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Ngày xưa người Việt chia một ngày làm 12 giờ, và gọi theo tên 
12 con giáp là giờ Tý, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, …. Ngày nay, như 
nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam chia ngày thành 24 
giờ, mỗi giờ có 60 phút và mỗi phút có 60 giây. Dầu chia giờ theo 
cách nào, đa số đều nhìn nhận rằng thời gian trôi rất nhanh. 

Ca dao Việt Nam có câu: “Thì giờ ngựa chạy, tên bay.” Các nhà 
văn thì viết “bóng câu qua cửa.” Người Tây phương nhận định 

rằng “thời gian bay,” “thời gian có cánh,” hay như Lamartine, một thi 
sĩ lãng mạn Pháp đã viết: “Ôi thời gian! Hãy ngừng cánh bay.” 

Khi nhìn vào đồng hồ, chúng ta thấy kim giây chạy rất nhanh, 
kim phút chạy thong thả, kim giờ chạy rất chậm; cả ba cây kim đều 
cùng chạy tới. Đối với một số người có tâm trạng u hoài, một ngày, 
một tháng, một năm, hay cả đời người dường như rất dài; nhưng đa 
số chúng ta khi nhìn lại thời gian thấy rằng thời gian trôi rất nhanh. 
Một thiếu nữ, một thanh niên trong lúc thanh xuân thường cho rằng 
đời mình còn dài lắm, nhưng một thời gian sau, cô cậu này giật mình 
thấy tóc đã lên màu muối tiêu.

Thời gian, như chiếc đồng hồ không kim, cứ lặng lẽ trôi. Con 
người sinh ra trải qua thời thơ ấu, tuổi thiếu niên, thanh niên, tráng 
niên, trung niên, cao niên và cuối cùng là giờ phút xuôi tay nhắm 
mắt. Không ít người đã “đốt giai đoạn” chuyển từ thời niên thiếu 
hoặc thanh xuân vào giai đoạn cuối cùng.

Có người so sánh cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. 
Tàu rời ga A là lúc mới sinh, tuần tự qua các ga B, C, D, … của các 
lứa tuổi, đến nhà ga Z là lúc qua đời. Trong khi đoàn tàu phải chạy 
tuần tự từ ga này sang ga khác, từ điểm khởi hành cho đến điểm kết 
thúc; cuộc sống một người có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Vì thế, 
người xưa đã có câu: “sinh hữu hạn, tử vô kỳ” – thời gian chào đời có 
thể biết, nhưng không mấy ai biết ngày nào sẽ chết.

Viễn ảnh về cái chết làm nhiều người lo sợ, khiến họ không muốn 
đối diện với thời gian; hoặc có người, như Lamartine, mong muốn 
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thời gian hãy ngừng lại.
Người tin Chúa, ngược lại, 

không lo lắng về cái chết. Thời 
gian đối với người tin Chúa cũng 
là một con tàu, nhưng không 
phải con tàu đưa họ vào cõi chết, 
nhưng là con tàu giúp họ trên 
hành trình về thiên quốc. Sứ 
đồ Phao Lô cho biết ông bâng 
khuâng giữa hai sự chọn lựa, 
không biết điều nào tốt hơn: chết 
– được về sớm với Chúa trên 
thiên đàng, hay sống – tiếp tục 
làm những công việc của Chúa 
trên đất.

Đối với người tin Chúa, ga 
cuối cùng chỉ là trạm trung 
chuyển. Thánh Kinh ghi lại lời 
Đức Chúa Jesus phán về cuộc 
đời của một người tin Chúa như 
sau: “Quả thật, quả thật, ta nói 
cùng các ngươi, ai nghe lời Ta 
mà tin Đấng đã sai Ta, thì được 
sự sống đời đời, và không bị 
phán xét, song vượt khỏi sự chết 
mà đến sự sống” (Giăng 5:24). 
Cái chết kết thúc cuộc sống hữu 
hạn để người tin Chúa bước vào 
cuộc sống vô hạn phước hạnh 

với Chúa trên thiên đàng.
Sứ đồ Phao Lô chú thích thêm 

về ngày vui đó như sau: “Vì sẽ có 
một tiếng hô lớn, với tiếng của 
vị thiên sứ trưởng, và với tiếng 
kèn của Ðức Chúa Trời trỗi lên, 
thì chính Chúa sẽ từ trời giáng 
lâm, và những người đã chết 
trong Ðấng Christ sẽ sống lại 
trước hết. Kế đó chúng ta, những 
người đang sống, những người 
còn lại, sẽ được cất lên cùng 
những người ấy vào trong đám 
mây để gặp Chúa trên không 
trung, và như thế chúng ta sẽ ở 
với Chúa luôn luôn” 
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Thời gian vẫn trôi. Bạn không 
thể làm gì để ngăn chặn thời gian 
nhưng bạn có thể chọn một kết 
thúc tốt đẹp cho cuộc đời mình. 
Thay vì để con tàu thời gian đưa 
bạn vào cái chết trong hư mất 
đời đời, mời bạn tin nhận Chúa 
Jesus để bước vào chuyến tàu 
đưa bạn trên hành trình về thiên 
quốc.

Điện Thoại Phúc Âm 
Thư Viện Tin Lành hiệu đính

Chúng ta vẫn 
thường nói thời gian 
là tiền bạc. Đúng là 
thật khó hình dung 
một cuộc sống không 
có tiền? Thế nhưng, 
đã bao giờ bạn chọn một cách 
diễn đạt khác, như: “Thời gian là 
tình yêu” chẳng hạn? Đơn giản là 
vì một trong những điều tốt nhất 
chúng ta có thể dành cho những 
người chúng ta yêu thương, đó là 
thời gian.

Nếu thực sự yêu một người, 
bạn sẽ luôn tìm cách và tạo điều 
kiện đến mức có thể để ở bên 
người đó, hay đơn giản chỉ là 
dành thời gian để nghĩ đến họ. 
Một người đang yêu sẽ không 
bao giờ lấy cớ rằng mình không 
có thời gian để từ chối người 
mình yêu, dù chỉ là một cú điện 
thoại hay một bức email.

Có lẽ đôi khi cần xem lại tình 
yêu của mình nếu thiếu vắng đi 
sự quan tâm hay người yêu luôn 
từ chối bạn chỉ vì người ấy rất 
bận và còn rất nhiều việc để làm. 
Thêm nữa, có điều gì chắc chắn 
là bạn vẫn yêu người ấy nếu bạn 
cảm thấy tiếc thời gian của mình 
khi ở cạnh người yêu?
Bị cuốn theo dòng chảy không 

ngừng của cuộc sống cuồng 
nhiệt, hàng ngày qua đi chúng 
ta đều rất bận rộn, tưởng như 
chẳng có thời gian ở bên người 
yêu. Nhưng nếu bạn thực sự yêu, 
không có gì là không thể.

Mỗi giây phút ở bên nhau, 
giây phút ấy bạn hạnh phúc, và 
khoảnh khắc đó là khoảnh khắc 
của tình yêu. Hãy cùng nhau 
đi chơi xa, hay có những lịch 
thường lệ hai bạn cùng nhau 
làm một việc gì đó. Hãy biến mỗi 
phút giây trong cuộc đời này trở 
thành giây phút của tình yêu.

Tình yêu cần thời gian để tạo 
dựng, cũng giống như tài sản hay 
tiền bạc vậy. Có thể với nhiều 
người từng giây từng phút có thể 
tính ra tiền thì mỗi khoảnh khắc 
cũng kèm theo tiềm năng của 
tình yêu và vẻ đẹp.

Nếu bạn yêu âm nhạc, hãy 
dành thời gian để học một loại 
nhạc cụ nào đó, hãy viết một 
bản nhạc, hay đơn giản chỉ là 
nghe người khác chơi nhạc. Nếu 
bạn yêu gia đình, hãy dành thời 
gian nghĩ về những gì bạn có 
thể cùng làm với họ, và hãy thực 
hiện những việc đó.

Bạn thấy không? Thời gian là 
tình yêu đấy chứ!            (Sưu tầm)

"Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm 
các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi 
được lòng khôn ngoan."  Thi-thiên 90:12
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Hai năm rồi Em ha !
Một ngày cuối tháng ba
Từ khi trao "cảm nhận"
Bắt đầu cuộc tình xa.
Hai năm rồi "thư thả"
Em cùng đếm ngày qua
Bên đường Anh "hối hả"
Ta lần đầu gặp "Ta"
Hai năm không "vội vã"
Tình yêu sao "mặn mà"
Cảm ơn Trời bao la!
Tình Ngài mãi thiết tha
Vì yêu thương chúng ta
Chịu hình trên Thập Giá
Hai năm cùng bên Cha
Dìu nhau khi vấp ngã
Tay trong tay bước qua
Hai năm cùng "thon thả"
Ðếm từng ngày vội qua
Hai mùa Thu rụng lá
Ta vẫn còn cách xa...
Hai năm rồi Em ha !
Thời gian vừa trôi qua !
.. .. .. .. ..

Ba tháng, thật là ngắn ngủi 
nếu bạn đi du lịch đâu đó 

cùng gia đình và có những ngày 
tháng hạnh phúc. Nhưng nó thật 
là quá dài, khi bạn đối diện với 
những nan đề, khó khăn, sợ hãi 
mà bạn không thể làm điều gì 
khác hơn là CẦU NGUYỆN. Im 
lặng, cầu nguyện, chờ đợi điều 
Chúa sẽ làm và giải quyết nan đề 
lớn lao của bạn. Gia đình tôi đã 
trải qua những ngày như vậy.

Đã có những lúc tôi không 
đứng được khi biết tin con mình 
mắc bệnh nan y, bệnh “ung thư 
máu”. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 
một ngày nào đó người thân 
của tôi sẽ mắc căn bệnh này. Vì 
căn bệnh này có mang yếu tố di 
truyền. Mà cả gia đình tôi thì 
chưa ai mắc bệnh ung thư.

Nhưng bây giờ con trai tôi lại 
mắc phải “căn bệnh kinh khủng” 
ấy. Nó đang là một đứa trẻ 10 
tuổi, phát triển khoẻ mạnh, 
ngoan ngoãn, vâng lời, khôn 
ngoan. Cuộc sống tôi không 
giàu có. Nhưng tôi thoả lòng 

về cuộc sống của gia đình tôi. 
Chúa cho tôi một người chồng 
kính sợ Chúa, tốt bụng, có trách 
nhiệm. Các con tôi khoẻ mạnh, 
học trong một trường Cơ đốc. 
Chúng tôi yên tâm về chương 
trình các con tôi đang học. Vì 
chúng được giáo dục tốt. Chúng 
tôi góp phần hầu việc Chúa, sinh 
hoạt cùng Hội thánh và các ban 
nghành của nhà thờ. Cuộc sống 
chúng tôi có mục đích và ý nghĩa 
biết bao!

Nhưng rồi, Chúa lại chọn gia 
đình chúng tôi, Ngài cho phép 
thử thách xảy đến với gia đình 
chúng tôi. Tôi đã từng hỏi Chúa 
tại sao Ngài lại chọn gia đình tôi, 
con trai tôi và một người mẹ yếu 
đuối như tôi? Tại sao không phải 
là một gia đình giàu có nào khác 
mà phải là chúng tôi? Tôi đã 
khóc rất nhiều, rất nhiều….

Bác sĩ nói nếu không điều trị, 
cháu chỉ sống được 3 tháng. Kết 
quả tuỷ đồ cho biết có 60% tế 
bào ác tính trong tuỷ của cháu. 
Cháu phải trải qua 5 đợt hoá trị 

 “

TNTM
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và rất tốn kém (từ 500 triệu trở 
lên). Thời gian điều trị kéo dài 
gần 1 năm. Sau đó phải tiếp tục 
theo dõi, duy trì điều trị trong 5 
năm.

Gia đình chúng tôi đã khóc 
và cầu nguyện rất nhiều. Chúa 
không trả lời câu hỏi của tôi. 
Nhưng điều Ngài cho gia đình tôi 
là SỰ BÌNH AN QUA LỜI CỦA 
NGÀI TRONG KINH THÁNH. 
Và tôi đã thưa với Chúa: “LẠY 
CHÚA, CON SẼ TIN CẬY VÀ 
VÂNG LỜI NGÀI, XIN CHÚA 
CHO CHÚNG CON SỰ BÌNH 
AN, XIN CHÚA LAU RÁO 
NƯỚC MẮT CỦA CHÚNG 
CON, NGÀI THÊM SỨC, 
TIẾP TRỢ TÀI CHÁNH CHO 
CHÚNG CON”.

Chúng tôi quyết định điều trị 
hoá trị cho cháu. Cùng với sự 
cầu nguyện của rất nhiều Mục 
sư, Hội thánh, người thân, giáo 
viên của cháu, bạn bè của chúng 
tôi.

Mọi điều không đơn giản. 
Con tôi gặp vấn đề về men gan 
do tác dụng phụ của thuốc. Chỉ 
số men gan tăng gần 100 lần 
so với một người bình thường. 
Trong khoa nhi của bệnh viện 
Huyết học cũng chưa có một 
đứa trẻ nào men gan tăng quá 
cao như vậy! Chỉ bằng một nửa 
chỉ số đó, bác sĩ đã cảnh báo, và 
người nhà đã quá lo lắng rồi!

Men gan hơn 100u/l là không 
được hoá trị. Phải trì hoãn việc 
vô thuốc là một điều bất lợi 
cho cháu. Vì tế bào ác tính sản 
sinh thêm nhiều. Mà men gan 
3800u/l của cháu thật rất nguy 
hiểm. Nó sẽ làm cho hoại tử tế 
bào gan. Tiểu cầu quá thấp có thể 
gây ra xuất huyết não, có thể hôn 
mê. Bạch cầu thấp thì dễ nhiễm 
trùng. Tôi phải làm sao đây?? Tôi 
chẳng biết làm gì hơn ngoài việc 
cùng những người đồng đức tin 
CẦU NGUYỆN. Cầu xin Chúa 
chữa lành cho con trai tôi.

Sau hơn hai tuần, men gan của 
cháu đã dần trở về bình thường 
và được vào thuốc hoá trị mà 
gan không hề bị tổn thương gì; 
trong sự ngạc nhiên, vui mừng 
và CẢM TẠ CHÚA của nhiều 
người!

Sau khi vô được 6 chai hoá 
chất. Bác sĩ cho cháu làm kinh 
tủy để kiểm tra xem tế bào ác 
tính có xâm lấn não không. Bạn 
đoán xem điều gì đã xảy ra? 
Trong dịch não tủy được lấy ra 
để làm xét nghiệm, thì đã có 80% 
tế bào ác tính trong đó. Nghĩa 
là tế bào ác tính đã xâm lấn lên 
thần kinh trung ương! Bác sĩ nói 
phải dùng thuốc để điều trị tấn 
công lên não.

Mọi việc điều trị bây giờ khó 
khăn hơn, phức tạp hơn, tốn 
kém hơn nhiều. Và con trai tôi 

sẽ phải làm kinh tủy 
thường xuyên để 
kiểm soát các tế bào 
có ở não. Nhưng 
bác sĩ sẽ cho làm 
xét nghiệm kinh 
tủy một lần nữa để 
kiểm tra lại. Khi bác 
sĩ báo cho tôi tin đó, 
tôi đã bật khóc ngay 
trước mặt ông ấy. 
Tôi không biết làm 
gì cả. Tôi trở về phòng bệnh của 
con trai mình. Nuốt nước mắt 
vào trong, nhưng không thể. 
Chiếc khẩu trang và cặp mắt 
kính lúc này cũng giúp tôi che 
đậy được phần nào. Tim tôi và 
cổ họng như nghẹn lại. Nó vẫn 
hoạt động đó thôi. Nhưng có cái 
gì đó, bóp nó lại…

Tôi cầu nguyện xin Chúa giải 
cứu con trai tôi. Chỉ có CHÚA 
mới CHỮA LÀNH và làm điều 
kì diệu trên bệnh tật của con 
trai tôi. Tôi không thể chứng 
kiến cảnh con trai mình phải 
đau đớn và qua đời như vậy. Tôi 
không đủ sức nữa rồi. Tôi nêu 
nan đề và nhờ nhiều người CẦU 
NGUYỆN KHẨN THIẾT cho 
con trai tôi. 

Tối hôm đó, trên đường từ 
bệnh viện trở về nhà. Tôi vừa đi 
vừa khóc. Tôi ghé đến nhà thờ. 
Nhờ ông bà Mục sư quản nhiệm 
cầu nguyện cho tôi và con trai tôi. 

Chỉ có Chúa mới có 
thể chữa lành! Ông 
bà cầu nguyện cho 
tôi và sau đó đến 
bệnh viện để cầu 
nguyện cho cháu.

Bạn biết không?! 
Có những điều 
kì diệu vô cùng. 
Chúa sẽ dạy cho 
bạn những bài học 
quý báu khi bạn 

THUẬN PHỤC CHÚA và HẾT 
LÒNG KÊU CẦU CHÚA.

Sau 24 giờ, bác sĩ báo kết quả 
xét nghiệm lại: hoàn toàn không 
có tế bào ác tính trong não! Có 
thể do lần kinh tuỷ trước, cháu 
đã được chích thuốc lên não. 
Nên đã tiêu diệt được các tế 
bào ác tính trên não. Tôi không 
nghĩ rằng một mũi thuốc có thể 
làm được điều đó. Mà chính 
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ KHỞI 
SỰ LÀM CÁC VIỆC LÀNH. 
Cả gia đình, Hội thánh, người 
quen chúng tôi vui mừng về điều 
CHÚA ĐÃ LÀM trên bệnh tật 
của con tôi!

Cháu tiếp tục vào thuốc. 
Kết thúc đợt 1 điều trị trong 
sự BÌNH AN và thêm sức của 
Chúa. Chúa cho cơ thể cháu đáp 
ứng thuốc tốt. Sau đợt điều trị 
đầu tiên, bác sĩ báo chỉ còn 2% 
tế bào ác tính so với 60% ban 
đầu. CẢM TẠ CHÚA KHÔNG 
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THÔI. Về những điều Chúa đã 
làm! Gia đình tôi TIN CẬY VÀO 
SỰ THÀNH TÍN CỦA CHÚA. 
KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ KHÓ 
ĐỐI VỚI NGÀI.

Hiện tại con trai tôi đã đi 
được nửa đoạn đường của đợt 
hoá trị thứ 2. Do tác dụng phụ 
của thuốc, nên xảy ra một số rối 
loạn. Có lúc cơ thể cháu bị suy 
nên sốt, ho. Xin Chúa giữ gìn 
cháu bình an, không bị nhiễm 
trùng.

Nếu bạn đã từng chăm sóc 
người thân mắc bệnh nan y. Bạn 
sẽ rất lo sợ. Lo sợ cho người thân 
mình, lo sợ khi chứng kiến các 
bệnh nhân khác. Cuộc sống quá 
đổi mong manh.

Nan đề, thử thách xảy ra trên 
bất kỳ ai. Dẫu người tin Chúa 
hay không tin Chúa. Nhưng 
tôi chắc chắn với bạn, khi bạn 
đứng trước nan đề như tôi. Bạn 
sẽ không làm gì được. Cho dầu 
bạn có thật nhiều tiền đi chăng 
nữa. Nhưng tôi tin rằng nếu bạn 
KÊU CẦU CÙNG CHÚA (ÔNG 
TRỜI) thì CHÚA sẽ ĐỒNG 
HÀNH CÙNG BẠN. CHÚA SẼ 
BAN CHO BẠN SỰ BÌNH AN, 
SỰ BÌNH BAN MÀ CHÚA BAN 
CHO BẠN CHẲNG PHẢI NHƯ 
THẾ GIAN CHO ĐÂU.

Xin hãy tiếp tục cầu nguyện 
cho cháu Minh Khang sẽ tiếp 
tục vô hoá chất những ngày tiếp 

theo. Xin Chúa thêm sức đặc 
biệt cho cháu. Xin Chúa tiêu diệt 
hoàn toàn các tế bào ác tính. Các 
tế bào ác tính sẽ không bao giờ 
phát triển lại. Nhiễm sắc thể của 
cháu sẽ hoạt động bình thường. 
Tủy sống sẽ sản sinh ra hồng cầu, 
bạch cầu, tiểu cầu lành tính, đầy 
đủ số lượng của một người khoẻ 
mạnh. Cầu xin Chúa sử dụng 
cháu ích lợi và vinh hiển danh 
Chúa.

Cầu nguyện cho gia đình 
chúng tôi. Xin Chúa thêm sức 
cho chúng tôi (vợ chồng tôi, dì 
hai của cháu là Tieu Phuong) để 
đủ sức chăm sóc cho cháu những 
ngày kế tiếp. Cũng hãy cầu 
nguyện xin Chúa tiếp trợ cho gia 
đình tôi để có đủ chi phí điều trị 
cho cháu tiếp tục. Vì chi phí rất 
tốn kém và lâu dài.

Xin chân thành cảm ơn Quý 
Mục sư, con cái Chúa, những 
người anh em đồng đức tin, 
người thân trong gia đình, bạn 
bè, đồng nghiệp, các phụ huynh 
… yêu dấu của chúng tôi, đã yêu 
thương, quan tâm, thăm hỏi, cầu 
thay, giúp đỡ cho gia đình chúng 
tôi.

Cầu xin Chúa ban sự bình an 
và ban ơn bội phần trên gia đình 
của quý vị. Muốn thật hết lòng!

Viết bởi Hồng Ân
Mẹ cháu Minh Khang.

Thời gian là chặng đường đời
Xin dâng cho Chúa, cho người thân thương

Cuộc đời nhiều nỗi vấn vương
Âu lo, phiền muộn, tiếc thương, riêng mình.

Thời gian là nghĩa là tình
Nỗi niềm chia sẻ khi vui khi buồn

Nước sông còn chảy về nguồn
Tình thương ban bổ như liều thuốc hay

Chúa ơi con sống hôm nay
Con xin gửi trọn trong tay của Ngài

Tháng, năm như thể tên bay
xuyên qua cửa sổ như mây cuối trời

Cầm bằng bọt biển ngoài khơi
Khi tan khi hợp trùng dương lấp vùi

 Chút tình để lại cho đời
Thời gian quí báu ngọt bùi biết bao

Tình thương tiếp nối cho nhau
Chút tình san sẻ cho người chung quanh

Trót sanh là kiếp lữ hành
Cuộc đời cõi tạm chờ mong ngày về

Tình Cha biển rộng tứ bề
Núi cao chẳng sánh đại dương khó bằng

Mỗi ngày, mỗi tháng mỗi năm
Giúp con biết sống những ngày Chúa ban

Ơn Cha sung mãn đầy tràn
Thủy chung như nhất đắp xây tình người

Mỗi ngày cuộc sống thêm tươi
Là điều quí nhất con dâng lên Ngài.

Amen

Nguyễn Thị Thu Hương
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hôn nhân thực sự là hôn nhân 
Cơ Đốc, và cả hai yếu tố này sẽ 
không hiện hữu trong hôn nhân 
nếu thiếu sự biến đổi của Chúa.

1.   Hôn nhân Cơ Đốc có một 
mục đích khác biệt

Khi được hỏi tại sao hai người 
muốn kết hôn, phần lớn chúng 
ta trả lời “chúng tôi yêu nhau”. 
Nhưng đằng sau câu trả lời là 
một số lý do khiến họ muốn kết 
hôn:

 q Họ đã tìm hiểu đủ lâu và 
bước tiếp theo là kết hôn. 

 q Nguồn lợi kinh tế khi gộp hai 
thu nhập làm một. 

 q Họ muốn quan hệ tình dục 
mà không phải cảm thấy có 
tội. 

 q Họ là những người trưởng 
thành và kết hôn là điều 
người ta mong đợi ở họ (và 
để cha mẹ không tiếp tục hỏi 
khi nào họ sẽ kết hôn). 

 q Họ muốn ai đó chăm sóc họ.
 q Họ cô dơn và muốn có mội 

người bạn tâm tình.
 q Họ muốn trốn thoát khỏi 

một hoàn cảnh cùng cực như 
bị ngược đãi trong gia đình, 
đã có thai vân vân. 

 q Họ lớn tuổi và họ nghĩ đã 
đến lúc kết hôn và sinh con.

Trọng tâm của những lý do kể 
trên khiến người ta kết hôn là chữ 
tôi. Người ta kết hôn vì những lý 

do vị kỷ chứ không phải vì Chúa, 
và tôi cũng vậy. Thực tế đó là vấn 
đề chung của loài người. Chúng 
ta là những cá nhân vị kỷ, mang 
theo điều đó vào hôn nhân, tạo 
nên một hôn nhân với hai con 
người vị kỷ cố gắng thỏa thuận 
với nhau để cùng tồn tại.

Thế nhưng có một mục đích 
cao hơn cho hôn nhân được bày 
tỏ trong Thi Thiên 34:3 “Ôi, hãy 
cùng tôi tôn ngợi CHÚA, Chúng 
ta hãy cùng nhau tôn cao danh 
Ngài”. Một người bạn đã dùng 
câu Kinh Thánh này để ngỏ lời 
cầu hôn. Tôi nghĩ anh ấy đã nhìn 
xa hơn bản năng ích kỷ của mình 
để vươn tới một mục đích cao 
hơn trong đời.

Khi bạn để hôn nhân tập 
trung vào việc tôn vinh Chúa, 
hôn nhân của bạn sẽ trở thành 
một nơi mà qua đó mọi người 
sẽ tận hưởng hương thơm của 
Chúa, và là một lời chứng về lời 
Chúa cho thế gian. Bạn sẽ bày tỏ 
ân điển, sự đồng cảm và sự tha 
thứ của Chúa đối với người xung 
quanh.

Có người sẽ hỏi liệu có tình 
nghĩa trong hôn nhân như vậy 
không? Có tình yêu nồng thắm 
trong hôn nhân không? Chắc 
chắn là có và tôi thực sự vui 
mừng vì những điều đó. Nhưng 
khi hai bạn cùng nhau tôn cao 
Chúa bằng hôn nhân thì hai bạn 

Nhiều năm trước, khi còn là 
một sinh viên độc thân và là một 
tín hữu mới, tôi cùng đi tới Nam 
Cali với một vài người bạn. Một 
người bạn trong nhóm biết một 
gia đình tại đó, họ sẽ đón tiếp 
chúng tôi trong thời gian chúng 
tôi ở Nam California.

Tôi không bao giờ quên cảm 
giác của tôi khi bước vào gia 
đình đó lần đầu. Ngay lập tức tôi 
nhận biết có sự khác biệt trong 
không gian. Tôi chưa hề biết gia 
đình này, nhưng chỉ sau 20 phút 
tôi cảm giác như đã biết họ từ 
lâu. Họ bày tỏ lòng hiếu khách, 
sự chăm sóc, tình yêu thương và 
ân điển mà tôi chưa từng chứng 
kiến tại bất kỳ gia đình nào trước 
đây.

Trong sách 2 Cô rinh tô 2:14-
15 chúng ta biết “Tạ ơn Ðức 
Chúa Trời, vì Ngài luôn luôn làm 
cho chúng tôi được đắc thắng vẻ 

vang trong Ðấng Christ, và đã 
dùng chúng tôi tỏa lan mùi thơm 
về sự hiểu biết Ngài ra khắp nơi. 
Vì chúng tôi là hương thơm của 
Ðấng Christ được dâng lên Ðức 
Chúa Trời giữa những người được 
cứu và những người bị hư mất”. 
Đó là hương thơm tôi nhận thấy 
trong gia đình đó. Hương thơm 
của Chúa Giê Xu trong đời sống 
của những người được Chúa 
biến đổi. Tôi không bao giờ quên 
cảm giác của mình khi bước vào 
môi trường như vậy.

Câu hỏi dành cho chúng ta là 
“Hương vị của gia đình bạn như 
thế nào? Nếu người khác bước 
vào nhà bạn liệu hương thơm của 
Chúa có hiện hữu chăng? Người 
khác quan sát hôn nhân của bạn 
có nhận biết được hương thơm 
của Chúa chăng?”

Tôi cho rằng có hai yếu tố 
khiến hôn nhân tràn đầy hương 
thơm của Chúa-điều khiến một 

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN

TRONG

HÔN NHÂN CƠ ĐỐC
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Một cách khác để chúng ta 
bày tỏ tình yêu khác biệt của Cơ 
Đốc Nhân là tình yêu tha thứ, 
chứ không phải tình yêu với tấm 
lòng cứng rắn. Ê-phê-sô 4:26-27 
dạy rằng “nếu anh chị em đương 
cơn giận thì chớ phạm tội, đừng 
giận dai cho đến mặt trời lặn, và 
đừng cho Ác Quỷ có cơ hội”. Có 
bao nhiêu người trong số chúng 
ta nói “Điều tôi thực sự muốn là 
trở thành công cụ của ma quỷ”? 
Nhưng đó chính là điều bạn làm 
khi bạn giữ lòng giận giữ và cay 
đắng.

Và trong Kinh Thánh, câu 32 
của sách Ê-phê-sô tiếp tục dạy 
chúng ta “Hãy đối xử với nhau 
cách nhân từ, hãy thương xót 
nhau và tha thứ nhau, như Ðức 
Chúa Trời đã tha thứ anh chị em 
trong Ðấng Christ vậy”.

Cách thứ ba khiến tình yêu 
của chúng ta khác biệt là nó 
được Thánh Linh kiểm soát chứ 
không phải bởi con người bất 
toàn. Bạn không thể tự làm điều 
này, cụ thể là coi người bạn đời 
quan trọng hơn mình, tha thứ 
cho bạn đời như Chúa tha thứ 
cho mình, yêu thương bạn đời 
bằng cách bày tỏ lòng kiên nhẫn, 
nhân từ và không đòi hỏi người 
bạn đời phải làm theo cách mình 
muốn. Bạn thử tự cố gắng thực 
hành những điều đó trong mấy 
ngày xem có làm được chăng?

Cách duy nhất để chúng ta có 
thể có một tình yêu và mục đích 
khác biệt trong hôn nhân là kinh 
nghiệm sự biến đổi thực sự trong 
đời sống. Có những chữ luôn 
vang lên trong tâm trí tôi khi 
tôi nghĩ tới lời Chúa và những 
gì Ngài đã làm cho chúng ta qua 
Chúa Giê Xu: Ngài đón nhận 
chúng ta, những người đang 
nặng gánh tội lỗi và cất gánh 
nặng đó khỏi chúng ta. Ngài tha 
thứ và giải phóng chúng ta, khi 
chúng ta bước đi với sự tha thứ 
và tự do, Ngài biến đổi chúng ta 
ngày càng trở nên giống Chúa 
Giê Xu hơn. Trong quá trình đó 
Ngài ban cho chúng ta niềm hy 
vọng mà chúng ta chưa hề biết 
tới trước khi biết Chúa.

Hai khía cạnh đặc biệt này 
của hôn nhân Cơ Đốc với mục 
đích khác biệt và tình yêu khác 
biệt là điều chúng ta không thể 
tự mình tạo ra. Đó là một phần 
không thể thiếu của quá trình 
biến đổi bởi ân điển Chúa trên 
đời sống chúng ta. Khi chúng ta 
kinh nghiệm sự biến đổi này, thế 
gian sẽ nhận biết điều khác biệt 
trong quan hệ của chúng ta.

VŨHỒNGNGA 
(Dịch thuật theo bài viết What Makes 

a Marriage Distinctively Christian? Tác 
giả Bob Lepine)

Nguồn: songdaoonline.com

sẽ bày tỏ rằng “Hôn nhân không 
phải chỉ vì chúng tôi, mà hôn 
nhân là để bày tỏ sự tốt lành của 
lời Chúa cho thế gian”.

Khi bạn thực sự hiểu mục 
đích của hôn nhân Cơ Đốc nó 
sẽ thay đổi tất cả. Tôi thích câu 
nói của Paul “Chúng ta được tạo 
ra để sống vươn ra và vươn cao, 
nhưng phần lớn chúng ta sống 
thu nhỏ. Khi chúng ta chấm dứt 
cách sống như vậy và bắt đầu 
sống để vươn ra và vươn lên cao, 
đời sống sẽ thay đổi”. Khi hôn 
nhân của chúng ta sống để vươn 
ra và vươn lên tầm cao hơn, mọi 
thứ đều thay đổi.

2. Hôn nhân Cơ Đốc là loại 
tình yêu khác

Vậy tình yêu khác biệt trông 
ra sao? Một lần nữa nó bắt đầu 
bằng việc để hôn nhân tập trung 
vào sự vinh hiển của Chúa thay 
vì để phục vụ những lý do vị kỷ. 
Đó là hôn nhân vươn ra, vươn 
cao thay vì hôn nhân thu nhỏ và 
chỉ nghĩ tới bản thân.

Để tôi nói rõ hơn, tình yêu 
thương của Cơ Đốc Nhân là 
tình yêu thương quên mình chứ 
không phải tình yêu thương vị 
kỷ. Trong Phi líp 2:1-4 Phao lô 
viết:

“Vậy nếu có sự khích lệ nào 
trong Ðấng Christ, nếu có niềm 
yên ủi nào phát xuất từ tình yêu, 

nếu có sự hiệp thông nào của Ðức 
Thánh Linh, nếu có tình cảm quý 
mến và sự thương cảm nào, xin 
anh chị em hãy làm cho niềm vui 
của tôi được trọn vẹn bằng hiệp ý 
với nhau, có cùng một tình yêu, 
đồng tâm, nhất trí với nhau. Xin 
anh chị em đừng làm điều gì vì 
cạnh tranh hay vì hư vinh, nhưng 
hãy lấy lòng khiêm nhường, xem 
người khác tôn trọng hơn mình. 
Xin mỗi người đừng chỉ chú ý đến 
quyền lợi của riêng mình, nhưng 
hãy chú ý đến quyền lợi của người 
khác nữa”.

Tình yêu đó khác với tình yêu 
mà thế gian biết. Tình yêu đó hay 
nhẫn nhục, nhân từ, không ganh 
tị, không khoe khoang, không tự 
cao, không cư xử trái lẽ, không 

tìm tư lợi, chẳng nóng giận, 
chẳng nghi ngờ sự dữ, không vui 
về việc bất chính, nhưng vui về 
sự chân thật. Tình yêu dung thứ 
tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng 
tất cả, chịu đựng tất cả (trích 
Kinh Thánh, sách I Cô-rinh-tô 
13:4-7).
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“Khi bạn không nhìn thấy 
bàn tay Chúa, hãy tin tấm lòng 
Ngài”. Đó là câu châm ngôn tôi 
treo trên tường như một lời nhắc 
nhở rằng Chúa luôn làm việc, 
ngay cả khi chúng ta nghĩ Ngài 
im lặng (đối với lời cầu nguyện 
và hoàn cảnh của chúng ta).

Tôi thường nghe mọi người 
than vãn Chúa im lặng, và băn 
khoăn Ngài đang ở đâu, rồi tại 
sao Ngài không trả lời sự cầu 
nguyện của họ. Tôi hiểu những 
gì họ đang trải qua vì rất nhiều 
lần tôi đã từng ở vị trí của họ. 
Tôi khóc than với Chúa khi tôi 
thấy Ngày cứu vãn hôn nhân của 
người khác, và cứu chuộc chị 
em khác. Tôi van xin Chúa nghe 
lời cầu nguyện của tôi và cứu 
tôi khỏi hoàn cảnh đau khổ của 
mình.

Và tôi chờ đợi.
Nhiều năm trôi qua tôi bấu 

víu lấy lẽ thật rằng Chúa luôn 
làm việc, ngay cả khi Ngài im 
lặng. Tôi cố gắng nhớ tấm lòng 
của Chúa đối với tôi là tốt lành, 
Ngài có kế hoạch thịnh vượng, 

và ban cho tôi một tương lai đầy 
hy vọng. Tôi tiếp tục nhắc lại câu 
Kinh Thánh: mọi sự hiệp lại làm 
ích cho những người yêu kính 
Đức Chúa Trời.

Và tôi tiếp tục chờ đợi.
Ngày hôm nay tôi đứng bên 

kia của sự chờ đợi. Tôi chứng 
kiến lời hứa của Chúa trên đời 
sống tôi được thực hiện, khi tôi 
đứng cạnh người đàn ông tuyệt 
vời nhất trên đời để tiến hành 
hôn lễ. Tôi vui mừng nhìn lại 
hành trình theo Chúa và biết 
rằng Chúa đã trả lại cho tôi tất 
cả những gì tôi mất và còn ban 
thêm nhiều hơn nữa.

Ngày hôm nay tôi nhìn lại và 
có thể nhìn thấy Chúa đã làm 
việc ở đâu khi Ngài im lặng.

Và tôi muốn chia sẻ một chút 
cách nhìn, dường như điên 
khùng đó, với quí chị em.

Mùa thu năm 2009, tôi vừa 
ly thân và trải qua một cuộc ly 
hôn rất tồi tệ. Tôi đau đớn, mất 
phương hướng, và cô đơn. Tôi 
tìm kiếm tình yêu, sự chấp nhận 
và sự an toàn ở bất cứ đâu mà tôi 

có thể tìm. Tôi hoàn toàn tan nát.
Trang mạng Facebook là điều 

khá mới mẻ đối với tôi lúc đó, 
và tôi rất vui vì nối lại quan hệ 
với bạn học cũ từ trung học và 
đại học. Trong số những người 
bạn cũ này có Roy, anh là một 
trong những người 
bạn thân thiện nhất 
thời trung học. Anh 
là một người đàn 
ông tốt với tiếng cười 
sảng khoái.

Tôi nhớ lại khi tôi 
ngồi trong rạp chiếu 
phim với các con và nhắn tin 
cho anh. Chúng tôi bắt đầu trò 
chuyện bằng những lời nhắn 
trên trang mạng xã hội. Tôi kể 
cho anh nghe những gì tôi đang 
trải qua- về việc chồng cũ ngoại 
tình, về ly hôn, nỗi đau và những 
tổn thương. Tôi cũng nói với anh 
về hy vọng của tôi trong Chúa, 
và tôi biết Chúa sẽ dùng những 
đau khổ này để làm điều gì đó 
tuyệt vời.

Tôi không bao giờ quên được 
câu trả lời của anh “bạn không 
biết bạn đang giảng giải cho 
mình như thế nào qua lời chia sẻ 
vừa rồi.”

Tôi sửng sốt trước lời nói của 
Roy và tôi bắt đầu cầu nguyện 
cho anh, tôi cảm nhận có điều 
đó không ổn đang xảy ra. Vài 
ngày sau tôi nhận được lời nhắn 

của Roy, trong đó anh nói vợ 
anh đưa đơn đòi ly hôn và anh 
rất đau khổ.

Trong vài tháng tiếp theo, Roy 
nhắn tin cho tôi thường xuyên. 
Anh đang đóng quân ở hải ngoại, 
nhưng tôi luôn nhận được lời 

nhắn mỗi buổi sáng 
“Chào người đẹp.”

Thực lòng mà nói: 
Tôi chối từ thiện ý 
của Roy. Tôi biết anh 
đang bị tổn thương, 
và tôi biết mình 
không nên có liên hệ 

gần gũi với anh vào thời điểm 
đó. Chúng tôi tiếp tục nhắn tin 
cho nhau và không thực sự có 
mối liên hệ thân mật lúc đó. Tôi 
biết mối quan hệ của chúng tôi 
cũng sẽ không đi đến đâu vì Roy 
đang ở nước ngoài.

Rượu mạnh pha cô-ca trở 
thành bạn thân của Roy…

Tôi cố gắng làm người bạn 
của anh khi anh chôn vùi nỗi 
sầu khổ trong men rượu và phụ 
nữ. Ngay cả khi anh sống hoang 
đàng, anh không bao giờ quên 
tôi, và tiếp tục nhắn tin “Chào 
người đẹp.” nhiều hơn thay vì chỉ 
vào buổi sáng.

Tôi thì ngược lại đã hoàn 
toàn yêu Chúa nhiều vô cùng, 
tôi tìm kiếm mặt Ngài, nài xin 
Chúa hãy làm những việc quyền 
năng trong tôi để rồi Ngài có thể 
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làm những việc lớn lạ qua tôi. 
Tôi dành hàng giờ quì gối cầu 
nguyện dâng Roy, người một 
ngày kia sẽ trở thành bạn đời của 
tôi, cho Chúa để Ngài làm việc 
quyền năng trong đời sống anh. 
Tôi xin Chúa cất đi tất cả những 
gì gây ra sự nghiện ngập. Tôi xin 

Chúa ban ơn trên công việc, tài 
chính và các mối quan hệ của 
anh. Tôi xin Chúa cho anh trở 
thành người chồng, người cha 
như anh cần trở thành. Tôi cầu 
nguyện xin Chúa giúp anh đầu 
phục, tăng trưởng trong đức tin 
và dạy anh bước theo Chúa thật 
gần.

Trong 5 năm trời tôi cầu 
nguyện, trong 5 năm trời Roy 
tiếp tục chạy trốn (khỏi Chúa và 
nỗi đau), trong 5 năm đó tình 
bạn của chúng tôi tiếp tục phát 
triển. Anh luôn tìm kiếm tôi, 
một người bạn “tin kính Chúa” 
để tìm kiếm lời khuyên. Anh tìm 
tôi khi anh cô đơn và buồn rầu. 
Anh cho tôi hay khi anh được 
điều động tới những vùng chiến 

trận nguy hiểm nhất.
Và tôi tiếp tục đứng bên anh, 

cố gắng tốt nhất để khích lệ anh 
hãy đầu phục Chúa, tôi mỉm 
cười trước lời nhắn tin của anh 
nhắc tôi về vẻ đẹp của mình. Tôi 
cười vì sự ngốc ngếch của Roy 
và khiếu hài hước của anh, điều 
anh thường bày tỏ một cách dễ 
dàng.

Tôi nhớ có một ngày tôi mời 
anh đi xem phim với tôi và đàn 
con. Sau khi xem xong, con gái 
tôi ôm Roy và sau đó con thì 
thầm vào tai tôi “chú ấy có mùi 
rất tốt” (và anh thật sự là như 
vậy!). Thật dễ thương khi con gái 
tôi đón nhận bạn tôi như vậy.

Tôi cũng chứng kiến anh 
được biến đổi thành tạo vật mới, 
một người đi thờ phượng Chúa 
và công khai bày tỏ mối quan 
hệ của anh với Chúa. Tôi quan 
sát khi anh trở thành người cha 
mới đối với đàn con của anh, trở 
thành người cha như con anh 
khao khát và người cha như ý 
Chúa muốn. Tôi chứng kiến anh 
muốn biết Chúa nhiều hơn, và 
bước đi theo đường lối Ngài. Tôi 
chứng kiến khi anh dành trọn 
cuộc đời trong hội thánh và hầu 
việc Chúa. Tôi lắng nghe khi lời 
Chúa bắt đầu tuôn tràn từ môi 
miệng anh, và anh trở thành 
người khích lệ.

Và trong 7 năm trời tôi luôn 

nhận được lời nhắn “Chào người 
đẹp.”

Ở khúc nào đó trong cuộc 
hành trình này, Chúa đã gây sự 
chú ý của Roy. Điều đó xảy ra 
trong buổi thờ phượng buổi tối 
khi bản thánh ca Đức Thánh 
Linh động chạm tới tâm linh của 
Roy, và anh quì gối nói với Chúa 
rằng Ngài hãy đón nhận toàn bộ 
con người của anh và hoàn toàn 
kiểm soát cuộc đời anh.

Và khi tôi nghĩ Chúa im lặng, 
thì Ngài đang làm việc để làm 
mềm tấm lòng cứng cỏi. Khi tôi 
nghĩ Chúa im lặng, Ngài đáp 
lại lời cầu nguyện của tôi trong 
đời sống của người đàn ông tôi 
biết từ lâu. Khi tôi nghĩ Chúa 
im lặng thì Ngài đang biến đổi 
một người đàn ông mà Ngài đã 
đem lại cho tôi vào thời điểm tôi 
khiêm nhường và bắt đầu cầu 
nguyện (Đa-ni-ên 9:23). 

Và tôi biết…
Khi tôi không nhìn thấy bàn 

tay Chúa, tôi có thể tin tưởng 
tấm lòng Ngài.

Và quí chị em cũng vậy. Có 
thể quí chị em không nhìn thấy 
điều Chúa đang làm. Có thể trái 
tim của quí chị em đang đau 
đớn khi mình đang hết lòng cầu 
nguyện. Có thể quí chị em đang 
băn khoăn bao giờ mình được 
giải cứu. Có thể quí chị em đang 
trăn trở vì Chúa im lặng.

Hãy tin tấm lòng Chúa.
Ở một nơi nào đó, bằng cách 

nào đó, Chúa đang làm việc. 
Ngài đang phối hợp câu truyện 
của quí chị em để quí chị em có 
thể tuyên xưng sự tốt lành và ân 
điển của Chúa. Và một ngày kia, 
quí chị em có thể nhìn lại với nụ 
cười và biết rằng tấm lòng của 
Chúa là tốt lành, luôn luôn và 
mãi mãi tốt lành.

VŨ HỒNG NGA
(Dịch thuật theo bài viết How to 

Trust God’s Heart When He is Silent, 
tác giả Dena Johnson) 
Nguồn: songdaoonline.com
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Vào sáng ngày Thứ Ba, 11 
Tháng Chín năm 2001, chúng tôi 
đã rời khỏi Frankfurt khoảng 5 
giờ đồng hồ rồi và đang bay qua 
Bắc Đại Tây Dương. 

Thình lình tấm màn ngăn 
cách giữa buồng lái với khoang 
tàu chứa hành khách vén mở và 
tôi được gọi vào buồng lái gặp 
phi công trưởng ngay lập tức.

Vừa bước vào buồng lái là tôi 
để ý nhận thấy ngay nét nghiêm 
trọng lộ trên khuôn mặt mọi 
người. Phi công trưởng đưa cho 
tôi một bản in ra vừa nhận từ trụ 
sở chính của hãng Delta Airlines 
ở Atlanta viết vỏn vẹn câu: “Mọi 
tuyến không lưu trên lục địa Hoa 
Kỳ đều ngăn cấm giao thông 
hàng không thương mại. Hãy 
đáp khẩn cấp càng sớm càng tốt 
xuống phi trường nào gần nhất. 
Hãy thông báo điểm đáp. “

Không ai nói một lời nào cho 
tôi biết điều này mang ý nghĩa 
gì. Chúng tôi biết đây là một 
tình thế nghiêm trọng và chúng 
tôi cần phải tìm đất liền để đáp 
ngay. Phi công trưởng xác định 
sân bay gần nhất là phi trường 
Gander, Newfoundland, cách 

400 dặm. Ông liên lạc với trạm 
không lưu Canada để xin cho 
thay đổi tuyến bay và được chấp 
thuận ngay mà không cần hỏi lý 
do.

Tất nhiên sau đó chúng tôi 
đã hiểu ra lý do tại sao họ chấp 
thuận không do dự.

Trong khi phi hành đoàn 
chuẩn bị cho máy bay hạ cánh, 
một tin nhắn đến từ Atlanta báo 
cho chúng tôi biết có hoạt động 
khủng bố trong khu vực New 
York. 

Vài phút sau tin cập nhật cho 
biết có không tặc.

Chúng tôi quyết định nói 
dối với hành khách trong khi 
chúng tôi vẫn còn ở trên không. 
Chúng tôi nói với họ rằng máy 
bay gặp một trục trặc nhỏ về cơ 
khí và cần phải hạ cánh tại sân 
bay gần nhất ở Gander, New 
Foundland để kiểm tra. Chúng 
tôi hứa sẽ cung cấp thêm thông 
tin sau khi hạ cánh ở Gander. 
Có nhiều hành khách phàn nàn, 
nhưng điều đó không có gì mới 
lạ! Bốn mươi phút sau, chúng tôi 
hạ cánh xuống Gander. Giờ địa 
phương lúc bấy giờ tại Gander là 

12:30 PM tức là 11:00 AM New 
York.

Khi chúng tôi đáp thì đã có 
khoảng 20 máy bay khác trên 
mặt đất đến từ khắp nơi trên thế 
giới và họ cũng đã phải chọn lối 
đi vòng này trên đường đến Hoa 
Kỳ.

Sau khi chúng tôi đã đậu 
trên phi đạo chờ lệnh mới, phi 
công trưởng thông báo như sau: 
“Thưa quý vị, chắc quí vị thắc 
mắc phải chăng tất cả các máy 
bay xung quanh chúng ta có vấn 
đề cơ khí tương tự như chúng 
ta. Thật ra chúng ta đang ở đây 
là vì một lý do khác..” Sau đó, 
ông tiếp tục giải thích thêm đôi 
chút cho chúng tôi biết về tình 
hình tại Hoa Kỳ. Có những tiếng 
thở hổn hển ồ to lên và những 
tia nhìn hoài nghi thảng thốt. 
Phi công trưởng thông báo cho 
hành khách biết rằng giới hữu 
trách của phi trường Gander bảo 
chúng tôi giữ yên tại chỗ.

Bấy giờ trách nhiệm và quyền 
quyết định về tình trạng của 
chúng tôi tùy thuộc ở chính phủ 
Canada và lệnh của họ là không 
ai được ra khỏi máy bay. Và cũng 
không ai dưới đất được phép đến 
gần bất kỳ phi cơ nào. Chỉ có 
cảnh sát sân bay cứ lâu lâu lại đến 
dòm ngó chúng tôi một lúc, xong 
đi qua các máy bay khác. Trong 
khoảng một giờ đồng hồ kế tiếp, 

thêm nhiều máy bay hạ cánh và 
sau cùng Gander tiếp nhận tất cả 
là 53 máy bay từ khắp nơi trên 
thế giới, 27 chiếc trong số đó là 
phi cơ hàng không thương mại 
của Mỹ.

Trong khi đó, những mảnh 
tin tức bắt đầu phát ra trên hệ 
thống âm thanh của phi cơ. Lần 
đầu tiên chúng tôi được biết các 
phi cơ bị không tặc đã đâm vào 
Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới ở 
New York và vào Lầu Năm Góc 
trong vùng Washington DC. Mọi 
người cố gắng dùng điện thoại di 
động của họ, nhưng không thể 
kết nối vì hệ thống truyền sóng 
ở Canada khác. Một số người 
gọi thông qua được, nhưng chỉ 
có thể với tổng đài ở Canada và 
họ cho biết rằng các làn sóng nối 
kết vào đất Mỹ đã bị chặn hoặc 
bị ngẹt.

Khoảng vào buổi tối trong 
ngày, tin tức cho chúng tôi rằng 
hai tòa cao ốc Trung Tâm Mậu 
Dịch Thế Giới đã sụp đổ và chiếc 
phi cơ thứ tư bị không tặc đã 
đâm xuống đất. Bấy giờ hành 

Jerry Brown
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khách đều kiệt sức về thể chất 
lẫn cảm xúc, không kể nỗi sợ hãi, 
nhưng tất cả mọi người đều bình 
tĩnh đáng kinh ngạc. Chúng tôi 
chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ thấy 
52 phi cơ bị lạc khác để nhận 
ra rằng chúng tôi không phải là 
người duy nhất trong tình trạng 
khó khăn này.

Trước đó chúng tôi được 
thông báo rằng họ sẽ cho phép 
hành khách lần lượt ra khỏi máy 
bay mỗi lần một chiếc. Lúc 6 
giờ chiều, sân bay Gander nói 
với chúng tôi rằng phiên chúng 
tôi được phép rời phi cơ sẽ là 11 
giờ sáng hôm sau. Hành khách 
không hài lòng tí nào, nhưng họ 
cũng buông xuôi chấp nhận tin 
không vui này mà không phản 
đối ồn ào; họ bắt đầu chuẩn bị 
sẵn sàng để ở qua đêm trên máy 
bay.

Gander hứa với chúng ta sẽ 
chăm sóc y tế, nếu cần thiết, 
nước, và dịch vụ vệ sinh. Và họ 
đã giữ lời. May mắn thay chúng 
tôi không có tình huống y tế nào 
phải lo lắng. Chúng tôi có một 

phụ nữ trẻ mang thai 33 tuần. 
Chúng tôi đã chăm sóc rất chu 
đáo cho thai phụ đó. Đêm trôi 
qua không gặp biến cố nào ngoại 
trừ sự xếp đặt chỗ ngủ không 
được thoải mái.

Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 
12, một đoàn xe buýt trường 
học chạy đến. Chúng tôi ra khỏi 
máy bay và được đưa đến nhà ga, 
nơi chúng tôi thông qua thủ tục 
nhập cảnh và quan thuế, và sau 
đó phải ghi danh với Hội Hồng 
Thập Tự.

Sau đó chúng tôi (phi hành 
đoàn) được tách ra khỏi đám 
đông hành khách và được xe 
van đưa đến một khách sạn 
nhỏ. Chúng tôi không biết hành 
khách của chúng tôi được đưa đi 
đâu. Nhân viên của Hội Hồng 
Thập Tự cho chúng tôi biết rằng 
thị trấn Gander có dân số 10.400 
người và họ đang có khoảng 
10.500 hành khách phải chăm 
sóc từ tất cả các máy bay đã buộc 
phải đáp xuống Gander! Họ bảo 
chúng tôi hãy yên tâm nghỉ ngơi 
tại khách sạn và họ sẽ liên lạc khi 
các phi trường Mỹ mở và hoạt 
động trở lại, nhưng chắc cũng 
mất một thời gian.

Chỉ khi chúng tôi đến khách 
sạn và bật TV lên, chúng tôi mới 
biết hết toàn diện của cuộc tấn 
công khủng bố ở quê nhà (nước 
Mỹ), 24 giờ sau khi nó bắt đầu 

diễn ra.
Trong lúc đó, chúng tôi có rất 

nhiều thì giờ rảnh rỗi và nhận 
thấy rằng người dân Gander vô 
cùng thân thiện. Họ bắt đầu gọi 
chúng tôi là “người máy bay.” 
Chúng tôi hưởng nhận tính hiếu 
khách của họ, khám phá thị trấn 
Gander, kết cuộc đã trải qua một 
khoảng thời gian khá tốt đẹp.

Hai ngày sau, chúng tôi được 
gọi và được đưa trở lại sân bay. 
Trên máy bay, chúng tôi đoàn tụ 
với các hành khách và khám phá 
những gì họ đã làm trong hai 
ngày qua. Những điều chúng tôi 
khám phá đó thật không thể tin 
được.

Gander và tất cả các cộng 
đồng xung quanh (trong vòng 
bán kính 75km) đã đóng cửa 
tất cả các trường trung học, hội 
trường, nhà nghỉ, và bất kỳ nơi 
tập hợp lớn nào khác. Họ biến 
đổi tất cả các cơ sở vật chất đó 
thành chỗ trú ngụ chung cho tất 
cả lữ khách lỡ đường. Có chỗ thì 
trải chiếu, chỗ thì trải nệm, chỗ 
thì trải túi ngủ và gối nằm.

Tất cả các học sinh trung học 
được kêu gọi tình nguyện thì giờ 
để chăm sóc cho “khách.” 218 
hành khách của phi cơ chúng 
tôi được đưa tới một thị trấn có 
tên là Lewisporte, cách Gander 
khoảng 45 cây số, nơi đó họ 
được trú ngụ trong một trường 

trung học. Hành khách phụ nữ 
nào muốn có khu ngủ riêng 
cũng được sắp xếp theo ý muốn. 
Các hành khách đi chung cả gia 
đình cũng được giữ lại chung với 
nhau. Tất cả các hành khách lớn 
tuổi được đưa tới nhà riêng.

Các bạn còn nhớ người phụ 
nữ trẻ mang thai chứ? Bà ấy 
được đưa đến một nhà riêng đối 
diện bên kia đường với một cơ 
sở chăm sóc khẩn cấp 24 giờ. Có 
một nha sĩ được cử sẵn nếu cần 
đến, các y tá nam và nữ túc trực 
cạnh đám đông trong suốt thời 
gian tạm trú.

Các cuộc gọi điện thoại và 
e-mail cho Mỹ và thế giới được 
thiết lập sẵn để tất cả mọi người 
có thể dùng mỗi ngày một lần. 
Vào ban ngày, hành khách được 
cung cấp các chuyến “du ngoạn”. 
Một số chọn đi du ngoạn bằng 
tàu thuyền trên các hồ và bến 
cảng. Một số chọn đi băng đồng 
trong các khu rừng của địa 
phương. Các tiệm nướng bánh 
địa phương tiếp tục mở cửa để 
làm bánh mì tươi cho khách 
hàng.

Thức ăn được các cư dân nấu 
nướng ở nhà rồi mang đến cho 
các trường học. Người nào thích 
dùng bữa ở nhà hàng theo sự lựa 
chọn của họ cũng được đưa đi và 
được cung cấp các bữa ăn tuyệt 
vời. Tất cả mọi người đều được 
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cấp phiếu đến các tiệm giặt địa 
phương để giặt quần áo vì tất cả 
hành lý vẫn còn giữ trên máy 
bay.

Nói cách khác, mỗi nhu 
cầu thuần nhất của lữ khách lỡ 
đường cũng đều được đáp ứng 
đầy đủ. Hành khách đã khóc khi 
kể lại với chúng tôi những câu 
chuyện này.

Cuối cùng, khi có tin tất cả 
phi trường ở Mỹ đã mở cửa trở 
lại, họ được chở đến sân bay 
đúng giờ và không thiếu một 
hành khách nào. Hội Hồng Thập 
Tự địa phương đã nắm đầy đủ 
tất cả các thông tin của mọi hành 
khách và đã đưa trả hành khách 
về lại đúng chuyến bay. Họ phối 
hợp tất cả mọi thứ một cách 
tốt đẹp. Thật đúng là hoàn toàn 
không thể tin được....

Khi hành khách đã trên tàu, 
nó giống như họ vừa mới đi một 
chuyến du hành trên biển. Tất cả 
mọi người đều biết tên nhau. Họ 
trao đổi những câu chuyện của 
họ trong mấy ngày qua, khoe với 
nhau xem người nào được đối 
xử tốt hơn.

Chuyến bay của chúng tôi 
về đến Atlanta trông giống như 
một chuyến bay du ngoạn ăn 
chơi được thuê bao. Phi hành 
đoàn tránh ra để họ tự do. Thật 
không thể tưởng! Hành khách 
hoàn toàn hàn gắn với nhau và 

gọi nhau bằng tên một cách thân 
mật, cùng nhau trao đổi số điện 
thoại, địa chỉ, địa chỉ email.

Và sau đó là một điều rất lạ 
thường xảy ra. Một trong những 
hành khách của chúng tôi đến 
gần tôi và hỏi tôi rằng ông ta có 
thể dùng hệ thống âm thanh của 
phi cơ để nói vài lời được không. 
Chúng tôi không bao giờ cho 
phép điều đó. Nhưng lần này thì 
khác. Tôi nói “tất nhiên” và đưa 
máy vi âm cho ông. Ông nhắc 
mọi người về những gì họ vừa 
trải nghiệm trong mấy ngày qua. 
Ông nhắc nhở họ về lòng hiếu 
khách mà họ đã nhận được từ 
tay của những con người hoàn 
toàn xa lạ. Ông tiếp tục nói rằng 
ông muốn làm một điều gì đó để 
đền đáp lại cho những cư dân tốt 
bụng của Lewisporte.

Ông cho biết ông sẽ thành 
lập một Quỹ tín thác dưới tên 
của DELTA 15 (Số hiệu chuyến 
bay của chúng tôi). Mục đích 
của quỹ tín thác là cung cấp học 
bổng đại học cho học sinh trung 
học của Lewisporte. Ông kêu 
gọi mọi khách đồng hành cùng 
chuyến bay đóng góp bất kỳ số 
tiền bao nhiêu cũng được. Khi 
chúng tôi đã gom góp đủ hết các 
tờ giấy ký hứa có ghi số tiền, tên 
họ, số điện thoại và địa chỉ, tổng 
số khoản tài trợ là trên $14.000!

Người đề xướng đó là một bác 

sĩ ở Virginia, ông hứa phần ông 
sẽ đóng góp bằng với số tiền đó 
và sẽ tiến hành thủ tục giấy tờ 
lập học bổng. Ông cũng nói rằng 
ông sẽ chuyển đề nghị này đến 
Công Ty Hàng Không Delta và 
sẽ yêu cầu họ cùng hiến tặng.

Khi tôi viết bài này, quỹ tín 
thác đã lên hơn $1.5 triệu và đã 
hỗ trợ 134 học sinh theo học đại 
học.

Tôi chỉ muốn chia sẻ câu 
chuyện này bởi vì bây giờ chúng 
ta cần những câu chuyện đẹp 
như thế này. Nó mang lại cho tôi 
một chút hy vọng khi biết rằng 
người ta dù ở nơi xa xôi vẫn có 
thể đối xử tử tế với người lạ trôi 

dạt tới. Nó nhắc tôi thế giới này 
có bao nhiêu điều tốt đẹp. Bất 
chấp mọi điều xấu xa chúng ta 
thấy đang diễn ra trong thế giới 
ngày nay, câu chuyện này khẳng 
định rằng vẫn còn rất nhiều 
người tốt và thánh thiện trên thế 
giới và họ sẽ hiện ra khi tình thế 
xấu tệ đi.

Xin Thượng Đế ban phước 
cho Hoa Kỳ.... 

Xin Thượng Đế ban phước 
cho người dân Canada... và đặc 
biệt là xin Thượng Đế ban phước 
cho người dân Newfoundland.”

Jerry Brown 
(Phan Hạnh chuyển ngữ)

Chuyến bay cuối cùng rời khỏi thị trấn Gander, sau khi hành khách bị kẹt tại đây 5 
ngày ngay sau khi khủng bố xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. 

Hình chụp bởi Des Dillion.
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Tất cả chúng ta đều là tội 
nhân, không trừ một ai. 

Tội lỗi chia cắt chúng ta với Đức 
Chúa Trời và hậu quả của nó là 
sự chết. Bởi vì bản chất tội lỗi 
nên chúng ta không có phương 
cách nào cứu chính mình hay 
người khác. Vì vậy, Đức Chúa 
Trời đã ban Con Một của Ngài 
là Chúa Giê-xu Christ để gánh 
thay tội lỗi chúng ta trên Thập tự 
giá. Qua việc đó, Chúa chịu hết 
thảy tội lỗi của toàn thế gian, thế 
chỗ cho chúng ta và hình phạt 
đáng ra chúng ta phải nhận.

Sự hi sinh của Chúa Giê-xu 
đã mở đường cho chúng ta quay 
trở lại với Đức Chúa Trời, khiến 
cho bất cứ ai tin nơi Ngài và ăn 
năn tội lỗi đều sẽ được hưởng sự 
sống đời đời.

Việc này chỉ có đức tin nơi 
Chúa Giê-xu làm được, không 
hành động tốt đẹp nào có thể 
khiến chúng ta được cứu rỗi.

Làm thế nào để tin nhận 
Đấng Christ?

Bởi đức tin. Hãy nhận biết 
trong lòng rằng mình là tội nhân 

và tin rằng Chúa Giê-xu Christ 
đã chết trên Thập tự giá vì tội lỗi 
của mình. Lời cầu nguyện bên 
dưới có thể giúp đỡ bạn. Nhưng 
hãy nhớ, Chúa không chỉ nghe 
lời nói nơi môi lưỡi mà nghe cả 
tấm lòng bạn nữa. Ngài yêu bạn, 
Ngài thực sự yêu bạn lắm! Và khi 
đã cầu nguyện rồi, hãy nói cho 
một người bạn thân hoặc một 
Cơ Đốc nhân biết. Họ có thể 
giúp tìm cho bạn một cộng đồng 
Cơ Đốc để tăng trưởng và nhận 
biết Đức Chúa Trời, Đấng yêu 
thương bạn.

"Chúa Giê-xu ơi, cảm ơn Ngài 
vì đã yêu thương và chết thay con 
trên thập tự. Dòng huyết báu của 
Ngài đã rửa sạch mọi tội lỗi của 
con. Ngài là Chúa và là Đấng Cứu 
rỗi con, từ nay cho đến muôn đời. 
Con tin Ngài đã sống lại từ cõi 
chết và Ngài hiện vẫn đang sống. 
Bởi việc Ngài đã hoàn tất mà giờ 
đây con là con yêu dấu của Ngài 
và thiên đàng là nhà con. Cảm ơn 
Chúa đã ban cho con sự sống đời 
đời và đổ đầy lòng con bằng niềm 
vui và sự bình an. Amen."
hoithanhhanoi.com

"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không 
phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." 

Ê-phê-sô 2:8




