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Suối thiêng 55

Bạn đọc thân mến,

Suối Thiêng giai phẩm Mùa Hạ 2019 đến tay bạn đọc khá
trễ tràng. Một độc giả ở San thành than phiền, “Suối Thiêng lúc
gần đây trễ hoài!” Vâng, thật là áy náy khi chúng tôi phải bắt
đầu lá thư tòa soạn với dòng cáo lỗi về sự chậm chạp của văn
phẩm này sau bấy nhiêu năm dài phục vụ đâu vào đấy. Cũng
may là vẫn đang còn mùa hạ!
Sự quan tâm của Quý Vị khiến chúng tôi cảm động. Có Vị
ngờ rằng chúng tôi gặp khó khăn về tài chánh nên cứ cách vài
tháng lại gửi cho món tiền ủng hộ. Có Vị như vừa rồi, mới đầu
tháng Năm đã điện thoại nhắc nhở Ban Biên Tập mang báo đi
in “kẻo trễ nữa à nha!” Nhiều Vị nhắn nhủ, “Có trở ngại gì thì
nói ra để chúng tôi cầu thay và san sẻ, đừng làm thinh gánh
chịu một mình!” Tình bạn này trên đời dễ gì có được. Cầu xin
Chúa ban phước trên lòng tốt của Bạn cách dư dật tùy theo ơn
thương xót và sự giàu có không xiết kể của Ngài.
Chủ đề chung cho chu kỳ ba năm nay của Suối Thiêng là về
Đức Chúa Trời, mỗi năm chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về
một Đấng. Vài độc giả thắc mắc: Đức Chúa Trời chỉ có một mà
thôi! Thưa vâng, Đức Chúa Trời chỉ có một nhưng gồm ba ngôi:
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, tức Chúa Giê-xu, và Đức
Thánh Linh, và cả Ba đều là Đức Chúa Trời. Hai năm trước
chúng ta đã cùng nhau học hỏi, thảo luận về Đức Chúa Cha và
Đức Chúa Con qua sự trình bày của một số trước giả đầy ơn.
Nối tiếp trong năm này chúng ta sẽ tìm hiểu về Ngôi Ba Thiên
Chúa: Đức Thánh Linh.
Trong thế hệ của chúng tôi, hình ảnh Đức Thánh Linh hầu
như có phần mờ nhạt. Tôi nhớ từ các lớp Kinh Thánh thiếu nhi,
thiếu niên rồi đến thanh niên…chúng tôi đã được dạy rất nhiều
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về Đức Chúa Giê-xu đến đỗi luôn cảm thấy gần gũi và thân
thiết với Ngài. Điều này thật ra cũng dễ hiểu, là vì trong cả bốn
sách Phúc Âm đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng của Con
Trời – đầy ơn và lẽ thật – lặn lội trên các con đường bụi bặm
của xứ Palestin để tìm kiếm những linh hồn lạc mất. Nào kêu
gọi các môn đệ đầu tiên ven biển Ga-li-lê. Nào đem lại ý sống
cho cuộc đời hầu chết của người phụ nữ đáng thương bên giếng
Gia-cốp. Quở yên sóng gió trong cơn bão biển. Hóa bánh ra
nhiều nuôi nấng đoàn dân. Rồi lời tâm tình tha thiết với các
môn đồ đêm ban Giao Ước Mới. Dòng mồ hôi tuôn dài như máu
trong giờ cầu nguyện ở vườn Ghết-sê-ma-nê. Tiếng kêu thống
thiết giây phút thọ hình trên cây thập tự…Mỗi mỗi đều đem lại
lòng người những ấn tượng sâu sắc đến không thể nào quên.
Ngày một lớn lên trong tuổi đời tuổi đạo, tôi kinh ngạc nhận
ra sự hiện diện cùng khắp của Đức Thánh Linh với vẻ đẹp diệu
kỳ và quyền uy choáng ngợp. Chính Ngài đã vận hành trên mặt
nước khi toàn cõi vũ trụ chỉ là một khoảng trống không. Và
xuyên suốt dòng nhân-thánh sử, khắp đó đây không hề thiếu ảnh
hưởng của Ngài. Như lửa, toàn thiêu những định kiến sai lầm
của xã hội. Như nước, cuốn trôi mọi tàn dư của tội ác nhân loài.
Như gió, sở hữu quyền năng vô hình mà tối thượng, nâng đỡ
cuộc hành trình xuyên phá mọi thế lực tối tăm của Hội Thánh
Đức Chúa Trời, giúp Hội vững vàng không hề chiến bại. Và
huyền nhiệm biết bao, chính Đấng ấy đang làm việc với chúng
ta trong thời kỳ ân điển này hầu cho Tin Lành về ơn cứu rỗi của
Trời được cao rao khắp đầu cùng đất.
Nhưng thôi, hãy để các trước giả trong Ban Biên Tập Suối
Thiêng từ từ diễn giải nhiều hơn cùng Quý Bạn Đọc về NgàiThần của Đức Chúa Trời. Tôi nói nhiều quá mất hay! Và vẫn
như thường lệ, bên cạnh các bài thảo luận về Kinh Thánh,
chúng tôi cũng không quên mời gọi một số cây bút đầy ơn; họ sẽ
giúp chúng ta thêm kiến thức trong các lĩnh vực khoa học hoặc
y khoa, hay góp phần làm tươi mát lòng ta bằng những áng văn
tản mạn hoặc những dòng thơ ngọt ngào, êm dịu…
Trở lại với câu chuyện của Suối Thiêng. Thật sự chúng tôi
có gặp một số vấn đề khó giải quyết, phần lớn là tình trạng sức
khỏe của người chủ biên. Tháng Tư năm 1990 gia đình tôi đến
Mỹ định cư. Tháng Bảy cùng năm, nhận lời góp phần xây dựng
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Cơ Quan Ngôn Luận cho Liên Đoàn Phụ Nữ Báp Tít tại Hoa
Kỳ. Từ ấy đến nay đã 29 năm rồi, không phải là một thời gian
ngắn ngủi. Thi Thiên 90:10 viết, “Còn nếu mạnh khỏe thì đến
tám mươi…” Tôi cầu xin Chúa cho đến tám mươi. Lao khổ?
Không sao, chịu khổ cả đời cũng quen rồi! Buồn thảm? Không
có, được hầu việc Chúa đối với tôi luôn là niềm vui và vinh
hạnh lớn. Tôi ao ước có thể dùng thời gian còn lại – dù ngắn
ngủi – để hoàn thành giấc mộng lớn của đời mình. Thứ nhất là
hoàn tất tuyển tập “Những Lá Thư Viết Từ San Diego” để
không thất hứa với bạn bè. Thứ hai, nếu Chúa cho phép và tôi
còn sống, năm tới sẽ bắt tay viết “Giọt Nước Mắt Cho Người
HO” đang khi nhiều anh chị em là những chân chứng sống còn
trong cuộc đời này. Thứ ba, sẽ là quyển “Bên Dòng Sông Bình
Thủy” để viết về cuộc đời của một người mến yêu Chúa chân
thành. Ông không biết làm thơ, nhưng đã dạy tôi làm thơ! Cả
đời ông không hề rời khỏi quê nhà, nhưng chính ông đã gieo
vào lòng tôi ước mơ trở thành người truyền giáo. Bên cạnh đó,
tôi muốn dành thì giờ viết tài liệu học Kinh Thánh cho chị em
phụ nữ, và đồng thời chia sẻ chút ít kinh nghiệm về việc truyền
giáo cho dân tộc Việt Nam.
Suối Thiêng 55 thiếu một món nợ khá lớn. Ước mong Quý
Bạn Đọc giúp đỡ để chúng tôi có đủ tài chánh phát hành Suối
Thiêng 56, giai phẩm Mừng Chúa Giáng Sinh 2019. Có thể sau
này chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc qua một vài cách khác, nhẹ
nhàng hơn mà cũng ít tốn kém hơn.
Xin cầu nguyện cho chúng tôi với.
Thân mến,
NCB
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c Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi
c Chúa Tr i. Trong
C u c, t “Thánh Linh” có ngh"a là gió, h#i th$, ho%c s s'ng.
o c Thánh Linh là (ng )*ng công v i c Chúa Cha trong công tác
sáng t,o (Sáng Th/ Ký 1:2; Gióp 33:4; 34:14-15).
o c Thánh Linh liên h> v i loài ng? i (Sáng Th/ Ký 6:3). c Thánh Linh
còn là (ng khCi thD, soi sáng (Sáng Th/ Ký 41:38; Dân S' Ký 24:2).
o c Thánh Linh trang bD nIng l c cho ng? i hJu vi>c Chúa (Dân S' Ký
11:17-29; 17:28; PhNc TruyPn LuQt L> Ký 34:9).
o Xu(t Ai CQp Ký 31:1-5 t? ng thuQt vi>c c Thánh Linh )%c bi>t ban #n
cho B/t-sa-lê-nê: 1 c Giê-hô-va l,i phán v i Môi-se: 2“NJy, Ta )ã
gWi )ích danh B/t-sa-lê-ên, con trai cZa U-ri, cháu cZa Hu-r#, thu]c
b] t]c Giu-)a. 3Ta )ã cho ng? i )Jy d^y ThJn cZa c Chúa Tr i
cùng v i s khéo tay, thông minh và hibu bi/t trong lãnh v c thZ
công mc ngh> 4)b thi/t k/ và ch/ t,o các vQt bdng vàng, b,c và
)*ng; 5khec )á khCm ngWc, ch,m gf thu]c lãnh v c thZ công mc
ngh>. (RVV11-TTH ) 1
o B'n Các Quan Xét )?jc c Thánh Linh ban #n, trang bD, soi sáng, ban
nIng l c cách l, lùng là kt-ni-ên, Ghi-)ê-ôn, Giép-tha và Sam-sôn
(Các Quan Xét 3:10; 6:34; 11:29; 14:19)
o Môi mi>ng tôi t Chúa nói ra l i tiên tri là môi mi>ng )?jc c Thánh
Linh h? ng d^n ( 1 Sa-mu-ên 19:20-23; 10:6; 10:10; 11:6; 2 Sa-mu-ên
23:2).
_______________________________
1
TruyPn Th'ng Hi>u ính
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o Khi a-vít )?jc Chúa tuybn chWn )b thay th/ Sau-l#, c Thánh Linh là
(ng lìa khoi Sau-l# và bet )Ju hành )]ng trên a-vít (1 Sa-mu-ên
16:13-14).
o Trong th i kp V?#ng Qu'c Phân Tranh, c Thánh Linh là (ng soi d^n
các nhà tiên tri và các vD vua )b ban phát m,ng lDnh cZa c Chúa
Tr i (Ê-li — 1 Các Vua 18:12; 2 Các Vua
2:16. Mi-chê — 1 Các Vua 22:24. A-xa-ria 2 St Ký 15:1. Gia-ha-xi-ên — 2 St
Ký 20:14. Xa-cha-ri — 2 St Ký 24:20)
o Trong các sách vIn ch?#ng trong C u
c, Thi Thiên là sách nói )/n
liên h> v i
c Thánh Linh 10 c Chúa Tr i ôi! Xin d ng nên trong
con m]t lòng trong s,ch và làm m i l,i trong con m]t tâm linh ngay
thvng. 11Xin ) ng t bo con khoi m%t Chúa cwng ) ng c(t Thánh Linh
Chúa khoi con. (Thi Thiên 51:10-11)
o Thi Thiên 143:8-10 là l i cJu nguy>n xin Thánh Linh Chúa giCi c u, d^n
det: 8Buxi sáng, xin cho con nghe )?jc lòng nhân t Chúa, vì con tin
cQy n#i Ngài; Xin chy cho con bi/t con )? ng phCi )i vì linh h*n con
ng?zng vWng Chúa. 9L,y c Giê-hô-va, xin giCi c u con khoi k{ thù;
Con )/n n?#ng náu mình n#i Ngài. 10Xin d,y con làm theo ý mu'n
Chúa, vì Chúa là c Chúa Tr i cZa con; Nguy>n ThJn t't lành cZa
Chúa, d^n con vào )(t bdng phvng.
o Khi ngh" )/n s hi>n di>n cZa
c Thánh Linh trong ) i s'ng, tôi t
Chúa, con dân Chúa ngày x?a th? ng kinh nghi>m hai )iPu: (1) s
kính sj Chúa và (2) s ng?zng m] tính cách toàn nIng, toàn tri, toàn
t,i cZa Thánh Linh Chúa nh? )ã )?jc mô tC trong Thi Thiên 139.
o Trong hoàn cCnh l?u vong n i )(t l, quê ng? i, tuybn dân Do Thái
ngày x?a m# t?$ng ngày )?jc Chúa cho tr$ l,i c' h?#ng, ngày
)?jc Thánh Linh Chúa phNc h*i. Ê-sai nói )/n ngày phán xét v i
thJn công lý và thJn thiêu )'t t}y rta s ô u/ )b phNc h*i s thánh
khi/t cho con dân Chúa và s giCi c u: 2Trong ngày )ó, ch*i cZa c
Giê-hô-va s~ )•p )~ và vinh quang; hoa quC cZa )(t là niPm hãnh
di>n và vinh d cZa nh€ng ng? i Y-s#-ra-ên còn s'ng sót. 3Nh€ng
ng? i còn l,i $ Si-ôn, nh€ng ng? i còn sót l,i $ Giê-ru-sa-lem s~
)?jc gWi là thánh. T(t cC )?jc ghi vào sx nh€ng ng? i s'ng t,i Giêru-sa-lem. 4Khi Chúa dùng thJn công lý và thJn thiêu )'t )b t}y rta
s ô u/ cZa các con gái Si-ôn, và t}y s,ch máu cZa Giê-ru-sa-lem
khoi gi€a nó, 5thì trên khep núi Si-ôn và trên h]i chúng, c Giê-hôva s~ t,o ra m]t )ám mây vào ban ngày, khói và lta r c sáng vào
ban )êm. Vì s~ có m]t cái vòm che trên mWi vinh quang; 6nó s~ là
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cái lPu làm bóng che khoi neng nóng ban ngày, và là n#i trú }n )b
tránh bão táp m?a sa. Ê —sai 4 (RVV11-TTH )
o Tiên Tri Ê-sai d ngôn vP vi>c ThJn c Giê-hô-va ng trên nhánh ra t
g'c Y-sai. ‚y là thJn khôn ngoan, thông sáng, m,nh s c (Ê-sai 11:19). Tiên tri Ê-sai sau )ó d ngôn vP vi>c ThJn cZa Chúa ng trên
(ng s~ giáng th/ (Ê-sai 42:1-4). Sau n€a, Ê-sai l,i xác )Dnh vi>c
ThJn cZa Chúa ng trên (ng )?jcx c dJu (Ê-sai 61:1-3). Nh€ng d
ngôn này trong sách Tiên Tri Ê-sai là nh€ng d ngôn vP chính c
Chúa Giê-xu Christ.
o Tiên Tri Ê-sai nhQn bi/t
c Thánh Linh là (ng soi d^n mình (Ê-sai
48:16; 59:21). Tiên Tri Ê-xê-chi-ên cwng nhQn bi/t c Thánh Linh là
(ng nâng )z mình (Ê-xê-chi-ên 2:2; 3:24). Ngài là (ng )?a ông
)/n n#i m i (Ê-xê-chi-ên 3:12-14; 11:1; 37:1; 43:5), trong )ó có n#i chy
có trong s hi>n th(y (Ê-xê-chi-ên 8:3; 11:24). T a nh? Ê-sai, Ê-xêchi-ên nhQn bi/t cách to t? ng chính ThJn Linh cZa Chúa là (ng
soi d^n (Ê-xê-chi-ên 11:5). L i tiên tri cZa Ê-xê-chi-ên vP th i sau cùng
)?jc nói )/n trong Ê-xê-chi-ên 37:14 và 39:29 14Ta s~ )%t ThJn Ta
trong các ng?#i và các ng?#i s~ s'ng. Ta s~ lQp các ng?#i trong )(t
riêng cZa các ng?#i, r*i các ng?#i s~ bi/t rdng Ta là c Giê-hô-va;
Ta )ã phán và Ta )ã th c hi>n,” c Giê-hô-va phán vQy. . . 29Ta s~
không }n m%t v i hW n€a vì Ta s~ )x ThJn Ta trên nhà Y-s#-ra-ên,’
Chúa Giê-hô-va phán vQy.”
o o,n kinh vIn quan trWng cho l i tiên tri vP c Thánh Linh là Giô-ên
2:28-32 28“Sau )ó, Ta s~ )x ThJn Ta trên mWi xác thDt. Con trai và con
gái các con s~ nói tiên tri; nh€ng ng? i già )?jc báo m]ng, các
thanh niên s~ th(y khCi t?jng. 29Trong nh€ng ngày (y, Ta cwng )x
ThJn Ta Trên các tôi trai t gái. 30Ta s~ cho xu(t hi>n nh€ng )iPm l,
trên tr i và d? i )(t, là máu, lta, và các trN khói. 31M%t tr i s~ tr$ nên
t'i tIm, m%t trIng )o nh? máu tr? c khi ngày l n và kinh khi/p cZa
c Giê-hô-va )/n.” 32B(y gi , ai kêu cJu danh c Giê-hô-va )Pu
s~ )?jc c u vì theo l i c Giê-hô-va, trên núi Si-ôn và trong Giê-rusa-lem s~ có nh€ng ng? i )?jc c u thoát; và trong s' nh€ng ng? i
s'ng sót, s~ có ng? i )?jc c Giê-hô-va kêu gWi.”
o L i tiên tri trên )ây )?jc tr?ng d^n trong Công VN Các S
* 2:17-21
17
‘ c Chúa Tr i phán: Trong nh€ng ngày cu'i cùng, Ta s~ )x Thánh
Linh Ta trên mWi xác thDt; Con trai và con gái các ng?#i s~ nói tiên tri,
Thanh niên s~ th(y khCi t?jng, và ng? i già s~ th(y chiêm bao.
18
PhCi, trong nh€ng ngày )ó, Ta s~ )x Thánh Linh Ta trên các )Jy t
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trai và gái Ta, và hW s~ nói tiên tri; 19Ta l,i s~ làm các phép mJu $
trên tr i, và d(u l, $ d? i )(t; t c là máu, lta, và lu*ng khói; 20M%t
tr i s~ tr$ nên t'i tIm, m%t trIng s~ hóa ra máu, tr? c ngày v" ),i và
vinh quang cZa Chúa )/n. 21Và ai cJu kh}n danh Chúa thì s~ )?jc
c u.’
Nh€ng )o,n kinh vIn trên )ây trong C u
c bày to chân lý quan
trWng vP
c Thánh Linh, Ngôi Ba trong Ba Ngôi
c Chúa Tr i.
c
Thánh Linh )*ng công v i c Chúa Cha trong s sáng t,o. Ngài khCi thD,
soi sáng, h? ng d^n, ban nIng l c cho nh€ng ng? i hJu vi>c Chúa.
Sang th i Tân c, s hi>n di>n cZa c Thánh Linh càng thêm to t? ng
trong ) i s'ng tín nhân và trong s? gJy d ng H]i Thánh c Chúa Tr i.
T ng€ Thánh Linh (pneuma [pneu'ma] và hagion [a&gion]) là t ng€
thông dNng trong Tân c. T )ó, giáo lý Ba Ngôi càng lúc càng to t? ng.
S hoài thai cZa Mary là )iPu mJu nhi>m. M• cZa (ng C u Th/
chDu hoài thai b$i
c Thánh Linh (Ma-thi-# 1:18; Ma-thi-# 1:20; Lu-ca
1:35). GiIng Báp-tít, ng? i sta so,n )? ng )b ti/p )ón Chúa C u Th/, là
ng? i )Jy d^y
c Thánh Linh t khi m i chào ) i (Lu-ca 1:15). Khi thi
hành ch c vN, GiIng Báp-tít công b' Chúa Giê-xu là (ng làm phép
báp-têm bdng
c Thánh Linh và bdng lta (Ma-thi-# 3:11). Khi chính
Chúa Giê-xu chDu báp têm,
c Thánh Linh )ã giáng xu'ng trên Ngài
nh? chim b* câu (Ma-thi-# 3:16; Mác 1:10; Lu-ca 3:22; GiIng 1:32). c
Thánh Linh giáng lâm nh? vQy là )b trang bD cho Chúa Giê-xu khi kh$i
)Ju ch c vN. Ngày sau )ó, l,i chính
c Thánh Linh l,i )?a Ngài vào
)*ng veng )b chDu ) ng s tht thách.
c Thánh Linh ch ng to )iPu
quan trWng: c Chúa Tr i v^n nem toàn quyPn. c Chúa Tr i có quyPn
trên cC ma quy. Khi Chúa Giê-xu chi/n theng s tht thách cám df cZa
ma quy, l,i m]t lJn n€a, c Thánh Linh thêm s c cho Ngài (Lu-ca 4:14).
T )ó, toàn v•n ch c vN cZa Chúa Giê-xu khi Ngài t,i th/ )Pu bày to
nIng quyPn cZa c Thánh Linh và s ng nghi>m l i tiên tri vP chính
Ngài (Ma-thi-# 12:18 và Ê-sai 42:1; Lu-ca 4:18 và Ê-sai 61:1).
Nh€ng d(u kp phép l, Chúa Giê-xu thi th' bày to nIng quyPn cZa
chính c Thánh Linh. Khi ng? i ta phZ nhQn nIng quyPn to t? ng cZa
chính c Thánh Linh là khi ng? i ta vi ph,m trWng t]i nghDch cùng Ngài.
Ma-thi-# 12:31 gWi )ó là t]i không thb )?jc tha th , t?#ng )?#ng v i t]i
c tuy>t s In nIn th'ng h'i và kh? c t tin nhQn
c Chúa Giê-xu
Christ.
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T a nh? các nhà tiên tri trong C u
c, Chúa Giê-xu xác )Dnh Kinh
Thánh là L i )?jc Thánh Linh soi d^n (Thi Thiên 110:1); c Thánh Linh là
(ng ban niPm vui cho Ngài trong ch c vN (Lu-ca 10:21).
Ma-thi-# 28:16-20 thuQt l,i vi>c xCy ra khi Chúa Giê-xu xu(t hi>n t,i
Ga-li-lê sau khi Ngài s'ng l,i: 16M? i m]t môn )* )i )/n miPn Ga-li-lê,
t i ngWn núi mà c Chúa Giê-xu )ã chy cho hW. 17Khi th(y Ngài thì hW
th l,y Ngài. Nh?ng còn m]t vài ng? i nghi ng . 18 c Chúa Giê-xu )/n
và phán v i hW rdng: “T(t cC th}m quyPn trên tr i d? i )(t )ã giao cho
Ta. 19VQy, hãy )i khi/n muôn dân tr$ nên môn )* Ta, hãy nhân danh
c Chúa Cha,
c Chúa Con và
c Thánh Linh làm báp-têm cho
20
hW và d,y hW gi€ mWi )iPu Ta )ã truyPn cho các con. Và nJy, Ta luôn $
v i các con cho )/n tQn th/.” (RVV11-TTH ). ây là )o,n kinh vIn cho
th(y cách to t? ng Ba Ngôi
c Chúa Tr i. Khi giCng d,y các môn )*
Chúa Giê-xu cho hW bi/t
c Thánh Linh là (ng bênh v c, bi>n h],
khuy/n khích, thêm s c cho hW. Parakletos [paravklhto"] là t ng€ bao
hàm ý ngh"a kP cQn, )i c,nh bên. c Thánh Linh s~ ng cùng các môn
)* khi Chúa Giê-xu r i hW )b vP cùng c Chúa Cha (GiIng 14:16). Khi
c Thánh Linh ng cùng, Ngài th c hi>n nIm )iPu:
1. Ngài s~ $ cùng các môn )* luôn luôn (GiIng 14:15-21)
2. Ngài s~ giúp các môn )* hibu l i Chúa d,y (GiIng 14:15-17)
3. Ngài s~ làm ch ng cho th/ gian bi/t Chúa Giê-xu là ai (GiIng
15:26-16:4)
4. Ngài s~ lên án t]i nhân vP t]i ph,m cZa hW (GiIng 16:5-11), và
5. Ngài s~ bày to thêm chân lý (GiIng 16:12-15)
S d,y df vP
c Thánh Linh trong Tân
c còn nhiPu, )%c bi>t là
trong Công VN Các S * và trong các th? tín cZa Phao-lô. Xin h•n g%p
trong s' báo trong t?#ng lai.
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PHẦN II: GIÊ-RU-SA-LEM TRONG LỊCH SỬ DÂN DOTHÁI
Thời kỳ sơ khai
ựa vào những di chỉ khảo cổ và tài liệu lịch sử, các học giả
tin rằng những người đầu tiên đã định cư tại Giê-ru-sa-lem
từ đầu Thời Kỳ Đồ Đồng khoảng 3,500 năm TC. Sau nhiều thế kỷ,
người Ca-na-an đã đến đó sinh sống, đồng hoá sắc dân bản địa. Họ ở
trên vùng đất cao, dùng nguồn nước khe Ghi-hôn, nằm dưới thung
lũng Xết-rôn. Khoảng năm 2000 TC, dân A-mô-rit, một bộ tộc hùng
mạnh của xứ Ca-na-an kiểm soát được miền này. Vào thời gian nầy,
Áp-ra-ham tổ phụ dân Do-thái được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi
quê hương, ông và gia tộc đã sống cuộc đời du mục lang thang ở
vùng Ca-na-an. Khoảng 1800 TC, dân ở đó lập thành lũy Giê-ru-salem. Họ đào một đường hầm xuyên qua đá để lấy nước ở suối Ghihôn. Vào thế kỷ 14, các bức thư của El Amarna cho biết Giê-ru-salem lọt vào tay một quân vương tên là Abbi Hepa. Vào thế kỷ 13,
dân Do-thái đang ở dưới ách thống trị của Ai-cập được Môi-se lãnh
đạo ra đi tiến về Ca-na-an, vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho họ.
Dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, họ dần dần chiếm được phần lớn xứ
và phân chia cho 11 chi tộc để định cư. Khu vực Giê-ru-sa-lem vẫn
còn ở dưới sự cai trị của người Ca-na-an cho tới thời Đa-vít.
Thời kỳ độc lập
Vị vua đầu tiên là Sau-lơ vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu bình định
đất nước và đã tử trận. Vị vua kế tiếp là Đa-vít nổi bật trong lịch sử
Do-thái là một nhà tổ chức tài ba, một chiến sĩ đảm lược, kiêm thi sĩ
và nhạc sĩ. Hơn hết, ông rất kính sợ Đức Chúa Trời. Khoảng trước
www.suoithieng.com
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năm 1000 TC, vua Đa-vít chiếm được Giê-ru-sa-lem và đặt nơi nầy
làm thủ đô của quốc gia Do-thái. Hoài bão của ông là xây dựng một
đền thờ tại đây để làm trung tâm thờ phượng Đức Chúa Trời cho
toàn dân trong nước. Nhưng ước mơ của ông bị Chúa ngăn cản vì
ông vẫn còn phải chinh chiến đổ máu nhiều, nên phải để việc xây
đền thờ lại cho Sa-lô-môn là người nối ngôi ông thực hiện.
Vương triều Sa-lô-môn là một thời đại hoà bình thịnh vượng.
Vua tiến hành xây dựng đền thờ với sự giúp đỡ của các nghệ nhân
tài ba trong nước cũng như người Ty-rơ, và hoàn thành ngôi đền
tráng lệ vào khoảng năm 957 TC.
Sau triều đại Sa-lô-môn, quốc gia Is-ra-en bị chia đôi thành hai
nước: nước Giu-đa ở miền Nam nơi có Đền Thờ Giê-ru-sa-lem gồm
hai chi tộc Giu-đa và Ben-gia-min, và nước Is-ra-en ở miền Bắc
gồm 10 chi tộc còn lại. Lịch sử thời đại nầy được ghi lại trong hai
bộ sách Các Vua và Sử Ký của Kinh Thánh.
Theo Kinh Thánh, vì cả hai quốc gia Miền Bắc và Miền Nam
bất trung với Đức Chúa Trời, nên Ngài đã phó họ vào tay các đế
quốc đương thời. Nước Is-ra-en miền Bắc bị đế quốc A-sy-ri xâm
chiếm vào khoảng năm 721. Sau đó, nước Giu-đa Miền Nam cũng
bị đế quốc Ba-by-lôn thôn tính vào khoảng năm 587. Đền Thờ Giêru-sa-lem bị tàn phá, cướp đoạt hết những trang trí và vật dụng thờ
tự quí báu. Vua quan bị bắt lưu đày, chấm dứt thời kỳ tự chủ.
Thời đế quốc Ba-tư
Sau khi đế quốc Ba-by-lôn suy vi, đế quốc Ba-tư (Phe-rơ-sơ,
thuộc Iran ngày nay) nổi lên. Đức Chúa Trời dùng vua nước nầy là
Sy-ru (Cyrus) cho phép dân Giu-đa dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-babên về nước tái thiết Đền Thờ trên cùng vị trí và theo kiểu mẩu của
Đền Thờ Sa-lô-môn, nhưng đơn sơ hơn, khởi công từ khoảng năm
515 TC và hoàn thành vào 521 TC . Công cuộc tái thiết đã đem lại
cuộc phục hưng tôn giáo ghi trong sách Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi. Từ đó
trở đi, cả Giu-đa và Is-ra-en liên tục bị các thế lực đế quốc chiếm
đóng.
Thời đế quốc Hi-lạp
Vào thời nầy, xứ Do-thái ở dưới sự cai trị chính của triều đại
Seleucus. Đền Thờ vẫn là trung tâm thờ phượng của toàn dân. Năm
175 TC, vua Antiochus Epiphane thuộc dòng Seleucus muốn Hi-lạp
hoá dân Do-thái, ông ta ra luật cấm Do-thái giáo, cấm làm phép cắt
bì, cung hiến Đền Thờ Giê-ru-sa-lem cho thần Zeus, làm ô uế Nơi
Thánh. Ai bất tuân đều bị tra tấn và giết chết cách man rợ. Dân Do-
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thái phẫn nộ, vùng dậy dưới sự lãnh đạo của tế sư Mahathir thuộc
dòng họ Hasmonians, đánh đuổi quân của Antiochus. Năm 164 TC
họ chiếm lại được Đền Thờ, làm lễ tẩy uế và khôi phục sự thờ
phượng. Gia tộc Hasmonians giành độc lập cho Do-thái được
khoảng 70 năm.
Thời đế quốc La-mã
Năm 63 TC, người Do-thái nổi loạn, tướng La-mã Pompei kéo
quân đến dẹp và tàn phá Đền Thờ, rồi cử Herod tổng trấn Sy-ri làm
vua xứ Do-thái với danh hiệu Hê-rốt Đại Vương. Vì muốn lấy lòng
thần dân Do-thái, vua cho xây dựng lại Đền Thờ vào năm 37 TC với
qui mô hoành tráng hơn trước. Đền Thờ được nới rộng từ 985 feet
ra 1,575 feet. Vua dùng 10,000 công nhân và huấn luyện 1,000 thầy
tế làm thợ nề để họ có thể làm việc trong Nơi Thánh. Đền Thờ được
xây xong trong 10 năm, nhưng việc tô điểm trang trí kéo dài mấy
chục năm nữa. Khi Chúa Giê-su về Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua
khoảng năm 30, các môn đồ trằm trồ khen ngợi Đền Thờ mới,
nhưng Chúa cho họ biết rồi đây nó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Lời
tiên tri được ứng nghiệm vào năm 70 khi quân La Mã bao vây tấn
công Giê-ru-sa-lem.
Năm 130 SC hoàng đế La-mã Hadrian đến thăm tàn tích Giê-rusa-lem và cho xây nó lại thành một thành phố ngoại giáo, đặt tên là
Aelia Caitolina. Ông cũng xây một đền thờ lớn cho thần Jupiter ở vị
trí nay là Thánh Đường Thánh Mộ (Church of the Holy Sepulchre),
và bỏ phế di tích Đền Thờ, nay là thành phố cổ (Old City).
Khi hoàng đế La-mã Constantin qui đạo Chúa, ông cho xây lại
Giê-ru-sa-lem làm trung tâm thờ phượng của Cơ-đốc-giáo với
Thánh Đường Thánh Mộ hoàn tất vào năm 335. Ông dành nơi đây
làm thành phố hành hương cho tín đồ Cơ-đốc, cấm người Do-thái
vào thành.
THỜI TRUNG CỔ & CẬN ĐẠI
Thời kỳ Byzantine (Đế quốc Byzantine hay Đế Quốc La Mã
Phương Đông của hoàng đế Constantin có thủ đô Constantinople
tức là Byzantium cũ, ngày nay là Istanbul, Thổ-nhĩ-kỳ. Nó trải dài từ
Ý đến Bắc Phi, có một nền điêu khắc kiến trúc phong phú với những
sắc thái riêng biệt)
Năm 614, đế quốc Sasanian nổi lên từ đế quốc Ba-tư cũ, tấn
công Giê-ru-sa-lem của Byzantine, và nhờ sự hợp tác của người Dothái, đã nhanh chóng chiếm được.
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Năm 628 hoàng đế Byzantine là Heraclius gây chiến với người
Ba-tư để lấy lại lãnh thổ Sy-ri, Ai-cập và Palestine. Ông đánh bại
quân Ba-tư và tiến vào Giê-ru-sa-lem năm 629.
Thời kỳ Hồi Giáo sơ khai
Theo tư liệu Hồi Giáo, giáo chủ Mô-ha-met lên trời tại Giê-rusa-lem. Vị caliph (thừa kế) lúc bấy giờ là Omar tiến chiếm Giê-rusa-lem vào năm 638.
Từ năm 661-750 SC, triều đại Umayad cai trị Giê-ru-sa-lem.
Năm 691 hoW xây Dome of the Rock trên địa điểm Đền Thờ Do-thái
bị tàn phá. Tiếp theo là triều đại Abassid cai trị từ 750-974 SC. Giêru-sa-lem trở nên thịnh vượng trong các thời kỳ nầy.
Thời kỳ Thập Tự Quân
Năm 1099, Thập Tự Quân từ Âu Châu qua đánh chiếm Giê-rusa-lem.
Năm 1187, tướng Saladin Hồi Giáo chiếm laị Giê-ru-sa-lem và
cho các tôn giáo tự do thờ phượng.
Từ 1229-1244 SC, Thập Tự Quân tái chiếm Giê-ru-sa-lem hai
lần trong thời gian ngắn.
Năm 1250 nhà cầm quyền Hồi Giáo phá dở bức tường Giê-rusa-lem.
Thời kỳ Ottoman
Năm 1517 đế quốc Ottoman Hồi Giáo đánh chiếm Giê-ru-salem.
1535-1541 tướng Suleiman Tuyệt Đại Nhân (The Magnigficent)
xây lại các bức tường Giê-ru-sa-lem.
THỜI HIỆN ĐẠI
Anh Quốc chiếm Giê-ru-sa-lem vào năm 1917 sau khi chiến
thắng quân Ottoman vào cuối Thế Chiến I. Xứ Palestine lúc ấy
không phải là thuộc địa (colony) mà chỉ là vùng đất ủy trị (mandate)
do Liên Quốc (League of Nations, tiền thân của Liên Hiệp Quốc) ủy
nhiệm cho Anh Quốc tạm thời cai trị. Đó là sân khấu của nhiều
xung đột: giữa các nhóm dân Do-thái và Ả-rập, giữa các nhóm Dothái và quân Anh, giữa các nhóm Ả-rập và quân Anh. Do tinh thần
bài Do-thái ở Âu Châu, phong trào Si-ôn bắt đầu tổ chức đưa người
về định cư trong xứ, nhất là khi đảng Quốc Xã cầm quyền ở Đức.
Khi Thế Chiến II (1939-45) chấm dứt, cuộc diệt chủng (holocaust) ở
Đức đã sát hại 6 triệu người Do-thái khiến thế giới xúc động, nên
ngày 25-11-1947 Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho thành lập quốc gia
Israel. Lãnh thổ Palestine được phân chia cho Israel và người
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Palestine. Phần chia cho người Palestine gồm hai mảnh: dãi Gaza
nằm dọc bờ biển Địa Trung Hải và West Bank nằm dọc bờ tây sông
Giô-đanh (biên giới xứ Jordan). Giê-ru-sa-lem nằm trong vùng West
Bank và được đặt dưới sự quản trị của LHQ. Liên đoàn Ả-rập phản
đối không chấp nhận nghị quyết.
Khi Israel tuyên bố độc lập vào tháng 5-1948, các nước Ả-rập
như Ai-cập, Jordan, Syria quanh vùng với sự trợ giúp của Iraq kéo
quân vào Palestine tấn công, định tiêu diệt Israel. Sau 10 tháng
chiến đấu, Israel chẳng những thu được trọn phần đất LHQ chia cho
mình mà còn thêm 60% đất của phía Palestine nữa, trong đó có Tây
Giê-ru-sa-lem. Jordan chiếm Đông Giê-ru-sa-lem và hủy hoại nhiều
công trình di tích của người Do-thái.
Sau nhiều năm khiếu nại LHQ không kết quả, ngày 23-1-1950
Viện dân biểu Knesset của Israel biểu quyết tuyên bố Giê-ru-sa-lem
là thủ đô của nước Israel.
Các cuộc nổi loạn, biểu tình, khủng bố, ám sát của người
Palestine diễn ra hầu như liên miên. Năm 1967, Tổng thống Nasser
của Ai-cập phong toả Eo biển Tiran đối với tàu bè Israel rồi cho tập
trung quân ở biên giới Israel. Israel lập tức tung một loạt tấn công
ngăn chặn (pre-emptive) tiêu diệt gần như toàn bộ máy bay của Aicập, mở đầu cho cuộc chiến 6 ngày với Ai-cập, Jordan và Syria. Kết
quả là Israel chiếm được cao nguyên Golan của Syria, dãi Gaza và
bán đảo Sinai của Ai-cập, và West Bank của Jordan trong đó có
Đông Giê-ru-sa-lem. Israel lại làm chủ toàn bộ thủ đô Giê-ru-sa-lem
sau hàng ngàn năm vong quốc.
Hiện nay, Giê-ru-sa-lem hoàn toàn do chính quyền Israel kiểm
soát. Vì lý do an ninh, họ cho xây một bức tường ngăn cách Đông
Giê-ru-sa-lem là khu sinh sống của người Palestine với
Tây Giê-ru-sa-lem, để ngăn ngừa khủng bố. Nhờ vậy, du khách
được an tâm tự do đi lại, nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống người
dân Palestine bị trở ngại khó khăn vô cùng.
(Phần III: Người Tin Lành và Giê-ru-sa-lem)
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The orphanage became an
oasis of sanity in the hell into
which the ghetto, "the district
of
the
damned",
was
degenerating. Janusz and Stefa
changed virtually none of their
pre-war routine -- classes, the
parliament and court of peers,
the newspaper. Food packages
were still allowed in by the
Germans,
and
Korczak
continued to beg daily for food
and money for his charges.
What had changed, and what
Korczak could not control or
spare the children from
witnessing was the daily horror,
the chaos and brutal street
scenes outside the shelter. As
one resident later wrote, "The
ghetto was a mad world, and we
behaved madly." The dying
and dead littered streets filled
with
desperate
beggars,
starving mothers and children.
Korczak was, however, able to
protect the orphans from an
outbreak of typhus which killed
thousands in the compound.
Late
in
1941,
the
Germans reduced the size of
the ghetto while forcing more
Jews into the area. Once again,
Korczak had to move his
operation to different quarters,
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ô nhi viện trở thành ốc
đảo vệ sinh trong địa ngục mà ở
đó khu ổ chuột là “khu vực bẩn
thỉu nhất”. Janusz và Stefa hầu
như đã không giúp đưa cô nhi
viện trở về nếp sống thường
nhật trước chiến tranh của họ gồm những lớp học, quốc hội,
tòa án của người đồng bạn, nhật
báo. Nhưng những bao thực
phẩm vẫn được người Đức cho
phép đem vào, và Korczak tiếp
tục xin thực phẩm và tiền bạc
cho nhu cầu của cô nhi viện.
Điều đã thay đổi và những gì
Korczak không thể kiểm soát
hoặc giúp bọn trẻ tránh được, ấy
là việc các em chứng kiến sự
khủng khiếp hằng ngày, cảnh
náo loạn và bạo lực trên đường
phố bên ngoài nơi trú ẩn. “Khu ổ
chuột là một thế giới điên cuồng,
và chúng ta đã cư xử điên dại”.
Những con đường chết chóc đầy
dẫy những người ăn xin tuyệt
vọng, những bà mẹ và trẻ con
đói khát. Tuy nhiên, Korczak, có
thể bảo vệ cô nhi khỏi sự bùng
phát của sốt xuất huyết vốn giết
hàng ngàn người trong khu vực
đó.
Cuối năm 1941, người Đức
thu hẹp khu ổ chuột trong lúc họ
dùng áp lực đẩy nhiều người Do
thái vào khu vực. Một lần nữa,
Korczak phải dời chỗ ở của ông
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since the old school was outside
the new walls.
This third
facility contained just one
bathroom! At Passover in early
1942 the Nazis swept through
the ghetto summarily executing
those
they
identified
as
agitators.
Still
Korczak
somehow managed to care for
his charges, for example by
smuggling the kids' dirty
underwear to friends on the
outside for cleaning and secret
return.
Though growing
weaker through a combination
of aging and malnutrition (he
subsisted on about 800 calories
a day), he forced himself to
continue performing menial
tasks. He cleaned the tables
after
meals
and
moved
furniture as the large central
room changed daily between
messhall,
classroom,
and
dormitory service. It was his
way of maintaining his sanity.
He realized his body, mind, and
will were weakening together.
"Surely you cannot die more
than once," he wrote. Hiding
his growing despair from the
children was a fight, one fought
and won every day.
Mid July brought the "the
Night of the Slaughter" in
which the Nazis and their
brutal Ukrainian and Latvian
conscripts killed thousands of
"smugglers".
Rumors of
impending deportation spread.
Again his friends on the outside
developed a scheme to get
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đến những khu vực khác nhau,
vì trường cũ nằm ngoài những
bức tường mới. Cơ sở nầy chỉ
có một phòng tắm! Vào Lễ Vượt
Qua đầu năm 1942, Đức quốc
xã càn quét qua khu ổ chuột để
xử những người nhận diện mình
là người khích động quần chúng.
Dù sao ông Korczak vẫn còn
chịu trách nhiệm chăm sóc,
chẳng hạn đưa lén quần áo bẩn
của bọn trẻ cho những người
bạn bên ngoài để họ giặt sạch và
đem lén trở lại. Dù càng ngày
càng yếu đi do tuổi già và suy
dinh dưỡng (mỗi ngày ông chỉ
dùng 800 ca-lo-ri), ông tự ép
mình làm người phục vụ. Ông
dọn bàn sau những bữa ăn và di
chuyển bàn ghế khi phòng lớn ở
trung tâm hằng ngày đổi thành
phòng học và phòng ngủ. Đó là
cách ông duy trì sự vệ sinh của
mình. Ông nhận thấy thân thể,
tâm trí và ý chí của mình cùng
sút giảm với nhau. Ông viết,
“Chắc chắn bạn không thể chết
hơn một lần”. Làm sao bọn trẻ
không thấy sự tuyệt vọng càng
tăng của ông là một trận chiến,
phải chiến đấu và chiến thắng
mỗi ngày.
Giữa tháng Bảy mang đến
“Đêm Tàn Sát” trong đó người
Đức quốc xã cùng những người
Ukraina và những người nhập
cư Latvia giết hàng loạt những
“người buôn lậu”. Tiếng đồn về
việc trục xuất lan tràn. Một lần
nữa những người bạn của ông
lập một chiến lược để đưa
Korczark ra khỏi đó. Ông từ chối
công khó của họ và không thể bỏ
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Korczak out.
He dismissed
their efforts, and would not
abandon the children to seek
his own safety. "You do not
leave a child at a time like this."
On
July
22nd,
the
Judenrat, the official liaison
between the Germans and the
ghetto Jews, was informed that
"evacuation to the east" would
begin that very day. Adam
Czernickow, the appointed
head of the Judenrat, was
ordered to have 6000 people
ready to move out by 4 PM! He
asked for an exemption for the
orphans, but was not given an
immediate answer. "Meet that
quota, or we will kill your wife!"
He refused to sign the order
that was posted, but his
policemen and German troops
began carrying out the roundup
immediately. The next day,
Czernikow was told that the
orphans
would
not
be
exempted.
They
were
"unproductive". The leader of
the Judenrat sat disconsolate at
his desk, took the poison he
had secreted in a special
compartment, and died rather
than be a party to turning
helpless children over to the
Germans.
It was Nazi practice to
spring the roundups completely
by surprise. No one knew who
would be rousted out at
gunpoint next. Each deportee
was permitted to carry seven
pounds of gear, plus food for
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những bọn trẻ mà tìm kiếm sự
an toàn cho mình. “Bạn không
thể bỏ một đứa trẻ vào thời điểm
như thế nầy”.
Vào ngày 22 tháng Bảy, Hội
đồng người Do thái, tổ chức hợp
pháp để liên hệ giữa người Đức
và khu ổ chuột Do thái, nhận
được thông báo “người Do thái
phải di tản về phía đông”, sẽ tiến
hành
mỗi
ngày.
Adam
Czernickow được chỉ định làm
chủ tịch Hội đồng người Do thái,
được lịnh phải cho 6,000 người
phải sẵn sàng rời khỏi lúc 4 giờ
chiều! Ông ta xin miễn cho
những trẻ cô nhi, nhưng lập tức
ông được nghe trả lời, “Phải đáp
ứng cho đủ số người, nếu không
chúng ta sẽ giết vợ ngươi!” Ông
từ chối ký tên sắc lịnh vừa được
dán, nhưng những cảnh sát và
quân đội Đức bắt đầu thực hiện
bố ráp ngay lập tức. Ngày hôm
sau, Czernickow nghe tin rằng
những trẻ mồ côi không được
miễn trừ. Chúng là “những kẻ
không sinh lợi”. Chủ tịch Hội
đồng người Do thái ngồi bất mãn
tại bàn làm việc của ông, ông
uống thuốc độc mà ông lén đem
theo để trong ngăn kéo đặc biệt,
và thà chết hơn là giao nộp
những trẻ em không nơi nương
tựa cho người Đức.
Đó là cách người Đức quốc
xã thực hiện những cuộc bố ráp
hoàn toàn gây ngạc nhiên.
Không ai biết trước mình ở dưới
họng súng vào giờ kế tiếp. Mỗi
người bị trục xuất chỉ được phép
mang theo bảy pounds (3 kg
rưỡi) quần áo, vật dụng kể cả
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three days. They were lined up
and marched just outside the
wall to waiting trains of cattle
cars.
No one knew what
happened to the thousands
evacuated daily. Some believed
the German claim of relocation
to labor camps elsewhere. But
there were rumors of a much
more ominous fate. Only a few
senior Germans knew their real
destiny in the gas chambers at
Treblinka and elsewhere. Some
Jews relished what they saw as
liberation from the tribulation
inside the walls. Others tried
frantically to get themselves
into some exempt category,
usually by working for the
Nazis.
Korczak
started
planning
to
convert
his
orphanage to a factory in which
the children would be of use to
the Germans by sewing army
uniforms. His attempts came
too late.
The Doctor himself was
caught up in one of the
roundups while scrounging for
food for his shelter. He was
about to be loaded on one of
the trains when a Jewish
policeman recognized him and
in the confusion was able to
rescue and return him to the
ghetto.
And then the fateful 6th of
August!
As the 192 children and 10
adults in the orphanage were
finishing
their
meager
breakfast, two blasts of a

www.suoithieng.com

lương thực cho 3 ngày. Họ phải
xếp hàng và đi dọc bức tường
đến những xe lửa chở súc vật
đang chờ họ. Không ai biết
những gì sẽ xảy ra cho hàng
hàng ngàn người di tản mỗi
ngày. Một số người tin rằng
người Đức sẽ đưa họ đến những
trại lao động ở nơi nào đó.
Nhưng tin đồn về số phận xấu
thì nhiều hơn. Chỉ có vài người
Đức già thì biết số phận thực sự
của họ là ở trong phòng hơi ngạt
ở Treblinka và một số nơi khác.
Vài người Do thái thì vui hưởng
những gì họ thấy như sự thoát
khỏi sự ngược đãi bên trong
những bức tường. Những người
khác cố tưởng tượng cách hão
huyền rằng họ sẽ được liệt kê
vào loại miễn trừ như làm việc
cho Đức quốc xã. Korczark bắt
đầu lập kế hoạch để chuyển từ
trại mồ côi sang một xưởng làm
việc trong đó trẻ em sẽ được
người Đức dùng để may đồng
phục. Nỗ lực của ông đến quá
trễ.
Bác sĩ đã bị bắt trong một
cuộc bố ráp trong khi ông quyên
góp thức ăn cho cô nhi trong nơi
trú ngụ của ông. Ông sắp bị dồn
lên trên một trong những chiếc
xe lửa thì một người cảnh sát Do
thái nhận ra ông và trong lúc hỗn
độn có thể cứu ông và đưa ông
về khu ổ chuột Do thái.
Và rồi ngày định mệnh, ngày
6 tháng Tám!
Khi 192 trẻ em và 10 người
lớn trong cô nhi viện vừa ăn
điểm tâm xong, hai hồi còi vang
lên và tiếng loa, "ALLE JUDEN
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whistle and the`dreaded cry
"ALLE JUDEN RAUS!" ("All
Jews out!) rang through the
building.
It had come -deportation? -- relocation? -who knew? Korczak asked for
time for the children to collect
their belongings. "You have
fifteen minutes," he was told.
The children did not know
what was happening, except
that for a third time in two
years they were being uprooted,
moved. Korczak and his staff
understood instinctively that
their duty now was to display
calm and disciplined leadership
to
prevent
terror
from
overwhelming and devastating
the children. He ordered them
to line up quietly in rows of
four. He lifted one of the
youngest into his arms, took
the hand of another, and
started the slow, dignified
march of his small army out of
the
sanctuary
that
had
constituted all the security the
children knew in life. Some of
the youngsters sang a marching
song learned in summer camp
-- "Though the storm hurls
around us, let us hold our
heads high" -- as they moved
through the fetid streets and
out of the ghetto into a bright,
sunny plaza that belied the
blackness of the fate awaiting
them. Some 4000 children and
caretakers joined them that
day.
A few witnesses later said
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RAUS!" (Tất cả người Do thái
phải ra đi) vang dội cả tòa nhà.
Bị trục xuất ư? --- Bị đổi sang trại
khác? --- Ai biết được? Korczak
hỏi giờ cho bọn trẻ thu góp đồ
đạc. Người ta trả lời, “Chỉ có 15
phút thôi”.
Bọn trẻ không biết chuyện gì
sẽ xảy ra, ngoại trừ lần thứ ba
trong vòng hai năm, chúng rời
khỏi tổ ấm để ra đi. Korczak và
những người nhân viên theo bản
năng biết rõ rằng bổn phận của
họ bây giờ là bình tĩnh và
nghiêm túc sử dụng tài lãnh đạo
của họ để tránh sự hỗn loạn
trong bọn trẻ. Ông ra lệnh các
em yên lặng xếp thành hàng
bốn. Ông bồng một trong những
em nhỏ nhất trên tay, cầm tay
dắt một em khác, và từ từ tiến
bước diễn hành của một đội
quân nhỏ bé của ông ra khỏi nơi
thánh đường vốn đã tạo thành
tất cả sự an ninh mà các trẻ em
biết được trong cuộc sống mình.
Vài em nhỏ hát bài tiến quân ca
mà các em học được trong trại
hè – “Dù giông bão gầm thét
chung quanh ta, chúng ta hãy
ngẩng cao đầu lên” – khi các em
di chuyển qua những con đường
hôi hám và ra khỏi khu ổ chuột
Do thái để đi vào quảng trường
sáng sủa nhưng chứa đựng sự
đen tối của số phận đang chờ
mọi người. Có khoảng 4000 trẻ
em và những người chăm sóc
cùng đi với họ trong ngày ấy.
Về sau vài nhân chứng nói
rằng một nhân viên SS (đơn vị
tinh nhuệ cận vệ của Hitler) tiến
đến gần Korczak tay cầm 1 tờ
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they saw an SS officer approach
Korczak with a paper and speak
to him briefly as he waited by
the train. Could it have been a
last minute offer of his release
gained by some influential
friend?
The doctor listened,
then waved him away and led
the children into the terrible,
waiting railway wagons.
Some have questioned his
final decision to accompany his
children to the end.
Others
point to it as a uniquely heroic
gesture.
They do not
understand that it was much
simpler than that -- a natural
action wholly consistent with
the moral decisions he had
made all his life.
Henryk
Goldszmit, Janusz Korczak
would wonder why such a big
thing has been made of it.
Sixty years after this resolute
doctor was sacrificed to the
terrible hatred of the Nazi
monsters, as three hundred
people watched in a heavy
downpour, a memorial bronze
statue of Janusz Korczak was
dedicated in Warsaw's Jewish
cemetery.
It depicts the
lifelong advocate of children
walking hand in hand with his
orphans on their final march to
the gas chambers.
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giấy và nói ngắn với ông khi ông
chờ chuyến xe lửa. Có thể đó là
phút cuối cùng đưa cho ông tờ
phóng thích do vài người bạn có
ảnh hưởng của ông chăng? Vị
bác sĩ lắng nghe, rồi vẫy tay
chào từ biệt anh ta và dẫn các
em vào những toa xe lửa khủng
khiếp đang chờ đợi.
Một số người đặt câu hỏi về
quyết định cuối cùng của ông khi
đi cùng với các em đến chỗ
chấm dứt. Những người khác
xem đây là hành động anh hùng.
Họ không hiểu rằng đó là sự quá
đơn giản hơn là – một hành
động tự nhiên hoàn toàn phù
hợp với những quyết định đạo
đức mà ông đưa ra trong suốt
cuộc
đời
mình.
Henryk
Goldszmit, Janusz Korczak sẽ
ngạc nhiên tại sao điều lớn lao
đó đã được thực hiện như vậy.
Sáu năm sau sự kiện bác sĩ
kiên quyết nầy đã hi sinh dưới
tay những con ác quỉ Đức quốc
xã ghen ghét kinh khủng, thì ba
trăm người chứng kiến một bức
tượng đồng đen nặng của
Janusz Korczak được dựng lên
tại Nghĩa Trang Do thái Warsaw.
Nó mô tả cả một cuộc đời binh
vực trẻ em, tay cầm tay bước đi
với các cô nhi trên cuộc diễn
hành lần cuối đến phòng hơi
ngạt.
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ó một số biểu tượng về Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh,
mỗi biểu tượng phản ảnh một số đặc tính của Ngài. Khi
nhắc đến lửa, Kinh Thánh bày tỏ Đức Thánh Linh đầy quyền năng
(Công Vụ 2:3, 43), khi Ngài đến như luồng gió thổi, bày tỏ sự thăm
viếng ngọt ngào của Chúa Thánh Linh trên những người được tái
sanh (Giăng 3:8), hoặc như sông nước tuôn chảy trong lòng của
những người khao khát chân lý (Giăng 7:37-39) v.v…Trong phạm
vi bài viết này, xin mời quý độc giả cùng tìm hiểu về Đức Thánh
Linh qua hình ảnh chim bồ câu.
Khác với nhiều giống chim, bồ câu thích sống nơi rộng, thoáng,
sạch sẽ, yên tĩnh. Vì thế, khi chuồng bẩn thỉu, hôi hám chúng
thường bỏ chuồng bay đi nơi khác. Bồ câu có khả năng tự kiếm mồi,
nhặt thóc ngoài ruộng đồng hoặc cơm, gạo rơi vãi trong các khu chợ,
khu dân cư… vì vậy chúng ta không mấy ngạc nhiên với những hình
ảnh thân thiện, thanh bình khi chim bồ câu đáp đậu tìm thức ăn tại
các quảng trường và khu phố đông người. Thân bồ câu được bao
phủ với hai lớp lông. Lớp lông vũ còn gọi là lông ống có phiến lông
rộng bao phủ toàn thân tạo thành cánh, đuôi chim. Lớp lông tơ mọc
áp sát vào thân, chỉ có chùm sợi lông mảnh tạo thành lớp xốp giữ
nhiệt và làm thân chim nhẹ, và giúp thân nhiệt chim bồ câu ổn định
trong điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi; vì vậy chúng có thể
sống trong điều kiện thời tiết khác nhau. Bồ câu tròn một tuổi có sức
chịu đựng dẻo dai khi có thể bay cao 100 đến 150 mét với tốc độ 50
km/giờ trong khoảng cách 70 km, bay cao và xa hơn nữa đối với bồ
câu 2 tuổi; chim đưa thư có thể bay đi và vẫn nhớ đường bay về nơi
xuất phát với khoảng cách 1.300 km!
Dù với bộ não chỉ lớn bằng hạt đậu, bồ câu vẫn biểu hiện cảm
xúc. Chúng không có biểu cảm trên khuôn mặt dễ dàng nhận ra như
con người, nhưng các phản ứng sinh học dây chuyền của chúng đã
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diễn ra trong các cấu trúc thần kinh khiến chúng biểu lộ những cảm
xúc hết sức đặc biệt. Các cặp bồ câu đực và cái dành cho nhau sự
chăm sóc chu đáo, chúng thường rỉa lông cho nhau, che phủ nhau
lúc trời lạnh. Khi một con chim bị gãy chân hay đau bịnh, con kia
dành hết thì giờ để chăm sóc chim bị nạn cho đến khi nó được lành!
Cặp đôi chim bồ câu có thể chia sẻ thức ăn, thông tin và trách nhiệm
nuôi dưỡng chim con. Bồ câu thường giấu kỹ chim con và luôn để
mắt để nuôi nấng, theo dõi từng bước đi chập chững của chúng,
nâng đỡ những lần quạt cánh đầu tiên để giúp chim non thích ứng
với cuộc sống mới.
Bồ câu là loài chim có nhiều đặc điểm khiến chúng được yêu
thích khắp nơi trên thế giới, và được xem là biểu tượng cho hòa bình.
Những đặc điểm của chim bồ câu về sự tinh sạch, năng lực dẻo dai,
tình yêu chung thủy… cho chúng ta liên tưởng đến những đặc tính
về Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng bình an, Đấng thánh khiết, Đấng
quyền năng, Đấng yêu thương… Chúng ta cùng suy gẫm những đặc
tính nầy của Đức Thánh Linh qua những câu chuyện và những câu
trong Kinh Thánh.
Trong cơn Đại Hồng Thủy thời kỳ Nô-ê, sau 40 ngày đêm mưa
lớn ngập lụt, ông Nô-ê đã thả một con chim bồ câu để xem nước lụt
đã rút hết chưa. Sau hai lần được thả ra, chim bồ câu đã bay về tàu
với một lá ô-li-ve ngậm trên mỏ, báo tin bình an cho ông Nô-ê là
nước đã giảm bớt trên mặt đất (Sáng-thế-ký 8:6-11). Hình ảnh này
đã tạo cảm hứng cho nhiều nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ sáng tác những
tác phẩm để ca ngợi hòa bình, lòng nhân ái. Nhiều tổ chức trên thế
giới cũng dùng biểu tượng hòa bình này để hàn gắn những đổ vỡ do
phân biệt chủng tộc, chiến tranh hay thiên tai gây ra. Sự bình an thật
chỉ có nơi những người đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu, vì Ngài đã
hứa: "Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng
Yên Ủi khác để ở với các ngươi đời đời.”(Giăng14:16). Chúng ta
cám ơn Chúa vì sự bình an Chúa cho chúng ta chẳng phải như thế
gian có, dù trong nghịch cảnh chúng ta vẫn có sự vui mừng, bình an
và hi vọng (Giăng 14:27; Rô-ma 12:12).
Chúng ta cám ơn Chúa khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm
Chúa và Chủ đời sống mình; Đức Thánh Linh ngự vào đời sống
chúng ta ấn chứng cho chúng ta làm con cái Đức Chúa Trời, và
Đấng Yên Ủi không chỉ ban sự bình an cho chúng ta mà còn thánh
hóa chúng ta mỗi ngày: "Không phải bởi việc làm công bình mà
chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, Ngài cứu
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chúng ta, bởi việc rửa về sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh
Linh" (Tít 3:5). Trong quá trình nên thánh của chúng ta, là những
Cơ Đốc nhân, Đức Thánh Linh luôn muốn chúng ta mời Ngài làm
chủ trong đời sống để được Ngài tiếp tục biến đổi, “nhặt đi” những
tội lỗi dễ vấn vương của con người cũ của chúng ta. Nếu chúng ta
biết vâng lời Chúa dạy mỗi ngày bước đi trong Đức Thánh Linh, trái
của sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành,
trung tín, mềm mại và tiết độ sẽ phát triển trong chúng ta thay thế
cho những buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gổ, say sưa
vv…; vì vậy sứ đồ Phao Lô có khuyên “Hãy bước đi theo Thánh
Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”(Ga-la-ti
5:16).
Trong thời Cựu Ước, Đức Thánh Linh được biết đến với cụm từ
“Thần Đức Giê-hô-va,” và công tác của Ngài thật vĩ đại, đầy quyền
năng. Ngài đồng công với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong sự
sáng tạo vũ trụ và hành tinh xinh đẹp nầy (Sáng thế ký 1:2), Ngài
đồng hành với dân Y-sơ-ra-ên trong suốt cuộc hành trình ra khỏi Aicập qua sự bảo vệ họ trong trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm.
Trong thời kỳ các quan xét và các vua của dân Y-sơ-ra-ên, Thần
Đức Giê-hô-va cảm động, đầy dẫy trên
Giô-suê, Ghê-đê-ôn, Sam-sôn… đứng
lên giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức
của quân ngoại bang, Ngài ban sự khôn
ngoan cho các tiên tri để xức dầu cho
Đa-vít, Sa-lô-môn làm vua…dấy lên các
tiên tri Sa-mu-ên, Ê-li, Na-than…cáo
trách tội lỗi của các vua gian ác, và truất
phế vua Sau lơ bội nghịch, cố chấp
(1Sa-mu-ên 15:23, 16:14).
Trải qua thời kỳ Tân Ước, Đức
Thánh Linh đáp đậu trên Chúa Giê-xu
qua hình ảnh chim bồ câu. Ngài đồng
hành trong chức vụ của Chúa Giê-xu
trên đất, đầy ơn trên sự giảng dạy đến nỗi dân chúng “lấy đạo Ngài
làm lạ; vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy
thông giáo”(Ma-rhi-ơ 7:28). Chúa Giê-xu luôn luôn nhờ cậy Đức
Thánh Linh trong công tác giảng đạo, đuổi quỷ, chữa bịnh (Lu-ca
4:18, Ma-thi-ơ 12:28). Đặc biệt, công vụ của Đức Thánh Linh trong
thời kỳ các sứ đồ nổi bật với các cuộc truyền giáo đầy kết quả của
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Phi-e-rơ, Ê-tiên, Phi-líp… cho người Do-thái và của Phao-lô, Ba-raba…cho dân ngoại. Chúa đồng công với các sứ đồ khiến“mọi người
đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ” Công-vụ
2:43), và Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu được loan truyền từ
thành Giê-ru-sa-lem tới thành La-mã, lan ra bốn phương (Cô-lô-se
1:23). Trong thời đại ngày nay, suốt hơn 20 thế kỷ qua, Đức Thánh
Linh đã và đang hành động khắp nơi trên thế giới qua vô số cuộc
phục hưng lớn nhỏ khác nhau. Ngài dấy lên những nhà truyền giáo,
giáo sĩ đầy ơn trải qua các thời đại như Martin Luther, John Wesley,
Dwight Moody, Billy Graham, Tống Thuợng Tiết …đã đem hàng
trăm triệu người trở lại tin nhận Chúa, và Tin lành đã được rao
truyền đến hầu hết các quốc gia trên thế giới!
Thế giới chúng ta đang sống trong bất an và tranh chiến về
nhiều mặt, mỗi lúc càng dữ dội hơn, lòng khao khát được bình an
nơi tâm hồn mỗi người càng tha thiết hơn, và tinh thần hòa bình, yêu
thương từ hình ảnh chim bồ câu cũng chính là ước mong sâu thẳm
nơi mỗi người trong chúng ta, và Đức Thánh Linh là Đấng giúp
chúng ta có được điều đó! Thánh Linh không phải là một ảnh hưởng,
một quyền lực hay là một ân huệ ra từ Đức Chúa Trời, mà chính
Ngài là Đức Chúa Trời, nên Ngài là sự yêu thương cũng như chính
Đức Chúa Trời là sự yêu thương (1Giăng 4:8), và “sự yêu thương
của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh
Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Khi chúng ta tiếp
nhận Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Linh đến trong tấm lòng chúng ta,
Ngài bắt đầu khiến cho chúng ta nhậy cảm đối với tiếng nói yêu
thương của Ngài để hướng dẫn tư tưởng, tình cảm và ý muốn của
chúng ta theo lời Chúa. Những lúc chúng ta sống theo xác thịt, kết
bạn với thế gian tội lỗi Đức Thánh Linh buồn lắm và cáo trách để
chúng ta ăn năn trở lại mối tương giao thân thiết với Ngài.,“Đức
Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham
mến chúng ta đến nỗi ghen tương”(Gia-cơ 4:5), vì vậy chúng ta chớ
làm buồn cho Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài chúng ta được ấn chứng
đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sô 4:30).
Ước mong những dòng suy nghĩ và những câu Kinh Thánh về
Đức Thánh Linh qua hình ảnh chim bồ câu đem đến cho tôi và quý
độc giả kinh nghiệm được sự hiện diện ngọt ngào, bình an của Đức
Thánh Linh cũng như sự vận hành đầy quyền năng, yêu thương của
Ngài trong đời sống chúng ta, giúp chúng ta sống một đời sống mới
trong Ngài đầy kết quả!
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“Kính tặng các đoàn truyền giáo Việt Nam
nhân lễ PHỤC SINH”

H

oa cúc nở, vàng mơ trước ngõ
Rủ nhau về mở hội Thiên Ân
Kính dâng lên Chúa yêu thương
Tình Cha thành tín vấn vương đời đời.
Trong gió nổi, ta như chiếc lá
Chúa là tòa núi cả bao quanh
Đời con tựa cánh chim xanh
Véo von vui hót lượn quanh giữa trời.
Đầy ơn Chúa, nhớ mùa gặt mới
Trên quê hương, kẻ tưới người trồng
Tin Lành gieo khắp núi sông
Hồng Hà vui đón – Cửu Long hát mừng.
Xin cảm tạ người tôn danh Chúa
Suốt bốn mùa sóng gió ngàn khơi
Ra đi gõ cửa khắp nơi
Năm châu bốn biển vang lời Phúc Âm
Đất tạm dung hoa hồng đua nở
Người thương ta mở rộng vòng tay…
Tàn đêm bừng sáng nắng mai
Cám ơn xứ sở thứ hai trọn lòng!
Tạ ơn Chúa đời đời hằng sống
Trong lòng người như bóng với hình
Ngọt ngào lời Thánh bên mình
Dắt dìu con trong biển tình yêu thương!
26
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Đường đời khúc khuỷu chông gai,
Ấy là ta sẽ vạch
một con đường
Dốc cao hố thẳm ngắn dài trăm năm.
trong đồng vắng, và
khiến những sông
Mừng vui có đến bao lăm,
chảy trong nơi sa
U sầu lao nhọc gấp trăm ngàn lần.
mạc. (Esai 43: 19)
Em từng có lúc chồn chân,
Nắm chặt lời hứa dạy khuyên,
Có lúc mệt mỏi oán ân tình đời.
Ngắm nhìn khải tượng ta truyền bước đi.
Có lúc lạc lỏng chơi vơi,
Đừng lo khốn khó gian nguy,
Tìm đâu người bạn có lời cảm thông.
Ta đi bên cạnh chẳng khi nào rời.
Em nghe Chúa phán với lòng,
1
Khi con nước mắt đầy vơi,
Ta là bạn hữu ở trong cuộc trần.
Ta sẽ lau ráo dùng lời hỏi han.
Con ơi, đừng sợ gian truân,
2
Ngước lên nhìn nắng thiên đàng,
Ta sẽ đi với, ẵm bồng con luôn.
Sáng soi, sưởi ấm, nhạc vang vui mừng.
Dù nơi vắng vẻ gai chông,
Thần ta như nước sông nguồn,
Ta vạch đường mới,
3
Sẽ đem phước hạnh tràn tuôn vào lòng.
khiến sông chảy vào.
Cho con đạt được ước mong,
Biến nơi sa mạc cháy khô,
Thấy hương hoa nở ở trong cuộc đời.
Thành vườn phước hạnh
Bước lên đường thánh tuyệt vời,
tuôn trào suối thiêng.
_____________________
Tắm sông Linh Chúa ở nơi thiên thành. 4
1
Giăng 15:15
Đền vàng ngọc bích bao quanh, 5
2
Ê-sai 46:4
3

Esai 43: 19
Khải-huyền 22:1
5
Khải-huyền 21:11
4
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B

ao tht thách ho,n n,n c d*n dQp
Con m>t nhoài ch,y )/n phNc chân Cha
Con l%ng yên trong bóng cánh hiPn hòa
TrWn v•n lòng ng?zng trông tin cQy Chúa
M%c giông bão cu]c ) i )ang giIng bZa
Con v€ng tin ch )ji Chúa m$ )? ng
D^u phía tr? c còn treng xóa mù s?#ng
D^u bóng )êm v(n v?#ng lòng n%ng tr"u…
/n bên con, Chúa phán thQt êm dDu
Thánh Linh Ngài thông hibu s th$ than
CJu kh}n thay, Ngài lau ráo l> tràn
(ng Yên- Zi luôn trong con nâng )z.
Con phó thác t ng b? c )? ng trec tr$
CQy trông Chúa hdng tb trD, )*ng hành
úng th i )ibm ý Chúa s~ trWn thành
Con s~ theng nh Thánh Linh )Jy d^y
Con )ec theng nh leng nghe Chúa d,y
ThJn L~- thQt luôn khCi to, giCi bày
D^n det con vào L~ thQt- L i Ngài
Giúp bi/t Chúa cùng ch?#ng trình huyPn nhi>m.
T tâm th c con v^n luôn tìm ki/m
MNc )ích Ngài, xin làm trWn qua con
D^u linh trình có nh€ng b? c y/u mòn
Nh? x?#ng khô ch Chúa ban h#i s'ng
S~ ) ng dQy nh Linh- nIng chuybn )]ng
Cùng ti/n b? c v i thQp t hùng binh
Theo chân Chúa rao ân c u di>u vinh
V•n tín trung )ji trông ngày g%p Chúa.

Ph?#ng ThCo
ThCo
April 2019
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“Hãy hát ra sự
vinh hiển của danh
Ngài, Hãy ngợi khen
và tôn vinh Ngài.” Thi-thiên 66:2
“Ngài dùng quyền
năng Ngài mà cai trị
đời đời; Mắt Ngài
xem xét các nước:
Những
kẻ
phản
nghịch chớ tự-cao” Thi-thiên 66:7
“Ngài ban sức
mạnh cho kẻ nhọc
nhằn, thêm lực lượng
cho kẻ chẳng có
sức.” - Ê-sai 40:29
“Nhưng Đức Chúa
Trời, là Đấng giàu
lòng thương xót, vì cớ
lòng yêu thương lớn
Ngài đem mà yêu
chúng ta” - Ê-phê-sô
2:4
“Khi nào Đấng
Yên ủi sẽ đến, là
Đấng ta sẽ bởi Cha
sai xuống, tức là
Thần lẽ thật ra từ
Cha, ấy chính Ngài sẽ
làm chứng về ta.” Giăng 15:26
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D ù cho con có bịnh đau,

Dù cho sức yếu, nát nhàu tả tơi,
Dù cho thân xác rả rời,
Dù cho tất cả chẳng lời ủi an,
Dù cho mất hết bạc vàng,
Dù cho hơi thở dần tàn qua đi,
Dù cho mắt chẳng thấy chi,
Dù cho thử thách nặng trì hồn linh,
Thì con lấy hết sức mình,
Quyết tin cậy Đức Thánh Linh quan phòng,
Thì con cũng mãi trông mong,
Nơi quyền năng thánh thỏa lòng yên ninh,
Thì con biết Chúa tràn tình,
Ẩm bồng qua những hành trình gian nguy,
Thì con thấy Chúa toàn tri,
Hằng luôn tể trị từng li cuộc đời…

29

Danh Ngài vinh hiển từng trời,
Quyền Ngài tuyệt đối, đời đời không thay,
Sức Ngài vượt hết từng mây,
Tình ngài vô hạn phủ vây con hoài,
Linh Ngài dạy dỗ từng ngày,
Lời Ngài hằng sống tỏ bày về Cha!
Hết lòng con mãi ngợi ca,
Chương trình cứu rỗi cao xa khôn lường,
Tạ ơn Chúa mãi yêu thương,
Thường xuyên chăm sóc trọn đường bên con!
Hỡi người sông núi nước non,
Hãy mau tin Đức Chúa Con bây giờ,
Mở lòng kính mến, tôn thờ,
Vì Ngài đáng để ta nhờ cậy trông!
Dù cho nước chảy ngược dòng,
Đời ta có Chúa mãi không sợ gì!

Tiể
Tiểu Minh Ngọ
Ngọc

Let me not live a life that¸s free
From the things that draw me close to Thee,
For how can I ever hope to heal
The wounds of others I do not feel?
If my eyes are dry and I never weep,
How do I know when the hurt is deep?
If my heart is cold and it never bleeds,
How can I tell what my brother needs?
For when ears are deaf to the beggar¸s plea
And we close our eyes and refuse to see
And we steel our hearts and harden our minds
30
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And we count it a weakness whenever we¸re kind,
We are no longer following the Father¸s way
Or seeking His guidance from day to day§
For, without crosses to carry and burdens to bear,
We dance through a life that is frothy and fair,
And, chasing the rainbow, we have no desire
For roads that are rough and realms that are higher§
So spare me no heartache or sorrow, dear Lord,
For the heart that hurts reaps the richest reward,
And God blesses the heart that is broken with sorrow
As He opens the door to a brighter tomorrow§
For only through tears can we recognize
The sufferings that lies in another¸s eyes.

She

rises up at break of day;
And through her tasks she races;
She cooks the meal as best she may
And scrubs the children’s faces.
While school books, lunches,
ribbons, too,
All need consideration.
And yet the census man insists
She has “no occupation.”
When breakfast dishes all are done,
She bakes a pudding, maybe;
She cleans the rooms up one by one,
With one eye watching baby;
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The mending pile she then attacks,
By way of variation,
By the way the census mass insists
She has “no occupation.”
She irons for a little while,
Then presses pants for daddy;
She welcomes with a cherry smile
Returning lass and laddie.
A hearty dinner next she cooks
(No time for relaxation)
And yet the census man insists
She has “no occupation.”

--Author Unknown
o 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.

T

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 or gold refined,
No hoarded wealth of clinking, glittering pelf,
I give 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’s 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.

--Merrill C. Tenney
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(Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam số 362)

B

ài hát danh tiếng này do Mục Sư Judson W. Van De
Venter viết lời, và được một người cộng sự đắc lực của
ông phổ thành nhạc.
Mục Sư Judson W. Van De Venter sinh ngày 05 tháng 12
năm 1855 trong một gia đình làm nông trại thuộc thành phố
Dundee tiểu bang Michigan. Sau khi tốt nghiệp đại học Hillsdale,
Vanter làm giáo sư dạy nghệ thuật (Art Teacher). Sau đó ông làm
cố vấn về nghệ thuật cho một trường công lập ở thành phố
Sharon thuộc tiểu bang Pennsynvania. Trong thời gian này ông
cũng là nhân viên đắc lực trong Hội Thánh Giám Lý tại thành
phố ấy. Ông thường tham gia tích cực trong các cuộc truyền
giảng Tin Lành do Hội Thánh tổ chức. Lúc ấy các bạn hữu trong
Hội Thánh nhận thấy ông có ân tứ để phục vụ Chúa nên khuyên
nhủ ông từ bỏ nghề dạy học để chuyên lo việc giảng đạo cho
Chúa. Trong nội tâm ông có sự tranh chiến kéo dài suốt 6 năm
sau đó, không biết nên tiếp tục phát triển nghệ thuật theo khả
năng của mình hay bỏ nghề và theo chức vụ giảng đạo.
Cuối cùng sự tranh chiến chấm dứt. Ông quyết định dâng trọn
cuộc đời để hầu việc Chúa. Ông viết bài hát này và Winfield S.
Weeden phổ nhạc. Bài hát xuất bản năm 1896 (lúc ông 41 tuổi).
Theo lời ông tâm sự, bài hát này được viết lúc ông đang họp hội
nghị về Kinh Thánh tại nhà thờ ông George Sebring, là sáng lập
viên một Hội Kinh Thánh tại Ohio.
www.suoithieng.com
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Winfield S. Weeden, người cộng tác chặt chẽ nhiều năm với
Venter trong việc giảng Tin Lành, là một người có giọng hát rất
hay. Weeden cũng là một giáo sư dạy hát trong trường học tại
Ohio. Ông Weeden thường hướng dẫn hát trong chương trình
giảng của Venter, đồng thời cũng soạn nhiều tuyển tập nhạc
truyền giảng trong đó có bài “Hiến Cả Thảy Cho Ngài.” Weeden
qua đời năm 1908 (thọ 61 tuổi). Trên mộ bia của ông người ta để
hàng chữ “I surrender all.”
Mục Sư Venter đi giảng nhiều nơi trong nội địa cũng như
sang Anh và Tô Cách Lan. Mục Sư về với Chúa năm 1939, thọ
84 tuổi.
Đời sống của Mục Sư Venter
có ảnh hưởng trên nhiều người,
trong đó có nhà truyền giáo Billy
graham. Ông Graham thuật lại
rằng trong cuối thập niên 1930,
Mục Sư Venter lúc đó ở tại
Tampa, Florida, đã thường xuyên
đến thăm trường Kinh Thánh
Trinity Bible College, nơi Billy
Graham theo học. Billy Graham
mến ông Venter vì cớ đời sống
ông đơn sơ nhưng tâm linh ông
sâu nhiệm, và ông thường hát
Thánh Ca tôn vinh Chúa với cả
tấm lòng yêu mến.
Thật Đức Chúa Trời có vùa giúp cho những người bằng lòng
hy sinh hết mọi sự vì Ngài. “Ai gìn giữ sự sống mình thì mất,”
nhưng Chúa vẫn thành tín để ban lại cho những ai chịu hy sinh
đời sống mình để Ngài sử dụng trên đất này.
Hiện bạn đang có quyết định nào? Xin Chúa ở cùng và soi
dẫn bạn.
Muốn thật hết lòng.

LÊ-VI sưu tầm
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H

ằng năm, cứ vào tháng Tư thì cộng đồng người Việt hải
ngoại tuy không hẹn mà lại cùng nhắc nhớ nhau về nhiều
cái chết. Cái chết của nền Đệ Nhị Cộng Hòa miền Nam Việt Nam.
Cái chết của người Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình, chán ghét
chiến tranh… đã “chết thật tình cờ, nằm chết như mơ” xuyên suốt
hai mươi năm dài nội chiến. Cái chết của thường dân Huế trận thảm
sát Tết Mậu Thân, của đoàn người chạy loạn trên Đại Lộ Kinh
Hoàng mùa hè đỏ lửa, của vô số người Việt miền Nam đủ mọi thành
phần đã bỏ mình giữa rừng sâu hay ngoài biển cả trên bước đường
tìm kiếm tự do. Bên cạnh đó, người ta cũng không thể nào quên cái
chết của những chiến sĩ can trường đã liều thân giữa vòng lửa đạn
để bảo quốc vệ dân. Rồi khi chiến cuộc chấm dứt, họ lại tiếp tục
chết vì rất nhiều duyên cớ khác nhau… mà phần lớn là trút hơi tàn
trong các trại tù cải tạo giữa chốn rừng sâu nước độc. Và thật lạ, là
cũng cứ vào tháng Tư hàng năm, mỗi lúc nghe lại câu chuyện về
những cái chết ấy… lòng tôi luôn bị chìm đắm trong nỗi ray rứt bùi
ngùi khi thầm so sánh vận mệnh Việt Nam cùng thân phận của dân
tộc Do Thái buổi đầu tiên dựng nước.
Về một phương diện nào đó, dân tôi và dân họ có nhiều điểm rất
chung. Cùng thông minh chịu khó, cùng chân thật hiền hòa, cùng
yêu mến xóm làng, nặng tình gia tộc, cùng trải nghiệm những thời
kỳ chinh chiến khó khăn hoặc phải làm thân nô lệ. Rồi cùng liều
lĩnh làm những cuộc viễn hành, bồng bế dắt díu nhau đi với niềm hy
vọng có thể bỏ quên mọi nỗi khốn khó sau lưng, để làm lại cuộc đời
trên miền Đất Hứa. Thế nhưng, đang lúc họ bình bình an an vượt
qua đồng vắng mênh mông với đám mây che nắng ban ngày, trụ lửa
sưởi ấm ban đêm, ăn loại bánh ma-na bổ dưỡng từ trời, uống nguồn
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nước trong lành nơi vầng đá… thì dân tôi đói khát ngặt nghèo, nào
mưa bão hãi hùng, nào cướp biển cướp rừng giết người vô tội vạ.
Dân nào nước nào cũng có các bậc cầm quyền để chăm lo đời sống
người dân, giữ gìn cương thổ. Nhưng đang khi lãnh đạo của họ trải
tháng năm tận hiến để chia buồn xẻ khổ với toàn dân, ngày sứ mệnh
hoàn thành tất cả vinh quang chỉ mong được gói gọn trong năm chữ
“Đức Chúa Trời chôn người” đã tuyệt vời phước hạnh, thì lãnh đạo
của chúng tôi cơn quốc phá gia vong người đau lòng tuẫn tiết - kẻ
bỏ lại đoàn dân, gom của cải dắt vợ con chạy trốn… Chuyện đời, đã
là thân phận nhân sinh ai lại không muốn cơm no áo ấm, cuộc sống
yên vui, gia đình hạnh phúc. Chỉ vì trót lỡ sa chân vào biển tội nên
phải lâm cảnh khổ đau. Chỗ khác nhau giữa hai dân tộc, tôi nghĩ
chẳng qua là vì họ biết nương tựa vào Đức Chúa Trời toàn năng,
cũng là Đấng chúng tôi hằng cố công gắng sức kêu gọi dân tộc Việt
Nam đặt niềm trông cậy nơi Ngài để có thể chấm dứt ưu phiền, vui
niềm chân phúc.
Tôi nhớ đã từng kể với quý bạn, khi các chương trình hoạt động
buổi đầu tiên của đoàn truyền giáo Dorcas còn bé bỏng mà tình hình
chung của đất nước vẫn rất khó khăn… thì kế hoạch chính của
chúng tôi chỉ đơn giản là cố gắng tìm cách giúp đỡ những hội thánh
nghèo trong vùng sâu, vùng xa… và chăm lo cho một số người hầu
việc Chúa dấn thân ở lại với bầy chiên trên miền đất quê hương còn
quá nhiều khốn khổ. Những cuộc tiếp xúc đầy cảm động. Những bài
học khó quên. Tuy nhiên, kỷ niệm để đời phải kể đến những lần
chúng tôi được dự phần đưa tiễn một đầy tớ Chúa vào yên nghỉ.
Trao một số tiền nhỏ phụ giúp gia đình người lo liệu đám tang. Tặng
một chiếc áo quan giá trị trung bình để người gửi tấm thân cát bụi.
Không có đông khách viếng vì vấn đề an ninh thôn xóm. Không có
những tràng hoa vì bạn hữu đều nghèo. Không có những bài ai điếu
rất văn chương, không có cả những bản tiểu sử cực kỳ “hoành
tráng.” Tôi thường đứng lặng rất lâu… nhìn tấm hình hài gầy yếu
nằm lọt thỏm vào vuông gỗ hẹp. Đôi tay xếp lại im lìm trên ngực,
làn mi bằn bặt trong giấc ngủ bình yên… Đột nhiên lòng thấy vừa tự
hào vừa đau đớn.
Vài vị trong Ban Chấp Hành đến nói với tôi:
--Vùng này tuy có tiếng là “nóng” nhưng chúng tôi được phước
lắm. Lối xóm mến thương, chính quyền cũng không làm khó dễ…
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Tôi thầm nghĩ họ có biết đâu, cái
phước ấy chắc chắn đến từ những lần
người lãnh đạo cầu nguyện thâu đêm với
đầu gối chai mòn, với giọt lệ đầm đìa
trong hốc mắt?!
Cô truyền đạo quả phụ đến nói với
tôi:
--Chúng tôi ở nơi hẻo lánh này bạn
bè thì xa, thân quyến cũng khó lòng
thăm viếng. Thường khi kiếm sống bằng
thửa đất nhỏ làm chung với tín đồ; năm
nào Chúa cho trúng mùa cũng chỉ đủ ăn
9 tháng mà thôi. Khi ông ấy ngã bệnh,
con gà con heo, cái bàn cái tủ trong nhà
cũng phải đem cầm bán để lo liệu thuốc men. Đến lúc ông ấy mất là
tôi tay trắng rồi, lo âu bối rối không biết làm sao. Ngờ đâu cô nghe
tin tìm tới giúp đỡ chúng tôi mọi sự. Thật là cám ơn cô quá!...
Không, đã có một điều sai trật trong lời cám ơn chân chất này.
Tâm tưởng tôi chợt nổi lên hình bóng của Môi-se, người đầy tớ
trung kiên, vị tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời… lúc từ giã cõi đời
trên đỉnh Phích-ga… một mình. Bạn đồng lao cùng chung vui xẻ
khổ trong chức vụ giờ nơi đâu? Bầy chiên từng theo chân qua bao
nhiêu tranh chiến hiểm nghèo giờ nơi đâu? Trọn đời lận đận lao đao
vì sứ mệnh hầu như chưa hưởng lấy một ngày vui, nhưng bù lại đã
được chính tay Chủ và Vua của mình đích thân chôn cất, thật phước
hạnh nào nơi trần thế có thể so bằng! Người nằm trong chiếc áo
quan ấy cũng là một chiến binh tiền đồn của Chúa, và tôi, một phụ
nữ góa bụa đơn hèn. Nhưng Ngài đã ban cho tôi cái vinh hạnh được
đến đây để trao tặng người món quà sau chót và nói lời giã biệt cuối
cùng. Ân điển lớn lao khiến linh hồn tôi ớn lạnh!
Đoàn truyền giáo Dorcas khởi hoạt động vào mùa thu 1993, nếu
tính đến tháng Chín năm nay thì tròn 26 tuổi. Trong ngần ấy năm
không lấy gì làm ngắn ngủi, đoàn chúng tôi đã cậy ơn Chúa đi nhiều
nơi, làm nhiều việc, học hiểu nhiều điều… mà quan trọng hơn cả là
được ngày càng sâu nhiệm hơn trong sự thông biết về tình yêu
thương và sự quan phòng của Chúa đối với các đầy tớ rất yêu dấu
của Ngài. Không phải một lần, chúng tôi dừng chân lại một địa điểm
hoặc ghé thăm một nhà thờ nào đó ngoài dự định… Đến nơi rồi mới
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biết tuy chúng tôi hành động vô tình nhưng Đức Thánh Linh hữu ý.
Cũng không chỉ một lần, chúng tôi buộc phải tẻ đường vì có chuyện
xảy ra ngoài kế hoạch. Khi nghĩ lại mới biết mình vừa được cứu
thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo trong đường tơ kẽ tóc…
26 năm có những chuyện vẫn y nguyên. Vẫn có những hội thánh
người sắc tộc âm thầm sinh hoạt trên vùng cao hoặc dọc theo đường
biên giới cứ mãi còn nghèo, tay làm hàm chẳng đủ nhai. Vẫn có
những chiến sĩ tiền phương của Đức Chúa Giê-xu vừa chăn bầy vừa
lao động nhọc nhằn kiếm sống. 26 năm cũng có những chuyện đổi
thay nhiều. Có những tôi con của Đức Chúa Trời ngày còn làm lính
đã miệt mài xông pha đánh trận không ngại nhọc nhằn, chẳng quản
gian lao. Rồi đột nhiên trở nên khá giả nhờ một số nguồn thu nhập
không tên, giờ đây họ đã xếp giáp cất gươm, lo chuyện kinh doanh,
mở mang thương vụ…
Hoạt động của Dorcas chủ yếu là phải gói ghém làm sao để có
thể đáp ứng tốt với các nhu cầu thiết thực của anh chị em chung
niềm tin. Chính vì vậy mà một số kế hoạch hàng năm cũng theo đó
dần thay đổi. Về một mặt, chúng tôi vẫn cố gắng lặn lội tìm kiếm
cho Chúa những linh hồn hư mất, giúp đỡ các bầy chiên bơ vơ lưu
lạc, và kề vai chung lo hỗ trợ những chiến binh đang xông pha ngoài
trận tuyến, đánh giặc từng ngày… Tình hình nhìn chung có vẻ khả
quan, vì kể cũng hơn 10 năm rồi, chúng tôi không còn cái vinh hạnh
được dự phần lo liệu đám tang cho một tinh binh thập tự nào đó đã
hoàn thành sứ mệnh, được Chúa gọi về. Phần ân phước ấy giờ
nhường lại cho một vài gia đình tín hữu không may… Về một mặt
khác, rõ ràng quý vị trong Ban Quản Trị Dorcas có vẻ ưu tư lo lắng
nhiều hơn. Trong lịch làm việc chung/riêng, tôi thấy họ dành thêm
rất nhiều tâm sức và thì giờ để cầu thay cho các chiến binh đang mải
mê bận rộn tậu ruộng, xây nhà… mặc cho cuộc chiến sau cùng cứ
ngày càng khốc liệt.
San thành, tháng Tư 2019

Người Kể Chuyện
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C

on cái là tài sản quý báu nhất của cha mẹ. Không một điều
gì có thể so sánh được. Đó là món quà quý giá mà Đức
Chúa Trời ban tặng. Kinh Thánh chép: “Con cái là món quà Chúa
ban;trẻ thơ là phần thưởng của lòng mẹ.” 1 Bởi thế cho nên, khi con
cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ đã vui mừng đến rơi lệ.
Con biết ba mẹ yêu con rất nhiều không? Vì con là một báu vật
vô giá của ba mẹ. Ba mẹ có thể hy sinh mạng sống để bảo vệ con.
Khi con bắt đầu lớn lên, ba mẹ càng quan tâm, lo lắng cho con hơn
nữa. Khi con biết lật, biết bò, biết đi lững chững, ba mẹ sợ con bị té,
bị ngã. Để con khỏi bị điện giật, ba mẹ phải mua những vật dụng để
bịt lại những ổ cắm điện trong tầm tay của con.
Khi con bắt đầu hiểu biết, đến ngày sinh nhật đôi khi ba mẹ
mang đến cho con món quà sinh nhật chậm, hay là món quà mà con
không thích, con cảm thấy khó chịu với ba mẹ. Con đừng bao giờ
suy nghĩ như thế. Ba mẹ đã sinh ra, và nuôi con cho đến trưởng
thành chính là món quà lớn nhất mà ba mẹ đã tặng cho con, còn quà
sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ. Con hãy luôn luôn trân trọng điều đó.
Còn những thứ khác không đáng kể, con hãy suy nghĩ rộng hơn và
thoáng hơn con nhé.
Con của ba! Trong cuộc đời của con người, thứ quý giá nhất là
cuộc sống. Dù con sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi, thì tình
thương của ba mẹ dành cho con vẫn không bao giờ dời đổi. Dù cho
con đã lập gia đình, có con cái ba mẹ vẫn thương con và lo cho con
như lúc con còn bé thơ. Vì thế cho nên, con chẳng bao giờ có thể
trả hết ân tình đó đâu con. Cho nên trong lúc còn có dịp tiện con hãy
bày tỏ lòng yêu thương ba mẹ, đừng bao giờ để quá muộn rồi hối
tiếc.
_____________________________
1

Thi Thiên 127:3, Bản Phổ Thông
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Điều ba mẹ mong mỏi là con được khỏe mạnh, trưởng thành biết
tự lo cho bản thân và gia đình riêng của con. Đây là điều mà con
phải làm, không ai có thể làm thay cho con được, ngay cả ba mẹ của
con. Vì thế ba mẹ không cần con trả ơn bằng vật chất, mà hãy làm
cho gia đình riêng của con được hạnh phúc.
Ba mong con học hành thật giỏi, gặt hái được những thành tựu
trên con đường học vấn. Vì đó là hành trang con bước vào đời.
Không những con đạt được bằng cấp để đi làm nuôi sống bản thân
và gia đình riêng của con, mà còn phải học hỏi những kỷ năng sống,
nghệ thuật trong giao tiếp, cách đối nhân xử thế với kẻ trên, người
dưới. Con hãy có lòng bao dung, quảng đại với người khác. Hãy biết
nhường nhịn với anh em mình. Con đừng bao giờ cũng muốn hơn
người khác, luôn cho mình là số một, cái gì cũng biết, cũng hiểu.
Đừng bao giờ đánh giá người khác qua những sự kiện mà mình thấy,
theo cách nhìn chủ quan của mình, mà phải tìm hiểu kỹ mọi vấn đề,
rồi mới kết luận.
Con yêu, con đừng bao giờ ỷ lại vào người khác, đừng bao giờ ỷ
lại vào bất cứ điều gì. Vì như thế là hèn nhát, không có ý chí cầu
tiến. Con phải tự đứng trên đôi chân của mình, đừng bao giờ ỷ lại
vào ba mẹ hay bất cứ ai sẽ cho con những điều con mong muốn.
Con sẽ thất vọng. Ba mẹ chỉ có thể giúp cho con lời khuyên, truyền
đạt những kinh nghiệm sống mà ba mẹ đã trải qua làm nền tảng để
con tiến bước. Con cũng đừng ỷ lại vào bạn bè của con. Điều đó
không nên, vì khi các bạn đối xử với con không vừa ý, hay là điều
con nhờ các bạn của con không làm được, thì con đem lòng oán
trách. Ba cũng mong con đừng bao giờ xem thường người khác,
những người không bằng mình, trình độ và bằng cấp thấp hơn mình,
địa vị thấp hơn mình. Con ơi, vì ngày mai không ai lường được, biết
đâu một ngày nào đó những người này sẽ giỏi hơn, giàu hơn, bằng
cấp cao hơn, địa vị cao hơn con. Ba mong muốn con sống như thế
nào để sau này con không bao giờ hối tiếc hay bẽ bàng khi gặp lại
những người bạn, người thân, người cùng làm việc với con.
Con yêu, tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con không có gì
so sánh được. Mỗi bước đi trong cuộc đời của con, ba mẹ luôn dõi
bước chăm xem. Khi con thành công thì ba mẹ vui lòng, khi con thất
bại ba mẹ vẫn sát cánh với con. Vì ba mẹ biết rằng điều đó con
không bao giờ mong muốn. Con của ba, dù trong hoàn cảnh nào,
con đừng bao giờ thất vọng, chán nản, bỏ cuộc, vì bên cạnh con lúc
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nào cũng có ba mẹ. Hãy làm lại từ đầu con nhé, vì phía trước vẫn
còn nhiều cơ hội, hãy lạc quan lên con nhé.
Điều mong ước quan trọng nhất mà ba mẹ muốn ở nơi con là
học theo gương của Đức Chúa Giê-xu, Đấng mà ba mẹ và con đang
thờ phương và hầu việc. Lời Chúa chép:
“Ngài đi theo cha mẹ trở về Na-xa-rét và
phục tùng họ.” 2 Chúa Giê-xu là Đức Chúa
Trời Ngôi Hai, khi giáng thế làm người để
cứu vớt nhân loại, Ngài đã vâng phục cha
mẹ phần xác là Mari và Giô-sép cho đến khi
Ngài bắt đầu thi hành chức vụ lúc 30 tuổi.
Thậm chí cho đến lúc Ngài chịu chết trên
thập tự giá để đền tội cho nhân loại, trong
giờ phút đau đớn tột cùng về thể xác và tâm
hồn, Ngài vẫn nhớ đến người mẹ phần xác
của mình là bà Mari, giao thác Bà cho Sứ
Đồ Giăng phụng dưỡng. Chúa Giê-xu là một người con chí hiếu.
Cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuôc đời làm cho ba mẹ vui lòng, làm
cho ba mẹ hãnh diện. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Jesus khôn
ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức
Chúa Trời và người ta.” 3 Ba mẹ ao ước cuộc đời của con sống
giống Chúa Giê-xu; con lớn lên giữa cuộc đời làm đẹp lòng người ta,
làm ba mẹ hãnh diện, không một ai chê tránh, và cuộc đời của con
sống làm vinh hiển danh Chúa, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cuộc đời
của con phải là “muối của đất, sự sáng của thế giới.” Để rồi cuộc
đời của con sẽ như lời Chúa dạy: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước
mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi,
và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” 4 Đời sống của con càng
giống Chúa chừng nào, con càng sống tốt đẹp, có ý nghĩa, vui tươi,
phước hạnh chừng nấy, con càng kính yêu ba mẹ.
Điều đó cũng là di sản đức tin mà con sẽ để lại cho con cháu của
con sau này.
__________________________
2

Lu-ca 2:51a Bản Truyền Thống HĐ
Lu-ca 2:52
4
Ma-thi-ơ 5:16
3

42

Suối thiêng 55

Chị em thân mến,

Đ

ó là năm 2005. Đoàn Dorcas ra miền Bắc Việt Nam nhằm
thực hiện một chương trình làm việc hai tuần. Trước hết
là thăm viếng những Điểm Nhóm hoặc những Tổ Tế Bào chúng tôi
đã cậy ơn Chúa thành lập trong một chuyến đi mấy năm về trước.
Thời gian còn lại thì kết hợp với Mục Sư Nguyễn Trọng Nhiệm để tổ
chức lớp học Kinh Thánh và nhóm Bồi Linh cho chị em phụ nữ
thuộc một số hội thánh nội thành cũng như vùng phụ cận. Mọi việc
dường như suôn sẻ cho đến ngày chúng tôi chấm dứt nhiệm vụ, quay
trở vào Nam.
Rời Hà Nội một sáng mù sương. Đi chưa được 100 km thì “Bà
Xã” Mục Sư Nhiệm gọi:
--Đoàn tới đâu rồi? Đi thẳng nhé, đừng quay lui.
--Có chuyện gì sao?
--Công an đã biết về chuyến ra Bắc của Đoàn rồi; họ kéo đến
đầy nhà tôi. MS Nhiệm cũng vừa “được” mời về Sở Công An làm
việc.
Tất nhiên chẳng ai quay lui làm gì. Chúng tôi ghé xe bên lề, cầu
nguyện đặc biệt cho đầy tớ Chúa rồi đi thẳng, không mảy may ngờ
rằng mình đang bị hai chiếc Jeep kiên trì đuổi theo trên con đường
vạn dặm. Mà phải nhìn nhận công an nhân dân Việt Nam giỏi thật;
mỗi địa điểm chúng tôi dừng chân họ đều đoán đúng, theo sít sao
chỉ cách chừng vài mươi phút mà thôi. Qua khỏi Thanh Hóa, ai nấy
thở phào nhẹ nhỏm vì đã hết địa phận của Cơ Sở I; từ đấy vào Nam
là vùng quản lý của Cơ Sở II, vốn chẳng “ăn thua” gì đến vụ việc ra
Bắc của chúng tôi, tôi nghĩ! Chỉ còn chuyến viếng thăm hội thánh
người sắc tộc Khơ Ho ở Lâm Đồng nữa là xong, ngày quay về Mỹ
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cũng gần kề. Có ngờ đâu, từ làng Khơ Ho vượt 50 km đường rừng
ra đến ngã ba Lâm Đồng thì bị bắt! Bốn chiếc xe gắn máy chở đôi
chặn xe chúng tôi lại và lịch sự trao giấy mời đích danh chị Lê
Tuyết Loan về ngay Bộ Công An làm việc!!!
Mười hai năm xuôi ngược trên miền đất quê hương còn nhiều
đau khổ, nghe không ít những câu chuyện dở cười dở khóc về các
“tấm giấy mời,” đấy là lần đầu tiên tôi thực sự chạm mặt với mấy
chàng “bạn dân,” lại là bạn dân ở Bộ nữa mới ghê chứ. Đón tiếp
tôi cực kỳ nồng hậu gồm có ba người: Trung Tá Trưởng Cơ Sở II,
anh Đại Úy viết biên bản rất lắm lời và một thanh niên trẻ tuổi đẹp
trai ngồi quan sát tình hình, suốt buổi lặng im không nói tiếng nào.
Nhân vật lợi hại là đây, tôi thầm nghĩ. Không khí sao mà căng thẳng.
Tranh biện quyết liệt đến hơn 10 giờ đêm tôi mới được cho về với
lời yêu cầu sáng hôm sau trở lại.
Nhận thấy tình hình có vẻ không êm, giấy tờ bị giữ mà ngày trở
về Mỹ đã gần kề, hôm sau tôi tận dụng thì giờ chạy vào Tòa Lãnh
Sự Mỹ ở Saigon trước khi đến Bộ. Tòa Lãnh Sự không tiếp khách
ngày thứ Sáu. Nhưng khi tôi trình bản sao hộ chiếu & giấy phép
hoạt động của Hội Đoàn Dorcas do chính quyền Mỹ cấp & giấy mời
của Bộ Công An, và rằng mình đang gặp khó khăn cần giúp đỡ…thì
người gác cửa lập tức điện thoại hỏi ý bên trong và tôi được tiếp.
Qua máy kiểm soát an ninh xong, tôi một mình dấn bước đi vào Tòa
Lãnh Sự. Con đường hành lang sâu hun hút như một đường hầm dài
và kín. Ánh sáng trắng tỏa ra từ các ngọn đèn đặt đâu đó trong
tường. Những cánh cửa thép dầy và nặng tự động mở ra im lìm
trước bước chân tôi. Đây chính là lãnh địa của nước Mỹ, có quyền
bất khả xâm phạm dù ngay trên vùng đất nghịch thù, và tôi là một
công dân của đệ nhất siêu cường ấy. Chỉ cần tôi bị bách hại hoặc
lâm nguy…thì lập tức những cánh tay đầy quyền lực của quốc gia
đó sẽ vươn ra can thiệp, che chở cho tôi. Chân bước mau, tim đập
hơi dồn dập, tôi mường tượng như mình càng đi sâu vào vùng đất
biệt riêng thì càng được an toàn.
Cấu trúc của Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Việt Nam rất lạ. Trong con
đường hầm sâu hun hút sáng lóa ánh đèn có một khúc quanh, nơi đó
tôi chợt nhìn thấy bóng nắng từ ngoài chiếu vào. Ánh bình minh
càng lạ, nổi bật giữa vùng sáng trắng tĩnh lặng của ánh đèn, rực rỡ
tươi vui mang đầy sức sống, tạo thành một khoảng không gian rất
đặc thù đến khó mà nhầm lẫn được. Đang khi ngước mắt lên trần
tìm kiếm xem ánh nắng đến từ đâu, lòng chợt nhớ đến Thi Thiên 121:
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Tôi ng? c met lên trên núi;
S ti/p trj tôi )/n t )âu?
S ti/p trj tôi )/n t
c Giê-hô-va,
Là (ng )ã d ng nên tr i và )(t…
Tôi đứng ngẩn ngơ giữa vùng nắng đẹp ấy hồi lâu, tâm hồn vui
đến nghẹn ngào vì một lẽ thật rất nhiệm mầu mà không ít Cơ Đốc
nhân thường vô tình quên lãng. Là chiến binh thập tự, thân phận tôi
đặc biệt hơn nhiều so với địa vị công dân nước Mỹ. Vương quốc mà
tôi đang góp phần mở mang bờ cõi vĩ đại hơn nhiều so với đất nước
Cờ Hoa. Chúa tôi, và là Thiên Phụ của tôi, cũng quyền lực bội phần
hơn những lãnh tụ đời này, vì Ngài chính là Đấng đã tạo dựng nên
toàn vũ trụ. Tình yêu thương bao la của Ngài là mạng lưới an toàn
che phủ đời tôi. Năng quyền tuyệt đối của Ngài là sức mạnh đánh
đổ mọi thế lực tối tăm đang mưu toan ngăn trở tôi trên con đường
phụng vụ. Đấng Thánh luôn ở cùng tôi, sao tôi còn lo sợ cuống
cuồng như người không có nơi nương cậy?!...
Rời bóng nắng, tôi tiếp tục đi đến cuối hành lang. Bước chân đã
trở lại khoan thai, nhịp tim cũng dần ổn định. Vừa khi gặp tiếp viên
Tòa Lãnh Sự thì giọng nói của tôi đã hoàn toàn điềm tĩnh:
--Tôi là trưởng đoàn truyền giáo Dorcas. Bộ Công An làm việc
ráo riết với tôi từ hôm qua vì Đoàn vừa có chuyến viếng thăm một
vài hội thánh Tin Lành ở miền Bắc. Chuyện cũng không lớn lao gì
lắm, nhưng tôi nghĩ nên báo cho Quý Vị biết tình hình…

*
Chị em thân mến,
Sự trông cậy vẫn thường được nghĩ về như là một vấn đề tâm lý;
hầu như ai cũng muốn, hoặc đã từng đặt niềm trông cậy của mình
vào một điều gì đó. Người trông cậy nơi tài trí bản thân. Người
nương tựa vào gia thế hiển hách. Sự việc càng lớn thì nhu cầu này
càng cấp thiết, và đối tượng mà ta dựa dẫm càng trở nên quan trọng.
Kẻ yếu nương nhờ kẻ mạnh, nước nhỏ tìm cầu nước lớn…âu cũng là
lẽ thường tình. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống lại cho chúng ta thấy
rằng tất cả những gì con người đặt niềm trông cậy trong cuộc đời
này vốn không hề đáp ứng được chút nào với lòng mong mỏi. Tài
năng dù xuất chúng mà thiếu thời vận thì lại làm sao? Gia thế tuy
hiển hách nhưng không phúc phận, tất cả cũng thành vô nghĩa! Kẻ
yếu đến nương nhờ kẻ mạnh ư, đừng quên câu “đen bạc tình đời.”
Nước nhỏ muốn nhờ vả nước lớn sao, chỉ e hại nhiều lợi ít. Quốc sử
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nhà Nam chép rằng vào năm 1788, vua Lê Chiêu Thống chạy sang
Tàu cầu viện, mong nhờ lực lượng ngoại bang giúp bảo vệ ngai
vàng. Nhân cơ hội này nhà Thanh sai Tôn Sĩ Nghị mang 290 ngàn
quân sang đánh nước ta, suýt nữa đã vây hãm dân tộc Việt vào vòng
nô lệ. Cùng trong khoảng thập niên ấy, Nguyễn Ánh đã nhờ sức
quân Pháp để chống lại thế lực nhà Tây Sơn; tuy lên được ngai
vàng khởi đầu triều Nguyễn, nhưng đã mở màn cho thời kỳ 100 năm
đô hộ giặc Tây của nước Việt. Là Cơ Đốc nhân, chắc hẳn chị em
nào có lạ gì câu chuyện của Sô-lô-môn, vị vua nổi tiếng khôn ngoan
đã cai trị đất nước Y-sơ-ra-ên thời cực thịnh. Nhằm tăng cường sức
mạnh cho vương quốc, vua đã tìm cách liên kết với các lân bang
bằng những cuộc hôn nhân chính trị, đến nỗi đã lập đến 700 hoàng
hậu. Rồi cũng vì sự dẫn dụ của các người nữ ngoại bang này mà sa
sút niềm tin trong lúc tuổi già, khiến cho mảnh giang sơn gấm vóc
vua Đa-vít một đời chiến trận đánh về phải lâm cảnh phân chia
Nam Bắc.
Buổi sáng thứ Sáu khó quên của mùa xuân năm 2005 đó, đang
khi chạy vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Việt Nam, tôi cũng đã từng đặt lòng
trông cậy vào thế lực của đệ nhất siêu cường mà tôi là một công dân.
Nhưng rồi ngay trên bước đường tìm cầu cứu trợ ấy, “người tị nạn”
đã sớm nhận chân, rằng nước Mỹ sẽ chẳng bao giờ vì sự còn mất
của một lê-tuyết-loan tôi mà cam
đành thua thiệt. Có lẽ thương
lượng một điều gì đó. Cũng có
thể trả món tiền chuộc khiêm
nhường. Nhưng chắc chắn
không một vị lãnh tụ nào sẽ vì
mạng sống nhỏ bé của tôi mà
chấp nhận chút tổn hại trong sự
nghiệp chính trị riêng, nói gì đến
uy tín của quốc gia hay quyền lợi của xứ sở! Cho nên lời Kinh
Thánh hằng khuyến cáo, rằng chúng ta đừng bao giờ tìm kiếm sự hộ
độ nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi. Là vì cùng chung
thân phận con người, họ cũng như ta đều bị giam nhốt trong cõi
sống chết trăm năm, bị ngập ngụa giữa muôn trùng biển khổ. Nước
nào, dân nào, nhà nào, người nào…cũng đều có nỗi khó khăn riêng;
họ còn không thể tự cứu mình, làm gì có năng lực cứu nhân độ thế?!
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Thật ra, sự trông cậy vốn không phải là một vấn đề tâm lý như
người đời thường nghĩ, bèn là phần cực kỳ quan trọng tiềm ẩn trong
bản năng sinh tồn của muôn loài. Cây cỏ cần đất mầu và sương
nắng. Muông thú cần không khí để thở, thức ăn nước uống để nuôi
thân và một nơi trú ẩn an toàn. Trong vô thức, chúng thảy đều
hướng về một nguồn cung cấp siêu nhiên; mất đi sự tiếp trợ này, tất
cả không thể nào tồn tại. Loài người, “duy nhân tối linh,” nên nhận
thức cũng đặc biệt hơn. Họ cảm biết thân phận mình cao quý tất
phải xuất phát từ một Đấng thiêng liêng, chẳng những đã ban cho
họ sự sống mà còn chu cấp mọi nhu cần để giúp họ sống một cuộc
đời đáng sống. Ý niệm này đã tạo nên trong tâm thức con người
niềm khát khao mãnh liệt được tiếp cận với cội nguồn, cũng là nơi
nương tựa vững bền giữa cõi trần ai đầy biến động. Rồi trên con
đường tìm kiếm, những lề thói sinh hoạt khác nhau đã làm nẩy sinh
nhiều hình thái tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo khác nhau. Người ta
chọn cho mình một vị thần nào đó để tôn thờ mà không biết có thực
sự là đấng họ phải phụng vụ hay không?! Hãy lấy Việt Nam ta làm
thí dụ. Chịu ảnh hưởng sâu nặng của văn hóa Trung Hoa xuyên suốt
thời kỳ 1000 năm nô lệ, hầu như 80% người Việt theo Phật giáo.
Tuy nhiên, triết thuyết nhà Phật lại khẳng định rằng Phật không thể
nào thay đổi vận mệnh của riêng ai. Muốn thoát khỏi luân hồi
nghiệp chướng, con người phải tự thân cố gắng tu hành họa may
mới thành chánh quả. Chỉ tiếc đường tu trước nay tuy lắm người
miệt mài đeo đuổi mà kẻ
thành công vẫn không được
mấy. Lại có một số người
Việt theo Khổng giáo vì
ngưỡng mộ tài năng của
“Vạn Thế Sư Biểu,” mà nghe
đâu trước kia cha chồng tôi
cũng từng thờ kính hết lòng.
Nhưng rồi một năm Kiên Giang mưa bão tơi bời, làng biển ngập
trong nước mặn, trẻ già trai gái cơ khổ lênh đênh. Vốn tánh thương
người, Cụ thắp nhang trước bàn thờ Ông Thiên, khẩn cầu ơn cứu độ.
Đang khi sì sụp lễ, tận thâm tâm bỗng nẩy lên một câu hỏi đã làm
thay đổi dòng đời của cả gia tộc, rằng nếu đã biết đói no ấm lạnh,
sống chết tai ương đều phải đến cầu Trời, sao trước nay Cụ lại
chuyên tâm phụng thờ ông Khổng Tử?!
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Nói cách nghiêm túc thì dù cho văn hóa Việt Nam đa tín ngưỡng,
mà hầu như trong lòng mỗi người dân Việt đều có hình ảnh một
Ông Trời vượt trổi hơn mọi vị thần thánh khác. Vấn đề nằm ở chỗ
còn rất nhiều điều cực kỳ quan trọng nhưng dân tôi lại chưa biết
như cần phải biết. Người Việt biết Trời là Đấng Tạo Hóa đã làm
nên muôn vật, đặc biệt là con người “thiên sinh nhơn,” họ chỉ
không biết sâu sắc bên trong mối tương quan ấy là thâm tình phụ tử.
Đã bao lần Kinh Thánh chép lời Ngài phán, “Ta đã sinh dựng
ngươi thì sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ ngươi. Ta sẽ lấy tình yêu thương
đời đời mà yêu ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi và bồng ẵm
ngươi qua mọi thử thách cam go trong đời sống.” Chính vì đó mà
ngoài danh xưng Thiên Chúa, Cơ-đốc nhân còn tríu mến gọi Ngài là
Thiên Phụ, Cha ở trên trời. Người Việt biết “trăm sự nhờ Trời,” họ
chỉ không biết sự chu toàn của Ngài đối với họ chẳng đơn giản là
cơm áo gạo tiền và những nhu cần nơi cõi tạm, mà còn giải thoát họ
khỏi hiểm họa ngàn đời khủng khiếp nhất của sinh linh. Triết thuyết
nhà Phật bảo, “đời là bể khổ.” Kinh Thánh khẳng định, “tội lỗi là
nguyên nhân mọi thảm kịch của nhân loài.” Nói cách khác, đau khổ
là hệ quả những hành động sai lầm do con người gieo rắc. Vì TỘI
nhiều như nguồn vực sâu không đáy nên KHỔ trở nên biển cả vô bờ.
Mọi loài thọ tạo đều bị đắm chìm trong ấy khôn phương vượt thoát.
Duy chỉ Đấng Tạo Hóa thánh khiết ở bên ngoài biển khổ mới có thể
chửng cứu mà thôi. Và giá chuộc không hề nhỏ: Ngài đã phải trao
ra chính mạng sống tôn quý của mình đền tội thay những kẻ lỗi lầm
hầu cho họ được buông tha khỏi vòng luân hồi nghiệp chướng.
Cũng chính vì đó mà ngoài việc xưng gọi Ngài là Thiên Phụ, các
Cơ-đốc nhân còn bày tỏ lòng biết ơn Đấng đã cứu chuộc mình bằng
danh xưng Cứu Chúa.
Sinh dựng, nuôi nấng, chăm sóc, chở che, cứu chuộc khỏi mọi
tội tình và sắm sẵn một nơi chốn an bình cho con người đời đời
vui sống.Ngài chính là nguồn trông cậy duy nhất của tôi, của bạn,
của dân tộc Việt Nam ta, của bất cứ ai thành tâm chạy đến với
Ngài để chấm dứt khổ đau, vui niềm chân phúc.
NGOÀI NGÀI, CHÚNG TA KHÔNG CÓ ĐẤNG NÀO KHÁC.

lê tuyết loan
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gười Việt Nam xưa nay vốn chuộng đạo lý và đánh giá cao
những giá trị chính trực và công bình. Tuy nhiên, như bất
cứ xã hội nào khác không có Chúa, sự chính trực và công bình trong
xã hội Việt Nam hiện tại đang bị mai một.
Bài viết này không phân tích về khái niệm sự xưng nghĩa
(justification) mà Chúa ban cho mỗi người tin Ngài, cũng không đào
sâu về thuộc tính công bình chính trực của Đức Chúa Trời hay cách
hiểu về thiên lý của người Việt, nhưng chỉ giới hạn trong nếp sống
công bình chính trực cần có của một Cơ Đốc nhân Việt Nam như là
kết quả của đời sống có Chúa.
Là người theo Chúa, chúng ta cần sống công bình chính trực
theo lời dạy và theo tiêu chuẩn của Chúa, qua đó cũng giúp người
khác thực hành con đường công bình, chính trực. Mặc dù chúng ta
có thể gặp một số trở ngại và khó khăn nhất định mà bài viết sẽ cố
gắng nêu lên, nhưng chúng ta cần chọn sống chính trực công bình vì
như thế chúng ta làm vui lòng Chúa, chính mình được phước hạnh
từ Chúa, và cũng mang lại phước hạnh cho xã hội Việt Nam.
A. CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH THEO KINH THÁNH
I. Khái niệm công bình chính trực
Trong Kinh Thánh, hai từ chính trực (chánh trực) và công bình
thường đi chung với nhau, có liên hệ với nhau, và nhiều khi được
dùng thay thế cho nhau. Đây là đặc tính của Đức Chúa Trời, và cũng
là điều Ngài muốn con dân Ngài thực hiện.
Trong bản dịch tiếng Anh NIV, hai từ thường được dùng để nói
về sự công bình và chính trực là righteousness (right) và justice
(just). Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt 1934, từ thay thế cho
righteouness là công bình, còn justice là chính trực hoặc ngay thẳng
(Thi 33:5, Thi 103:6, Am 5:24, Giê 33:15, Ês 56:1, Sô 3:5).
www.suoithieng.com
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Theo từ điển, công bình (righteousness) là khả năng đúng và
hợp lý về mặt đạo đức, là tình trạng đúng đắn, được chấp nhận.
Công bình vừa liên hệ đến cả phẩm chất của một người, vừa nói đến
cách thể hiện đúng đắn, công bằng qua hành động. Trong khi đó chữ
chính trực (justice) thiên về sự công tâm, công bằng theo lý lẽ hoặc
theo luật pháp, và có thể dịch là công lý.
1. Công bình, chính trực là làm việc tốt và làm việc đúng
Theo Don Fleming, cả hai từ righteousness và justice đều liên hệ
đến cả tính cách lẫn cách hành xử của một người. Trong các bản
Kinh Thánh tiếng Anh hiện đại, chúng được thay bằng “right,”
“just,” fair” hoặc “honest,” cho thấy một người sống công bình
chính trực là người làm việc đúng, việc tốt hoặc ở trong vị trí đúng
đắn. 1
Ngược lại với công bình là độc ác, gian ác, hung ác, ngu dại
(Sáng 18:23,25; Thi 45:7; 75:10; Châm 10:6-7, 11, 16, 20, 24-25;
11:18).
2. Đức Chúa Trời là nguồn của sự chính trực và công bình
Chỉ một mình Đức Chúa Trời sở hữu sự công bình chính trực
hoàn hảo, và Ngài cũng là nguồn và nền tảng của sự công bình
chính trực (Sáng 18:25; Phục 32:4; Thi 7:11; 89:14; 145:17; Rô 9:14;
Hê 6:18).
3. Loài người phải thi hành sự công bình chính trực theo cách
Chúa muốn
Con người được dựng theo hình ảnh Chúa nên họ cũng có ý thức
về sự công bình và chính trực (Rô 2:14-15), nhưng họ không thể đạt
được bằng nỗ lực cá nhân mà phải nhờ mối quan hệ đúng với Chúa
qua đức tin và sự vâng lời (Ês 50:9; Ha 2:4; Rô 3:4-5; 9:31-32; Ga
3:11-12). 2 Đối diện với sự bất công ảnh hưởng đến quyền lợi cá
nhân, người theo Chúa cần can đảm chấp nhận (Rô 12:19-21, 1 Phi
2:15, 21-23; 3:13; 4:16), nhưng cũng có thể đòi quyền lợi của mình
để ủng hộ công lý mà chính quyền hoặc xã hội đó cần thực thi
(Công 16:35-39; 22:25; 25:10-11).
_____________________________
1

Don Fleming, Bridge Bible Directory (Brisbane: Bridgeway Pubs, 1990),
242,374.
2
Sđd, 242, 375.
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4.Công lý xã hội:
Chính trực và công bình cũng nói về công lý xã hội, là điều cần
thực thi trong mọi hoạt động của loài người (Xuất 23:3, 6-7; 21:1-11;
Phục 14:28-29; 16:18-20; 25:13-16). 3
Công lý là bản chất của Đức Chúa Trời. (Ês 61:8, Thi 89:14, Giê
9:23-24). Kinh Thánh ủng hộ khái niệm công lý xã hội, trong đó
mối quan tâm và sự chăm sóc được bày tỏ đối với hoàn cảnh khó
khăn của người nghèo và đau khổ (Phục 10:18, 24:17, 27:19). Đức
Chúa Trời dạy con dân Ngài phải tìm kiếm và thực thi công lý (Xuất
23:2, 6; Ês 1:17; Mi 6:8, Am 5:24), phải quan tâm đến người mồ côi,
góa bụa và người tha hương — nghĩa là những người không thể tự
bảo vệ mình hoặc không có hệ thống hỗ trợ (Phục 15:7-11; Thi 82:3;
Mi 6:8).
II. Ích lợi của sự chính trực và công bình
1.Cho cá nhân:
a. Được Chúa ở cùng và tự tin bước đi
Trước hết, người chính trực và công bình được ở trong sự hiện
diện của Chúa, nhận được quyền năng, sự bình an, vui vẻ và kinh
nghiệm sự tha thứ của Ngài. (Mat 5:8, Thi 64:10; 68:3; Ês 32:17).
Người đó cũng tự tin bước đi vì biết mình là ai và đang đi đâu.
Người đó cũng không lo sợ về những gì mình đã làm hoặc sẽ làm.
Châm ngôn 10:9 chép: “Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc;
Còn kẻ làm cong vạy đường lối mình bị chúng biết”.
b. Được Chúa giải cứu và ban cho cuộc sống dư dật
Người chính trực và công bình được Chúa giải cứu khỏi tai họa
và ban cho sự sống đầy trọn trong vương quốc của Ngài (Sáng 7:1;
18:31; Thi 34:19; Phục 16:20; 1Cô 6:9; Gióp 36:7). Họ sẽ ngày càng
tăng trưởng và thỏa lòng với đời sống của mình vì có Chúa luôn
lắng nghe lời cầu nguyện của họ (Thi 92:12, Châm 10:24, 15:29)
c. Được Chúa đẹp lòng
Điều quan trọng nhất là Chúa hài lòng với người chính trực và
công bình. Mối quan hệ tốt với Chúa chính là nguồn của sự sống dư
dật cùng mọi phước hạnh khác. (Châm 11:20; Công 10:35)
2. Cho cộng đồng:
a. Tạo sự tin tưởng cho người xung quanh, góp phần xây dựng
nền tảng đạo đức xã hội
___________________________
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Người chính trực sẽ được mọi người tin cậy vì nguyên tắc sống
của họ, và những người xung quanh cũng an tâm khi làm việc với
họ hay cần liên hệ với họ. Nhất là tại một xã hội có nhiều gian dối,
gian lận, người ta rất cần những người không lừa dối nhưng sống
ngay thẳng, trung thực, thành thật. Chúng ta phải là muối của đất,
ánh sáng của thế gian, và một cách chúng ta đóng góp cho xã hội là
trở nên người chính trực.
b. Mang lại sự giải phóng, giải cứu và phục hồi quyền lợi cho
những người sống bên lề xã hội và những người bị áp bức.
Một xã hội lý tưởng chỉ trở thành hiện thực khi được xây dựng
trên việc tôn trọng phẩm giá của con người. Công lý Chúa là sự binh
vực kẻ yếu, cô nhi, quả phụ, khách ngoại kiều, cho họ được hưởng
quyền lợi xứng phẩm giá (Gi 9:23; 11:20; 23:6). Đức Chúa Trời
thực hiện sự công bình do lòng thương xót muốn loại trừ sự dữ khỏi
Israel, đưa tới một vương quốc công lý, thái bình và thịnh trị đời đời
(Đa 9:6; Êx 2:6; 9,15; Nê 9:32; Đa 9:14). Mọi người phải tôn trọng
quyền làm người của nhau, xã hội và cộng đồng phải tôn trọng
quyền cá nhân, và cá nhân phải tôn trọng ích lợi cộng đồng chứ
không sống ích kỷ. 4
c. Tạo ổn định xã hội và thúc đẩy cá nhân phát triển tối đa.
Xã hội cần có sự công bằng trong phân phối lợi ích, giữa cống
hiến và hưởng thụ dựa trên nguyên tắc tự nguyện và dân chủ. Công
bằng xã hội không chỉ có tác động mạnh mẽ, tích cực trong lĩnh vực
kinh tế, mà còn đóng vai trò điều chỉnh quan hệ giữa con người với
con người trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, đạo đức… Do vậy, nó
vừa tạo nên trạng thái ổn định của xã hội, vừa tạo nên những điều
kiện cần thiết thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ. Đồng
thời, công bằng xã hội còn là điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát
huy cao nhất năng lực vốn có cũng như được phát triển ngày càng
toàn diện hơn. 5
d. Tạo cơ hội để người khác biết Chúa, làm gương cho thế hệ
sau.
______________________
4

Nguyễn Văn Thượng, Từ Công Lý Xã Hội Đến Công Lý Lòng Thương
Xót Chúa. http://www.hungxuanloc.net/tu-cong-ly-xa-hoi-den-cong-ly-cualong-thuong-xot-chua-6305.html. Truy cập 20/9/2018.
5
Nguyễn Minh Hoàn, Vai Trò của Công Bằng Xã Hội Trong Tiến Bộ Xã
Hội. http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Chinh-tri-Xahoi/Vai-tro-cua-cong-bang-xa-hoi-trong-tien-bo-xa-hoi-244.html
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Khi chúng ta đặt những nguyên tắc làm điều đúng lên trước hết
và thực hiện chính trực công bình cả khi không ai nhìn thấy thì
chúng ta làm chứng tốt về Danh Chúa, là Đấng công bình chính trực.
Những phẩm chất công bình của một người theo Chúa cũng tác
động đến đời sống của những người xung quanh, và sau đó đi vào
cuộc đời của thế hệ kế tiếp. (Châm 20:7)
B. CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH TRONG TRUYỀN
THỐNG NGƯỜI VIỆT
1. Công bằng, bình đẳng
Công bằng là những giá trị đúng đắn, những qui tắc, chuẩn
mực chung hoặc cách thức hành động phù hợp, được cộng đồng
thừa nhận. Công bằng theo cách hiểu thông thường là người nào
làm nhiều sẽ được hưởng nhiều, người nào làm ít sẽ được hưởng ít,
người có công được thưởng, người có tội phải bị trừng phạt. Chẳng
hạn trong các câu chuyện cổ tích dân gian thường thể hiện ước mơ,
niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối
với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.
Có những truyện kể về các nhân vật tài giỏi lập chiến công diệt cái
ác, bảo vệ cái thiện, (Thạch Sanh, Người thợ săn và mụ Chằng).
Bên cạnh đó cũng có nhóm truyện về các nhân vật bị ngược đãi, bị
thiệt thòi về quyền lợi, về diện mạo nhưng cuối cùng được hưởng
hạnh phúc (Sọ Dừa, Lấy vợ Cóc, Cây tre trăm đốt). 6
2. Sống ngay thẳng
“Chính trực là đức tính của sự thành thật và sở hữu các tiêu
chuẩn đạo đức mạnh mẽ; nói cách khác, nó là sự trung thực gắn liền
với đạo đức. Thông thường, nó là một sự lựa chọn của cá nhân để
giữ cho người đó luôn bám chắc vào các nguyên tắc và tiêu chuẩn
đạo đức.” 7
Truyền thống Việt Nam xem trọng sự ngay thẳng, cương trực,
công minh trong cách đối nhân xử thế. Câu chuyện “Một người
chính trực” trong sách Tiếng Việt 4 là một minh họa. Tô Hiến
Thành là một vị quan thời nhà Lý. Khi vua Lý Anh Tông bệnh nặng
qua đời, Thành đã theo lời vua lập Long Cán lên ngôi và hết lòng
giúp đỡ. Hoàng hậu mang vàng bạc đến tặng cho vợ Tô Hiến Thành
_______________________________
6

https://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%87n_c%E1%BB%95_t%C3%A
Dch_Vi%E1%BB%87t_Nam
7
Barbara Killinger, Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason
(McGill-Queen's University Press, 2010), 12.
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để lấy lòng nhằm thuyết phục ông đưa con mình là Long Xưởng lên
làm vua, nhưng ông đã yêu cầu trả lại các lễ vật. Nhiều năm sau đó,
Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, dù có dốc sức chạy chữa thuốc thang
nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Vũ Tán Đường ngày ngày ở
bên chăm sóc, đỡ đần, còn Trần Trung Tá vì bận việc lớn mà chưa
từng đến thăm Tô Hiến Thành. Tuy nhiên, ông đã tiến cử Trần
Trung Tá để giúp vua lo việc nước. 8
3. Công lý của Trời
Người Việt cũng tin vào công lý của Ông Trời và tin vào luật
nhân quả. Họ tin rằng Ông Trời sẽ xử phạt công minh, là hiện thân
của mọi lẽ công bằng, ban thưởng cho người tốt và xử phạt người
xấu. Những câu “Lưới trời lồng lộng”, “Trời bất dung gian.”… thể
hiện sự kỳ vọng của họ vào công lý của Trời. Thậm chí khi hứa hẹn,
thề thốt họ cũng lấy Ông Trời làm nhân chứng:
Em mà ăn ở hai lòng
Trời tru đất diệt không mong thấy chàng. 9
Tuy nhiên, hạn chế của người Việt truyền thống là họ không thể
hiểu hết về công lý của Trời và có khi họ cho rằng Trời không công
bằng với họ, hoặc không thực thi công lý trong một số trường hợp
nào đó. 10
4. Công bình và việc nghĩa
Truyền thống người Việt chịu nhiều ảnh hưởng của Nho giáo,
trong đó sự công bằng chính trực được gọi là nghĩa. Người công
bình theo truyền thống Việt Nam là người có nghĩa, làm việc nghĩa,
là người thành thật, công bằng, đúng đắn.
Truyện Lục Vân Tiên có câu:
“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng"
Đạo lý người Việt ủng hộ làm việc nghĩa một cách vô điều kiện,
trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước bất kì khó khăn không sợ thiệt
thòi đến bản thân, không sự nguy hiểm, không mong được ca tụng,
_______________________________
8
Tiếng Việt 4, tập 1 (Hà Nội: NXB Giáo Dục, 2017), 36.
9
Nguyễn Thị Kim Ngân, Đạo Trời và Tín Ngưỡng Dân Gian qua Ca Dao.
http://www.hoakimngan.net/gioi-thieu/457/dao-troi-va-tin-nguong-dan-gianqua-ca-dao-phan-2/. Truy cập 1/10/2018.
10
Trương Văn Thiên Tư, Mệnh Trời, Hướng đến một thần học sứ mạng
Việt Nam (California: Luận án Tiến sĩ trình Đại học Berkeley, 2009), 150153.
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không đợi được đền bù. Làm việc nghĩa rất có ích cho đời. Nó cứu
giúp người yếu đuối khi bị bức hại; nó giúp người nghèo khổ khi
gặp khó khăn, nó dám chống lại quyền uy kẻ giàu sang, bạo lực kẻ
côn đồ để bảo vệ công lý.
Tóm lại, người Việt truyền thống đề cao sống công bằng, chính
trực và họ nỗ lực cũng như khuyến khích làm điều này. Tuy nhiên,
hạn chế của họ là dùng sức riêng để thực thi nên không hiệu quả.
C. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
I. Những hành động công bình chính trực được xã hội hoan
nghênh:
Với cách hiểu về công bình chính trực của Kinh Thánh và của
truyền thống xã hội Việt Nam, chúng ta thấy có nhiều điểm tương
đồng như ủng hộ làm việc tốt, việc nghĩa, sống ngay thẳng và tin
vào công lý của trời. Đây là những thuận lợi để người theo Chúa
thực hành sống đạo giữa vòng dân tộc mình.
1. Giữ lời
Người chính trực sẽ làm những gì họ nói. Nếu họ đã nói sẽ đến,
thì họ sẽ đến. Nếu họ hứa sẽ làm thì họ sẽ làm.
2.Thanh toán các chi phí.
Với Chúa, điều này rất quan trọng. Bạn có tiêu xài nhiều hơn số
tiền bạn kiếm được không? Bạn có mắc nợ và không chịu trả? Nếu
có thì đó là thiếu sự chính trực.
3.Cố gắng hết sức trong mọi việc
Nếu bạn là một người tin Chúa, thì Chúa chính là ông chủ thật
sự của bạn. Và dầu không ai thấy công việc của bạn đi nữa thì Chúa
vẫn thấy. (Cô 3:23)
4.Thành thật với người khác
Một người chính trực sẽ không hành động kiểu này khi ở nhà
thờ và hành động kiểu khác khi đi chơi với bạn bè ngoài xã hội.
(2Co 4:2)
5. Không ăn cắp giờ làm, tham lam hoặc gian dối trong công
việc.
Những hành động này dầu với thế gian là chuyện rất nhỏ, nhưng
đó là hành động của người không chính trực. Chúng ta không thể
khai gian giờ làm, không đi muôn về sớm, nhưng phải tích cực làm
phần việc theo đúng lương tâm và trách nhiệm của mình. 11
___________________________________
11

Rick Warren, Six Ways to Maintain Integrity.
https://pastorrick.com/six-ways-to-maintain-integrity/ Truy cập 15/9/2018.
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6. Nói lời khích lệ và gây dựng
Về lời nói, người công bình sẽ không nói chuyện tầm phào,
không nhạo báng hay rủa sả người khác, không nói điều dữ hay nói
xấu. Ngược lại, người công bình sẽ cẩn thận chọn lựa lời mình cần
nói ra. Trước hết là phải nói đúng sự thật, kế đến là nói lời chúc
phước và gây dựng, có ích lợi và mang lại niềm vui cho người nghe.
(Thi 37:30; 10:11; 13:5)
7. Làm ơn và ban cho
Để làm ơn và ban cho, một người không nhất thiết phải có nhiều
tài sản, của cải nhưng cần có tấm lòng quan tâm và yêu thương
người khác. Chúa gọi chúng ta nhận lãnh ơn phước, và qua chúng ta
mọi người đều sẽ được phước. Một trong những cách Chúa ban
phước cho người khác đó là qua con người. Hơn nữa, khi chúng ta
giúp đỡ, hỗ trợ, phục vụ người khác cũng là chúng ta làm cho Chúa.
(Thi 37:21)
8. Cư xử không thiên vị, và không gian xảo
Sự thiên vị sẽ gây ra bất công, và sự gian xảo cũng thế. Dầu là
trong phạm vi nhỏ nhất, chúng ta cũng không được thiên lệch và
gian lận. Nếu được ở vào vị trí phân xử, chúng ta cần phân xử công
minh và hợp nghĩa. (Châm 31:9; Ex 45:10)
9. Thực thi công lý xã hội
Nếu chúng ta có khả năng và có cơ hội, hãy đòi công bằng và
công lý cho mọi người, nhất là những người bị áp bức, hạn chế. (Thi
103:6; Lê 19:15; Phục 10:18). Nhưng trên hết phải tin rằng Chúa sẽ
thực thi công lý của Ngài trên tất cả chúng ta. Ông Wilberforce, một
Cơ Đốc nhân người Anh, đã bền bĩ trong 45 năm để Hạ Viện thông
qua luật bãi bỏ chế độ nô lệ. 12 Mục sư Martin Luther King, Jr đã nỗ
lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất tuân dân sự, và
các phương tiện bất bạo động khác. 13
II. Những khó khăn và thách thức:
Tuy nhiên, trong xã hội Việt Nam ngày nay, người giữ điều
chính trực và làm sự công bình cũng sẽ đối diện với một số sự bắt
bớ và khó khăn. Để vượt qua những trở ngại này đòi hỏi người đó
sự trung tín, vâng lời Chúa, đồng thời can đảm và dũng cảm, sẵn
sàng đối diện những khó khăn, bắt bớ và chống đối.
1. Sự cám dỗ cá nhân
______________________________
12

Mark Water, Sống Đúng Đạo Đức Cơ Đốc (Hà Nội: NXB Tôn Giáo,
2013), 179.
13
https://vi.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
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Mỗi người dầu tin Chúa hay chưa tin Chúa thì khi sống trong xã
hội đều bị cám dỗ hàng ngày bởi những lợi ích cá nhân và vật chất
xung quanh. Con người thường vị kỷ, chỉ tìm lợi riêng cho mình và
tìm sự an toàn cho mình. Vì thế, chúng ta đều cần phải tự kỷ luật
chính mình, cam kết sống chính trực và công bình đúng theo lời
Chúa dạy. Đồng thời phải nhờ cậy nơi sự giúp đỡ từ nơi Chúa vì nếu
không, dầu chúng ta muốn làm điều lành nhưng không thể làm trọn
(Rô 7:17-25, Ma 26:41).
2. Sự cản trở từ người xung quanh
Chúa Giê-xu phán rằng, “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì
người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc
về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó
người đời ghét các ngươi.” (Gi 15:19). Nếu chúng ta sống không
theo tiêu chuẩn của thế gian thì chắc chắn sẽ bị bắt bớ, vì có thể
hành động chính trực công bình của chúng ta làm ảnh hưởng đến
quyền lợi và lợi ích của họ.
Ngoài ra, người muốn thực hành công bằng hoặc công lý cũng
sẽ bị cản trở từ phía bạn bè và người thân vì họ sợ người đó phải đối
diện với những nguy hiểm. Một số ý kiến chung thì cho rằng lên
tiếng hoặc hành động chống lại sự bất công, đàn áp là dại dột, và
theo họ thì không nên tham gia vào. Một số giáo hội Tin Lành cũng
không khuyến khích tín hữu tham gia vào các phong trào đòi dân
chủ hoặc công lý vì ngại va chạm hoặc để đảm bảo an toàn.
3. Sự hạn chế từ nhà cầm quyền
Trong cách hiểu của người cộng sản Việt Nam, tôn giáo khiến
người ta mê tín và nó phá hủy tinh thần đấu tranh giành tự do của
con người, dẫn đến sự bất công xã hội. Khác với người Việt Nam
truyền thống, chế độ cộng sản không tin vào Trời, và họ nghĩ rằng
phải tự mình nỗ lực để thực thi công lý theo cách của họ. 14 Lối sống
duy vật này khiến cho nạn tham nhũng, những gian lận trong tất cả
các ngành nghề trở nên một tệ nạn khó dập tắt.
Trong khi đó, người dân - nhất là người theo Chúa - bị hạn chế
về nhiều mặt, ít được tham gia những vị trí có thể thực thi sự chính
trực và công bình hiệu quả hơn. Về mặt nhân quyền, tự do cá nhân
và tự do ngôn luận phần nào bị kiểm soát. 15 Về mặt tôn giáo, chính
___________________________
14

Trương Văn Thiên Tư, Mệnh Trời, 193-194.
Việt Nam bị tố cáo vi phạm nhân quyền tại kỳ họp lần thứ 39 của Hội
đồng Nhân quyền LHQ.
15
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quyền và các cơ quan nhà nước cũng có một số phân biệt đối xử với
người theo đạo Công giáo và Tin Lành. 16 Vì thế, sự tham gia công
lý xã hội của người theo Chúa bị hạn chế.
D. CÁCH TRỞ NÊN CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH
Vậy, sống chính trực và công bình là điều nên làm và phải làm
vì nó mang lại lợi ích cho cá nhân, cho người khác và làm vui lòng
Chúa. Dầu khó, nhưng nhiệm vụ này không phải bất khả thi. Sau
đây là một số bước để bắt đầu lối sống này:
1. Tin Đức Chúa Trời
Bản chất con người là tội lỗi nên không ai có thể sống chính trực
và công bình theo cách Chúa muốn. Tuy nhiên điều đáng mừng là
tất cả những ai ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ nhận được sự
công bình và được xem là người công bình trước mặt Đức Chúa
Trời. Sự công bình này có được không bởi việc làm, không phải bởi
người đó xứng đáng, nhưng là món quà từ nơi Chúa. Đó cũng là nền
tảng và khởi điểm để người đó sống chính trực và thực hành sự công
bình. (Sáng 15:6; Công: 13:9; Rô 3:23-24; 10:10).
2. Khao khát và tìm kiếm sự công bình
Sau khi được địa vị công bình, chúng ta phải tuân theo tiêu
chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời, bởi vì tiêu chuẩn của Đức Chúa
Trời là công bình và ngay thẳng. Đức Giê-hô-va nói với dân Y-sơra-ên: “Hãy học làm lành, tìm-kiếm sự công-bình” (Ê 1:17). Chúa
Giê-xu cũng nói lời khuyên tương tự với những người nghe Bài
Giảng trên núi của Ngài, khi ngài dạy họ “trước hết, hãy tìm-kiếm
nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài” (Mat 6:33). Phao-lô
đã khuyến khích Ti-mô-thê “tìm điều công-bình” (1 Ti 6:11). Khi
chúng ta sống hòa hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về cách cư
xử và mặc lấy nhân cách mới là khi chúng ta tìm kiếm sự công bình,
chính trực thật (Ê 4:23,24).
3. Làm theo sự hướng dẫn của Chúa
Ngày nay người ta đánh giá qua vẻ bề ngoài và cách thể hiện,
làm sao chúng ta có thể sống chính trực trong khi mọi người khác
đều đang diễn kịch, lừa dối, gian lận và thất hứa?
Chỉ có một cách để trở nên người chính trực: bạn phải quan tâm
đến sự xác nhận của Đức Chúa Trời hơn là sự chấp nhận của người
_______________________________
16

Tự do tôn giáo Việt Nam năm 2017 trong phúc trình mới của Mỹ.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-2017international-religious-freedom-report-05292018141400.html Truy cập
10/12/2018.
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khác. Bởi vì nếu bạn quan tâm đến ý muốn Chúa, bạn sẽ làm điều
đúng đắn, còn nếu bạn quan tâm xem người khác nghĩ gì, bạn
thường làm điều sai. Và cách duy nhất để biết Chúa chấp nhận điều
gì, hay Chúa nghĩ gì về bạn đó là đọc Kinh Thánh. Bạn phải ở trong
Lời Chúa, bằng không bạn sẽ không có sức lực, sự chịu đựng và
năng quyền thuộc linh để sống với sự chính trực. (Thi 23:3; 119:9; 2
Tim 3:16).
E. KẾT LUẬN
“Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp
bằng sự công bình.” Ep 6:14
1. Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng
Lẽ thật, hay chân lý đều đến từ Chúa. Khi thắt lưng bằng lẽ thật,
bạn sẽ sống chính trực: chân thật với bản thân, chân thật với Chúa,
chân thật với người khác. Nếu bạn tháo thắt lưng đó ra thì bạn sẽ
sống trong dối trá, bị lừa gạt và cũng trở thành kẻ lừa gạt, giả dối,
giả hình.
Hãy sống chính trực, tức là sống ngay thẳng, sống thật với chính
mình, không xiêu vẹo và có động cơ đúng. Chính trực là suy nghĩ và
làm những điều đúng trong mọi lúc, bất chấp kết quả thế nào. Chúng
ta quan tâm đến hình ảnh, nhưng Chúa nhìn vào sự chính trực.
Chúng ta thích sự nổi tiếng nhưng Chúa quan tâm đến tính cách.
Danh tiếng là những gì người khác nghĩ về bạn, còn sự chính trực là
sự thật về bạn. Danh tiếng là bạn khi đứng trước công chúng, còn
chính trực là bạn khi ở riêng một mình với Chúa. 17
Chúa thử tấm lòng và Ngài hài lòng với người chính trực – trái
ngược với sự loanh quanh, bất tín, gian ác và sống hai mặt. Khi bạn
có lòng chính trực, bạn sẵn lòng sống theo tiêu chuẩn của Chúa
thậm chí khi không có ai nhìn thấy. Hãy chọn cách sống sao cho suy
nghĩ và hành động của bạn luôn luôn phù hợp với phúc âm.
2. Mặc lấy áo giáp bằng sự công bình
Áo giáp là thứ giúp chúng ta không bị thương vong. Chúng ta
nhận sự công bình Chúa ban cho, và chúng ta cần sống ngay thẳng,
công bằng, thực thi công lý.
Chúng ta vốn đều là tội nhân và không thể tự tạo công bình cho
mình, vì thế Đấng Christ đã xưng công bình cho những ai đặt đức
tin nơi Ngài. Và kể từ khi chúng ta có Chúa, chúng ta có thể sản
____________________________
17

Rick Warren, Integrity Means You’re the Same Person in Private and in
Public, https://pastorrick.com/gods-reward-for-wise-money-management/
Truy cập 15/9/2018.
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sinh ra những kết quả của sự công bình. Chúng ta sẽ không theo
đám đông để làm những việc sai, dầu bị cười cợt hay đe dọa. Chúng
ta phải tránh xa những lời giả dối và những kẻ nhạo báng. Chúng ta
không được thiên vị vì bất cứ lý do nào hay bất cứ món lợi nào khi
cư xử. Thậm chí, để sống ngay
thẳng và công bình, đôi khi
chúng ta phải chịu trả giá
nhưng Chúa là Đấng công bình
sẽ xử đoán cho chúng ta, và
cũng ban năng lực cho chúng
ta vượt qua những khó khăn
trở ngại đó.
3. Kết luận
Giô-sép là một người
chính trực công bình: ông phục
vụ chủ mình một cách trung
thành, và cự tuyệt sự cám dỗ
của bà chủ, dầu là không có ai
nhìn thấy. Ông không thỏa
hiệp những tiêu chuẩn của
mình. Kết quả là ông bị tống
giam, nhưng Chúa đã bảo vệ và cất nhắc ông lên đứng thứ hai ở Ai
cập. Dầu ở vị trí nào, ông cũng đã cư xử chính trực và công bình, và
được Chúa ban thưởng. Đồng thời qua ông, nhiều người cũng được
ban phước. Đây cũng là mục đích sống mà mỗi người theo Chúa cần
phải hướng đến.
“Hãy giữ điều chính trực, và làm sự công bình - Đức Giê-hô-va
phán như vậy.” Ê-sai 56:1
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LTS.- Đây là những dòng tâm bút của Nhạc Sĩ Vũ Đức
Nghiêm viết về người anh cả của mình: Mục Sư Vũ Đức Chang.
Vì một lý do nào đó chúng tôi không còn nhớ rõ, bài viết đã nằm
chờ trong phần sưu tập của tờ báo rất lâu. Đến nay, cả trước giả
lẫn người anh mà ông kính quý đều đã về với Chúa. Dù khá muộn
màng nhưng có vẫn hơn không, kỳ này chúng tôi xin mượn vài
trang trong giai phẩm mùa hạ của Suối Thiêng để trân trọng giới
thiệu đến quý độc giả một áng văn chan chứa tình huynh đệ của
người nhạc sĩ Tin Lành chúng ta hằng yêu mến.

C

ha Mẹ tôi sinh hạ 11 người con: 8 trai, 3 gái. Em gái thứ 9
qua đời khi em được tròn 4 tuổi. Tôi là con trai thứ hai.
Anh cä tôi sinh næm 1926 hÖn tôi 4 tu°i. Hình änh ghi ÇÆm nét
nhÃt trong lòng tôi là hình chøp anh tôi và tôi khoäng gi»a thÆp niên
30, khi tôi chØng 3,4 tu°i và anh tôi lên 7,8 tu°i. Anh tôi m¥c áo dài,
c° Çeo cái khánh nhÕ có nh»ng tua dài rû xuÓng; Çây là m¶t thÙ
trang sÙc cûa trÈ thÖ ª quê nhà tôi. Anh ngÒi quàng vai tôi,và tôi giÖ
tay kéo s®i giây xanh ÇÕ cûa cái khánh làm cho nó bÎ nghiêng Çi.
ñây là tÃm hình duy nhÃt ÇÜ®c trÜng bÀy m¶t cách trang tr†ng ª
phòng khách nhà ông bà ngoåi tôi ª làng Xuân Bäng phû Xuân
TrÜ©ng tÌnh Nam ñÎnh, ti‰c r¢ng trong cu¶c chi‰n ViŒt Pháp (194654), cä dÅy dinh cÖ ông bà ngoåi bÎ phá tan tành không còn dÃu v‰t
gì cä. Nh»ng ngày niên thi‰u, chúng tôi ª v§i cha khi ngÜ©i làm
viŒc ª Toà SÙ Thái Bình ho¥c Hà N¶i. Anh tôi vóc dáng cao l§n,
thông minh, h†c giÕi, trái h£n v§i tôi, Çã thÃp nhÕ låi lÜ©i bi‰ng và
h†c dÓt. ChÙng c§ là næm tôi 14 tu°i m§i Ç‡ b¢ng Ti‹u H†c và thi
vào h†c TrÜ©ng BÜªi, sau Ç°i là Chu Væn An, trong khi Ãy anh tôi
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Çã Ç‡ bằng Diplôme (D.E.PS.I.), hÒi Ãy là tÓt nghiŒp l§p Trung H†c
ÇŒ tÙ, tÜÖng ÇÜÖng l§p 9 bây gi©, và Çang h†c l§p ĐŒ NhÎ, chuÄn bÎ
thi Tú Tài M¶t. Nói Ç‰n s¿ khác biŒt vŠ trình Ç¶ h†c vÃn cÛng là Ç‹
nh¡c låi nh»ng k› niŒm anh tôi kèm tôi h†c thêm ª nhà, anh tôi dù
kiên nhÅn Ç‰n Çâu cÛng phäi mÃt bình tïnh khi dåy lÛ em lÜ©i bi‰ng
mà låi chÆm hi‹u, nên Çôi lúc anh n°i giÆn đánh tôi b¢ng thÜ§c kÈ
Çau qu¡n Çít.
Nh»ng ngày là h†c sinh lÜu trú trÜ©ng BÜªi tåi Thanh Hóa næm
1944-45, Çôi lúc tôi bÎ các thÀy giám thÎ phåt cÃm túc (consigné), tôi
không ÇÜ®c ra phÓ ngày Chúa NhÆt. Anh Çi nhà th© m¶t mình, và có
vÈ b¿c mình nhÜng không n« la em. Tôi lûi thûi bÜ§c vào phòng h†c
có thÀy giám thÎ ki‹m soát (étude surveillé) mà lòng buÒn và hÓi hÆn
vô cùng.
Sau khi cu¶c chi‰n tranh ViŒt-Pháp bùng n°, chúng tôi tän cÜ vŠ
quê n¶i, làng Hoành Nha, huyŒn Giao Thûy, tÌnh Nam ĐÎnh. Trong
cu¶c bÀu cº U› Ban Hành Kháng (Hành Chánh+ Kháng Chi‰n) anh
tôi Ç¡c cº chÙc vø Chû TÎch U› Ban, VÎ Chû TÎch 20 tu°i, trÈ nhÃt
trong lÎch sº cûa làng tôi tØ xÜa Ç‰n nay. ChÙc vø ÇÜ®c trao cho
ngÜ©i có b¢ng cÃp cao nhÃt trong xã, vì có lë anh là ngÜ©i duy nhÃt
có b¢ng Tú Tài Hai cách nay nºa th‰ k›. Anh tôi làm viŒc chØng
m¶t næm thì tØ nhiŒm, vì anh Çã thÃy rõ b¶ m¥t thÆt cûa C¶ng Sän
muÓn chèn ép nh»ng ngÜ©i yêu nÜ§c chân chính. Anh tôi h†c m¶t
khoá Çào tåo cán b¶ TÜ Pháp rÒi ÇÜ®c b° nhiŒm làm Chánh Án Toà
án SÖ cÃp huyŒn ChÜÖng MÏ tÌnh Hà ñông.
Trong th©i gian Ãy tôi lêu l°ng chÖi b©i. Ti‰ng r¢ng Çi h†c l§p
ĐŒ TÙ trÜ©ng trung h†c NguyÍn Khuy‰n di chuy‹n vŠ Trà B¡c,
nhÜng tôi chÖi nhiŠu hÖn h†c, thÆm chí có lÀn nghe tøi cán b¶ dø d‡,
tôi bÕ nhà (thÜ©ng g†i là thoát ly) theo h†c khoá HuÃn LuyŒn Phø
Trách Thi‰u Nhi tåi làng Hoành L¶. Anh tôi theo lŒnh cha tôi Çã ra
tÆn nÖi tìm tôi vŠ nhÜng tôi chui vào ÇÓng rÖm Ç‹ trÓn. Rút cøc, anh
tôi Çã tìm ÇÜ®c tôi, trä vŠ cho cha mË tôi. Tôi ti‰p tøc Çi h†c l§p ĐŒ
TÙ trÜ©ng Trung H†c NguyÍn Khuy‰n di tän vŠ làng Trà B¡c, cách
quê tôi chØng 5,6 km. M‡i ngày tôi Çi b¶ tØ nhà Ç‰n trÜ©ng khoäng
hÖn 1 gi© 30 phút. Trên ÇÜ©ng Çi, tôi thÜ©ng cao hÙng lÃy chi‰c sáo
nhÕ xíu th°i nh»ng bài nhåc nhÜ Nh§ Quê cûa Væn Cao và Quê Nhà
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Tôi cûa Hoàng Quš. Ti‰ng sáo vang lên v†ng Çi có lë rÃt xa trong
nh»ng bu°i chiŠu êm ÇËp cûa quê nhà. Tôi h†c không chæm chÌ l¡m
và hÆu quä tÃt nhiên là cuÓi niên h†c 1948, tôi thi trÜ®t b¢ng Trung
H†c. PhÅn chí, tôi bÕ Çi ra ÇÒng muÓi ª b© bi‹n Long Trì, cách xa
quê nhà chØng 4, 5 km. BÓ tôi mua m¶t thºa ru¶ng muÓi chØng vài
ngàn mét vuông, và tôi có nhiŒm vø thuê ngÜ©i làm muÓi. Cu¶c
sÓng Ç¶c lÆp, thoäi mái, không bÎ ràng bu¶c, låi thêm có chút quyŠn
l®i; m‡i cuÓi tuÀn , tôi mang tiŠn bán muÓi vŠ ÇÜa cho mË tôi, nhÜng
cÛng Ç‹ riêng m¶t ít tiŠn lÈ Ç‹ xà vào tiŒm phª ngoài ch® thÜªng
thÙc no nê m‡i khi vŠ làng. Cu¶c Ç©i êm ÇŠm bình thän trôi Çi, và
có lë tôi Çã trª thành m¶t ngÜ©i nông phu chân lÃm tay bùn v§i chÌ
sÓ làm muÓi chuyên nghiŒp, n‰u mùa Xuân 1949 anh tôi không vŠ
quê æn t‰t K› Sºu.
T‰t næm Ãy, anh tôi tØ xa vŠ thæm cha mË tôi và æn t‰t xong anh
tôi Çã dịu dàng khuyên nhû tôi nên nghï Ç‰n tÜÖng lai mà Çi h†c, ít
nhÃt cÛng xong b¢ng Tú Tài rÒi sau muÓn làm gì cÛng ÇÜ®c. Cha mË
tôi chÃp thuÆn ÇŠ nghÎ cûa anh cho tôi Çi theo anh lên nÖi anh làm
viŒc.
Bu°i sáng hôm Ãy, tôi chào tØ biŒt cha mË, theo anh lên ÇÜ©ng.
Ông n¶i tôi, Çã gÀn 80 tu°i cÛng chÓng gÆy đi tiÍn anh em chúng tôi
ra tÆn Quán Gi»a. NÖi Çây chúng tôi chào tØ biŒt ông N¶i, ông nói
tåm biŒt các cháu b¢ng câu nói rÃt ÇÎa phÜÖng: ‘’Các con Çi trÄy tÓt
lành!’’ TØ phía B‰n May ngoái nhìn låi, tôi còn thÃy ông N¶i giÖ
tay vÅy các cháu, tÃm áo khoác lông chÒn mÀu Çen cûa ông lÒng
l¶ng bay trong gió...Đó là hình änh cuÓi cùng tôi nhìn thÃy ông n¶i.
TiŠn thù lao cûa m¶t thÄm phán Toà Án SÖ CÃp thÆt là khiêm
nhÜ®ng, nên hai anh em tôi sÓng rÃt Çåm båc. Trong hoàn cänh thi‰u
thÓn Ãy, anh tôi ra sÙc rèn c¥p cho tôi vŠ nh»ng môn tôi vÓn rÃt kém
nhÜ: Toán, Lš, Hoá v.v...và cÛng dÆy thêm tôi nh»ng bài h†c ti‰ng
Anh và Pháp. Mùa hè 1949, anh ÇÜa tôi Çi b¶ tØ huyŒn ChÜÖng MÏ
Ç‰n trÜ©ng Trinh Ti‰t (tÙc trÜ©ng làng Sêu) thu¶c tÌnh Hà ñông. NÖi
Çây tôi Çã trúng tuy‹n phÀn thi vi‰t Trung H†c Ph° Thông. Khi vào
vÃn Çáp , thÀy VÛ Lai ChÜÖng hÕi tôi mÃy câu tÜÖng ÇÓi không khó
l¡m, và tôi Çã may m¡n Çáp trúng. ThÀy cÛng hÕi tôi m¶t câu ngoài
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ÇŠ tài khi‰n tôi cäm thÃy v»ng då vô cùng vì Çã có quš nhân phù tr®:
‘’Anh có phäi là em thÀy VñC không ?’’
Nói tóm låi, tôi Çã qua ÇÜ®c chi‰c cÀu Çoån trÜ©ng này, và tØ Çó
có th‹ vÜÖn lên trong các ch¥ng ÇÜ©ng Ç©i, cÛng là nh© s¿ dìu d¡t và
y‹m tr® cûa anh tôi, con chim ÇÀu Çàn gÜÖng mÅu và tÆn tøy giúp
cha mË chæm sóc dåy d‡ các em.
Nh»ng næm thÆp k› 1960, anh tôi ÇÜ®c b° nhiŒm làm Giám ĐÓc
Nha TÜ Thøc, B¶ QuÓc Gia Giáo Døc. SuÓt th©i gian cä chøc næm,
anh tôi sÓng rÃt thanh båch và giän dÎ, m¥c dÀu Çây là m¶t chÙc vø
rÃt nhiŠu Ç¥c quyŠn, Ç¥c l®i, có th‹ nói Çây là nÖi ‘’b© xôi ru¶ng
mÆt,’’nhÜng anh tôi Çã tØ chÓi ti‰p xúc v§i nh»ng ngÜ©i mang lÍ vÆt
Ç‰n Ç‹ cÀu xin ân huŒ; anh vÅn sÓng trong cæn nhà xÆp xŒ ª CÜ Xá
TrÀn Quang DiŒu và Çi làm b¢ng chi‰c xe 2CV cÛ kÏ, hÜ lên hÜ
xuÓng. Anh Çã noi gÜÖng cha tôi, sÓng rÃt trong såch và gÜÖng mÅu,
v§i tinh thÀn ‘’Phú qúy bÃt næng dâm, bÀn tiŒn bÃt næng di.’’
Næm 1975, gia Çình anh tôi di tän qua MÏ cùng v§i cha mË tôi.
Em ChÌnh và tôi Çi tù C¶ng Sän hÖn 13 næm. SuÓt th©i gian này,
chúng tôi thÜ©ng oán trách anh Cä Çã không tìm cách cÙu giúp các
em. Sau này chúng tôi ÇÜ®c bi‰t anh tôi Çã rÃt Çau lòng thÜÖng các
em trong ngøc tù C¶ng Sän, vì anh tôi bÃt l¿c không th‹ giúp Ç« các
em di tän, và anh tôi Çã bao lÀn khóc khi cÀu nguyŒn cho chúng tôi.
Næm 1990 và 1992, Cha MË chúng tôi qua Ç©i. Anh tôi, v§i tính
cách là Møc SÜ, Çã chû t†a lÍ an táng MË. Tôi nhìn änh trong b¶ lÍ
phøc, rÃt nghiêm trang và trÀm tïnh khi cº hành tang lÍ, gÀn nhÜ
không bi‹u l¶ chút tình cäm nào. ChÌ Ç‰n khi ÇÙng trÜ§c linh c»u
MË, trÜ§c lúc hå huyŒt, anh tôi m§i cªi bÕ chi‰c áo lÍ và oà lên khóc.
Tôi chÜa tØng thÃy ngÜ©i nào can Çäm và trÀm tïnh nhÜ anh tôi.
Næm nay anh tôi Çã gÀn t§i bát tuÀn, và tôi cÛng Çã qua tu°i 70,
nhưng lòng kính m‰n anh không bao gi© thay Ç°i.
Thành thÆt công nhÆn r¢ng tuy anh tôi là ngÜ©i thông minh, v§i
rÃt nhiŠu ÇÙc tính nhÜ lòng hi‰u thäo ÇÓi v§i cha mË và lòng thÜÖng
ngÜ©i, mà chúng tôi, nh»ng ÇÙa em dåi d¶t cûa anh ch£ng bao gi©
sánh kÎp; nhÜng anh cÛng có nh»ng vÃp váp trong khi xº th‰, khi‰n
cho có m¶t sÓ ít ngÜ©i hi‹u lÀm và giÆn h©n anh. NhÜng rÃt may,
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anh tôi Çã kÎp th©i ÇiŠu chÌnh låi và hiŒn nay anh Çang sÓng nh»ng
chu‡i ngày êm ÇŠm, thanh thän cûa tu°i già.
Nhân dÎp sinh nhÆt thÙ 77 cûa anh s¡p t§i, tôi muÓn gºi Ç‰n anh
tôi lòng bi‰t Ön và kính tr†ng, ÇÓi v§i anh tôi, con Chim ñÀu ñàn Çã
suÓt cu¶c Ç©i sÓng gÜÖng mÅu, chØng m¿c, và Çã tØng thay cha mË
nuôi dåy các em và quan tâm t§i tÜÖng lai các em. CÀu mong anh tôi
sÓng nh»ng ngày tu°i già an bình, thanh thän bên các con trai, gái,
dâu r‹, các cháu n¶i ngoåi cûa anh.
Trong tim tôi, anh tôi là m¶t bi‹u tÜ®ng cao quš vŠ lòng hi‰u
thäo, s¿ trung hÆu và tình yêu thÜÖng ÇÓi v§i Thiên Chúa và loài
ngÜ©i.
San Jose, July 2003
Vũ Đức Nghiêm

M

]t hôm, anh mù )i thIm b,n , sau khi chuy>n trò,
tr i )ã t'i. Ng? i b,n thep )èn cho anh cJm )i vP.
Anh c? i bCo: “Tôi mù, ban ngày cwng nh? ban )êm, cJn
gì )èn!” B,n bCo: “Sj khi anh )i )? ng lz ng? i ta không
th(y, )Nng vào anh, cJm )èn c't )b soi ng? i ta.” Anh mù
ra vP, tay cJm )èn, yên trí rdng mWi vi>c s~ an toàn. i
)?jc m]t )o,n, ai )ó )i ng?jc chiPu )Nng vào ng? i cZa anh r(t m,nh, h(t anh té nhào.
GiQn quá, anh không ti/c l i nhi/c meng ng? i (y, r*i nói: “B] mù hay sao, không th(y
ng? i ta cJm )èn mà còn )Nng vào.” Ng? i kia cwng té, l*m c*m ng*i dQy, nh• nhàng
nói: “D,, tôi xin lfi, nh?ng chi/c )èn cZa ông )ã tet t lúc nào r*i.”

CJm )èn )b soi ng? i khác là m]t ý t?$ng ng] ngh"nh, nh?ng vì ng? i cJm )èn bD mù.
Trong lãnh v c thu]c linh, )iPu này khó )?jc ch(p nhQn. Ng? i có Chúa phCi là “s sáng
cZa th/ gian,” và phCi “soi s sáng (y tr? c m%t ng? i ta.” (Ma-thi-# 5:14,16). ibm lý thú
cZa câu chuy>n là ng? i mù không nhQn ra )èn mình )ã tet, l,i trách k{ khác là mù!
ôi lúc con ng? i cwng bD lJm l,c nh? th/. HW không nhQn ra s sai lJm cZa mình, c'
ch(p và bCo thZ, )x lfi cho ng? i khác. M]t tâm h*n có Chúa s~ )?jc thay )xi t “t(m
lòng bdng )á )b nhQn l(y lòng bdng thDt” (Ê-xê-chi-ên 36:26), t c là s mPm m,i nhQn
th c t]i lfi cZa mình, mPm m,i )ón nhQn s d,y df cZa Chúa và mPm m,i trong )'i xt
v i ng? i khác. Không th(y )?jc mình, là m]t hibm hWa trong ) i s'ng thu]c linh. èn
mình )ã tet mà t?$ng còn sáng, vi>c mình là x(u mà t?$ng là t't, )i trong sai lJm mà
t?$ng là )úng, làm h,i cho ng? i l,i t?$ng là lji ích…thì thQt nguy ngQp bi/t bao!
B? c )Ju tiên cZa s tr?$ng thành trong ) c tin là phCi nhìn th(y chính mình d? i ánh
sáng cZa L i Chúa. T )ó, chúng ta s~ không l>ch l,c trong t(t cC nh€ng nhQn )Dnh vP
ng? i chung quanh.

D •NG QUANG THO•
THO•I
(Chep Cánh Cho Tâm H*n Bay Cao)
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ó bao giờ quý vị để ý đến âm thanh của tiếng nói chính mình
không? Hẳn là quý vị thường để ý đến âm thanh – hoặc
“trầm” hoặc “ấm,” hoặc “chua” hoặc “ngọt” – của người khác,
chứ ít khi để ý đến của mình, phải không? Và có bao giờ quý vị thử lặp
đi lặp lại một câu hoặc vài chữ nào đó không? Chẳng hạn như câu MC
thường nói với vợ: “Anh yêu em.” Vài lần đầu tiên thì MC thấy bình
thường. Nhưng nếu giả sử MC lặp đi lặp lại nhiều lần và để ý lắng
nghe âm thanh mình phát ra, thì thấy ngồ ngộ, không hiểu tại sao mình
lại phát ra âm thanh như vậy, rồi kết quả của những âm thanh ấy là vợ
mình vui và nấu cho vài món ăn ngon liền. Quý ông không tin thì thử
xem!
Chó sủa, ngựa hí, gà gáy, chim hót ríu rít. Những câu MC vừa
dùng làm cho chúng ta hình dung các âm thanh phát ra từ loài vật.
Những bộ phận phát âm khác nhau của từng loài giúp cho chúng có
thể tạo nhiều âm thanh khác nhau. Ví dụ như con chó con của quý vị.
Nó sủa ủng oẳng khi nó không bằng lòng. Nó sủa gấp gáp khi nó thấy
có sự nguy hiểm. Nó gừ lên khi đứng trước người lạ mặt. Và dù nó tạo
âm thanh khác nhau như thế nào đi nữa, quý vị vẫn nhận ra đó là tiếng
sủa của chó con, đang muốn bày tỏ một điều gì đó. Chim chóc cũng
vậy, có âm thanh tiếng nói riêng. Loài chim cổ đỏ, mỗi khi ta thấy con
chim trống đứng tuốt trên ngọn cây mà hót, tức là nó đang báo cho
những con khác biết đây là khu vực của nó, và những con khác không
được tới gần. Nhưng khi con chim mái tới, tiếng hót của con chim trống
đổi ngay thành bản tình ca, dỗ dành chim mái vào khu vực của nó để
kết duyên chồng vợ. Khi những chim con ra đời, tiếng hót của con chim
trống lại đổi khác; người ta tin rằng đó là tiếng hót vui mừng. Khi thấy
nguy hiểm, tiếng hót của nó lập tức trở thành khẩn cấp, báo động cho
chim vợ đề phòng. Quý vị thấy âm thanh thay đổi của loài cầm thú phát
ra, dù bị giới hạn nhưng vẫn đủ để chúng thông tin, liên lạc và tỏ bày
tâm trạng của chúng.
Vậy con người thì như thế nào? Con người phát âm thanh cũng vì
những lý lẽ tương tự. Hàng ngàn năm về trước, con người tiền sử có
lẽ đã liên lạc với nhau bằng những âm thanh như tiếng gừ, tiếng hét,
tiếng khóc...Và cũng có lẽ họ đã tỏ bày tâm trạng với nhau bằng các

C
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cách tương tự. Rồi tới một thời điểm nào đó trong lịch sử, người ta tập
phát ra được những âm thanh căn bản mà bây giờ chúng ta gọi là
nguyên âm và phụ âm. Những âm thanh đó là nền tảng của chữ, câu
và ngôn ngữ. Khoa học chưa biết rõ đó có phải là phương thức ngôn
ngữ được hình thành hay không; những gì MC đưa ra mới chỉ là giả
định. Chúng ta chỉ biết được rằng ngôn ngữ người xưa rất đơn giản.
Âm thanh của tiếng nói rất giới hạn, và từ ngữ rất ít. Con người lúc đó
ít thấy sự cần thiết phải liên lạc thông tin với người khác vì phần lớn thì
giờ của họ dành cho sự săn bắn, kiếm chỗ dung thân...để được sinh
tồn. Rồi xã hội con người ngày càng văn minh hơn, và ngôn ngữ trở
thành một vấn đề sống còn của họ. Có một điều con người ngày nay
không hiểu được, là tại sao có quá nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Khoa
học không biết. Tuy vậy, MC chắc chắn những Cơ Đốc nhân có thể trả
lời được điều này. (Quý vị nào không biết có thể tìm hiểu bằng cách
đọc Kinh Thánh sách Sáng-thế Ký chương 11. Xin quý vị thông cảm tự
đọc vì MC nghĩ rằng mình kể ngay ra đây sẽ mất hay).
Vậy là gốc gác của âm thanh tạm xong, MC xin đi sang phần kế
tiếp, đó là âm thanh được cấu thành như thế nào. Trước hết, chúng ta
hãy nhìn vào một em bé. Em bé làm thế nào để phát ra âm thanh, hay
là “nói chuyện” được? Em bé bắt đầu học phát âm bằng cách tập dùng
những bộ phận xướng âm của mình. Em bắt chước âm thanh của cha
mẹ. Từ những âm thanh đơn giản cha mẹ em bé nói đi nói lại với em,
đến những chữ, rồi thành câu. Tiếng em bé tất nhiên sẽ y chang tiếng
của cha mẹ. Em cũng sẽ không quên thêm vào đấy tiếng khóc hoặc
tiếng la của bé để khiến cha mẹ cho bé những gì bé muốn.
Những âm thanh của tiếng nói con người bắt đầu từ thanh quản.
Quý vị có thể sờ thanh quản được bằng cách dùng ngón tay cái đè lên
cổ, ngay phía dưới cằm. Phía sát trên rìa của thanh quản gồ to ra như
đuôi thuyền. Người ta gọi đó là “trái táo của ông Adam.” MC nghĩ chắc
hồi xưa lúc ông Adam đang ăn trái táo bà Eva cho thì bị Chúa bắt gặp
nên nuốt chửng, mắc nghẹn trên cổ và lưu truyền lại cho con cháu. Tất
cả mọi người đều có cục u như vậy, nhưng chỉ những người cổ cao
mới thấy rõ. Thanh quản hình giống như một cái hộp mà các cạnh của
nó được hình thành bởi những đĩa sụn. Những đĩa sụn này kết liền với
nhau bằng những sợi dây đàn hồi ràng buộc lại, và vô số những sớ
bắp thịt. Phía bên trong của thanh quản được đệm bằng một lớp mô
mềm, phủ một lớp màn mỏng. Ở khoảng giữa thanh quản, những sợi
mô mềm hình thành một cặp màn xếp đôi lại, kéo dài từ đầu đến cuối
thanh quản. Lớp màn xếp này được những bắp thịt nhỏ đỡ thêm vào.
Những lớp xếp này chính là những sợi dây thanh âm. (Gọi là dây
nhưng chúng không hẳn là “dây” như nghĩa mình dùng). Ngoài ra, còn
có một lớp xếp nhỏ hơn phía trên gọi là dây thanh âm “giả”. Lớp xếp
này không góp phần vào việc phát ra tiếng nói. Khoảng trong chính
giữa dây thanh âm là thanh môn. Thanh quản nằm ngay trên khí quản
tiếp giáp với không khí ra vào phổi. Thanh quản hở ra tiếp giáp ngay
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phía sau cuống họng, ngay sát chỗ vào của thực quản (cổ họng).
Thanh quản lại có một cái nắp che để mỗi khi chúng ta nuốt, thức ăn
không bị lọt vào. Nếu chúng ta vừa nói vừa ăn cùng một lúc, hoặc vừa
cười vừa uống, nắp thanh quản này sẽ không làm việc theo kịp những
hoạt động của chúng ta, vì phải mở ra để chúng ta cười, nhưng lại phải
đóng lại để che thức ăn nuốt vào cổ. Nếu một tí thức ăn lọt vào thanh
quản, chúng ta sẽ bị sặc hoặc nghẹn. Quý vị sẽ bị ho sặc sụa, hoặc
tiếng nói bị lạc đi cho đến lúc thanh quản được thông. (Thảo nào ông
bà Việt Nam hồi xưa dạy MC đi kiếm vợ mà thấy cô nào vừa ăn vừa há
miệng cười là không xong rồi đó. Quý vị nghĩ có đúng không?)
Nãy giờ MC mới tả bộ phận phát thanh, bây giờ xin nói đến phần
làm sao âm thanh được phát ra. Âm thanh phát ra từ thanh quản khi
một ngụm hơi được đẩy ran gang qua những dây thanh âm. Tiếng nói
hình thành khi ngụm khí này đụng vào dây thanh âm, và tong độ của
tiếng nói sẽ tùy thuộc vào độ rung của dây thanh quản. Cho nên nếu
chúng ta nén hơn ra nhẹ, tiếng của chúng ta như tiếng thầm thì, nhưng
nếu chúng ta nén hơi ra mạnh, âm thanh phát ra lớn như tiếng hét.
Tông độ của âm thanh tùy thuộc sức ép của hơi, nhưng âm thanh hay
hoặc dở, tùy thuộc vào cách
những ngụm hơi được đẩy
ngang qua thanh quản.
Chẳng hạn như ngụm hơi
được ép ra ngắn, gọn, sẽ
tạo âm thanh dòn dã trong
khi những ngụm hơi dài sẽ
làm âm thanh trầm ấm.
Âm thanh chỉ được tạo
thành khi chúng ta thở ra;
chúng ta không thể vừa nói
vừa hít vào. Trong khi thở, những dây thanh quản mở ra để không khí
ra vào phổi tự nhiên. Nhưng đến khi chúng ta nói, những dây thanh
quản khép lại. Không khí bị ép xuyên qua những dây thanh quản khiến
chúng rung lên. Ngụm khí lúc này rung động cùng tầng số với dây
thanh quản. Tuy vậy, âm thanh vẫn còn rất yếu để tai có thể nghe
được trong giai đoạn này. Sự rung động của ngụm khí từ thanh quản
đi vào cổ, mũi, miệng và từ đó biến thành những âm thanh nghe được
rồi ra thành tiếng. Chúng ta có thể nói là cổ, mũi, miệng đều là những
phương tiện cộng hưởng của âm thanh, giúp sức cho những ngụm hơi
rung yếu ớt thành những sóng âm tai nghe được. Những tiếng âm
nghe được này hòa lại trong miệng để phát ra tiếng nói. Sự thay đổi từ
tiếng âm thanh qua tiếng nói là do sự cộng tác của răng, môi và lưỡi.
Chúng ta thấy rõ điều này khi đang ăn mà cố nói, tiếng nói sẽ thành
lúng búng, và đồ ăn thì văng ra.
Tiếng nói của những ngôn ngữ của chúng ta ngày càng phức tạp
hơn. Tiếng nói ngày nay là sự tổng hợp của những ngữ âm. Tùy thuộc
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vào mỗi ngôn ngữ, những ngữ âm này được phát âm khác nhau.
Trong sự giới hạn của bài báo, MC xin để dành vấn đề này lúc khác
chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Tuy vậy, MC mong rằng qua vài trang giấy
nhỏ, những điều MC vừa đề cập sẽ để lại trong lòng quý vị một ấn
tượng tốt đẹp với chính những âm thanh quý vị tạo ra mỗi ngày. Chỉ
còn một ít dòng ngắn ngủi, MC muốn cùng quý vị hướng về Thiên
Chúa, Đấng Tạo Hóa, là Đấng đã nắn nên chúng ta – không phải chỉ
có một thanh quản nhỏ bé nhưng chứa đầy sự kỳ diệu, mà còn có biết
bao phần kỳ diệu khác nữa – để có thể thốt lên như vua Đavít ngày
xưa rằng:
Vì chính Chúa n n nên tâm th n tôi,
D t thành tôi trong lòng m tôi.
Tôi c m t Chúa, vì tôi đ c d ng nên
cách đáng s l lùng.
Công vi c Chúa th t l lùng,
lòng tôi bi t rõ l m.
Thi Thiên 139:13,14a
Ước ao âm thanh của tiếng nói trên môi con dân Chúa chúng ta
luôn thể hiện lời ca tụng này.
_______________________________________________________________
háng Tư 1937, quân đội
xâm lăng của Mussolini
buộc mọi giáo sĩ phục vụ
trong vùng Wallamo phải ra
khỏi Ethiopia. Họ bỏ lại chỉ 48
Cơ Đốc nhân mới tin, không có gì nhiều ngoài Phúc Âm Mác để nuôi dưỡng đức tin.
Kể cả chỉ vài người biết đọc. Nhưng 4 năm sau, khi các giáo sĩ quay lại, hội thánh
không chỉ sống còn, mà còn gia tăng lên tới 10,000 người!
Khi Sứ Đồ Phao-lô bị buộc rời khỏi Tê-sa-lô-ni-ca (xem Công-vụ 17:1-10), ông
khao khát muốn biết về sự sống còn của nhóm nhỏ Cơ Đốc nhân ông rời bỏ (I Têsa-lô-ni-ca 2:17). Nhưng khi viếng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca sau đó, Ti-mô-thê đã kể
cho Phao-lô nghe về “đức tin cùng tình yêu thương của họ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:6).
Họ trở thành “gương mẫu” cho các tín nhân trong các vùng phụ cận Ma-xê-đoan và
A-chai (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8).
Phao-lô không hề kể công về bất kỳ con số gia tăng nào trong sự phục vụ của
ông. Ông cũng không gán công trạng cho ai. Đúng hơn, ông kể công cho Đức Chúa
Trời. Ông viết, “Tôi trồng, A-bô-lô tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên” (I Côrinh-tô 3:6).
Hoàn cảnh khó khăn có thể làm nhụt ngay cả ý hướng tốt nhất của chúng ta,
ngăn cách bạn bè với nhau trong một thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời khiến hội
thánh Ngài tăng trưởng qua từng khó khăn. Chúng ta chỉ cần trung tín và giao kết
quả cho Ngài lo.

T

C.P.Hia

(Lời Sống Hằng Ngày)
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ước chanh là loại nước giải khát phổ biến mùa hè. Không
chỉ cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể, nước chanh còn
giúp giảm cân hiệu quả và làm đẹp da nếu bạn biết uống đúng cách.
Nước chanh giúp giảm cân nhưng dễ đau dạ dày.Chanh có lượng calo thấp hơn hẳn so với các loại trái cây khác
nên là lựa chọn hàng đầu trong thực đơn giảm cân. Một quả chanh
chỉ chứa khoảng 17 calo, ngay cả khi hòa lẫn với nước, lượng calo
này vẫn được giữ nguyên.
Nước chanh được biết đến như là một loại thức uống giúp tăng
cường trao đổi chất trong cơ thể, rất hữu ích trong việc giảm cân.
Nếu bạn được sử dụng một lượng nước chanh vừa đủ, nó có thể cải
thiện một số chức năng trong cơ thể, qua đó điều chỉnh sự trao đổi
chất theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến
cáo những trường hợp không nên uống nước chanh giảm cân bởi
gây ảnh hưởng đến sức khỏe:
--Người mắc chứng ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày không nên
uống nhiều nước chanh nhằm giảm cân. Vì lượng axit trong nước
chanh sẽ khiến gia tăng triệu chứng ợ chua, đầy bụng, trào ngược dạ
dày.
--Đặc biệt, người huyết áp thấp, mắc bệnh tim mạch đang dùng
thuốc, đái tháo đường, dạ dày, đại tràng, phụ nữ mang thai và cho
con bú không nên áp dụng phương pháp uống nước chanh giảm cân
và nhịn ăn hoàn toàn. Bởi nếu nhịn ăn để giảm cân không hợp lý,
dài ngày sẽ gây suy dinh dưỡng.
--Khi sử dụng chanh tươi giảm cân vẫn cần phải ăn uống, chỉ
cần tránh ăn đồ quá nhiều chất béo và calo. Không nên uống trực
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tiếp nước cốt chanh mà pha loảng với nước. Nước chanh nên uống
kèm các bữa ăn chính để tăng cường hiệu quả giảm cân.
Cách uống nước chanh giúp giảm cân, đốt mỡ thừa.Chanh có thể pha thành nhiều loại nước chanh với các vị khác
nhau để dễ uống tùy theo khẩu vị của từng người. Có thể pha chanh
với nước lọc, với muối, mật ong hoặc gừng để thay đổi vị. Bạn
không nên pha nước chanh với đường, vì đường chứa nhiều calo.
Uống nước chanh giảm cân tốt nhất là nên uống sau khi ăn
khoảng 30 phút. Mỗi ngày uống 2 lít (?) nước chanh thay cho nước
lọc để giảm cân hiệu quả.
Dước đây là những cách uống nước chanh giảm cân hiệu quả
bạn có thể áp dụng hàng ngày.
*Chanh pha mật ong. Mật ong chứa nhiều vitamin quan trọng
như: vitamin nhóm B, vitamin C, đồng, kali, sắt, canxi, các chất
chống oxy hóa…Bởi vậy, mật ong có tác
dụng cải thiện chức năng tiêu hóa, làm
đẹp và chống lão hóa, bổ sung dinh
dưỡng cho người suy nhược, điều hòa
đường huyết, chống viêm nhiễm, làm
lành vết thương. Do đó, khi kết hợp mật
ong với nước chanh sẽ hỗ trợ hiệu quả
cho quá trình giảm cân. Điều quan trọng
là bạn phải chọn mua được mật ong
nguyên chất, bởi hiện nay trên thị trường
có rất nhiều loại mật ong giả, pha chủ
yếu là đường nên lượng calo rất lớn và
không hỗ trợ tiêu hóa. Pha 2 thìa cà phê
mật ong với 1 quả chanh và 300ml nước
ấm sẽ giúp bạn có được cốc nước chanh mật ong giúp giảm cân an
toàn và hiệu quả.
*Chanh pha loãng với nước lọc. Đây là cách uống nước chanh
giảm cân dễ thực hiện nhất. Bạn chọn những quả chanh tươi nhất và
pha với nước lọc. Bạn có thể uống nước chanh ấm hoặc chanh đá
đều được vì cả hai đều hỗ trợ tối đa việc giảm cân. Bên cạnh việc
uống nước chanh giảm cân hàng ngày, bạn cần phải giảm ăn chất
béo, không ăn vặt và không dùng thức ăn nước uống chứa nhiều
calo. Dùng nước chanh pha loãng hàng ngày sẽ giúp da của bạn
thêm hồng hào tươi sáng. Tuy nhiên, bạn không nên uống nước
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chanh quá chua khi đói bụng, đặc biệt vào buổi sáng, bởi có thể gây
kích thích không tốt đối với dạ dày. Lâu dài, có thể khiến bạn bị
viêm loét dạ dày.
*Chanh pha muối loãng. Nước chanh muối có tác dụng tương
tự như nước chanh pha loãng. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy ngán việc
uống nước chanh pha loãng thì có thể thay thế bằng chanh muối nhé.
Khi muốn uống nước chanh giảm cân chỉ cần dùng ½ quả chanh
cùng 250ml nước ấm, thêm vào đó là một ít muối trắng. Để thuận
tiện hơn, bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn chanh ngâm muối để pha
nước uống cũng rất tốt. Nước chanh muối sẽ thúc đẩy quá trình
giảm cân, tăng cường cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, nước chanh muối
còn giúp giảm mỡ bụng và làm đẹp da.
*Nước nấu từ vỏ chanh. Vỏ chanh chứa pectin làm hạn chế
hấp thụ quá nhiều năng lượng từ các thực phẩm nạp vào cơ thể, từ
đó hỗ trợ hiệu quả việc giảm cân tại nhà.
Cách thực hiện: Bạn lấy vỏ chanh rửa sạch, đun sôi 10 phút với
200ml nước. Sau đó tắt bếp, để nguội và uống thay nước lọc bình
thường. Nước vỏ chanh có vị the và đắng, khá khó uống, nhưng bạn
tuyệt đối không được pha với đường. Thay vì đó, sau khi uống nước
vỏ chanh giảm cân bạn có thể ăn một loại trái cây có vị ngọt mát và
ít năng lượng để làm tan đi vị the đắng như ổi, táo…
Trên đây là những cách uống nước chanh giảm cân hiệu quả
ngay tại nhà trong mùa hè. Bạn nên sử dụng nước chanh thường
xuyên và theo dõi sự thay đổi cân nặng và cơ thể để điều chỉnh chế
độ ăn uống phù hợp.
THÚY VÂN sưu tầm
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ội nghiệp Bà Cô Hạnh của tôi. Tuy ước mơ được “quy
hướng cố gia” của bà rất nồng nàn tha thiết mà cũng hợp lý
hợp tình, nhưng rốt lại đã không thành hiện thực.
Thời gian đầu, khi Bà Cô bỏ trốn khỏi nhà cha mẹ chồng chạy
về nhà cha mẹ ruột, rồi bị xua đuổi phũ phàng phải một mình bơi
xuồng lưu lạc đến bến sông Mỹ Thuận để tìm cách mưu sinh, Ông
Cố tôi thật là giận lắm. Giận con làm “bại hoại gia phong” đến nỗi
mang tiếng “trốn chúa lộn chồng,” khiến cha mẹ mất mặt với sui gia
lại thêm bị xóm làng biếm nhẻ. Giận con ngu dại không giữ nếp nhà,
bây giờ chuyện vỡ lở tan hoang, nước đổ xuống đất rồi làm sao hốt
lên cho được. Nhưng giận mà thương. Nhớ trước kia Cố đâu muốn
gả con, chỉ vì nể mặt bạn bè chí cốt mới cho con xuất giá. Ngờ đâu
Cố đã vẹn tình nhưng người ta lại đành phụ nghĩa. Nuôi con gái 17
năm trong nhà, Cố biết tánh tình con đoan trang hiền hậu lại giỏi
giắn siêng năng, nếu không bị dồn ép tới bước đường cùng thì con
gái của Cố không bao giờ trở thành hung dữ, ra tay đánh người rồi
bỏ chạy. Nhưng dù sao lễ giáo ông bà xưa để lại vẫn là lễ giáo. Con
gái của Cố đã làm lỗi, Cố phải nhận phần trách nhiệm, ôm nỗi ấm
ức trong lòng ngậm miệng làm thinh. Bởi vậy cho nên khi sui gia
nhờ người đánh tiếng, nếu Út Hạnh quay về đứng trước họ tộc hai
bên cúi đầu nhận lỗi thì họ đồng ý thứ tha, bỏ qua mọi chuyện, Cố
chỉ cười khẩy một tiếng mà rằng gia đình đang thu vén, sẽ sẵn sàng
tạ lễ “của một đền hai” rồi chấm dứt.
Tuổi già hiu quạnh, theo với thời gian cơn giận cứ dần dà lắng
xuống nhường chỗ cho tình thương nỗi nhớ dâng lên. Sự đổi thay
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này Ông Cố tôi không dám thố lộ cùng ai, ngại người ta cười mình
đường đường là một trưởng tộc oai nghiêm sao lại có tánh đàn bà
yếu đuối. Nhưng cũng từ đó Cố thường ra bờ sông đứng ngó mông
lung, trông chờ một bóng ghe thương hồ ghé lại. Thư không mở.
Quà không nhận. Cố muốn cô Hạnh biết Cố không bao giờ chấp
nhận việc làm sai trái của cô. Nhưng mà chí ít cũng nghe ngóng
được tin con, biết rằng nơi xa xôi đó con vẫn mạnh khỏe bình yên là
Cố vui rồi. Cố cũng định bụng đợi thêm ít lâu nữa khi dư luận đã
nguôi ngoai, Cố sẽ đón con về. Mái nhà cha mẹ là nơi nương náu an
toàn nhất cho mọi đứa con. Tấm lòng cha mẹ là chiếc tổ ấm êm nhất
ấp ủ đời con. Cố đâu phải nghèo khó gì, cũng có của thừa tự đồng
ăn đồng để. Mà dù bần cùng đói rách đi chăng nữa, Cố nhứt định lần
này cũng sẽ thắt lưng buộc bụng nuôi con cho trọn một kiếp người
chứ không bao giờ gả con làm dâu xứ lạ.
Giấc mộng này của Cố cũng không trở thành hiện thực.
Từ nguồn tin của giới mua bán đường dài trên sông truyền lại,
Ông Cố tôi biết cô con gái út đã theo đạo Tin Lành, chính thức trở
thành hội viên một nhà giảng ở bến sông Mỹ Thuận, lại còn tự ý hứa
hẹn hôn nhân với một thanh niên đồng đạo. Cơn giận nổ bùng, đến
nỗi Bà Cố tôi cũng không dám hé môi can thiệp. Con gái hư chối bỏ
nếp nhà, cái sai trước sửa chưa xong lại dấn thêm cái sai sau càng
lớn! Đạo ‘tin lành-tin dữ” gì đó, Cố nghe nói là đạo tây đạo mỹ, đạo
mất gốc mất nguồn, chẳng cúng kiến thờ phượng ông bà cha mẹ để
tỏ lòng biết ơn công lao sanh thành dưỡng dục đã đành, mà cả đến tổ
tiên cũng không thừa nhận. Luôn mấy tháng Ông Cố tôi như người
mất hồn, suốt ngày đóng cửa ru rú trong nhà sợ ra ngõ gặp người
quen. Cố không biết kiếp trước mình đã lỡ gây nên tội nghiệt gì mà
kiếp này lại sanh ra một đứa con gái…Con thông minh đẹp đẽ…Cha
Mẹ nuôi dạy chu đáo ân cần, cưng yêu chăm chút như hòn ngọc trên
tay…Nhưng cũng chính đứa con gái ấy đã làm cho Cố trở thành tội
nhân của cả họ tộc. Đắn đo cân nhắc mãi, ngày kia Cố bảo người
nhà lau chùi bàn thờ gia tiên sạch sẽ, dọn mâm cúng rỡ ràng. Cố đội
khăn đóng, mặc áo dài…khóc sướt mướt
thắp nhang quỳ lạy để tạ lỗi với bề trên,
rồi đích thân cầm cây bút lông chấm
mực xóa tên cô Út Hạnh trong quyển
phổ hệ của gia tộc họ Lê. Bà Cố tôi
chứng kiến cả một khúc phim buồn, chỉ
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biết khóc mà thôi. Tận trong thâm tâm Bà cũng giận con gái sao quá
dại khờ, toàn làm điều xằng bậy.
Tình hình như vậy mà cô Hạnh đưa anh Thiệt về gặp song thân
để xin tái giá, chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
Cô Út Hạnh quỳ xệp trước thềm từ khi trời hửng nắng. Anh
Thiệt mặc áo dài đội khăn đóng, nghiêm chỉnh đứng cạnh bên.
Trước mặt họ là chiếc rương đầy những bộ quần áo tứ thời cô tỉ mỉ
cắt may cho cha mẹ ngần ấy thời gian từng đường kim mũi chỉ. Anh
Thiệt cũng bày đủ lễ vật trầu cau trà bánh trên hai chiếc mâm son,
lại thêm một trăm đồng bạc trắng theo đúng nghi lễ xin cưới của
thời xưa. Hai gương mặt khẩn khoản đợi chờ. Hai đôi mắt đăm đăm
nhìn vào cánh cửa đóng im lìm của ngôi nhà lớn. Rồi bóng nắng dần
nghiêng, lá trầu dần héo. Mấy chậu hồng chậu cúc họ đặt mua ở
vườn hoa Sa-đéc và khệ nệ mang từ Mỹ Thuận về cũng phai nhạt
mầu tươi. Chiếc áo the anh Thiệt mặc đã ướt đẫm mồ hôi mà gương
mặt của cô Hạnh cũng thất thần vì đói mệt. Nhưng đôi bạn vẫn kẻ
quỳ người đứng…ôm niềm hy vọng trong giờ phút sau cùng. Cho
đến khi chị giúp việc xách thùng nước và cây chổi từ bên hiên tiến
đến:
--Cô Út ơi, Ông bảo tôi ra tưới nước quét sân, chắc là từ khách
không chịu gặp cô rồi.
Lời chị chưa dứt thì Cô Hạnh đã nằm lăn xuống đất vừa khóc
vừa kêu:
--Cha Mẹ ơi, tội nghiệp con 5 năm rồi không gặp, đường xa lặn
lội về đây. Cha Mẹ không tha thứ cho con, không cho con vô nhà,
thôi thì làm ơn mở cửa cho con gái thấy mặt một lần trước lúc ra
đi…
Anh Thiệt lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng kín hồi lâu rồi cúi xuống
bùi ngùi:
--Út Hạnh à, trời cũng chiều rồi, thôi mình về đi kẻo đường
khuya nước ngược nhiều nguy hiểm…
--Em nhớ Cha Mẹ lắm. Em muốn gặp Cha Mẹ một lần…
--Ừ, Qua biết. Nhưng Cha Mẹ hiểu lầm nên còn giận, mình phải
kiên trì cầu nguyện và chờ Chúa mở đường. Bây giờ mà cố nài Qua
sợ e chỉ làm cho Phụ Mẫu càng thêm tức bực, có ích gì đâu.
--Đây là nhà của em. Đây là gia đình của em, nơi em đã sanh ra,
đã lớn lên, đã sống 17 năm dài. Lẽ nào em thật trở thành người tứ cố
vô thân rồi hay sao?!...
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--Em không tứ cố vô thân đâu. Dù nơi này tạm thời chối bỏ Em,
nhưng đừng quên Em còn có một ngôi nhà lớn hơn, một gia đình
đông hơn trên bến sông Mỹ Thuận; nơi đó ai cũng mến thương Em
thành thật hết lòng. Nè, đưa tay đây Qua đỡ Em đứng dậy…
Cô Hạnh tựa đầu vào vai bạn, nặng nề lê chân ra khỏi khu vườn
quen thuộc. Anh Thiệt dịu dàng quàng tay nâng bước người yêu.
Hai năm thương thầm nhớ trộm, ba năm kết ước đợi chờ, đây là lần
đầu tiên anh ôm thân mình mảnh khảnh của cô Hạnh vào lòng. Nhìn
gương mặt bạn xanh xao đầm đìa nước mắt, anh đau đớn xót xa.
Thiệt vốn là người ít lời lẽ, trước nỗi buồn quá lớn của vị hôn thê
anh không biết an ủi cách nào, chỉ âm thầm cầu nguyện và tự dặn
lòng, rằng một mai kia khi đã cùng nhau kết nghĩa vợ chồng rồi, thì
trong suốt cuộc sống hôn nhân anh sẽ không bao giờ để cho cô phải
thêm một lần rơi lệ.
*
Là đám cưới đầu tiên trên Hội Thánh Ghe, chẳng lạ gì ngày vui
của Thiệt & Hạnh được mọi người góp sức góp công tổ chức rất là
xôm tụ, dám nói tuy không sang trọng mà vẫn cực kỳ long trọng.
Cánh đàn ông nhận phần treo hoa kết tuội, nhóm các bà thì thức ăn
bánh mứt không thiếu món gì. Thầy Truyền Đạo đích thân lên Vĩnh
Long mời Mục Sư về làm lễ hôn phối. Đặc biệt trước ngày cưới
khoảng hơn tuần, Cô Truyền Đạo “chỉ huy” ban thanh niên đưa
thiệp mời hết bà con Xóm Nổi đến chung vui. Chính vì vậy mà các
ghe thương hồ, những bạn hàng quen của cô Hạnh cũng hay tin,
người tự động gửi quà mừng, người không mời cũng đến. Vui nhất
chắc chắn là anh Thiệt rồi. Tuy
nhiên, Thầy Truyền Đạo cũng có
vẻ vui không kém, vì được cơ
hội làm chứng cho bà con về tầm
quan trọng và phước hạnh của
hôn nhân trong Chúa.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng
trẻ giã từ cuộc sống trên sông
nước, cất một căn nhà lá khang
trang gần bên cầu Mỹ Thuận mở quán bán cơm. Quán cơm cô Hạnh
đồ ăn thức uống sạch sẽ ngon lành, giá cả rất phải chăng mà chủ
quán lại vui vẻ thật thà nên được đông đảo khách qua đường chiếu
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cố. Cô Hạnh vẫn đeo đuổi món bánh ú nhân thập cẩm nổi tiếng của
mình, theo lệ cũ hấp bán mỗi ngày 100 cái. Chỉ khác chút, là tất cả
lợi nhuận của món hàng này vợ chồng cô đều gom dâng cho Hội
Thánh Ghe, góp phần gây quỹ giúp hội thánh mua đất lên bờ.
“Số” của Bà Cô tôi quả thật hiếm muộn, cùng chồng chung sống
bấy lâu mà vẫn không một lần thai nghén. Nhưng ông Thiệt chẳng
tỏ vẻ “nề hà” gì, đối với vợ vẫn luôn ân cần trìu mến như thuở ban
đầu. Tôi nhớ khoảng mười năm sau khi họ nên đôi thì Ông Bà
Ngoại tôi tin Chúa, rồi thêm vài ba năm nữa thì đến lượt Ông Bà Cố
tôi cũng trao gửi niềm tin cho Cứu Chúa Giê-xu. Đến nay hai bên
nội ngoại của kiến họ Lê thảy đều họp mặt trong gia đình Cơ-Đốc,
hàng trăm người đã hứa nguyện dâng đời hầu việc Chúa trọn thời
gian, làm mục sư truyền đạo. Còn vợ chồng Bà Cô Hạnh thì nhận
nuôi hai đứa con gái của người chị, cưng yêu xem như con ruột.
Kỷ niệm của tôi với Bà Cô Hạnh rất nhiều, có lẽ vì tôi là đứa
cháu lớn nhất trong nhà, những năm thơ ấu lại sống cùng Ông Bà
Ngoại là nơi vợ chồng Bà Cô thường lui tới. Đến khi chúng tôi kéo
nhau lên Saigon, thì mỗi chuyến viếng thăm của Bà đều mang lại cả
một niềm vui. Đặc biệt là quà bánh rất nhiều: nào ốc gạo, chim quay,
tôm kho tàu, cá sặc cá rô muối chiên sả ớt…còn món bánh ú nhân
thập cẩm thì không hề thiếu. Vợ chồng họ đi đâu cũng có đôi, và
luôn phản ảnh đúng câu ước hẹn của “anh Thiệt” nói với “cô Út
Hạnh” thuở ban đầu gặp gỡ: “Mấy thứ nặng nề lỉnh kỉnh để tôi mang
vác hết cho; còn cô cứ đi tay không bên cạnh cuộc đời tôi cho thong
thả…”. Người Việt miền Nam xưng hô theo vai vế trong gia đình,
chồng của Bà Cô thì gọi là Ông Dượng. Nhưng con em thứ Năm của
tôi lúc nhỏ đớt đát lắm, mỗi lần Ông Dượng lên chơi nó lại khoanh
tay đon đả chào: “Thưa ‘con vượn’ mới tới?!” Nghe kỳ quá nên
trong nhà sửa lại là “Ông Bà Út.”
Ông Út mất năm 76 tuổi. Lâm bịnh vài tuần thuốc men không
bớt, Ông như linh cảm mình sắp qua đời nên mỗi khi thấy khỏe một
chút là gượng dậy làm việc vặt trong nhà. Đóng lại chiếc then
giường cũ cho vợ. Vun lại gốc cây mai Bà trồng trước ngõ. Vợ
chồng già miền Nam thường xưng hô là ông bà, nhưng mấy ngày
cuối cùng Ông Út gọi vợ bằng tên thời con gái:
--Út Hạnh à, chắc là Qua phải đi trước Em một bước rồi…
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Bà Cô tôi dịu dàng nắm tay chồng, đôi mắt già nua lóng lánh lệ
nhòa trông rất đẹp:
--Mấy mươi năm chung sống nếu Em có sai sót gì trong bổn
phận làm vợ, xin anh Thiệt tha thứ cho Út Hạnh nha Anh…
Ông Út cười rất hiền:
--Qua không có gì phiền trách Em đâu. Cuộc đời Qua được
Chúa ban nhiều ơn phước, thật sự rất thỏa lòng. Qua vốn là một đứa
trẻ mồ côi không đáng chi mà Chúa cứu chuộc Qua, ban cho Qua
một gia đình thân thương là Hội Thánh, lại còn đưa đến cho Qua
một người vợ đẹp nết đẹp người cùng nhau bầu bạn. Qua cảm tạ
Chúa lắm, không còn ao ước gì hơn…
Sau khi Ông Út ra đi, sức khỏe của Bà Cô Hạnh suy sụp mau
chóng. Bây giờ Bà chỉ ra khỏi nhà để đi nhóm thờ phượng vào ngày
Chúa Nhật mà thôi, và luôn ngồi vào hàng ghế quen thuộc hai Ông
Bà vẫn thường ngồi khi trước. Bà cũng không còn lên thành phố
thăm viếng chúng tôi nữa; ngược lại, tôi
luôn tìm cơ hội về thăm Bà. Thấy Bà yếu
nhiều, năm ấy tôi cho xe đón Bà lên ăn Tết
với chúng tôi. Bà Cô vui lắm, chiều Ba
Mươi Tết đích thân xuống bếp nấu một nồi
bún nước lèo Cần Thơ thật là đặc biệt. Bà
cũng gói bánh ú nhân thập cẩm nữa. Chiếc
bánh không còn xinh xẻo, vuông vắn như
một công trình nghệ thuật thuở nào, tôi biết
tay Bà đã yếu nhiều, nhưng hương bánh vẫn thơm ngon, vị bánh vẫn
đậm đà chẳng khác gì ngày cũ.
Buổi tối trước khi chia tay, Bà Cô tôi chợt nói chuyện nhiều,
nhắc lại những khúc quanh sóng gió trong đời và mối tình đầu tiên,
cũng là mối tình duy nhất của Bà, với chàng thanh niên đạo Tin
Lành tên Thiệt. Rồi kết thúc với vẻ trầm ngâm:
--Người Việt Nam mình hiền lành chơn chất nên bị ma quỷ dối
lừa khiến trật phần ân điển. Đạo Tin Lành là Đạo từ Trời chớ đạo gì
của tây của mỹ?! Chẳng qua họ may mắn được nghe biết trước mình,
rồi có lòng tốt nói lại cho mình nghe để cùng được cứu, vậy thôi.
Còn bảo rằng đó là đạo mất gốc mất nguồn thì lại càng sai trật.
Người Việt Nam nào mà không biết cái lẽ thật “thiên sanh nhơn,”
Trời sinh dựng tất cả, là Bề Trên của tất cả. Cho nên trước là kính
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thờ Trời sau đến tôn kính ông bà cha mẹ mới đúng là đạo hiếu, đúng
với trật tự nhân luân…
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Bà Cô. Mấy tháng sau khi giã biệt,
từ phương xa tôi nhận được tin Bà Cô Hạnh qua đời vì một cơn đau
tim cấp tính. “Vậy là vợ chồng họ lại được ở bên nhau,” tôi thầm
nhủ.
Người đã đi nhưng ảnh hưởng lớn lao vẫn còn âm thầm để lại, ít
nhất là trong cuộc đời tôi, vì mỗi khi nhớ đến niềm hạnh phúc đơn
sơ của họ, nếp sống đạo chẳng mầu mè, tôi lại nhận được nhiều bài
học quan trọng cho chính cuộc đời mình.
Ông Bà Út là những người thuộc giới bình dân. Ngoài xã hội
Ông Bà không có tiền tài địa vị, mà trong hội thánh họ cũng không
phải là hàng chức sắc, chưa từng bước lên tòa giảng để dạy dỗ ai
hoặc làm nên công trạng lớn gì. Họ chỉ là những tín hữu tầm thường,
trọn cuộc đời theo bước chân Chúa Giê-xu với lòng yêu mến trung
kiên, và bày tỏ tình yêu ấy bằng cách noi gương Ngài chăm sóc yêu
thương người lân cận. Nói cách ví von, nếu đem họ lồng vào hình
ảnh một giáo đường, tôi dám chắc họ không thể là chiếc mái đỏ
cong cong khoe dáng trên nền trời xanh cao, hay những chiếc cột đá
hoa cương đắt tiền lộng lẫy. Họ chỉ có thể là một vài trong số muôn
ngàn viên gạch bé nhỏ mà thôi. Những viên gạch chắc chắn, tốt đẹp
cả hình thức bên ngoài lẫn phẩm chất bên trong…mà Đức Thánh
Linh thực sự rất thích rất cần để các bức tường của Nhà Chúa được
xây cao, uy nghi và vững chãi.
San Diego một ngày cuối tháng Năm, 2019
Nhã-Tâm
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HỘI THÁNH TIN LÀNH
GIÁM LÝ PHỤC HƯNG
DETROIT
500 W Gardenia Ave,
Madison Heights, MI 48071

QuCn Nhi>m: MNc S? Nguy’
Nguy’n c Nhân
Email: ducnhan234@yahoo.com
Phone: (714) 501-0323
HWc Kinh Thánh: Mf
Mfi t'
t'i th T?
8:30pm — 10:30pm
L’ Th Ph?j
Ph?jng: Chúa NhQ
NhQt
6:00pm — 7:30pm
Ngoài ra H]i Thánh còn có ch?#ng trình d,y Ti/ng
Anh (ESL) mi’n phí phNc vN c]ng )*ng
vào mfi t'i th Ba t 8:30pm — 10:30pm
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THE VIETNAMESE
BAPTIST OF ESCONDIDO
HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP-TÍT
ESCONDIDO
855 Brotherton Rd, Escondido, CA 92025
Quản Nhiệm: Mục Sư Khưu Kim Phương
Điện Thoại Liên Lạc: 760 845-4105
Email: pkkhuu@gmail.com

TÔN CHỈ
Kính Chúa và yêu người, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, phát
triển niềm tin và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa qua cơ hội phục
vụ cộng đồng chung quanh cũng như những nơi xa.

SINH HOẠT HẰNG TUẦN
•
•
•
•
•
•
•

Chúa Nhật:
09:30AM – 10:15AM – Học Kinh Thánh (Trường Chúa Nhật)
10:45AM – 12:15PM – Thờ Phượng Chúa
12:30PM – 13:30PM – Ăn Trưa Thông Công
Thứ Tư: 07:30PM – 09:00PM – Học Đàm Thoại Tiếng Anh
Thứ Năm: 06:00PM – 08:00PM – Awana
08:00PM – 09:15PM – Tập Hát Thờ Phượng
Thứ Sáu: 08:00PM – 09:30PM – Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện

Hội thánh chúng tôi rất hân hoan được tiếp đón quý đồng
hương đến thăm viếng và tham dự các chương trình sinh
hoạt của Hội thánh chúng tôi, hy vọng qua đó chúng tôi có
cơ hội phục vụ cộng đồng người Việt.
MNc s? quCn nhi>m, Ban Ch(p Hành và toàn thb con dân Chúa
t,i H]i thánh Tin Lành Báp-tít Escondido kính m i.
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GIỚI THIỆU SÁCH
Đã Phát Hành

ĐỂ LẠI CHO CON
Tuyển Tập Truyện Ngắn của Nhã-Tâm
Giá ủng hộ $20.00/quyển
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VĂN PHẨM CƠ ĐỐC SUỐI THIÊNG
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

sẽ được phát hành
Kính mời Quý Vị đón đọc
Giá ủng hộ $20.00/quyển
www.suoithieng.com
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S

CẤT CÁNH BAY CAO
***

au tuyển tập thơ “Nắng Đã Lên Rồi,” Thanh-Hữu đang ráo
riết chuẩn bị một giai phẩm mới dự định phát hành vào Mùa
Hạ 2019, và tôi lại được hân hạnh viết lời giới thiệu. Hiển nhiên đây
đã là lần thứ hai rồi, vậy mà ngòi bút của tôi vẫn mãi bâng khuâng
như chưa biết viết gì về 156 bài thơ với chủ đề đa dạng, được tác giả
trình bày như một bức tranh đầy mầu sắc và trịnh trọng đặt dưới tựa
đề “CẤT CÁNH BAY CAO.” Lại giới thiệu vẻ đẹp của thơ ThanhHữu ư? Liệu có quá dư thừa không, khi mà bất cứ ai từng một lần
thưởng lãm thơ ông đều dễ dàng nhận ra nét văn chương bàng bạc
trong từng thi từ trau chuốt?! Vậy nên tôi nghĩ, tìm kiếm vẻ thiên
chương vốn luôn hòa quyện vào nguồn cảm hứng và sức sáng tạo
đầy sinh động của nhà thơ chắc hẳn ý nghĩa nhiều hơn. Trong cõi rất
riêng ấy của người mục-sư-nghệ-sĩ có bút danh Thanh-Hữu, bạn sẽ
thấy mỗi một ý thơ dù bình dị nhất cũng tỏa sáng tình yêu và niềm
tin bất biến ông thành tâm đặt nơi Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng
ông dâng trọn cuộc đời.
Thanh-Hữu nhận được nhiều quý mến từ đông đảo độc giả
chẳng những vì thơ ông hay, mà còn vì ông là một trong số hiếm hoi
những thi sĩ nặng lòng với quê hương dân tộc, luôn gắn bó vui buồn
cùng mệnh nước nổi trôi. Dù cái nhìn của ông rất phong phú và tinh
tế đối với thế giới bên ngoài, nhưng các vấn đề của Việt Nam mới
thực sự chiếm phần quan yếu trong thơ ông, và tất nhiên, cả trong
tim ông nữa. Niềm nhớ thương Đất Mẹ được tìm thấy nơi những
dòng thơ tha thiết nhất. Một Việt Nam được toàn cứu là khải tượng
lớn nhất mà ông luôn ngưỡng vọng, khát khao. Từng cơn mưa lớn
phục hưng dầm thấm hội thánh quê nhà là ước mơ đẹp nhất trong
đời, người nghệ sĩ mong được chứng kiến đang khi mình còn sống.
Tuy nhiên, duy chỉ trong “Cất Cánh Bay Cao” thì tình yêu quê
hương và ý thức trách nhiệm về công cuộc truyền giáo cho đồng bào,
đồng tộc của mỗi Cơ-đốc nhân mới được nhà thơ đưa lên đỉnh điểm
khi nêu bật hai hình ảnh trái ngược đến đau lòng. Một Việt Nam
thương tích đầy mình ngồi bên góc ngôi nhà hội thánh mái đổ tường
xiêu. “Tường hạnh phúc, gia đình em dao động, Đã tạo thành
những sứt mẻ trong tim. Tường yêu thương, hiệp nhất bị sóng chìm,
Tường hội thánh, như chênh vênh muốn ngã. Tường cảm thông, xẻ
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chia những buồn bã, Của tình người, đồng cảm đã nát tan. Tường
cậy trông vào Cứu Chúa bình an, Sóng tội lỗi, đã làm cho gãy
đổ.”Trước cánh cổng im lìm, bóng Chúa Giê-xu đang dõi mắt trông
chờ xem có ai đến giúp.“Chúa đang tìm, những ai đang đồng cảm,
Ai bằng lòng đứng giữa bức tường xiêu. Bằng lòng xây những ngã
đổ tiêu điều, Đem hy vọng, đem bình an vui thỏa.”Buồn thay, những
gì Ngài nhìn thấy lại là một nhóm người tuy đã lớn nhưng chỉ thích
mãi nằm nôi.“Trăm năm làm lễ ăn mừng, Buồn lòng, không lớn,
chưa từng biết đi!...”
Dù sao đi nữa, luôn luôn có một mầm sống mạnh mẽ vươn lên
từ hoang tàn đổ nát! Đó chính là nét độc đáo trong thơ Thanh-Hữu
mà “Cất Cánh Bay Cao” là thí dụ điển hình. Hoàn cảnh chung
quanh càng bi đát, ông càng thêm lòng trông cậy nơi Đấng nắm giữ
tương lai, biết rằng Ngài luôn thương xót tội nhân và sẵn dành cho
họ một cơ hội lìa bỏ bến mê, tìm về chân phúc. Ngòi bút biến thành
cây cọ, từng nét chấm phá bay lượn trên chiếc khung đời đã nghe
xen lẫn tiếng tôn vinh. Trong bức tranh đầy mầu sắc ấy của nhà thơ,
có hình ảnh bầu trời xanh bát ngát với ngàn bóng chim ưng tung
cánh báo tin lành đến mọi miền đất xa gần trên dãy giang san hình
chữ S. Có cánh đồng vàng trải dài từ Bắc chí Nam, bông lúa lao xao
đang chờ tay thợ gặt. Có vô số Cơ-đốc nhân trông nhỏ bé tầm
thường mà ôm giữ quyền phép phi thường làm đổi thay thế giới,
đang nhộn nhịp quay về cùng xây dựng lại “bức tường Vua.”
Tôi xin chấm dứt phần giới thiệu này bằng cách kết nối lời mời
gọi chân thành của chính nhà thơ. Quê hương Việt Nam ta vẫn còn
nhiều đau khổ. Công trường thuộc linh đang cần lắm những bàn tay.
Hầu việc Chúa giữa thế gian trong thời điểm sau cùng hẳn không ít
gian truân, phải nhiều nước mắt. Nhưng chúng ta vẫn đầy lòng tin
quyết về một ngày mai khi sứ mệnh đã hoàn thành, ta sẽ cùng CẤT
CÁNH BAY CAO vào Nước Trời với tuyệt vời phước hạnh…
Chúa đang tìm, những người nghe tiếng gọi,
Người bằng lòng nhận quyền phép trời cao.
Người khiêm nhu, không ngại quản gian lao,
Vâng lệnh Chúa đứng giữa vùng sứt mẻ.
Chúa đang tìm, bạn ơi đừng tránh né,
Nắm tay Ngài, xây lại bức tường Vua…
San Diego, ngày 05 tháng 04, 2019
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TIN TỨC
* Tin Việt Nam.
Hỗ trợ 31 tủ thuốc cho các Hội Thánh tỉnh Lâm Đồng
Theo nguồn tin từ
httlvn.org - Sáng ngày
31/05/2019 tại nhà thờ Tin
Lành Bon Rơm, Ban Đại
diện Tin Lành tỉnh Lâm
Đồng kết hợp với Ủy ban Y
tế – Xã hội (YTXH) Tổng
Liên Hội tổ chức khóa học
hướng dẫn sử dụng thuốc
cho những người phụ trách
tủ thuốc tại Chi Hội, Điểm Nhóm với 100 người tham dự. Nhằm đáp
ứng nhu cần về chăm sóc sức khỏe của các Chi Hội, Điểm Nhóm
thuộc vùng sâu, vùng xa, các thành viên của Ủy ban YT-XH đã
hướng dẫn tận tâm về chăm sóc y tế cơ bản với những người không
có chuyên môn sâu về ngành y dược, làm thế nào để nhận diện
thuốc và phân loại thuốc theo các nhóm để sử dụng hiệu quả. Bên
cạnh đó là những hướng dẫn cụ thể về đo huyết áp cho mình và theo
dõi sức khỏe cộng đồng trong khu vực mình đang sống.
Trong đợt này, 31 tủ thuốc đã được Ủy ban YT-XH hỗ trợ cho
các Hội Thánh tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó mỗi tủ thuốc được cung
ứng 7 triệu đồng trên một năm. Dầu chỉ có một ngày anh chị em
hiểu biết chăm sóc y tế cơ bản cho người phụ trách tủ thuốc. Mọi
người chia tay ra về trong lời cảm tạ và biết ơn Chúa.
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Lâm Đồng: Bồi Dưỡng Kỹ Năng, Phương Pháp Chia Sẻ Lời
Chúa
Theo nguồn tin từ
httlvn.org - Sáng ngày
28/05/2019, tại nhà thờ Tin
Lành Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng, Ban Đại diện đã kết
hợp với Ủy ban Cơ Đốc
Giáo dục Tổng Liên Hội tổ
chức chương trình bồi
dưỡng kỹ năng về phương
pháp chia sẻ lời Chúa cho Giáo phẩm và Chấp sự đặc trách Điểm
Nhóm trong tỉnh, cũng như các khoá sinh đang theo học lớp Trung
cấp, Bổ túc (Khóa I và II) với 500 người cùng tham dự.
Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội, thành viên Ủy
ban CĐGD huấn luyện giáo trình bồi dưỡng phương pháp chia sẻ lời
Chúa. Theo đó, người hầu việc Chúa cần biết tầm quan trọng của lời
Chúa, nhận thấy nhu cầu của bầy chiên, cần nắm vững phương
pháp, biết cách quan sát một bản văn, giải thích và áp dụng lời
Chúa.
Cảm tạ Chúa chương trình bồi dưỡng kỹ năng phương pháp chia
sẻ lời Chúa diễn ra cách tốt đẹp, đem lại nhiều ích lợi cho các vị
Giáo phẩm và các Chấp sự đặc trách Điểm Nhóm để họ có thể áp
dụng tốt trong việc chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh nơi mình đang
hầu việc Chúa nhằm đem lại ích lợi, gây dựng đời sống tâm linh,
Hội Thánh được phát triển, danh Chúa được vinh hiển.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Bồi Linh Giới Trẻ và Hội Thảo Chuyên
Đề Về Giới Tính
Theo nguồn tin từ
httlvn.org - “Sức trẻ được
thể hiện nhiều hơn trong Hội
đồng lần này” là nhận xét
của một chị hướng dẫn khi
tham dự Hội đồng Bồi linh
cho giới trẻ do Ban Đại diện
Tin Lành Tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Vũng Tàu từ ngày 30/04 đến
01/05/2019.
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Diễn giả của chương trình là Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ
quỹ Tổng Liên Hội và Bác sĩ Lê Hoàng Sơn. Tham dự chương trình
còn có các Mục sư trong Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh, các Giáo
phẩm cùng các Đặc trách, anh chị hướng dẫn và trên 230 thanh thiếu
niên đến từ các Chi Hội trong Tỉnh.
Trong chương trình hội đồng, các bạn thanh thiếu niên dành
nhiều thời gian thờ phượng Chúa qua sự ngợi khen và được Chúa
thăm viếng một cách đặc biệt, giúp các bạn đến gần Chúa hơn.
“SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI” là chủ đề của Hội đồng, dựa trên nền
tảng Kinh Thánh Phi-líp 2:15 được Mục sư Phan Văn Cử giải bày
sâu sắc, dễ hiểu giúp cho các bạn trẻ nhận được sự nhắc nhở của
Chúa về mục đích của đời sống mình giữa đời này.
Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội: Bế Giảng Năm Học
2018 – 2019
Theo nguồn tin từ
tinlanhmienbac.org - Sáng
ngày 31/05/2019 tại Trường
Thánh kinh Thần học Hà
Nội (TKTHHN) tổ chức LỄ
BẾ GIẢNG năm học 2018 –
2019. Tham dự Lễ Bế giảng
có quý vị Mục sư trong
Thường trực Ban Trị sự
Tổng hội, Ban Giám hiệu Trường, quý vị quan khách, giáo sư, giáo
viên, nhân viên cùng hơn 60 sinh viên hai khóa của Trường
TKTHHN.
Sau thì giờ thờ phượng Chúa, Mục sư Hội trưởng HTTLVN
(MB) – kiêm Hiệu trưởng Trường TKTHHN rao giảng lời Chúa với
đề tài “HÃY BƯỚC ĐI TRONG CHÚA” Kinh thánh Cô-lô-se
2:6-7 “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy
bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy
đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy
dư dật trong sự cảm tạ.” Qua lời tâm tình, Mục sư Hiệu trưởng
khích lệ sinh viên tiếp tục bước đi trong Chúa, trưởng thành trong
việc học tập. Những năm tháng trong trường chưa phải là lúc xây
cao lên nhưng là thời gian thiết kế nền móng hầu khi ra trường sẽ
phục vụ Chúa cách kết quả hơn. Và điều đặc biệt quan trọng hơn là
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muốn mỗi sinh viên nghe rõ tiếng Chúa gọi, thấy điều Chúa đang
làm và chính mỗi sinh viên làm theo những điều đã nghe và thấy.
Cao Bằng: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2019
Theo nguồn tin từ
tinlanhmienbac.org Từ
ngày
2829/3/2019, tại thị trấn
Bảo Lạc, tỉnh Cao
Bằng diễn ra Hội
Đồng Bồi Linh Nhân
Sự cho hơn 300 Chức
sắc và Nhân sự toàn tỉnh. Theo số liệu của Tổng hội, toàn tỉnh Cao
Bằng hiện có 159 Hội thánh, Điểm nhóm với tổng số tín hữu khoảng
21.417 người; 80 Mục sư và Truyền đạo. Nhu cần của các Hội thánh
ngày càng gia tăng về người lãnh đạo, nhân sự ngày càng cấp thiết.
Hội Đồng Bồi Linh là một trong những hoạt động thường niên của
Hội thánh Tin lành Việt Nam (MB), thường được diễn ra dưới sự tổ
chức của Tổng Hội. Từ năm 2018, Tổng Hội có chủ trương giao cho
Ban Đại diện các tỉnh tổ chức nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc nhiều
nhân sự được tham dự, cùng với đó là sự nâng cao năng lực tổ chức
cho các Hội thánh địa phương cho tương lai công việc Chúa.
Hội đồng mang lại sự khích lệ cho Quý Mục sư, Truyền đạo và
Nhân sự trong tỉnh Cao Bằng. Hết thảy đều nhận lãnh các bài học từ
Hội đồng với chủ đề: Đứng Vững Trong Chúa, mong muốn có
thêm cơ hội và nhiều hơn nữa các chương trình được tổ chức tại tỉnh
nhằm đáp ứng nhu cầu cho công việc Chúa mỗi ngày gia tăng.
Long An: Thánh Kinh Căn Bản Năm 2019 Có Số Lượng
Học Viên Đông Nhất Từ Trước Đến Nay
Với 154 học viên tham
gia lớp Thánh Kinh Căn Bản
khóa V năm 2 do Ban Đại
diện Tin Lành tỉnh Long An
tổ chức tại nhà thờ Tin Lành
Tân An từ ngày 08/7 đến
20/7/2019, đây là năm học có
số lượng học viên tham gia
đông nhất từ trước đến nay
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của tỉnh.
Lễ khai giảng diễn ra lúc 19 giờ ngày 07/7/2019 sau lời cầu
nguyện của Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện Tin
Lành tỉnh Long An. Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH giảng
Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh Gia-cơ 4:1-3, khích lệ khóa sinh
xác định mong muốn, ao ước đạt được sau khóa học Thánh Kinh
Căn Bản chính là sự khao khát Lời Chúa, đạt kết quả với phương
cách nỗ lực phấn đấu lành mạnh, và luôn cầu nguyện để ao ước của
mình phải lẽ theo Lời Chúa.
Thời tiết mùa hè có oi bức và môi trường khóa học khá đông,
dầu vậy các khóa sinh đều cố gắng để hoàn thành việc học Lời
Chúa. Ban tổ chức cũng tạo sân chơi Cơ Đốc cho các khóa sinh qua
các phần thi sáng tạo trong chương trình “tạp kỉ cuối tuần”, chương
trình đốt lửa trại vào đêm cuối trước khi bế giảng thật vui và phước
hạnh.
Hạ Long: Hội Trại Thiếu Nhi "Những Câu Chuyện Kỳ
Diệu"
Tạ ơn Chúa! Qua 2 ngày (4
- 5/06/2019) Hội Trại Những
Câu Chuyện Kỳ Diệu cho gần
50 thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh
tại HTTL Hạ Long đầy phước
hạnh với nhiều tiết mục bổ ích.
Ngoài học Kinh Thánh, thể
thao, vui chơi, khéo tay, múa
hát, xem kịch, tô màu...các em
còn được một buổi thực tập “Bán Hàng Rong” vào buổi tối để biết
quí trọng đồng tiền bố mẹ làm ra và một buổi dã ngoại thực tế tại
bảo tàng để biết ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng muôn loài thật tốt lành
để các em vui hưởng.
Với ước ao tình yêu của Chúa Giê-xu được đến với thiếu nhi
trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, để các em kinh nghiệm
được niềm vui và hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính cuộc
đời của các em sẽ là những câu chuyện kỳ diệu làm chứng về Chúa.
Hội trại Những câu chuyện kỳ diệu (Wonderful story camp) là
hoạt động truyền giáo cho thiếu nhi bằng bộ sách Những Câu
Chuyện Kỳ Diệu được tổ chức tại các Hội Thánh Việt Nam. Sau khi
thực hiện Hội trại mỗi em được chương trình tặng 1 bộ sách truyện

90

Suối thiêng 55

tranh KT Những Câu Chuyện Kỳ Diệu, 1 hợp màu,1 tập tô màu KT,
1vòng tay Phúc Âm. Trong quá trình Hội trại diễn ra các em còn
được nhận quà bánh kẹo, dụng cụ học tập khác.
Trong gần 50 em tham dự có nhiều em chưa biết Chúa đến với
chương trình, cuối giờ có 17 em bằng lòng tiếp nhận Chúa.
Dưỡng Linh Cho Các Mục Sư Truyền Đạo Thuộc Liên Hiệp
Tin Lành Baptist Việt Nam Tại Vũng Tàu
Cảm tạ Chúa trong tháng
Ba vừa qua vào 2 ngày 19-20
Liên Hiệp Tin Lành Baptist
Việt Nam đã tổ chức kỳ
dưỡng linh cho các tôi tớ
Chúa trong cả nước. Qua
chương trình này các tôi tớ
Chúa vừa được nghĩ ngơi thư
giãn về phần thuộc thể như
tắm biển, đi bách bộ hóng mát
dọc bờ biển thật thoải mái; vừa được bồi bổ về phần tâm linh vô
cùng quý báu. Các tôi tớ Chúa được bồi bổ phần tâm linh của mình
qua Lời Chúa được các tôi tớ Chúa tâm tình chung quanh chủ
đề Chứng Nhân Cho Chúa qua hành động của Đức Thánh Linh,
qua phương pháp truyền giáo thích hợp, qua đời sống phục vụ của
tôi tớ Chúa . Trong tinh thần khao khác ơn Chúa, các lời làm chứng
về đức tin trông cậy quyền phép của Chúa, phép lạ đã xảy ra trên
chức vụ của các tôi tớ Ngài. Ngoài ra một thời gian khám bệnh và
cấp thuốc nam miễn phí cho các tôi tớ Chúa do MS lương y Lê Vĩnh
Thành hỗ trợ. Thật một kỳ nghỉ dưỡng đầy phước hạnh.
* Tin Hoa Kỳ
Hội Đồng Bồi Linh Mưa Nguồn, Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada
Hằng năm, Hội Thánh
Báp tít Thiên ân Trueliving
tổ chức Hội Đồng Bồi Linh
Mưa Nguồn vào dịp lễ
Memorial, cuối tháng Năm.
Với mục đích tạo cơ hội để
các con dân chúa có dịp
được bồi linh, thông công,
www.suoithieng.com
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nhìn thấy khải tượng Chúa mở ra và đáp ứng phục vụ Chúa cách
mới mẻ để mở mang vương quốc Ngài.
Cảm ơn Chúa trong 13 năm qua, Chúa dùng Bồi Linh Mưa
Nguồn đem lại nhiều phước hạnh, đổ đầy Thánh Linh, chữa lành và
nguồn cảm hứng cho các con dân chúa trong vùng cùng gây dựng
nhiều mục vụ mới đem kết quả cho công việc Chúa.
Năm nay, HỘI ĐỒNG BỒI LINH MƯA NGUỒN vẫn tiếp tục
và sẽ tổ chức tại: Trường Trung Học Chief Sealth International High
School, (New Location). Từ tối thứ Sáu ngày 24 đến Chúa Nhật 26
tháng tháng 5 năm 2019. Chủ đề: Muối & Sự Sáng
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ, 5:13-14, “Các con là muối của đất,
nhưng nếu muối mất chất mặn đi, thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối
ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta giẫm dưới chân. Các con
là ánh sáng của thế gian. Một thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị
che khuất.”
Nhà Thờ Gateway Chứng Kiến Sự Phấn Hưng, 500 Linh
Hồn Đã Được Cứu Tại Nhà Thờ Trong Khuôn Viên Nhà Tù
Đơn vị nhà tù
Coffield, nằm cách khu
vực Dallas/Fort Worth
một giờ rưỡi giờ tàu
điện, chứa hơn 4.000 tù
nhân. Ít nhất khoảng
2.000 tù nhân ít nguy
hiểm có thể tham dự các
buổi nhóm nếu họ muốn. Các tù nhân an toàn vừa phải chỉ có thể
tham dự các buổi nhóm vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, những
người bị canh gác nghiêm ngặt, họ sẽ thường xuyên nhận được các
tài liệu từ Nhà thờ Gateway, bao gồm một tạp chí nhà thờ và sách,
bao gồm cả cuốn sách bán chạy nhất của Morris, “Cuộc sống được
phước”.
Trong ngày chủ nhật SuperBowl (ngày 3 tháng 2 năm 2019),
một hội thánh sẽ được mở ra tại nơi mà bạn trong ngờ tới – trong
nhà tù an ninh tối đa Texas! Hội Thánh Gateway và người bạn tuyệt
vời của tôi, Muc sư Robert Morris, đã thành lập một khuôn viên nhà
thờ tại đơn vị Coffield, nơi có khoảng 4,000 tù nhân. Đó thật sự là
một ý tưởng hay – hội thánh này thiết lập nên một sự tiêu biểu cho
quá trình lan tỏa danh của Chúa Giê-xu. Cuộc sống đang được thay
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đổi! Hơn 500 người đã quyết định đặt đức tin của mình nơi Đấng
Christ. Tôi mong các hội thánh trên khắp Hoa Kỳ sẽ cầu nguyện
Chúa làm mọi điều cho những tù nhân ở nơi đây. Một tù nhân kết
luận – “Tôi chưa bao giờ biết rằng mình sẽ tự do nơi ngục tù”.
(theo nguồn tin từ hoithanh.com)
* Tin Thế Giới
Hoàng Tử ISIS Trở Lại Với Chúa Giê-xu Sau Khi Nhìn
Thấy Huyết Chúa Trong Giấc Mơ.
Bất chấp chiến tranh và
khủng bố, Vương quốc Chúa
vẫn tiếp tục phát triển khi
Chúa Giê-xu xuất hiện ở
những nơi xa xôi nhất.
Leading The Way Ministries
(Tạm dịch: Mục vụ Theo
Chân lý), đứng đầu là một tín
hữu Ả Rập, tiến sĩ Michael
Youssef đã chia sẻ lời chứng
đáng kinh ngạc của một cựu lãnh đạo ISIS, người đã quay lưng với
quá khứ kinh hoàng của mình để theo Chúa Giê-xu.
Mohammad (không phải tên thật của ông), là một nhà lãnh đạo
tôn giáo của ISIS, ông đã dạy kinh Koran khuyến khích đồng bào
Hồi giáo ghi nhớ những câu thơ và ông thúc giục họ hướng về Jihad.
“Chúng tôi đã bắt đầu thành lập các nhóm để bảo vệ Hồi giáo”, ông
đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn.
Nhưng khi được ai đó hỏi tại sao ông là người Hồi giáo, ông
không có câu trả lời. Điều đó dẫn ông đến việc tìm kiếm “chân lý”.
“Tôi muốn tìm bằng chứng và chứng cớ cho thấy thánh Allah
tồn tại và Hồi giáo là đúng. Nhưng tôi không tìm thấy gì”, ông nói
thêm.
Sau khi không tìm thấy câu trả lời nào ở kinh Koran, Hadith và
Sunnah, ông đã thu xếp một cuộc hẹn để gặp gỡ một Cơ đốc nhân,
tên là Peter, người có mối quan hệ với người Hồi giáo. Điều đáng
kinh ngạc là Peter đã chuẩn bị gặp Mohammad, và biết rằng cuộc
sống của ông đang cực kỳ nguy hiểm, nhưng Chúa đã bảo Peter cứ
bước đi.
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Trong thực tế, Mohammad cũng sợ hãi, nhưng khao khát tìm
kiếm chân lý đã cho ông can đảm đối diện với Peter. Cho dù, ông
cũng đầy thù hận, tức giận và đã tìm mọi cách giết Peter…
Ngay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Peter đã mạnh dạn chia
sẻ Phúc Âm và Mohammad bắt đầu khóc mà không có lý do.
Sau đó, Mohammad mơ thấy một phong bì có máu chảy trên đó
được Peter trao cho ông. Điều này ông không hiểu và ông liên lạc lại
với Peter để hỏi anh điều này có nghĩa gì.
Peter chia sẻ chân lý rằng không có sự tha thứ nếu không đổ
huyết. Qua Huyết Chúa Giê-xu, tội lỗi của chúng ta được tha thứ và
chúng ta được rửa sạch.
Mohammad đã ăn năn ngay tại đó và sau đó ông bắt đầu được
Peter môn đệ hóa. Những gì ông thấy trong sự hiện diện của Chúa
rất quyền năng! Tôi thấy tình yêu thương đã không tồn tại trong Hồi
giáo”, ông nói.
Lời chứng này nhắc nhở chúng ta rằng không ai quá xa cách đối
với Chúa. Ngài có thể trở lại với ngay cả những tấm lòng cứng cỏi
nhất. Ngài có thể biến kẻ bắt bớ thành người bảo vệ. Chỉ cần nhìn
những gì Ngài đã làm trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Theo kinh
nghiệm siêu nhiên của mình trên con đường đến Đa-mách, ngay lập
tức ông được biến đổi. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ khiến
cho bản thân biết đến Ngài càng nhiều người mà chúng ta coi là kẻ
thù của mình.
(theo nguồn tin từ hoithanh.com)
Phân Ưu:
Nhận được tin buồn:
* Cụ bà Đặng Thí (Nhủ danh: Trương Thị Trí), thân sinh của
Mục Sư Đặng Quy Thế, đã về nước Chúa lúc 12:05 ngày 07 tháng
12, 2018 tại Tân Phúc, Hàm Tân, Bình Thuận. Hưởng thọ 93 tuổi.
Tang lễ đã được cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 12
năm 2018 tại Nhà Thờ Tin Lành Phúc Âm 2.
Toàn BQT Dorcas Corporation – BBT Đặc San Suối Thiêng xin
kính có lời phân ưu cùng các tang quyến. Nguyện Chúa an ủi Quý
Vị trong giờ phút đau buồn phải tạm thời chia cách người thân.
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Chúc Mừng:
Được tin vui con gái ông bà Mục Sư Trần Văn Sánh là Mục Sư
Tiến Sĩ Mai-Anh Le Tran sẽ được bổ nhiệm làm vice president for
academic affairs and academic dean, của chuẩn viện GarrettEvangelical Theological Seminary, effective August 1, 2019
Toàn BQT Dorcas Corporation – BBT Đặc San Suối Thiêng xin
có lời kính chúc mừng gia đình đại gia đình! Cầu xin Chúa đại dụng
tôi tớ Ngài trong chức vụ mới.
Thông Báo:
Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 44 của Hội Thánh Tin Lành Giáo
Hạt Việt Nam Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Chapman University
Địa chỉ: 1 University Dr., Orange, CA 92866
Từ ngày 28/6 đến ngày 2/7 năm 2019 với chủ đề:
HÃY CỨ Ở TRONG TA
Hội Đồng Bồi Linh Liên Hữu Tin Lành Giám Lý Việt Nam
Hoa Kỳ năm nay sẽ được tổ chức
tại: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ
Vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn (D.C.)
Từ ngày 25/7 – 28/7/2019
Với chủ đề: CHU TOÀN CHỨC VỤ
Quý tôi con Chúa nào muốn biết thêm chi tiếc xin liên lạc:
Mục Sư Phan Đức Hiếu: (703) 465-8505
Đại Hôi Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ 35 sẽ được tổ
chức tại thành phố Hannover, Hội Thánh Stuttgart, Bắc Đức
Từ ngày 27/7 – 31/7/2019
Với chủ đề: MỘT CON ĐƯỜNG TRONG SA MẠC

Nguyễn Đức Tin
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C

ó một số người
nói rằng hãy để
bóng đá là bóng đá,
không nên kéo tín ngưỡng
vào đây làm gì. Thắng
thua là do tập luyện và tài
năng của mỗi đội! Tuy
nhiên, theo bài viết của
Hoàn
Nguyện
trên
oneway.vn thì nói rằng
thật khó có thể tìm được mối liên hệ giữa bóng đá và niềm tin Cơđốc tại Việt Nam trước khi Huấn Luyện Viên (HLV) Park Hang Seo
xuất hiện, làm mưa làm gió, khiến nhiều người hâm mộ nức lòng.
Nếu ai đó gọi 11/10/2017 là “ngày lịch sử” của bóng đá Việt Nam
cũng không quá. Bởi đó là ngày HLV Park Hang Seo chính thức trở
thành huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chỉ trong thời
gian ngắn, ông đã đạt được những kỳ tích mà trước đó chưa HLV
nào làm được.
Chiến lược gia bóng đá Park Hang Seo sinh năm 1959 tại Hàn
Quốc; từng là cầu thủ rồi huấn luyện viên, nhưng thành tích chỉ ở
mức “thường thường bậc trung” trước khi sang dẫn dắt tuyển Việt
Nam. Và việc quyết định sang Việt Nam là “kết quả cầu nguyện của
vợ chồng ông” – như báo chí Hàn Quốc đưa tin. Tại đây, niềm tin
của ông đã được Đức Chúa Trời đáp đền xứng đáng bằng nhiều
thành tích lần này đến lần khác, góp phần “làm nên lịch sử” bóng đá
Việt Nam, nơi được xem là “vùng trũng” của bóng đá khu vực.
HLV Park Hang Seo đã đưa tuyển Việt Nam lên chức vô địch AFF
Cup, Á quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad… Nhưng quan trọng nhất,
dưới sự dẫn dắt của thầy Park, các tuyển thủ Việt Nam đã thực sự
coi đội tuyển là gia đình, chưa bao giờ tình yêu thương, sự gắn kết,
cảm thông ở “đại gia đình” này lại lên cao như thế – báo chí đưa
tin.
Bằng những thành công rực rỡ ấy, thầy Park được lọt vào Top 4
nhân vật tiêu biểu của châu Á 2018. Tại quê nhà, ông được vinh
danh là nhân vật có thành tích vượt bậc, trở thành niềm tự hào của
đất nước Hàn Quốc năm 2018. Chưa hết, chiến công của thầy Park
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cùng bóng đá Việt Nam vinh dự xuất hiện ở cuộc bình chọn 10 sự
kiện tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc 2018. Không dừng lại đó,
thành công của HLV Park Hang Seo còn đưa quan hệ ngoại giao hai
nước Việt – Hàn lên tầm cao mới, khi Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông
báo cấp visa 5 năm cho người có hộ khẩu Hà Nội, SaiGon và Đà
Nẵng, không giới hạn số lần nhập cảnh – điều chưa từng có trong
lịch sử ngoại giao Việt – Hàn! Ông Kim Do Hyon – Đại sứ Hàn
Quốc tại Việt Nam – cho rằng tình yêu của khán giả Việt Nam dành
cho HLV Park đã lay động chính phủ Hàn Quốc trong việc ra quyết
định này.
Có thể nói chưa Cơ-đốc nhân Việt Nam nào (là người của công
chúng) lại công khai bày tỏ đức tin mạnh mẽ như thầy Park. Báo
giới thường xuyên sử dụng từ “cầu nguyện” trong những bài viết về
ông – là điều hiếm thấy, hoặc trước đây các nhà báo thường “né” và
dùng từ khác để thay thế.
Và hình ảnh HLV Park Hang Seo nhắm mắt, cúi đầu, vòng tay,
lặng im cầu nguyện trước khi các cầu thủ ra trận, hoặc khi họ bước
vào loạt sút luân lưu… chẳng còn xa lạ với khán giả, thậm chí có thể
nói nó trở thành “biểu tượng” của ông. Ông chia sẻ với báo chí: “Tôi
cầu nguyện để đội bóng ngày càng trở nên tốt hơn”. Còn báo chí
Hàn từng gọi HLV Park Hang Seo là “con người của sự cầu
nguyện”, “là người biết lấp đầy những khoảng trống bởi lời cầu
nguyện”…
Tại Việt Nam, HLV Park Hang Seo là chấp sự Hội Thánh. Ông
thường dậy sớm cầu nguyện, xin Chúa cho ông không đánh mất
mục đích sống. “Ước muốn của tôi là có thể làm được nhiều điều tốt
lành với trái bóng trên một tay, và thập tự giá ở tay còn lại” – HLV
Park chia sẻ. Người ta thường nói bóng đá có khả năng san sẻ yêu
thương, kết nối cộng đồng, đem mọi người đến gần nhau… điều có
thể thấy ở những trận bóng đặc biệt tầm cỡ quốc gia hoặc các giải
đấu quốc tế. Tại Việt Nam, ở một khía cạnh nào đó, bóng đá, thông
qua người thầy Hàn Quốc còn góp phần lan toả niềm tin Cơ-đốc,
đem hình ảnh và những giá trị Cơ-đốc đến với cộng đồng. Có thể
thấy bóng đá dưới tay thầy Park đã giúp nhiều Cơ-đốc nhân thấy rõ
tầm quan trọng, sức mạnh của sự cầu nguyện, cùng với những giá trị
Cơ-đốc mà ông đã dạy học trò về lòng yêu thương, hiệp một, tôn
trọng đối thủ…
Trước thời HLV Park Hang Seo, khó có thể tìm ra mối liên hệ
giữa bóng đá và niềm tin Cơ-đốc tại Việt Nam, nhưng đến nay điều
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này đã trở nên bình thường, thậm chí ít nhiều trở thành… biểu tượng,
khi hình ảnh ông Park cúi đầu tĩnh nguyện trên hàng ghế huấn luyện
viên, hoặc giơ cao hai tay lên trời trên sân cỏ trước và sau trận đấu,
hay những thời khắc hồi hộp, gay cấn, căng thẳng nhất. Cầu xin
Chúa tiếp tục đoái thương, phục hưng đất nước chúng ta, để không
chỉ bóng đá, không chỉ người nước ngoài, nhưng trong nhiều lĩnh
vực khác như văn hoá, khoa học, giáo dục, xã hội… chính người
Việt sẽ dấy lên, toả sáng, góp phần bày tỏ Danh Chúa cho cộng
đồng.
Việc đội tuyển bóng đá Việt Nam được dẫn dắt bởi một huấn
luyện viên kính sợ Đức Chúa Trời và gặt hái được những kết quả
không tưởng nói trên đã để lại cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ. Có
phải do sự cầu nguyện và đức tin của ông thầy giàu lòng yêu mến
Chúa này không? Với tôi câu trả lời chắc chắn là có. Vậy thì có phải
ông cầu xin Chúa cho đội tuyển Việt Nam phải được thắng trước
mỗi trận đấu không? Tôi nghĩ là không. Có phải ông lấy đức tin
mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời toàn năng để rồi dõng dạc công bố
rằng đội tuyển mà ông đang dẫn dắt sẽ thắng không? Tôi không nghĩ
vậy. Vậy thì tại sao ông lại cầu nguyện và ông đã cầu nguyện những
gì trước mỗi trận đấu? Ông cũng đã trả lời cho báo chí về điều ông
cầu nguyện: “Tôi cầu nguyện để đội bóng ngày càng trở nên tốt
hơn”. Một câu nói rất ngắn gọn nhưng hàm chứa rất nhiều điều. Đó
chỉ là lời tóm tắt ý chính trong sự cầu nguyện của ông, nhưng trong
thực tế tôi tin rằng ông đã cầu nguyện những điều cụ thể hơn như
vậy rất nhiều, nhưng chắc chắn là không phải nằng nặc đòi Chúa
phải cho đội tuyển mà ông đang dẫn dắt được thắng để danh Chúa
được vinh hiển. Chúng ta có thắc mắc rằng ông đã cầu nguyện cụ
thể những gì mà tại sao lại gặt hái được nhiều thành quả đến như
vậy không? Rồi tại sao đội bóng mà ông dẫn dắt lại thắng hết trận
này đến trận khác, những trận cầu quan trọng của những giải đấu
lớn, và thậm chí là tầm cỡ châu lục không? Tôi không có cơ hội để
hỏi trực tiếp ông, nhưng tôi tin chắc rằng ông đã cầu nguyện như sau:
Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để con có được những đấu
pháp hợp lý. Bóng đá là môn thể thao tập thể nên việc chọn đấu
pháp hợp lý là vô cùng quan trọng. Sự khôn ngoan đến từ Chúa nên
Ngài đã ban cho ông sự khôn ngoan mà ông đã cầu xin. Những huấn
luyện viên khác có thể họ cậy vào sự khôn ngoan của riêng họ, tài
năng của riêng họ nên không địch lại với sự khôn ngoan của Chúa
ban cho thầy Park thì việc thua trận của họ âu cũng là điều dễ hiểu.
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Ông cũng xin Chúa cho đội bóng có sự gắn kết vì biết rất rõ giá
trị của sự hiệp một, nó đem đến một sức mạnh khủng khiếp. Ông
không chỉ cầu nguyện nhưng cũng đã tập trung sức lực cho việc nầy,
và kết quả là Việt Nam đã có một đội tuyển yêu thương, quý mến
nhau giữa các cầu thủ trong đội bóng, hơn bao giờ hết. Ông làm
được điều đó một cách dễ dàng vì động cơ mà ông làm việc xuất
phát từ tình yêu thương; trước hết là tình yêu dành cho Chúa và kế
đến là yêu thương dành cho con người mà cụ thể là cho các cầu thủ
mà ông đang dẫn dắt. Thầy Park đã làm gương rất tốt trong việc này.
Ông đã làm công việc của mình theo tinh thần của Lời Chúa dạy
“Phàm làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ
không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23 )
Rồi trước khi các cầu thủ đá luân lưu, tôi cũng đoan chắc rằng
ông không cầu xin cho cầu thủ của đội bạn đá ra ngoài. Đơn giản là
ông chỉ cầu xin cho các cầu thủ của mình có được sự bình tĩnh và
“thần kinh thép,” vì đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng để dẫn
đến những kết quả tốt trong những loạt sút cân não.
Là một người tin kính Chúa thì việc ông cầu nguyện cho các cầu
thủ của mình khéo léo hơn, nhanh nhẹn hơn, đặc biệt là thông minh
hơn để có thể tung ra những đường chuyền tinh tế cũng là điều
không có gì phải bàn cãi. Trong bóng đá chỉ cần một đường chuyền
tinh tế, khôn ngoan, cũng có thể xé toạt hàng phòng thủ đối phương
và dẫn đến một kết quả mỹ mãn mà không phải tiêu tốn quá nhiều
sức lực.
Nói như vậy không có nghĩa là đội bóng của ông không cần tập
luyện; họ vẫn phải tập luyện chăm chỉ như bao nhiêu đội bóng khác,
thậm chí còn phải nhiều hơn nữa là khác. Nhưng sự khôn ngoan là
đến từ Chúa, và Ngài ban cho ai, bao nhiêu, khi nào là quyền tuyệt
đối của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn
ngoan, không riêng gì trong bóng đá nhưng trong tất cả mọi lĩnh vực
khác trong cuộc sống. Chúng ta hãy cầu xin như vua Sa-lô-môn
ngày xưa đã cầu xin, để rồi kết quả là đất nước mà ông cai trị được
thịnh vượng hơn bao giờ hết. Chính trong Lời Chúa cũng có phán
dạy chúng ta rằng: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan,
hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách
rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ
1:5) Chúng ta hãy cầu xin!

Nguyễn Đức Tin
www.suoithieng.com
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*Công Bd
Bdng & Minh B,
B,ch
Gi€a công )? ng, ông chánh án gWi
luQt s? cZa cC bên nguyên và bên bD,
nghiêm sec m%t nói:
“Trò )út lót không giCi quy/t )?jc gì
)âu.”
D ng m]t lát, ông ti/p:
--Hôm qua tôi )ã nhQn )?jc tiPn h'i l] cZa cC hai ông. LuQt s? bên nguyên )#n
)?a $1,500.00 )ô la, còn luQt s? bên bD )#n )?a $1,000.00 )ô la.
Hai luQt s? tái m%t nhìn nhau run r}y. Ông chánh án rút ví móc ra m]t x(p tiPn
)?a cho bên bD )#n:
-- ây, trC l,i ông $500 )ô la. Bây gi chúng ta s~ ti/p tNc tranh tNng m]t cách
công bdng và minh b,ch?!!!
*Cô Vj ThQ
ThQt Thà
Hai vj ch*ng )ang trên )? ng lái xe vP nhà thì )]t nhiên m]t xe cCnh sát )uxi
theo, v?jt lên r*i ra hi>u cho hW t(p vào lP. Ông ch*ng cho xe d ng l,i )Qu bên
)? ng. Viên cCnh sát ti/n l,i gJn:
-- ? ng này chy )?jc phép ch,y 60 km/h thôi. Anh có bi/t là anh )ã ch,y )/n 75
km/h không?
Ông ch*ng cãi:
-- âu có! Rõ ràng tôi ch,y )úng 60 km/h mà…
Cô vj ng*i bên c,nh nói chen vào:
--Anh rõ ràng lái 80 km/h mà…
Viên cCnh sát:
--HC? 80 km/h? Ph,t anh vì lái xe quá nhanh!
Anh ch*ng t c )o m%t nh?ng ráng nhDn.
i m]t vòng quanh chi/c xe, tay cCnh sát hoi ng? i ch*ng:
-- èn tr? c bên phCi bD vz chec khá lâu ch?a sta?
--Th?a không )âu…H*i nãy tôi lái xe cán trúng cNc )á vIng lên làm vz )ó.
Cô vj l,i n'i l i:
--Không phCi )âu! èn )ó vz t )Ju nIm mà nhec hoài không chDu thay bóng…
Tay cCnh sát ghi biên bCn thêm m]t t]i n€a.
Anh ch*ng t c quá meng vj:
--Cô làm #n câm cái mi>ng giùm tôi m]t vài phút )?jc không hC?
Tay cCnh sát nhìu mày hoi cô vj:
--Ông nhà hay th? ng xuyên l n ti/ng v i chD lem sao?
Vj tìm cách bênh ch*ng:
--D, )âu có…Chy khi nào anh (y xyn thôi à…ch bình th? ng Cnh hiPn và d’
th?#ng lem…

BÌM B›
B›P s?u tJm
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X

in quý Độc Giả Suối
Thiêng dành riêng một
thì giờ để hiệp ý cùng chúng tôi
cầu thay cho các vấn đề sau:
--Cầu nguyện cho công cuộc
truyền giáo trên toàn thế giới .
Sau bao công trình nghiên
cứu, nào thám hiểm không gian,
nào tìm kiếm bóng dáng người
hành tinh khác, cho đến nay các
nhà khoa học tài giỏi và kiên trì
nhất của chúng ta cũng đành
chấp nhận rằng chỉ “hành tinh
xanh” là nơi duy nhất có những
điều kiện phù hợp cho sự sống
giữa hàng tỉ thiên hà. “Cứ như
‘nó’ được chuẩn bị làm ‘tổ ấm’
cho muôn loài vậy,” một vài
nhà bác học kinh ngạc thốt lên,
quên rằng đó chính là điều
Kinh Thánh từng khẳng định:
“Thuở ban đầu Đức Chúa Trời
dựng nên trời đất!” Đã hữu
dụng mà lại còn rất xinh đẹp
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nữa. Khi Thiên Chúa đặt vật
thể này giữa tầng không, các
thiên sứ đã vỗ tay reo mừng vì
vẻ diễm lệ của nó. Thế nhưng
sau thời gian kiên nhẫn bầu bạn
với con người, quả địa cầu
tuyệt hảo đã bị hành hạ đến
mức không còn chịu nổi. Và
các nhà khoa học lại cùng nhau
báo động: Trái đất đã bị hư
hỏng nặng nề, sẽ có thể vỡ tung
bất cứ lúc nào. Chúng ta đang
đối mặt với thời kỳ tận thế?!
Tuy nhiên, điều khiến nhân loại
nghĩ đến sự chung kết của cõi
đời này không hẳn vì tình trạng
hư hoại của hành tinh xanh, mà
chính vì sự bại hoại của con
người đang sống trên hành tinh
ấy. Chính trong thế giới Cơ
Đốc mà chúng ta nghe rất nhiều
về “mùa gặt chót,” “cơn mưa
cuối mùa,” nào là “quỷ Satan
đang giận hoảng trong trận
chiến sau cùng,” và tất nhiên
tôi con Chúa cũng đang dốc
toàn lực trong trận chiến ấy,
tìm cứu thêm nhiều linh hồn về
cho Chúa Cứu Thế trước khi tất
cả đi vào chung cuộc.
Theo tinh thần của Đại Mạng
Lệnh, mỗi Cơ Đốc nhân phải là
một chứng nhân cho Chúa Cứu
Thế. Dù vậy, đã có nhiều người
nhận được sự kêu gọi đặc biệt
để dâng mình vào công cuộc
truyền bá Tin Lành. Đây là một
cuộc tranh chiến lớn, và họ rất
cần được cầu thay. Nhưng
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chúng ta nhớ đừng chỉ cầu
nguyện thôi, mà còn có bổn
phận hỗ trợ họ bằng mọi cách
theo khả năng, ân tứ Chúa ban
cho mình. Công việc này chẳng
những quan trọng mà thật sự
cấp thiết, vì khi suy gẫm những
dự ngôn về thời kỳ tận thế, ta sẽ
không khó để nhận ra nhân loại
đang ở trong những ngày cuối
rốt của thời kỳ sau rốt. Có thể
nói đây là giai đoạn Chúa lấy
lòng nhịn nhục đợi chờ thêm
một vài người nào đó kịp lúc ăn
năn để nhận ơn cứu rỗi. Cho
nên, như Suối Thiêng vẫn
thường lặp đi lặp lại, hy vọng
sống còn duy nhất của nhân
sinh hiện nay không phải thuộc
đời này, là nơi mọi công trình
vốn được để dành cho lửa,
cũng không phải ở nơi lãnh
đạo các cường quốc, các nhà
xã hội học, các văn nghệ sĩ hay
các khoa học gia…mặc cho họ
tài giỏi, bản lãnh hay có phát
minh vĩ đại gì… mà là đang ở
nơi chúng ta, những người
mang sứ mệnh rao Lời Sự Sống
trong cõi chết. Thật vậy, đây
chính là lúc mỗi một tôi con
Chúa nên nghiêm túc nhìn lại
những gì chúng ta đã và đang
thực hiện trong công tác “rao
giảng nhân đức của Đấng đã
gọi anh chị em ra khỏi nơi tối
tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng
của Ngài,” để cùng chân thành
đồng lòng hiệp ý, cầu xin Chúa
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giúp chúng ta biết “làm hết sức
mình” trong công cuộc giảng
đạo cứu người.
Trói buộc mọi thế lực tối tăm,
công bố sự bình an cho khắp
đất là việc lớn; dù vậy, vẫn có
thể bắt đầu cực kỳ hiệu quả từ
đôi ba bước nhỏ nhoi. Chúa
chẳng những lắng nghe khi
chúng ta cúi đầu khẩn thiết nài
xin, Ngài còn rất vui sánh bước
bên ta khi con dân Nước Trời
mang tình yêu của Đấng
Thượng Thiên vào tận các hang
cùng ngõ hẹp. Hãy đến thăm
một trại mồ côi. Hãy ôm một
đứa trẻ khuyết tật vào lòng, cho
bé chút ấm áp tình người trong
đêm đen trần thế. Cứu khổ cứu
nạn cho hằng hà sa số chúng
sinh đang lênh đênh trong biển
khổ là việc chúng ta không thể
làm. Nhưng hãy thử thăm viếng
một cụ già neo đơn hoặc một
người vô gia cư nào đó đang
sống gần bãi rác…Một cái nắm
tay. Một lời an ủi. Một món quà
tuy nhỏ đấy mà trao tặng ân
cần. Nói cho họ biết, có một
Đấng Yêu Thương luôn chờ đợi
họ quay về để sống trong hạnh
phúc yên vui,và họ sẽ không
còn khổ nữa. Đó là bạn đã góp
phần hiện thực hóa lời cầu
nguyện bình an cho thế giới
nhiễu nhương. Đó cũng là việc
mọi Cơ Đốc nhân đều có thể
làm, không phân biệt giới tính,
thành phần hay tuổi tác.
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Hãy cầu nguyện cho các nạn
nhân thiên tai, cầu nguyện cho
những gia đình có người thân bị
mất mạng trong những cuộc
bắn giết vô tội vạ, cầu nguyện
cho những đoàn di dân đang
tìm kiếm một vùng định cư
tương đối an lành giữa biết bao
họa hoạn. Hãy cầu nguyện &
góp phần cho những chương
trình Truyền Giảng của các hội
thánh, đặc biệt hội thánh nhà.
Xin đừng đợi những dịp lễ lạc
mới tổ chức truyền giảng mà
nên thực hiện việc ấy thường
xuyên. Những năm chúng tôi
còn hầu việc Chúa ở HT Trần
Cao Vân, Hội Thánh luôn tổ
chức truyền giảng vào tối Thứ
Bảy cuối tháng; Chúa cho kết
quả rất khích lệ. Có tiếp cận với
con người mới thấy họ đau khổ
biết bao, Lời Chúa luôn là
nguồn nước ngọt trong đem
tươi mát thỏa vui cho những
tâm hồn khao khát.
Hãy cầu nguyện cho các nhà
truyền giáo phương xa, bất kể
họ đang trực thuộc hệ phái nào.
Cứu Chúa của chúng ta đã phá
đổ mọi bức tường ngăn cách;
hễ có cùng một Chúa, một Đức
tin, một phép Báp-têm, là
chúng ta đã được gọi đến cùng
một sự trông cậy. Hãy cầu
nguyện cho những đoàn người
âm thầm lặng lẽ băng qua các
khu ổ chuột, những vùng đất
địa đầu còn đầy mê tín, tối tăm,
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cứu giúp người bệnh tật, nâng
đỡ kẻ thế cô…giảng về thần
học Cơ Đốc thì rất ít mà bày tỏ
tình thương Cơ Đốc lại rất
nhiều. Cũng hãy cầu nguyện
cho chính mình, xin Chúa cảm
động lòng ta không chỉ cầu
nguyện cho họ mà thôi, nhưng
còn sẵn sàng góp một bàn tay
vào công trình mở mang
Vương Quốc của Trời trên đất.
--Cầu nguyện cho các
chương trình truyền giáo và
tương trợ của Dorcas.Như đã thông báo trong kỳ
phát hành trước, Dorcas
Corporation hiện nay có tên
chính thức là Suối Thiêng
Corporation, cùng tên với đặc
san. Tên, thay đổi một chút.
Tuổi, già thêm một năm. Tính
từ ngày chính thức hoạt động
đến nay đã tròn 26 tuổi. Ban
Quản Trị vẫn ngần ấy người,
còn lực lượng hậu cần có đông
hơn chút ít. Và nhu cầu cho
công việc truyền giáo và tương
trợ trên quê hương vẫn tiếp tục
tăng lên. Nhìn lại con đường đã
qua, chúng tôi thật hết lòng
cảm tạ Chúa và không thôi kinh
ngạc về tình yêu thương và sự
nâng đỡ khôn xiết kể của Ngài.
Tuy nhiên, người trưởng đoàn
nay đã cao tuổi, nhiều việc
đang trở thành “lực bất tòng
tâm.” Đã đến lúc chúng tôi phải
bắt tay vào việc thu dọn,
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nhường địa bàn hoạt động cho
thế hệ trẻ tiến lên.
Xin cầu nguyện cho chúng tôi
với.
--Cầu nguyện cho các văn
phẩm của Suối Thiêng.Tạ ơn Chúa, tuyển tập truyện
ngắn ĐỂ LẠI CHO CON phát
hành vào Mùa Phục Sinh 2017
đã được bạn đọc khắp nơi niềm
nở đón chào và dành cho nhiều
hảo cảm. Chi phí in ấn cũng
nhờ đó mà trang trải xong rồi.
Dự định sẽ cho ra đời tuyển tập
thứ hai: “Những Lá Thư Viết
Từ San Diego,” vào năm 2018.
Vậy mà đến nay đã là Mùa Hạ
2019 sách vẫn chưa in vì có
nhiều điều “lực bất tòng tâm.”
Tuy nhiên, xin Quý Vị yên lòng
(đặc biệt là những hội
thánh/độc giả đã gửi tiền order
sách), chúng tôi vẫn quyết tâm
theo đuổi công trình này, chỉ là
bị chậm chút thôi. Sẽ lập tức
thông báo khi mọi sự sẵn sàng.
Suối Thiêng cũng đang chuẩn
bị về hưu sau nhiều năm hoạt
động như một công cụ quảng
bá Tin Lành của Đức Chúa
Trời, và là người bạn thân của
mọi gia đình Cơ Đốc. Giai
phẩm Mừng Chúa Giáng Sinh
2019 sẽ là kỳ phát hành cuối
cùng. Sau đó, nếu Chúa cho
phép và chúng tôi vẫn còn sống,
chúng ta sẽ tìm một cách thông
tin liên lạc đơn giản hơn và ít
tốn kém hơn.
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Mong nhờ Quý Vị nhớ đến
trong sự cầu thay.
--Cầu nguyện cho quý tôi
con Chúa đang có vấn đề về
sức khỏe.
*Chúng ta đặc biệt cầu
nguyện cho Bà Mục Sư Lê
Thành
Chung,
Colorado
Springs. “Phải qua phẫu thuật
liên miên,” là thông tin ngắn
gọn Mục Sư Chung chia sẻ với
chúng tôi về tình trạng sức
khỏe gần đây của Bà. Xin Chúa
dùng các bác sĩ để chữa lành
cho Bà. Và nhớ cầu nguyện cho
Ông có đủ sức khỏe để chăm
sóc Bà giữa bao nhiêu công
việc đa đoan. *Cầu nguyện cho
Ông Bà Giáo sĩ Lương Vinh
Diệu, Santa Ana; cả hai đều đã
tuổi tác rồi. *Tiếp tục cầu
nguyện cho hiền nội của MS
Thái Hữu Hiền, Bà Nguyễn Thị
Huệ, đang mắc bệnh trầm cảm
nặng. Xin Chúa nâng vực Bà
vượt qua cơn yếu đuối tâm thần
để Ông có thể yên lòng hầu
việc Chúa.
--Cầu nguyện cho quý vị lớn
tuổi hoặc đang trên tiến trình
bình phục sau một cơn đau
yếu.- *Cầu nguyện cho Cụ MS
trí sự Hồ Xuân Phong, đã 97
tuổi. Cụ ơi, mỗi ngày vẫn nhớ
đến Cụ, vẫn mãi mong ước
được đi thăm Cụ mà rốt lại cứ
ngồi một chỗ ở San thành?!
*Cầu nguyện cho MS & Bà
Khúc Văn Dầu trong tuổi hưu
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hạ, nhớ trước kia Ông Bà luôn
cầu thay và hỗ trợ chức vụ của
chúng tôi. *Cầu nguyện cho
MS & Bà Nguyễn Hữu Trang
cũng đã hưu hạ, xin Chúa dùng
nhà thơ trong thời gian rỗi rảnh
để tiếp tục cho ra đời những thi
phẩm hay ca ngợi Chúa. *Cầu
nguyện cho ÔBMS Trần Nhựt
Thăng được khỏe mạnh, vui vẻ
trong tuổi hưu hạ. *Cầu nguyện
cho Cụ Bà Dương Văn Minh
được Đức Thánh Linh an ủi
trong thời gian phải tạm thời
chia cách với Cụ Ông. *Cầu
nguyện cho MS trí sự Châu Tấn
Nẫm. *Cầu nguyện cho MS
Nguyễn Văn Thương, 92 tuổi
rồi vẫn còn thổi harmonica và
lái xe vèo vèo. Thật là ganh tị.
Cầu nguyện cho “nội tướng”
của Ông; vài năm trước mổ tim,
gần đây thì thông tim…nhưng
vẫn là người sốt sắng trong
phục vụ. Chúa Giê-xu ơi, nhiều
người hơn 90 tuổi đang còn làm
việc, con chưa đầy 80 sao lại
phải về hưu?! *Cầu nguyện cho
hai cụ Nguyễn Văn Cúc, Santa
Rosa, CA. Chúng tôi hằng cảm
tạ Chúa về hai cụ, mấy mươi
năm dài luôn thầm lặng đi bên
chức vụ của chúng tôi. Hôm
trước xem ảnh hai Cụ do gia
đình gửi tới, thấy “đôi bạn” vẫn
là đẹp lão lắm, trong Tòa Soạn
ai cũng khen đấy, Cụ ơi. *Cầu
nguyện cho ÔBMS Trần Thanh
Vân, lâu rồi vắng liên lạc nên
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không biết tình trạng sức khỏe
thế nào. Có gì đặc biệt nhớ chia
sẻ nhá, CÔ CHÍN rất yêu dấu.
*Cầu nguyện cho Thúy Yi, vẫn
còn lời hẹn sẽ cùng nhau đi
thăm Kampuchia một chuyến
đấy, đừng quên nhá, bạn già.
Quý độc giả nào có vấn đề
cần cầu thay xin liên lạc về địa
chỉ Tòa Soạn. Chúng tôi rất
vui được dâng lời cầu nguyện
cho Quý Vị.
Ban Cầu Nguyện Gia Đình
Suối Thiêng
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à nơi để ngủ, nghỉ ngơi. Nhưng thậm chí những cái giường tốt
nhất thời Thánh Kinh vẫn có thể bị cho là không dễ chịu và tiện
lợi theo như tiêu chuẩn hiện nay. Nhiều người phải ngủ trên một tấm
trải trên sàn. Ban ngày thì tấm trải đó được cuộn lại và cất đi. Hoặc là
được trải trên một bục cao hơn, phía trên lò trong thời gian mùa đông.
Giai cấp giàu có thì có thể có một cái giường thật sự để ngủ ở trên.
Chiếc giường đơn giản là một cái khuôn gỗ hình chữ nhật có chân.
Dây hoặc những vải được thắt căng ngang trên khuôn, rồi để một tấm
đệm lên. Những gia đình giàu có hơn nữa thì có những khuôn giường
có những đường viền bạc hoặc vàng hoặc cẩn ngà voi. Amốt, nói về
những chiếc giường bằng ngà voi (Amốt 6:9) có lẽ nói về những
đường viền cẩn bằng ngà để trang trí giường.
Người nghèo thường mặc quần áo ngủ với cả áo choàng có nón
hoặc trùm kín để khỏi bị lạnh. Những người này chỉ có một chiếc áo
choàng để ra đường ban ngày và ban đêm dùng để đắp. Bởi vậy luật
pháp Môi-se cấm dân Ysơraên không được cầm những chiếc áo
choàng thế nợ, phải trả lại cho họ trước khi mặt trời lặn để họ có đồ để
đắp khi ngủ (Xuất 22:26-27, Phục 24:13).
Trong mùa hè, thường thì người ta chỉ cần một mái che, và ngủ
như thế. Mái che thường phẳng và mọi sinh hoạt đều ở đó khi thời tiết
tốt. Người giàu thì có khu vực ngủ riêng biệt, Nếu nhà có 2 tầng, thì
tầng thứ 2 thường dùng để ngủ. Người đàn bà Su-nem đã cho Êlisê
một căn phòng riêng trên mái nhà để ông có thể ở lại mỗi khi đi ngang
qua vùng này. Phòng này có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế
và một cây đèn. (1Vua 4:10) Thời đó như vậy là rất tiện nghi rồi. Người
đàn bà này là một người đàn bà giàu có (c8) và có tiếng tăm, sang
trọng.
Thời Kinh Thánh, chiếc giường không chỉ dùng để ngủ, mà còn là
nơi để suy gẫm và cầu nguyện. Ví dụ như Đavít đã nói là ông suy gẫm
về Chúa trên giường và buổi khuya (Thi 63:6), và những tiên tri thường
nhận khải tượng của Chúa khi nằm trên giường của họ (1Sam 3:3).
Một cái giường còn là một nơi nghỉ ngơi thanh thản, hưởng thụ (Amốt
6:4) lười biếng (Châm 26:14), và suy nghĩ toan tính một vấn đề nào đó
(Thi 36:4).
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HÀNG NGANG:
2. Tiên tri này nằm ngủ dưới cây giếng giêng.
4. Vị vua này diễn tả: “Giường của chúng ta xanh xanh”
7. Người này đã chữa bịnh cho bà gia của Phierơ đang nằm trên
giường vì đau rét
8. Chúa bảo kẻ bại ở thành ___: “Hãy đứng dậy, vác giường
ngươi và đi”
9. Người vợ này đã để một tượng lên giường, bọc da dê lên đầu
nó để giúp Đa-vít chạy trốn.
HÀNG DỌC:
1. Người ta đem những kẻ bịnh cho nằm trên giường nhỏ, để khi
___ đi qua, bóng của người ít nhất cũng che được vài người.
3. Bốn người bạn tại thành _____ đã dở mái nhà để dòng người
người bịnh bại xuống cho Chúa Jesus chữa bịnh.
6. Người con trai của Gia-cốp đã làm ô uế giường của cha mình.
5. Người đàn bà này đã làm một phòng ngủ cho tiên tri Êlisê ở
trọ.
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Nguyên liệu.--20 con tôm không vỏ (có thể nhiều hơn tùy ý) – 1 muỗng canh
ớt sa tế - ½ muỗng cà phê muối - 1 muỗng cà phê nước mắm – 1/3
muỗng cà phê tiêu – 1 muỗng cà phê dầu – 1/3 muỗng cà phê đường
– Bún tươi. Hẹ cắt khúc. Rau thơm các loại. Xà lách, bánh tráng
mỏng, dưa leo bào, cà rốt bào sợi.
--Nước mắm chua ngọt: 2 muỗng canh nước mắm + 2 muỗng
canh đường + 1 muỗng canh nước cốt chanh + 6 muỗng canh nước,
hòa sẵn trong một cái chén. Cho 1 muỗng canh ớt tỏi băm vào hòa
đều.
Cách làm.--Tôm rửa sạch thấm khô. Ướp hết nguyên liệu và gia vị kể trên
vào, trộn đều. Để 10 phút.
--Lò nướng làm nóng 190 độ C trước 10 phút. Tôm cho ra khay
có lót giấy bạc, cho khay tôm vào ngăn giữa lò nướng 10-15 phút
(cả 2 bên).
--Tôm chín tắt lò, lấy khay tôm ra
--Nếu bánh tráng cứng, thoa một ít nước lên bề mặt rồi xếp tôm,
rau, dưa leo, cà rốt cùng rau thơm lên.
--Gấp hai bên, nhẹ nhàng cuộn tròn gần tới mép thì cho lá hẹ
vào cuộc chung là hoàn tất.
Trình bày.Tôm nướng sa tế cuộn rau cho ra đĩa, chấm nước mắm chua
ngọt rồi thưởng thức với bún tươi.
Quý Bà thử xem!
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG KỲ.*Tặng xe đạp cho hai em học sinh ở ĐakGlei, Kontum.- Như đã
kính trình bày đến quý vị trên Suối Thiêng #54, trong đợt phân phối
xe đạp cho các học sinh nghèo tại ĐakGlei năm vừa qua đã có hai
em nhỏ vui lòng nhường lại phần quà của mình cho một gia đình
lâm nạn. Anh A Toang là một tín hữu nghèo, thường phải đi Gia Lai
hái cà phê mướn để kiếm sống. Cuối năm qua trước khi đi làm anh
hứa Tết về có tiền sẽ mua xe đạp cho con. Ngờ đâu đó lại là chuyến
đi vĩnh biệt. Trên đường chở cà phê với chủ, xe lật, anh chết bỏ lại
vợ và 3 con còn đang trong tuổi đến trường. Cảm động trước tình
cảnh đó, hai em học sinh lẽ ra nhận được xe đạp đợt này đã quyết
định nhường phần quà của mình cho bạn. Hội Thánh tặng một chiếc
áo quan giúp A Toang gửi gấm tấm thân cát bụi. Còn 2 con anh – A
Hi và Y By thì nhận được
món quà xe đạp của Dorcas.
Tuy nhiên, với sự tiếp trợ
đúng lúc của một vài Ân
Nhân, chúng tôi cũng đã cậy
ơn Chúa nhờ Mục Sư Phạm
Hồng Liêm mua 2 chiếc xe
đạp khác – rất mới và rất đẹp
– để bù lại cho 2 Cơ Đốc
nhân có tấp lòng vàng dù
tuổi đời còn non trẻ.
Biên Nhận
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A Le Anh ở HT Dak Koi

Y Van ở HT Dak Glei
Giúp xây nhà vệ sinh cho Hội Thánh người Stiêng ở Sóc Sải,
Bình Long.- Vẫn theo hoạch định, chúng tôi tiếp tục kế hoạch giúp
các Hội Thánh người sắc tộc Stiêng ở huyện Bình Long tỉnh Bình
Phước xây nhà vệ sinh để giữ gìn nơi thờ phượng được sạch sẽ mỗi
khi nhóm lại. Đầu tiên là Hội Thánh Bà Cang 5 do TĐ Điểu Có
quản nhiệm (đã hoàn tất, có hình ảnh báo cáo đầy đủ trên ST54). Kế
tiếp là Hội Thánh Sóc Sải do TĐ Điểu Nôi quản nhiệm, vừa được
hoàn tất trong tháng.
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Thư cám ơn
của TĐ Điểu Nôi
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Nhà vệ sinh HT Sóc Sái
đang xây cất
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Gồm có 2 phòng

Lắp đặt bên trong

*Giúp xây nhà vệ sinh cho Hội Thánh người Stiêng ở Xà Uất,
Bình Long.- Hoàn tất việc xây dựng nhà vệ sinh cho HT Sóc Sải vào
khoảng trung tuần tháng Năm, chúng tôi lập tức bắt tay lo cho Hội
Thánh Xà Uất, cũng của người sắc tộc Stiêng tại huyện Bình Long
tỉnh Bình Phước trước khi mùa mưa đến, đường rừng sẽ lầy lội rất
khó làm việc. Vẫn cùng một mẫu xây cất: nhà vệ sinh gồm 2 phòng,
bên ngoài là phòng rửa tay và 1 hồ nước nhỏ. Dorcas tài trợ 30 triệu
VNđ (những khoảng chi khác như thăm viếng, giám nghiệm công
trình không kể), số còn lại do hội thánh dâng. Nói chung, anh chị em
rất có lòng khiến chúng ta phải cảm động và kinh ngạc. Họ góp
công, góp của làm việc với sự vui mừng, không hề ỷ lại vào sự tiếp
trợ bên ngoài.
Công trình ở Hội Thánh Xà Uất chưa xong, xin mời quý độc
giả/ân nhân xem qua một vài hình ảnh và tiếp tục cầu thay cho họ.
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Đơn xin cứu xét
Biên nhận

Trao tiền
www.suoithieng.com
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Đang xây cất
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BÁO CÁO SINH HOẠT KỲ TỚI.Sau đây là môt số việc chúng tôi mong nhờ ơn Chúa để thực
hiện trong hạ bán niên 2019:
--Hoàn tất việc xây cất nhà vệ sinh Hội Thánh Xà Uất, huyện
Bình Long tỉnh Bình Phước.
--Mua một đàn Organ tặng Hội Thánh Sóc Ứng dùng trong thờ
phượng.
Đã có ân nhân dâng giúp tài chánh đầy đủ cho cả hai việc này,
chỉ còn thực hiện mà thôi.
--Chuyến truyền giáo thường niên 2019:
Cứ theo tình hình trước mắt thì chuyến truyền giáo vào tháng
Chín hàng năm như khó mà thực hiện. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đang
tiếp tục cầu nguyện và mong ước Chúa cho có đủ sức khỏe cũng
như tài chánh để các chương trình hoạt động không bị bỏ dở thình
lình.
Dự định:
--Thăm viếng các Cụ Mục Sư trí sự & Quả phụ Mục Sư đang
nương náu tại làng an dưỡng Tiên Thủy tỉnh Bến Tre.
--Thăm viếng Hội Thánh Báp-Tít Hóc Môn theo lời mời của
Quả phụ Mục Sư Phạm Bá Hiền. Buổi sáng chia sẻ Lời Chúa cho tín
hữu. Buổi chiều thăm viếng một số gia đình nghèo trong khu vực
quanh nhà thờ. Buổi tối truyền giảng cho thân hữu trong vùng. Nếu
Chúa cho phép, chúng tôi sẽ cùng Bà Phạm Bá Hiền (đương kim
TD9PNBT tại VN) để thì giờ thăm viếng và bồi linh cho một số Ban
Phụ Nữ vùng ngoại ô thành phố Saigon.
--Thăm viếng các Hội Thánh người sắc tộc Stiêng tại Bình Long.
--Tổ chức lớp học Kinh Thánh cho một vài hội thánh tư gia.
--Thăm viếng một trong hai nơi, hoặc Kampuchia hoặc các hội
thánh vùng Tây Nguyên.
Xin cầu nguyện cho chúng tôi với.
BÁO CÁO TÀI CHÁNH.Tồn quỹ tính đến ngày 31 tháng 11 năm 2018: $11,373. 23
(Mười một ngàn ba trăm bảy mươi ba Mỹ kim hai mươi ba xu)
Thu trong kỳ: Bà Vương Thị Vĩnh, CO $50.00 – Thảo Cooper,
WA $600.00 – ÔB Nguyễn Minh Tỷ, WA $200.00 – ÔB Trần
Huỳnh Long, WA $100.00 – ÔBMS Trần Ngọc Xuân, SC $1,950.00
(2 lần) – Hong Tina Tran, SC $1,000.00 (2 lần) – Bà Lương Hồng
Hạnh, WA $200.00
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Tổng thu: $4,100.00
Chi trong kỳ: Nguyễn Thành Luân $200.00 – Phí chuyển ngân
$2.00 (chụp ảnh/video & in bao quà 2018) – Nguyễn Hoàng Vũ
$1,500.00 – Phí chuyển ngân $20.00 (Xây nhà vệ sinh HT Sóc Sải
& Mua 2 xe đạp cho học sinh nghèo ở Kon Tum) – Chuyển xây nhà
vệ sinh HT Xà Uất $1,375.00 – Phí chuyển ngân $20.00.
Tổng chi:$3,117.00
Tồn quỹ tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2019: $12,356.23
(Mười hai ngàn ba trăm năm mươi sáu Mỹ kim hai mươi ba xu)
TœI L•I
Theo lDch st, vào nIm 1845 t,i Anh Qu'c, chính phZ quy/t )Dnh st
dNng )èn )o, xanh và treng )b báo hi>u “nguy hibm,” “c}n thQn” và “)i.”
NIm 1868 chính quyPn t,i Luân ôn cho th c hi>n )èn l?u thông gJn
Qu'c H]i )b giúp các dân bibu an toàn khi qua )? ng. H> th'ng )èn
l?u thông bdng )i>n )?jc th c hi>n )Ju tiên t,i Cleveland, Hoa Kp vào
nIm 1914 và 4 nIm sau )ó, ng? i ta th c hi>n h> th'ng )èn l?u thông t
)]ng t,i N€u
c. Nh cCnh sát l?u thông, nh )èn l?u thông, và nh
chúng ta tuân theo luQt l> l?u thông nên tránh )?jc nhiPu tai n,n. Dù
vQy, cwng có nh€ng ng? i ph,m luQt l?u thông và )ã gây th?#ng tích,
thi>t h,i, ch/t chóc cho chính hW và nhiPu ng? i khác.
Trong ) i s'ng tâm linh cwng vQy. Th?jng / cwng báo hi>u cho
chúng ta “ng ng” “c}n thQn” và “)i.” Th?jng / bQt )èn )o khi phán
rdng: “Ch gi/t ng? i, ch ph,m t]i ngo,i tình, ch tr]m cep, ch làm
ch ng d'i, ch tham lam.” Ngài bQt “)èn vàng” khi phán rdng: “Các con
không thb phNng s cC Th?jng / l^n thJn tài.” Ngài bQt “)èn xanh” khi
phán rdng: “Hãy nh ngày nghy )%ng làm nên ngày thánh,” “hãy hi/u

kính cha m•,” “hãy th?#ng yêu Th?jng / v i t(t cC t(m lòng, linh h*n
và trí óc,” “hãy yêu ng? i )*ng lo,i nh? chính bCn thân.”…Thánh Kinh
ghi l,i bi/t bao luQt l> cZa Th?jng / )b giúp chúng ta vui s'ng. Chúng
ta có quyPn tuân hay không tuân theo luQt l> này. Xin hãy nhìn hQu quC
cZa nh€ng ng? i không tuân luQt l?u thông, và hQu quC )au ) n th/ gi i
)ang gánh chDu ngày nay vì không tuân luQt cZa Th?jng /.
OÀN THU CÚC
(Phút Suy T? II)
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Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.ÔBMS Trần Thanh Vân, TX $30.00 – Cô Trương Huỳnh Nga, CA
$20.00 – Đạt Hồng, CA $50.00 – ÔB Nguyễn Văn Ngọ, HI $30.00
– VEBC, CO $100.00 – Bà Đỗ Thị Kiều, CO $20.00 – ÔBMS
Nguyễn Quang Phiệt, NC $25.00 – Hồng Nguyễn, TN $20.00 – Bà
Cụ Hứa Thị Thông, CA $130.00 – HTBT Wichita Falls, TX $25.00
– HTBT Wichita Falls, TX (lần 2) $25.00 – BPN Northshore, CA
$50.00 – ÔB Nguyễn Văn Lực, CA $50.00 – ÔB Trần Huỳnh Long,
WA $40.00 - ÔBMS Lê Chí Hiếu, NC $50.00 – ÔBMS Lê Vĩnh
Phước, CA $40.00 – BPN & NG Aurora, CO $100.00 – ÔB Nguyễn
Văn Ngọ, HI $20.00 – Bà Đỗ Thị Kiều, CO $20.00 – HTBT Sugar
Land, TX $25.00 – HTBT Colorado Springs, CO $100.00 – Bà
Nguyễn Ngọc Sương, CO $20.00 – ÔB Phan Thanh Thế, CA $20.00
– Cụ Trương Hữu Truyền, CO $60.00 – Nguyễn Phương Thảo, WA
$150.00 - Bà Lê Tuyết Loan & Các con, CA $300.00 – OB Trần
Văn Thanh, GA $300.00 – Lý Thu Tâm, VN $20.00 – Bà Trần
Ngọc Quới & gia đình, Norway $170.00 – Nguyễn Thị Hằng, CAN
$10.00 – Nguyễn Thị Diễm, CAN $10.00 – Nguyễn Thị Ngọc, CAN
$10.00 – Trần Huyền Trân, VN $15.00 – The Luong’s Family,
France $100.00 – Phuc Nguyen, MN $30.00 – Lam Phan, VA
$45.00
Tổng thu tính đến ngày 31 tháng 05 năm 2019: $2,240.00
Tồn kỳ trước: $2,519.00 + 80 Euros
Chi phí phát hành Suối Thiêng 54: $3,500.00
Còn lại $1,259.00 + 80 Euros
Chi phí phát hành Suối Thiêng 55, Giai Phẩm Mùa Hạ sẽ được
báo cáo trong kỳ tới
Chân thành cám ơn Quý Vị
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*Cùng quý độc giả:

N

hư chúng tôi đã kính thông báo trên Suối Thiêng #53, kể
từ năm 2019 Dorcas Corporation sẽ dùng chung tên Suối
Thiêng theo yêu cầu của sở thuế (IRS). Check dâng hiến cho Suối
Thiêng vui lòng không đề Đô Ca hoặc tên Lê Tuyết
Loan/Nguyễn Kim Châu vì chúng tôi không deposit được. Thay
vào đó xin đề: SUỐI THIÊNG CORP (nếu dâng cho quỹ truyền
giáo) hay SUỐI THIÊNG MAG (nếu dâng cho quỹ báo chí). Xin
thành thật cám ơn.
*Cụ Trương Hữu Truyền, Colorado Springs:
Chúng tôi rất cảm động về sự góp phần của Cụ với Suối
Thiêng thời gian qua. Bài tản mạn “Giờ Thông Công” vui và cảm
động, rất tiếc hơi dài so với khổ báo kỳ này. Mong đón nhận một
bài khác (ngắn hơn chút ít) cho Giai Phẩm Mừng Chúa Giáng
Sinh 2019. Kính mến, BBT ST
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