của anh vào công 
việc của Đấng Christ trên 
thập tự giá và tiếp nhận 
Đấng Christ vào lòng anh 
ta.”Chúa Jêsus đã cất hết 
tội lỗi của tôi rồi,” anh 
ta nói. “Kinh Thánh nói 
như vậy.  Tôi tin vào Lời 
Chúa.  Tôi tin Đức Chúa 
Trời gởi Đức Chúa Jêsus 
đến thế gian để cứu tôi và 
tôi tiếp nhận Ngài.  Ngài 
là Cứu Chúa của tôi.”  Đó 
là những cảm tưởng của 
một người vừa mới được 
gặp Đấng Cứu Thế và tiếp 

nhận một đời sống mới và 
cuộc sống đời đời.

Tôi chợt hỏi anh ta, “Không 
có một khách hàng nào 
của ông nói về Chúa Cứu 
Thế cho ông nghe sao?”

“Không, họ không có nói 
về Chúa Jêsus cho tôi 
nghe.” Anh ta trả lời.

“Ông có bao giờ đi nhóm 
một lần nào trong nhà thờ 
ở đất Mỹ này không?” 

“Có,” Anh ta trả lời, 
“Nhưng họ không có nói 
Chúa Jêsus bôi xóa tội lỗi 
cho tôi và tôi có thể tiếp 
nhận Ngài làm Cứu Chúa 
của tôi.  Hầu như không có 
ai thèm để ý đến tôi được 
cứu hay không.  Hầu như 
họ chỉ nói về tôn giáo, hát 
xướng, và nói về những 
đề tài đâu đâu, nhưng tôi 
không được sự bình an về 
những điều họ nói.  Tôi 
rất vui ông đến với Kinh 
Thánh của ông để chỉ cho 
tôi việc bôi xóa tội lỗi của 
tôi.”

Trước khi tiếp tục việc cạo 
râu, tôi hỏi chắc, “Tội lỗi 
cũng ông có được cất đi 
không? Nó có được bôi 
xóa chưa?” “Vâng,” anh ta 
trả lời, “Chúa Jêsus đã cất 

hết tội lỗi cho tôi rồi, và 
tôi tin nhận Ngài.”

Buổi cạo râu hôm đó 
tôi không bao giờ quên 
được.  Anh ta thật tỉ mỉ 
cạo râu cho tôi và săn sóc 
tôi thật tử tế.  Anh ta tỏ ra 
thật tốt và thật tạ ơn.  

Tôi tạ từ anh ta với niềm 
vui và sự bình an vì tội lỗi 
của anh ta đã được tha 
thứ.

Từ: nguonsusong.com

   
Năm cũ qua rồi năm mới sang

Hân hoan chào đón Tết trần gian
Ân ban phước thánh tràn vô tận

Mãn nguyện khương ninh hưởng thái an
Thỏa chí tung hoành nguồn suối ngọt

U buồn quăng bỏ kiếp lầm than
Ấy xuân ân phước, xuân nguồn sống
Tiếp nhận Giê-Xu phước ngập tràn. 

Trần Nguyên Lam Bửu
Trích tập thơ “Ngất ngây tình Chúa”

Ðón Tết
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Mùa xuân là mùa đẹp 
nhất trong năm, muôn 
loài vạn vật thức giấc 
sau giấc ngủ mùa Đông, 
tiết trời trở nên ấm áp, 
cây cối đâm chồi nẩy lộc, 
bông hoa đua nở, người 
người được nghỉ ngơi sau 
những tháng ngày tất bật 
làm việc, vật lộn với cuộc 
sống, chạy đua với thời 
gian, được trở về nhà tận 
hưởng niềm hạnh phúc gia 
đình, bên bếp lửa hồng, 
cạnh nồi bánh chưng.
Mỗi lần Xuân đến tạo cảm 
hứng cho các thi nhân, 
nhạc sĩ cảm tác những 
bài thơ trữ tình, tràn ngập 
niềm vui, những bài hát 
ca tụng tình yêu trong 
tuổi xuân thì, nao nức đón 
xuân, nếm trọn hương vị 
đậm đà mùa xuân. 
Mùa Xuân cũng được gọi 
là mùa chúc tụng, người 
người chúc nhau, mong 
sao tuổi Xuân được kéo 
dài, mong sao cho bước 
chân mình vững vàng hơn 
để có thể vượt qua những 
chặng đường đời khó khăn 

trong năm mới, mong cho 
tình yêu trong gia đình và 
ngoài xã hội càng ngày 
càng tha thiết hơn.
CHÚC xuân bao chuyện 

tốt lành 
MỪNG mùa én liệng trên 

cành hoa măng 
NĂM trang cánh mỏng 

mai vàng 
MỚI màu may mắn, đẹp 

sang khắp nhà
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương 
đã mô tả đầy đủ về mùa 
Xuân, từ âm thanh đến 
màu sắc, nhất là niềm hy 
vọng rạng ngời mà Chúa 
Xuân đem lại con người 
qua bài ‘Đón Xuân’
Mùa Xuân là mùa đoàn tụ:

Dù ai đi đó đi đâu,  
Nhớ ba ngày tết ngày 

Xuân mà về 
Dù ai buôn bán nơi nào  

Đừng quên ngày Tết rủ 
nhau trở về

Mùa Xuân là mùa đẹp nhất 
trong năm vì theo sự tuần 
hoàn của vũ trụ, hết Hè, 
Thu đến, Đông tàn, Xuân 
sang. Cụ Nguyễn Du đã 
dành ra bốn câu thơ trong 
tuyệt phẩm “Đoạn Trường 
Tân Thanh” để mô tả vẻ 
đẹp và khung cảnh tuyệt 
diệu của mùa Xuân: 

Ngày xuân con én đưa 
thoi, 

Thiều quang chín chục đã 
ngoài sáu mươi. 

Cỏ non xanh tận chân 
trời, 

Cành lê trắng điểm một 
vài bông hoa.

Hình ảnh “con én đưa 
thoi” vừa cho báo rằng 
Xuân đã đến rồi, vừa nhắc 
nhở cho chúng ta biết sự 
chóng qua của thời gian.
Thi sĩ tài ba nầy đã khéo 
léo tiếp nối bài thơ mình 
bằng câu “Thiều quang 
chín chục, đã ngoài sáu 
mươi” để nhắc chúng ta 
biết rằng, dầu rằng mùa 
Xuân là mùa xinh đẹp rộn 
rã niềm vui, nhưng chỉ 
kéo dài đến 90 ngày, tức 
là 3 tháng mà thôi! 

Đang khi cụ họa lên những 
dòng thơ nầy thì thời gian 
đã trôi đi 60 ngày rồi! Chỉ 
còn 30 ngày nữa là Xuân 
sẽ qua đi! Câu thơ nầy ẩn 
chứa sự nuối tiếc khôn 
nguôi của con người trước 
sức chảy cuồn cuộn của 
thời gian. Xuân đến rồi 
xuân đi theo quy luật tuần 
hoàn của Đấng Tạo Hóa. 
Thi sĩ Xuân Diệu cũng đã 
thở than rằng:

Xuân đang tới nghĩa là 
xuân đương qua 

Xuân còn non nghĩa là 
xuân sẽ già

Nếu như hai câu đầu, 
Nguyễn Du nghiêng về 
miêu tả thời gian thì hai 
câu sau của cụ miêu tả 
cảnh sắc bằng một bức 
tranh Xuân căng tràn 
nhựa sống. “Cỏ non xanh 
tận chân trời”, màu xanh 
của cỏ tiếp nối với màu 
xanh của bầu trời như tấm 
thàm màu thiên thanh 
trải dài ngút ngàn. Màu 
xanh vốn là màu của sự 
sống trào dâng. Vẫn chưa 
hết, hình ảnh “Cành lê 
trắng điểm một vài bông 
hoa” mô tả sự tinh khiết, 
cụ Nguyễn Du đã tô điểm 
cho bức tranh xuân thêm 
tuyệt diệu! 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang

Cảm Nghĩ Đầu Xuân
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Mùa Xuân chẳng những 
là mùa xinh đẹp, mùa hát 
xướng đem lại niềm vui 
cho con người. Mùa Xuân 
còn mang một ý nghĩa thật 
đặc biệt đối với con người 
vì khi mỗi lần Xuân đến, 
người ta hình như ai cũng 
mong đợi những điều mới 
mẻ đầy hứa hẹn đến, để 
con người quên đi những 
tháng ngày lao nhọc của 
năm qua, để cùng gặp 
nhau, thăm hỏi nhau, 
dành cho nhau những lời 
chúc tốt đẹp nhất, thiết 
thực nhất, ý nghĩa nhất 
qua những câu chúc: Vui 
Vẻ - Hạnh Phúc - Thành 
Công - Thạnh Vượng - 
Phúc Lộc Thọ An Khương 
v.v… 
Khác với Mùa Hè, mùa kỷ 
niệm của tuổi học trò mà 
nhạc sĩ Thanh Sơn, người 
Sóc Trăng đã mô tả “Mỗi 
năm đến hè lòng man mác 
buồn. Chín mươi ngày qua 
chứa chan tình thương. 
Ngày mai xa cách, hai 
đứa hai nơi. Phút gần gũi 
nhau mất rồi, tạ từ là hết 
người ơi!” trong tâm trạng 
buồn dầu là một khoảnh 
khắc của tuổi mộng mơ 
dưới mái trường thân yêu. 
Cũng không như mùa Thu 

gợi lại cho ta nỗi buồn xa 
xăm, nhất là những người 
Việt sống Việt ly hương 
sông trên quê người đất 
khách khi nhìn vào những 
chiếc lá vàng rơi và rơi 
mãi cho đến chiếc là cuối 
cùng. 
Trong khi đó trời vào 
Đông, càng mang đến cho 
chúng ta sự lạnh lẽo cô 
đơn. Nhưng rồi thời gian 
giá buốt ấy lại qua đi, để 
rồi mùa Xuân nồng ấm lại 
đến. 
Thưa quý vị, nếu Xuân 
qua, Hạ đến, Thu liễn, 
Đông tàn cứ xoay dần 
theo chu kỳ tuần hoàn của 
vũ trụ thì cuộc đời chúng 
ta chẳng có một ý nghĩa 
nào! Sự hiện hữu và sự 
tan biến của mỗi cuộc đời 
chúng ta thật vô nghĩa! 
Đấng Tạo Hóa là Đấng tạo 
ra 4 mùa tám tiết, sáng 
tạo loài người, Ngài là Đức 
Chúa Trời, là Đấng yêu 
thương, chăm sóc, trân 
quý loài người chúng ta 
là tạo vật của Ngài. Đức 
Chúa Trời đã bày tỏ cho 
loài người biết về chính 
Ngài. Ngài là Chúa của 
Mùa Xuân, không phải 
mùa Xuân bình thường 
qua bốn mùa trong năm 

mà chính là mùa Xuân 
vĩnh phước. Thánh Kinh 
mô tả mùa Xuân nầy như 
sau: 
“Em yêu, người đẹp của 

ta.  
Mưa đông vừa dứt, mùa 

hoa đã về.  
Cây nứt lộc, lá sum sê.  
Oanh ca, phượng múa 

bên lề rừng mai  
Em ơi, xuân đã lên ngai.  
Hoa nho thơm phức ca 

bài yêu đương  
Em yêu, ta hãy lên 

đường...” 
(Nhã Ca 2:10-13)

Mùa Xuân ở đây nói đến 
tình thương Đức Chúa Trời 
đối với con dân của Ngài. 
Hơn hai ngàn năm trước 
Đức Chúa Trời ngôi hai đã 
đến trần gian nầy để ban 
cho con người sự sống và 
sự sống vĩnh phúc. Người 
tiếp nhận sự sống của 
Chúa là người bước vào 
mùa Xuân thực sự, khởi 
đầu một kỷ nguyên mới.
Khi nhìn vào mùa Xuân 
trần thế mỗi năm chung 
thủy trở về với nhân loại 
qua sự bảo vệ che chở của 
Chúa như Thánh Kinh nói 
đến: “Hễ còn trời đất, thì 
vẫn còn mùa gieo và mùa 
gặt, lạnh và nóng, mùa 

hè và mùa đông, đêm và 
ngày, chẳng bao giờ tuyệt 
được.” 
(Sáng Thế Ký 8:22) 
Mùa Xuân Chúa ban là 
mùa Xuân Hạnh Phước 
và kéo dài vô tận. Mỗi 
lần Xuân đến nhắc chúng 
ta về Đức Chúa Trời là 
Đấng giữ lời hứa. Mùa 
Đông qua, cây cối đâm 
chồi nẩy lộc, ban hợp 
sướng của các loài chim 
cất cao giọng hát mừng 
đón Xuân sang, rao báo 
ngày huy hoàng đã đến 
như lời Thánh Kinh loan 
báo cách đây 27 thế kỷ 
dành cho con dân Chúa: 
“Người nào tiếp nhận 
lời Ta sẽ sống bình an, 
hoan lạc. Cả đến cảnh 
vật quanh người, từ 
núi đồi đến cây cối cỏ 
hoa ngoài đồng cũng 
hân hoan. Gai gốc sẽ 
nhường chỗ cho tùng 
bách; cây sim thay thế 
thạch nam. Phép lạ ấy 
sẽ đề cao Danh Chúa và 
làm một dấu hiệu đời 
đời về quyền năng và 
lòng bác ái của Ngài.” 
(Ê-sai 55:12-13)
Mùa Xuân đến cũng nhắc 
cho nhân loại sự sống lại 
của loài thảo mộc: 
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“Cây bị đốn vẫn hy vọng 
ngày kia mọc lại, Nứt ra 
nhiều cành lá xanh tươi, 
dù rễ cỗi và gốc khô dưới 
đất, Có hơi nước, cây liền 
nứt đọt đâm chồi.” 
(Gióp 14:7-9)
Khi chuẩn bị đón Xuân, 
đồng bào ta dọn dẹp trang 
hoàng nhà cửa thật khang 
trang mới mẻ. Cũng tương 
tự như thế, khi được Chúa 
Xuân là Chúa Cứu Thế 
Jesus ngự tri tâm hồn. 
Người có Chúa là người 
được đổi mới. Đây là một 
công việc liên tục và kéo 
dài suốt đời. Lời Chúa 
hứa: “Nếu ai ở trong 
Chúa Cứu Thế, thì nấy 
là người được tạo dựng 
nên mới; cuộc đời cũ 
đã qua đi, nhường chỗ 
cho đời sống hoàn toàn 
đổi mới. Tất cả cuộc 
đổi mới đều do Đức 
Chúa Trời thực hiện.”  
(2 Cô-rinh-tô 5:17-18) 
Người mới mà Chúa tạo 
dựng ở đây là người có 
bản tính tốt đẹp thánh 
sạch giống như Đức Chúa 
Trời. (Ê-phê-sô 4:24)
Nếu ai trong chúng ta 
có tánh dễ nổi giận, cay 
đắng, hận thù, nghiện 
ngập, say sưa v.v… hãy 

đến với Chúa, Ngài sẽ 
biển đổi quý vị. Ngài đang 
đứng ngoài cửa tâm hồn 
của quý vị, chờ đợi quý 
vị mở cửa lòng mình mời 
Ngài vào.
Năm 1961 phi hành gia 
Nga Yuri Gagarin, là người 
đẩu tiên bay chung quanh 
quỹ đạo của trái đất, lúc 
trở về mặt đất, ông ta nói 
rằng: “Khi bay nhìn ra bầu 
trời tôi chẳng thấy Đức 
Chúa Trời đâu cả!” Sau đó 
vài tháng phi hành gia Mỹ 
John Glenn bay lên bầu 
trời, bay quanh quỹ đạo 
trái đất, lúc trở về quả 
địa cầu ông nói rằng: “Tôi 
thấy Đức Chúa Trời ở khắp 
mọi nơi. Các tầng trời rao 
truyền sự vinh hiển của 
Đức Chúa Trời.”
Mười năm sau đó phi 
hành gia James Irwin bay 
lên mặt trăng, bước ra 
khỏi phi thuyền đi bộ trên 
mặt trăng, ông nói: “Tôi 
cảm nhận quyền năng 
đang vận hành một kinh 
nghiệm mà trước đó tôi 
chưa từng có.”
Qua phản ứng của phi 
hành gia Nga, là người vô 
thần phủ nhận sự hiện hữu 
của Ngài và hai phi hành 
gia Mỹ có lòng tin vào nơi 

Chúa. Hai phi hành gia 
nầy được Chúa tể trị tâm 
hồn, đời sống họ được 
biển đổi. Mắt họ được mở 
ra để thấy lúc nào cũng có 
Chúa ở bên mình, và khi 
xem những điều kỳ diệu 
trong sự sáng tạo Chúa 
họ dâng lên Chúa lời tôn 
ngợi Ngài.
Thưa quý vị, một khi được 
Chúa ngự trị, hướng dẫn 
quý vị không còn phải lo 
sợ ngày mai mà thật sự 
được hưởng được sự bình 
an vượt quá trí hiểu con 
người, niềm hy vọng chắc 
chắn và tận hương mùa 
Xuân vĩnh viễn. 
Thánh Kinh trấn an chúng 
ta rằng: Bởi lòng nhân từ 
vô biên, Đức Chúa Trời đã 
cho chúng ta được tái sinh 
để làm con cái Ngài.
Do đó, niềm hy vọng của 
chúng ta tràn trề sức sống 
vĩnh cửu vì Chúa Cứu Thế 
đã từ cõi chết sống lại. 
Đức Chúa Trời đã dành 
sẵn cho con cái Ngài một 
cơ nghiệp vô giá trên trời, 
không gì có thể làm nhơ 
bợn, ô nhiễm, biến chất 
hay mục nát được. 
“Đức Chúa Trời sẽ dùng 
quyền năng Ngài bảo vệ 
anh em cho tới khi anh em 

nhận cơ nghiệp đó, vì anh 
em đã tin cậy Ngài. Đến 
ngày cuối cùng, anh em 
sẽ được “cơ nghiệp cứu 
rỗi” trước mắt mọi người. 
Vậy, hãy vui mừng lên! 
Vì cuối cùng anh em sẽ 
được hạnh phúc vô biên, 
dù hiện nay phải chịu đủ 
thứ đau buồn, thử thách 
ít lâu.” (1 Phi-e-rơ 1:3-6)
Một khi quý vị dâng lòng 
mình cho Chúa Jesus, và 
phó thác đới sống mình 
cho Chúa. Quý vị nhận 
chằng những được Chúa 
tha thứ mọi tội lỗi mà được 
Ngài đổi mới. Xuân mới sẽ 
ở mãi trong lòng và trong 
đời sống quý vị. Niềm vui 
ấy sẽ không hề tàn vì một 
khi có Chúa là Chúa của 
Mùa Xuân, Có Chúa là có 
cả mùa Xuân, có Chúa là 
có cả thiên đàng.
Chúa yêu quý vị, Chúa 
chết vì quý vị. Cả thiên 
đàng của Chúa đã mở ra 
cho quý vị, rất mong quý 
vị đến với Chúa ngay giờ 
nầy.
(Từ: phatthanhhyvong.com)
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Bắt đầu 
một việc 
làm mới 
nào luôn 
đòi hỏi 
phải mất 
vài tháng 
ổn định trước khi cảm 
thấy thoải mái với nhiều 
công tác khác nhau: biết 
cách làm việc, biết lúc 
phải làm, và biết những 
điều phải tránh. Sau vài 
tháng, mọi việc bắt đầu 
tương đối trôi chảy và 
cuối cùng, sau nhiều năm 
kinh nghiệm, bạn trở nên 
thành thạo trong lĩnh vực 
của mình.
Tuy nhiên, làm cha mẹ 
thì có một lộ trình tăng 
trưởng riêng biệt hoàn 
toàn khác hẳn.
Ngay khi bạn hiểu được 
trẻ sơ sinh, thì chúng đã 
chập chững biết đi rồi. 
Điều đó đòi hỏi cách làm 
cha mẹ hoàn toàn mới mẻ 
đối với bạn. Rồi trẻ chập 
chững bước vào mẫu giáo, 

tiếp theo 
là mầm 
non, rồi 
tiểu học, 
phổ thông 
cơ sở, và 
phổ thông 

trung học, từng bước kéo 
theo nhiều đổi thay. Và 
ngay khi bạn vừa chọn 
được trường, thì chúng đã 
vào đại học, đòi hỏi bạn 
phải nuôi dạy chúng với 
một loạt động lực mới mẻ. 
Sau đại học, là khả năng 
kết sui gia rồi có cháu.  Lộ 
trình làm cha mẹ là một 
trạng thái chuyển động 
không ngừng khiến chúng 
ta hiếm khi cảm thấy 
mình thành thạo trong vai 
trò làm cha mẹ. Vậy làm 
sao chúng ta có thể tìm 
được chỗ đứng vững vàng 
trong suốt hành trình làm 
cha mẹ?
Tôi có trao đổi thư từ 
với Paul Tripp, tác giả 
của quyển Parenting: 14 
Gospel Principles that Can 

Radically Change Your 
Family (Làm Cha Mẹ: 14 
Nguyên Tắc Phúc Âm Có 
Thể Triệt Để Thay Đổi Gia 
Đình Bạn). Tripp nêu ra 
những nguyên tắc Thánh 
Kinh bền vững qua thử 
thách của thời gian dành 
cho những ai trong chúng 
ta thường xuyên nuôi 
con khôn lớn trong nền 
văn hóa không ngừng đổi 
thay.
Hỏi: Ông khích lệ bậc cha 
mẹ làm gì với con khi 
chúng còn nhỏ để nuôi 
dưỡng sợi dây truyền 
thông tốt suốt thời niên 
thiếu của chúng?
Trả lời: Tôi luôn luôn chỉ 
có một lời khuyên cho 
bậc cha mẹ có con ở tuổi 
thiếu niên: Đừng để cho 
mối quan hệ giữa cha mẹ 
với con cái bị nhạt phai. 
Thường tính ngọt ngào 
cùng sự gần gũi trong 
mối quan hệ cha mẹ- con 
cái gần như bị tan biến 
suốt những năm tháng 
niên thiếu, nhường chỗ 
cho sự ngượng ngùng và 
xa cách. Đừng để cho trẻ 
thiếu niên tạo khuôn cho 
mối quan hệ của bạn. Lý 
do như sau: Làm cha mẹ 

hoàn toàn là vấn đề về 
mối quan hệ.  Đức Chúa 
Trời không thể sử dụng 
bạn một cách hiệu quả 
như một công cụ cứu vớt 
và biến cải trong cuộc đời 
của người mà ít có mối 
quan hệ gắn bó với bạn. 
Thay đổi tấm lòng và 
cách sống luôn luôn diễn 
ra trong bối cảnh của mối 
quan hệ.
Hãy nghĩ tới khuôn mẫu 
Phúc âm, tức là cách 
Đức Chúa Trời hành động 
trong cuộc đời bạn. Trước 
hết, Ngài dùng dây yêu 
thương bền chặt kéo bạn 
lại gần (xưng công chính), 
rồi biến đổi bạn theo ý 
Ngài muốn (thánh hóa). 
Chỉ những ai được xưng 
công chính nhờ ân điển 
Ngài thì cũng nhờ chính 
ân điển đó mà được thánh 
hóa.
Bởi vậy, hãy làm mọi 
điều bạn có thể để duy trì 
mối quan hệ yêu thương, 
mềm mại, nhịn nhục, và 
nhân từ với đứa con thiếu 
niên của bạn. Hãy theo 
đuổi con bạn hằng ngày. 
Thể hiện tình yêu thương 
của bạn với con mỗi ngày 
bằng lời. Bỏ đi sự bực dọc, 

Cách Nuôi Trẻ Lớn Lên 
Trong Nền Văn Hóa Hay Thay Đổi

Tác giả bài viết: Melissa Kruger
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nóng nảy, cùng những lời 
khó nghe của bạn. Hãy 
cứ yêu con thật nhiều 
khi con không xứng đáng 
cũng như lúc đáng yêu. 
Hãy thường xuyên rủ con, 
chỉ hai mẹ/cha con thôi, 
cùng đi ăn tối hoặc làm 
việc gì đó. Tham gia các 
sinh hoạt ngoại khóa của 
chúng. Vui vẻ đưa chúng 
đi. Hãy làm chung bất cứ 
việc gì có thể được, và 
bày tỏ tình thương với 
chúng. Khi cần nói chuyện 
nghiêm túc thì đừng vội 
vã. Hãy hẹn trước để bạn 
thật bình tĩnh, có thời gian 
bày tỏ yêu thương, và có 
thể nói chuyện nghiêm túc 
với tâm tình mềm mại. Và 
đừng quên hằng ngày cầu 
xin Chúa giúp bạn để có 
thể trở thành dụng cụ đầy 
ơn trong cuộc đời con cái 
mình ở lứa tuổi thiếu niên.
Hỏi: Mục đích của việc 
nuôi dạy con là gì? Còn 
thế gian nói mục đích là 
gì?
Trả lời: Chỉ có hai khuôn 
mẫu nuôi dạy con.
Thứ nhất là khuôn mẫu 
sở hữu. Động cơ thúc 
đẩy của khuôn mẫu này 

cho rằng con cái là của tôi 
và tôi có quyền uốn nắn 
chúng theo cách mình 
muốn. Thường khuôn 
mẫu này được báo trước 
và định hướng bởi khuôn 
mẫu văn hóa về mẫu 
người thành công là như 
thế nào. Vì vậy tôi đặt ra 
những qui luật tôi cho là 
tốt đẹp nhất, dùng bất kỳ 
quyền nào mình đang có 
để thực thi, và đưa ra bất 
kỳ hình phạt nào tôi cho 
là thích hợp nhất khi trẻ 
vượt ra ngoài khung qui 
luật của tôi. Khuôn mẫu 
sở hữu nhấn mạnh khả 
năng kềm chế và kiểm 
soát của cha mẹ đối với 
hành vi của trẻ cho tới khi 
trẻ rời khỏi gia đình.
Khuôn mẫu đại sứ thì 
khác xa trên mọi phương 
diện. Cha mẹ hiểu con cái 
không thuộc về mình mà 
thuộc về Đức Chúa Trời. 
Họ biết rõ công tác của 
họ mang tính đại sứ, tức 
đại diện cho mục đích, 
bản tính cùng phương 
pháp của Đức Chúa Trời. 
Vì vậy, họ không ngừng tự 
hỏi: Đức Chúa Trời mong 
muốn gì nơi cuộc đời của 
các con tôi và tôi có thể 

dự phần theo cách nào? 
Việc cha mẹ bỏ công sức 
nuôi dạy con được thúc 
đẩy bởi những giá trị theo 
Kinh Thánh hơn là theo 
tiêu chuẩn văn hóa.
Còn một yếu tố quan trọng 
khác trong khuôn mẫu 
đại sứ. Đó là cha mẹ phải 
chấp nhận mình không 
có khả năng thay đổi tấm 
lòng cùng cuộc đời của 
con cái. Họ nhận biết vai 
trò của mình là dụng cụ 
trong tay của Đấng duy 
nhất nắm quyền tạo nên 
sự thay đổi trường cửu. 
Vì vậy, họ tìm mọi cơ hội 
để trở thành công cụ cho 
ơn thuyết phục, tha thứ, 
cứu vớt, biến cải, và  giải 
phóng của Đức Chúa Trời 
trong cuộc đời con cái họ. 
Mục tiêu của họ là thực 
thi quyền làm cha mẹ như 
một cách phản ánh đẹp đẽ 
thẩm quyền của Đấng kêu 
gọi họ nhận trách nhiệm 
làm cha mẹ- để họ không 
ngừng cầu xin Chúa ban 
ơn giúp họ trở nên những 
người đại diện tốt cho Cha 
trên trời.
Hỏi: Có quá nhiều hối hả 
náo nhiệt trong thế giới 
thiếu niên ngày nay. Thiếu 

niên có thể cảm thấy áp 
lực to lớn giữa bài tập về 
nhà, hoạt động thể thao, 
bài học âm nhạc, cùng 
sinh hoạt phục vụ. Điều 
quan trọng nhất cha mẹ 
có thể làm để giúp thiếu 
niên biết đối phó với thế 
giới bận rộn và đầy căng 
thẳng này là gì?
Trả lời: Mỗi bậc cha mẹ Cơ 
Đốc đều phải lặp đi lặp lại 
một câu hỏi quan trọng 
này, nếu không, họ sẽ 
lạc lối ngay giữa thế giới 
ngổn ngang với những 
thông tin, sức ép, cùng 
ảnh hưởng văn hóa của 
nơi họ đang nuôi dạy con 
mình: Những hệ thống 
giá trị nào xác định mục 
tiêu, sinh hoạt cùng lịch 
làm việc cho gia đình?
Bạn không thể chỉ việc 
nhồi nhét khuôn mẫu nuôi 
dạy con theo Thánh Kinh 
vào một thời khóa biểu 
điên rồ theo quan điểm 
thế gian về hình ảnh của 
một đứa trẻ thành công. 
Nhiều bậc cha mẹ có 
thiện ý, lại có rất ít hoặc 
không có thời gian giáo 
dục hoặc tạo mối quan hệ 
với con cái, do bận chạy 
theo công việc, sợ con 
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mình sẽ bị thiệt thòi. Điều 
quan trọng là phải tập 
chú vào điều Chúa muốn 
thành hình trong tấm lòng 
cùng cuộc đời của con cái 
bạn, và vào việc bạn cần 
làm để trở thành công cụ 
trong chương trình của 
Ngài. Hãy tự hỏi: Bạn 
có dành riêng cho mình 
thời gian cần thiết để 
xây dựng và duy trì mối 
quan hệ yêu thương hay 
không? Bạn có dành thì 
giờ cho gia đình lễ bái 
không? Có thời gian để 
cả gia đình cùng thư giãn 
và thảo luận điều thực 
sự quan trọng trong cuộc 
sống không? Lịch làm việc 
của bạn được thôi thúc 
bởi tấm lòng và sự biến 
đổi đời sống, hay bị thôi 
thúc bởi những hoạt động 
và sự thành đạt? Những 
giá trị dựa trên Thánh 
Kinh có quyết định câu trả 
lời “có” hoặc “không”  khi 
bạn thêm một sinh hoạt 
vào cuộc sống không? 
Trong cuộc sống bận rộn, 
bạn có chú tâm xây dựng 
ý thức không ngừng về 
Đức Chúa Trời trong lòng 
con cái cùng nhu cầu về 
ân điển của Ngài đối với 
chúng không?

Hỏi đi hỏi lại các câu này 
giúp bảo vệ bạn khỏi 
những áp lực có thể khiến 
bạn lạc lối.
Hỏi: Khi kỷ luật con cái 
và buộc chúng chịu trách 
nhiệm về hành động của 
chúng, cha mẹ thường 
thiếu sót ra sao trong việc 
dạy con về ân điển?
Trả lời: Quá nhiều bậc 
cha mẹ thiếu khôn ngoan 
đã rơi vào cái bẫy đòi 
hỏi theo luật pháp phải 
làm điều mà chỉ ân điển 
mới có thể làm trọn. Họ 
nghĩ rằng nếu họ đưa ra 
một hệ thống chặt chẽ 
gồm những qui luật, ràng 
buộc, và hình phạt thì con 
cái họ sẽ ổn thôi. Nhưng 
nếu tất cả những gì con 
cái chúng ta cần là kiến 
thức về đạo đức và sự 
kềm chế về đạo đức, thì 
Chúa Giê-xu chẳng bao 
giờ phải giáng thế. Đúng, 
con cái chúng ta cần luật 
pháp của Đức Chúa Trời, 
vì luật pháp phơi bày tội 
lỗi và chỉ cho chúng cách 
phải sống. Nhưng luật 
pháp không có năng lực 
giải cứu, phục hồi, và biến 
đổi tấm lòng của chúng. 
Sự thay đổi bền lâu trong 

hành vi của trẻ luôn luôn 
phát xuất từ tấm lòng và 
chỉ nhờ ân điển mới có thể 
làm trẻ thay đổi theo cách 
này.
Hiểu thế nào là ân điển là 
điều quan trọng. Ân điển 
không phải là buông thả, 
vì ân điển không bao giờ 
gọi sai là đúng. Nếu sai 
là đúng thì không cần ân 
điển. Ân điển là nhanh 
chóng nhìn nhận sai là 
sai, nhưng thay vì tránh 
xa người làm sai bằng lời 
chỉ trích, phán xét và lên 
án, thì ân điển xích lại gần 
họ hơn bằng sự tha thứ, 
dịu dàng khuyên lơn, yêu 
thương sửa sai, và kiên trì 
sử dụng uy quyền. Cha mẹ 
là người làm luật, cũng là 
cảnh sát, là người truy tố, 
là quan án và chủ ngục đối 
với con thôi thì vẫn chưa 
đủ. Chúng ta phải tìm mọi 
cơ hội để sẻ chia ân điển, 
chỉ ân điển mới có thể mở 
mắt và khuấy động tấm 
lòng con cái chúng ta để 
chúng chạy đến với Đấng 
Cứu Chuộc là nơi có thể 
tìm được sự cứu giúp đích 
thực.
Hỏi: Tại sao nhiều bậc cha 
mẹ cảm thấy nản lòng, 

mòn mỏi, và choáng váng? 
Bạn sẽ khích lệ và tư vấn 
gì cho họ? Làm sao để cha 
mẹ cảm thấy yên lòng và 
bình an giữa những thách 
thức vây quanh?
Trả lời: Nhiều bậc cha 
mẹ Cơ Đốc đầy thiện ý 
và lòng yêu thương, thức 
dậy mỗi buổi sáng và đặt 
lên vai mình gánh nặng 
về thể chất, tình cảm và 
tâm linh của con cái. Tuy 
khẳng định rằng họ tin 
Chúa ở với con cái mình, 
nhưng họ lại hành động 
như thể chỉ một mình họ 
phải gánh hết công tác 
nuôi dạy con. Họ nghĩ 
mình có nhiệm vụ phải 
thay đổi con cái. Nếu nuôi 
dạy con theo cách này, 
bạn sẽ càng tạo thêm mối 
đe dọa, càng nung nấu 
cảm xúc, càng nói những 
lời chua chát, và đòi hỏi 
những điều này làm những 
việc chúng không hề có 
khả năng thực hiện. Cuối 
cùng, bạn sẽ làm và nói 
những điều lẽ ra không 
nên, trong nỗ lực vô vọng 
muốn con cái mình thay 
đổi. Chẳng trách nhiều 
bậc phụ huynh nản lòng, 
nhụt chí, và kiệt sức! Thật 
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thư thái biết bao khi biết 
rằng Cha khôn ngoan trên 
trời vẫn ở với bạn trong 
mọi lúc, và Ngài đang là 
Cha yêu thương của mỗi 
chúng ta. Thật nhẹ nhõm 
khi biết rằng Đức Chúa 
Trời mang gánh nặng về 
phúc lợi của con bạn, và 
Ngài không bao giờ buộc 
bạn phải làm những việc 
mà chỉ một mình Ngài có 
thể làm. Thật tốt thay khi 
biết rằng bạn chưa từng 
bị buộc phải làm tác nhân 
thay đổi, mà chỉ là công cụ 
tình nguyện trong tay của 
Đấng có quyền giải cứu, 
cứu chuộc và biến cải con 
của bạn. Thật quan trọng 
khi biết rằng Ngài không 
lên án bạn về điểm yếu 
cùng thất bại của bạn, 
mà Ngài gặp bạn để tha 

thứ và ban quyền năng 
của ân điển Ngài. Bạn có 
thể yên tâm đi ngủ vì biết 
rằng Ngài yêu con của 
bạn, và vì yêu thương nên 
Ngài đặt chúng trong gia 
đình đức tin-tức gia đình 
của bạn. Ngài sẽ bày tỏ 
cho bạn biết nhu cầu của 
chúng để giúp bạn làm 
công cụ thực hiện công 
việc của Ngài trong cuộc 
đời chúng. Bạn không thể 
mang gánh nặng về phúc 
lợi tột đỉnh của chúng, 
mà chính Ngài sẽ mang. 
Ngài chỉ kêu gọi bạn trung 
thành làm người đại diện 
cho Ngài, giữ vai trò đại 
sứ cho Ngài. Phần còn lại 
là của Ngài.
Người dịch: Khuê Trần
Theo  
www.thegospelcoalition.org

 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy 
là người dựng nên mới; những sự cũ đã 

qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 

(II Cô-rinh-tô 5:17)
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