Bạn đọc thân mến,
Hai lần giải phẫu kèm giữa một chương trình làm việc bốn
tuần ở Việt Nam đã khiến công việc của chúng tôi trong các
tháng vừa qua có phần xáo trộn. Dù vậy, bởi ơn thương xót
của Chúa, nhờ sự hiệp sức đồng lòng của các thành viên gia
đình Suối Thiêng, rốt lại giai phẩm Mừng Chúa Phục Sinh vẫn
được gửi đến tay bạn đọc đúng hạn kỳ, Chuyến Mục Vụ Truyền
Giáo thứ IX của Ban Tương Trợ Việt Nam Đô-Ca đã gặt hái
những kết quả qui vinh Danh Chúa, và Suối Thiêng số 12, phát
hành tháng Sáu, 2007 lại được niềm vinh hạnh nối mối dây liên
lạc thân tình giữa Ban Biên Tập cùng độc giả khắp nơi.
Trong số này, tiếp tục chủ đề “Niềm Tin Cơ-Đốc,” Mục Sư
Đoàn-Hưng-Linh sẽ giải bày với chúng ta về Đức Thánh Linh,
ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng vận hành
trong công cuộc sáng tạo, trong công cuộc cứu rỗi, trong Hội
Thánh và cả trong lòng của mọi tín nhân. Bên cạnh đó, vẫn
như thường lệ, dòng “Sử Thiêng Trên Đất Thánh” với Mục Sư
Hồ-Xuân-Phước lại đưa bước chân chúng ta vào thăm xứ sở
của tuyển dân, những vùng đất Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu đã đi
qua, đã dạy dỗ, đã chữa lành cho biết bao người khốn khổ.
Trang “Giáo Dục Gia Đình Cơ-Đốc” do Cô Ánh-Tuyết phụ
trách cũng sẽ ngày càng đi sâu vào thế giới của tình yêu và
hôn nhân, xem xét từng ngõ ngách, đụng chạm đến mọi nan đề
để giúp chúng ta có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và
nhiều bài viết khác, “Bạn Có Biết?” với Ngọc-Hương, “Học
Vui” với Bích Thùy, “Gia Chánh” với Trần-Như-Mai, “Tin
Các Nơi” với Linh-Sơn, các bài thơ về tình Chúa, tình mẹ, tình
cha, tình nước, tình người… sẽ góp phần tạo nên giai phẩm
Suối Thiêng như một bức tranh đầy mầu sắc tuy lộng lẫy mà
vẫn hài hòa.
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Cũng trong Suối Thiêng số 12, chúng tôi sẽ gửi đến bạn
bài tường thuật về Chuyến Mục Vụ Truyền Giáo thứ IX của
Ban Tương Trợ Việt Nam Đô-Ca, thực hiện trên quê hương
vào tháng Tư 2007 vừa qua. Vì số trang báo giới hạn nên các
hình ảnh dành cho phần này chỉ có tính cách tượng trưng,
nhưng một DVD với đầy đủ dữ kiện hơn sẽ được gửi đến quý
Mạnh-Thường-Quân, quý Hội Thánh Ân Nhân, hay bất cứ quý
vị nào muốn tìm hiểu thêm về hoạt động của Đô-Ca trong thời
gian sớm nhất. Cũng kể từ giai phẩm mùa Hạ này, chúng ta sẽ
cùng Mục Sư Lê-Thành-Chung bước vào thế giới “Con Người
Ngưỡng Mộ.” Đây là một loạt gồm tám bài, có nghĩa là liên
tiếp trong hai năm, người phụ trách sẽ đưa dẫn chúng ta đi
thăm từng kỳ quan nổi tiếng trong lịch sử nhân loại mà quá
trình hình thành và mục đích, cũng như sự tồn vong của mỗi
một công trình đều sẽ đem đến cho chúng ta nhiều suy gẫm.
Đặc biệt, với Suối Thiêng mùa Hạ, chúng ta hân hoan chào
đón sự hợp tác của Nữ Họa Sĩ Ninh-Thuận, sẽ góp phần đem
người đọc đến gần hơn một quê hương đã nghìn trùng xa cách
qua các bức vẽ mang nét đặc thù của dân tộc và đất nước ViệtNam.
Suối Thiêng không của riêng ai. Suối Thiêng là của tất cả
mọi người, của Quý Bà, của Quý Ông, của những người nặng
lòng với nhu cầu gây dựng niềm tin cho tín hữu xa gần bằng
một văn phẩm Cơ-Đốc bất vụ lợi, nặng lòng với hơn tám mươi
triệu người Việt Nam đang cần được nghe biết về ơn cứu rỗi
của Đức Chúa Trời, nhất là cùng chung một ước mơ được thấy
người Việt Nam quảng bá Tin Lành cho người Việt Nam bằng
tiếng Việt.
Suối Thiêng cần sự góp phần của tất cả quý vị. Xin hãy
giúp chúng tôi phát triển và phổ biến Suối Thiêng bằng sự
đóng góp bài vở, ý kiến xây dựng, hỗ trợ tài chánh… để văn
phẩm Cơ-Đốc này chẳng những sống còn mà còn sống mạnh,
chúng ta cùng đem nguồn ân thiên thượng tưới khắp các vùng
đất khô cằn.
Trong Danh Cứu Chúa Giê-xu,
NCB

4

Suối Thiêng 12

“Toâi tin Thaùnh Linh…”

P

hân đoạn thứ ba của Bài
Tín Điều Các Sứ Đồ tuyên
xưng niềm tin nơi Ngôi Ba
trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Cha sáng tạo, Đức
Chúa Con cứu chuộc, Đức Thánh
Linh tái tạo. Từ đó bài tín điều
nói tiếp về Hội thánh (dân sự
mới), sự tha thứ (mối liên hệ
mới), sự sống lại (sự hiện hữu
mới) và sự sống đời đời (sự thoả
nguyện mới). Tại đây chúng ta
nêu lên một số sự dạy dỗ chính
của Kinh Thánh về Thánh Linh
có liên hệ mật thiết với chúng ta
ngày nay.

bệnh... Nhiều tín hữu chỉ muốn
nhấn mạnh đến bông trái Thánh
Linh như yêu thương, vui mừng,
bình an... Vô hình chung, chúng
ta giới hạn Thánh Linh qua kinh
nghiệm của mình và thường cứ
nghĩ Thánh Linh chỉ hoạt động
trong đời sống cá nhân của một
số tín hữu hay một số Hội thánh.
Có người nghĩ rằng Thánh Linh
gắn liền với những hiện tượng
siêu nhiên và rồi chỉ dốc lòng tìm
kiếm những điều phi thường.
Nghe nói đến nơi nào có phép lạ
hay những “linh ứng” thì họ bèn
chạy theo.

Thánh Linh vận hành trong
công cuộc sáng tạo

Nhưng Kinh Thánh dạy Thánh
Linh là Đấng vận hành trong
công cuộc sáng tạo (Sáng thế ký
1:2, Gióp 33:4; 34:14-15), Ngài
ban sự sống cho muôn loài và đổi
mới mặt đất (Thi Thiên 104:30;
Công vụ 17:25). Chúa liên hệ sâu
xa với thế giới tạo vật, Thánh
Linh Ngài ban sự thông sáng và

Khi nói đến Đức Thánh Linh
nhiều tín hữu liên tưởng ngay
đến những việc đầy dẫy Thánh
Linh và những ân tứ có tính cách
siêu nhiên, những tranh luận về
việc nói tiếng lạ, việc chữa
www.suoithieng.com
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tài khéo (như Bết-sa-lê-ên - Xuất
31:1-6) cũng như Ngài cảm thúc
lời của các tiên tri. Ngài hiện
diện trong mọi vật, trong những
điều thông thường cũng như
những điều phi thường. Ngài làm
việc trong dòng lịch sử nhân loại,
nâng đỡ mọi loài thọ tạo.
Điều này có nghĩa chúng ta có
thể biết ơn Chúa trong ngôi
thánh đường hay bên núi đồi
hùng vĩ, có thể gần Chúa trong
việc học Kinh Thánh lẫn trong
lúc nghiên cứu khoa học, khi hát
thánh ca hay lúc chăm sóc người
bệnh.
Thánh Linh vận hành trong
công cuộc cứu rỗi
Thánh Linh thúc đẩy công
cuộc cứu rỗi. Đức Chúa Trời
luôn làm chứng về Ngài (Công
vụ 14:17). Cuộc đời của những
người
như
Mên-chi-xêđéc hay Gióp
trong
Cựu
Ước cho thấy
ân sủng của
Chúa
hiện
diện
với
những người
ngoại bang,
giúp họ có đức tin nơi Ngài. Đức
Thánh Linh vận hành giữa dân
Y-sơ-ra-ên lẫn dân ngoại (Amốt
9:7).

6

Thánh Linh nhào nặn dân tộc
Y-sơ-ra-ên. Ngài cảm thúc các
quan xét, các vua, các tiên tri và
rồi họ mong đợi sự đổ ra đầy dẫy
của “Thần Đức Chúa Trời” (Giôên 2:28).
Thánh Linh che phủ Mari để
Con Thánh được sanh ra (Luca
1:35). Thánh Linh ngự trên Chúa
Giêxu trong lễ báp têm (Luca
3:21), trong chức vụ (Luca 4:1820), khiến Ngài từ kẻ chết sống
lại (Rôma 1:4) và Thánh Linh
ứng dụng sự cứu rỗi cho con
người (Rôma 8:14, 15).
Công cuộc cứu rỗi không
chống đối công cuộc sáng tạo mà
hồi phục và hướng dẫn công
cuộc sáng tạo trở lại mục đích
của Đức Chúa Trời. Khi tin
Chúa, chúng ta không phải xoay
mặt lại chống đối hay phủ nhận
tri thức, tài năng, lịch sử hay
thiên nhiên. Chúng ta khuất phục
tri thức trong sự nhìn biết Chúa
(II Côrinhtô 10:5), chúng ta biết
ơn về những tài năng và cống
hiến chúng cho Chúa. Chúng ta
mở rộng lòng với Thánh Linh
Chúa khi nhìn lịch sử thế giới và
dân tộc mình, nhận biết rằng
Ngài có thể dùng những kẻ ngoại
giáo để thực hiện mục đích tốt
đẹp của Ngài trên dân sự Ngài
(Êsai 45:1-5).
Nếu toàn thể tạo vật đều rên rỉ
và quằn quại cho đến ngày nay
Suối Thiêng 12

(Rôma 8:22), và nếu chúng ta là
kẻ có Thánh Linh cũng than thở
trong lòng (Rôma 8:23) mong
đợi sự cứu của Chúa thì làm tín
hữu Việt Nam, chúng ta nên đặt
những câu hỏi: đâu là những
tiếng nấc mong ước sự cứu rỗi
trong chuyện Kiều, trong thơ ca,
trong những khúc quanh của lịch
sử dân tộc? Chúng ta không nên
và không thể hoàn toàn tách rời
khỏi tạo vật, khỏi đồng loại, khỏi
đồng bào của mình. Chính niềm
tin nơi Thánh Linh giúp chúng ta
cảm thông và cầu thay và sống
chứng nhân.
Cũng chính niềm tin nơi sự vận
hành của Chúa Thánh Linh mà
chúng ta có thể thật tâm học hỏi
từ nhiều nguồn như người khôn
ngoan quan sát kiến và thỏ
(Châm ngôn 30:24-33), như Môi
se đã học hỏi từ Giê-trô là thầy tế
lễ ngoại bang (Xuất 18).
Thánh Linh vận hành trong
Hội Thánh
Tuy Thánh Linh là Đấng toàn
tại và không bị giới hạn trong
Hội Thánh, sự hiện diện của
Ngài trong Hội Thánh mang ý
nghĩa to lớn. Nếu trong mọi lúc
mọi nơi Ngài cảm thúc con
người trở về với Đức Chúa Trời
thì vào ngày lễ Ngũ Tuần xưa
kia, một cộng đồng con dân
Chúa đã mở lòng trọn vẹn cho sự
vận hành của Ngài (Công vụ 2).
www.suoithieng.com

Hội Thánh là thân thể của Đấng
Christ, được giao phó sứ mạng
của Ngài trong quyền năng
Thánh Linh.
Thánh Linh giúp tín hữu thờ
phượng Đức Chúa Trời phải lẽ,
giúp các tín hữu thông công chân
thật trong sự sáng và ân điển.
Ngài đưa dắt tín hữu vào mọi lẽ
thật, là Đấng ban ân tứ phục vụ
và năng làm chứng về Chúa Cứu
Thế.
Ngày nay người ta nhấn mạnh
tầm quan trọng của người lãnh
đạo
và
nghệ thuật
lãnh đạo
trong Hội
Thánh và
hay
bảo
nhau “mọi
sự thành
hay bại tùy
vào người
lãnh đạo.”
Thật ra, tài
lãnh đạo
đến từ Thánh Linh (Công vụ
20:28), Hội Thánh và người lãnh
đạo Hội Thánh thuộc về Chúa,
Thánh Linh không thuộc về
người lãnh đạo hay Hội Thánh.
Không một phương pháp phát
triển Hội Thánh nào được đặc
miễn tư thế trông đợi và đầu
phục Chúa Thánh Linh. Người
giảng dạy cần được nhắc nhở
chân lý này khi cầu nguyện,
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nghiên cứu, soạn thảo. Ban chấp
hành cần được nhắc nhở chân lý
này khi bàn bạc và hoạch định.
Và cũng vậy đối với ban thờ
phượng trong sự tập dợt, ban tiếp
tân, thăm viếng trong các tiếp
xúc. Mọi người cần bày tỏ bông
trái Thánh Linh (Galati 5:22).

cho cuộc đời theo Chúa và hầu
việc Ngài của chúng ta. Nếu
không cảm nhận sâu xa tình yêu
vô bờ của Ngài, chúng ta sẽ dễ
lâm vào tâm trạng tủi thân khi
phải từ bỏ nhiều điều, mệt mỏi
với quá nhiều công tác, ngã lòng
trước bao nhiêu thử thách.

Tiêu chuẩn tối hậu để nhận biết
công việc Thánh Linh trong Hội
Thánh không phải là việc này có
siêu nhiên, kỳ bí không mà nó có
làm sáng danh Cứu Chúa Giê-xu
hay không (Giăng 16:14; so sánh
II Têsa 2:9-12, Côlôse 2:18).
Thánh Linh không chỉ giúp
chúng ta tránh tội lỗi, Ngài vận
hành để kết hiệp chúng ta với Ba
Ngôi Đức Chúa Trời trong sự
yêu thương đời đời. Sự tha thứ là
khởi đầu chớ không phải đích
cuối của sự cứu rỗi. Ngài muốn
biến hóa chúng ta để Đấng Christ
được thành hình trong chúng ta
(Galati 4:19), để chúng ta dự
phần vào bản tánh thiên thượng
(II Phierơ 1:4), được ngồi vào
bàn tiệc của nước Chúa và ở nơi
dành sẵn cho chúng ta (Giăng
14:3; Khải huyền 19:7). Kinh
Thánh dùng tình yêu vợ chồng
để chỉ về huyền nhiệm của tình
yêu thương của Đấng Christ
dành cho chúng ta (Êphêsô 5:31,
Khải huyền 19:9; 21:2, 9).
Chiều kích yêu thương này là
động lực lớn nhất, lâu bền nhất
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Người mới tin Chúa có thể
nhận lãnh Thánh Linh ngay,
nhưng quá trình đổi mới diễn ra
cách tiệm tiến, “từ vinh hiển đến
vinh hiển” (II Côrinhtô 3:18).
Nguyện Thánh Linh đổ đầy
chính tình yêu thiên thượng vào
trong lòng mỗi chúng ta, làm
sống lại những xương khô và đổi
mới muôn vật!
Sách tham khảo:
J. I. Packer, Growing in
Christ;
Clark Pinnock Flame of Love.
Suối Thiêng 12

Thơ Phương-Thảo

Chúa luôn đỡ nâng mỗi khi vấp ngã
Vẫn dìu dắt anh từng bước âm thầm
Yêu thương anh Cha lìa xa tất cả
Thương muôn đời Thiên Phụ-tử tình thâm.
Kiên tâm phục ý Cha mang chén đắng
Nhẫn nhục thập hình thân báu hy sinh
Chờ trông anh sau những ngày xa vắng
Đợi đêm tàn anh sẽ hưởng bình minh.

Mong anh sớm nhớ ơn Cha sâu rộng
Anh nhận rồi ơn cứu rỗi ngày qua
Lắng lòng anh có bình an, hy vọng,
Nghe sóng đời có đẩy bước gần xa?!
Tiếng Cha yêu vẫn dạy khuyên trìu mến
Cha nhìn anh với ánh mắt dịu dàng
Gọi mời anh thiết tha, chờ anh đến
Về nhà Cha vui ánh sáng thiên đàng.

Vòng tay Cha có bao giờ khép lại
Tay đóng đinh dang rộng lúc thập hình
Êm ấm lắm… lửa yêu thương rực cháy
Ấm tâm hồn khi trở lại niềm tin.
Vẫn còn đó những lệ trào khẩn thiết
Đang dốc lòng cầu nguyện mãi cho anh
Dang hai tay đón mừng trong Danh Christ
Rộng mở lòng, anh ngoảnh mặt sao đành?!
www.suoithieng.com
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(tiếp theo)
“Từ Ma Thuật Đến Đấng Christ” được dịch từ quyển
“From Witchcraft to Christ”của Bà Doreen Irvine,
và được Nhà Sách Tin Lành Việt Nam xuất bản vào tháng 12, 1973.
Đây là tập hồi ký do chính tác giả viết, thuật lại đời sống của Bà từ lúc
thơ ấu khổ sở cho đến tuổi vị thành niên, bán mình cho quỷ Sa-tan,
đạt đến đỉnh cao của quyền lực tối tăm với danh hiệu “Nữ Hoàng
Đen,” và rồi được Chúa Cứu Thế Giê-xu giải phóng. Vào thời điểm
viết sách này, Bà là một nhà truyền giáo đầy ơn tại Anh-quốc.

T

hứ Ba đến, Bà kêu tôi lại
và nói:
-- Bây giờ em được tự do nửa
ngày đi đâu mặc ý nhưng phải
trở về đây trước mười giờ tối
nay.
Bà cũng trả tiền công cho tôi
nữa.
-- Cám ơn Bà, cám ơn Bà
nhiều lắm!
Tôi chạy về phòng đếm được
10 shillings rưỡi. Chưa bao giờ
có được ngần ấy tiền, tôi cảm
thấy mình như là một bà quận
công rồi. Tôi suy nghĩ: “Sao
không về lại Uxbridge để người
ta biết được sự thành công của
mình bây giờ nhỉ?” Trong bộ
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quần áo mới, tiền rủng rỉnh
trong túi, tôi hãnh diện ra ga.
Trên đường trở về nhà, tôi thấy
mọi người, mọi vật đều khác
hẳn, mới hơn, đẹp đẽ hơn…
Mới chiều Chúa Nhật hôm nào
đây, chỉ cách có mấy ngày thôi,
nhưng đối với tôi như cách xa
hàng năm dài vậy.
Tôi mua kẹo cho các em rồi
ngồi xuống gọi một ly cà phê
với cảm giác mới mẻ của một
người tự ý thức về việc làm của
mình. Thình lình tôi nghĩ đến
hút thuốc. Thuốc đối với tôi
không phải là chuyện lạ, vì từ
lúc lên tám, tôi đã lượm những
tàn thuốc của ba tôi rồi hút lại;
Suối Thiêng 12

đôi khi tôi cũng lấy trộm thuốc
trong túi của ông để hút nữa.
Nhưng từ khi đến Cowley, tôi
chẳng bao giờ nghĩ đến thuốc lá
nữa. Bây giờ trở về Uxbridge thì
cơn bệnh cũ trở lại với tôi. Tôi
mua một gói thuốc ở quầy hàng,
trở lại đốt một điếu và cảm thấy
thú vị lắm. Không một ai để ý
đến hành động của cô bé này.
Tôi nghĩ rằng mình đã lớn thật
rồi, có quyền làm gì và đi đâu
tùy ý thích. Rời quán cà phê tôi
rảo bước về nhà, nơi tôi đã trải
qua những năm tháng đầy đắng
cay. Tôi thấy các em từ đàng xa,
nhưng tôi trở nên lạ quá đối với
chúng đến nỗi tôi phải kêu
chúng đến mấy lần chúng mới
lưu ý.
-- Hey! Dor, Dor, chị Dor về!
Nét mừng rỡ lộ trên những
khuôn mặt ngây thơ. Tôi ôm
chúng vào lòng, mặt đứa nào
cũng lem luốc, tóc rối bù… Tôi
thích thú khi nghe bốn đứa cùng
kể chuyện một lần và cảm thấy
yêu chúng hơn là tôi tưởng. Tôi
chia kẹo cho chúng rồi chị em
nắm tay nhau về nhà. Tất cả con
nít trong xóm đều kéo nhau ra
mừng chị cả của chúng. Bà con
xóm giềng ra đứng trước cửa
nhìn con Doreen mới. Tôi dừng
lại để nói chuyện với họ về cuộc
sống mới của tôi. Tôi là một đề
tài hấp dẫn nhất cho cả xóm
buổi chiều hôm đó.
Bước vô nhà, ba tôi đi vắng,
Mũi Tên Đen không nói một lời.
Căn nhà trông tồi tệ hơn trước.
www.suoithieng.com

Tôi bước ra dạo quanh làng với
mấy đứa em và lũ trẻ con như
những ngày xưa tôi thường dẫn
chúng đi chơi. “Chị có đem
chúng em đi với không, Dor?
Cho em đi với chị nghe Dor!”
Chúng coi chị chúng có vùng
đất mới với kho tàng, vựa lẫm
không bằng. Cuối cùng ba tôi về
nhà. Tôi biết rằng tôi vẫn
thương yêu Ông, nhưng Ba
không đá động gì đến tôi cả. Tôi
cũng hỏi thăm người mẹ yêu
dấu của tôi nhưng không ai biết
để trả lời. Tôi cảm thấy lạc lõng
bèn bước ra khỏi nhà. Mình
không thuộc về gia đình này
nữa, mình là một khách lạ. Nếu
không vì mấy đứa em thì mình
chẳng bao giờ trở về căn nhà ấy
nữa.
Trở về căn nhà lớn của chủ tôi
ở Cowley. Bếp hỏi: “Đi nửa
ngày có vui không?” Tôi buồn
quá, chỉ có thể gật đầu để trả lời
cho Bếp.
Sự Khởi Hành
-- Thật là dại khi mầy đem
tiền phung phí cho thuốc lá, Bếp
nói. Nếu Bà biết được thì sẽ lắm
phiền phức đó. Tôi nghĩ, “Cái
đó chẳng ăn thua gì, vì tôi đã
chẳng từng gặp rắc rối sao.” Dù
tôi chỉ hút lén ở phòng ngủ thôi,
nhưng lâu dần Bà cũng khám
phá ra. Bếp cũng như Bà, không
ai biết được nỗi buồn chán mà
tôi đang gánh chịu. Nếu có ai
cảm thông được chắc họ sẽ biết
tại sao tôi hút thuốc nhiều như
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thế. Tôi học làm việc mau lắm
nhưng cũng không tránh khỏi
những hư hỏng. Cũng như tôi
được biết hai đứa trẻ trong nhà.
Từ lúc đầu Bà đã giữ hai đứa trẻ
không cho tiếp xúc với tôi. Có lẽ
Bà không muốn hai đứa con
mình học hỏi cái giọng nói và
những ngôn từ của tôi. Thật sự
thì không phải lúc nào cha mẹ
cũng thành công đâu. Tôi được
hiểu chúng nhiều hơn nhân một
buổi nọ, Bà giao hai đứa nhỏ
cho tôi trông coi khi Ông Bà có
chuyện phải đi ra ngoài, còn
Bếp thì bận việc khác. Hai đứa
nhỏ bắt lấy cơ hội tha hồ mà vui
với tôi. Chúng than đói bụng và
nhờ tôi lấy thức ăn. Tôi dẫn
chúng vào bếp, để cho lấy gì
mặc ý. Ồ, có biết bao thứ mà
chúng ưa thích, tôi giúp chúng
lấy bánh cream và trái cây…
Chúng tôi có một thì giờ thật
thích thú với nhau và dần dần
hiểu nhau hơn. Sáng hôm sau,
Bà và Bếp khám phá ra những
gì đã mất. Hai đứa bị chất vấn
nhiều lần và chúng đổ lỗi cho
tôi. Bà rất giận dữ. Tôi thật sự
gặp rắc rối, đổ quạu:
-- Nếu trường hợp của Bà thì
Bà sẽ làm sao nếu mấy đứa nhỏ
cứ đòi ăn? Bà phải lấy cho
chúng ăn chứ, phải không?
-- Tôi nghĩ rằng em cũng có
ăn nữa, em Doreen ạ, Bà nói.
-- Ừ, nếu tôi có ăn chùng ăn
lén thì cả tuần nay rồi Bà cũng
thấy chớ?
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Bếp luôn luôn cười, còn tôi thì
không. Tôi không cho đây là
chuyện chơi. Tôi thu dọn đồ đạc
để ra đi. Bếp theo tôi, rồi Bà, tới
hai đứa nhỏ. Bếp nói:
-- Xin Bà đừng rầy nó quá, nó
có cuộc sống quá khổ rồi.
Tiếp theo, lũ trẻ xin mẹ chúng
đừng để tôi đi. Sau đó chúng
nhận rằng lỗi tại chúng chứ
chẳng phải tôi. Thế rồi chuyện
rắc rối cũng bị quên dần một
cách nhanh chóng. Thật Bà Chủ
là một người hết sức kiên nhẫn
đối với tôi.
Vào một buổi sáng kia, độ hơn
sáu tuần lễ kể từ ngày tôi bước
chân vào nhà này để làm một
người giúp việc. Tôi thức dậy đi
xuống nhà bếp để sửa soạn bữa
ăn sáng. Lúc đó đã hơn bảy giờ
rồi mà không thấy Bếp ở đâu cả.
Tôi hỏi:
-- Bếp đi đâu rồi, Bếp ơi?
Không có tiếng trả lời, tôi hỏi
nữa. Rồi giọng nói thật nhẹ của
Bà cất lên:
-- Doreen, Bếp đã chết trong
lúc ngủ rồi.
Chết. Tôi nhìn Bà không tin.
Bếp không thể chết được, có lẽ
Bà lầm rồi. Tội nghiệp, Bà dù
rất xúc động nhưng cũng nói
cho tôi biết rằng đó là sự thật.
-- Bếp đã chết thật rồi,
Doreen, chết trong giấc ngủ,
một cái chết rất bình thản. Bây
giờ tôi xin em giúp tôi bằng
cách giữ yên lặng, tôi đang đợi
bác sĩ từng giây đây.
Suối Thiêng 12

Tôi vẫn không chịu yên:
-- Tại sao còn gọi bác sĩ làm
gì khi Bếp đã chết?
Tôi ngạc nhiên lắm nhưng
không thể nói thêm gì khác vì
Bà đã quyết định không nói nữa.
Tuy vậy, Bà cũng khó lòng làm
cho tôi yên được. Mọi người, kể
cả tôi, đi lại yên lặng trong nhà.
Gần một giờ sau, khi ở một
mình trong nhà bếp, nước mắt
tôi bắt đầu tuôn chảy. Tôi bắt
đầu hiểu rằng người bạn thân
yêu của tôi “Bếp” sẽ không bao
giờ nói chuyện với tôi nữa. Mọi
cái trong bếp đều gợi cho tôi
hình ảnh của bà. Bếp thân yêu
đã đi rồi, mọi vật sẽ như thế nào
nếu vắng bà? Không ai có thể
thay thế Bếp được. Thật vậy,
Bếp chẳng bao giờ được thay
thế, còn tôi thì được nâng đỡ
hơn. Bà quyết định không mướn
bếp khác vì Bà thấy được nỗi
thống khổ của tôi. Bây giờ thì
Bà làm bếp, đôi lúc có bà Hill
giúp, đôi lúc thì tôi. Tôi thích
nấu ăn và tôi được học nhiều bởi
Bà kiên nhẫn. Bà dạy tôi làm
bánh, làm đồ tráng miệng bằng
trái cây và những món ăn thông
thường khác.
Thường tôi về Uxbridge mỗi
tuần một lần vào nửa chiều thứ
Ba. Tôi luôn luôn làm cho trẻ
con trong xóm thích thú, nhưng
tôi không có người bạn nào trạc
tuổi tôi. Nếu có một Cơ-đốcnhân nào chịu làm bạn hoặc viết
cho tôi một lá thư, có thể tôi đã
www.suoithieng.com

được cứu vào lúc này. Giống
như bao thiếu nữ khác tôi bắt
đầu mơ có bạn trai và rồi chúng
tôi cưới nhau. Thật là tuyệt nếu
có một người nào đó yêu tôi.
Tôi mau lớn lắm, cả về tinh thần
lẫn thể xác. Tôi bắt đầu giao
thiệp với những bạn đồng lứa
của tôi với những mong ước sẽ
gặp một hoàng tử đa tình như
giấc mộng, vì thế tôi bắt đầu đi
khiêu vũ thay vì coi xi nê.
Chẳng bao lâu tôi được như
nhiều người, không khó khăn gì
để bắt bồ với một bạn trai. Tôi
được biết đến như một cô gái
vui tính nhất. Các nhân viên nhà
ga đi khiêu vũ, họ cũng muốn
kiếm bạn gái còn tôi thì chẳng
cần biết ất giáp về những anh
chàng này. Tôi chỉ cần một
người bạn đồng hành thôi. Lần
đầu tiên tôi cảm biết được tình
yêu từ đầu đến chân. Cái nhìn
của tôi thay đổi chỉ cách một
đêm thôi. Mọi vật đều đẹp cả,
ngay đến công việc tại nhà,
thình lình nổi lên một Doreen
sáng chói. Tất cả nỗi ưu phiền,
buồn chán đều tan biến. Thế
nhưng cụm mây hồng của tôi
chỉ đậu lại có ba tuần rồi bay
mất, tôi trở lại với trái đất đầy
cay đắng. Người yêu đẹp trai
của tôi đã hứa hôn rồi, tôi nghĩ
rằng tôi sẽ chết mất, nhưng thời
gian là một liều thuốc hay. Bây
giờ tôi bắt đầu suy nghĩ sang
một đề tài khác: “Tại sao có
người quá nhiều tiền, trong lúc
người khác lại túng thiếu?” Đó
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là câu hỏi lớn chiếm hữu cả đầu
óc tôi. Thật là bất công! Sự cay
đắng, trống rỗng của tôi lớn
dần… Tôi bắt đầu suy nghĩ:

“Mình làm ra nhiều tiền, mình
sẽ có hạnh phúc thật.” Tôi quyết
định sẽ đòi Bà tăng tiền lương
rồi để dành đi Luân-Đôn, là nơi
tôi có thể kiếm ra nhiều tiền, sẽ
có quần áo đẹp và nhiều bạn bè.
Một hôm Bà quyết định giúp
cho cô tớ gái của Bà hết sợ cái
máy điện thoại và có thể nói
chuyện được. Xong đâu đấy, Bà
bắt tôi phải trả lời điện thoại.
Một lát sau điện thoại reo, Bà
gọi:
-- Doreen, lại nhắc điện thoại
lên và nghe như tôi đã dạy em.
Nếu bà Winters có hỏi thì nói
rằng Bà đi vắng rồi nghe chưa.
Tôi làm đúng như lời Bà. Đầu
dây bên kia nói:
-- Đây là bà Winters.
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-- À, thế hả, nhưng Bà có dặn
nếu bà Winters hỏi thì nói rằng
Bà đi vắng rồi. Tôi trả lời.
Khỏi cần nói thêm, Bà chẳng
bao giờ cho tôi trả lời điện thoại
nữa. Sau đó tôi mới biết mình
thật là đần độn. Nếu tôi làm
đúng với cái điện thoại thì chắc
tôi đã được tăng lương rồi. Bây
giờ thì không thể nói gì với Bà
được nữa. Lại thêm một lần tôi
tự ôm lấy những khó khăn vào
đời. Luân-Đôn là nơi mơ ước
của tôi, thành phố ấy chắc sẽ có
cơ may cho những đứa con gái
như tôi. Bằng cách này hay cách
khác, Luân-Đôn sẽ thay đổi
cuộc sống của tôi. Tôi khó lòng
chờ đợi cho đến khi có được khá
nhiều tiền. Một ngày kia, sau
khi thấy mình đã đủ tiền cho
cuộc hành trình, tôi thu dọn đồ
đạc và rời căn nhà mà không
một lời từ biệt Bà Chủ. Tôi đáp
tàu ở Uxbridge với bao cảm xúc
lẫn lộn, không một người thân
thuộc, không một ai để ý đến.
Phải buồn mà nói rằng lịch sử
cứ lặp đi lặp lại như ngày nay.
Có rất nhiều đứa con gái tuổi vị
thành niên, cô đơn, buồn chán,
bỏ nhà đi đến thành phố, rồi
không biết sẽ có gì xảy ra cho
họ mà không một người hướng
dẫn.
(còn tiếp)

Suối Thiêng 12

rong loaït baøi Con Ngöôøi Ngöôõng Moä naày, chuùng ta seõ
cuøng nhau nhìn veà nhöõng kyø quan theá giôùi coå maø con
ngöôøi töøng ngöôõng moä, tröôùc heát laø Kim Töï Thaùp Ai-caäp.
Kim Töï Thaùp Ai-caäp thì coù nhieàu, nhöng 3 caùi ñaàu tieân laø ba
caùi lôùn nhaát. Khoâng phaûi caû 3 ñeàu laø kyø quan theá giôùi, chæ coù Kim
Töï Thaùp ñaàu tieân do Pha-ra-oân Khufu xaây döïng môùi ñöôïc coi laø kyø
quan theá giôùi maø thoâi, coøn goïi laø Ñaïi Kim Töï Thaùp, vì laø caùi lôùn
nhaát. Ñaây laø kyø quan vaø laø kyø quan duy nhaát khoâng ñoøi hoûi caùc nhaø
bieân söû ngaøy xöa phaûi mieâu taû chi tieát, laø kyø quan duy nhaát khoâng
caàn phaûi suy ñoaùn ñeán côõ kích hay hình daùng, laø kyø quan ñaàu tieân
trong 7 kyø quan coå cuûa theá giôùi maø con ngöôøi ngöôõng moä, vaø cuõng
laø kyø quan duy nhaát coøn soùt laïi cho ñeán ngaøy nay.
Ñaïi Kim Töï Thaùp – kyø quan thöù nhaát cuûa theá giôùi - ñöôïc xaây
döïng treân cao nguyeân Giza, moät nghóa ñòa cuûa ngöôøi Memphis thôøi
coå ñaïi, ngaøy nay thuoäc veà phaàn ñaát Greater Cairo, Ai-caäp. Kim Töï
Thaùp naày do Pharaoân Khufu, trieàu ñaïi thöù tö xaây döïng vaøo khoaûng
naêm 2560 tröôùc Chuùa daønh laøm phaàn moä cho mình khi qua ñôøi.
Ñeå xaây döïng Kim Töï Thaùp naày, ngöôøi ta keå raèng Pharaoân
Khufu caàn ñeán 100.000 lao coâng laøm vieäc trong suoát 20 naêm roøng
raõ. Ñaàu tieân laø vieäc chuaån bò cho maët baèng, sau ñoù ngöôøi ta chuyeån
töøng taûng ñaù lôùn ñeán ñeå xaây döïng, coù ñeán 2 trieäu 300 ngaøn phieán
ñaù lôùn ñöôïc söû duïng, moãi phieán caân naëng trung bình 2 taán. Soá ñaù söû
duïng xaây döïng Ñaïi Kim Töï Thaùp naày neáu ñem xaây döïng moät böùc
töôøng chung quanh nöôùc Phaùp thì ngöôøi ta coù ñöôïc moät böùc töôøng
vôùi chieàu cao 3 meùt (10 ft), daøy 0,3 meùt (1 ft)
www.suoithieng.com
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Laøm sao ñeå giaûi thích ñöôïc caùch
caùc ngöôøi Ai-caäp coå xöa chuyeån taûi
vaø saép ñaët caùc taûng ñaù lôùn naày vaøo vò
trí cuûa noù thì vaãn coøn laø moät ñieàu khoù
hieåu. Coù giaû thuyeát cho raèng ngöôøi ta
döïng nhöõng ñoaïn ñöôøng taïm bôï hình
thaúng hay hình troân oác, traùt vôùi buøn
Caùc Kim Töï Thaùp taïi Giza.
Ñaïi Kim Töï Thaùp laø caùi naèm xa vaø nöôùc cho trôn trôït roài hoặc keùo
nhaát, caùi ôû giöõa tuy nhìn thaáy
hoaëc ñaåy nhöõng taûng ñaù vaøo vò trí
lôùn hôn nhöng chæ vì ôû gaàn hôn cuûa noù; cuõng coù giaû thuyeát cho raèng
vaø xaây treân vuøng ñaát cao hôn
ngöôøi Ai-caäp coå xöa duøng nhöõng ñoøn
baãy ñeå ñöa caùc taûng ñaù lôùn ñoù vaøo vò trí hoï muoán, daàu sao thì ñoù
cuõng chæ laø phoûng ñoaùn chöù khoâng ai bieát chaéc.
Ñaïi Kim Töï Thaùp ñöôïc xaây döïng theo hình thaùp coù ñaùy vuoâng,
cao ñeán 145,75 meùt (481 ft), ñoä nghieâng boán beân cuûa moãi maët thaùp
laø 54 ñoä 54 phuùt. Moät soá hoïc giaû nghieân cöùu veà hình theå cuûa Kim
Töï Thaùp coù lieân quan ñeán toân giaùo cuûa ngöôøi Ai-caäp, cho raèng ñoä
nghieâng cuûa caùc maët thaùp laøm bieåu töôïng cho ñöôøng tia saùng maët
trôøi, vaø baèng caùc maët nghieâng cuûa thaùp, linh hoàn cuûa vò vua theo ñoù
maø treøo leân ñeå hoäi hieäp cuøng caùc thaàn treân trôøi.
Traûi qua nhieàu naêm thaùng, ñænh nhoïn cuûa Ñaïi Kim Töï Thaùp ñaõ
bò xoùi moøn maát khoaûng 10 meùt (30 ft). Cuõng coù ngöôøi cho raèng daân
A-raäp khi traû thuø ñaõ ñeán thaùo laáy caùc phieán ñaù Kim Töï Thaùp baét
ñaàu töø treân noùc xuoáng, nhöng coâng taùc quaù naëng nhoïc, hoï ñaønh
phaûi boû cuoäc. Maët ñaùy cuûa Ñaïi Kim Töï Thaùp laø moät hình vuoâng
vöùc, moãi caïnh daøi 229 meùt (751 ft), ñöôïc ñònh vò theo phöông
höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc raát chuaån. Ñieàu laøm cho con ngöôøi
ngaøy nay phaûi kinh ngaïc laø vôùi moät coâng trình to lôùn nhö theá maø
chieàu daøi cuûa moãi caïnh hình vuoâng ñaùy gaàn nhö baèng nhau, cheânh
leänh toái ña chæ coù 0.1% (khoaûng 8 inches). Chieám moät dieän tích
khoaûng 13 maãu vuoâng, vôùi dieän tích naày ñem so saùnh thì Kim Töï
Thaùp coù dieän tích baèng dieän tích cuûa Nhaø Thôø St. Peter ôû Rome,
toøa thaùnh Florence ôû Milan, laàu ñaøi Westminster vaø St. Paul ôû
London coäng laïi.
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Phía baéc cuûa Kim Töï Thaùp coù moät loái ñi cheùo leân daãn vaøo beân
trong. Caên phoøng daønh laøm nôi an taùng xaùc vò Vua Ai-caäp naèm
ngay trung taâm loøng thaùp,
moät loái ñi duy nhaát daãn
thaúng vaøo ñoù, doïc theo loái
vaøo ñoù coù moät khu vöïc
daøi khaûm nhöõng hình aûnh
chaïm troå raát kheùo leùo
treân töôøng. Moät loái ñi
ngang khaùc daãn vaøo caên
phoøng laøm nôi an taùng
cho Hoaøng haäu Ai-caäp.
Vaø moät loái ñi chuùc xuoáng daãn vaøo moät phoøng troáng nhoû beân döôùi
loøng ñaát. Chieác quan taøi baèng ñaù cuûa Vua Ai-caäp ñöôïc laøm baèng ñaù
granite ñoû, khoâng coù naép, caùc phieán ñaù xaây töôøng cuûa phoøng an
taùng xaùc vua cuõng duøng cuøng moät loaïi ñaù nhö theá. Caùc taûng ñaù
töôøng ñöôïc xeáp ñaët moät caùch khít khao ñeán noãi ngöôøi ta khoâng theå
ñuùt moät taám bìa moûng cheøn vaøo caùc khe hôõ ñoù. Quan taøi ñaù cuûa
nhaø vua cuõng ñöôïc ñònh vò theo ñuùng phöông höôùng, noù chæ nhoû hôn
loøng cuûa loái vaøo chöøng 1cm moãi caïnh ñeå ngöôøi ta coù theå ñem vaøo.
Coù nhöõng ñöôøng thoâng hôi töø hai phoøng ñoù xuyeân cheùo thaúng ra
ngoaøi.
Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra cho moïi ngöôøi laø Kim Töï Thaùp ñöôïc xaây
döïng moät caùch coâng phu vaø chu ñaùo nhö vaäy thaät ra daønh cho muïc
ñích gì? Khoâng leõ chæ laø naám moä cuûa moät vì vua thoâi sao? Coù giaû
thuyeát cho raèng Kim Töï Thaùp ñöôïc xaây döïng nhö laø moät ñaøi thieân
vaên ñeå quan saùt khoâng gian; cuõng coù giaû thuyeát khaùc laïi cho raèng
Kim Töï Thaùp ñöôïc xaây döïng vì lyù do toân giaùo cuûa ngöôøi Ai caäp.
Nhöõng caáu truùc hình hoïc cuûa noù cho thaáy moät neàn vaên minh ñaõ coù
töø xa xöa. Nhöõng baèng chöùng lòch söû vaø khoa hoïc bao quaùt vaãn tieáp
tuïc coá tìm ra caâu giaûi ñaùp. Cuõng gioáng nhö nhöõng kim töï thaùp nhoû
khaùc trong vuøng ñaát bôø phía Taây soâng Nile ñöôïc xaây döïng moät
caùch phöùc taïp theo neàn vaên minh Ai-caäp coå cho nhöõng vì vua vó ñaïi
cuûa hoï, maø hoï tin raèng ñoù laø nhöõng vò thaàn soáng, thì nhöõng ngoâi moä
www.suoithieng.com
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thaùp cuûa Khufu, Khefre, vaø Menkaure chaéc laø daønh cho cuoäc haønh
trình bí maät cuûa hoï tieán vaøo kieáp sau… Tin nhö vaäy neân nhieàu ngöôøi
cho raèng coù nhieàu ngoïc ngaø chaâu baùu ñöôïc choân cuøng vôùi caùc vò
vua ñeå söû duïng cho haäu kieáp.
Naêm 820 sau Chuùa, moät ngöôøi AÛ-raäp teân Caliph Abdullah Al
Manum quyeát ñònh ñi tìm kho baùu cuûa Khufu. OÂng taäp hôïp moät soá
ngöôøi coá tìm caùnh cöûa bí maät daãn vaøo loøng thaùp, nhöng khoâng theå
tìm thaáy; hoï quyeát ñònh töï ñaøo moät con ñöôøng tieán vaøo beân trong.
Sau raát nhieàu cöïc nhoïc, hoï chæ ñaøo ñöôïc moät ñoaïn ñöôøng chöøng
100 feet, neân ñònh boû cuoäc. Thình lình hoï nghe moät tieáng vang raàm
nhö cuûa moät vaät gì rôùt töø trong loøng thaùp, tieáp tuïc coá gaéng ñaøo leân
theo höôùng tieáng ñoäng voïng laïi ñoù, cuoái cuøng hoï leân tôùi loái ñi daãn
vaøo loøng thaùp. Treân saøn cuûa loái ñi, hoï thaáy moät khoái ñaù thaät lôùn töø
treân traàn rôùt xuoáng naèm caûn, hoï cho raèng chính töø taûng ñaù naày rôùt
xuoáng maø ñaõ taïo neân tieáng ñoäng tröôùc ñoù. Ñi ngöôïc veà phía ngoaøi
cuûa ñöôøng haàm, hoï tìm thaáy caùnh cöûa bí maät coù baûn leà daãn ra ngoaøi
maø tröôùc ñoù hoï khoâng thaáy. Trôû laïi theo con ñöôøng haàm, hoï ñaøo
xuyeân töôøng nhöõng choã ñaù meàm hôn ñeå baêng qua taûng ñaù cöùng rôi
xuoáng caûn ñöôøng, hoï thaáy coù nhieàu taûng ñaù caûn ñöôøng khaùc gioáng
vaäy. Ñaøo vöôït qua nhöõng taûng ñaù lôùn caûn ñöôøng, cuoái cuøng hoï thaáy
moät ñöôøng haàm naèm ngang, ñoù laø loái daãn vaøo phoøng duøng laøm nôi
an taùng xaùc cuûa Hoaøng Haäu, trong ñoù troáng roãng khoâng coù gì. Hoï ñi
ngöôïc trôû laïi vaø tieán leân beân treân, thaáy khu vöïc ñöôøng haàm cheânh
cheách ñi leân, coù nhöõng tranh khaéc doïc theo töôøng; cuoái ñöôøng haàm
ñoù laø moät loái ñi naèm ngang daãn hoï vaøo moät phoøng lôùn hôn daøi 34
feet, roäng 17 feet, cao 19 feet, ñoù laø phoøng duøng laøm nôi an taùng
xaùc Pharaoân Khufu. Ngay giöõa phoøng, moät quan taøi ñaù thaät lôùn
khoâng coù naép naèm ñoù. Ngoaøi ra, caên phoøng hoaøn toaøn troáng roãng
chaúng coù gì khaùc…
Xuyeân qua lòch söû cuûa bao theá kyû, caùc Kim Töï Thaùp ñaõ kích
thích trí töôûng töôïng cuûa nhaân loaïi, coù ngöôøi goiï ñoù laø “Vöïa thoùc
cuûa Gioâ-seùp”, laø “Nuùi cuûa Pharaoân”. Khi Napoleon xaâm löôïc Aicaäp naêm 1798, oâng ñaõ noùi moät lôøi kieâu haõnh raèng: “Naày caùc chieán
só! Töø treân ñænh cuûa caùc Kim Töï Thaùp naày, haøng 40 theá kyû ñang nhìn
ngaém chuùng ta ñoù!”
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Tuy nhieân, noùi cho cuøng, toùm cho goïn thì Kim Töï Thaùp cuõng
chæ laø moät nôi daønh cho ngöôøi cheát. Traûi qua bao nhieâu theá heä,
ngöôøi ta muoán tìm hieåu veà caáu truùc, veà giaù trò, veà söï hình thaønh…
cuûa noù nhöng chaúng coù ngöôøi soáng naøo muoán soáng, hay laø daùm
soáng trong ñoù caû… Tuy noù chieám moät dieän tích roäng lôùn, roäng lôùn
voâ cuøng; tuy noù ñöôïc xaây döïng laø ñeå cho caùc baäc Pharaoân, caùc baäc
vua chuùa Ai-caäp söû duïng, nhöng laïi chaúng ngöôøi naøo muoán “doïn
nhaø” vaøo nôi ñoù cö nguï caû.
Ñieàu naày laøm toâi nhôù ñeán caâu Kinh Thaùnh trong saùch Phuùc aâm
Giaêng 14:2 Chuùa Gieâ-xu phaùn “Trong nhaø Cha Ta coù nhieàu choã ôû.
Neáu khoâng, Ta ñaõ noùi cho caùc con roài. Ta ra ñi ñeå söõa soaïn choã ôû
cho caùc con”.
Baïn coù töôûng töôïng ñöôïc khoâng? Thieân Chuùa ñi chuaån bò cho
con ngöôøi moät nôi treân trôøi ñeå soáng, moät nôi khoâng bao giôø bò taøn
phaù, khoâng sôï troäm cöôùp. Chuùa Gieâ-xu ñi saém saün cho nhöõng ngöôøi
tin nhaän Ngaøi hoâm nay moät nôi tuyeät vôøi goïi laø “choã ôû”. Ñoù môùi
thaät laø kyø quan, ñoù môùi thaät laø ñieàu ñaùng cho con ngöôøi ngöôõng
moä. Thaät vaäy, ñoù laø nôi maø bao nhieâu ngöôøi treân ñaát ngaøy nay ñang
höôùng ñeán, ñoù laø nôi maø bao nhieâu ngöôøi treân ñaát hieän ñang chôø
mong ngaøy böôùc vaøo. “Choã ôû” khaùc hôn laø “caùi nhaø”. Caùi nhaø chæ
laø nôi truù thaân nhöng choã ôû laø nôi chöùa ñöïng tình thöông, caùi nhaø coù
theå ñeïp maét nhöng choã ôû môùi laø nôi ñong ñaày kyû nieäm, neáu chaúng
vaäy thì sao nhieàu ngöôøi ñang ôû taïi ngoâi nhaø ñeïp ñeõ tieän nghi treân
ñaát Myõ hoâm nay maø taâm tö vaãn hoaøi nieäm veà choã maùi nhaø tranh
nôi ñaát Vieät xöa?
Nôi Chuùa Gieâ-xu saém saün ñöôïc goïi laø choã ôû, vì taïi ñoù, Ñaáng
yeâu thöông vaø keû ñöôïc yeâu soáng hoøa nhaäp vôùi nhau, laøm moät cuøng
nhau. Nôi vinh hieån maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ thieát laäp ñoù ñöôïc goïi laø
choã ôû ñôøi ñôøi cho baïn neáu nhö baïn muoán vaø choïn noù töø hoâm nay.
Baïn nghó sao? Ñoù chaúng phaûi laø kyø quan treân moïi kyø quan sao? Ñoùù
chaúng phaûi laø kyø quan ñaùng cho con ngöôøi ngöôõng moä sao? Ñoù
chaúng phaûi laø kyø quan Thieân Chuùa daønh rieâng cho baïn sao?
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KELEN STEINER RICE

It takes a mother’s love
To make a house a home
A place to be remembered
No matter where we roam.

It takes a mother’ patience
To bring a child up right
And her courage and her cheerfulness
To make a dark day bright.

It takes a mother’s thoughtfulness
To mend the heart’deep hurts
And her skill and her endurance
to mend little socks and shirts.

It takes a mother’ kindness
To forgive us when we err,
To sympathize in trouble
And to bow her head in prayer.

It takes a mother’ wisdom
To recognize our needs
And to give us reassurance
By her loving words and deeds.
20
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Maùc 2:1-2: “Maáy ngaøy sau, Chuùa Jesus trôû veà thaønh Ca-beâ-na-um. Nghe tin
Ngaøi veà nhaø, daân chuùng keùo ñeán ñoâng ñaûo ñeán noãi ngoaøi cöûa cuõng khoâng coøn
choã vaø Ngaøi daïy ñaïo cho hoï – the people heard that he had come home.”

aëc daàu ra ñôøi taïi Beát-leâ-hem, xöù Giu-ñeâ mieàn Nam,
Chuùa Jesus lôùn leân taïi Na-xa-reùt, xöù Ga-li-leâ mieàn Baéc.
Böôùc vaøo chöùc vuï, Chuùa rôøi Na-xa-reùt ñeán Ca-beâ-na-um, moät laøng
chaøi löôùi beân bôø Taây Baéc cuûa bieån hoà Galilee.
Ñöôïc hình thaønh trong theá kyû thöù nhì tröôùc Chuùa neân Ca-beâ-naum chæ ñöôïc nhaéc ñeán trong Taân Öôùc. Naèm döôùi möïc nöôùc bieån,
khoaûng 10 daëm (16 km) veà höôùng Baéc cuûa Ti-beâ-ri-aùt.
Ñaùnh caù, laøm caù khoâ, xuaát caûng caù, ñan löôùi, vaù löôùi, ñoùng
thuyeàn vaø söûa chöõa thuyeàn laø ngaønh chuyeân bieät cuûa ña soá daân Cabeâ-na-um. Phaàn coøn laïi laøm ruoäng, nhôø ñaát caøy caáy ôû ñaây phì
nhieâu. Ca-beâ-na-um laø moät trung taâm thöông maïi quan troïng cuûa
vuøng Galilee. Giao loä töø bôø Ñòa-trung haûi vaø Ai-caäp daãn sang
Damascus, Syria vaø Mesopotamia. Caùc ñoaøn haønh thöông nghæ ñeâm
taïi Ca-beâ-na-um - laáy nöôùc, mua rau caûi, nguõ coác vaø caù khoâ.
Ca-beâ-na-um trôû thaønh cöûa khaåu quan thueá lôùn. Leâ-vi Ma-thi-ô
thu maõi loä, thueá caù, haøng hoùa thöông maïi, noâng saûn, nguõ coác taïi
ñaây. Chuùa Jesus ñeán gaëp Leâ-vi taïi sôû thueá ñeå keâu goïi oâng. OÂng
ñöùng daäy döùt khoaùt theo Ngaøi lieàn (Ma-thi-ô 9:9). OÂng môøi baïn beø
ñeán nhaø döï moät böõa tieäc trang troïng ñeå giôùi thieäu Chuùa. Thaáy
Chuùa ngoài aên vôùi nhöõng ngöôøi thu thueá gian doái, maáy thaày Bieät laäp
baát bình, ñeán chaát vaán caùc moân ñeä Ngaøi: “Sao Thaày caùc anh ngoài
www.suoithieng.com
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aên vôùi haïng ngöôøi xaáu xa ñoù?” Chuùa Jesus ñaùp: “Ngöôøi beänh môùi
caàn baùc só, chöù ngöôøi khoûe maïnh khoâng caàn! Ta ñeán traàn gian
khoâng phaûi ñeå thuyeát giaûng cho ngöôøi thaùnh thieän, nhöng ñeå keâu
goïi ngöôøi coù toäi quay veà Thöôïng Ñeá.”
Moät ñaïi ñoäi lính La-maõ xaây döïng phaùo ñaøi vaø cô sôû ñoùng quaân
khaù beà theá taïi maët Ñoâng cuûa Ca-beâ-na-um, döôùi quyeàn moät só quan
maø caùc saùch Phuùc aâm goïi laø thaày ñoäi (a centurion). Thaày ñoäi naày laø
ngöôøi khieâm cung, kính sôï Chuùa vaø raát töû teá vôùi ngöôøi Do-thaùi.
OÂng xaây nhaø hoäi cho hoï – nôi Chuùa giaûng daïy. Moät ñaày tôù thaân tín
cuûa oâng ñau gaàn cheát, Chuùa chöõa laønh nhôø lôøi caàu xin thaønh khaån
vaø ñöùc tin lôùn cuûa oâng (Ma-thi-ô 8:5).
Taïi sao Chuùa doïn veà Ca-beâ-na-um? Khoâng phaûi vì caûnh ñeïp
cuûa hoà Galilee. Khoâng phaûi vì Chuùa thích caâu caù. Chuùa choïn Cabeâ-na-um ñeå öùng nghieäm lôøi tieân tri EÂ-sai 9:1-2: “Thôøi kyø toái taêm
tuyeät voïng seõ chaám döùt. Duø laõnh thoå Sa-bu-loân vaø Neùp-ta-li saép bò
Chuùa ñoaùn phaït, nhöng trong töông lai chính caùc laõnh thoå ñoù töùc laø
vuøng Ga-li-leâ vaø baéc Gioâ-ñanh, treân con ñöôøng ra bieån seõ ñaày daãy
vinh quang. Nhaân daân ñang ñi trong boùng toái seõ thaáy Nguoàn Saùng
lôùn chieáu soi nhöõng ngöôøi ñang ngoài döôùi boùng söï cheát.”
Ma-thi-ô 4:13-16 trích daãn lôøi tieân tri naày: “Ngaøi laïi rôøi Na-xareùt, ñeán nguï taïi thaønh Ca-beâ-na-um beân bôø bieån Ga-li-leâ, caïnh vuøng
Sa-bu-loân vaø Neùp-ta-li. Vieäc xaûy ra ñuùng nhö lôøi tieân tri EÂ-sai.”
EÂ-sai rao baùo lôøi tieân tri naày 700 naêm tröôùc Chuùa Jesus – xaùc
ñònh Chuùa seõ thi haønh chöùc vuï taïi vuøng Gioâ-ñanh. Chuùa vöôït soâng
Gioâ-ñanh ñeå vaøo laõnh thoå cuûa Herod Philip, töùc laø vuøng Golan
Heights ngaøy nay.
Vì Chuùa Jesus choïn Ca-beâ-na-um laøm caên cöù truyeàn giaùo neân
moät soá söù ñoà cuõng doïn veà ñaây. Maëc duø sinh ra vaø lôùn leân taïi Beátsai-ña (Giaêng 1:44), Phi-e-rô vaø Anh-reâ ñaõ doïn veà Ca-beâ-na-um.
Gia ñình baø gia cuûa Phi-e-rô ôû taïi ñaây.
Sau khi ngoài treân thuyeàn cuûa Phi-e-rô daïy doã daân chuùng, Chuùa
baûo Phi-e-rô: “Con cheøo ra choã nöôùc saâu thaû löôùi, seõ baét ñöôïc
nhieàu caù. Phi-e-rô ñaùp: “Thöa Thaày, chuùng con ñaùnh caù suoát ñeâm
maø chaúng ñöôïc gì. Nhöng Thaày ñaõ baûo, chuùng con xin thöû moät laàn
nöõa!” Hoï thaû löôùi vaø baét ñöôïc nhieàu caù ñeán noãi löôùi saép raùch. Hoï
goïi baïn chaøi treân thuyeàn kia ñeán tieáp tay. Caû hai thuyeàn ñeàu traøn
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ngaäp caù, gaàn chìm. Caùc tay chaøi laõo luyeän Si-moân, Anh-reâ, Gia-cô
vaø Giaêng ñeàu kinh ngaïc. Phi-e-rô quyø xuoáng tröôùc maët Chuùa: “Laïy
Chuùa xin lìa xa con, vì con laø ngöôøi toäi loãi, khoâng xöùng ñaùng ôû gaàn
Chuùa.” Chuùa baûo: “Ñöøng sôï, töø nay caùc con seõ ñi cöùu vôùt ñoàng
loaïi.” Sau khi ñöa thuyeàn vaøo bôø, hoï boû taát caû ñeå theo Chuùa (Lu-ca
5:1-11).
Coù laàn Phi-e-rô bò gaïn hoûi: “Thaày cuûa anh coù ñoùng thueá Ñeàn
thôø khoâng?” Phi-e-rô ñaùp: “Coù chöù!” (Ma-thi-ô 17:24). OÂng vaøo
nhaø ñònh trình laïi vôùi Chuùa, nhöng Chuùa hoûi tröôùc: “Con nghó sao?
Caùc vua chuùa ñaùnh thueá con caùi trong nhaø hay ngöôøi ngoaøi?” Phie-rô thöa: “Ngöôøi ngoaøi!” Chuùa tieáp: “Coøn con caùi trong nhaø khoûi
ñoùng thueá. Nhöng ñeå laøm göông toát, con ra bieån caâu caù. Ñöôïc con
caù ñaàu tieân, con banh mieäng noù seõ thaáy moät ñoàng baïc. Laáy ñoàng
baïc ñoù ñem ñoùng thueá cho ta vôùi con!”
Caùc nhaø khaûo coå ñaõ ñaøo bôùi ñöôïc caên nhaø cuûa Phi-e-rô (Maùc
1:29). Ñaây laø choã Chuùa chöõa laønh bònh cho baø gia Phi-e-rô. Nhaø
naày raát roäng – gaàn nhaø hoäi, ñuû choã cho caû
phaùi ñoaøn truyeàn giaùo cuûa Chuùa. Sau khi
Chuùa cheát, soáng laïi vaø veà trôøi, nhaø naày trôû
thaønh nhaø cuûa “Hoäi thaùnh tö gia” ñaàu tieân.
Maáy traêm naêm sau, moät ngoâi nhaø thôø ñöôïc
xaây döïng ngay taïi ñòa ñieåm naày ñeå kyû nieäm.
Nhaø thôø veà sau bò phaù huûy nhöng caùc nhaø
khaûo coå ñaõ ñaøo tìm ñöôïc caû nhaø thôø vaø nhaø
cuûa Phi-e-rô. Mari, meï cuûa Chuùa Jesus cuõng doïn veà ñaây cuøng vôùi
caùc em cuûa Ngaøi (Ma-thi-ô 12:46-49).
Nhaø hoäi laø moät toøa nhaø ñaù kieân coá, noåi baät ngay treân ñoài cao,
gaàn beân hoà. Nhaø hoäi naày ñaõ bò phaù huûy cuøng thôøi vôùi Ñeàn thôø
Jerusalem, naêm 70 Sau Chuùa. Nhaø hoäi ngaøy nay ñang ñöùng vöõng
taïi Ca-beâ-na-um laø moät toøa nhaø ñaù traéng kieân coá, ñöôïc xaây döïng
khoaûng naêm 250 Sau Chuùa. Ñaây laø nôi ngöôøi Do-thaùi ñeán, höôùng
maët veà Jerusalem caàu nguyeän. Maùc 1:21-27 cho bieát sau moät laàn
giaûng daïy taïi nhaø hoäi naày, Chuùa quôû traùch aùc quyû vaø ñuoåi chuùng ra
khoûi moät ngöôøi bò quyû aùm. Cuõng trong nhaø hoäi naày Chuùa giaûng:
www.suoithieng.com

23

“Ta laø Baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng. Ai aên Baùnh naày, uoáng huyeát
naày chaúng bao giôø cheát nhöng ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi” (Giaêng 6:5169).

Taïi ñaây, moät laàn Chuùa ñang giaûng daïy, meï vaø caùc em Ngaøi ñeán
ñöùng beân ngoaøi muoán noùi chuyeän vôùi Ngaøi. Chuùa phaùn nhöõng lôøi
ñaùng ghi nhôù, “Ai laø meï ta? Ai laø em ta? Ngaøi chæ caùc moân ñeä: Ñaây
laø meï vaø anh chò em ta. Vì taát caû nhöõng ngöôøi laøm theo yù muoán Cha
ta treân trôøi ñeàu laø anh chò em vaø meï ta.”
Ca-beâ-na-um laø nôi Chuùa Jesus laøm khaù nhieàu pheùp laï. Maùc
2:1-12 ghi laïi caâu chuyeän boán ngöôøi khieâng moät ngöôøi baïi naèm
treân caùng. Bieát khoâng theå chen qua ñaùm ñoâng, hoï dôõ maùi nhaø,
doøng ngöôøi baïi xuoáng tröôùc maët Chuùa. Thaáy ñöùc tin cuûa hoï, Chuùa
baûo ngöôøi baïi: “Con ôi, toäi loãi con ñöôïc tha roài. Haõy ñöùng daäy, ñem
caùng veà nhaø!” Ngöôøi baïi laäp töùc vuøng daäy, xeáp caùng vaùc ñi, ngay
tröôùc maët moïi ngöôøi. Ai naáy ñeàu kinh ngaïc, ca ngôïi Chuùa vaø baûo
nhau: “Thaät laø vieäc phi thöôøng, chöa bao giôø thaáy!”
Hoaøn caûnh ñau thöông cuûa ngöôøi baïi thuùc ñaåy baïn anh haønh
ñoäng. Baïn vaø toâi thaáy ai chung quanh mình vôùi nhu caàu theå chaát,
nhu caàu taâm linh caàn giuùp ñôõ?
Moät vieân chöùc töø thaønh Ca-beâ-na-um coù con trai ñau naëng gaàn
cheát, tìm Chuùa Jesus trong thaønh Ca-na naøi næ Chuùa trôû veà Ca-beâna-um chöõa beänh cho con: “Xin Chuùa ñeán tröôùc khi con toâi cheát!”
(Giaêng 4:49) Chuùa ñaùp: “OÂng veà ñi! Con oâng laønh beänh roài!” OÂng
tin Lôøi Chuùa, taát taû veà Ca-beâ-na-um. Giöõa ñöôøng, gaëp ngöôøi nhaø
ñeán baùo tin con trai ñaõ laønh beänh, oâng hoûi: “Noù heát ñau vaøo giôø
naøo?” Hoï thöa: “Tröa hoâm qua, luùc moät giôø, côn soát döùt haún.” OÂng
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nhôù roõ ñuùng giôø aáy Chuùa Jesus baûo: “Con oâng laønh beänh roài!” OÂng
vaø caû gia ñình ñeàu tin Chuùa Cöùu Theá.
Ñoaøn daân ñoâng ñaûo ñeán ñoùn Chuùa doïc bôø bieån. Giai-ru - vieân
quaûn lyù nhaø hoäi ñeán quyø nôi chaân Chuùa, khaån khoaûn môøi Ngaøi veà
nhaø, vì con gaùi duy nhaát cuûa oâng leân möôøi hai tuoåi ñang haáp hoái.
Khi ñi ñöôøng, daân chuùng laán eùp chung quanh Chuùa. Trong ñaùm
ñoâng coù moät phuï nöõ bò baêng huyeát möôøi hai naêm, ñaõ chaïy chöõa laém
thaày nhieàu thuoác, nhöng khoâng laønh. Baø ñeán sau
löng Chuùa, sôø troân aùo Ngaøi, laäp töùc huyeát caàm
laïi. Chuùa hoûi: “Ai sôø aùo ta?” Thaáy moïi ngöôøi
yeân laëng, Phi-e-rô leân tieáng: “Thöa Thaày, bieát
bao nhieâu ngöôøi chen laán quanh Thaày!” Nhöng
Chuùa ñaùp: “Coù ngöôøi vöøa sôø aùo ta, vì ta bieát coù
quyeàn löïc trong ta phaùt ra.” Bieát khoâng theå giaáu
ñöôïc nöõa, ngöôøi ñaøn baø run raåy ñeán quyø tröôùc
maët Chuùa, thöa thaät giöõa coâng chuùng taïi sao
mình ñaõ sôø aùo Chuùa vaø laäp töùc ñöôïc laønh. Chuùa baûo: “Con ôi, ñöùc
tin con ñaõ chöõa cho con laønh. Haõy veà nhaø bình an.”
Giöõa ñaùm ñoâng khoûe maïnh baùm saùt theo Chuùa, moät ngöôøi ñaøn
baø bònh hoaïn yeáu ñuoái phaán ñaáu heát söùc mình ñeå ñeán gaàn Ngaøi.
Ngay trong tích taéc maàu nhieäm - baøn tay run raåy chaïm aùo Chuùa baø ñöôïc laønh beänh lieàn. Caû traêm ngöôøi hieáu kyø, laán eùp nhau –
chaïm vaøo Chuùa - nhöng khoâng nhaän laõnh ñöôïc gì. Thieáu phuï yeáu
ñuoái nhöng maïnh meõ vôùi nieàm tin - ñöôïc cöùu roãi vaø ñoåi môùi phöôùc
haïnh.
Baïn laø ngöôøi toø moø, hieáu kyø hay baïn laø ngöôøi khao khaùt tìm
Chuùa vôùi loøng tin chaân thaønh vaø coù chuû ñích?
Chuùa coøn ñang noùi, ngöôøi nhaø Giai-ru ñeán baùo tin: “Con gaùi
oâng cheát roài, ñöøng laøm phieàn Thaày nöõa!” Chuùa baûo Giai-ru: “Ñöøng
sôï, cöù vöõng loøng tin, con oâng seõ laønh.” Ñeán nhaø, Chuùa khoâng cho
ai vaøo - ngoaøi Phi-e-rô, Gia-cô, Giaêng vaø cha meï ñöùa beù. Nhieàu
ngöôøi ñang than khoùc keâu la, nhöng Chuùa baûo: “Ñöøng khoùc nöõa!
Em beù chæ nguû chöù khoâng cheát ñaâu!” Hoï quay laïi cheá nhaïo Ngaøi
nhöng Chuùa naém tay ñöùa beù, goïi: “Daäy ñi, con!” Ñöùa beù soáng laïi,
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lieàn ñöùng daäy. Ngaøi baûo cho noù aên. Cha
meï ñöùa beù quaù ngaïc nhieân, nhöng Chuùa
daën ñöøng noùi cho ai bieát (Lu-ca 8:41-56).
Ca-beâ-na-um bao goàm ñuû moïi giai caáp,
töø quan quyeàn tröôûng giaû, giaøu coù ñeán giôùi
bình daân ngheøo thieáu. Hoï coù nhieàu cô hoäi
quyù baùu gaëp Chuùa Jesus, nghe giaûng daïy vaø chöùng kieán caùc pheùp
laï dieäu kyø Ngaøi laøm. Nhöng ña soá daân Ca-beâ-na-um raát thôø ô vaø
thieáu loøng tin - nhö maáy thaày daïy luaät nghi ngôø, choáng ñoái Chuùa.
Ngaøi quôû traùch hoï cöùng loøng vaø khoâng chòu aên naên (Ma-thi-ô
11:23-24): “Coøn thaønh Ca-beâ-na-um ñöôïc ñem leân taän trôøi sao?
Khoâng, noù seõ bò neùm xuoáng hoûa nguïc! Ñeán ngaøy phaùn xeùt cuoái cuøng,
Soâ-ñoâm coøn ñaùng ñöôïc dung thöù hôn Ca-beâ-na-um!”
Ñuùng nhö lôøi Chuùa quôû traùch, Ca-beâ-na-um cuõng nhö Coâ-ra-xin
vaø Beát-sai-ña ñeàu bò tieâu huûy. Rieâng Ca-beâ-na-um naèm yeân trong
hoang taøn ñoå naùt nhieàu theá kyû.
***
Baïn thích pheùp laï naøo nhaát trong nhöõng pheùp laï Chuùa Jesus
laøm taïi Ca-beâ-na-um? Toâi say meâ caâu chuyeän ngöôøi baïi naèm treân
caùng ñöôïc Chuùa chöõa laønh. Toâi hình dung ñoâi maét yeâu thöông,
nhaân töø cuûa Chuùa nhìn boán ngöôøi baïn. “Chuùa thaáy ñöùc tin cuûa hoï”
coù nghóa gì? Ñöùc tin cuûa hoï coù vieäc laøm keøm theo! Vì quan taâm, vì
thöông baïn, hoï nhieät tình laøm moät vieäc cuï theå, höõu ích, tuyeät vôøi.
Nhôø hoï, ngöôøi baïi gaëp Chuùa - thaáy aùnh saùng, hy voïng, ñöôïc tha thöù
toäi loãi, ñöôïc chöõa laønh vaø ñoåi môùi.
Chuùa chuyeån baïi thaønh thaéng. Chuùa ñoåi ñau thöông thaønh
phöôùc haïnh trong ñôøi soáng anh ta – nhôø nhöõng ngöôøi baïn toát.
Anh, Chò vaø toâi coù phaûi laø nhöõng ngöôøi baïn toát? Laøm sao Chuùa
vaø baïn beø “thaáy” ñöùc tin trong chuùng ta hoâm nay?
Maùc 2:5 & 11: “Thaáy ñöùc tin cuûa hoï, Chuùa baûo ngöôøi baïi: ‘Con
ôi, toäi loãi con ñöôïc tha roài! Ñöùng daäy, ñem caùng veà nhaø!’ Ngöôøi baïi
laäp töùc vuøng daäy, xeáp caùng vaùc ñi.” Pheùp laï xaûy ra khi Chuùa tha
thöù. Vaø pheùp laï xaûy ra khi Chuùa thaáy ñöùc tin trong Anh, Chò vaø toâi.
Amen.
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Hội thánh Chúa, ngày càng sáng sủa,
Là nhờ công của những mẹ hiền,
Lau chùi dọn dẹp thường xuyên,
Chăm lo, sửa soạn,
triền miên tháng ngày...
Dù tuổi lớn, nhưng ai cũng gắng,
Hầu việc Ngài, làm sáng Danh Cha,
Ra đi thăm viếng gần xa,
Rao Lời Kinh Thánh,
đến nhà đồng hương!
Đời gian khổ, họa thường hay đến,
Nhưng vững tâm, yêu mến Thiên Đàng,
Ngày đêm cầu nguyện bình an,
Xin Ngài gìn giữ, xua tan đêm buồn!

Tiểu
Ti u
Minh
Ngọc
Ng c

M

ẹ cao quý,
Mẹ bận rộn, nuôi đàn con lớn,
là người mến Chúa,
Chịu gian nan, đau đớn không màng,
Không tham lam
Miễn sao con được bình an,
tiền
của, uy quyền,
Là lòng mẹ thấy
Một
lòng
kính
Chúa,
hướng Thiên,
đầy tràn vui tươi!
Học Lời Hằng Hữu,
trung kiên theo Ngài!
Nhờ sức Chúa, dẻo dai làm việc,
Mẹ bình an, mài miệt trong ngoài,
Nhà riêng, Nhà Chúa, đôi tay,
Cùng nhau góp sức,
tháng ngày đẹp hơn...
Chúc mẹ được phước ơn dư dật,
Cùng bình an, Lẽ Thật từ Ngài,
Mong sao mẹ khoẻ mạnh hoài,
Việc nhà việc Chúa tháng ngày thỏa vui!
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Caâu goác: “Phöôùc cho nhöõng keû laøm cho ngöôøi hoøa thuaän, vì seõ
ñöôïc goïi laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Mathiô 5:9)
Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi
Côm soâi nhoû löûa moät ñôøi khoâng kheâ
(Ca dao)

N

hôù thuôû môùi yeâu nhau,
moãi laàn giaän nhau laø
moãi laàn nöôùc maét em rôi, coøn
anh thì cuoáng quyùt xin loãi.
Thoâi ñaõ heát hôøn ghen vaø giaän doãi
Ñöôïc giaän hôøn nhau! Sung söôùng
bao nhieâu!
(Töông Tö Chieàu – Xuaân Dieäu)

Nhöng khi ñaõ thaønh vôï thaønh
choàng, chuyeän giaän nhau khoâng
coøn laø ñieàu “sung söôùng bieát
bao nhieâu” nhö thuôû ban ñaàu
ñaày mô moäng nöõa. Trong ñôøi
soáng hoân nhaân, duø vôï choàng coù
yeâu nhau ñeán maáy chaêng nöõa,
cuõng coù luùc baát hoøa. Quan troïng
laø caû hai choïn caùch giaûi quyeát
nhöõng baát hoøa ñoù theá naøo ñeå
sau côn soùng gioù, hai vôï choàng
caøng caûm thoâng, chaáp nhaän, tha
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thöù nhau vaø yeâu nhau nhieàu
hôn. Khi vôï choàng ñeàu bieát
caùch giaûi quyeát ñuùng nhöõng baát
ñoàng, thì chính nhöõng soùng gioù
thoaït ñaàu xem nhö ñieàu khoâng
vui ñoù laïi laø cô hoäi giuùp caû hai
cuøng tröôûng thaønh hôn trong suy
nghó, caùch soáng vaø trong tình
yeâu thöông nhau. Nhö lôøi Chuùa
daïy:
“Chuùng ta bieát raèng moïi söï
hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán
Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø cho keû
ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ
ñònh” (Roâma 8:28)
Theo caùc nhaø taâm vaán Cô
Ñoác, moãi khi coù moái baát hoøa
naøo xaûy ra, ai cuõng coù khuynh
höôùng choïn moät trong hai con
ñöôøng ñi leân hoaëc ñi xuoáng ñeå
giaûi quyeát. (xem sô ñoà trang keá)
Con ñöôøng ñi xuoáng laø theo
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phaûn öùng töï nhieân, deã ñi luùc
ñaàu, nhöng daãn ñeán haäu quaû taùc
haïi. Traùi laïi con ñöôøng ñi leân laø
phaûi coá gaéng luùc ñaàu, nhöng
daãn ñeán keát quaû bình an vaø
phöôùc haïnh.

• Lo aâu roái loaïn
(Anxiety Disorders)
• Cö xöû baát thöôøng
(Dysfunctional Behavior)
• Hoân nhaân raéc roái

A. Ñöôøng ñi xuoáng:

(Marital Problems)

Phaûn öùng vaø haønh xöû theo:

• Caûm xuùc roái loaïn

• Thoùi quen (Habit)

(Mood Disorders)

• Töï coâ laäp (Isolation)

• Nhaân caùch roái loaïn

• Troán traùnh nieàm ñau

(Personality Disorders)

(Pain Avoidance)

• Tình duïc roái loaïn

• Töï löøa doái (Deception)

(Sexual Disorder)

• Töùc thì (Immediacy)
Hậu quaû ñau thöông taát yeáu
seõ xaûy ñeán:
• Nghieän ngaäp (Addictions)
www.suoithieng.com
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Phaûn öùng vaø haønh xöû theo:
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• Ñöùc tin ( faith)
• Traùch nhieäm(Accountabilit)
• Can ñaûm (Courage)
• Söï thaät ( Truth)
• Töï kyû luaät (Self-Discipline)
Keát quaû phöôùc haïnh taát yeáu
seõ xaûy ñeán:
• Söùc khoeû kieän toaøn
(Physical Well-Being)
• Xuùc caûm kieän toaøn
(Emotional Well-Being)
• Lieân heä kieän toaøn
(Relation Well-Being)
• Taâm linh kieän toaøn
(Spiritual Well-Being)
AÙp duïng hai con ñöôøng qua
tröôøng hôïp cuï theå:
Choàng coù taät thöôøng uoáng bia
sau giôø laøm vieäc vôùi nhöõng
ngöôøi chung sôû. Khi veà nhaø treã,
thöôøng gaây goã vôùi vôï. Vôï khi
caèn nhaèn, khoùc loùc, khi toû ra
laïnh luøng, baát caàn.
1. Neáu vôï choàng giaûi quyeát
baèng con ñöôøng ñi xuoáng:
Thoùi quen:
Choàng khi veà treã tuy trong
loøng cuõng bieát mình sai nhöng
khi vôï caèn nhaèn laïi gaây goã vôùi
vôï. Nhieàu laàn töï höùa seõ boû vieäc
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la caø uoáng bia vôùi baïn, nhöng
roài khi baïn rủ laïi tieáp tuïc uoáng.
Vôï khi thì caèn nhaèn, khoùc loùc;
khi thì toû thaùi ñoä laïnh luøng, baát
caàn. Nhöng caû hai thaùi ñoä naøy
ñeàu khieán choàng böïïc boäi, gaây
goã. Vôï caûm thaáy buoàn vaø bò toån
thöông. Nhieàu laàn ñònh nhoû nheï,
dòu daøngï vôùi choàng nhöng moãi
laàn choàng veà treã, noàng muøi bia
thì côn böïc töùc laïi noåi leân, noùi
nhöõng lôøi cay ñaéng.
Töï coâ laäp:
Choàng laàm lì ngoài moät mình
trong phoøng khaùch.
Vôï vaøo phoøng ñoùng cöûa laïi
khoùc, buoàn tuûi moät mình.
Moãi laàn gaây goã, hai vôï choàng
ñeàu khoâng muoán gaëp ai, khoâng
muoán cho ngöôøi khaùc bieát.
Troán traùnh nieàm ñau:
Choàng xem truyeàn hình hoaëc
chuùi ñaàu vaøo maùy vi tính cho
heát buoåi toái; khoâng muoán nhôù
ñeán chuyeän xaûy ra.
Vôï ñoïc saùch baùo, hoaëc goïi
phone noùi chuyeän phieám vôùi
baïn, coá queân noãi ñau buoàn cuûa
mình.
Töï löøa doái:
Choàng nghó chuyeän uoáng bia
vôùi baïn, veà nhaø treã, hay vôï
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choàng gaây goã laø chuyeän bình
thöôøng. Töï höùa laø töø töø seõ boû,
roài gia ñình ñaâu vaøo ñoù.

Tình caûm vôï choàng chaéc chaén
ngaøy moät söùt meû.

Vôï cho raèng taïi baïn beø cuøng
sôû loâi keùo. Cöù thaû troâi theo thôøi
gian, moät ngaøy naøo choàng seõ
thoâi khoâng uoáng bia nöõa. Töï
nghó taïi mình laøm lôùn chuyeän,
cöù laøm lô laø oån.

Choàng maëc caûm vôùi vôï con,
ñaâm ra quaïu quoï. Vôï oâm moái
töùc böïc laâu ngaøy thaønh traàm
caûm. Con caùi chaùn naûn caûnh
cha meï gaây goã, aûnh höôûng ñeán
vieäc hoïc haønh vaø ñôøi soáng.

Töùc thì:
Choïn loái giaûi quyeát côn böïc
töùc sau côn gaây goã caùch nhanh
choùng: Choàng boû côm, laùi xe ñi
nhaø baïn. Vôï öùc loøng, chôû con ñi
chôi hay veà nhaø ngoaïi.
Haäu quaû ñau thöông taát yeáu
seõ xaûy ñeán:
• Nghieän ngaäp:
Neáu tieáp tuïc uoáng, choàng seõ
ñi ñeán chỗ nghieän bia, töø bia
ñeán röôïu chæ laø moät böôùc.
• Lo aâu roái loaïn:
Vôï lo laéng veà chuyeän choàng
la caø uoáng bia vôùi baïn beø, laâu
ngaøy noãi lo sô,ï buoàn giaän daãn
ñeán traàm caûm, suy suïp tinh
thaàn. Con caùi bò aûnh höôûng.
• Cö xöû baát thöôøng:
Vôï choàng gaây goã thöôøng
xuyeân, gia ñình xaøo xaùo, con
caùi baát an.
• Hoân nhaân raéc roái:
www.suoithieng.com

• Caûm xuùc roái loaïn:

• Nhaân caùch roái loaïn:
Tính tình choàng trôû neân cau
coù vôùi vôï con, vôï luoân buoàn
böïc, uaát öùc; con caùi baát bình cha
meï. Moïi ngöôøi trong gia ñình seõ
thay ñoåi tính caùch teä haïi hôn.
• Tình duïc roái loaïn:
Tình chaên goái chaéc chaén seõ
trôû neân laïnh nhaït, daãn ñeán söï
raïn nöùt traàm troïng hôn giöõa vôï
choàng.
2. Neáu vôï choàng giaûi quyeát
baèng con ñöôøng ñi leân:
• Ñöùc tin:
Caû hai vôï choàng ñeàu nhaän
bieát yù Chuùa laø phaûi xem haïnh
phuùc gia ñình laø quan troïng ñeå
baûo veä baèng moïi giaù. Cha meï
phaûi theå hieän söï tin kính Chuùa
qua neáp soáng haèng ngaøy ñeå laøm
göông cho con. Caû hai tin raèng
Chuùa seõ giuùp vöôït qua moïi khoù
khaên, caùm doã neáu heát loøng nhôø
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caäy Chuùa, quyeát taâm söûa ñoåi.
• Traùch nhieäm:
Caû hai vôï choàng khoâng ñoå loãi
cho nhau nhöng ñeàu nhaän traùch
nhieäm trong nan ñeà. Choàng
nhaän laø mình ñaõ chìu theo söï
caùm doã cuûa baïn beø ñeå uoáng bia,
roài veà nhaø laïi gaây goã vôùi vôï laø
ñieàu khoâng ñuùng. Vôï cuõng nhaän
raèng mình thieáu soùt trong vieäc
caûm thoâng vôùi nhöõng aùp löïc
trong ñôøi soáng cuûa choàng, thieáu
söï aân caàn, quan taâm laïi hay caèn
nhaèn hoaëc toû veû laïnh luøng, baát
caàn khieán choàng böïc boäi.
Can ñaûm:
Vôï choàng khoâng traùnh neù vaán
ñeà, nhöng deïp boû töï aùi ñeå can
ñaûm ngoài laïi vôùi nhau, noùi
chuyeän caùch eâm dòu, tìm söï caûm
thoâng, tha thöù vaø giuùp nhau tìm
caùch toát nhaát ñeå gaây döïng laïi
haïnh phuùc gia ñình.
• Söï thaät :
Caû hai vôï choàng ngoài laïi,
phaân tích vaán ñeà caùch trung
thöïc chöù khoâng nhìn phieán dieän
hay leäch laïc. Caàn nhìn ra
nguyeân nhaân saâu xa laø daïo sau
naøy, caû hai vôï choàng ñeàu lô laø
trong vieäc giöõ moái lieân heä vôùi
Chuùa, thay vì daønh thì giôø caàu
thay cho nhau, laïi phí thì giôø ñeåø
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böïc töùc vaø ñoå loãi cho nhau. Khi
caùm doã ñeán, deã ngaõ. Caû hai vôï
choàng cuøng naém tay nhau, caàu
nguyeän xin Chuùa tha thöù vaø
giuùp söùc ñeå gaây döïng laïi giôø
tónh nguyeän haèng ngaøy vaø chaám
döùt taät xaáu.
• Töï kyû luaät :
Vieäc nhìn nhaän coù nan ñeà vaø
yù muoán söûa ñoåi chöa ñuû. Vôï
choàng caàn coù söï keát öôùc vôùi
Chuùa vaø vôùi nhau trong vieäc töï
kyû luaät baûn thaân ñeå khoâng sai
phaïm nöõa. Choàng quyeát taâm
moãi chieàu ñi laøm veà seõ ñi thaúng
veà nhaø chöù khoâng la caø vôùi baïn
beø trong sôû nöõa. Vôï cuõng quyeát
ñònh moãi chieàu seõ chuaån bò nhaø
cöûa, aùo quaàn goïn gaøng, maët
maøy töôi vui, lôøi noùi ngoït ngaøo
eâm dòu, ñeå khi choàng veà ñeán
nhaø, caû nhaø seõ quaây quaàn beân
maâm côm noùng, khoâng khí gia
ñình thaät vui veû chan hoøa haïnh
phuùc. Caû hai höùa seõ laäp laïi thì
giôø tónh nguyeän cuûa vôï choàng
vaø cuûa gia ñình ñeå giuùp nhau
böôùc ñi trong ñöôøng loái kính sôï
Chuùa, laøm göông cho con caùi vaø
laøm vinh hieån Danh Chuùa qua
neáp soáng haèng ngaøy.
Con caùi caûm thaáy bình an vaø
vui thoûa khi cha meï hoøa thuaän
yeâu thöông nhau.
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Keát quaû phöôùc haïnh taát yeáu
seõ xaûy ñeán:
Choïn löïa caùch giaûi quyeát nan
ñeà theo con ñöôøng ñi leân seõ daãn
ñeán keát quaû toát ñeïp. Gia ñình seõ
luoân bình an haïnh phuùc. Töø ñoù,
seõ daãn ñeán choã:
• Söùc khoeû kieän toaøn:
Khi gia ñình an vui, khi coù
nhöõng buoåi côm chieàu ñaàm aám,
caû buoåi toái vôï choàng con caùi
vui veû vôùi nhau, giaác nguû eâm
ñeàm, ngon laønh ñeán vôùi caû nhaø.
• Xuùc caûm kieän toaøn:
Khi vôï choàng vui veû thì tình
caûm thoaûi maùi, nheï nhaøng. Con
caùi bình an.
• Lieân heä kieän toaøn:
Vôï choàng hoøa thuaän thì haïnh
phuùc naøo hôn. Gia ñình ñaàm
aám.
• Taâm linh kieän toaøn:
Lôøi Chuùa daïy: “Phöôùc cho keû
laøm cho ngöôøi hoøa thuaän vì seõ
ñöôïc goïi laø con Ñöùc Chuùa Trôøi”
Coøn coù lôøi höùa naøo phöôùc haïnh
hôn laø phöôùc Chuùa daønh cho
ngöôøi soáng thuaän hoøa.

höôùng ñeå choïn löïa caùch giaûi
quyeát.
Tuøy vaøo con ñöôøng ñi leân hay
ñi xuoáng mình choïn, seõ daãn ñeán
keát quaû hay haäu quaû khaùc nhau.
Khoâng theå haønh xöû baèng con
ñöôøng ñi xuoáng maø mong chôø
keát quaû phöôùc haïnh cuûa con
ñöôøng ñi leân. Ngöôïc laïi, khi ñaõ
nhôø ôn Chuùa choïn löïa vaø haønh
xöû baèng con ñöôøng ñi leân thì
khoâng phaûi lo sôï gaët laáy haäu
quaû ñau thöông cuûa con ñöôøng
ñi xuoáng.
Ñaây laø nguyeân taéc cuûa Chuùa,
ñuùng cho moïi tröôøng hôïp, cho
moïi ngöôøi, vì Chuùa yeâu thöông
nhöng Chuùa cuõng tuyeät ñoái
coâng bình. Lôøi Chuùa phaùn toû
töôøng:
“Chôù heà doái mình, Ñöùc Chuùa
Trôøi khoâng chòu khinh deã ñaâu;
heã ai gieo gioáng chi, laïi gaët
gioáng aáy” (Galati 6:7)
Khi gaëp chuyeän khoù khaên,
caùm doã, thöû thaùch; khi coù moái
baát hoøa vôùi ai, baïn ñaõ, ñang vaø
seõ choïn con ñöôøng naøo?
Kyø tôùi: Theá naøo laø thaät söï yeâu
trong tình choàng vôï?

Trong baát cöù hoaøn caûnh naøo,
baát cöù moái lieân heä naøo, taát caû
moïi ngöôøi ñeàu coù hai khuynh
www.suoithieng.com
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MERRILL C. TENNEY

To you, O son of mine, I cannot give
A vast estate of wide and fertile lands;
But I can keep for you, the whilst I live,
Unstained hands.
I have no blazoned scutcheon that insures
Your path to eminence and worldly fame;
But longer than empty heraldry endures
A blameless name.
I have no treasure chest of gold refined,
No hoarded wealth of clinking, glittering pelf;
I give to you my hand, and heart, and mind_
All of my self.
I can exert no mighty influence
To make a place for you in men’ affairs;
But lift to God in secret audience
Unceasing prayers.
I cannot, though I would, be always near
To guard your steps with the parental rod;
I trust your soul to Him who holds you dear,
Your father’s God.
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C

on chim sắt khổng lồ của hảng Hàng Không EVA mang tôi
đáp xuống phi cảng Tân Sơn Nhất lúc 11:35 sáng thứ Tư
ngày 4 tháng 4, 2007, năm phút sớm hơn dự định. Thế mà vì một
trong hai kiện hành lý bị thất thoát phải nán lại chờ đợi, tìm kiếm nên
đến gần 3:00 chiều tôi mới có thể ra khỏi khu cách ly. Thời tiết
Saigon nóng bức, nắng chiều dường như quá chói chang đối với con
mắt vừa làm phẫu thuật được 9 ngày. Một số người đến đón từ sáng
đã rời đi, băn khoăn không biết việc gì xảy ra với Bà Tuyết-Loan rồi.
Những bạn hữu thân quen kiên nhẫn đợi chờ, tưới nước mãi trên
những cánh hồng nhung để giữ vẻ tươi mới của niềm vui gặp gỡ.
Người đón quên mang theo máy ảnh. Người đến với chiếc máy
ảnh chưa nạp “pin”. Thôi thì “Những Bước Đường Quê Hương” kỳ
này sẽ không có những hình ảnh đưa-đón lỉnh kỉnh tầm thường, thay
vào đó là phần tường trình cho một chuyến đi đầy ơn phước.
Sáng sớm tinh mơ Thứ Sáu 6 tháng 4, chúng tôi lên đường về miền
Tây để chuẩn bị ba ngày công tác, nào thăm viếng các Nhà Tình
Thương, các Giếng Nước… Đô-Ca đã hỗ trợ Tổng Hội Thánh BápTít Nhàn Dân thực hiện năm qua, nào tham quan xem xét các Điểm
Nhóm chúng tôi dự định giúp đỡ xây dựng trong thời gian tới. Quan
trọng hơn cả là tham dự Lễ Mừng Chúa Phục Sinh có kèm chương
trình truyền giảng - lần đầu tiên được phép tổ chức tại Hội Thánh
Báp-tít Nhàn Dân với sự hiện diện của các cấp chính quyền. Đây cũng
là lần đầu tiên, 6 tấn gạo trắng đã được Đô-Ca mang tặng cho 300 gia
đình tín hữu lẫn dân nghèo địa phương, một lời chứng thầm lặng
nhưng rõ nghĩa về tình thương không biên giới của người Cơ-Đốc.
www.suoithieng.com
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Ñieåm nhoùm Anh Duõng
Töø traùi qua phaûi : Baø
Leâ-tuyeát-Loan, Nöõ
truyeàn giaùo Ng-t-MyõHoøa, MS NguyeãnKhaéc-Nhaãn vaø MSNC
Nguyeãn-Trung-Kieân

Noùi chuyeän vôùi nhaân söï
cuûa Toång HTBT Nhaøn
Daân toái thöù baûy ngaøy
7/4/07

Sau lôøi keâu goïi
C.T truyeàn
giaûng Phuïc
Sinh saùng Chuùa
Nhaät 8/4/07, ñaõ
coù 27 ngöôøi
quyø xuoáng tieáp
nhaän Chuùa

Quang caûnh
buoåi nhoùm
Möøng Chuùa
Phuïc Sinh
saùng Chuùa
Nhaät 8/4/07
taïi HTBT
Nhaøn Daân
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Moät ñieåm
nhoùm vôùi
nhieàu phuï
nöõ coù tuoåi
ñang coá
gaéng vöôït
thoaùt moïi
khoù khaên ñeå
phaùt trieån
Xong việc ở Bạc-Liêu, mệt mỏi nhưng đầy sự thỏa lòng, chúng tôi
vượt đường khuya về Saigon cho kịp tham dự Đêm Thánh Nhạc
Truyền Giảng Phục Sinh do Liên Hữu Báp-tít Việt Nam tổ chức tại
nhà hàng Vườn Thiên Thai vào lúc 7:00 chiều ngày 9/4/07 với
khoảng 1,200 người tham dự. Những cánh tay giơ cao, những tấm
lòng rộng mở, lời hát thoát ra từ bao con tim nô nức đã làm vang động
cả gian phòng rộng lớn và trang hoàng đẹp đẽ của “Thiên Thai”. Khi
diễn giả kêu gọi, hàng trăm người tiến lên phía khán đài để xưng nhận
Chúa Giê-xu, Đấng Sống. “Thiên Thai” đêm ấy không có những tiên
nương buông lơi tóc trên nguồn… nhưng cả thiên đàng đều hướng về
chung niềm vui lớn thấy những con người lầm lạc biết ăn năn.
Kế tiếp là thời gian dành cho lớp học Kinh Thánh của các Nữ
Nhân Sự. Họ từ miền cao xuống, miền Trung vào, miền Tây lên...
mang niềm khao khát được trang bị để có thể phục vụ càng thêm kết
quả. Suốt ba ngày chúng tôi ngồi chen chúc trong gian phòng nhóm
nhỏ của Hội Thánh Báp-tít Ân-Điển Gò Vấp, chia sẻ cho nhau kinh
nghiệm hầu việc Chúa và suy gẫm, thảo luận về “Công Việc Của Phụ
Nữ Trong Hội Thánh,” với Rô-ma 16:1-16 là chủ đề và I Phi-e-rơ
4:10 là câu kinh văn gốc.
Thì giờ thấm thoát qua nhanh. Phút chia tay không mong mà vẫn
tới. Một không khí bùi ngùi trùm phủ chúng tôi. Những giọt nước mắt
rơi mau theo lời dặn dò sau cuối. Xin gửi đến chị em lời cầu nguyện
của Gia-bê: Xin Chúa ban phước cho chị em, mở bờ cõi của chị em
rộng lớn, hầu cho bất cứ nơi nào bước chân của chị em đặt đến đều
mang theo ảnh hưởng tốt lành; xin cứu chị em khỏi sự dữ để chị em
luôn được vui mừng dù phải sống trong nghịch cảnh…
www.suoithieng.com
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Chia nhoùm
thaûo luaän

Sinh hoaït
soâi noåi

Thaûo
luaän
soâi noåi

Moät
nhoùm
“soâi
noåi”
nhaát
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Thứ Bảy 14 tháng 4, 07 sau đó, chúng tôi cậy ơn Chúa để tổ chức
một Ngày Bồi Linh & Truyền Giảng ở công viên Lê-Thị-Riêng cho
các em thiếu nhi khu vực Gò Vấp và Tân Phú. Các thiếu nhi Cơ-Đốc
đến tham dự được yêu cầu mang theo một thân hữu bé nhỏ cùng
trường hay cùng xóm của mình. Chương trình giản dị nhưng sinh
động, vui tươi. Các em cùng tập những bài hát ngắn, nghe kể những
mẫu chuyện đầy ý nghĩa về Vị Vua của Vương Quốc Muôn Đời. Tạ
ơn Chúa, vào cuối ngày đã có 27 em dâng lòng mời Vua vào ngự trị
trước sự chứng kiến của phụ huynh.
Taäp hôïp beân
ngoaøi coâng
vieân chôø Ban
Höôùng Daãn
chia thaønh
nhoùm nhoû ñöa
vaøo, khoâng gaây
maát traät töï vaø
söï chuù yù

Keå chuyeän tích
Chuùa hoùa baùnh
nuoâi 5000 ngaøn
ngöôøi
AÊn saùng baùnh bao
ñöôïc ñaët laøm saïch
seõ, giaù 6 ngaøn
VNñ/caùi.
BTC muoán mua söõa
ñaäu naønh cho caùc
em nhöng khoâng coù
tieàn, uoáng nöôùc loïc
vaäy !
www.suoithieng.com
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Hoïc vaø
traû thuoäc
loøng
caâu goác

Caàu nguyeän
tieáp nhaän
Chuùa

Khởi đầu chương trình thăm viếng các Hội Thánh Báp-tít miền
cao và miền Trung, ngày 17 tháng 4, chúng tôi, một phái đoàn 5
người cùng hướng về Dak Nông, nơi Đô-Ca đã giúp xây cất các gian
Nhà Tình Thương trong năm qua, và dự định tiếp tục hỗ trợ kế hoạch
này trong thời gian tới. Nói là Dak Nông, nhưng từ Gia Nghĩa chúng
tôi phải đi sâu hơn 50 cây số đường rừng mới đến được vùng sinh
hoạt của Hội Thánh Báp-tít người sắc tộc H’Mong. Lần đầu tiên gặp
gỡ lại ngôn ngữ bất đồng, nhưng chung niềm tin nên vẫn thấy yêu
thương, gần gũi. Các sơn nữ H’Mong đẹp lắm trong những bộ y phục
cổ truyền đầy màu sắc, vòng bạc sáng bóng trên cổ, trên tay. Những
chiếc khuyên tai lấp lánh, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ đầy thú vị
mỗi khi các cô cười nói hoặc lúc lắc đầu. Không son phấn, chẳng cần
sự can thiệp của khoa thẩm mỹ, vậy mà các cô vẫn xinh đẹp không
kém gì một số giai nhân thành thị - là nhận xét chung của đoàn thăm
viếng.
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Vaø ñaây, moùn quaø
tình thöông cuûa
caùc anh chò em
ñoàng nieàm tin ôû
Hoa Kyø nhôø toâi
mang ñeán cho
caùc baïn

AÛnh löu nieäm vôùi tín
höõu H’Mong hieän
dieän. Soá khaùc ñaõ leân
röøng vì sinh keá

Laïi moät maùi aám
Tình Thöông

Phuùt chia tay heïn
ngaøy taùi ngoä.
‘Ñöøng lo caùc con,
laàn sau chuùng toâi
seõ mang keïo ñeán
nhieàu hôn’, Baø
Tuyeát Loan höùa!

www.suoithieng.com
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Ngày 18 tháng 4, chúng tôi ở lại Saigon để chuẩn bị Đêm Thánh
Nhạc Truyền Giảng dành riêng cho trẻ em đường phố, tổ chức tại nhà
hàng Nhật Nguyệt khu cư xá Thanh Đa. Đây là lần đầu tiên Đô-Ca có
khải tượng này, mà cũng là lần đầu tiên Ban Phụ Trách Thiếu Nhi của
Liên Hữu Báp-tít tại Việt Nam bắt tay thực hiện với nhiều công phu,
nào tập dượt văn nghệ, nào tập trung các em. Tạ ơn Chúa, tuy kinh
nghiệm chưa có nhưng về một phương diện nào đó, phải nói rằng
“Đêm Thánh Nhạc” đã thành công với sự tham gia của 262 em, trong
ấy đã có khoảng 100 em đầu phục Chúa.

Khoaûng 262
em ñaõ töïu veà
töø nhieàu nôi

Taäp
nhöõng
baøi haùt
ngaén

Xem
trình
dieãn
vaên ngheä
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Ngày 19 tháng 4, chúng tôi cùng nhau lên đường thăm viếng các
Hội Thánh Báp-tít người sắc tộc Stiêng ở Bình Long & Bình Phước,
phân phối 4 tấn gạo cho 10 Điểm Nhóm không phân biệt là “của Mục
Sư Nguyễn-Thông” hay “của Mục Sư Nguyễn-Ngọc-Hiền”! Bình
Long là nơi Đô-Ca đã giúp xây cất một số Nhà Tình Thương trong
năm qua. Bình Phước gợi nhiều kỷ niệm, vì trước kia chúng tôi có
giúp xây cất Nhà Nguyện cho Hội Thánh Báp-tít tại Suối Sình. Từ khi
chấm dứt trách nhiệm với Liên Đoàn Phụ Nữ Báp-tít Việt Nam tại
Hoa Kỳ, tôi không có dịp vào thăm nơi ấy nữa, không biết có ai quan
tâm đến những tín hữu Stiêng nghèo khổ tội nghiệp đó hay không.
Thực hiện thăm viếng, phân phối quà tương trợ cho 10 Điểm
Nhóm nội trong ngày thật là việc “lớn và khó” đối với một phái đoàn
6 người. Hơn nữa, năm nay Đoàn Đô-Ca không có mục sư nào đi
cùng, nên chúng tôi đã mời Mục Sư Nguyễn-Khắc-Nhẫn, quản nhiệm
HTBT Nhàn Dân, tham gia chia nhau làm việc. Tuy vậy, nghe tin
chúng tôi đến, nhân sự các Điểm đều tựu về thăm; nhất là Suối Sình,
tình cảm của họ đã khiến cho tôi cảm động: họ đèo nhau trên những
chiếc xe gắn máy cọc cạch, tất tả chạy ra gặp tôi tại Hội Thánh Báp-tít
Đồng Xoài, vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy người bạn cũ.

Moãi
ngöôøi
ñeàu coù.
Ai cuõng
vui !

Cuï haõy
caån
thaän,
naëng
ñaáy !

www.suoithieng.com
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Nhaø
Tình
Thöông

Laïi moät
caên Nhaø
Tình
Thöông
khaùc

Thứ Bảy ngày 21 tháng 4, chúng tôi dành trọn thì giờ cho chương
trình tương trợ & truyền giảng trong khu vực Long Thành, Đồng Nai:
*phân phối 2 tấn gạo cho 100 gia đình tín hữu nghèo của Hội Thánh
Báp-tít Phước Hạnh, và *phân phối 2 tấn gạo cho 100 hộ dân nghèo
địa phương. Chẳng những phát gạo, xe còn giúp đưa những người già
yếu mang tặng phẩm của họ về tận nhà. Trên những con đường làng
quanh co, khúc khuỷu, xe lắc lư đi đến đâu thì dân chúng lại đổ xô ra
nhìn, chỉ trỏ mà rằng: “Xe cứu trợ của người Đạo Chúa!” Thật như
Phao-lô đã nói trong I Cô-rinh-tô 15:58b, “hãy làm công việc Chúa
cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh (chị) em trong Chúa
chẳng phải là vô ích đâu,” thái độ ân cần của chúng tôi đã được Chúa
dùng cảm động lòng nhiều người. Tối hôm ấy gần hai trăm thân hữu
đã đến dự buổi truyền giảng “Chúa Giê-xu, Đấng Đáp Ứng Mọi Nhu
Cầu,” và 80 người trong số ấy đã công bố đức tin nơi Ngài.
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Chöông trình
phaùt gaïo cho
tín höõu ngheøo…
Chuùng toâi öu
tieân cho ngöôøi
beänh taät, lôùn
tuoåi..., sau khi
laõnh gaïo coù xe
ñöa veà nhaø

Muïc sö
Nguyeãn
Chính
Khoa

Sau phaàn tín höõu laø
phaàn cho daân ngheøo
ñòa phöông. Hoï cuõng
ñöôïc 2 taán, chia laøm
100 phaàn, moãi phaàn
20kg

Giaây phuùt cuoái, taát caû
118 thaân höõu ñoàng
loaït ñöùng leân, baøy toû
yù muoán ñöôïc trôû neân
coâng daân Thieân Quoác

www.suoithieng.com
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Trong hai ngày Thứ Ba 24 và Thứ Tư 25 tháng 4, chúng tôi đến
thăm viếng & phát quà cho các Hội Thánh Báp-tít tỉnh Bình Thuận.
Điểm dừng chân đầu tiên là Hội Thánh Báp-tít Đấng Christ ở Tánh
Linh, nơi 2 tấn gạo được phân phối cho các gia đình tín hữu lẫn dân
nghèo địa phương. Nơi đây, cũng là lần đầu tiên Đô-Ca được chính
quyền địa phương tiếp đãi ân cần, chẳng những có lời cám ơn sự
tương trợ của phái đoàn mà còn tặng quà lưu niệm nữa. Rời Tánh
Linh vào khoảng 2 giờ trưa, Đoàn dong ruỗi đến Phan-Thiết để phối
hợp với Mục Sư Lê-Hữu-Minh, lo phân phối 3 tấn gạo cho các chi hội
Hồng-Liêm, Phan-Sơn và Hàm-Thuận-Nam, mỗi nơi 1 tấn. Nhân dịp
này, chúng tôi cũng ghé thăm Hội Thánh Báp-tít Bình-Thuận-Nam do
Mục Sư Võ-Văn-La quản nhiệm, nhưng tiếc thay Ông Bà đều đi
vắng. Nơi đây là Nhà Nguyện đầu tiên Đô-Ca xây cất có tính cách qui
mô với tổng chi phí gần 17 ngàn Mỹ kim, là số dâng của First Baptist
Church of Jonesboro, GA, MS Huỳnh-Văn-Thông & gia đình, và
HTBTVN Englewood,CO (gồm mua đất, xây nhà và cả trang trí bên
trong như đàn, ghế, hệ thống âm thanh, tranh thêu treo tường, mâm
bàn tiệc thánh…). Khi Bình-Thuận-Nam gặp khó khăn, kêu gọi ĐôCa giúp đỡ, chúng tôi đã cầm hồ sơ về trao cho Mục Sư Lê-QuốcChánh để họ xin gia nhập Báp-tít Ân-Điển. Sở dĩ nhắc lại việc này là
để đính chính một nguồn tin thất thiệt, rằng Đô-Ca xây cất Nhà
Nguyện BTN là nhờ tiền của một hội đoàn nào đó!
Nghe nói Hội Thánh Bình-Thuận-Nam gần đây có chiều sa sút,
chúng ta cầu nguyện nhiều cho Mục Sư Võ-Văn-La, Ban Chấp Hành
và toàn thể con dân Chúa tại nơi này.

Chuaån bò phaùt gaïo cho daân ngheøo
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Caùc phaàn gaïo
ñöôïc phaân phoái
trong söï vui veû
cuûa moïi ngöôøi.
Baø Tuyeát Loan coù
veû traàm tö, meät
moûi roài chaêng
sau hôn 3 tuaàn
lieân mieân coâng
taùc?!

Gia ñình
Hoäi Thaùnh
Baùp Tít
Phan Sôn

Ngày Thứ Năm 26 tháng 4, chúng tôi xuống Cần-Thơ, vào Thới
Lai để thăm viếng và phát học bổng cho một số học sinh nghèo thuộc
Hội Thánh trong vùng. Chương trình này đã bắt đầu từ năm trước với
Mục Sư Võ-Xuân-Loan làm trung gian. Năm nay Ban Quản Trị ĐôCa muốn chúng tôi đến thăm gặp để khích lệ các em. Nghe thì dễ, đi
mới khó. Từ Ô-Môn chúng tôi đón xe ôm vượt qua một khoảng
đường mấy mươi cây số với liên miên những cây cầu lớn nhỏ, hầu hết
không có lan can (?) mới được diện kiến các em. Mệt nhưng vui. Nhờ
sự tham gia của Hội Thánh Báp-tít Ân-Điển Brisbane, Australia, học
bổng năm nay khá hơn năm trước, được 2 triệu VNĐ/phần. Chúng tôi
mừng, tạ ơn Chúa, vì với số tiền này các em chẳng những đủ đóng
học phí mà còn có thể mua sách vở và vài bộ áo quần tươm tất để đến
trường nữa.
www.suoithieng.com
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Trao hoïc boång
cho em
Phöông Töôøng Vi Saøigoøn

Trao hoïc boång
cho em
Nguyeãn Ngoïc Bình Saøigoøn

Chuïp aûnh löu nieäm
vôùi caùc em
hoïc sinh nhaän
hoïc boång 2007
vuøng Thôùi LaiCôø ñoû- Caàn Thô

Cuøng nhau caàu nguyeän xin
Chuùa daãn daét caùc em treân
ñöôøng hoïc vaán, veà sau bieát
duøng khaû naêng, trình ñoä
Chuùa cho ñeå haàu vieäc Ngaøi
Taïi Thôùi Lai
Côø Ñoû – Caàn Thô
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Rời khỏi Thới Lai thì mặt trời vừa nghiêng bóng. Người tài xế lái
xe chầm chậm đưa tôi đi vòng quanh những con đường quen thuộc
của miền đất quê hương. Chợ Cần-Thơ giờ xây cất lớn đẹp theo kiểu
mẫu của chợ Saigon. Kiến trúc của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thì rập
khuôn với Dinh Độc Lập ngày trước. Bến Ninh-Kiều đông vui, người
qua lại dập dìu. Cây cầu bắt ngang sông Bassac đang được thi công,
có lẽ chỉ mấy năm nữa thôi những chiếc phà chậm chạp nặng nề đã
từng đưa chúng ta vượt Hậu Giang sẽ trở thành quá khứ.
Chúng tôi từ giã “Viên Ngọc của Miền Tây” khi hoàng hôn
xuống. Tây Đô với kiến trúc tân kỳ vùn vụt lùi lại phía sau. Dòng
sông mênh mông vẫn từng ấp ủ, nuôi sống dân tôi, cả những vườn cây
xanh, những cánh đồng vàng… đều đã nhạt nhòa trong chút nắng
chiều thoi thóp. Nhưng một Cần-Thơ đơn sơ, cũ kỹ của ngày nào cứ
dần đang lớn dậy trong hồn. Tôi dường nghe lại điệu nước róc rách
hiền hòa của dòng Bình Thủy, những ngày ấu thơ tôi đứng bên bờ
ngắm nhìn ghe thuyền xuôi ngược với ông. Tôi dường thấy lại bóng
dáng cao gầy của người chiến binh thân mến ấy, vẫn đứng thâu đêm
trên bến phà đón đợi tôi mỗi khi tôi đi Saigon về trễ. Ngã đầu vào
lưng ghế, tôi khép nhẹ mắt, hít những hơi thở chậm và sâu, nghe đầy
trong phổi trong tim tiếng gọi của quê hương và mùi thơm của đất…
Chuyến Mục Vụ Truyền Giáo thứ Chín của Ban Tương Trợ Việt
Nam Đô-Ca kết thúc vào ngày đầu tháng 5, 2007. Biết tôi đã quay về,
một thành viên trong Ban Quản Trị điện thoại đến thăm và hỏi:
--Kế hoạch năm tới thế nào?
--Mèn ơi, kế hoạch năm nay chưa đúc kết mà đã hỏi đến kế hoạch
năm tới là thế nào?
--Là thế này đây: cái giây phút người hầu việc Chúa chấm dứt bài
giảng này, thì cũng đồng thời là giây phút người ấy dọn lòng để chuẩn
bị một bài giảng mới.
--Nghe cũng phải.
Vậy thì, Suối Thiêng 12, giai phẩm mùa Hạ sẽ nhận phần việc
tường trình chuyến Mục Vụ Truyền Giáo thứ Chín vừa thực hiện trên
quê hương. Và Suối Thiêng 13, giai phẩm mùa Thu, phát hành tháng
9, sẽ gửi đến Quý Độc Giả khắp nơi bản kế hoạch sơ khởi của chuyến
Mục Vụ Truyền Giáo thứ Mười, năm 2008.

www.suoithieng.com
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Thơ ĐÔNG-THỤY

Bậu ơi, con quốc gọi hè,
Có con dế nhỏ hát nghe một mình.
Ẩn Danh

Tôi đi trên vùng đá sỏi gập ghềnh
Em đứng đó tóc hoe mầu nắng cháy
Đôi mắt đen lặng nhìn tôi thơ dại,
Không nói gì, không khóc, chỉ buồn thôi.
Tôi đi qua con suối cạn ven đồi
Rừng thiếu gió cây buồn không nói chuyện
Mẹ khom lưng cuốc hoài trên đá cứng
Kiếm chút gì… con đói… kiếm gì ăn…

Tôi đi xuyên thôn xóm, những buôn làng
Đường ôm ấp dấu chân quen nứt nẻ
Họ ngồi đó đợi chờ trong lặng lẽ
Người Sa-ma-ri nào… dừng lại… hỏi thăm nhau.
Họ, dân tôi, đời gian khổ cơ cầu
Thiếu cơm áo, thiếu niềm vui cuộc sống
Lưu lạc mãi giữa trần gian vô vọng
Đã quên đường về bến cũ bình an
Người có thương xin nhớ đến một lần
Đem no ấm dẫu đôi ngày ngắn ngủi
Mang ánh sáng xua tan hồn tăm tối,
Mở đường về nguồn cội… cứu dân ta…
Quốc ơi sao cứ gọi hè,
Dế ơi sao mãi buông lời nỉ non.
Quốc buồn mệnh nước chưa yên,
Dế thương đời… hát một mình mình nghe.

Việt-Nam Mùa Hạ 2007
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(tiếp theo và hết)

N

hững ngày kế tiếp ập đến
với biết bao xáo trộn. Họ
ly hôn, chia tài sản, và cô về
mua căn hộ nhỏ trong khu phố
yên tĩnh này để chuẩn bị sống
một mình hết quãng đời còn lại.
Bạn hữu thân quen vốn rất lo
ngại về trạng thái suy sụp tinh
thần của cô lúc trước, đã vô
cùng ngạc nhiên khi thấy cô trải
qua tất cả những biến cố ấy với
dáng vẻ bình thản im lìm. Chỉ
riêng cô là hiểu được nguyên
do thầm kín bên trong: tâm trí
cô đang chứa đầy hình ảnh một
bàn tay bị đóng đinh, nên
những điều khác đã không còn
đáng kể.
Khi mọi việc bắt đầu ổn định,
cô khởi sự đi tìm người có bàn
tay mang vết đinh đẫm máu.
www.suoithieng.com

Thực ra, cô biết người ấy được
gọi là Chúa Giê-xu, và những
tín hữu đạo Tin Lành vẫn nói
rằng Ngài bị đóng đinh trên cây
thập tự là theo chương trình cứu
rỗi nhân loại của Thượng Đế Cha Ngài. Cô cũng thường thấy
hình ảnh này khắp nơi, trong
tranh vẽ, trong ảnh chụp, trên
các bức tường của nhà thờ,
được chưng bày trong những
cửa hàng mỹ nghệ về tôn giáo,
hoặc lấp lánh trên cổ nhiều
người như một món nữ trang.
Và cũng như trước kia cô đã đi
giữa dòng đời trong sự thản
nhiên, không nghĩ gì khác ngoài
những điều có trực tiếp liên
quan đến bản thân, cô đã ngắm
nhìn, đã đi qua những biểu
tượng ấy mà không hề bận lòng
suy nghĩ. Và điều thật sự thôi
thúc cô lúc bấy giờ không phải
là để tìm biết người ấy là ai, mà
là tìm hiểu tại sao hình ảnh bàn
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tay mang thương tích ấy lại
hiện đến với cô, ngay trong
phút giây tâm hồn cô như đã
chìm vào tận đáy tuyệt vọng,
khổ đau của vực sâu đời sống.
Những đạo hữu đầu tiên cô
tiếp xúc kể rằng Chúa Giê-xu là
Đấng làm phép lạ. Trong ba
năm tại thế, Ngài đã quở yên
bão tố, gọi người chết sống lại,
khiến kẻ mù được thấy, kẻ què
lại đi… Tuy Chúa Giê-xu về
trời lâu rồi, nhưng Ngài đã gửi
Linh của Ngài xuống đời để
vận hành trong lòng những
người tin và tiếp tục làm phép
lạ cho đến ngày nay. “Bàn tay
Chúa hiện ra với cô có nghĩa là
Ngài muốn chọn cô. Chỉ cần cô
có đức tin, cô sẽ được chữa
lành,” họ nói. Những lời này
khiến lòng cô phấn khởi. Cô
đến nhà thờ, tuyên xưng đức
tin, nhận thánh lễ báp-tem và
đợi chờ phép lạ.
Trong suốt ba năm liền, cô lui
tới, tham dự hầu hết những
chương trình cầu nguyện chữa
lành, mong ước mãi giây phút
được một đầy tớ Chúa đầy dẫy
Đức Thánh Linh nào đó oai vệ
bảo cô: “hãy đứng dậy và đi,”
rồi cô sẽ nhảy nhót, hát ca như
người què năm xưa ngồi xin ăn
ngoài cửa Đẹp. Nhưng ngày
tháng qua đi, cô vẫn ngồi mãi
trên chiếc xe lăn, sống ngoài
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cửa thiên đàng. Nhiều người té
ngã khi được đặt tay, cô cũng
được đặt tay nhưng trơ trơ
không té ngã. Nhiều người
thuật lại thế nào họ đã được
chữa lành những chứng bệnh
nan y. Cô không mắc bệnh nan
y, cô chỉ bị liệt chân vì tai nạn.
Trường hợp của cô dễ hơn
nhiều. Chỉ cần Chúa đụng chạm
đến cô là cô sẽ có thể đứng dậy
và đi nhưng điều ấy lại không
xảy ra. “Chỉ tại đức tin của cô
chưa đủ,” người ta nói.
Những buổi nhóm như thế đối
với cô dần dà trở thành gánh
nặng. Cứ mỗi lần thất bại, nỗi
thất vọng, đau tủi lại hằn sâu
thêm. Linh hồn cô dường trở lại
với quãng đời chưa biết Chúa,
chưa tin, quay quắt dãy dụa hãi
hùng giữa vùng trời băng tuyết
mênh mông như một con chim
gãy cánh. Đêm đêm, trong gian
nhà hiu hắt vắng, cô ngồi đọc
Kinh Thánh, nghiền ngẫm mãi
những đoạn chép về việc Chúa
Giê-xu chữa lành cho người
bại, người què. “Con tin Chúa
có thể chữa lành cho con,” cô
khóc, “con chỉ không hiểu tại
sao Ngài lại không muốn làm
cho con điều ấy.”
Có một thời gian cô thôi đi
nhà thờ, cũng không đến dự
những buổi cầu nguyện chữa
lành như trước nữa. Tuy vậy,
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thói quen đọc Kinh Thánh vẫn
còn, và cô rất ngạc nhiên vì
những lời từ ái Chúa phán với
“người ta,” những việc tốt lành
Chúa làm cho “người ta” lại
khiến cô cảm thấy đầy an ủi.

Đang khi hầu như bỏ thói quen
cầu nguyện cách nghiêm túc, cô
lại nói chuyện với Chúa nhiều
hơn. Thường là những lời trách
móc: “Chúa ơi, con nói chuyện
với Chúa đây, nhưng mà con
biết Chúa không nghe con đâu.
Chúa chỉ thích nghe các mục
sư, truyền đạo, tín hữu lâu
năm… là những người có đức
tin lớn. Nếu Chúa nghe con, thì
Chúa đã chữa lành cho con rồi,
phải không? Con chỉ muốn
được đi đứng bình thường để
làm chứng tốt cho danh Chúa
mà Chúa cũng không chịu…”
Đôi khi cô nhỏ nhẹ thì thầm,
www.suoithieng.com

“Chúa ơi, con lại nói chuyện
với Chúa đây. Con biết Chúa
không ghét bỏ con, bằng chẳng
vậy Chúa đâu có cứu con khi
con toan hủy hoại cuộc đời.
Đêm ấy nếu Chúa không hiện
đến thì ngày nay con đã là một
nắm xương dưới mộ rồi. Con
biết Chúa bận rộn chăm lo cho
cả thế giới này, Ngài chỉ chợp
mắt một chút là mọi vật đều
tiêu tán. Thế mà con cứ quấy
rầy Ngài vì đôi chân què của
mình nên Chúa không vui, phải
không? Thôi, con sẽ không
nhắc đến việc này nữa. Chừng
nào có thể, xin Chúa hãy nói
chuyện với con, vài ba câu thôi
cũng được…” Sâu thẳm trong
tâm hồn, cô như nhận biết có
một điều gì ngăn trở giữa Chúa
và cô cần được dẹp bỏ, để mối
tương giao giữa đôi bên trở nên
thông suốt: “Con muốn điều ấy
xảy ra cho con, còn khao khát
hơn việc chữa lành đôi chân
tàn tật này nữa. Lạy Chúa, xin
hãy làm đi,” cô nài nỉ chân
thành, và Ngài đã đáp lời cô.
***
Hôm ấy, một buổi sáng đầy
mây, cô thơ thẩn đẩy xe lăn trên
đường phố, định đi mua một vài
món cần dùng. Thình lình cô
thấy anh đang tản bộ dọc vĩa hè
với một thiếu phụ xinh đẹp, có
mang đã gần ngày. Người đàn
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bà nắm tay anh, vừa đi vừa nói
cười hớn hở. Và anh, vẫn với
dáng vẻ rất quen, nghiêng
nghiêng đầu lắng nghe cách đầy
trìu mến. Khi đi ngang qua cô,
họ đưa mắt nhìn; người thiếu
phụ thoáng chau mày thương
xót, còn anh ngoảnh sang phía
khác ra vẻ không quen. Cô ngồi
trơ như tượng đá cho đến khi
bóng họ khuất sau một khúc
quanh, bỏ dỡ ý định mua sắm,
quay trở về nhà, xanh nhợt và tê
cứng như một thi hài biết thở.
Niềm đau ngỡ đã nguôi quên
đột nhiên sống lại, mới mẻ,
quặn thắt… như giây phút nào
cô ngồi bên song cửa nhìn anh
bỏ ra đi. “Anh ấy đã lập gia
đình khác rồi, họ sắp có con với
nhau,” cô lẩm bẩm. “Anh ấy
thật quên ta rồi sao? Mấy năm
chồng vợ mà gặp nhau không
dừng một bước chân, không
thăm hỏi một lời,” cô thổn
thức. “Có lẽ anh ấy không nhận
ra ta. Cũng phải, ta bây giờ tiều
tụy xấu xí, đã khác xưa nhiều,
anh ấy làm sao nhận ra cho
được,” cô tự dối lòng. Nhưng
chẳng bao lâu, khi trực giác của
một phụ nữ thông minh, nhạy
bén như cô quả quyết với cô
rằng anh thật có nhận biết
người vợ cũ, và đã chọn lựa
thái độ xa lạ dứt khoát của một
khách qua đường, cô òa ra khóc
như người sắp chết. Trong cơn
mê man đau đớn, đột nhiên cô
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cảm thấy có một lực nào đó khẽ
chạm vào cô, sự đụng chạm rất
nhẹ nhàng nhưng rõ ràng không
sao nhầm lẫn. Rồi một luồng
sinh khí như nước, như gió...
chầm chậm rót vào từng đường
gân sớ thịt, đem lại cảm giác
hồi sinh. Đang khóc sướt mướt,
cô im bặt, ngẩn ngơ đón nhận
dòng bình an tràn ngập tâm hồn
và dịu dàng khẽ hỏi: “Chúa ơi,
Chúa đó phải không?”
Cuộc gặp gỡ đơn sơ nhưng đã
đem lại cho cô nhiều thay đổi.
Căn phòng tối – tâm hồn cô –
được mở toang dưới ánh mặt
trời như một tấm gương soi,
trong ấy cô nhìn thấy chính
mình và nguyên nhân của mọi
nỗi khổ đau mà cô hằng gánh
chịu. Tất cả cũng chỉ vì cô quá
nghĩ đến bản thân thay vì quan
tâm cho người khác. Khi gặp
hoạn nạn, cô uất giận tự hỏi “tại
sao lại là tôi?” lòng vẫn nghĩ
rằng cô có đặc quyền hưởng thụ
mọi an vui, còn khổ đau phải là
điều dành riêng cho kẻ khác.
Cô oán hận người lái xe say
rượu đã khiến cô thương tật,
chưa bao giờ nghĩ đến cuộc
sống của người ấy ra sao trong
tù, và mất nguồn lao động
chính của gia đình, vợ con anh
phải làm gì để qua ngày tháng?
Cô cay đắng với chồng thay vì
thông cảm anh, người đàn ông
tuổi trẻ phải chung sống trăm
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năm với một bạn đời tàn phế;
nếu cô thật sự yêu anh, cô nên
vui mừng thấy anh rốt cuộc đã
có thể làm lại từ đầu. Quan
trọng hơn tất cả những điều ấy,
cô nhận biết rằng không cần
phải đi đứng bình thường mới
có thể sống một cuộc đời đầy ý
nghĩa, rằng để “đứng dậy và đi”
trong thân thể thường đòi hỏi
một đức tin lớn – theo người ta
nói - mà cô không có, nhưng
chỉ cần một đức tin nhỏ bé, đơn
sơ như con trẻ, hướng về Chúa,
níu lấy Ngài… đã đủ cho phép
lạ xảy ra, như cô vừa kinh
nghiệm sự chữa lành của Ngài
trong đời sống.
Có nhiều việc phải làm: cô
dọn dẹp lại gian nhà cho gọn
gàng, đẹp mắt… mua sắm vài
bộ quần áo mầu sắc thanh lịch,
nhẹ nhàng… chọn một kiểu tóc
ngắn hợp với khuôn mặt duyên
dáng của cô… vài đường chì
mỏng mảnh trên mi, chút son
đỏ trên môi, phấn hồng trên
má… để tăng vẻ tươi thắm ưa
nhìn. Con chim gãy cánh không
còn dãy dụa một mình giữa
vùng trời giá tuyết mênh mông;
không thể bay liệng theo đàn,
nó đậu trên cành cất tiếng hót
hòa theo với đầy lòng vui vẻ.
Cô đến thăm người gây ra tai
nạn trong tù. Anh khóc nghẹn
ngào:
www.suoithieng.com

--Tôi xin lỗi cô, xin lỗi cô. Cô
ơi, mấy năm nay lúc nào tôi
cũng bị dằn vặt lương tâm, cứ
chợp mắt là thấy lại hình ảnh cô
nằm sóng soài trong vũng máu.
--Hãy yên lòng, tôi đến đây
để nói rằng tôi tha thứ cho anh.
Tôi sẽ ký đơn xin cho anh được
giảm án. Đúng ra tôi nên nói
cám ơn anh mới phải.
--Cám ơn tôi? Tôi làm cho cô
thành phế nhân mà cô lại cám
ơn tôi?
--Phải, chân tôi bị què nhưng
nhờ đó mà được biết Chúa Giêxu, Đấng yêu thương tội nhân
và vui lòng chết thay cho họ.
--Ngài có thể cũng yêu
thương tôi không? Cũng vui
lòng chết thay cho tôi không?
--Chắc chắn như vậy.
Họ áp tay vào nhau qua tấm
kính chắn của phòng thăm nuôi,
và cô hướng dẫn anh cầu
nguyện dâng lòng cho Cứu
Chúa. Theo yêu cầu của anh và
địa chỉ anh trao, cô cũng đến
thăm gia đình anh, an ủi họ và
gửi gắm họ cho một Hội Thánh
gần nhà.
Cô ao ước được gặp lại chồng
để chia sẻ với anh những biến
đổi mới mẻ trong cuộc đời cô.
Nhưng phần không biết địa chỉ,
phần tự hỏi không hiểu mình có
đủ can đảm chưa để chỉ xem
anh như một người bạn thường,
cô lần lữa, không quyết định.
Cuộc hôn nhân giữa anh và cô,
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những thề ước trăm năm của
hai người - cô biết - đã là một
trang sử lật qua, đã trở thành
quá khứ. Nhưng mối tình thiết
tha sâu đậm cô trao gửi cho
chồng vẫn còn đó, như một
đóm lửa âm ỉ cháy mãi trong
lòng. Cô sợ bất cứ một sự kết
nối, liên lạc nào sẽ làm vỡ ra
vết thương đau ngày cũ.

Không có anh trong cuộc đời
nữa, nhưng cô đã có cho riêng
mình cả một khoảng trời. Có
Chúa, Đấng nhân từ vẫn hằng
yêu thương cô bằng tình yêu
bất biến, có bạn hữu thân quen
chăm sóc cô hơn từ khi cô sống
một mình. Rồi những người già
yếu đau, đàn trẻ bệnh tật, cô
đơn trong Trung Tâm Chăm
Sóc Người Khuyết Tật này, vẫn
chào đón cô như một nguồn vui
kể từ khi cô thường xuyên đến
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đây thăm nom họ, cùng hát với
họ những bài ca về niềm phước
hạnh được có Chúa Giê-xu, và
kể cho họ nghe những thay đổi
Ngài đã làm trên cuộc đời của
nhiều người, trong ấy có cô.
Đối với những ai mong chạy
đến với Ngài để tìm cầu một sự
chữa lành như cô ngày trước,
cô sẽ cầu nguyện cho họ và nhỏ
nhẹ nhủ rằng: Vâng, Chúa Giêxu hôm qua, ngày nay cho đến
đời đời không hề thay đổi. Ngài
vẫn làm phép lạ, vẫn chữa lành
cho bất cứ ai tìm đến với Ngài,
nhưng theo một phương cách
chỉ riêng Ngài mới biết. Vì
phép lạ lớn nhất đã xảy ra, là
khi Đấng Phục Sinh bẻ gãy
quyền lực của tử thần để đảm
bảo sự sống đời đời cho người
thuộc về Ngài, và sự chữa lành
lớn nhất Chúa ban cho nhân
loại là sự phục hồi và làm mới
lại những linh hồn hư hoại. Các
phép lạ chữa lành thuộc thể vẫn
có, vẫn còn, vẫn xảy ra đây
đó… nhưng dường như đòi hỏi
một đức tin rất lớn – theo người
ta nói - hoặc ẩn chứa một vài bí
mật nào, vì người nhận được,
người không. Nhưng sự chữa
lành thuộc linh sẽ bắt đầu lập
tức với một đức tin nhỏ bé bằng
hột cải, đơn sơ thành thật như
trẻ con, đến với Chúa, níu lấy
Ngài… Chúa phán rằng “Kẻ
nào đến cùng Ta, Ta không bỏ
ra ngoài đâu.” Và phép lạ kỳ
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diệu nhất sẽ xảy ra khi một
người đầu phục Chúa, vì người
ấy từ chốn tối tăm được bước
vào nơi sáng láng, từ địa vị tội
nhân hư mất mà trở nên con cái
dấu yêu của Đức Chúa Trời.
Đêm ấy trở về, tôi suy nghĩ
mãi về chuyện đời em, một cuộc
đời mà trong đó chúng tôi nhìn
thấy nhiều điểm rất chung trên
bước đường tìm, gặp, và bước
đi theo Chúa của mình. Thật
vậy, cũng giống như các đoàn
dân đông của hai nghìn năm về
trước, theo Chúa Giê-xu chỉ để
được ăn no, nhiều người trong
chúng ta ngày nay tìm đến Ngài
với niềm ước mong được đáp
ứng một vài nhu cầu thuộc thể
nào đó. Và phép lạ nữa. Hơn
bao giờ hết, trong thời đại ngày
nay, Thánh Linh Chúa hầu như
được khát khao bày tỏ sự hiện
diện của Ngài bằng những điều
lạ thường khó hiểu.
Tất nhiên, Chúa biết chúng ta
có những nhu cầu thuộc thể, và
từ khi sáng thế Ngài vẫn là
Đấng chu cấp cho muôn loài.
Nhưng Ngài luôn muốn cho
chúng ta điều tốt nhất – chính
Ngài – vì chỉ ở trong Ngài
chúng ta mới có niềm phước
hạnh trọn vẹn trong cõi đời này
và cả cõi đời sau. Một mặt
khác, Thánh Linh Chúa không
chỉ hiện diện trong những biến
cố siêu nhiên, mà Ngài cũng có
www.suoithieng.com

mặt, và là quyền năng bảo tồn
những chuyển động nhỏ bé
nhất, bình thường nhất… trong
công cuộc sáng tạo và duy trì
của toàn vũ trụ.
Trong “Riêng Một Khoảng
Trời” có một thiếu phụ tật
nguyền suốt nhiều năm tìm cầu
phép lạ, và rốt lại đã được
chữa lành cách vô cùng kỳ
diệu, là điều Chúa muốn nói với
những ai đang tìm kiếm nơi
nương tựa linh hồn. Không
phải sao, những cơn bão biển
kinh hoàng từng dày xéo tâm
hồn cô đã êm đi, lặng đi… để
con thuyền đời cô có thể xuôi
dòng bình tịnh; đôi mắt tâm
linh từng mù lòa đã được mở
ra, để cô có thể nhìn thấy nhu
cầu đích thực của đời sống con
người; đôi chân què quặt của
cô đã được thay bằng trái tim
chắp cánh, đưa cô bay cao mãi,
xa mãi trong niềm vui trở nên
nguồn phước của nhiều
người…
Trong “Riêng Một Khoảng
Trời” cũng có một con người
thất vọng về đời này, đã tìm đến
với Chúa Giê-xu bằng tấm lòng
tin đơn sơ nhưng thành khẩn,
được Ngài đón nhận, đổi thay…
rồi ý sống phục hồi và trở nên
khởi sắc… là điều Chúa muốn
bạn làm ngay hôm nay, ngay
bây giờ.
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Bửu Thịnh sưu tầm
Người Nhát Nhất
- Mẹ à, té ra người nhát nhất lại là bà.
Cậu bé nói với mẹ như vậy sau khi
được bà dẫn đi chơi phố về
- Sao thế con? - Mẹ cậu hỏi
- Cứ mỗi khi qua đường là bà lại phải
nắm chặt lấy tay con.
Hỏi Thăm
Một ông già 90 tuổi hỏi một đứa con nít 5 tuổi:
- Thế ông của cháu ở nhà vẫn khỏe mạnh chứ ?
- Dzạ khoẻ ạ, còn ông của ông ở nhà cũng vẫn khỏe chứ ạ ?????
Cậu con cẩn thận !
Bố sai con ra chợ mua diêm. Ðược một
lát, cậu bé chạy về, mặt mày rạng rỡ.
- Mua được không, con ? - Bố hỏi.
- Ðược ạ.
- Khá lắm! Thế nào, diêm tốt chứ ?
- Hết chê.
- Sao con biết ?
- Thì con đã quẹt thử từng que một,
rồi mới trả tìền cơ mà!...
Chia sẻ mọi thứ
Một đôi vợ chồng già bước vào quán bán đồ ăn nhanh và gọi một ổ
bánh kẹp, một suất khoai tây chiên và một chai nước ngọt. Ra bàn ăn, họ
cẩn thận chia đôi suất khoai tây, cắt đôi ổ bánh và rót nước ngọt thật
đều ra hai ly.
Thấy vậy, một thanh niên đề nghị được mời hai vợ chồng nọ một suất
ăn nữa. Bà vợ lịch sự từ chối:
- Cậu không hiểu đâu. Chúng tôi kết hôn đã 50 năm và kể từ đó, chúng
tôi quyết định sẽ cùng nhau chia sẻ thật đều tất cả những gì mình có cho
tới trọn đời.
Ông chồng bắt đầu dùng bữa trong khi bà vợ ngồi khoanh tay say sưa
ngắm chồng. Nhận ra điều đó, người thanh niên thắc mắc:
- Sao bà không ăn cùng với ông nhà?
Bà lão móm mém cười:
- Tôi chả nói với cậu là chúng tôi chia sẻ thật đều mọi thứ trong đời là
gì. Hôm nay, tới lượt ông ấy dùng hàm răng giả trước.

58

Suối Thiêng 12

TIN-TỨC
* Tin Hoa-kỳ :
Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.
Theo thông báo của Viện, thì vào đầu tháng 5 năm 2007, Viện Thần
Học Tin Lành Việt Nam đã được Bộ Giáo Dục của tiểu bang
California cấp phép cho Viện mở chương trình Cao Học Thần Học
(Master of Divinity). Đây cũng là điều mong mỏi của nhiều tôi con
Chúa khắp nơi. Sinh viên muốn được nhận vào học chương trình
M.Div. phải có bằng cử nhân (B.A.) và một số điều kiện khác, và phải
hoàn thành chín mươi (90) tín chỉ để được tốt nghiệp. Các sinh viên
đã tốt nghiệp chương trình Cao Học Mục vụ (M.A. in Ministry) của
Viện có thể nộp đơn và học thêm 45 tín chỉ để hoàn tất chương trình
M.Div. Những sinh viên đang học chương trình Cao Học Mục Vụ
cũng có thể xin chuyển qua chương trình M.Div. Đối với những sinh
viên đã tốt nghiệp chương trình B.Th., nếu muốn học tiếp chương
trình M.A. in Ministry hoặc M.Div., phải làm đơn xin học 10 môn
giáo dục tổng quát để lấy bằng B.A. trước khi xin vào học hai chương
trình cao học này.
Lớp học đầu tiên của chương trình M.Div. sẽ được khai giảng vào
khóa Mùa Thu 2007. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Phòng
Tuyển Sinh admission@unioncollege.edu.
* Tin Âu-Châu:
Paris: Hội Đồng Thường Niên.
Hội Đồng Thường Niên lần thứ 21 của Hội Thánh Tin Lành ViệtNam Paris đã được khai mạc lúc 14:20 Chúa Nhật ngày 21-01-2007
tại nhà thờ Tin Lành Việt-Nam Paris số 172 Boulevard Vincent
Auriol, 75013 Paris. Hiện diện có đông đảo con cái Chúa đến tham
dự, trong số có 51 đại biểu chính thức có quyền ứng cử và bầu cử.
www.suoithieng.com
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Chương trình Hội Đồng gồm hai phần. Phần đầu dành cho sự thờ
phượng, phần sau dành cho thủ tục hội đồng gồm nghe tường trình
công việc Chúa và tài chánh của Hội Thánh cùng các ban ngành, bàn
thảo việc tạo mãi nhà thờ cùng bầu cử bán phần Ban Chấp Sự Hội
Thánh nhiệm kỳ 2007-2009. Trong giờ thờ phượng, Mục Sư NguyễnVăn-Bình, Giáo Sở Trưởng, ban phát Lời Chúa với chủ đề: “Hãy Làm
Công Việc Chúa” theo câu Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 15:58, kêu gọi
con cái Chúa đứng lên làm công việc Chúa cách vững vàng, chớ rúng
động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì công khó làm việc
Chúa chẳng vô ích đâu, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những
người làm công việc Ngài. Hội Đồng diễn ra trong ơn phước Chúa.
(Đuốc Thiêng số 87, tháng Hai, 2007).
* Tin Việt-Nam
Mừng Chúa Phục Sinh
Theo nhận xét của nhiều lãnh đạo Báp-tít ở Việt-Nam, thì Lễ Mừng
Chúa Phục Sinh 2007 đã diễn ra trên quê hương trong một bầu không
khí thoải mái chưa từng có kể từ hơn ba mươi năm nay. Chỉ trong nội
bộ gia đình Báp-tít đã có những chương trình truyền giảng đem lại
nhiều kết quả khả quan qui vinh Danh Chúa như:
-- Ngày chính lễ, 8 tháng 4, 2007, Đoàn Tương Trợ Việt-Nam Đôca đã cùng tôi con Chúa thuộc Tổng Hội Báp-tít Nhàn Dân, Bạc Liêu
chào mừng Chúa sống lại từ sáng sớm. Tiếp theo đó là một Chương
Trình Truyền Giảng đã đem về 27 linh hồn quyết tâm đầu phục Chúa,
nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chúa của đời sống mình.
-- Kế đến, vào lúc 7 giờ chiều ngày 9 tháng 4, 2007, Liên-Hữu Báptít Việt-Nam đã tổ chức một chương trình Truyền Giảng Phục Sinh tại
nhà hàng Vườn Thiên Thai, qui tụ khoảng 1,200 người, kết quả có
gần 100 người đầu phục Chúa. Đại diện cho Đoàn Tương Trợ Việt
Nam Đô-Ca, Bà Lê-Tuyết-Loan đã đến tham dự; Đoàn cũng dâng
giúp Liên Hữu trọn số chi phí còn thiếu của buổi truyền giảng.
-- Vẫn trong không khí Mừng Chúa Phục Sinh, vào ngày 14 tháng
4, 2007, Đoàn Tương Trợ Việt Nam Đô-Ca đã tổ chức một ngày Bồi
Linh & Truyền Giảng cho thiếu nhi thuộc quận hạt Gò Vấp, Tân Phú
tại công viên Lê-Thị-Riêng, kết quả có 27 em đầu phục và hứa
nguyện dâng cuộc đời cho Cứu Chúa Giêxu Christ.
-- Tiếp tục rao truyền tin mừng Chúa Sống Lại trên quê hương,
ngày 18 tháng 4, 2007, Đoàn Tương Trợ Việt Nam Đô-Ca đã hỗ trợ
Liên Hữu Báp-tít Việt Nam tổ chức một Chương Trình Truyền Giảng
dành cho trẻ em đường phố tại nhà hàng Nhật Nguyệt khu cư xá
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Thanh Đa, qui tụ 262 em từ nhiều nơi tựu về, với kết quả 100 em tin
nhận Chúa.
-- Sau hết, một Chương Trình Truyền Giảng dành cho công nhân xí
nghiệp khu vực Long Thành, Đồng Nai cũng đã được tổ chức vào
chiều ngày 19 tháng 4, 2007, qui tụ khoảng 200 tham dự viên thuộc
thành phần lao động, kết quả có 80 người tin nhận Chúa.
Thật tạ ơn Chúa, sự vinh hiển thuộc về Ngài.
Chung Vui:
Nhậm Chức
Nhận được tin vui,
-- Lễ Thụ Phong Mục Sư và Nhậm Chức Quản Nhiệm Hội Thánh
của Thầy Nguyễn-Đức-Tánh đã được long trọng cử hành vào lúc 7
giờ tối Thứ Bảy ngày 5 tháng 5, 2007 tại Hội Thánh Báp-tít
Englewood, Colorado vừa qua do Mục Sư Chủ Nhiệm Giáo Hạt
Denver Bob Ryan đã ban phát sứ điệp và hành lễ.
-- Lễ Thụ Phong Mục Sư và Nhiệm Chức Quản Nhiệm Hội Thánh
Báp-tít Escondido của Thầy Lê-Hoàng-Duy-Tín đã được cử hành
trong bầu không khí trang nghiêm và thân mật tại thánh đường Bethel
Baptist Escondido với khoảng hơn 150 người tham dự gồm một số tôi
con Chúa tại Orange County và San Diego. Mục Sư Ronald Oglesbee
ban phát sứ điệp và Mục Sư Bruce Gearhart trao License cùng những
lời khích lệ.
Ban Biên Tập Đặc San Suối Thiêng – Ban Tương Trợ Việt Nam ĐôCa xin thân kính chung vui cùng các Tân Mục Sư & gia đình. Cầu xin
Chúa gia ơn trên chức vụ của Quý Vị.
Thành Hôn
Nhận được tin vui:
* Mục Sư và Bà Nguyễn-Văn-Kiên sẽ làm lễ vu qui cho trưởng nữ
là cô Vivian (Tường Vi) Nguyễn kết hôn cùng cậu James Johnston,
trưởng nam của Ông Bà Mark Johnston ở Santa Cruz, CA.
Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 21 tháng Bảy, 2007 tại Santa Cruz, CA.
* Mục Sư và Bà Nguyễn-Sang sẽ làm lễ vu quy cho thứ nữ là Cô
Angela Trang Nguyễn, sánh duyên cùng Cậu Tony Diệu Phạm, thứ
nam của Ông Bà Phạm Quế ở Hawthorne, CA.
Hôn lễ sẽ cử hành tại Penasquitos Lutheran Church, San Diego, CA
vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 6, 2007.
www.suoithieng.com
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Ban Biên Tập Đặc San Suối Thiêng, Ban Tương Trợ Việt Nam ĐôCa xin thân kính chung vui cùng hai họ. Nguyện Chúa đầy ơn trên
các gia đình mới.
VĂN-PHẨM NHẬN ĐƯỢC
Trong chu kỳ các tháng vừa qua, Tòa Soạn Suối Thiêng đã nhận
được các văn phẩm Cơ-Đốc sau đây:
* Đuốc Thiêng số 87, phát hành tháng 2, 2007
* Ánh Sáng, của Mục Sư Phan-Thanh-Bình
* Tin Lành, của HTTLBT VN Hampton, VA
* Chân Trời Mới, của Văn Phẩm Nguồn Sống
Chân thành cám ơn Quý Vị
PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:
* Mục Sư Trương-Văn-Tốt, nhạc phụ của Mục Sư Đặng-Ngọc-Báu,
đã về nước Chúa trong tháng 3, 2007 vừa qua tại California, hưởng
thọ 81 tuổi.
* Bà Trần-Thị-Sáu, thân mẫu của Cô Hiền Powell và là thành viên
của HTBT VN San Rafael, California, đã nghỉ yên trong Chúa lúc
7:45 P.M. ngày 19 tháng 4, 2007 tại Bệnh Viện Sutter, hưởng thọ 70
tuổi.
Thể theo ý nguyện của người quá cố, gia đình đã mang thi hài về
chôn cất tại Nghĩa Trang Tin Lành Định Quán, Việt Nam vào ngày 2
tháng 5, 2007 do Mục Sư Nguyễn-Tờn chủ lễ.
* Cụ Bà QPMS Nguyễn-Ngọc-Tùng, thân mẫu của Mục Sư
Nguyễn-Ngọc-Hiền, Chủ Tịch Liên Hữu Báp-tít Việt Nam, đã về nghỉ
an trong nước Chúa vào lúc 18:35 ngày 14/5/07, hưởng thọ 81 tuổi.
Tạ ơn Chúa tang lễ diễn ra tốt đẹp, Cụ đã được đưa về an táng tại
nghĩa trang gia tộc ở Quảng Nam.
Ban Biên Tập Đặc San Suối Thiêng & Ban Tương Trợ Việt Nam
Đô-Ca xin thành kính phân ưu cùng các tang quyến. Cầu xin Chúa an
ủi quý vị trong giờ phút đau buồn phải tạm thời xa cách người thân.
GIỚI THIỆU
Tòa soạn Suối Thiêng có nhận được DVD “Gia Đình & Hội Thánh
Bền Vững” của Mục Sư Lê-Ngọc-Cẩn.
Chương trình gồm có hai phần:
* Trường Chúa Nhật:
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•

Chủ đề: Tìm kiếm những việc thiên thượng.
Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-4
* Giảng Luận:
• Chủ đề: Chúa Sống Lại
Kinh Thánh: Giăng 20:1-18
Địa chỉ liên lạc: Mục Sư Lê-Ngọc-Cẩn
2290 Abbeyglen Cir.
Birmingham, AL 35226
Tele: H (205)986-6985 C (205)218-6868
Email: mscanle@hotmail.com

Xin giới thiệu cùng Quý Độc Giả.

KINH NGHIỆM CÁ NHÂN
Sir Fames Simpson, sinh năm 1811 tại Anh Quốc, là con thứ
bảy trong một gia đình nghèo. Mẹ qua đời năm ông chín tuổi,
khiến gia đình lại càng khó khăn hơn. Nhận thấy ông rất thông
minh và ham học, nên gia đình cố gắng lo cho ăn học. Tốt
nghiệp y khoa năm mười tám tuổi, ông xin làm việc cho một
bệnh viện và dùng mọi cơ hội, thì giờ để học hỏi và nghiên cứu.
Năm 1846, trong khi giới y học ở Mỹ khám phá ra chất thuốc tê
Ether, thì một thời gian ngắn sau đó, Simpson khám phá ra thuốc
mê Chloroform. Sự khám phá này đem lại cho ông danh tiếng
khắp thế giới và tiền bạc tuôn vào không ít. Nhưng ông vẫn cảm
thấy buồn, lòng nặng trĩu, và vẫn muốn biết ý nghĩa của cuộc
đời. Nhờ một người bạn thân là Bác Sĩ Raid và một nữ bệnh
nhân ông đang trị liệu giúp đỡ, ông nhận biết Chúa Cứu Thế là
Đấng cứu rỗi linh hồn. Vào khoảng gần cuối đời, ông được Nữ
Hoàng Victoria phong cho chức Hiệp Sĩ, một vinh dự lớn lao.
Dù vậy, trong một buổi hội thảo quan trọng khi được hỏi khám
phá lớn nhất của cuộc đời ông là gì, Sir Fames Simpson đã trả lời
rằng: “Tôi có một Cứu Chúa!”
Quý vị thật sự muốn có hòa bình? Hãy trở về đầu phục
Thượng Đế qua sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Đoàn-Thu-Cúc

www.suoithieng.com
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Nhóm Phụ Nữ Cơ-Đốc phụ trách
Xin Quý Độc Giả Suối Thiêng
dành một thì giờ cầu thay cho
các vấn đề sau:
* Cầu nguyện cho công việc
Chúa ở quê hương Việt Nam.
Xin Chúa mở những cánh cửa cơ
hội để Tin Lành sớm được rao
giảng tự do mọi bề cho hơn tám
mươi triệu linh hồn người Việt
Nam đang cần nhận được ơn cứu
rỗi.
* Cầu nguyện cho Suối Thiêng
tiếp tục được ơn trước mặt Chúa
để đem niềm vui và sự an ủi đến
cho độc giả các nơi. Cầu nguyện
cho Ban Biên Tập có những bài
viết đầy ơn, cho việc trang trí, in
ấn được tốt đẹp, qui vinh Danh
Chúa.
* Cầu nguyện cho việc phát
hành Suối Thiêng ở Úc Châu
đang gặp khó khăn. Chúng tôi hy
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vọng có thể gặp Mục Sư TrịnhMỹ-Hoa trong khóa Hội Thảo
Mùa Hè 2007 do Viện Thần Học
Tin Lành Việt Nam tổ chức vào
đầu tháng Sáu tới đây tại Garden
Grove, California để cùng nhau
khai thông những tắc nghẽn.
* Cầu nguyện cho việc phổ
biến Suối Thiêng ở một vài quốc
gia ngoài Mỹ. Qua tiếp xúc với
một số lãnh đạo ở Việt Nam, có
nhu cầu khoảng 5,000 ấn bản
Suối Thiêng mỗi kỳ phát hành
với 1,000.00 Mỹ kim tài trợ. Gần
đây, chúng tôi cũng nhận được
văn thư của Mục Sư Lê-VănĐức, phụ trách truyền giáo tại
Malaysia, nêu lên nhu cầu tự in
ấn 1,000.00 ấn bản Suối Thiêng
mỗi kỳ phát hành với sự chấp
thuận và hỗ trợ của Ban Biên
Tập (cần USD500.00/kỳ). Thú
thật, đang khi nức lòng mừng rỡ
vì Chúa cho phép Suối Thiêng
được quãng bá ngày một sâu
rộng hơn, chúng tôi cũng không
khỏi băn khoăn trước những nhu
cầu to tát mà Ban Biên Tập
không thể nào đáp ứng. Nhất là
từ khi tập san được đưa lên mạng
thì số độc giả có tăng lên, nhưng
tài chánh lại bị giảm sút gây trở
ngại cho việc phát hành. Xin
chúng ta cầu nguyện nhiều và
góp phần trong khả năng Chúa
cho để văn phẩm Cơ-đốc này có
thể làm tròn sứ mệnh rao giảng
ơn lành của Đức Chúa Trời.
Suối Thiêng 12

* Cầu nguyện cho Chương
Trình Tương Trợ Việt Nam ĐôCa. Cầu xin Chúa cho có thêm
nhiều người chung lòng góp sức,
cùng nhau đem tình thương Cơđốc đến với anh chị em trong
niềm tin, những kẻ tật nguyền,
người khốn khổ. Nhu cầu của
dân ta trên quê
hương rất lớn. Trong
nỗi cưu mang Chúa
đặt nặng vào lòng
chúng tôi, Đô-Ca
mong ước hàng năm
có thể mang khoảng
30 tấn gạo vào các
vùng khó khăn, trao
tận tay những kẻ cơ
hàn. Điều này chỉ có thể thực
hiện được với sự đồng công của
tất cả anh chị em các nơi.
* Xin tiếp tục cầu nguyện cho
Quý Vị lớn tuổi hoặc có sự đau
yếu: Mục Sư Huỳnh-Văn-Thông
vừa làm phẫu thuật chân trái vào
ngày 23 tháng 4 vừa qua. Cầu
xin Chúa chữa lành để Mục Sư
sớm có thể trở lại sinh hoạt bình
thường. Cầu nguyện cho MSts
Châu-Tấn-Nẫm, MSts ĐặngĐăng-Khoa, MSts Hồ-XuânPhong, MS Hồ-Xuân-Phú, MS &
Bà Nguyễn-Văn-Phuông, MS &
Bà Lê-Quốc-Chánh, cụ bà
QPMS Nguyễn-Văn-Vạn, cụ bà
QPMS Nguyễn-Văn-Thiệt, MS
& Bà Phan-Thanh-Bình, NS &
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Bà Vũ-Đức-Nghiêm, ÔB Cụ
Nguyễn-Văn-Cúc, ÔB Cụ ĐỗHữu-Quý, ÔB Cụ Dương-VănMinh, Cụ Nguyễn-Văn-Thương,
Bà Cụ Lê-Công-Chánh và Bà
Nguyễn-Ngọc-Tâm.
* Tiếp tục cầu nguyện cho Quý
Vị có vấn đề về sức khoẻ và
đang trên đà bình
phục: MS Phạm-ThịXuân-Hương,
Bà
(MS)
Lý-CôngThuận và Bà (BS)
Phan-Trần-Đạo.
* Cầu nguyện cho
Bà Lê-Tuyết-Loan sẽ
làm phẫu thuật mắt
bên phải vào ngày 23
tháng 5 tới đây. Xin Chúa cho
cuộc giải phẫu có kết quả tốt để
việc phát hành Suối Thiêng-giai
phẩm mùa Hạ-ít bị trở ngại.
* Đặc biệt cầu nguyện cho
Mục Sư Nguyễn-Ngọc-Hiền:
Thân mẫu ông vừa qua đời, lại
thêm công việc gặp nhiều thử
thách. Cầu xin Chúa ở cùng, an
ủi, nung giục đức tin của tôi tớ
Ngài và ban cho ông sự bình an,
là sự bình an “không giống như
thế gian cho.”
* Cầu nguyện cho Mục Sư
Trần Đình Hân bị té từ thang cao
khi làm việc và bị bể xương nơi
má. Điều cám ơn Chúa là các
mảnh bể không bị lệch, nhưng
đau đớn nhiều và phải mất nhiều
tuần lễ mới có thể phục hồi được.
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Bích Thùy

Ở xứ Palestine, từ thời cổ đại
cho đến ngày nay, người ta rất ít
nuôi heo làm vật gia súc. Người
Do Thái không thích heo, nhưng
con vật này vẫn được đề cập đến
nhiều trong Kinh Thánh. Theo Thi-thiên 80:13, heo rừng như là
một kẻ thù cắn phá khắp xứ Ca-na-an. Các chủ vườn nho ghét
chúng vì chúng ăn ngấu nghiến trái nho và dẫm nát các dây nho.
Người ta và cả chó đều sợ những chiếc nanh nhọn của nó. Heo
rừng thông thường sống ở các bụi cây nhỏ tại vùng Chuleh, thung
lũng sông Giô-đanh, Biển Chết và một số vùng núi. Heo ở đây
thuộc chủng loại giống heo rừng ở Châu Âu, Bắc Phi và Đông Á.
Trong thời Cựu Ước, heo được đề cập trong sách Lê-vi-ký
11:7, Phục-truyền 14:8 như là một vật không sạch: “Con heo, nó
có móng rẽ, chân chia hai, nhưng không nhơi; nên hãy cầm nó là
loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt và cũng không
đụng đến thây các thú đó; phải cầm là vật không sạch.”
Trong Ê-sai 65:4 và 66:3,17 nói về việc ăn thịt heo, hoặc là
dâng của lễ với huyết heo thì bị coi là một hành động gớm ghiếc
trước mặt Chúa.
Chúa Giê-xu đã kể một câu chuyện về người con trai hoang
đàng rơi vào cảnh đau khổ tột bực khi anh ta phải đi chăn heo và
còn lấy cả đồ ăn của heo để ăn (Luca 15:15-16). Heo còn là biểu
tượng của sự tham lam, sự dơ bẩn, cũng được dùng làm biểu tượng
cho những người đã biết về sự cứu chuộc, rồi lại chối bỏ điều đó:
“Heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (2 Phi-e-rơ
2:22).
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Ô Chữ

HÀNG DỌC:
1. Sau khi biến nước thành huyết, thì tai vạ nào kế tiếp Chúa đã
giáng xuống Ê-díp-tô?
2. Đầu câu chuyện của Gióp, ông có tất cả là 3 ngàn con vật này.
3. Con chim này đã tha về cho Nô-ê chiếc lá ô-li-ve.
4. Con vật này dầu không có vua chúa, nhưng bay ra có từng đám.
5. Con vật này lo sắm sẵn vật thực cho mình trong mùa hạ.
HÀNG NGANG:
3. A-rôn đã làm tượng vàng hình con vật này cho dân Y-sơ-ra-ên
thờ phượng.
6. Con vật này cũng có ngay cả trong đền Vua.
7. Ngoài châu chấu, Giăng Báp-Tít còn ăn thứ này nữa.
8. Con vật trơn tuột mà sách Châm ngôn dùng để làm hình ảnh về
người không bao giờ biết thỏa mãn.
9. Con gì cắn Phao-lô trên tay?
www.suoithieng.com
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Sự khác biệt giữa sunscreen và sunblock:

S

unscreen là một loại kem hoặc thuốc xức ngoài da hấp thụ tia
cực tím. Sunblock, như tên gọi, ngăn cản tia cực tím. Nó là một
loại kem dày chứa kẽm oxit, một chất nhờn màu trắng mà người ta
thường thoa lên mũi. Cả hai sunscreen và sunblock đều được chú thích
với SPF (Sun Protection Factor). SPF thay đổi từ 1 đến 60, số càng cao
thì độ bảo vệ càng tốt. Chuyên gia về da khuyên nên dùng SPF ít nhất
là 15, nhưng mức độ bảo vệ da mà bạn cần, phụ thuộc vào thời gian
bao lâu bạn ở ngoài trời.
Những vùng bị quên:
Tay, chân, và mặt thường được bảo vệ
tốt với kem chống nắng, nhưng nhiều
người lại quên những chỗ như tai, đằng
sau đầu gối và bên trên bàn chân. Ung thư
da có thể phát ra ở bất cứ nơi nào, như nơi
tóc con mọc hoặc ở da đầu, vì thế thoa
kem chống nắng vào những chân lông và
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áp dụng thuốc thoa môi SPF 15 lên môi. Cố gắng tìm thuốc thoa môi có
màu hơn là trong suốt, nó sẽ giúp bảo vệ môi của bạn nhiều hơn. Và,
bởi vì mọi người nhìn thời trang trong cặp mắt kiếng đen, chọn một cặp
kiếng để ngăn chặn tất cả những tia cực tím A và B. Phơi trần mắt của
bạn trước mặt trời có thể dẫn đến việc tổn thương mắt như đui mù.
Những điều cần lưu ý:
• Tia mặt trời gắt nhất giữa 10 giờ sáng và 4 giờ chiều. Điều đó
không có nghĩa là bạn phải ẩn mình trong nhà vào những giờ đó,
nhưng cố gắng ở trong bóng mát thay vì ở bên ngoài trực tiếp với
ánh sáng mặt trời.
• Nếu bóng của bạn ngắn hơn chiều cao của bạn, thì mặt trời đang
cao trên trời và tia cực tím đang ở cường độ cao.
• Khi bạn đang ở ngoài trời nóng rực và chảy mồ hôi ràn rụa, bạn
đang mất đi rất nhiều nước trong cơ thể. Vì thế uống nhiều nước (ít
nhất 8 ly mỗi ngày) để tránh những bệnh liên quan tới nhiệt.
• Chịu đựng sự cháy nắng trước tuổi 21 làm tăng nguy cơ bị bệnh
ung thư da một cách đáng kể, vì thế nên xài kem chống nắng, dù
trong những ngày khuất mặt trời.
Ngọc-Hương sưu tầm
QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH KINH
Người ta đã kể lại một câu chuyện thật về một người đàn ông Ấn
Độ tên Ramad, một du đảng chuyên trộm cướp. Một ngày kia, trong khi
đang trộm ở một nhà nọ, anh thấy một quyển sách bìa đen có những
trang giấy thật mỏng, rất lý tưởng cho việc quấn thuốc lá, bèn lấy đem
về. Mỗi tối, anh xé một tờ giấy từ quyển sách ấy để quấn thuốc hút. Vì
thấy trên tờ giấy mỏng này có in những hàng chữ bằng ngôn ngữ của
anh, nên anh tò mò đọc trước khi quấn thuốc. Một đêm kia, sau khi đọc
xong một trang, anh quỳ xuống cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu tha thứ
tội lỗi của anh và cứu anh. Rồi anh đi nộp mình cho cảnh sát trước sự
kinh ngạc của họ. Ramad, người trộm cướp, đã trở thành môn đệ của
Chúa Giê-xu. Trong tù, nơi anh phải đền tội mình đã phạm, anh đã đưa
dẫn nhiều người đến với Chúa Cứu Thế.
Chắc quý vị tự hỏi những trang giấy anh đã đọc là gì? Xin thưa, đó
là những trang Thánh Kinh bằng tiếng Ấn Độ. Thánh Kinh phán: “Phúc
Âm thể hiện quyền năng Thượng Đế để cứu rỗi mọi người tin nhận.”
(Lu-ca 1:16).
Đoàn-Thu-Cúc
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Vật liệu:
1 bao tử heo khoảng ½ ký – 1 cục phèn chua - Giấm – 1 trái dừa xiêm –
ngũ vị hương - bột cari – xì dầu – 300gr nấm rơm búp – ½ lon nấm hộp –
100gr đậu Hoà Lan dẹp – 6 tai nấm đông cô – 1 chén nước lèo – ngò – cà
- ớt – 50gr bột năng.
Tiêu + muối + đường + bột ngọt + 4 tép tỏi + dầu ăn.
Cách làm:
* Chuẩn bị:
-- Bao tử heo chà muối rửa sạch; chà phèn chua rửa sạch; ngâm giấm 10
phút rửa sạch. Áp chảo chút nước mắm rửa sạch. Luộc chín với chút
muối + chút phèn chua, rửa sạch. Ướp tiêu + muối + đường + bột ngọt +
tỏi bằm + dầu ăn + ngũ vị hương + bột cari + xì dầu. Chiên vàng, cho
nước dừa xiêm vào hầm lửa riu riu, bao tử chín vàng cạn nước lấy ra thái
miếng vừa ăn.
-- Nấm rơm búp gọt chân, ngâm nước lạnh + chút bột năng xả sạch để
ráo.
-- Nấm hộp bỏ nước rửa sạch để ráo.
-- Nấm đông cô ngâm nước gọt chân rửa sạch. Tỏi bằm nhuyễn.
-- Đậu Hòa Lan dẹp: nước sôi cho chút muối + nước tro tàu, rửa sạch
ngâm qua chút nước đá.
-- Ngò rửa sạch. Cà ớt tỉa hoa.
-- Hai muỗng súp bột năng hòa chút nước lạnh.
* Chế biến:
Chảo nóng cho 2 muỗng súp dầu + tỏi bằm phi vàng, cho nấm rơm búp +
nấm hộp + nấm đông cô + gia vị, bao tử + nước lèo. Nêm vừa ăn, cho
nước lèo + bột năng sền sệt, cho đậu Hòa Lan dẹp vào. Nhắc xuống.
Cách dùng:
Xếp tất cả ra đĩa, rắc tiêu, rải ngò + cà + ớt. Dọn kèm chén xì dầu + ớt
thái khoanh. Dùng nóng.
Quý Bà thử xem!
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Chuyến Mục Vụ Truyền Giáo thứ Chín.
Tạ ơn Chúa đã ban phước rất nhiều cho chuyến Mục Vụ Truyền Giáo
thứ Chín của Đô-Ca trên quê hương vào tháng 4, 07 vừa qua. Trong
bốn tuần lễ, từ ngày 4-28/4/07, chúng tôi đã kết hợp với một số lãnh
đạo các Hội Thánh Báp-tít tại Việt Nam để tổ chức:
* Một Khóa Huấn Luyện 3 ngày cho khoảng năm mươi Nhân Sự Nữ
tựu về từ miền Trung và Nam phần Việt Nam.
* Bốn chương trình Truyền Giảng Phục Sinh – hai cho người lớn, hai
cho trẻ em - với kết quả gần ba trăm linh hồn quay về đầu phục Cứu
Chúa Giê-xu Christ.
* Thăm viếng & phân phối Quà Tình Thương cho các HTBT (không
phân biệt phe nhóm) thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Long, Bình
Phước, Bình Thuận, Dak Nông, Cần Thơ và Bạc Liêu. (xin xem bài
tường trình “Những Bước Đường Quê Hương” của Bà Lê-TuyếtLoan. Đồng thời chúng tôi cũng đang chuẩn bị thực hiện một DVD
với toàn bộ hình ảnh về chuyến đi để gửi đến Quý Vị trong những
ngày tới).
Kế Hoạch Hạ Bán Niên 2007.
Trong sáu tháng hạ bán niên năm 2007, Ban Tương Trợ Việt Nam
Đô-Ca sẽ cậy ơn Chúa lần lượt thực hiện một số việc sau đây:
* Hủy bỏ kế hoạch tu sửa nhà thờ Nhàn Dân.
Như đã thông báo đến quý độc giả liên tiếp trên Suối Thiêng 10 & 11,
Đô-Ca đã có dự định tu sửa nhà thờ Nhàn Dân tại Bạc Liêu. Gần đây,
kế hoạch này bị đình hoãn và đi đến chỗ phải hủy bỏ vì dự án phóng
lộ của tỉnh Bạc Liêu. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, trong kế hoạch
mở rộng quốc lộ 1, con đường sẽ cắt sâu vào tận bên trong nhà thờ
nên việc sửa sang bây giờ đã trở nên không cần thiết.
www.suoithieng.com
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* Tiếp tục xây cất Nhà Tình Thương cho các gia đình tín hữu nghèo
sắc tộc H’Mong ở Dak Nông.
Cậy ơn Chúa trong năm qua Đô-Ca đã xây cất, sửa chữa được tất cả 5
Nhà Tình Thương ở Bạc Liêu, 6 Nhà ở Bình Long và 5 Nhà ở Dak
Nông. Trong chuyến thăm viếng vừa qua, nhận thấy còn nhiều gia
đình tín hữu người H’Mong đang sống trong những căn chòi lụp xụp,
hư nát… cần được giúp đỡ. Sau khi hội ý, cân nhắc, chúng tôi quyết
định tiếp tục chương trình xây cất Nhà Tình Thương ở Dak Nông
trong năm 2007 cho đến khi mọi tín hữu Báp-tít nơi đây đều có được
một mái nhà tương đối đủ che mưa, đỡ nắng. Mỗi căn Nhà Tình
Thương cần tối thiểu 250 Mỹ kim. Quỹ “Nhà Tình Thương” của ĐôCa hiện chỉ có sẵn cho 4 Nhà. Chúng ta cần ít nhất 6 căn nữa. Xin
Quý Vị cầu nguyện và tiếp tay với chúng tôi.
*Xây cất một Nhà Nguyện cho Hội Thánh Báp-tít người sắc tộc
Stiêng ở Bình Phước.
Cũng theo trình bày của Mục Sư Nguyễn-Thông, chủ tịch Hội Thánh
Báp-tít Việt Nam, và MS Võ-Phán, quản nhiệm HTBT Đồng Xoài, thì
Điểm Nhóm của tín hữu Báp-tít người sắc tộc Stiêng tại Suối Cóc,
Bình Phước đang trong tình trạng hư nát, cần được sửa chữa để tôi
con Chúa nơi ấy có thể nhóm họp thờ phượng Ngài trong điều kiện
tốt hơn. Được sự cảm động, Đô-Ca dự định xây cất cho Hội Thánh
nơi này một Nhà Nguyện nhỏ. Chúng tôi chờ đợi hình ảnh, hồ sơ bên
ấy gửi về sẽ xem xét và có quyết định cụ thể. Nếu mọi sự diễn tiến
thuận lợi, Nhà Nguyện sẽ được hoàn tất trước ngày Lễ Tạ Ơn 2007.
* Mua một xe gắn máy cho MSNC Nguyễn-Trung-Kiên, Bạc Liêu.
Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn-Trung-Kiên là nhân sự của Tổng Hội
Báp-tít Nhàn Dân ở Bạc Liêu. Trong chuyến viếng thăm vừa qua,
chúng tôi đã được nghe nhiều điều về hoàn cảnh khó khăn của người
hầu việc Chúa trẻ trung nhưng đầy lòng tận tụy này, và có sự cảm
động để giúp đỡ. Nhận thấy MSNC Nguyễn-Trung-Kiên cần một
chiếc xe gắn máy vì ít nhất 2 lý do: --MS Kiên trông nom 2 điểm
nhóm trong một vùng hoạt động rộng hơn 15 cây số, thường phải đi
bộ khi cần giảng dạy, chăm sóc bầy chiên. –Không có nguồn trợ cấp
nào, MS Kiên hiện làm phụ hồ (lương VNĐ30 ngàn/ngày) để lo sự
sống cho gia đình một vợ, một con.
Một chiếc xe gắn máy có thể giúp phương tiện để chức vụ chăn bầy
của Mục Sư Kiên được hữu hiệu hơn, đồng thời có thể kiếm thêm thu
nhập cho gia đình nhờ chạy xe ôm chẳng hạn.
* Giúp sửa nhà cho Mục Sư Nguyễn-Gia-Phái, Saigon.
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Theo trình bày của Mục Sư Nguyễn-Ngọc-Hiền, chủ tịch Liên Hữu
các Hội Thánh Báp-tít Việt Nam, Mục Sư Nguyễn-Gia-Phái cùng gia
đình đang sống trong một gian nhà dài 11m, ngang 3m trong một khu
đất đầy mồ mả. Nền nhà thấp hơn mặt đường 4 tấc nên mỗi khi mưa
là nước tràn vào cả trong nhà. Để cải thiện tình trạng, cần nâng nền
nhà lên khoảng 5 tấc, và do đó cũng phải nâng mái nhà khoảng 1 hoặc
2m cao lên.
Tình trạng rất đáng giúp nhưng hiện Đô-Ca không có quỹ dành cho
khoản này. Xin Quý Vị cầu nguyện và cậy ơn Chúa góp phần giúp đỡ.
Chân thành cảm tạ.
Báo Cáo Tài Chánh.
Tồn quỹ tính đến ngày 28 tháng 2, 2007: $16,106.00 (mười sáu ngàn
một trăm lẽ sáu Mỹ kim chẵn).
Thu trong kỳ:
Nguyễn-Ngọc-Phương-Thảo, WA $1,200.00 – Phúc-Trần, UT
$1,000.00 – Thanh MacDonald, CA $200.00 – Bác Sĩ Trang-Châu,
San Diego, CA $200.00 – MS & Bà Trần-Đình-Hân, CO $100.00 –
HTBT Sống Mới, CO $400.00 – ÔB Lâm-Thường-Châu, CA
$3,000.00 – Bà Tô-An-Thỏa, CA $500.00 – Minh & Thoa, CA
$200.00 - Thủy-Tiên, CA $100.00 – Thùy-Dương, CA $100.00 Ngọc-Tâm-Trần, CA $100.00 - Đạt-Hồng, CA $500.00 – Dawn
Pharmacy, San Diego, CA $100.00 – Bà Phạm-Ngọc-Hạnh, VA
$100.00 – HTBT Escondido, CA $1,100.00 – HTTL Ân-Điển,
Brisbane, Australia $500.00 – Bà Lê-Thanh-Tùng, SF, CA $350.00 –
HTBT Jonesboro, GA $3,000.00 – HTBT Ân-Điển, SF, CA $600.00
– BPN HTBT Hy-Vọng, Baton Rouge, LA $200.00 – HTBT
Englewood, CO $100.00.
Tổng thu tính đến ngày 30 tháng 3, 2007: $13,650.00 (mười ba ngàn
sáu trăm năm mươi Mỹ kim chẵn).
Tổng cộng: $29,756.00 (hai mươi chín ngàn bảy trăm năm mươi sáu
Mỹ kim chẵn).
Chi trong kỳ:
* Công tác phí 2 ngày của MS Nguyễn-Ngọc-Hiền ở Bạc Liêu v/v tu
sửa nhà thờ Nhàn Dân theo yêu cầu của Ban Tương Trợ Việt Nam
Đô-Ca: $200.00
* Chuyến Mục Vụ Truyền Giáo thứ Chín: $14,530.00 (mười bốn
ngàn năm trăm ba mươi Mỹ kim chẵn).
* Phúng điếu Lễ Tang Thân Mẫu MS Nguyễn-Ngọc-Hiền: $100.00
(chưa kể tràng hoa)
www.suoithieng.com
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Tổng chi: $14,830.00 (mười bốn ngàn tám trăm ba mươi Mỹ kim
chẵn)
Tồn quỹ tính đến ngày 31 tháng 4, 2007: $14,926.00 (mười bốn
ngàn chín trăm hai mươi sáu Mỹ kim chẵn).
*Các số tiền chi dùng cho chuyến Mục Vụ Truyền Giáo thứ IX đã gửi
báo cáo kèm chứng từ đến Quý Ân Nhân. Những khoản sẽ sử dụng
cho chương trình tương trợ thuộc hạ bán niên 2007 chúng tôi sẽ báo
cáo ngay khi nhận đủ hồ sơ và bắt tay thực hiện.
Thay cho các gia đình tôi con Chúa đã, đang và sẽ được giúp đỡ,
xin Quý Vị nhận nơi chúng tôi lòng biết ơn và lời cảm tạ chân thành.
Nguyện Chúa đẹp lòng ban thưởng lại cho Quý Vị cách dư dật tùy
theo ơn thương xót và sự giàu có vô lượng của Ngài.

TỘI LỖI
Theo lịch sử, vào năm 1845 tại Anh Quốc, chính phủ quyết định
sử dụng đèn đỏ, xanh, và trắng để báo hiệu “nguy hiểm”, “cẩn thận” và
“đi”. Năm 1868 chính quyền tại Luân Đôn cho thực hiện đèn lưu thông
gần Quốc Hội để giúp các dân biểu được an toàn khi qua đường. Hệ
thống đèn lưu thông bằng điện được thực hiện đầu tiên tại Cleveland,
Hoa Kỳ vào năm 1914 và bốn năm sau đó, người ta thực hiện hệ thống
đèn lưu thông tự động tại Nữu Ước. Nhờ cảnh sát lưu thông, nhờ đèn
lưu thông, và nhờ chúng ta tuân theo luật lệ lưu thông nên tránh được
nhiều tai nạn. Dù vậy, cũng có những người phạm luật lưu thông và đã
gây thương tích, thiệt hại, chết chóc cho chính họ và nhiều người khác.
Trong đời sống tâm linh cũng vậy, Thượng Đế cũng báo hiệu cho
chúng ta “ngừng”, “cẩn thận” và “đi”. Thượng Đế bật “đèn đỏ” khi
phán rằng: “Chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cướp,
chớ làm chứng dối, chớ tham lam…” Ngài bật “đèn vàng” khi phán
rằng: “Các con không thể phụng sự cả Thượng Đế lẫn thần tài.” Ngài
bật “đèn xanh” khi phán rằng: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày
thánh”, “hãy hiếu kính cha mẹ”, “ hãy thương yêu Thượng Đế với tất
cả tấm lòng, linh hồn và trí óc”, “hãy yêu người đồng loại như chính
bản thân…” Thánh Kinh ghi lại biết bao luật lệ của Thượng Đế để giúp
chúng ta vui sống. Chúng ta có quyền tuân hay không tuân theo luật lệ
này. Xin hãy nhìn hậu quả của những người không tuân luật lưu thông
và hậu quả đau đớn thế giới đang gánh chịu ngày nay vì không tuân
luật của Thượng Đế.
Đoàn-Thu-Cúc
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TIN
CÁC
NƠI
Linh-Sơn
Tin Hollywood California, Hoa Kỳ
Vào ngày 4 tháng 03 năm 2007, theo nguồn tin
từ Bộ Bách Khoa Wikipedia cho biết, người viết
sách kiêm đạo diễn Simcha Jacobovici và nhà sản
xuất phim, James Cameron (đạo diễn nổi tiếng về
phim Titanic) đã cho trình chiếu bộ phim tài liệu
The Lost Tomb of Jesus (tạm dịch Ngôi Mộ Thất
Lạc của Chúa Giê-xu) trên Đài Truyền Hình
Discovery Channel ở Canada và Hoa Kỳ. Được
biết trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2007, ông
Simcha Jacobovici và Charles R. Pellegrino đã phát hành một quyển
sách với tựa đề The Jesus Family Tomb (tạm dịch Ngôi Mộ của Gia
Đình Chúa Giê-xu). Cũng như phim Da Vinci Code của Dan Brown
vào tháng 6 năm 2006, cả hai phim tài liệu và sách đã làm giao động
rất nhiều người, nhất là những Cơ Đốc Nhân (Christians). Qua phim
nầy, James Cameron và Simcha Jacobovici công bố rằng, họ đã tìm
thấy ngôi mộ của Chúa Giê-xu, Bà Ma-ri mẹ Ngài, Ma-ri Ma-đơ-len
vợ Ngài và Giu-đa là con của hai người, đã được chôn chung cùng với
những người thân khác trong gia đình. Xuyên suốt hai tiếng đồng hồ
trình chiếu, ông Simcha Jacobovici chỉ ngôi mộ, là nơi có các hộp
chứa xương (Bone Box) tìm thấy ở Talpiot, khoảng năm ki lô mét về
phía đông nam của Giê-ru-sa-lem.
Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm, ngôi mộ nầy đã được tìm
thấy mười cái hộp chứa các hài cốt bởi một nhóm
thợ xây cất các chung cư ở Talpiot, Giê-ru-sa-lem
vào tháng 3 năm 1980. Sáu trong số mười hộp có
khắc tên trên đá mà Simcha Jacobovici đã dùng
làm phim của ông. Những chữ khắc nầy được dịch
giải như sau: Yeshua bar Yehosef (tiếng Aramaic,
tạm dịch là Giê-xu con của Giô-sép), Miriam (tiếng Hê-bơ-rơ, thể Lawww.suoithieng.com
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tin là Maria, tạm dịch Ma-ri), Jose (tiếp vĩ ngữ của Joseph, là em trai
của chúa Giê-xu), Mariamene e Mara (tên của Ma-ri Ma-đơ-len), và
Matya (tiếng Hê-bơ-rơ, tạm dịch là Ma-thi-ơ, không phải Ma-thi-ơ
trước giả sách Phúc Âm, nhưng là người thân của bà Ma-ri). Về việc
nầy, báo chí đã lên tiếng và ghi nhận như sau: Báo Khoa Học Hoa Kỳ
(Scientific American) cho biết, “một số học giả từng làm việc trong
phim trường đã giận dữ về việc nầy.” Tuần báo Newsweek viết,
“Thánh Kinh vẫn là lịch sử hiện hành ghi lại Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét
và Thánh Kinh đã chống lại lời tuyên bố của Jacobovici.” Và tạp chí
Time Magazine gọi đó là “lý thuyết có nhiều nghi vấn và đầy dẫy sự
phỏng đoán.”
Tin Blacksburg, Virginia, Hoa Kỳ
Vào thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm
2007, tờ báo USA TODAY cho biết,
Trường Đại Học Kỹ Thuật Virginia Tech
đã xảy ra một vụ bắn chết nhiều người
vào sáng thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm
2007, đã làm kinh động toàn nước Hoa
Kỳ. Thủ phạm là sinh viên trường, người gốc Nam Hàn, tên Seung
Hui Cho, đã dùng hai khẩu súng cầm tay bắn chết 32 người bao gồm
sinh viên, giảng sư, và làm trọng thương nhiều người trước khi anh tự
sát. Đây là sự mưu sát tệ hại nhất từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ,
và theo một nguồn tin khác từ Bộ Bách Khoa Wikipedia thì cảnh sát
sau cuộc điều tra cho biết, Seung Hui Cho, 23 tuổi sinh viên ngành
Anh ngữ đã bắn trên 170 viên đạn tại hai nơi, West Ambler và Norris
Hall. Nguồn tin cũng cho biết thêm, những ý tưởng trong các bài viết
của Seung và hành vi thô bạo của anh đối
với hai cô sinh viên trong trường đã làm một
số giảng sư lo lắng, họ đã khuyến khích
Seung nên tìm cố vấn tâm thần để giúp đỡ
anh. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2007, nhân
viên Đài Truyền Hình NBC đã nhận được một kiện bao bì của Seung
Hui Cho và họ trình chiếu khắp Hoa Kỳ và thế giới về những hình
ảnh bạo động cùng với những lời nói căm hờn và thù hận của Seung.
Về việc nầy, Tổng Thống Hoa Kỳ, ông George W. Bush và đệ
nhất phu nhân Laura Bush đã đến tận nơi để yên ủi, chia buồn và cầu
thay cho những người tử vong, cũng như một số người bị thương
đang điều trị tại các bệnh viện.
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Tin Moscow, Liên Xô
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2007, nguồn
tin từ Bộ Bách Khoa Wikipedia cho biết,
Cựu Tổng thống Liên Xô, ông Boris
Nikolayevich Yeltsin, đã từ trần vì bệnh
tim, hưởng thọ 76 tuổi. Được biết, Boris
Yeltsin là vị tổng thống dân chủ đầu tiên
của Liên Xô sau khi Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Liên Bang Xô Viết bị giải tán. Boris Yeltsin sinh ngày 1 tháng
2 năm 1931 tại làng Butka tỉnh Sverdlovsk, cha tên Nikolai làm
ngành xây dựng và mẹ là Klavdiya Vasilyevna làm nghề may. Cuộc
đời và sự nghiệp của Boris Yeltsin có nhiều nỗi thăng trầm. Thời gian
thấp nhất của ông vào năm 1987, khi ông bị Govbachev cách chức
thư ký đảng cộng sản vì sự bất bình giữa ông với Gobachev. Tuy
nhiên thời gian cao điểm nhất của ông là tháng 6 năm 1991, trong
việc đắc cử Tổng Thống Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô
Viết. Đầu tháng 12, Ukraine giành lại độc lập từ Liên Bang Xô Viết.
Ngày 25 tháng 12 năm 1991, Gobachev từ chức tổng thống, Cộng
Hoà Liên Bang Xô Viết sụp đổ từ đó, chấm dứt chế độ cộng sản lớn
nhất có nhiều ảnh hưởng trên thế giới. Sau khi Boris Yeltsin nhiệm
chức tổng thống, dù rằng ông có những chính sách cải cách, nhưng
kinh tế bị khủng hoảng, giá cả thị trường tăng nhanh, chi tiêu chính
phủ bị hạn chế, cho nên vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, Boris
Yeltsin đã từ chức và thủ tướng Vladmir Putin trở thành tổng thống.
Sau nhiều năm chống chọi với căn bịnh,
cuối cùng Boris Yeltsin từ trần vào ngày 23
tháng 4 năm 2007, để lại vợ, Naina
Iosifovna Girina, hai con gái Yelena 50 tuổi
và Tatyana 48 tuổi. Nguồn tin từ tờ báo
Press and Sun-Bulletin cho biết các cựu
Tổng Thống Hoa Kỳ, ông George H. W.
Bush, Bill Clinton, cựu Thủ Tướng Anh Quốc, ông John Major đã
đến Moscow chia buồn cùng gia đình của Boris Yeltsin, cũng như ban
lãnh đạo của Liên Xô. Boris Yeltsin được an táng tại thánh địa
Novodevichy vào ngày 25 tháng 4 năm 2007.
Tin Los Angeles, California Hoa Kỳ
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2007, theo nguồn tin từ Yahoo cho biết,
khoảng 200 ngàn người mang khẩu hiệu đi trên các đường phố ở Hoa
Kỳ, nhất là tại thành phố Los Angeles, như là một phần của ngày
www.suoithieng.com
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quốc tế lao động, với dụng ý biểu tình về
việc định cư hợp pháp cho những người
Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Một số
trong nhóm nầy đã dùng đá và chai thủy
tinh ném vào cảnh sát, trong khi cảnh sát
dùng các súng hơi bằng nhựa cao su và gậy
nhỏ để xô đẩy, cho nên có một số người bị
thương, nhưng không đến nỗi trầm trọng.
Về việc nầy, trưởng ban cảnh sát, ông William Bratton cho biết,
“đây là trường hợp tệ hại nhất mà tôi nhìn thấy trong suốt 37 năm làm
việc của tôi.” Ông nói rằng, “Dĩ nhiên, có một vài điều sai trật ở đây,”
và vào ngày 7 tháng 5 năm 2007, ông đã lên tiếng xin lỗi cách mạnh
mẽ và nói rằng, “có 60 người trong ban nhân viên thành phố sẽ tạm
ngưng việc, cho đến khi họ được huấn luyện kỹ càng để hội đủ các
điều kiện của tôi.”
Tin Bangkok, Thái Lan
Vào ngày 4 tháng 5 năm 2007, nguồn tin từ Yahoo cho biết, một
số chuyên gia đồng ý rằng những quốc gia có khả năng về tài chánh
và kỹ thuật sẽ giúp thế giới trừ sự tệ hại của
sức ấm toàn cầu (Global Warming), nhưng họ
phải hành động tức thời để có thể thành công.
Sau năm ngày hội họp, các chuyên gia từ 120
quốc gia đưa ra quyết nghị làm thế nào để
chống lại sự ô nhiễm không khí làm cho toàn
cầu thay đổi. Theo lời của ông Ogunlade
Davidson, chủ tọa nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về sự thay
đổi khí hậu (UN’s Integovernmental Panel on Climate Change – viết
tắt là IPCC) cho biết, “nếu chúng ta tiếp tục công việc đang làm thì
chúng ta sẽ có vấn đề nghiêm trọng,” cho nên cần phải giải quyết, và
nó là sự thay đổi năng lượng hữu hiệu của các bóng đèn, máy điều
hòa nhiệt độ, và nhất là các nơi có năng lượng nguyên tử, các loại xe
hơi, và nhà máy tỏa khói độc như carbon
dioxide, v.v... Theo một nguồn tin khác từ tuần
báo Newsweek, nhóm chuyên gia này đã tường
trình lần đầu tiên vào năm 1990 là họ tìm thấy
độ ấm của quả địa cầu đã tăng thêm 0,5 độ C
trong vòng một thế kỷ qua. Và lần nữa, vào
tháng 4 năm 2007, họ đã xác định rằng ít nhất
90 phần trăm sức ấm toàn cầu là do con người
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làm nên và sẽ tiếp tục trong nhiều thế kỷ. Vì vậy, họ phỏng định rằng,
trong vòng vài chục năm sẽ có những nguyên nhân gây ra bão lụt và
nạn đói.
Những tin vừa nêu trên gợi cho chúng ta điều gì? Phải chăng tiền
tài và danh vọng đã làm cho một số người làm phim ảnh đánh mất sự
thật về Chúa Giê-xu? Phải chăng con người đang sống trong nỗi âu lo
vì sự bắn giết? Hay con người đang mong muốn có được một quyền
tự do thật sự? Hoặc con người đang sống trong một thế giới đầy dẫy
sự ô nhiễm không khí? Chúng ta sẽ nghĩ sao về những việc nầy? Nếu
lý thuyết của Simcha Jacobovici đúng thì sự phục sinh của Chúa Giêxu sẽ sai, và Ngài chỉ là một Người như bao người khác bị hành hình
bởi lính La Mã, cuối cùng chết và chôn trong mồ? Tuy nhiên, có rất
nhiều dữ kiện lịch sử chứng minh rằng chúng ta biết về Chúa Giê-xu,
cho nên lý thuyết của Simcha Jacobovici về ngôi mộ này là đã không
thích hợp. Lý do thứ nhất, ông Amos Kloner là người có liên quan
trực tiếp với sự khai quật mồ, và ông biết rằng các tên như “Giê-xu,”
“Ma-ri,” và “Giô-sép,” cũng như “Ma-thi-ơ” thì rất thông thường
trong xã hội Y-sơ-ra-ên đương thời, cho nên họ chôn chung trong mộ
không là điều ngạc nhiên, và ông vẫn khẳng định không có gì đặc biệt
về ngôi mộ nầy. Hơn nữa, khi được phỏng vấn về phim tài liệu Ngôi
Mộ Thất Lạc của Chúa Giê-xu, thì ông cho biết, “Nó làm một câu
chuyện lớn cho phim ảnh để kiếm lợi nhuận, nhưng không thể nào có
được và nó là điều vô nghĩa.” Thứ nhì, có một vài tên trên hộp chứa
những hài cốt mà chúng ta không có những ghi nhận lịch sử về gia
đình Chúa Giê-xu như “Giu-đa” mà Jacobovici công bố là con Ngài.
Thứ ba, Giô-sép, cha phần xác của Chúa Giê-xu, tại sao phải chôn tại
Giê-ru-sa-lem, từ khi người sinh nơi Bết-lê-hem và có thể chết tại Naxa-rét? Thứ tư, nhiều học giả Tân Ước đồng ý rằng, những hoạt động
của Tín Nhân ở thế kỷ đầu tiên sau Chúa không thể nào có được nếu
họ không tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nhất là các môn đồ
của Ngài sẽ không hy sinh nếu họ không nhìn thấy Ngài sống lại sau
khi chết. Để tóm gọn, Phao Lô qua một bức thư gởi cho tín hữu thành
Cô-rinh-tô đã viết, Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự
giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô
ích (I Cô-rinh-tô 15:14). Cho nên, lý thuyết của Simcha Jacobovici
không đúng sự thật, và khi được phỏng vấn thì ông cho biết, “Tôi
không cần phải chứng minh bất cứ điều gì, nhưng tốt hơn hết là nói
đến điều này như một ‘câu chuyện nóng bỏng.’”
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Có thể ai đó trong quý vị sẽ tin vào những bằng chứng “mắt thấy,
tai nghe” qua các hình và phim ảnh không đúng với sự thật, nhưng là
con dân Chúa, quý vị và tôi sẽ tin vào ai, người hay Chúa? Nên nhớ
cho rằng, Lu-ca đã ký thuật lời của Phi-e-rơ trong sách Công-vụ-cácsứ-đồ, Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người
ta (Công-vụ 5:29). Lời người còn có lúc đổi thay, nhưng lời Chúa
không bao giờ thay đổi, vì Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức
Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời (Ê-sai 40:8), và Đức Chúa
Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi (Hê-bơ-rơ 13:8). Lời Chúa phán 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 đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến
sự sống (Giăng 5:24). Đây là lời hứa quý báu và thiêng liêng nhất mà
Chúa Giê-xu đã dành sẵn cho những ai tin nhận Ngài. Vì thế cho nên,
giữa hai sự sống “tạm bợ” nơi thế gian nầy và “đời đời,” chúng ta sẽ
chọn sự sống nào? Dù biết rằng theo Chúa cũng có lúc khổ cực, gian
nan, dù biết rằng sa-tan là vua chúa của thế gian nầy (Giăng 12:31b)
đã làm cho thế giới “ô nhiễm,” nhưng “sau cơn mưa, trời lại sáng.”
Sự quyết định và lựa chọn tùy thuộc vào sự suy nghĩ và lòng tin kính
của mỗi người. Xin đừng để quá trễ vì thì giờ đã gần rồi.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://tombofjesus.wordpress.com/2007/03/03/the-lost-tomb-of-jesusthe-jesus-family-tomb-discovery-channel-news-analysis/
http://leaderu.com/focus/jesusfamilytomb.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_massacre
http://www.usatoday.com
http://www.pressconnect.com
http://www.newsweek.com
http://news.yahoo.com/s/afp/20070504/sc_afp/unclimatewarming_07
0504165914
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Nguyễn-Kim-Châu
phụ trách

Phát Hành tháng 3, 2007
Vũ-Ngọc-Anh, CA $20.00 – MS & Bà Trần-Đình-Hân, CO $50.00
– Riverside Baptist Church, NC $30.00 – ÔB Bùi-Văn-Sanh, CA
$20.00 – BPN HTBT Austin, TX $20.00 – ÔB Lê-Xuân-Minh, CA
$30.00 – Hoàng-Nguyễn, VA $10.00 – HTTL Akron, OH $40.00 Trần-Cẩm-Tuyết, WA 30.00 – ÔB Đinh-Phùng-Xuân, CA $50.00
– Nhân & Loan, San Diego, Ca $100.00 – BPN HTBT Norwalk,
CA $20.00 - Phạm-Thị-Kim-Anh, UT $10.00 – Jenny Tran, CA
$20.00 – BPN HTBT San Jose, CA $50.00 – ÔB Đặng-Kim-Phiêu,
San Jose, CA $30.00 – ÔB Liêu-Văn-Hai, CA $10.00 – MS & Bà
Hồ-Xuân-Phước, CA $50.00 – Vietnamese Central Baptist Church,
CO $100.00 – Bà Trần-Huýnh, CA $20.00 – ÔB Nguyễn-VănLực, SC $50.00 – BPN HTBT Phước Hạnh, SC $40.00 – ÔB
Nguyễn-Xuân-Sơn, CA $20.00 – HTBT VN Englewood, CO
$60.00 – BPN HTBT Aurora, CO $60.00 - Cụ Bà QPMS NguyễnVăn-Vạn, CA $30.00 – Bà Nguyễn-Thị-Nghiệp, TX $50.00 – Bà
Cụ Hứa-Thị-Thông, San Rafael, CA $50.00 – ÔB Phạm-XuânNghĩa, FL $30.00 – ÔB Lê-Thanh-Nhã, Baton Rouge, LA $20.00
– Bà Tôn-Nữ-Hương, Baton Rouge, LA $20.00 – Dat-Hong, CA
$100.00 – Bà Cụ Lê-Công-Chánh, CO $100.00 - Cụ Bà QPMS
Nguyễn-Văn-Vạn, CA $30.00 – ÔB Lâm-Thường-Châu, San
Rafael, CA $50.00 – Bà Tô-An-Thỏa, San Rafael, CA $50.00 – Bà
Phạm-Ngọc-Hạnh, VA $100.00 – MS & Bà Nguyễn-Quang-Phiệt,
NC $30.00 – Bà Lê-Thanh-Tùng, CA $40.00 – MS & Bà HuỳnhVăn-Thông, GA $100.00 – HTBT VN Jonesboro, GA $100.00 Ẩn Danh, $100.00 – Bà Lê-Tuyết-Loan & các con, CA $300.00.
Tổng cộng: $2,240.00 (hai ngàn hai trăm bốn mươi Mỹ kim chẵn)
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Chi phí phát hành Suối Thiêng 11,
giai phẩm Mừng Chúa Phục Sinh: $3,000.00
Tổng thu: $2,240.00
Còn thiếu: $760.00
Ban Biên Tập xin chân thành cám ơn sự dâng hiến góp phần
phổ biến Suối Thiêng, một văn phẩm Cơ-Đốc giúp gây dựng niềm
tin tín hữu và quảng bá ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến tha
nhân. Nguyện Chúa ban phước lại cho Quý Vị cách dư dật tùy theo
sự thương xót và giàu có vô lượng của Ngài. A-men.

BẠN THÂN MẾN,
Sau khi đọc xong quyển báo nhỏ này,
nếu Quý Bạn muốn tìm hiểu thêm về Niềm
Tin của người Cơ-đốc, xin vui lòng liên lạc
với một Hội Thánh Tin Lành hoặc Tin Lành
Báp-tít trong vùng Bạn ở, chắc chắn sẽ
được hoan nghênh và tận tình giúp đỡ.
Cầu xin Chúa đưa dẫn Bạn đến Nguồn
Ơn Cứu Rỗi của Ngài.
Suối Thiêng
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