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THƯ CHỦ NHIỆM

Tờ báo bạn đang cầm trong 
tay có tên là báo HƯỚNG 
ĐI. Báo Hướng Đi là một 

Đặc San có giá trị đức tin, văn 
hóa và đời sống, bởi người Việt, 
với người Việt, vì người Việt. Tờ 
báo được phát hành nhằm góp 
phần giữ gìn tiếng Việt ba tháng 
một lần, theo bốn mùa Xuân Hạ 
Thu Đông.
Cảm tạ ơn trên, tờ báo Hướng Đi 
sống sót được cho đến nay hơn 
18 năm là vì đức tin, hy vọng và 
tình thương của chúng ta, người 
làm báo cũng như người đọc báo. 
Nước Mỹ nhiều thay đổi, đồng 
tiền mất giá, nhiều tờ báo đóng 
cửa, tiền in, tiền cước không đứng 
yên một chỗ, nhưng tờ báo vẫn 
giữ giá mỗi quyển 1 USD. Chúng 
tôi cảm ơn các ân nhân quảng cáo, 
các Hội Thánh, các bạn đọc mua 
báo thường xuyên. Nếu hôm nay 
bạn đang còn cầm tờ báo miễn 
phí là vì đã có ân nhân trả giá mỗi 
quyển 1.00 USD, để tặng bạn, 
với 18 năm qua không thay đổi 
giá. Chúng tôi chân thành cảm ơn 
bạn. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ khích 
lệ chúng tôi và góp phần làm cho 
tờ báo nầy sống mãi. 
Hãy chịu khó đọc cho hết tất cả 
các bài viết được chọn lọc trong 

TỜ BÁO CHO MỌI NGƯỜI
báo bạn sẽ biết mục đích của tờ 
báo. Bạn sẽ khám phá nhiều điều 
bạn chưa biết. Bởi vì nội dung tờ 
báo mỗi kỳ có chủ đề khác nhau. 
Bạn sẽ thấy rõ thêm hướng đi 
cuộc đời của bạn. Bởi vì tờ báo 
đề cập đến những vấn đề quan 
trọng. Bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn 
đẹp, vì mặt trời vẫn sáng và cơ  
hội của người Việt tha hương 
vẫn còn. Tờ báo Hướng Đi mang 
hơi ấm của Đạo Trời. Giống như 
học giả người Anh C. S. Lewis 
đã nói, "Tôi tin Đức Chúa Trời 
giống như tôi tin mặt trời, không 
chỉ vì tôi thấy mặt trời, nhưng là 
nhờ mặt trời mà tôi thấy mọi sự." 
Giống như mỗi tờ Dollar có in 
dòng chữ IN GOD WE TRUST 
(Chúng Tôi Thờ Trời) mà mọi 
người chấp nhận dùng vì biết rõ 
giá trị của từng đồng Mỹ Kim. 
Tờ báo Hướng Đi muốn đáp ứng 
phần nào nhu cầu tinh thần của 
người Việt tha hương trên đất 
Mỹ. Hướng Đi cũng là tờ báo có 
lập trường rõ rệt. Chẳng hạn đây 
là tờ báo của người thiên hữu, 
không phải thiên tả, của người 
phò sự sống (pro-life), không 
phải phò sự chết (pro-choise), 
theo khuynh hướng văn minh Tây 
Phương Judeo-Christian, hơn 
là theo triết lý huyền bí Ấn Độ, 
thích đi lên không thích đi xuống. 
Tờ báo Hướng Đi thích vận động 
người Việt làm từ thiện. Bằng 
Donation (với tax-exemption). 
Tờ báo Hướng Đi có tiếng Việt 
dành cho người lớn tuổi và cũng 
có tiếng Mỹ dành cho người trẻ 
nói tiếng Mỹ. Chúng tôi tha thiết 
muốn người Việt ở Mỹ giữ gìn 
tiếng Việt bằng cách viết tiếng 

Việt. Cũng hãy viết tiếng Mỹ để 
con em chúng ta những người 
nói tiếng Mỹ có thể đọc các bài 
viết mới của người Việt Nam. 
Tờ báo Hướng Đi như một thanh 
niên mới lớn, giống như như 
một quán ăn với những món 
ăn bổ dưỡng tùy theo tuổi tác. 
Cuối năm 2019, lần đầu tiên 
Chủ Nhiệm báo Hướng Đi mới 
được Đài SBTN phỏng vấn và 
năm cũng là năm đầu báo Hướng 
Đi được một nhóm người Mỹ ở 
FBCA tại Arlington, Texas sử 
dụng báo để làm quà tặng các 
đồng hương Việt Nam. Nhờ ơn 
trên, từ báo giấy Hướng Đi ngày 
nay chúng ta đang có SỐNG 
ĐẠO TRUYỀN THANH, có 
HƯỚNG ĐI - TV, có website 
huongdionline.com đang cùng 
hiệp tác chia sẻ tin mừng. Trong 
nhiều năm qua, Hướng Đi có 
tham gia chương trình đào tạo 
môn đồ, có góp phần mở rộng 
Nước Trời với các giáo sĩ ở Việt 
Nam. Có chương trình xây nhà 
tình thương và xây lớp học tình 
thương. Năm nay báo Hướng Đi 
quyết tâm làm báo Tết với chủ đề 
MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI. 
Báo Hướng Đi đang hân hạnh 
hiệp tác với các đồng hương vì 
tương lai con em của chúng ta 
qua cố gắng vận động học bỗng 
TRE GIÀ MĂNG MỌC... Báo 
Hướng Đi cũng không quên 
những người già trong chương 
trình KÍNH LÃO ĐẮC THỌ. 
Bạn đọc có thể góp phần tài 
chánh để mua báo tặng các du 
học sinh và nhân công người 
Việt đang sống ở Hàn Quốc, Đài 
Loan, Mã Lai. Chúng ta đang có 
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Bài viết đóng góp 
cho Hướng Đi:
Xin gửi email: 

kienlu@aol.com
dacsanhuongdi@gmail.com

KHÔNG CÓ KI-TÔ 
GIÁO NẾU KHÔNG 

CÓ CHÚA PHỤC SINH

Mời bạn đón đọc
Hướng Đi 75

Chủ đề: 

các gia đình giáo sĩ người Việt 
ở Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai. 
Tờ báo Hướng Đi dành cho mọi 
người có nhu cầu tâm linh. 
Khi Đức Chúa Trời ban cho loài 
người ánh sáng, không khí, nước 
sạch, hay tất cả các nguồn sự 
sống khác để loài người có thể 
sống trên thế giới, Ngài không 
phân biệt người giàu hay người 
nghèo, người học thức hay người 
thiếu học, người da trắng hay 
người da đen, da vàng hay da đỏ, 
nam hay nữ, dân tộc số nhiều hay 
số ít, Ngài ban ơn huệ cho mọi 
người. Giống nhau, bằng nhau. 
Dư dật, lâu dài. Nước Mỹ như 
chúng ta đang thấy ngày nay đã 
được thành lập với ý niệm Đức 
Chúa Trời dựng nên loài người 
bình đẳng. Mọi người được tôn 
trọng như nhau và mọi người 
đều có quyền lợi như nhau trên 
đất nước nầy. Điều nầy cũng có 
nghĩa mọi người đều có cơ hội 
như nhau. Có nghĩa vụ và trách 
nhiệm giống nhau. Mỗi người 
có quyền nhận và có quyền cho. 
Đức Chúa Trời tôn trọng quyền 
tự do của loài người, ngay cả 
quyền tự do tôn giáo. Quyền 
theo Chúa hay quyền khước từ 
Chúa. Vì Đức Chúa Trời là Đấng 
duy nhất có quyền ban thưởng 
hay sửa phạt. 
Khi ban sự sống cho vũ trụ, Đức 
Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã 
giữ vững chu kỳ sự sống thiên 
nhiên qua bốn mùa Xuân Hạ 
Thu Đông luôn luôn đổi mới. 
Trong thiên nhiên mùa Đông có 
cây rụng lá, có tuyết phủ, chờ đợi 
mùa Xuân đến khiến cây đâm 
chồi nẩy lộc mới. Sự đổi mới 
cũng ảnh hưởng đến loài người 
trên nhiều phương diện. Đó là lý 
do chúng ta nghe nói câu "Đổi 
Mới hay là Chết." Hơn ai hết 

người Việt kinh nghiệm sự thật 
nầy. Đời sống thể xác cũng vậy 
và đời sống tâm linh cũng vậy. 
Năm mới đến người Việt có kinh 
nghiệm đổi mới rất hay, đó là 
"Tống Cựu Nghinh Tân." Tống 
năm cũ để nghinh năm mới. Đây 
là kinh nghiệm thực tế của nhân 
loại văn minh. Bạn có muốn 
cuộc đời mình sẽ được đổi mới 
tốt hơn hay không?
Mọi người được tự do lựa chọn, 
tuy nhiên không phải mọi người 
đều có từng trải như nhau. Mọi 
người được tự do quyết định, 
nhưng phải người nào cũng có 
niềm hy vọng và kết quả giống 
nhau. Lý do là vì Đức Chúa Trời 
đã ban cho mọi người có quyền 
tự do lựa chọn. Đó là sự lựa chọn 
làm theo ý người hay lựa chọn 
làm theo ý Trời. Chính hai sự lựa 
chọn khác nhau nầy dẫn đến hai 
kết quả khác nhau. Giống như 
dân Do Thái ngày xưa đã được 
Đức Chúa Trời giải thoát ra khỏi 
ách nô lệ ở Ai Cập, nhưng trên 
đường tiến về Đất Hứa khó khăn, 
lâu dài họ đã quên mất mục đích, 
họ vẫn còn nhớ tiếc "củ hành củ 
kiệu" ở chốn nô lệ cũ, họ than 
thở, tiếc nuối quê xưa và họ đã 
chết mất dọc đường (nơi không 
xa quê mới). Trong 12 người 
được sai đi do thám Đất Hứa, có 
10 người có cùng một ý kiến bi 
quan nhưng chỉ có 2 người có 
ý kiến lạc quan. Dân chúng đã 
chọn theo ý kiến đa số và dân 
chúng cùng con em của họ đã 
phải chịu đi vòng vo trong sa 
mạc 40 năm thay vì chỉ cần đi 
trong 40 ngày là đến đất hứa, 
xứ đượm sữa và mật. Đó là kết 
quả của sự lựa chọn. Mỗi người 
phải biết suy nghĩ và lựa chọn 
cách khôn ngoan. Cha mẹ phải 
biết lựa chọn khôn ngoan để con 

cháu được nhờ. Thế giới rồi chỉ 
có hai hạng người, hạng người 
nói: "Ý Chúa được nên" và hạng 
người nghe Chúa nói, "Ý con 
được nên!"
Cũng giống như tấm bảng chỉ 
đường, báo Hướng Đi chỉ muốn 
giới hạn trong hai hướng: hướng 
đi lên và hướng đi xuống. Nếu 
bạn không chắc mình đang đi lên 
là bạn đang đi xuống. Chúa Giê-
su đã nói đến hai kết quả: 
"Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo, 
thì giống như một người khôn 
ngoan, xây nhà mình trên vầng 
đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt 
tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy 
vẫn đứng vững, vì đã được xây 
trên vầng đá. Còn ai nghe lời Ta, 
nhưng không làm theo, thì giống 
như người dại dột, xây nhà trên 
cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt 
tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy 
sẽ sập, thiệt hại nặng nề.” Ma-
thi-ơ 7:24-27

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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CHỦ ĐỀ

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

Ngày 23 tháng 3 năm 1775, Patrick 
Henry, một người Mỹ yêu nước 
tuyên bố: "Give me liberty or give 

me death!" "Tự do hay là chết" là ước vọng 
của loài người xưa nay từ Ai-Cập đến Giê-
ru-sa-lem, từ Mỹ đến Việt Nam, từ Việt 
Nam đến Hong Kong. Từ xưa đến nay tự do 
là khát vọng của nhiều dân tộc bị thua trận, 
bị chiếm đóng, bị làm nô lệ, bị mất tự do. 
Khẩu hiệu của những nước trải qua chiến 
tranh là độc lập, tự do, hạnh phúc. Đức 
Chúa Trời muốn cho mọi người được tự do. 
Nhưng tự do là một quyền lợi lớn dẫn đến 
một trách nhiệm lớn, trách nhiệm gìn giữ tự 
do. Giá để giữ tự do không rẽ nhưng rất đắc, 
bởi lẽ để giữ tự do, người dân nhiều khi phải 
hy sinh xương máu. 
Tôi muốn mượn ý tưởng cần thiết về tự do 
để nói đến sự cần thiết của sự đổi mới tâm 
linh. Đổi mới hay là chết. Nếu bạn xem 
nhu cầu đổi mới có tầm quan trọng sống 

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI

chết, bạn mới có thể thay đổi chính mình 
và tương lai của mình. Trước khi xếp lại tờ 
báo nầy, đề nghị bạn hãy lắng nghe một lời 
hứa từ trên. 
"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, 
người ấy là một sinh vật mới; những điều 
cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. 
Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực 
hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế 
hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi 
chức vụ hòa giải. Thật vậy, Đức Chúa Trời 
đã giải hòa với nhân loại trong Chúa Cứu 
Thế; không còn kể những vi phạm của loài 
người nữa và giao cho chúng ta sứ điệp giải 
hòa.  Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu 
Thế, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi 
mà khuyên bảo. Nhân danh Chúa Cứu Thế 
chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải 
với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm 
cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết 
tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở 
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trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công 
chính trong Đức Chúa Trời." 2 Cô-rinh-tô 
5:17.

THIÊN NHIÊN CẦN THAY ĐỔI
Đức Chúa Trời dùng sự đổi mới để duy trì 
sự sống của thiên nhiên. Hãy suy nghĩ đến 
quả đất nầy với mưa, với nắng, với gió, với 
bão, ngay cả với động đất, tornado, núi lửa, 
sóng thần, thủy triều… tất cả những hiện 
tượng thiên nhiên mà chúng ta gọi là thiên 
tai đều là những hiện tượng cần thiết cho sự 
tồn tại của thiên nhiên. Đức Chúa Trời hứa 
hẹn về sự đổi mới của muôn vật, sự sống 
còn của quả đất.
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ 
về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, 
cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải 
qua các đời mãi mãi. Ta đặt mống của ta 
trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước 
của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám 
mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên 
từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta 
đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác 
thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại 
trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. 
Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó 
đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức 
Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống 
ở trên đất.
Hãy suy nghĩ đến bốn mùa Xuân Hạ Thu 
Đông đều cần thiết cho sự sống của loài 
người. Nếu chỉ có mùa Hè, thế giới sẽ như 
sa mạc. Nếu chỉ có mùa Đông thế giới sẽ là 
đêm dài băng tuyết, lạnh lẽo. Chúa dựng nên 
muôn vật và Ngài tuyên bố, "Mọi sự đều tốt 
đẹp." Tiếc thay chính con người đã làm hư 
thế giới. Nạn chặt phá rừng bừa bãi làm cho 
sa mạc lan tràn. Nạn bắn giết bừa bãi đã làm 
cho nhiều thú vật tuyệt chủng. Nạn vứt bỏ 
bừa bãi đã làm cho các bải biển ngập rác… 
Triết thuyết không làm thay đổi con người. 
Chủ nghĩa không làm thay đổi con người. 
Kinh tế không làm thay đổi con người. Tài 
năng không làm thay đổi con người. Nan 
đề của loài người vẫn còn nguyên. Thú tính 
bên trong mỗi người đang chờ lúc bùng 
phát. Lòng người vẫn chất đầy tội lỗi, với 

thù hận, nóng giận, ghen ghét, tham muốn 
xấu xa. Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài 
đến thế gian một lần trong Ngày Giáng Sinh 
và Ngài hứa sẽ trở lại thế giới lẫn nữa trong 
ngày Chúa Tái Lâm. Bạn đang cần Chúa, 
thế giới đang cần Chúa. Đức Chúa Trời vẫn 
còn ban cho con người cơ hội để ăn năn. 
Chúa vẫn yêu loài người. Chúa đang chờ 
bạn nhờ cậy Ngài. 
Và Chúa đã hứa sẽ đem đến một sự thay đổi 
tốt đẹp hơn. Cả sự đổi mới của thiên nhiên 
lẫn sự đổi mới trong tâm hồn người.
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói 
cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là 
khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của 
Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ 
ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười 
hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Ma-thi-ơ 19:28  

LÒNG NGƯỜI CẦN THAY ĐỔI
Đức Chúa Trời muốn thay đổi loài người 
từ bện trong. Kinh Thánh cho biết, "Lòng 
người là rất xấu xa, tội lỗi." Kinh Thánh 
cũng cho biết lòng người khó thay đổi và 
con người không thể trông mong tự đổi mới 
bằng sức riêng của mình. 

"Người Ê-thi-ô-bi có đổi được màu da,
Con beo có đổi được đốm nó không?
Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác,
Có thể nào làm lành được?" 

(Giê-rê-mi 13: 23). 

Chỉ có đổi mới tận bên trong, chúng ta mới 
có hy vọng đổi mới bên ngoài. Đây là việc 
loài người không làm được, chúng ta chỉ có 
thể nhờ Trời đổi mới. 

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến 
hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để 
thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và 
trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. 
Rô-ma 12:2  

Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu 
người bề ngoài hư nát, nhưng người bề 
trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 2 
Cô-rinh-tô 4:16

Chúng ta có thể đổi mới lòng mình nhờ 
quyền năng đổi mới của Đức Thánh Linh.
Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái 
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của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta 
được bày tỏ, thì Ngài cứu chúng ta, không 
phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, 
nhưng bởi lòng thương xót Ngài, qua việc 
thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức 
Thánh Linh, là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ 
dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Giê-su 
Cơ Đốc, Cứu Chúa chúng ta; để chúng ta 
nhờ ân điển Ngài được xưng công chính, trở 
nên người thừa kế niềm hi vọng về sự sống 
đời đời. Tít 3:4-7.
Hãy suy nghĩ đến gương Chúa Giê-su dọn 
sạch đển thờ. Chúa đang muốn dọn sạch 
lòng bạn hôm nay.
Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, 
Đức Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài 
thấy trong đền thờ có những kẻ buôn bán bò, 
chiên, bồ câu, và những người đang ngồi đổi 
tiền. Ngài bèn lấy dây nhỏ bện thành một cái 
roi, rồi đuổi họ, luôn với chiên, bò, ra khỏi 
đền thờ. Ngài đổ bạc và lật bàn của những 
người đổi tiền. Ngài phán cùng những kẻ 
bán bồ câu rằng, “Hãy đem những thứ nầy 
ra khỏi đây. Đừng biến nhà Cha Ta thành ra 
nơi buôn bán.”
Người Do-thái hỏi Ngài, “Thầy có phép lạ 
gì cho chúng tôi thấy để chứng tỏ Thầy có 
quyền làm những điều ấy không?”
Đức Chúa Giê-su đáp, “Hãy phá đền thờ nầy 
đi, rồi trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại.”
Người Do-thái bèn nói, “Đền thờ nầy phải 
mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, mà 
Thầy sẽ xây dựng lại được trong ba ngày 
sao?” Nhưng đền thờ mà Ngài nói đó chỉ về 
thân thể Ngài. Sau khi Ngài từ cõi chết sống 
lại, các môn đồ Ngài nhớ lại điều Ngài đã 
nói, thì tin Kinh Thánh và tin lời Đức Chúa 
Giê-su đã nói. Giăng 2:13-22.

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỔI MỚI NHIỀU CUỘC 
ĐỜI
Đức Chúa Trời muốn mỗi người được đổi 
mới để tập thể nhân loại được đổi mới.
Khi bạn mời Chúa vào lòng và mời Chúa 
vào nhà, lòng bạn sẽ được dọn sạch, nhà bạn 
sẽ được dọn sạch, đời sống bạn sẽ đổi mới, 
gia đình bạn sẽ đổi mới. Mọi sự cũ sẽ qua đi 

và mọi sự sẽ trở nên mới. Bạn có muốn đời 
sống của bạn và gia đình được đổi mới tốt 
hơn không? Kinh Thánh ghi lại những cuộc 
đời được đổi mới để nêu gương cho nhân 
loại trải qua các thời đại. 
Trường hợp của ông Ni-cô-đem. 
Ông Ni-cô-đem là người nhà giàu, có quyền 
cao chức trọng trong xã hội. Ông cũng là 
người có học và đang lãnh đạo đồi sống tinh 
thần của dân Do Thái. Nhu7gn tất cả những 
đặc quyền đó không làm ông thỏa lòng. 
Trong ban đêm ông tìm đến gặp Chúa Giê-
su. Ông muốn hỏi Chúa về bí quyết để sống 
hy vọng và sống thỏa lòng. Chúa Giê-su đã 
trả lời cho ông về sự đổi mới tâm linh. Ông 
cần được sanh lại. Ông cần trở nên như một 
đứa trẻ mới sinh. Ông không dựa vào quá 
khứ, ông chỉ có tương lai. Ông Ni-cô-đem 
đã hiều được ý Chúa và đời sống ông đã thay 
đổi. Ông chọn đứng về phía Chúa. Ông đã 
có nhân sinh quan mới. Ông có quyết định 
mới. Ông không còn sống cho mình, ông 
dống cho Chúa. Và Chúa đã dùng ông cùng 
một người già giàu khác đến xin phép chính 
quyền đương thời để chôn xác của Chúa 
Giê-su. Bạn thử tưởng tượng nếu không có 
ai chôn xác Chúa, thì kẻ thù nghịch sẽ đối xử 
với xác Chúa như thế nào?
Trường hợp của ông Xa-chê.
Ông Xa-chê cũng là người thay đổi hướng 
đi. Ông đã làm giàu nhờ làm việc công chức 
thu thuế cho người La-mã. Sự giàu có đã 
không đem lại cho ông sự thòa lòng. Ông 
đã đứng dậy đi tìm Chúa. Và ông đã khám 
phá Chúa đang tìm ông. Chúa Giê-su thấy 
ông Xa-chê đang ngồi trên cây sung nhìn 
xuống đất, và Chúa Giê-su đã nhìn lên ông 
Xa-chê, hai mắt gặp nhau. Chúa Giê-su gọi, 
"Xa-chê, hãy xuống cho mau vì hôm nay tôi 
muốn đến nhà ông." Ông Xa-chê vội vàng 
leo xuống đất, vui mừng rước Chúa vào nhà. 
Khi mời Chúa Giê-su vào nhà, đời sống gia 
đình ông Xa-chê đã hoàn toàn được đổi mới. 
Từ thích giữ tiền, ông Xa-chê đã thích cho 
tiền. Từ sống khép kín, ông Xa-chê đã sống 
cởi mở. Từ đi xuống, ông Xa-chê đã bắt đầu 
đi lên.
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Trường hợp của ông Phê-rơ.
Có quá nhiều điều để nói về ông Phê-rơ. Từ 
một người dốt nát không học, ông Phê-rơ 
đã trờ thành nhà tri thức, người giảng đạo, 
người viết sách, người chăn bầy, người làm 
phép lạ, người trở thành tay đánh lưới người, 
người làm gương cho thế giới đức tin. 
Hãy cùng nhau lắng nghe ông Phê-rơ nói về 
niềm hy vọng sống của chúng ta.
Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, 
ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó 
anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu 
rỗi, nếu anh chị em đã nếm sự nhân từ của 
Chúa.
Hãy đến cùng Ngài là tảng đá sống, đã bị 
loài người loại bỏ nhưng được Đức Chúa 
Trời chọn lựa và quý trọng. Anh chị em cũng 
được xem như những tảng đá sống được 
dùng để xây dựng nhà thiêng liêng, và qua 
Chúa Cứu Thế Giê-su anh chị em sẽ nên 
thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng 
đẹp lòng Đức Chúa Trời. 
Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, 
vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con 
dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em 
rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là 
Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối 
tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. 
Trước kia anh chị em không phải là một dân 
tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa 
Trời; trước kia anh chị em không nhận được 
sự thương xót, nhưng nay anh chị em được 
thương xót.
Anh chị em yêu dấu, tôi xin anh chị em, là 
khách tha hương và kẻ lưu lạc trong trần 
gian, chớ để cho dục vọng xác thịt lôi cuốn 
vì nó chống nghịch với linh hồn anh chị em.
Trường hợp của ông Phao-lô
Phao-lô là người chống Chúa kịch liệt nhất 
nhưng đã trở thành người phục vụ Chúa đắc 
lực nhất. Ông là hiện thân của phép lạ đổi 
mới, từ trong ra ngoài. Ông đã làm chứng về 
những điều mắt thấy tai nghe. Ông đã làm hết 
sức mình để rao giảng Tin Lành sự sống mà 
ông đã nhận được từ Chúa sự sống. Những 
tư tưởng và sự tận hiến của ông vì Tin Lành 

đã thay đổi cả thế giới. Qua đời sống gương 
mẫu của ông, tôi muốn khuyên người Việt 
hãy tìm cho được trong đời mình: một người 
thầy như Phao-lô, một người bạn như Ba-
na-ba và một người học trò như Ti-mô-thê. 
Khi viết thư cho người học trò là Ti-mô-thê, 
ông Phao-lô đã viết, 
"Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng 
ta, Đấng đã ban năng lực cho ta, vì Ngài đã 
tín nhiệm ta, và giao cho ta công tác phục vụ 
Ngài. Trước đây ta là người phạm thượng, 
bắt bớ đạo và xấc xược với Ngài, nhưng 
Ngài đã thương xót ta, vì lúc bấy giờ ta chưa 
có lòng tin nên chưa ý thức được những việc 
mình làm. Chúa chúng ta đã ban ân sủng dồi 
dào cho ta, Ngài ban cho ta đức tin và tình 
yêu thương mà ta đã nhận được trong sự 
tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-su. Đây 
là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu 
Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội 
lỗi, mà ta là người nặng tội nhất. Nhưng ta 
đã được thương xót chính vì lý do đó. Chính 
vì ta là kẻ nặng tội nhất, nên Chúa Cứu Thế 
Giê-su đã bày tỏ lòng nhẫn nhục hoàn toàn 
đối với ta, để làm gương cho những người 
sau này tin nhận Ngài mà được sự sống vĩnh 
phúc. Nguyện Vua muôn đời, là Đức Chúa 
Trời duy nhất, bất diệt và vô hình được tôn 
kính và vinh quang đời đời. A-men."
Ngày nay đã có 1/3 người trên thế giới được 
đổi mới nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-su. 
"Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu."

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG MUỐN ĐỔI MỚI 
SỐ PHẬN CỦA BẠN
Nhiều người xung quanh đang ngăn trở bạn 
tiến đến một đời sống đổi mới tốt hơn. Có 
thể bạn đang bị cầm tù. Có thể bạn đang mắc 
bệnh nan y. Có thể bạn thiếu ý chí. Nhưng, 
bạn không thể đổ thừa, chính bạn đang chịu 
trách nhiệm về số phận của linh hồn bạn. Có 
lẽ gia đình của bạn cũng biết vậy. Chính bạn 
cũng biết vậy. Tại sao tôi biết vậy? Tại vì sự 
đổi mới tâm linh là một phép lạ. Nếu bạn 
không muốn thì phép lạ sẽ không xảy ra cho 
bạn. Bạn đã từng trải phép lạ biến đổi đời 
sống của bạn chưa? Phép lạ biến đổi có thật 
và đã xảy ra cho người có lòng tin. Phép lạ 
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nầy biến đổi hướng đi của bạn, tâm tánh 
của bạn, gia đình của bạn và số phận của 
bạn. Khi bạn được Chúa biến đổi là bạn 
được tái sanh trong gia đình của Chúa. Bạn 
sẽ trở nên giống Chúa mỗi ngày mỗi hơn. 
Bạn sẽ sống bình an, vui vẻ và hy vọng. 
Bạn sẽ không lo, không sợ. Bạn không còn 
thích nhận, bạn chỉ muốn thích cho. Bạn sẽ 
yêu Chúa và yêu người khác. Tình yêu là lẽ 
sống của bạn. Bạn sẽ sống hy vọng. Bạn sẽ 
sống lạc quan. Bạn sẽ thấy đời sống mình 
có ý nghĩa. Bạn biết mình từ đâu đến và 
bạn biết mình sẽ đi đâu. Bạn sẽ cảm nhận 
sống những ngày Trời trên đất. Bạn sẽ 
thấy mình gần Trời xa đất. Bạn ham thích 
những điều trước đây bạn không thích và 
bạn bạn sẽ không thích những gì trước đây 
bạn thích. Bạn thích gần đèn sáng, bạn 
không thích gần bóng tối. Bạn thích thật, 
không thích dối. Bạn thích thiện không 
thích ác. Bạn thích gần những người đã 
kinh nghiệm sự đổi mới. Bạn thích chứa 
của trên trời. Bạn muốn góp phần làm thay 
đổi thế giới. Bạn thuộc trong nhóm những 

người thích xây dựng đời sau vì bạn quan tâm 
xây dựng đời nầy. Bạn muốn giúp đỡ người 
thân, bạn thương yêu người trẻ. Bạn sẽ giống 
con chiên, không còn giống con dê. Bạn sẽ 
giống con chim bồ câu, bạn không còn giống 
con quạ. Đây là những dấu hiệu của phép lạ 
Chúa ban. Nếu bạn muốn làm chứng về những 
gì Chúa đang thực hiện trên đời sống của bạn, 
hãy dạn dĩ chia sẻ với tôi, hay với người thân 
của bạn ngay hôm nay nhé.
Nếu bạn chưa thấy lòng mình được đổi mới, 
tôi muốn giới thiệu đến bạn một người duy 
nhất có quyền tha tội cho bạn, chữa lành cho 
bạn, giải quyết các nan đề của bạn. Người đó 
là Chúa Giê-su. Bạn chỉ cần nói chuyện với 
Chúa Giê-su. Hãy bắt đầu, "Lạy Chúa Cứu 
Thế Giê-su. Con tin Chúa, con nhờ Chúa, 
xin Chúa giúp con." Chúa đang sống gần bạn 
và Ngài đang lắng nghe tiếng nói của bạn. 
Xin giới thiệu đến bạn một lời hứa nữa về sự 
đổi mới: 

"Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo 
lối sống trước đây, là con người bị các dục 
vọng lừa dối hủy hoại. Hãy để Chúa đổi 
mới tâm linh và tâm trí anh chị em. Hãy 
mặc lấy con người mới giống như hình ảnh 
Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý 
công chính và thánh khiết." Ê-phê-sô 4:22-24. 

Một điều nữa tôi muốn nhắc là nếu hôm nay 
bạn được đổi mới thì ngày mai đây bạn mới có 
thể vui hưởng "trời mới và đất mới" mà Đức 
Chúa Trời đã hứa ban cho người tin theo Ngài. 
Đừng để lại ngày mai đều bạn có thể làm được 
ngày nay. 

"Nhưng chúng ta trông đợi trời mới và đất 
mới như lời hứa của Ngài. Đó là nơi công 
chính ngự trị.
Vậy, thưa anh chị em yêu dấu, trong khi 
chúng ta chờ đợi những điều ấy xảy ra, hãy 
cố gắng hết sức để Ngài thấy anh chị em 
sống hòa bình, không hoen ố và không tì vết 
chi cả. Hãy nhớ rằng, Chúa chúng ta đã bền 
lòng chịu khổ, vì Ngài muốn mọi người có 
cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi." 2 Phê-rơ 3:13-15.

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
469-493-2307
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I. Nền tảng: (Rô-ma 12:1)
– Có nhiều người tin Chúa thắc mắc: Người 
Tin Chúa có nên Ăn Tết không? Họ hỏi vì họ 
nghĩ Tết là cái gì thuộc đời này, lại có nhiều 
tội lỗi xảy ra trong những ngày tết, nên hỏi là 
muốn không Ăn Tết.
– Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nhắc 
lại Tết là gì? Thật sự không ai định nghĩa từ 
ngữ TẾT từ đâu ra, nhưng người VN nào 
cũng biết TẾT đồng nghĩa với VUI, cho nên 
có thành ngữ: vui như Tết. Đúng vậy, Tết là 
bắt đầu một năm mới, một mùa Xuân mới, 
nhất là người VN chúng ta ngày xưa lấy nông 
nghiệp làm chính, nên sau một vụ mùa dài 
thường là 6 tháng theo mùa mưa như ca dao:
Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng ba thì đậu đã già,
Ta đi ta hái về nhà phơi khô.
Tháng tư đi tậu trâu bò,
Để ta sắm sẵn làm mùa tháng năm.
…
Bao giờ cho đến tháng mười,
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.

Cơ Đốc Nhân Ăn Tết
Gặt hái ta đem về nhà,
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.
– Thu hoạch lúa xong thì đã cuối năm, do 
đó, dầu năm mới là những ngày vui và vui 
như Tết.
– Tết là những ngày vui, mà Cơ đốc nhân 
là những người sống trong vui mừng như 
Philíp 4:4. Vì thế không có gì tội lỗi mà 
người tin Chúa phải tránh.
– Dĩ nhiên Người Tin Chúa ăn Tết sẽ có 
những cái khác với người chưa tin Chúa. 
Khác chỗ nào?
– Kinh Thánh Rôma 12:1 nêu ra cái khác 
là ở nền tảng ăn Tết của Người Tin Chúa 
là họ đặt mình trên lúc nào cũng nhận 
thức mình là người đã được Đức Chúc 
Trời thương xót nên đã ban Con Một của 
Ngài là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho 
họ, cái giá sự cứu rỗi đó lớn biết dường 
nào, nên khi sống vui trên đất, ngay trong 
những ngày Tết, họ cũng sẽ lấy đức tin 
giữ mình làm của lễ sống và thánh làm 
đẹp lòng Đức Chúa Trời.

NGUỒN TIM-AI.NET
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– Đó là lý do Phao-lô luôn nhấn mạnh “Hầu 
cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang 
nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, 
không vít, không tì, không chỗ trách được, lại 
giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu 
sáng như đuốc trong thế gian” – Philíp 2:15
– Đó cũng là lý do Phi-e-rơ khi viết thư gởi 
cho những người tin Chúa đang bị bắt bớ tan 
lạc khắp nơi đã mở đầu thư của ông: gởi cho 
những người kiều ngụ rải rác… là những 
người được chọn, được nên thánh, có phần 
trong sự rải huyết Ngài (I Phi.1:1-32).
–  Như vậy, Người Tin Chúa cũng Ăn Tết, 
nhưng khi hòa chung với dân tộc những ngày 
vui sẽ không để mình phạm tội; Tết là cơ 
hội ăn uống, người VN có câu: Miếng ăn là 
miếng tồi tàn, nên Người Tin Chúa sẽ nhờ ơn 
Chúa ăn thế nào để thân thể của mình là của 
lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, 
chiếu sáng như đuốc, xứng với địa vị mình 
là người được chọn, được nên thánh, được 
dự phần trong sự rải huyết của Chúa Jêsus 
Christ.

 II. Các Cơ đốc nhân đón tết: 
(Rôma 12:2)
Phao-lô nêu ra hai phương diện: 
+ Phương diện tiêu cực: Đừng làm.
+ Phương diện tích cực: Hãy làm
– Bây giờ chúng ta hãy xét từng các Ăn Tết, 
các nào Người Tin Chúa nên làm, cách nào 
không làm.
+ Đưa Ông Táo: Ngày Tết luôn bắt đầu từ 
23 tháng Chạp (12 âm lịch). Ngày đó người 
chưa tin Chúa sẽ có lễ đưa ông Táo. Ông Táo 
là ai? Nói đến ‘Ông Táo’ là nói đến cái bếp 
có ba cục nhô cao dùng để đặt nồi trên đó, 
giúp thông gió cho ngọn lửa cháy, như câu: 
làm lớn làm ráo, làm ông Táo đội nồi cơm. 
Truyển cổ tích VN thường đặt ra một truyện 
gì đó để giải thích một sự việc giúp răn đe – 
thí dụ: truyện ‘Trái khóm’ hay trái thơm có 
nhiều mắt; truyện hột gạo tại sao nhỏ…, và 
truyện một người đàn bà vì hoàn cảnh nên có 
hai người chồng, cuối cùng cả ba chết cháy 
chung trong đống rơm để giải thích 3 Ông 
Táo (đúng ra là một bà hai ông). Truyện như 

vậy chẳng có gì hay ho, nên một nhà thơ 
nỏi tiếng VN đã thốt:
Dăm ba ông táo dạo chơi Xuân
Đội mũ mang hia chẳng mặc quần,
Trời hỡi, sao mà ăn mặc thế?
Tâu rằng dưới thế nó canh tân.
– Chỉ là truyện kể cho vui, có lẽ câu 
chuyện hàm ý những ngày Tết cần quét 
dọn nhà bếp, vì cả năm – nhất là những 
gia đình ở quê chủ yếu đun lửa bằng rơm, 
bằng củi, bằng than, bếp đầy tro, lọ đen, 
cần dọn dẹp sạch sẽ, nên bày ra chuyện 
đưa ông táo về trời báo cáo, nếu mình để 
dơ e rằng ông không vui.
– Người Tin Chúa không mê tín đưa 
ông Táo, nhưng cần dọn dẹp nhà bếp, vì 
quanh năm lo làm lụng cực nhọc, nhất là 
những người trước Tết lo tranh thủ kiếm ít 
tiền nhơn Tết bỏ mặc nhà bếp thì nên nhớ 
dành thì giờ dọn dẹp nhà bếp. Có lẽ các 
cô ở thành phố hoặc ở Mỹ không biết ông 
Táo vì sử dụng bếp ga, bếp điện, cho nên 
‘ba ông Táo’ thành ra ‘3 trái apple’ (three 
apple men).
+ Dọn dẹp nhà cửa: Khỏi cần nói là dù tin 
Chúa hay không tin Chúa cũng đều nên 
làm, ít ra một năm 1 lần tu sửa nhà cửa lại.
+ Quần áo mới: Nói đến Tết là nói đến 
quần áo mới cho các cháu thanh thiếu 
nhi. Có nên mau sắm quần áo mới cho 
các cháu thanh thiếu nhi không? Tôi quả 
quyết các cháu sẽ đồng thanh lên tiếng: 
NÊN, hay nói cách mạnh là PHẢI CÓ. 
Thế thì Người Tin Chúa cũng như người 
không tin Chúa đều nên may sắm cho con 
em của mình quần áo mới. Tuy nhiên, 
tôi cũng mong các cháu nghĩ đừng đòi 
hỏi thái quá, hãy nghĩ đến còn biết bao 
nhiêu thanh thiếu nhi vùng sâu vùng xa, 
gia đình nghèo khó, có thể các cháu nào 
có điều kiện thì bớt chút tiêu xài giúp các 
cháu kia. Đó là tình yêu thương mà Người 
chưa tin cũng như Người Tin Chúa đều 
nên làm.
+ Vấn đề Rước Ông Bà đã qua đời: Vì 
người VN chúng ta chuộng chữ hiếu nên 
ngày vui ngày Tết rất mong muốn có đầy 
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đủ Ông Bà Cha Mẹ dự, đó là điều tốt. Nhưng 
suy cho cùng, nếu đợi đến chiều 30 Tết (hay 
29 Tết – năm thiếu) mới rước, thì suốt năm 
Ông Bà Cha Mẹ đã qua đời ở đâu? Lại còn 
phải tiễn Ông Bà Cha Mẹ đã qua đời sau 
những ngày Tết, thế là bỏ Ông bà Cha Mẹ 
vất vưởng đợi Tết năm sau sao? lại nếu rước 
mà Ông bà Cha Mẹ đã qua đời về thiệt thì 
liệu con cháu có dám mời vô nhà không? Có 
dám ngồi đó mà ăn chung không? Người Tin 
Chúa theo Tin Lành thường được khuyến 
khích vào ngày Tết lo dọn dẹp sơn phết mồ 
mả Ông Bà Cha Mẹ đã qua đời, nếu được 
thì rước Ông Bà Cha Mẹ còn sống về vui 
Tết chung với mình hoặc về thăm Ông Bà 
Cha Mẹ còn sống chung vui những ngày Tết. 
Rồi tối 30 hoặc giao thừa thì cả gia đình gồm 
Ông Bà Cha Mẹ con cháu họp lại hát Thánh 
ca ngợi khen Chúa về một năm bình an, đọc 
những câu Kinh thánh có ý nghĩa chúc Năm 
Mới, cầu nguyện cho các thành viên trong 
gia đình xin Chúa cho Ông Bà Cha Mẹ có 
sức khỏe, bình an; cho con cháu yêu mến 
Chúa, học giỏi, khỏe mạnh,… Rồi có vài lời 
chúc mừng Ông Bà Cha Mẹ còn sống bằng 
tấm lòng thành thật hoặc bằng một câu vài 
câu Kinh thánh gọi là mừng tuổi Ông Bà 
Cha Mẹ còn sống với mình. Chắc chắn đâu 
ai cấm Ông Bà Cha Mẹ lì xì cho con cháu 
vui.
+ Nói đến “lì xì”: Dù là tiếng Trung quốc 
nhưng hầu như đã được VN hóa để gọi món 
tiền nhỏ tượng trưng cho mối lợi lớn, may 
mắn được dùng trong dịp Tết, thường thì do 
những người trưởng thượng hay cấp trên cho 
con cháu hoặc người cấp dưới. Tuy nhiên, 
phụ huynh cũng nên khuyên dạy con đừng 
chú trọng bao nhiêu trong phong bao lì-xì, 
mà đó là tiền tượng trưng. Người Tin Chúa 
cũng không có gì cấm cản, chỉ duy là xem 
hình ảnh trên phong bao lì-xì có gì trái Kinh 
thánh không?
+ Làm gì trong 3 ngày Tết:
• Người VN chúng ta thường đón giao thừa 
tại nhà rồi đến những nơi thờ tự để gọi là 
“Xin Lộc Đầu Năm”. Người Tin Chúa được 
khuyến khích sáng Mùng Một đến nhà thờ 
để thờ phượng Chúa. Thường buổi thờ 

phượng Chúa đầu năm mới sẽ dành cho tất 
cả tín hữu thuật lại một ơn phước mà Chúa 
đã ban cho họ trong năm qua. Đặc biệt là sau 
giờ thờ phượng đều năm mới, vị Mục sư và 
Ban Chấp Hành Hội thánh cùng một số các 
tín hữu cùng đi thăm viếng từng gia đình tín 
hữu, chúc Tết và cầu nguyện cho họ.
• Qua Lời Chúa là Kinh thánh dạy, Người Tin 
Chúa sẽ không tham dự vào việc cờ bạc, rượu 
chè say sưa, mà để thì giờ thăm viếng nhau, 
không chỉ chúc suông vài câu theo lẽ thường 
mà quan trọng là cầu nguyện cho nhau xin 
Chúa ban phước. Người Tin Chúa không 
xem bói khoa, vì Người Tin Chúa tin rằng kỳ 
mạng của mình là ở trong tay Chúa, thay vì 
tìm biết vận mệnh qua việc bói toán, Người 
Tin Chúa cầu nguyện xin Chúa ở cùng và 
dẫn dắt mình cùng gia đình, Hội thánh, cũng 
cầu nguyện cho đất nước, cộng đồng bình 
an. Một lời chúc suông chỉ là sáo ngữ, nhưng 
Người Tin Chúa chúc nhau bằng Lời Chúa và 
cầu nguyện cho nhau vì họ biết rằng chỉ có 
Chúa là Nguồn phước và Chúa mới là Đấng 
có quyền ban phước cho con người.
– Người chưa tin Chúa có những lời chúc sáo 
rỗng như:

· Đa tử, đa tôn, đa phú quý,
. Đắc tài, đắc lợi, đắc bình an.
. Ngũ phúc lâm môn.
· Mọi sự như ý….

Chúng ta có thể sử dụng những lời chúc Tết 
của Người Tin Chúa từ Kinh thánh qua Lời 
Chúa, ví dụ như:

· Thi thiên 23, mỗi câu là một lời chúc thực 
tế và có bảo đảm từ Chúa.
· Thi thiên 90:16-17
· Thi thiên 121:1-2, 7-8
· Êsai 58:11
· Giăng 14:27

Rõ ràng những lời chúc trong Chúa có bảo 
đảm của chính Chúa là Đấng Toàn Năng, 
cũng là Đấng yêu thương kẻ tin cậy Chúa. 
Cũng nhân ngày cận Tết này, tôi chúc anh chị 
em được như Lời Chúa trong Giê. 17:7-8

NGUỒN TIM-AI.NET
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Tết Nguyên Đán là ngày lễ 
có ý nghĩa nhân văn vô 
cùng sâu sắc, đây là ngày 

để mọi con người đều đoàn tụ 
với gia đình, trở về quê hương 
và nhớ về tổ tiên. 
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất 
trong các lễ hội truyền thống của 
Việt Nam, là điểm giao thời giữa 
năm cũ và năm mới, giữa một 
chu kỳ vận hành của đất trời, vạn 
vật cỏ cây. 
Tết Nguyên Đán Việt Nam có ý 
nhĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, 
thể hiện sự trường tồn cuộc sống, 
khao khát của con người về sự 
hài hòa Thiên – Địa – Nhân. Tết 
Nguyên Đán là sự biểu hiện của 
mối quan hệ giữa con người với 
thiên nhiên trong tinh thần văn 
hóa nông nghiệp; với gia tộc và 
xóm làng trong tính cộng đồng 
dân tộc; với niềm tin thiêng 
liêng, cao cả trong đời sống tâm 
linh… 
Tết Nguyên Đán (hay còn gọi 

Nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc 
của ngày Tết Nguyên Đán

là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, 
Tết Cổ truyền, Tết năm mới hay 
chỉ đơn giản: Tết) là dịp lễ quan 
trọng nhất trong văn hóa của 
người Việt Nam và một số các 
dân tộc chịu ảnh hưởng văn hóa 
Trung Quốc khác. 
Nguyên nghĩa của chữ “Tết” 
chính là “tiết”. Hai chữ “Nguyên 
Đán” có gốc chữ Hán; “nguyên” 

có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ 
khai và “đán” là buổi sáng sớm. 
Cho nên đọc đúng phiên âm 
phải là “Tiết Nguyên Đán” (Tết 
Nguyên Đán được người Trung 
Quốc ngày nay gọi là Xuân tiết, 
Tân niên hoặc Nông lịch tân 
niên). 
Do cách tính của âm lịch Việt 
Nam có khác với Trung Quốc cho 
nên Tết Nguyên Đán của người 
Việt Nam không hoàn toàn trùng 
với Tết của người Trung Quốc và 
các nước chịu ảnh hưởng bởi văn 
hóa Trung Quốc khác. 
Vì Âm lịch là lịch theo chu kỳ 
vận hành của mặt trăng nên Tết 
Nguyên Đán muộn hơn Tết 
Dương lịch. Do quy luật 3 năm 
nhuận một tháng của âm lịch 
nên ngày đầu năm của dịp Tết 
Nguyên Đán không bao giờ trước 
ngày 21 tháng 1 Dương lịch và 
sau ngày 19 tháng 2 Dương lịch 
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mà thường rơi vào khoảng cuối 
tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương 
lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên 
Đán hàng năm thường kéo dài 
trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối 
năm cũ và 7 ngày đầu năm mới 
(23 tháng Chạp đến hết ngày 7 
tháng Giêng). 

Nguồn gốc Tết Nguyên Đán 
Nguồn gốc của tết vẫn còn đang 
được tranh cãi đó, nhưng hầu hết 
thông tin đều cho rằng ngày tết 
Nguyễn Đán có nguồn gốc từ 
Trung Quốc và được du nhập về 
Việt Nam trong 1000 năm bắc 
thuộc. Nhưng theo sự tích "Bánh 
chưng bánh dày" thì người Việt 
đã ăn tết từ trước thời vua Hùng, 
nghĩa là trước 1000 năm bắc 
thuộc. 
Có thể thấy tết ở Việt Nam đã có 
từ rất lâu, trước thời Tam Hoàng 
Ngũ Đế. Khổng Tử đã viết trong 
cuốn Kinh Lễ: "Ta không biết Tết 
là gì, nghe đâu đó là tên của một 
ngày lễ hội lớn của bọn nguời 
Man, họ nhảy múa như điên, 
uống rượu và ăn chơi vào những 
ngày đó Sách Giao Chỉ Chí cũng 
có đoạn viết “Bọn người Giao 
Quận thường tập trung lại từng 
phường hội nhảy múa hát ca, ăn 

uống chơi bời trong nhiều ngày 
để vui mừng một mùa cấy trồng 
mới,không những chỉ có dân làm 
nông mà tất cả người nhà của 
Quan lang, Chúa động cũng đều 
tham gia lễ hội này". Như vậy có 
có thể nói Tết Nguyên Đán có 
nguồn gốc từ Việt Nam. 
Tết của hai quốc gia Việt Nam 
và Trung Quốc có ảnh hưởng lẫn 
nhau, nhưng vẫn có những đặc 
trưng riêng của hai quốc gia. 

Ý nghĩa sâu sắc của ngày Tết 
Nguyên Đán đối với người 
Việt Nam 
Tết Nguyên Đán biểu hiện sự 

giao cảm giữa trời đất và con 
người với thần linh. Xét ở góc 
độ mối quan hệ giữa con người 
và thiên nhiên. Tết – do tiết (thời 
tiết) thuận theo sự vận hành của 
vũ trụ, biểu hiện ở sự chu chuyển 
lần lượt các mùa Xuân, Hạ, Thu, 
Đông – có một ý nghĩa đặc biệt 
đối với một xã hội mà nền kinh 
tế vẫn còn dựa vào nông nghiệp 
làm chính. 
Theo tín ngưỡng dân gian bắt 
nguồn từ quan niệm “Ơn trời 
mưa nắng phải thì”, người nông 
dân còn cho đây là dịp để tưởng 
nhớ đến các vị thần linh có liên 
quan đến sự được, mất của mùa 
màng như thần Đất, thần Mưa, 
thần Sấm, thần Nước, thần Mặt 
trời… người nông dân cũng 
không quên ơn những loài vật, 
cây cối đã giúp đỡ, nuôi sống họ, 
từ hạt lúa đến trâu bò, gia súc, gia 
cầm trong những ngày này. 
 Người Việt Nam có tục hằng 
năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất 
cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu đều 
mong được trở về sum họp dưới 
mái ấm gia đình trong 3 ngày 
Tết, được khấn vái trước bàn thờ 
tổ tiên, thăm lại ngôi nhà thờ, 
ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân 
nhà,… được sống lại với những 
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kỷ niệm đầy ắp yêu thương của 
tuổi thơ yêu dấu. “Về quê ăn 
Tết”, đó không phải là một khái 
niệm thông thường đi hay về, mà 
là một cuộc hành hương về với 
cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn. 
Theo quan niệm của người Việt 
Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày 
đoàn tụ, đoàn viên, mối quan hệ 
họ hàng làng xóm được mở rộng 
ra, ràng buộc lẫn nhau thành đạo 
lý chung cho cả xã hội: tình cảm 
gia đình, tình cảm thầy trò, bệnh 
nhân với thầy thuốc, ông mai bà 
mối đã từng tác thành đôi lứa, bè 
bạn cố tri… 
 Tết cũng là ngày đoàn tụ với 
cả những người đã mất. Từ bữa 
cơm tối đêm 30, trước giao thừa, 
các gia đình đã thắp hương mời 
hương linh ông bà và tổ tiên và 
những người thân đã qua đời về 
ăn cơm, vui Tết với con cháu 
(cúng gia tiên). Trong mỗi gia 
đình Việt Nam, bàn thờ gia tiên 
có một vị trí rất quan trọng. Bàn 
thờ gia tiên ngày Tết là sự thể 
hiện lòng tưởng nhớ, kính trọng 
của người Việt đối với tổ tiên, 
người thân đã khuất với những 
mâm ngũ quả được lựa chọn kỹ 
lưỡng; mâm cỗ với nhiều món 

ngon hay những món ăn quen 
thuộc của người đã mất. 
Từ đây cho đến hết Tết, khói 
hương trên bàn thờ gia tiên 
quyện với không khí thiêng liêng 
của sự giao hòa vũ trụ làm cho 
con người trở nên gắn bó với gia 
đình của mình hơn bao giờ hết. 
Để sau Tết Nguyên Đán, cuộc 
sống lại bắt đầu một chu trình 
mới của một năm. Mọi người trở 
về với công việc thường nhật của 
mình, mang theo những tình cảm 
gia đình đầm ấm có được trong 
những ngày Tết để hướng đến 
những niềm vui trong cuộc sống 
và những thành công mới trong 
tương lai. 
Tết là ngày đầu tiên trong năm 
mới, mọi người có cơ hội ngồi 
ôn lại việc cũ và “làm mới” mọi 
việc. Việc làm mới có thể được 
bắt đầu về hình thức như dọn 
dẹp, quét vôi, sơn sửa trang trí lại 
nhà cửa. Sàn nhà được chùi rửa, 
chân nến và lư hương được đánh 
bóng. Bàn ghế tủ giường được 
lau chùi sạch sẻ. Người lớn cũng 
như trẻ con đều tắm rửa và mặc 
quần áo mới. Đây cũng là dịp 
mọi người làm mới lại về phần 
tình cảm và tinh thần để mối liên 

hệ với người thân được gắn bó 
hơn, tinh thần thoải mái, tươi vui 
hơn… Bao nhiêu mối nợ nần đều 
được thanh toán trước khi bước 
qua năm mới. Với mỗi người, 
những buồn phiền, cãi vã được 
dẹp qua một bên. Tối thiểu ba 
ngày Tết, mọi người cười hòa 
với nhau, nói năng từ tốn, lịch 
sự để mong suốt năm sắp tới mối 
quan hệ được tốt đẹp. 
 Người Việt Nam tin rằng những 
ngày Tết vui vẻ đầu năm báo 
hiệu một năm mới tốt đẹp sẽ tới. 
Năm cũ đi qua mang theo những 
điều không may mắn và năm 
mới bắt đầu mang đến cho mọi 
người niềm tin lạc quan vào cuộc 
sống. Nếu năm cũ khá may mắn, 
thì sự may mắn sẽ kéo dài qua 
năm sau. Với ý nghĩa này, Tết 
còn là ngày của lạc quan và hy 
vọng. 
Tết là sinh nhật của tất cả mọi 
người, ai cũng thêm một tuổi vì 
thế câu nói mở miệng khi gặp 
nhau là mừng nhau thêm một 
tuổi. Người lớn có tục mừng tuổi 
cho trẻ nhỏ và các cụ già để chúc 
các cháu hay ăn chóng lớn và 
ngoan ngoãn, học giỏi; còn các 
cụ thì sống lâu và mạnh khoẻ 
để con cháu được báo hiếu và 
hưởng ân phúc. 
Người Việt chọn ngày Tết làm 
cơ hội để tạ ơn. Con cái tạ ơn 
cha mẹ, cha mẹ tạ ơn ông bà, tổ 
tiên, nhân viên tạ ơn cấp chỉ huy. 
Ngược lại, lãnh đạo cũng cảm ơn 
nhân viên qua những buổi tiệc 
chiêu đãi hoặc quà thưởng để ăn 
Tết…

B.M
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Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời

Trịnh Công Sơn

Một người viết văn (người viết văn 
thường nhiều lý lẽ, hay lý sự, như 
tôi  nói với tôi (không, viết cho 

tôi sau khi gặp tôi), dù tôi chưa nói gì hết, 
chỉ chào ông một cách thân thiện như cách 
mà tôi vẫn làm khi gặp một người mới quen: 
“Tôn giáo nào cũng tốt, cũng hay, cũng dạy 
tín đồ làm lành tránh dữ. Vậy mà tại sao tôi 
không hiểu nhiều vị khi gặp người khác tôn 
giáo của mình lại cứ nhắc tới vị giáo chủ 
của mình mà quên đi vị giáo chủ của người 
đang đối thoại với mình. Bộ vị giáo chủ của 
mình hay hơn vị giáo chủ khác hay sao. Nói 
như thế chẳng khác gì mình làm hư vai trò 
truyền giáo của mình. Làm sao mà “Đắc 
Nhân Tâm” để chiếm cảm tình của người 
khác được.” Ông là người duy nhất trong 
các Mục sư mà tôi gặp đã không ngay lập 
tức nói về Chúa của mình, tại sao vậy?
Tôi nghĩ là chưa đến lúc để nói với ông ta 
điều tôi nghĩ, vì tôi muốn kết bạn với ông 

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

trước. Khi đã là bạn, người ta dễ nói 
chuyện với nhau hơn. 
Nhưng tôi suy nghĩ về câu nói của ông 
ta: bộ vị giáo chủ của mình hay hơn vị 
giáo chủ khác hay sao? Câu hỏi gợi cho 
tôi cả một bài viết dài, và rất có thể, một 
truyền đạo đơn. Người ta vẫn nghĩ Chúa 
Jesus của Cơ-đốc-giáo là một giáo chủ 
của một tôn giáo, như các giáo chủ của 
các tôn giáo khác, vì khi nói đến tôn giáo, 
Công-giáo, Tin lành, một đạo giáo, thì 
phải có một giáo chủ. Điều tôi muốn nói 
với người bạn văn mới là: ông nói đúng.
Nhưng khoan đã, hãy đợi đấy  Tôi có 
nhiều điều muốn nói thêm về đề tài thú 
vị này. Tôi sẽ không nói về một giáo chủ 
tôn giáo, cho dù người ta vẫn nghĩ và hiểu 
Chúa Jesus như là một giáo chủ tôn giáo, 
trên một khía cạnh nào đó thì quả đúng 
vậy. Nhưng Ngài khác và cao hơn một 
giáo chủ tôn giáo. Ngài là ai. Tôi cũng là 
một người thích nhạc, thích hát, trước khi 
trở thành một Mục sư, thi một vài kỳ thi 
hát cấp…. trường, cấp xã, cấp quận  và 
sau này khi đã trở thành một Mục sư, tôi 
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vẫn nghêu ngao hát bất cứ đâu (đặc biệt 
khi lái xe một mình), dĩ nhiên là hát trong 
nhà thờ. Từ khi còn trẻ tôi thích nhạc và 
đặc biệt là những ca từ của Trịnh Công 
Sơn vì tính cách triết lý và chiều sâu của 
nó. Tôi thích bài hát Biết Đâu Nguồn Cội 
của ông khi còn là người chưa biết gì về 
Chúa Jesus, và đôi khi đả kích Ngài, tôi 
nhiều khi hát:
Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn 
cội…
Quả thật vậy, tôi đã vui chơi giữa đời, 
chẳng cần biết nguồn cội mình, như một 
người thản nhiên sinh ra từ trong đất trời 
cây cỏ, không nguồn gốc. Điều này có vô 
lý không. Tôi có thể nào tự nhiên mà rơi 
ra giữa đời như một vật thể vô tri? Cha mẹ 
tôi sinh ra tôi, ông bà nội ngoại tôi sinh ra 
cha mẹ tôi, ông bà cố tôi sinh ra ông bà nội 
ngoại tôi, và cứ đi ngược về lại mãi, thì cội 
nguồn nơi nào?  Mà thật ra cũng chẳng có 
cái gì là tự nhiên cả. Mọi thứ có mặt đều 
có một xuất xứ. Cái bàn cái ghế tôi đang 
ngồi viết đây cũng chẳng thể nào tự nhiên 
mà có, nó phải do những bàn tay nào đó 
cưa cắt gỗ, bào, đục, ráp nối mà thành, 
chưa nói là nó phải bắt đầu từ gỗ, chặt từ 
cây trong rừng, và ai tạo nên cây cối trong 
rừng, tự nhiên ư? Tôi là một con người với 
một hình thù đẹp đẽ, một trí khôn tinh tế, 
một cảm xúc nhạy bén. Quý vị cũng thế. 
Tôi từ đâu đến? Tôi không thể nghĩ rằng 
tôi đã có mặt ở đây từ một loài khỉ tiến 
hóa. Tôi chắc quý vị cũng không thể chấp 
nhận điều đó.
Darwin nói rằng con người là sự tiến hóa 
từ loài khỉ, nhưng chẳng lẽ con khỉ tự 
nhiên mà có? Ai đã tạo ra nó? Tôi không 
thể đồng ý với Darwin vì thuyết tiến hóa 
của ông có nhiều sự thiếu sót và có nhiều 
điều không giải thích được. Nhưng chúng 
ta không nói đến Darwin ở đây, vào google 
thì biết. Tôi có thể giải thích nguồn cội 
con người theo những sự bày tỏ của Kinh 
Thánh, quyển sách luôn luôn là best seller 
trong mọi thời đại và số người đọc nó lên 
đến hàng tỉ tỉ người, hàng ngàn năm qua 
chưa bao giờ lỗi thời, chinh phục những 

đầu óc vĩ đại nhất của thế giới. Trên hết, 
nó đã cứu rỗi linh hồn của hàng tỉ tỉ người 
trên thế giới, và vẫn đang làm điều đó.
Tôi muốn chia xẻ với bạn về điều tôi biết, 
tôi hiểu và tôi tin về nguồn cội loài người.
Trước mặt tôi là quyển Kinh Thánh. 
Kinh Thánh là một tuyển tập gồm có 66 
cuốn sách lớn nhỏ, được viết từ rất nhiều 
người, là các tiên tri, các sứ đồ. Nhưng 
không phải đó là sáng tác của họ. Họ đã 
viết bởi ý tưởng của một người khác, 
được chỉ huy bởi một người khác, và 
trình bày bằng bút pháp của mình. Chính 
Kinh Thánh xác nhận điều đó: Cả Kinh 
Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, 
có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, 
dạy người trong sự công bình. 2 Ti-mô-
thê 3:16. Hàng tỉ người trên thế giới đã 
đọc và tin, đã dược thay đổi cuộc đời 
mình, trong đó có rất nhiều nhà bác học 
nổi tiếng thế giới, những nguyên thủ 
quốc gia hàng đầu thế giới, tôi tin rằng 
họ có đủ sự khôn ngoan sáng suốt để tin 
Kinh Thánh, như Albert Einstein. Nhà 
bác học này đã ghi vài chữ xuống cuốn 
Kinh Thánh này vào năm 1932 để tặng 
cho người bạn thân của ông bằng tiếng 
Đức như sau: “Kinh Thánh là nguồn của 
sự khôn ngoan rất lớn và sự yên ủi và 
nên đọc thường xuyên” (Is a great source 
of wisdom and consolation and should be 
read frequently). Einstein tin vậy và nói 
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vậy, tôi mong rằng bạn cũng chẳng “hẹp 
hòi” gì mà không tin. 
Cuốn đầu tiên trong 66 cuốn tên là Sáng-
thế-ký, sách ký thuật về thời sáng thế, thời 
kỳ bắt đầu của loài người. Câu đầu tiên 
trong chương đầu tiên của Sáng-thế-ký 
viết: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên 
trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, 
sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa 
Trời vận hành trên mặt nước. Câu này cho 
thấy là vào thời ban đầu, gọi là thuở hồng 
hoang, thì vũ trụ chẳng có gì hết, chỉ là 
một cái gì không hình không dạng, mênh 
mông mờ tối, không có sự sáng và sự 
sống. Chỉ có một thực thể được gọi tên, 
là Thần Đức Chúa Trời, đang vận hành, 
xoay chuyển trên mặt nước, trong cõi 
mênh mông ấy. Như vậy thì điều chúng 
ta có thể kết luận rằng vũ trụ đã bắt đầu 
trong cõi hư không, nhưng đã có sự hiện 
diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời 
là Đấng duy nhất và đầu tiên có mặt từ 
trong chỗ vô hình và trống không, và 
Ngài đang vận hành. Ngài đang chuẩn bị 
cho một cuộc sáng tạo kỳ diệu. Ngài bày 
tỏ cho vũ trụ biết rằng khi vũ trụ còn trống 
không thì Ngài đã có. Ngài tự có từ trong 
chốn vô hình và trống không. Chẳng có 
ai tạo nên Ngài. Và từ Ngài, vũ trụ được 
hình thành.
Chương 1 của sách Sáng-thế-ký cho biết 
bằng lời phán từ miệng Ngài, Đức Chúa 
Trời đã tạo nên một trái đất với mọi sự 
toàn hảo không chút khiếm khuyết. Câu 
3 bắt đầu với sự sáng tạo: Đức Chúa Trời 
phán rằng: Phải có sự sáng, thì có sự sáng. 
Phải có, thì có ngay. Sự sáng là công việc 
đầu tiên mà Đức Chúa Trời làm. Mọi thứ 
phải bắt đầu bằng sự sáng, người ta không 
thể làm gì trong bóng tối. Như người 
ta không thể xây cất một ngôi nhà nếu 
không bắt đầu bằng cái nền nhà. Người 
thợ cất nhà biết phải làm gì trước làm gì 
sau cho căn nhà. Đức Chúa Trời biết phải 
làm gì trước làm gì sau cho cả một vũ trụ 
hoàn hảo. 
Những diễn tiến sau đó đều bằng những 
lời phán. Ngày thứ hai Đức Chúa Trời tạo 

nên khoảng không, phân cách trời và đất. 
Ngày thứ ba Ngài tạo nên đất và biển, đất 
sinh cây cỏ, tùy loại. Ngày thứ tư Ngài 
tạo ra mặt trời mặt trăng và các ngôi sao. 
Ngày thứ năm tạo ra cá dưới nước, chim 
trên trời, súc vật, côn trùng, thú rừng, đủ 
mọi loài, mọi loài có nhiều loại. Vũ trụ kể 
như hoàn tất. Nhưng chưa hoàn tất, Đức 
Chúa Trời nhà sáng tạo không ngừng 
nghỉ, chưa thể nghỉ, nếu công trình trong 
ngày thứ sáu chưa làm xong. Công trình 
gì mà “ghê gớm” vậy?
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy 
làm nên loài người như hình ta và theo 
tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài 
chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò 
trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa 
Trời dựng nên loài người như hình Ngài; 
Ngài dựng nên loài người giống như hình 
Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người 
nam cùng người nữ. 
Ngộ chưa, dựng nên muôn loài, mà 
không ai quản trị chúng, chúng sẽ “quậy” 
tan nát, ai mà chịu nổi , Đức Chúa Trời 
nghĩ rằng phải tìm một “manager” để 
quản trị. Để quản trị cả một thế giới phức 
tạp và tinh vi như vậy với hàng ngàn hàng 
vạn hàng triệu muôn loài, phải là một 
manager cực kỳ thông minh, tài giỏi. Ai 
xứng đáng vào chức vụ ấy, phải là loài 
người như hình ta và theo tượng ta, một 
con người, nhưng giống như hình tượng 
của Đức Chúa Trời, một sáng tạo phải vô 
cùng độc đáo. Cũng từ Kinh Thánh Lu-
ca 24:39 , trong câu chuyện Chúa Jesus 
sống lại hiện ra với các môn đồ trên bờ 
biển Ti-bê-ri-át, Ngài nói: Hãy rờ đến ta, 
và hãy xem, thần thì không có thịt xương, 
mà các ngươi thấy ta có, vì vậy việc tạo 
nên con người theo hình ta và tượng ta 
không thể được hiểu là giống như thân 
thể của Chúa, vì là một Đức Chúa Trời 
cao cả Ngài không có thân thể vật lý, 
nhưng là giống theo bản chất thánh khiết 
và yêu thương của Ngài.
Việc tạo dựng ấy bắt đầu như thế này, 
Sáng-thế-ký 2:7: Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, 
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hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên 
một loài sanh linh. Điều quan trọng người 
đọc có thể nhận ra là khi sáng tạo loài 
người thì Chúa không phán nữa, nhưng 
lấy bụi đất nắn nên hình người, dùng 
chính nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên 
và dùng bàn tay mà nắn thành, đó là một 
sản phẩm handmade, bởi vì con người là 
một loài thọ tạo đặc biệt của Ngài. Trong 
câu này có hai phần rõ ràng, bụi đất nắn 
nên hình người, và hà sinh khí vào lỗ mũi. 
Đức Chúa Trời đã dùng bụi đất tạo nên 
thân thể con người, nhưng đến lúc đó vẫn 
là một cái thân thể, một pho tượng bằng 
đất, cho đến khi hà sinh khí (hơi thở) của 
Ngài vào, thì mới trở thành một loài sanh 
linh, một con người. Người ta vẫn biết 
rằng con người có thân xác và linh hồn, 
và khi hồn lìa khỏi xác thì chỉ là một cái 
xác không hồn. Xác là do Chúa dùng bụi 
đất tạo nên, và hồn là do Chúa hà sinh khí 
vào. Kinh Thánh cũng nói rằng khi chết, 
thân xác bằng bụi đất sẽ trở về bụi đất, và 
linh hồn do Chúa ban cho sẽ trở lại với 
Ngài. Truyền-đạo 12:7: và bụi tro trở vào 
đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về 
nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó
Con người bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Nói 
một cách khác, cội nguồn của con người 
là Đức Chúa Trời. Người ta gọi Đức Chúa 
Trời bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau 
của đất nước họ. Người Việt gọi một cách 
tôn kính là Ông Trời, trong văn chương 
người ta gọi là Thượng Đế. Chúng ta tin 
rằng không có một bằng cớ nào xác đáng 
hơn để chứng minh cội nguồn loài người. 
Cũng không có ai có bằng chứng xác đáng 
hơn để loại bỏ bằng chứng này.
Không phải Đức Chúa Trời tạo nên người 
nam và người nữ cùng một lúc. Ngài chỉ 
tạo nên một người, đó là một người đàn 
ông, đặt tên là A-đam. Vào lúc sáng thế 
chỉ có một người đàn ông, khi Chúa tạo 
nên vườn Ê-đen, cho A-đam vào ở đó, anh 
ta chỉ có một mình, vẩn vơ qua lại giữa 
khu vườn tuyệt đẹp đầy hoa quả thơm 
ngon, nước sông mát rượi. “Hình như” 
 là cho đến lúc đó Đức Chúa Trời mới 

nhận ra sự cô đơn của người đàn ông. 
Đoạn 2:18 chép: Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời phán rằng: Loài người ở một mình 
thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ 
giống như nó. 
Và Ngài tiếp tục công việc sáng tạo loài 
người để bù đắp vào chỗ thiếu hụt của 
người trai trẻ cô đơn. Sáng-thế-ký 2:21-23: 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam 
ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp 
thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm 
nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 
A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi 
xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người 
nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi 
người nam mà có. Đây là “cặp đôi hoàn 
hảo” đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã tạo 
nên, và Ngài đã làm lễ cưới cho họ trong 
một khu vườn tuyệt đẹp. Sáng-thế-ký 2:8: 
Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một 
cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, 
và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 
Một gia đình mới sẽ bắt đầu Bởi vậy cho 
nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu 
cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một 
thịt (Sáng-thế-ký 2:24) Đời sống vợ chồng 
dựa trên nguyên tắc căn bản Hãy kính sợ 
Đấng Christ mà vâng phục nhau (Ê-phê-
sô 5:21) Đời sống gia đình hạnh phúc đòi 
hỏi: Thế thì mỗi người trong anh em phải 
yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải 
kính chồng (Ê-phê-sô 5:33) Chúa phán 
một mạng lệnh quan trọng để bảo vệ giá 
trị hôn nhân: Thế thì, vợ chồng không phải 
là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, 
loài người không nên phân rẽ những kẻ 
mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp (Ma-thi-ơ 
19:6) Và mục đích của hôn nhân Chúa 
cũng đã nói rõ Đức Chúa Trời ban phước 
cho loài người và phán rằng: Hãy sanh 
sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy 
làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá 
dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật 
sống hành động trên mặt đất (Sáng-thế-ký 
1:23)
Với tất cả những chi tiết rất chi tiết về việc 
bắt đầu của loài người và mạng lệnh Hãy 
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sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy 
đất, từ A-đam và Ê-va, đã sản sinh ra một 
thế giới loài người như chúng ta có ngày 
hôm nay, điều đó là một hiển nhiên không 
ai phủ nhận được, chúng ta tin rằng Đức 
Chúa Trời là nguồn cội của loài người, 
người Việt Nam gọi là ông Trời, là tạo hóa, 
là hóa công, là Đấng đã sáng tạo nên mọi 
loài. Chúng ta có nhiều tôn giáo, mỗi tôn 
giáo có một giáo chủ, người ta nghĩ rằng 
Đức Chúa Trời là giáo chủ của Cơ-đốc-
giáo, nhưng Ngài là trên cả một giáo chủ. 
Ngài là Đấng Sáng Tạo. Ngài là nguồn cội 
loài người. Tôi không thể vui chơi giữa 
đời, nói rằng chẳng biết đâu nguồn cội. Tôi 
phải biết nguồn cội của tôi. Tôi phải tìm 
cho ra nguồn cội của tôi. Tôi không thể nói 
rằng tôi không có nguồn cội.
Nhà văn nữ nổi tiếng Harper Lee, với tác 
phẩm kinh điển To Kill a Mockingbird 
viết rằng, Chúng ta có thể lựa chọn bạn bè, 
nhưng không thể lựa chọn gia đình, họ vẫn 
là máu mủ của chúng ta bất kể việc chúng 
ta có công nhận họ hay không. Sẽ thật ngớ 
ngẩn khi phủ nhận gốc gác của mình. 
Tôi sẽ tiếp tục nói cho quý vị nghe việc 
ông Trời, Đấng Tạo Hóa ấy, đã làm gì cho 
loài người. Điều gì đã xảy ra sau khi Đức 
Chúa Trời cho A-đam và Ê-va sống trong 
vườn Ê-đen với tất cả sự toàn hảo? Họ đã 
vui thú với tất cả mọi thứ được Chúa ban 
cho, nhưng có một thử nghiệm cho họ: Rồi, 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: 
Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây 
trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện 
và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai 
ngươi ăn chắc (chắn) sẽ chết (Sáng-thế-ký 
2:16-17) 
Rồi một ngày kia, một loài thú là một tạo 
vật của Chúa sáng tạo, con rắn, với bản 
chất bội nghịch, đã đến với Ê-va. Rắn bèn 
nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng 
chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng 
hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt 
mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết 
điều thiện và điều ác (3:4-5)
Tai họa đã xảy ra. Người nữ thấy trái của 

cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì 
để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho 
chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn 
nữa (3:6) Phạm tội thì bị phạt, theo luật 
công bình vì hậu quả của tội lỗi là sự chết 
(Rô-ma 6:23), Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen 
đặng cày cấy đất, là nơi có người ra (3:23) 
Nhưng Đức Chúa Trời vẫn là Chúa của 
tình yêu, trước khi phạt con người vì tội 
bất tuân của họ, Kinh Thánh chép một câu 
thật cảm động Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng 
A-đam, và mặc lấy cho (3:21) Con có tội 
thì cha phạt, nhưng Cha vẫn yêu con.
Sách Giăng 3:16 chép về tình yêu thương 
ấy: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian 
đến nỗi đã ban con Một của Ngài, hầu cho 
hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được 
sự sống đời đời. 
Con Một ấy, là Chúa Jesus, đã giáng sinh 
từ trời cách đây hơn 200 năm, đã sống 
giữa đời 33 năm, suốt cuộc đời Ngài là 
một cuộc di chuyển không ngừng nghỉ, 
Ngài tự mô tả về cuộc đời mình: Con 
cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con 
người (Ta) không có chỗ gối đầu. Ngài đã 
đi đến tận những chân trời, những biển xa, 
những làng nghèo, những phố buồn, chỉ 
với mục đích là đi tìm những đứa con đi 
lạc ngày xưa, đưa họ trở lại trong ngôi nhà 
chung ngày cũ, cho dù họ nghi ngờ Ngài, 
chối bỏ Ngài, thậm chí giết Ngài. Lu-ca 
23:33a: Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, 
họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự... Ngài 
chết, nhưng không phải vì Ngài có tội, 
nhưng vì là Ngài đã chết thế cho tội lỗi 
con người, những người có tội, phải đền 
tội theo luật pháp, Rô-ma 5:8: Nhưng Đức 
Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối 
với chúng ta, khi chúng ta còn là người có 
tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Không phải là cho đến lúc đó Kinh Thánh 
mới nói điều đó, 700 năm trước một vị tiên 
tri nổi tiếng của Do Thái đã nói về sự chết 
của Chúa Jesus, Ê-sai 53:4-6: Thật người 
đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh 
sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta 
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lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời 
đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng 
người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì 
sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự 
sửa phạt người chịu chúng ta được bình 
an, bởi lằn roi người chúng ta được lành 
bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, 
ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm 
cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất 
trên người. 
Vì là một Đức Chúa Trời vĩ đại có mặt từ 
cõi đời đời, dù bị đóng đinh và chết trên 
đồi Sọ, 3 ngày sau Chúa Jesus đã sống 
lại, hiện ra giữa vòng loài người, và tuyên 
bố: Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; 
ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự 
sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 
3:36. Hơn 2 tỉ người trên thế giới đã chấp 
nhận lời kêu gọi này, quay về cùng cội 
nguồn, nhận được sự sống đời đời, nhưng 
vẫn còn rất nhiều người, không chấp nhận 
lời kêu gọi ấy, vẫn đang sống trong sự 
thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nghĩa là vẫn 
đang sống trong sự xa cách cội nguồn, xa 
cách ánh sáng và sự sống của Cha Thiên 
Thượng, chìm đắm trong mù mịt cuộc 
đời, bất an và tuyệt vọng. Bạn có thấy 
mình đang ở trong tình trạng ấy không? 

Sự giáng sinh của Chúa Jesus là đưa loài 
người trở lại với nguồn cội của mình. Đức 
Chúa Trời không phải là một giáo chủ một 
tôn giáo, Ngài là cội nguồn con người. 
Tìm về với Ngài là tìm về cội nguồn của 
mình. Trở lại với Ngài là trở lại với cội 
nguồn của mình. Tin lành không phải là 
một đạo mới, nó là một đạo cũ nhất, xưa 
nhất trong tất cả các tôn giáo loài người, là 
khởi đầu của loài người. 
Khi biết rõ Đức Chúa Trời là nguồn cội 
của mình, tôi không hát tôi vui chơi giữa 
đời ối a biết đâu nguồn cội nữa, nhưng hát 
tôi thu tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời. 
Tôi nguyện xin làm một giọt mưa tan 
trong bầu trời bao la của cội nguồn bất tận.
Và mong bạn, biết rằng trong cõi bao la 
bất tận, mình chỉ là một hạt mưa rơi ngang 
đời rồi tan biến, hãy thu mình bé lại, cùng 
những giọt mưa khác, tan trong trong 
biển trời yêu thương của cội nguồn, Chúa 
Jesus, Đấng yêu mình, đã bằng lòng từ bỏ 
chính mình, xuống trần gian, sống để chết 
cho mình, đưa mình trở lại trong vòng tay 
Đấng tạo ra mình. 
Tôi mời bạn trở lại với cội nguồn, xin hãy 
gọi cho tôi

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN
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Mùa Xuân cũng mang đến cho tha 
nhân biết bao hy vọng. Người ta 
gọi nhau khẽ khàng như sợ rơi 

mất chiếc trâm vàng đính ước. Tình nhân 
thì chải vội những sợi tóc mai làm dáng để 
nhanh chân chạy theo nàng Xuân vừa mới 
lướt qua. Thi sĩ cảm thấy cần viết hơn lúc 
nào hết để những sợi giây rung cảm kia 
chưa kịp tan vào ký ức thì trang giấy đã lấp 
đầy những ngọt ngào mà thượng đế vừa 
mang xuống cho con người.
Viết về mùa Xuân, về Tết không một giai 
đoạn nào mà nhiều thi sĩ viết nhiều như 
giai đoạn của các nhà thơ tiền chiến. Có 
lẽ trong bước đầu khai phóng, thơ mới là 
phương tiện khá thuận lợi để các nhà thơ 
trong giai đoạn này tung hoành trên thi đàn 
với những bài thơ ca tụng mùa Xuân diễm 
lệ và thanh tú chưa từng có trong thời hán 
học. Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, 
Nguyễn Bính, Đinh Hùng, Hàn Mặc Tử, 
Vũ Hoàng Chương…tất cả như tranh nhau 
để viết về mùa Xuân, chừng như sợ Xuân 

Thơ Xuân
Mỗi mùa Xuân đến cũng đồng nghĩa với sự đâm chồi nảy lộc của tạo hóa, tái 
sinh thêm một vòng tròn nữa của sự sống và tạo cho thi nhân nguồn hứng khởi 
bất tận khi cảm nhận từng cái mơn trớn của gió Xuân của nắng hanh vàng hay 
tiếng thì thầm rạo rực của mầm sống căng tràn. 

MẶC LÂM, biên tập viên RFA

thì giận dỗi bỏ đi để nguồn thi tứ không 
lối thoát thì uổng phí lắm cho những căng 
tràn khó thể dằn lòng.
Mùa Xuân, dưới ngòi bút của Xuân Diệu 
người ta có thể cảm nhận được mạch chảy 
của nhựa Xuân trong cơ thể bởi những 
hình tượng tác động rõ rệt lên từng thớ 
thịt. Cũng nắng như mọi ngày nhưng nắng 
Xuân hôm nay hình như mỏng hơn, dịu 
dàng hơn và mơn trớn hơn. Đó là nắng 
chớm Xuân, là ánh sáng từ trời cao tìm 
xuống thế gian để báo cho con người biết 
rằng, a! ta là Xuân, Xuân là nắng…mùa 
Xuân đến đầu tiên là nắng. Màu nắng vàng 
hanh nhưng không nóng như những mùa 
khác. Nắng mùa Xuân được gọi là nắng 
đẹp. Đẹp là biểu tượng của mùa Xuân! 
Vậy là mùa Xuân tới. 

Xuân Diệu, Xuân Không Mùa
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm, 
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu. 
Thế là Xuân. Tôi không hỏi chi nhiều. 
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. 

Nguyễn Bính thì báo Xuân về trong một 
tình huống khác. Người thơ lưu lạc này 
lại nghe trong gió cuối Đông tuy không 
còn gợn cái se sắt của những ngày đầu 
buốt giá nhưng khe khẽ mang chút ấm áp 
đầu Xuân đang tới. Trong tiếng gió mơn 
man ấy người con gái có thấy lòng run 
lên chăng khi tạo vật chuyển tiếp rộn ràng 
niềm hạnh phúc?

Nguyễn Bính, Xuân Về
Đã thấy Xuân về với gió đông 
Với trên màu má gái chưa chồng, 
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm 
Ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong. Sắc Xuân. RFA files. Photo: RFA 
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 Cái ấm áp của Nguyễn Bính đủ để làm má 
cô gái bên song cửa ửng lên màu nắng. Đôi 
mắt trong của cô lai láng biết bao nhiêu nỗi 
mong ước về một cuộc đổi thay của tạo vật. 
Lá sẽ trổ chồi non, hoa sẽ vươn ra ánh sáng 
và cô, người con gái 16 sẽ thoát ra ngoài 
kia như con ngài thoát kén thành bướm 
tung tăng trong mùa Xuân phơi phới.
Đối với Hàn Mặc Tử thì mùa Xuân không 
những đẹp cái đẹp của kiều nữ, của tuổi 
thơ, của những hân hoan rung động… mà 
ông còn đẩy mùa Xuân lên một cung bậc 
mới của thi ca, ông cho mùa Xuân chín. 
Ông không cảm nhận mùa Xuân hời hợt 
như chúng ta. Ông chạy a vào mùa Xuân, 
tung tóe những tế vi của trời đất như những 
vật thể và ông cảm nhận sự chín muồi của 
Xuân thì. Ông quan sát từng chi tiết của 
mùa Xuân qua hành vi bình thường của 
người đời và thi sĩ nhận ra rằng trong cái 
Xuân xanh hơ hớ kia rồi ra sẽ có kẻ bỏ 
cuộc chơi sau khi mùa Xuân kết thúc. Rồi 
ông va vấp với tiếc rẻ với thẫn thờ….

Hàn Mặc Tử, Mùa Xuân chín
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan, 
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng. 
Sột soạt gió trêu tà áo biếc, 
Trên giàn thiên lý Bóng Xuân sang. 

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời. 
Bao cô thôn nữ hát trên đồi. 
Ngày mai trong đám Xuân xanh ấy, 

Đi lễ đầu năm-Đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Dolinh RFA Dolinh RFA 

Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi. 

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, 
Hổn hển như lời của nước mây, 
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc 
Nghe ra ý vị và thơ ngây. 

Khách xa, gặp lúc mùa Xuân chín, 
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng: 
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc 
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?"

Không cực lực như Hàn Mặc Tử, Nguyễn 
Bính có cái trầm tĩnh đến ngạc nhiên khi 
ông như một anh hàng rong nhẹ nhàng rao 
những thứ mà chỉ người nhà quê mới có. 
Cái gánh hàng Tết ấy là con trẻ tung tăng 
trong Xuân sớm, là lá nõn, ngành non, 
lúa con gái, là gậy trúc, là khăn thâm…
cái gánh hàng rong này dễ gì tìm thấy trên 
những trang thơ khác, của những thi sĩ 
khác?

Nguyễn Bính, Xuân Về
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe 
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe 
Lá nõn, ngành non, ai tráng bạc? 
Gió về từng trận, gió bay đi... 

Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng 
Lúa thì con gái mượt như nhung 
Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng 
Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng. 

Trên đường cát mịn một đôi cô, 
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa 
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc, 
Lần lần tràng hạt niệm nam vô.

Đinh Hùng, với phong thái u trầm khác hẳn 
với Nguyễn Bính đã đành, ngay cả Xuân 
Diệu, một người được tiếng là sắc sảo 
trong cách thổi cái không khí tươi tắn của 
chữ nghĩa vào mảnh vườn mang tên Thơ 
Mới thì Đinh Hùng cũng tỏ ra không hề 
thiếu sự lãng mạn cần thiết của những nhà 
thơ mới. Đinh Hùng khao khát một chút 
tình tuyệt đẹp, nguyên sơ và khi cảm nhận 
sức hấp dẫn của mùa Xuân đang phân hóa 
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từng cuộc chơi của nhân thế thì ông lại van 
vỉ người yêu xin đừng mau quá úa tàn đời 
Xuân con gái. Trong bài thơ Thanh Sắc 
Đinh Hùng viết:

Đinh Hùng, Thanh Sắc
Đầu Xuân có rừng Xuân đẹp, 
Suối bạc, ngấn vàng long lanh. 
Con hươu sao quỳ khép nép, 
Uống ngọc bên hòn đá xanh. 

Đầu Xuân có dòng sông trắng, 
Thuyền ai chờ khách nằm đây. 
Con chim nhạn biếc theo mây 
Trên bến cát hồng xa vắng. 

Đầu Xuân có hội đua hồng, 
Có cuộc thi tà áo lá. 
Đầu Xuân này cỏ thêu nhung, 
Bướm với hoa đồng lơi lả. 

Đầu Xuân có tiệc Xuân tình, 
Núi xanh và trời xanh biếc. 
Mây đào có má đào xinh, 
Em chớ để tình xưa chết. 
Nếu Đinh Hùng lãng tử, Nguyễn Bính 
trầm mặc, Xuân Diệu cháy bỏng với Xuân 
thì bên bờ sông Đuống có lẽ Hoàng Cầm 
là người chung thủy với mùa Xuân hơn 
ai hết. Hoàng Cầm không những nếm trải 
mùa Xuân bằng chất thơ thời niên thiếu 
mà qua bao vật vã của đời thực, ông chợt 
nhận ra rằng mùa Xuân chỉ còn trong ước 
mơ, trong mộng mị.

Vẫn là bống bang ngày cũ nhưng tiếng 
vọng hạnh phúc mỗi ngày một xa, xa hiu 
xa hắt và khó nắm bắt biết bao…mùa Xuân 
bây giờ đối với Hoàng Cầm như một thứ 
xa xỉ. Ông không còn mùa Xuân đích thực 
nữa từ khi mùa Xuân của Giai Phẩm đã 
đóng lại vĩnh viễn niềm hy vọng…trong 
bài Ứơc vọng mùa Xuân Hoàng Cầm viết:

Hoàng Cầm, Ước vọng mùa Xuân
Tôi đã im rồi thôi không nói năng
Mưa chiều chưa đọng, nóng càng tăng
Mồ hôi sắp lụt phòng oi ả
Đôi vợ chồng son khó chỗ nằm

Gió bống bang em về cõi ấy
Tôi còn hứng chịu trận mưa chan
Ví chăng đến lúc tôi thành đá
Chắc vẫn thầm thương khóc hợp tan

Xin người chớ rót lôi phong vũ
Bão gấp trăm lần ngọn gió nam
Chỉ muốn hứng mưa vừa tỉ lệ
Nắng tung hoành xin bớt chói chang

Giả sử người em như lụa nõn
Tôi đi theo bất kể ôn hàn
Đến đâu cũng thấy em hiền dịu
Mây bốn phương trời xanh chứa chan

Khí tượng đầy tin nắng đẹp tươi
Bụi mưa nhàn nhã thả chim trời
Mong em ấm lạnh vừa phong độ
Anh cứ tầm Xuân lấm tấm vui.

Một trong những bài thơ Xuân đậm chất 
chuyện kể nhất phải kể đến bài Xuân Tha 
Hương của Nguyễn Bính. Có lẽ khó ai qua 
mặt được nhà thơ về cách kể chuyện chân 

Cô bé vui chợ hoa trong những ngày Xuân. Dolinh, RFA. Photo: RFA 

Nhà thơ Hoàng Cầm Photo: RFA 
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phương nhưng lôi cuốn như Nguyễn Bính. 
Nhà thơ nói về nỗi niềm của kẻ xa nhà, xa 
quê như nhấp chung rượu đắng. Đắng của 
men hòa với đắng của ngậm ngùi nhung 
nhớ trong lòng khiến cái đắng lây sang cả 
người đọc thơ ông:

Nguyễn Bính, Xuân tha hương
Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng 
Ôi, chị một em, em một chị 
Trời làm xa cách mấy con sông 

Em đi trăng gió đời sương gió 
Chị ở vuông tròn phận lãnh cung 
Chén rượu tha hương, trời: đắng lắm 
Trăm hờn nghìn giận một mùa đông 

Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống 
Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng... 
Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng 

Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở 
Chị vẫn môi son vẫn má hồng? 

Áo rét ai đen mà ngóng đợi 
Còn vài hôm nữa hết mùa đông! 
Cột nhà hàng xóm lên câu đối 
Em đọc tương tư giữa giấy hồng 

Gạo nếp nơi đây sao trắng quá 
Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông 
Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết 
Một mình em vẫn cứ tay không 

Vườn nhà Tết đến hoa còn nở 
Chị gửi cho em một cánh hồng 
Tha hương chẳng gặp người tri kỷ 
Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng 

Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng... 
Chao ơi, Tết đến em không được 
Trông thấy quê hương thật não nùng 

Ai bảo mắc duyên vào bút mực 
Sòng đời mang lấy số long đong 
Người ta đi kiếm giàu sang cả 

Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông 

Em biết giàu sang đâu đến lượt 
Nợ đời nặng quá gỡ sao xong? 
Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng 

Tết này, ô thế mà vui chán 
Nhưng một mình em uống rượu nồng 
Rượu cay nhớ chị hồi con gái 
Thương chị từ khi chị lấy chồng 

Cố nhân chẳng biết làm sao ấy 
Rặt những tin đồn chuyện bướm ong 
Thôi, em chẳng dám đa mang nữa 
Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng 

Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc 
Chấp nối nhau hoài cũng uổng công! 
(Một trăm con gái đời nay ấy 
Đừng nói ân tình với thủy chung!) 

Người ấy Xuân già chê gối lẻ 
Nên càng nôn nả chuyện sang sông 
Đò ngang bến dọc tha hồ đấy 
Quý hoá gì đâu một chữ đồng! 

Vâng, em trẻ dại, em đâu dám 
Thôi, để người ta được kén chồng 
Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng...

Nhà thơ Nguyễn Bính. Hình của Wikipedia. Photo 
courtesy of Wikipedia. 
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Bài thơ dài nhưng không tài nào ngưng 
ngang cho được. Ngưng lại thì có lỗi với 
nhà thơ, có lỗi với người chị của ông mặc dù 
nhiều người cho rằng bà chị kia chỉ là một 
sản phẩm tưởng tượng của Nguyễn Bính. 
Thì thôi, ngày Xuân cũng xin một lần để nhà 
thơ mát dạ…
Sau thời của Thơ Mới, Nguyên Sa từ Pháp 
về mang theo hơi hướm của Paris, đến nỗi 
mùa Xuân trong thơ ông lạo rạo tiếng xe đạp 
và dòn tang thanh mía đường ngọt lịm mùa 
Xuân trên đường phố Sài Gòn. Nguyên Sa 
mang một mùa Xuân trong veo và nguyên 
trinh những bụi bậm, cùng tiếng còi xe, 
chiếc biển số nhà trở nên yêu dấu của chàng 
trai si tình trong mùa Xuân chói chang nắng 
phương Nam.
Nguyên Sa Mùa Xuân buồn lắm em ơi

Mùa Xuân buồn lắm em ơi
Anh vẫn đạp xe từ Saigon lên trường đua 
Phú Thọ
Đạp xe qua nhà em
Nhìn vào ngưỡng cửa
Nhà số 20
Anh nhớ má em hồng…

Anh nhớ nhà em có cửa sơn xanh
Có một hàng rào, có thầy, có mẹ…
Có ngựa chạy trong trường đua, người đi 
ngoài phố
Nên anh đạp xe đi
Rồi đạp xe về
Mà chẳng có đôi ta…
Mùa Xuân buồn lắm em ơi
Mỗi lần đạp xe về anh vẫn nghe lòng bỡ ngỡ
Chiếc xe còn nguyên màu sơn xanh
Nhưng tâm hồn đã ngả sang màu sắt dỉ
Bởi vì từ Saigon lên tận trường đua Phú Thọ
Hết cả tiền uống một ly nước mía
Mà cũng không gặp em
Nên khát đắng linh hồn

Không phải anh ngại đường xá xa xôi
Anh cần gì đường dài
Anh cần gì nước mía
Anh cần gì hoa thơm và chim cười trong lá 
biếc
Cũng chẳng cần cỏ thêu xanh cánh đồng xa 

biền biệt
Nhưng làm sao không có bóng hai người đè 
lên cỏ úa
Để anh nghe em cười mà thấy cả mùa 
Xuân…
Làm sao chỉ có một mình anh
Vừa đạp xe,vừa ngâm thơ, mà đường vẫn 
dài…
Ngửa mặt lên cao,trời xanh biêng biếc

Làm sao em không ngó xuống linh hồn?...
Sao mùa Xuân mà chẳng có mưa bay
Chẳng có người đi bên cạnh cầm tay
Anh chẳng được hôn lên trán ân tình
Và nói năng những lời vô nghĩa…
Nguyên Sa vừa thèm ly nước mía vừa làm 
thơ, cô gái nào mà không bật cười trước cái 
duyên mặn mà của chàng trai này? Mùa 
Xuân dù ở đâu cũng chỉ tươi tắn khi mình 
yêu và được yêu, Nguyên Sa nói vậy nhưng 
trong lời lẽ của chàng người nghe đánh hơi 
được cái hạnh phúc bất ngờ phía sau ly 
nước mía dễ thương kia. Mùa Xuân vì thế 
cùng với Nguyên Sa dạo phố, và mùa Xuân 
làm sao có thể từ chối một cử chỉ tỏ tình lạ 
lẫm và tội nghiệp đến vậy? 
Mùa Xuân đến đây bất giác mỉm cười và 
chúng ta, những người đang nghe thi sĩ ca 
tụng mùa Xuân chắc có lẽ cũng lây sang 
niềm hạnh phúc này chăng?

MẶC LÂM

Hoa mai ngày Tết. Photo courtesy of ChaobacsyBlog. 
Photo: RFA
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THƯ MỜI
Lẩn đầu tiên người Mỹ muốn ăn Tết với người Á Đông.

Nhà thờ người Mỹ ở downtown thành phố Arlington, Texas đã quyết định tổ chức buổi 
giao lưu mừng Tết Âm Lịch năm nay 2020 với người Việt, người Hoa, người Hàn, du học 

sinh… với lồng đèn, bánh tét, ca nhạc, hái lộc đầu xuân…

- Địa chỉ: Fellowship Hall của FBCA ở số 301 S. Center Street, Arlington, TX 76010.
- Thời gian: Từ 5:00 PM đến 8:00 PM ngày 1 tháng 2 năm 2020.  Chiều thứ Bảy. 

Trân trọng kính mời quý thân hữu, tín hữu ở Arlington, DFW và phụ cận đến tham dự.
Khai mạc đúng giờ. Kết thúc đúng giờ. Hân hạnh chào đón quý vị. 

Liên lạc: MRS. ASHLEY BERRYHILL, cell phone: 817-807-3013
                MS NGUYỄN VĂN HUỆ, cell phone: 469-493-2307
                TĐ LÊ MINH THẢO, cell phone: 972-955-7302

INVITATION
For the first time, Americans wanted to celebrate Tet with Asians.

American church in downtown Arlington, Texas has decided to organize the meeting 
to celebrate the Lunar New Year this year 2020 with Vietnamese, Chinese, Korean, 

international students ... with lanterns, foods, cakes, music, sharing…

- Address: FBCA Fellowship Hall at 301 S. Center Street, Arlington, TX 76010.
- Time: From 5:00 PM to 8:00 PM February 1, 2020. Saturday afternoon.

Sincerely yours, Arlington, DFW and its surrounding area are cordially invited.
Opening on time. End on time. Welcome to you.

Contact: MRS. ASHLEY BERRYHILL, cell phone: 817-807-3013
               MS NGUYEN VAN HUE, cell phone: 469-493-2307
               TD LE MINH THAO, cell phone: 972-955-7302
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Mùa xuân khởi đầu của bốn mùa 
trong năm. Ngày đầu của mùa 
xuân là Tết Nguyên Đán; cho nên 

người Việt cũng thường gọi ngày xuân là 
ngày tết. 
Mùa xuân có những nét đặc biệt. Trời bắt 
đầu ấm hơn, khác với khí hậu của mùa 
đông. Mầm non mọc ra, cây cối thay vì cằn 
cỗi, trở thành xanh tươi, có lá có hoa. Chim 
muông bay lượn nhởn nhơ trên bầu trời, cất 
tiếng hót véo von trên cây. Phong cảnh của 
mùa xuân tươi mới, chớ không u ám, ảm 
đạm như mùa đông. 
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu mô tả cảnh 
xuân qua bài thơ'' Xuân Hứng''  
''Trải bao xuân hạ thu đông,
Càng sương phủ trắng cho tùng càng xanh.
Ngày xuân mới ca oanh múa én,
Đồi non xanh cất chén rượu đào.

XUÂN TƯƠI MỚI

Hương đưa mùi rượu ngọt ngào,
Gió thông trên núi quạt vào hồn thơ.''
Ngày xuân thường được người mình long 
trọng cử hành trong niềm vui, dù còn ở quê 
nhà, hay đang ở quê người. Nhưng sao lại 
có những mùa xuân mà một số thi nhân gọi 
là xuân sầu?  Như Hồ Dzếnh trong bài Xuân 
Đôi Ta:
'' Anh đợi chờ em suốt bấy lâu,
Nhủ thầm xuân thắm chả phai đâu.
Một khi xuân thắm là mong nhớ,
Và cả thiên thu vĩnh viễn sầu.''
Và Hàn Mạc Tử trong bài Sầu Xuân:
'' Ngày xuân như gió thoảng mau,
Tình xuân một khối ai sầu hơn ai.
Mùa xuân như nhắc chuyện đời,
Rượu xuân như gợi những lời nước non.
Thề xuân dù chẳng vuông tròn,
Khóc buồn xuân lại vẫn còn sầu xưa.''

MỤC SƯ TRÍ SỰ LÂM VĂN MINH

''Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi 
sự đều trở nên mới.'' (II Cô-rinh-tô 5:17)
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Thế nào cũng có người thắc mắc ngày tết 
mà nhắc làm chi tiếng ''xuân sầu'' như hai 
nhà thơ quen thuộc của người Việt Nam. 
Thật ra, không phải ai cũng vui xuân. Vui 
làm sao được khi hoàn cảnh gia đình hay cá 
nhân có những chuyện buồn xảy ra trong 
cảnh chia ly, tang tóc, bệnh tật, hay nghèo 
thiếu !
Tôi đã trải qua những ngày xuân đau khổ: 
- Xuân nghèo: năm 1944, ba má tôi buôn 
khoai môn, đi từ làng Vĩnh Châu đến Sàigon 
bằng chiếc ghe nhỏ, phải chèo chống vì 
thuở đó chưa có máy, định kiếm một số tiền 
trả nợ, và cho con cái hưởng một mùa xuân 
vui. Nào ngờ, anh em chúng tôi đang ngủ, 
nghe tiếng ba má tôi nói chuyện. Chúng tôi 
chạy ra mở cửa, nghe ba má tôi than lỗ mất 
cả vốn liếng ! Anh chị em tôi khóc ròng.
- Xuân ly hương: năm 1945, giặc nổi lên, 
cả nhà rời làng ra tỉnh Sóc Trăng. Chúng 
tôi thấm thía cái cảnh ly hương bất đắc dĩ! 
- Xuân mất xe: năm 1966, tôi bị mất một 
chiếc xe gắn máy ngay tại Nhà Thờ Tin 
Lành Bàn Cờ trong ngày Tết Nguyên 
Đán. Tôi mới mượn tiền mua chiếc xe làm 
phương tiện đi từ Bàn Cờ đến Tổng Tham 
Mưu làm việc sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ 
Quan Thủ Đức. 
- Xuân lo âu: năm 1968, tôi du học tại San 
Antonio,Texas, Tết Mậu Thân xảy ra tại 
Việt Nam, tôi nóng lòng muốn biết hoàn 
cảnh gia đình mà biếng ăn, mất ngủ suốt 
một tháng trường. 
- Xuân trong tù: năm 1976, tôi ngồi trong 
khám lớn vì bị cải tạo.
- Xuân tủi nhục: năm 1975-1980, trong 
cảnh quá nghèo, không đủ thức ăn cho con 
cái.
Nhưng khi đọc Kinh Thánh, tôi học được 
điều nầy. Đức Chúa Trời không miễn trừ 
cho con dân Chúa những  hoàn cảnh thống 
khổ. Khổ để rèn luyện tinh thần nương cậy 
Chúa, nhẫn nại chờ đợi ơn phước do Chúa 
ban, và giữ lòng trung tín với Chúa. Hoạn 
nạn xảy đến cho mình chỉ tạm thời, rồi 
Chúa sẽ cho ra khỏi cảnh khổ. Nhiều tấm 

gương của các thánh đồ trong Kinh Thánh 
giúp chúng ta có một tấm lòng mới khi đã 
tin nhận Chúa rồi: Tấm lòng thay đổi từ cũ 
thành mới, tuyệt vọng thành hy vọng, chán 
nản thành sung sướng, than thở thành ca 
ngợi Chúa, hận thù thành tha thứ.
Tiên tri Ê-sai ghi lại một câu giúp chúng 
ta hy vọng:'' Vì Đức Giê-hô-va an ủi Si-
ôn; Ngài an ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài 
khiến hoang mạc trở nên vườn Ê-đen, đồng 
hoang trở nên vườn của Đức Giê-hô-va; 
giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, lời 
tạ ơn và tiếng hát ca.'' (Ê-sai 51:3)
Gia-cốp rời cha mẹ mà trong tay chỉ vài 
chiếc áo, lúc trở về trong cảnh giàu có. 
Giô-sép làm nô-lệ, vào tù rạc, sau thành thủ 
tướng Ai-cập. Bà An-ne than khóc trong 
đền thờ vì tủi nhục không con. Sau đó sinh 
ra Sa-mu-ên và thêm 5 người con nữa. 
Góa phụ tại Na-in đưa người con duy nhất 
ra nghĩa trang trong tiếng khóc; gặp Chúa 
Jêsus, thấy con trai sống lại. Xa-chê mang 
mặc cảm tội lỗi, trèo cây sung mong nhìn 
mặt Chúa, được Chúa cứu rỗi cả gia đình. 
Con dân Chúa có đang gặp cảnh khổ, cũng 
như tôi đã từng khổ, hãy yên tâm. Đức 
Thánh Linh sẽ thay đổi tâm hồn của chúng 
ta: Cũ thành mới, buồn thành vui, xấu thành 
tốt và tội lỗi thành thánh khiết như II Cô-
rinh-tô 5:17 ghi:'' Vậy, nếu ai ở trong Đấng 
Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ 
đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.''  
Nguyền xin Thần Đức Chúa Trời ''khiến 
hoang mạc trở nên vườn Ê-đen, đồng 
hoang trở nên vườn của Đức Giê-hô-va; 
giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, lời 
tạ ơn và tiếng ca hát''  trong chẳng những 
mùa xuân của năm 2020 mà mãi mãi trong 
cuộc đời con dân Chúa đang đọc bài nầy. 
Và chúng ta sẽ gọi mùa xuân sắp tới đây sẽ 
là XUÂN TƯƠI MỚI !

MỤC SƯ TRÍ SỰ LÂM VĂN MINH
Xuân năm 2020. 
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Người Việt đang có một 
nhu cầu lớn nhất. Đó là 
nhu cầu yêu thương. Tôi 

gọi sống yêu thương là sống hòa 
thuận với mọi người và sống 
bình an với Đức Chúa Trời.
Tôi biết nhu cầu lớn nhất của 
người Việt vì tôi là người Việt. 
Tôi yêu tiếng Việt và tôi yêu 
người Việt. Người Việt xứng 
đáng để sống trong mối quan hệ 
hòa thuận với Đức Chúa Trời. 
Rõ ràng hơn nhiều dân tộc khác, 
người Việt là một dân tộc mộ 
đạo, thường tôn trọng các giá trị 
huyết thống và truyền thống của 
gia đình, của dòng họ. Người 
Việt yêu mến cha mẹ, anh em, 
bà con, làng xóm, đình, chùa, 
thánh đường. Người Việt giữ 
gìn mồ mã cha ông. 
Người Việt hay cố gắng sống 
thỏa mãn các tiêu chuẩn đạo 
đức của loài người. Nhân nghĩa 
lễ trí tín. Người Việt sợ mất mặt 
với hàng xóm. Người Việt sợ 
mình không giống ai. Người 
Việt nặng lòng với quê hương. 
Người Việt ca tụng sự thủy 
chung. Người Việt sống tha 
phương luôn thương nhớ quê 
hương. Tôi nhớ mình được sinh 
ra và lớn lên trong một làng quê 
ở tỉnh Quảng Nam, trước nhà tôi 
là dòng sông, sau nhà là biển cả. 
Có bờ biển ngang cát trắng. Có 
biết bao kỷ niệm trải qua thời 
niên thiếu. Tôi không quên cảnh 
nghèo của quê hương, những 
mái nhà tranh, những cái thúng 
chai, những chiếc ghe đánh cá, 
những con cá nục, cá ngừ, cá 
hố, cá thu, những thứ mắm cái, 

những củ khoai lang, những hạt 
đậu phụng... 

Người Việt tha hương luôn 
thương nhớ quê hương
Tôi là người Việt đang sống tha 
phương. Tôi nhớ cái không khí 
thiêng liêng của ba ngày Tết. Nhớ 
tiếng pháo đầu Xuân. Tôi thấy 
thân thương không khí gia đình, 
tình hàng xóm. Tôi cảm phục 
các cách chế biến thực phẩm rất 
ngon của người Việt, những món 
ăn khác nhau của người Miền 
Bắc, Miền Trung, Miền Nam. 
Món nước mắm gừng. Món 
canh chua, cá kho tộ. Trái ớt, trái 
tiêu. Củ khoai lang nướng tro. 
Món chè môn nấu đường ăn đã 
thèm, ly nước mía uống đã khát. 
Tôi quen nghe tiếng mẹ đẻ qua 
các giọng nói khác nhau của mỗi 
miền. Tôi thích những vầng thơ, 
những câu ca dao tục ngữ. Tôi 
thích nhìn gương mặt, nụ cười 
và chiếc áo dài tha thướt của 
phụ nữ Việt Nam. Tôi quen nghe 
tiếng khóc của trẻ thơ, bài hát ru 
con ầu ơ của mẹ, chiếc võng đu 
đưa buổi trưa hè, âm thanh tỏ 
tình của cặp chim cu, tiếng hót lẻ 
loi than thở của những con chim 
tu hú… Tôi nhớ khung cảnh 
chiếc đò chèo qua sông, con đê, 
cây đa, lùm tre, luống mạ, đám 
ruộng… Hồi nhỏ mọi vật chung 
quanh tôi đều to và bây giờ khi 
đã lớn khôn, lên thành phố sống, 
đi đây đi đó, qua Mỹ rồi trở về 
quê hương tôi thấy cái gì cũng 
nhỏ. Cũng những khung cảnh ấy, 
những kích thước ấy nhưng cái 
nhìn của tôi đã đổi khác. 

Người Việt sùng đạo và không 
muốn thay đổi đạo
Người Việt là dân tộc tâm linh ưa 
suy nghĩ, vì thế cho nên các tôn 
giáo có đất màu mỡ phát triển. 
Người Việt thích theo đạo và 
nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, đạo 
nào cũng dạy người ta làm lành 
lánh dữ. Vì cái đức tính có tình 
có nghĩa, có thủy có chung nên 
người Việt không thích thay đổi, 
nhất là thay đổi cái truyền thống 
do ông bà để lại. Người Việt sùng 
đạo nhưng chưa biết thế giới chỉ 
có hai thứ đạo. Đó là đạo của 
người và đạo của Trời. Người 
Việt đã chọn đạo của người, do 
loài người sáng lập, theo triết lý 
của con người. Vì thế các thứ 
đạo khác nhau đã có mặt trên quê 
hương ta, như đạo Khổng, đạo 
Phật, đạo Lão, đạo Cao Đài…và 
đạo thờ ông bà. 
Người Việt thích tự do tín 
ngưỡng, vì thế họ quen thân 
với các mái đình, mái chùa, câu 
kinh, tiếng kệ, những hội hè, 
đình đám, những phong tục tập 
quán cổ truyền… Người Việt 
chuộng cổ và thích làm theo số 
đông. Người Việt quen thờ cúng, 
nhiều khi không biết cúng ai, 
cúng để làm gì. Không biết mà 
vẫn cứ làm. Khi không biết lựa 
chọn thì cứ để người khác chọn 
lựa cho mình. Thông thường ông 
bà hay cha mẹ đã quyết định, thì 
con cháu cứ việc vâng theo, cho 
đó như là bổn phận của mình. 
"Áo mặc sao qua khỏi đầu!" Con 
cháu vì thế cứ vâng lời người đi 
trước. Không phân vân, không 

NGƯỜI VIỆT VỚI NHU CẦU YÊU THƯƠNG
MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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tính toán, không thắc mắc. 

Người Việt không phân biệt 
đạo của người và đạo của 
Trời
Người Việt thích những gì 
thiêng liêng huyền bí. Cái gì có 
tính nhiệm mầu, gần gủi, thiêng 
liêng, lâu đời, truyền thống thì 
được trọng. Các tôn giáo Á Đông 
thường mang màu sắc huyền bí, 
linh thiêng. Nhiều người Việt 
không trả lời được tại sao mình 
theo đạo, mình tin ai, tin gì và 
hành đạo thế nào. Họ tự biện minh 
cho đường đạo mình đi theo. Xưa 
bày nay bắt chước. Đạo nào cũng 
tốt. Đường nào cũng tới La-mã. 
Không lẽ ông bà mình sai sao? 
Không biết. Không chắc. Cũng 
không sao! Ít người đặt câu hỏi 
rằng các tôn giáo Á Đông đã 
đem lại gì cho thế giới nói chung 
và cho gia đình mình nói riêng. 
Ít người dám hỏi đây là tôn giáo 
hy vọng hay thất vọng. Ít người 
dám phân tích sự kiện, "Xem trái 
thì biết cây." Ít người dám đặt 
vấn đề: “Đã ngàn đời qua, các 
tôn giáo Á Đông đã đem lại gì 
cho nhân loại?” Ít người Việt biết 
mình đang sống thù nghịch với 
Đức Chúa Trời. Người Việt đang 
ở dưới cơn thạnh nộ của Đức 

Chúa Trời. Người Việt cần biết 
Đạo Trời. 

Người Việt cần tìm kiếm 
Nước Trời
Người Việt không biết rằng Đức 
Chúa Trời là Đấng Tối Thượng 
“có một không hai.”  Ngài là 
Đấng kỵ tà. Ngài không chấp 
nhận tội lỗi, Ngài không chấp 
nhận tà thần. Ngài phán, “Ngoài 
Ta, ngươi chớ có các thần nào 
khác.” Ngài là ánh sáng. Ngài 
là sự sống. Ngài thích chúng ta 
nói thật, sống yêu thương thật. 
Ngài muốn chúng ta tin cậy và 
vâng lời Ngài. Kinh Thánh cho 
biết Đức Chúa Trời luôn giữ lời 
hứa: "Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp 
được khi các ngươi tìm kiếm Ta 
hết lòng." Kinh Thánh cũng báo 
trước, "Kẻ đến gần Đức Chúa 
Trời phải tin là có Đức Chúa Trời 
và Ngài là Đấng hay thưởng cho 
kẻ tìm kiếm Ngài." 

Người Việt đang được Trời 
thương
Tôi tin người Việt đang được 
Trời thương vỉ Ngài còn ban 
cơ hội để người Việt ăn năn trở 
lại thờ Trời, sống trong sự yêu 
thương của Ngài.

Kinh Thánh cho biết dầu Đức 
Chúa Trời thánh khiết nhưng Ngài 
cũng là Đấng yêu thương. Kinh 
Thánh mô tả: “Vì Đức Chúa Trời 
yêu thương thế gian, đến nỗi đã 
ban Con một của Ngài, hầu cho 
hễ ai tin Con ấy không bị hư mất 
mà được sự sống đời đời” (Giăng 
3:16). Kinh Thánh khuyên dạy 
chúng ta có bổn phận yêu người 
và yêu Trời. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, 
chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; 
vì sự yêu thương đến từ Đức 
Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh 
từ Đức Chúa Trời và nhìn biết 
Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, 
thì không biết Đức Chúa Trời; vì 
Đức Chúa Trời là sự yêu thương. 
Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng 
ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: 
Đức Chúa Trời đã sai Con một 
Ngài đến thế gian, đặng chúng ta 
nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu 
thương ở tại đây: ấy chẳng phải 
chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, 
nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và 
sai Con Ngài làm của lễ chuộc 
tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, 
nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng 
ta dường ấy, thì chúng ta cũng 
phải yêu nhau. Chưa hề có ai 
thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng 
ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời 
ở trong chúng ta, và sự yêu mến 
Ngài được trọn vẹn trong chúng 
ta” (1 Giăng 4: 7-12). 

Bạn có muốn tình yêu Trời tuôn 
chảy tràn ngập trong lòng bạn 
không? 
Bạn có muốn trở lại thờ Trời 
hôm nay không?
MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

Xin liên lạc:
NGƯỜI VIỆT THỜ TRỜI

Hướng Đi Ministries
P. O. Box 570214
Dallas, TX 75357
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Thưa ông,
Trước hết, xin thưa với ông là Y khoa học 
thực nghiệm hiện nay vẫn tin rằng, bệnh 
tiểu đường chỉ có thể kiểm soát được bằng 
các loại Âu dược như thuốc chích Insulin 
và các loại dược phẩm uống để hạ đường 
trong máu cộng thêm giữ gìn ăn uống và 
vận động cơ thể.
Còn về loại “thần dược” mà ông hỏi thì 
thực ra chúng tôi cũng có rất ít hiểu biết, 
mà chỉ thấy trên truyền thanh truyền hình, 
báo chí. Nhờ ông hỏi cho nên chúng tôi 
vào internet tìm đọc và chia sẻ với ông và 
độc giả như sau.
Trên internet, có một số bài nói về sản 
phẩm này, mà đa số do các tác giả từ Đông 
phương viết. Điều này cũng dễ hiểu vì 
sản phẩm ông nói tới có nguồn gốc từ các 
quốc gia châu Á và đã được dân chúng 
nơi đây dùng từ nhiều ngàn năm về trước. 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
BÁC SĨ NGUYỄN Ý ĐỨC

Sản phẩm được gọi là “Đông Trùng, Hạ 
Thảo”, tiếng Việt mình có thể gọi là “mùa 
Đông là côn trùng mà mùa Hạ trở thành 
loại thảo”.
Nguyên lai như sau.
Một loại trùng có tên khoa học khó đọc 
khó nhớ là Cordicep Sinensis, mà chúng 
tôi xin tạm gọi là “Trùng Đặc Biệt” và một 
loại nấm cũng đặc biệt, “Nấm Đặc Biệt”.
Cả hai đều mọc tự nhiên dưới mặt đất ở 
các vùng núi cao cả mấy ngàn mét, tại 
các quốc gia giá lạnh Châu Á như Tây 
Tạng, Hi Mã Lạp sơn, Vân Nam bên Tầu, 
Nepal…
Trùng nằm dưới đất cả dăm năm và sống 
bằng chất dinh dưỡng từ rễ cây trong suốt 
mùa Hạ để sửa soạn cho giấc ngủ trong 
mùa Đông. Cũng trong tiết Đông này, 
trùng tiêu thụ một số lớn Nấm Đặc Biệt”. 
Nấm sống nhờ và lớn lên trong cơ thể côn 
trùng khiến cho trùng này chết vì “bội 
thực”.
Tới đầu Xuân vào Hạ, một loại nấm khác 
mọc ra từ đầu của Trùng, lớn lên thành 
hình một củ rễ dài ngắn trên dưới mươi 
cm, lớn ½ cm.
Đó là nguồn gốc tạo thành của “Đông 
Trùng Hạ Thảo”, mùa đông là côn trùng, 
mùa hạ là loại thảo. Cái tên cũng rất là hấp 
dẫn và mang tính cách hơi huyền b
Và thổ dân hái mang về dùng, như một 
thực phẩm hoặc để chữa mấy bệnh thông 
thường và họ thấy tốt cho sức khỏe.Tiếng 

Kính gửi bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Chúng tôi thấy quảng cáo Đông Trùng Hạ Thảo là một thần dược, chữa được nhiều 
bệnh nan y. Xin bác sĩ vui lòng giúp chúng tôi tìm hiểu coi xem có đúng như vậy hay 
không, trước khi mua về dùng. Chúng tôi tuổi cũng gần 70, chỉ bị bệnh tiểu đường mà 
thôi. Liệu có nên uống thuốc này thay vì chích insulin.
Thành thực cảm ơn Bác sĩ.

TRẦN NGỌC TÂN
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lành đồn xa, dân chúng nô nức tìm kiếm, 
trước là tự dùng sau mang bán lấy tiền.
Một số khách du lịch tới thăm phong cảnh 
các nơi đó, thấy dân chúng dùng và nói 
là có thể chữa bệnh, bèn dùng thử, gật gù 
tấm tắc khen, về nhà viết lại. Đi xa về phải 
có câu chuyện gì hấp dẫn kể lại làm quà 
với bà con ở nhà. Và, từ đó tiếng lành đồn 
xa, dân chúng khắp nơi tò mò, mua về 
dùng thử.

Kỹ nghệ sản xuất Đông Trùng Hạ 
Thảo ngày nay

Vì là một sản phẩm hiếm, lâu năm mới 
thành hình cho nên nguồn cung cấp cạn 
dần, mà người tìm kiếm ngày càng đông. 
Càng hiếm thì càng quý, và giá cả cũng 
tăng theo, tùy nơi sản xuất và tùy cách 
“khuyến mãi”, hình thức trình bày. Đã có 
nhiều thương nhân “đánh hơi” được đây là 
một nguồn tài chánh lớn có thể làm giầu, 
cho nên họ đã nghĩ ra cách trồng các loại 
nấm này, bán cho người muốn có sức khỏe 
tốt.
Vào đầu thập niên 1980, Trung Hoa đã bắt 
đầu nuôi một loại nấm Cordyceps sinensis 
nhân tạo, khác với C. sinensis thiên nhiên 
và giới thiệu nấm này có tác dụng mạnh 
hơn.
Hiện nay đã có nhiều quảng cáo giới thiệu 
về sản phẩm này, căn cứ vào kinh nghiệm 
của người dùng.

Có những giới thiệu rằng ĐTHT có thể 
chữa được rất nhiều thứ bệnh, từ tim, phổi, 
thận tới ngoài da, tình dục, tăng cường khả 
năng miễn dịch, giúp sống trường thọ...
ĐTHT đã được giới thiệu như là một 
Tiberian Viagra…rằng đã được nhiều 
nghiên cứu công nhận giá trị chữa bệnh…
nhưng rất tiếc chúng tôi chưa có cơ duyên 
đọc kết quả nghiên cứu khoa học nào về 
sản phẩm này.
Một vài bài viết nêu ra thành phần hóa học 
chung chung của sản phẩm, như là:
“Theo Y học Trung Quốc, Đông Trùng Hạ 
Thảo là 1 trong “Tam bảo Trung Hoa”, gồm 
nhân sâm, ĐTHT và nhung hươu. ĐTHT 
có 17 acid amin, có D-mannitol, có lipid, 
có nhiều nguyên tố vi lượng và khoáng 
chất như Al, Si, K, Na.... Quan trọng 
hơn là nó nhiều hoạt chất sinh học như 
cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, 
hydroxyethyl-adenosine và nhóm hoạt 
chất HEAA (Hydroxy-Ethyl-Adenosine-
Analogs). Bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều 
loại vitamin (trong 100g ĐTHT có 0,12 g 
vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 
mg vitamin C, ngoài ra còn có vitamin B2, 
vitamin E, vitamin K...)”.
Tuy nhiên chúng tôi không thấy nói rõ kết 
quả này là do khoa học gia nào tìm ra.
Trong khi đó thì lại có bài viết nói rằng: 
“Sách Y học cổ truyền Trung Hoa coi 
ĐTHT là vị thuốc có tác dụng “Bổ phế ích 
can, bổ tinh điền tủy, chỉ huyết hóa đàm”, 
“Bổ phế ích thận, hộ dưỡng tạng phủ”, 
“Tư âm tráng dương, khư bệnh kiện thân”, 
có thể chữa được “Bách hư bách tổn”…
Trên Internet, chúng tôi thấy có một bác sĩ 
chuyên về điều trị ung thư Hoa Kỳ, Brian 
D. Lawenda, đưa ra ý kiến như sau về 
tác dụng liên quan tới tính miễn dịch cùa 
ĐTHT:
“Cordiceps Sinensis đã được giới thiệu 
và dùng như một loại kích thích hệ miễn 
dịch, (cũng như chống ung thư, chống oxi 
hóa). Nhưng xin hãy lưu ý là có nghiên 
cứu lại nói rằng sản phẩm này cũng có tác 
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dụng làm giảm khả năng miễn dịch. Tại 
sao vậy? Có thể là có nhiều loại nấm khác 
nhau: có thứ tăng có thứ lại giảm khả năng 
miễn dịch tùy theo cách trồng và cách thu 
hái đông trùng hạ thào.. Thành ra phải hết 
sức cẩn thận khi mua về dùng”.
Mà bệnh nhân ung thư lại có tính miễn 
dịch khá thấp sau khi được điều trị với 
thuốc hóa học”. Và vị bác sĩ này giới thiệu 
nên mua một sản phẩm đông trùng hạ thảo 
của một thân hữu chủ nhân một công ty 
chuyên nuôi trồng các loại nấm…
Một người khác là nhà chuyên môn về 
massage trị liệu, bà Christa Miller viết về 
Cordiceps như sau:
“Cordiceps là một loại nấm mọc ra và lớn 
lên từ cơ thể con carterpilars. Mặc dù khoa 
học hiện nay chưa xác định công dụng của 
nó nhưng cordiceps đã được nhiều nhà 
chuyên môn dược thảo và một số khoa học 
gia phương Tây tin tưởng đây là một cây 
thảo rất mạnh để giúp cơ thể tăng cường 
sức khỏe với nhiều cách khác nhau”.

Kết luận
Tóm lại, mặc dù Đông trùng Hạ thảo đã 
được dùng từ nhiều ngàn năm như một sản 
phẩm có ích lợi cho sức khỏe nhưng xin 
nhắc nhở là trước khi dùng thảo mộc này 
hoặc bất cứ dược thảo nào, nên thông báo 
cho bác sĩ gia đình biết:
- Là mình đang dùng dược phẩm nào và 
đang bị dị ứng với bất cứ dược phẩm hoặc 
chất dinh dưỡng phụ thêm nào;
- Đang có thai hoặc dự trù sẽ có thai trong 

tương lai gần;
- Đang cho con bú sữa của mình;
- Đã từng bị các bệnh về tinh thần như 
Trầm cảm, ung thư nhũ hoa, bị loét dạ dày
- Đang điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh 
tim mạch…
Cũng xin nêu ra là, các “quảng cáo” về 
dược thảo cũng đều có chú thích như sau:
NOTE: “These claims have not been 
evaluated by the FDA. Our products are 
not intended to diagnose, treat, cure or 
prevent any disease. Health decisions are 
much too important to be made without 
the advice of a Doctor or other Health Care 
Practitioner. We invite and encourage you 
to share this information with your doctor. 
We are happy to share all of our research 
materials with any doctor who asks”.
Tiếng Việt dịch như sau:
“Các giới thiệu này chưa được kiểm 
chứng bởi cơ quan FDA. Các sản phẩm 
của chúng tôi đều không có mục đích để 
chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc phòng 
ngừa bất cứ loại bệnh nào. Quyết định về 
sức khỏe quá quan trọng để thực hiện khi 
chưa có ý kiến của bác sĩ y khoa hoặc các 
nhà chuyên môn y tế. Chúng tôi xin và 
khuyến khích quý vị chia xẻ các dữ kiện 
này với bác sĩ gia đình. Chúng tôi cũng 
sẵn sàng chia xẻ kết quả các nghiên cứu 
của chúng tôi với bất cứ y khoa bác sĩ nào 
muốn có”.

BÁC SĨ NGUYỄN Ý ĐỨC
www.bsnguyenyduc.com

Trân trọng cảm ơn quý đồng hương, quý Hội Thánh, quý ân nhân quảng cáo và 
quý bạn đọc đang đọc báo Hướng Đi. 
Cảm ơn các bạn đã và đang góp phần giữ cho báo Hướng Đi còn sống và phát 
triển. Chúc mừng toàn thể quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và mạnh 
sống an vui trong tin yêu hy vọng. 

BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN HƯỚNG ĐI
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- CARY NC, đất đượm mật và 
sữa! Cơ hội tốt cho gia đình trẻ 
con nhỏ! Nay vợ chồng muốn 
làm partime, được nghỉ ngơi và 
hầu việc Chúa. 
- Tìm vợ chồng trẻ hợp tác 
trong tình thân trong Chúa. 

Text ERIC  
               for more info.

ERIC HUYNH VÕ 

ĐẶC SAN

Hướng Đi 
VĂN HÓA, ĐỨC TIN, ĐỜI SỐNG

PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC
BA THÁNG MỘT LẦN    

(Xuân, Hạ, Thu, Đông)

1/4 TRANG TRẮNG ĐEN GIÁ 50$
1/4 TRANG MÀU ĐẸP GIÁ 100$

Liên lạc: 
huongdimagazine@gmail.com

Hoặc gọi: 469-493-2307
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VIỆTWELL - Là văn phòng  chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho
                         người có thu nhập thấp hay có Medicare, Medicaid...
VIỆTWELL - Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, 
                         tận tâm và nhiệt tình sẽ giúp quý vị có cuộc sống ý nghĩa hơn, sống 
                         vui, sống khỏe, sống trường thọ...
VIỆTWELL - Đưa nhân viên đến tận nhà chăm sóc cho quý vị hay sẽ huấn luyện 
                         và trả thù lao cho người thân là người trực tiếp chăm sóc.
VIỆTWELL - Sẽ giúp quý vị nếu cần dụng cụ y tế như: xe lăn, walker, giường nhà 
                         thương... và nhiều quyền lợi khác.
VIỆTWELL - Giúp công việc thường nhật mỗi ngày: - Uống thuốc

- Nấu cơm
- Giúp vệ sinh cá nhân
- Tập thể dục
- Dọn dẹp nhà cửa
- Giúp ăn uống
- Giặt quần áo
- Đi chợ, mua sắm

Chương trình này hoàn toàn không ảnh hưởng đến những quyền lợi quý vị 
đang có như: SSI, SSA, Food Stamp, Housing...

ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ NGAY HÔM NAY HÃY GỌI

(972) 786-6364  -  (817) 299-8888

VIỆTWELL - SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO

HOMECARE SERVICES

TRUNG TÂM PHỤC VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI GIA
124 W. Pioneer Pkwy, Arlington, Texas 76010
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Tết, thì cũng chỉ là… Tết thôi, như 
những ngày lễ khác, có gì để mà kẻ 
phương xa phải nhớ rưng rức và buồn 

đến não lòng! Đã có lúc tôi tự hỏi mình như 
vậy. Mà cũng đã bật cười khi nghĩ đến một 
ai nào đó nặng lòng với quê hương, chắc 
chắn sẽ thận trọng nêu ra một số lý do vì sao 
người tha hương lại nhớ Tết, và cuối cùng 
không chừng sẽ mắng tôi một trận nên thân, 
bảo tôi là dân mất gốc! 
Năm đầu tiên tôi rời quê nhà, chỉ còn hai 
tháng nữa là Tết nên tôi buồn lắm. Không, 
phải nói là buồn não lòng mới đúng. Buồn 
đến tưởng chừng không thể nào chịu nổi. 
Thuở đó như câu hát, “một lần đi là một lần 
vĩnh biệt”, tôi và những người cùng hoàn 
cảnh đã chẳng biết đến bao giờ mới có thể 
về lại thăm quê cũ, thăm người thân, nói gì 
đến ăn một cái Tết. Tôi ra đi theo diện bảo 
lãnh bằng máy bay một cách rất an toàn. Có 
tiễn đưa, có tiệc tùng chia tay. Trước ngày 
đi còn được khám sức khoẻ và chích ngừa. 
Tuy nhiên không thể được phép chọn ngày 
đi như ngày nay, mà phải chờ sở ngoại vụ 
gửi thư đến nhà cho biết bao giờ thì được đi 
nhận vé máy bay. Và vé, luôn luôn định sẵn 
chỗ ngồi, giờ giấc, chuyến bay và hãng bay, 
còn người được gọi đi nhận thì như trúng 
thưởng, trúng lotto. Mà thật sự cũng có thể 
ví đó như trúng lotto vì lúc ấy có vô số gia 
đình đã có visa… từ khuya rồi, nhưng hoàn 
toàn không biết đến bao giờ mình mới được 
lên máy bay. Nhiều gia đình khác được gọi 
đi nhận vé, nhưng năm lần bảy lượt vẫn 
không có. Người thì cầm vé trên tay rồi lại 
không có tên trong danh sách lên phi cơ. 
Vân vân. Rất, rất nhiều điều bất thường và 
bất trắc vào thời đó mà chẳng ai được giải 
thích lý do tại sao lại như vậy, và điều buồn 
cười hơn là không ai dám thắc mắc, không 
ai dám hỏi. Cứ như thể đó là điều quốc cấm, 
bí mật quân sự, hỏi đến sẽ không được chấp 
thuận cho đi nữa! 

TẾT VÀ TÔI 
HOÀNG NGA

Từ lúc làm thủ tục, nộp hồ sơ, cho đến khi 
đi phỏng vấn, được đồng ý, được cấp visa, 
được gọi đi nhận vé máy bay, là một khoảng 
thời gian rất dài và rất hồi hộp. Nên vì thế 
mà khi mẹ con tôi được sắp xếp chuyến bay 
một cách vô cùng dễ dàng, suôn sẻ, tôi lại 
tỏ ước muốn được đi sau Tết thì mọi người 
chung quanh đều lớn tiếng mắng. Ai cũng 
bảo được đi là may lắm rồi, còn đòi hỏi nọ 
kia. Người khác bảo đi mới quan trọng chứ 
Tết nhất thì đâu có gì mà rối lên! Tết nhất 
thì có gì để mà rối! Phải, vì Tết không phải 
là ngày đi thi, không là ngày thành hôn đã 
mời quan khách đến chung vui với mình 
nên chẳng thể thay đổi, cũng không phải là 
ngày được tiến cử vào một vị trí nào đó ở 
chỗ làm, càng không phải là ngày… có vé 
máy bay đi định cư nước ngoài. Vì tất cả 
những ngày quan trọng ấy có thể chỉ xảy 
đến một lần, có thể là cơ hội duy nhất, còn 
ngược lại Tết thì năm nào lại không đến! 
Không ăn Tết, không đón Tân Xuân, không 
Giao Thừa chắc chắn là chẳng… chết thằng 
Tây nào, cuộc sống cũng đâu có gì trở nên 
khác thường! 
Tuy nhiên trong tâm trạng kẻ ra đi không 
một hứa hẹn có ngày được trở lại, tôi làm 
sao có thể nghĩ như vậy. Vì vậy những ngày 
cận Tết và đúng vào ngày Tết lần đầu tiên ở 
quê người, thì tôi đã như môt con mèo ốm, 
như một người mất hồn. Chung quanh tôi 
mọi thứ đều trở nên u ám. Nhìn đâu cũng 
có thể bật khóc. Một vạt cỏ lau, một tàu lá 
chuối ven rào hàng xóm, một con đường rải 
đá nhìn thấy ở đâu đó, một tiếng chim quạ, 
thậm chí một mảng nắng chiều soi trên lối 
đi ngoài cửa…, dẫu chẳng có gì liên quan 
đến Tết, vẫn làm tôi liên tưởng đến những 
cảnh vật ở quê nhà chiều ba mươi, sáng Tân 
Xuân. Tôi đã buồn khổ như đánh mất một 
báu vật vô cùng quan trọng trong cuộc đời 
mình. 
Nhưng vào năm sau, mới là một cái Tết tôi đã 
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đổ nước mắt nhiều hơn. Mới thê lương hơn. 
Bởi ngay vào ngày mùng một, đã không Tết 
nhất, tôi lại còn khám phá ra những bằng 
chứng có một người phụ nữ khác chen chân 
vào đời sống hôn nhân của mình. Tình cảnh 
gia đình tôi lúc ấy trở nên bi đát, thảm sầu 
hệt như một cảnh chợ chiều cuối năm. Hay 
nói đúng hơn là tôi, xa nhà, không người 
thân, không cả bạn bè mà lại rơi vào cảnh 
ngộ như vậy mới ai oán, não nùng. Do đó 
dẫu Tết, tôi vẫn không thể nào còn hơi sức 
để nghĩ đến Tết. Dẫu Tết, tôi vẫn khóc sưng 
cả mắt, vẫn tưởng thế giới đã hoàn toàn sụp 
đổ trước mặt mình. * Người ta nói, cuộc 
sống luôn luôn có những cánh cửa, những 
con đường, những hướng đi để rẽ sang lối 
khác khi ai đó gặp bế tắc mà muốn không 
ngồi một chỗ để thở than cho số phận. Tôi 
đã… miệt mài khóc lóc như vậy cho đến 
ngày một cánh cửa, một con đường mở ra 
với tôi. Một cánh cửa rộng hơn và đẹp đẽ 
hơn, một con đường êm ái hơn, thênh thang 
hơn tất cả những gì tôi từng trải trong quá 
khứ. 
Tôi đã gõ vào cánh cửa mà Thiên Chúa hứa, 
“Hãy xin sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ 
cửa sẽ mở cho, bởi vì, hễ ai xin thì được; ai 

tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở”. (Phúc 
âm Ma thi ơ 7:7). Tôi đã được vực dậy, và đã 
dám trực diện với cuộc đời cùng hoàn cảnh 
của mình bằng một sức lực mới như lời 
Chúa hứa, “Hãy trao gánh nặng ngươi cho 
Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi” 
(Thi-thiên 55:22). Câu Kinh Thánh đầu tiên 
tôi thuộc, cũng nằm trong sách Thi Thiên, 
chạm vào tôi, “Sự khóc lóc đến trọ ban 
đêm nhưng sáng ra bèn có sự vui mừng” 
(30:5), khiến tôi bật dậy lau nước mắt, gạt 
khô những giọt lệ, tập bước theo Chúa với 
lời cầu nguyện và phó thác đời mình trong 
tay Ngài. 
Thành thật mà nói là không phải một sớm 
một chiều tôi vững vàng bước đi một cách 
dễ dàng như vậy. Vì để nuôi con mà không 
có sự hỗ trợ của người đàn ông bên cạnh, 
tôi đã phải vùng vẫy rất nhiều. Càng không 
phải hễ là người đã tin Chúa thì tôi không 
gặp trở ngại. với những hiện thực chung 
quanh. Trong lúc tiếng Anh chỉ biết căn bản 
từ những năm trung học, rồi với một công 
làm việc có mức lương khiêm tốn trong 
thời gian đầu tiên, tôi đã phải nhọc nhằn 
ghê lắm. Nhưng với sự hỗ trợ tinh thần và 
được sự cầu thay từ anh chị em trong cộng 
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đồng con dân Chúa, được lời Chúa làm trụ 
cho tôi nghiêng vai những lúc tôi xiêu ngã, 
những tháng năm sau đó, nhận sức mới từ 
nơi Chúa, sự an ủi của Ngài, tuy chậm chạp 
nhưng tôi dần dà vững tâm và đi trong sự an 
lành vững chắc tựa như bài hát tôi vẫn thích 
“Tâm linh tôi yên ninh thay”.  
Tôi bắt đầu ăn Tết với anh chị em trong Hội 
Thánh. Từ Úc rồi cho đến Âu châu. Ở mỗi 
Hội Thánh tôi nhóm, tôi tham gia khi nấu 
nướng với các bà các cô, khi tập kịch với các 
cháu, khi trang hoàng làm pháo Tết với các 
anh chị, rồi phụ bán hội chợ Tết, hát trong ca 
đoàn… Những chiều ba mươi, ngày mùng 
một ở Hội Thánh, tôi tất bật đến chẳng còn 
thì giờ để “nhớ về quê nhà, nhất là những 
buổi chiều mưa rơi…”. Tôi tưng bừng áo 
xống ngày đầu năm, đi hái lộc là những câu 
Kinh Thánh treo trên những nhành Climatis 
trông giống như mai, hoặc mai giả làm bằng 
nhựa hay vải. Tết ở quê người, từ không khí, 
thời tiết cho đến quang cảnh đều… không 
thật. Ở Úc, trời tháng Chạp tháng Giêng 
nắng đổ lửa, nhìn ra đường cứ như nhìn mặt 
hồ lấp lánh nước, người dân địa phương  lại 
quần shorts áo thun nên khó có thể nào hình 
dung ra được một không khí Tết. Ở Đức rồi 
ở Mỹ thì lại chỉ có thể thấy tuyết trắng xoá 
vào những ngày này. Tôi vẫn hay đùa là nếu 
có một ông nào đó thích tôi chắc cũng không 
dám đến thăm đêm ba mươi, vì không làm 
sao tìm được người phu quét đường giữa lúc 
trời băng giá để kiếm cho ra một chiếc lá 
vàng mà làm bằng chứng yêu tôi!  
Cũng vẫn xa nhà, vẫn những cái Tết… giả 
bộ, nhưng điều quan trọng nhất với tôi là tôi 
đã không còn thấy buồn nữa. Không phải 
vì tôi bận rộn với anh chị em trong nhà thờ, 
hay vì tôi đã quên những tháng ngày cơ cực, 
những tháng ngày bị bỏ rơi ở quê người, mà 
chỉ vì lòng tôi tươi mới. Trời có sắp Tết hay 
chẳng Tết, tôi cũng vui như Tết. Khi sang 
định cư ở Hoa Kỳ, lại là một nơi không 
bạn bè và đồng hương thì chỉ đếm trên đầu 
ngón tay, nhưng cứ cận Tết, con rể tôi, là 
người Mỹ, nhưng vẫn luôn nhắc chừng 
tôi làm bánh tét, bánh chưng, hai cháu tôi 
lại hỏi bà ngoại đã… giặt mùng màn chăn 

chiếu chưa, rồi con gái tôi đi mua sắm bánh 
mứt…, khiến tôi không thể nào không thấy 
Tết. Chúng tôi “ăn” Tết với nhau bất kể thời 
tiết, hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Thậm 
chí có năm trời bão lớn, máy sưởi hư chúng 
tôi phải ra khách sạn ở vài ngày mà cũng cố 
mang theo bánh tét, dưa món rồi hỉ hân “ăn” 
Tết. Ở những nơi tôi từng sống hay đi qua, 
nhiều chốn đông đồng hương, và có vô số 
hội đoàn, nên không khí Tết có vẻ rất rộn rã. 
Hoa quả, bánh mứt được bày bán giống hệt 
như ở quê nhà. Ở những nơi khác như Nam 
Cali, pháo còn được đốt tưng bừng, rân 
ran trên phố. Nhà thờ, chùa chiền tổ chức 
nghinh Xuân, cộng đồng tổ chức hội chợ, 
văn nghệ văn gừng với những ca sĩ, nghệ 
sĩ nổi tiếng, rồi người người nhà nhà thăm 
viếng chúc phúc nhau y như… Tết thật. 
Tuy vậy vẫn có rất nhiều người không cảm 
thấy vui. Vẫn có rất nhiều người phàn nàn 
Tết quê người thiếu không khí, thiếu mùa 
xuân. Nhiều người vẫn buồn rầu thờ ơ đứng 
ngó người chung quanh mình trẫy hội.  Tôi 
không dám chắc do lòng buồn hay do trong 
thâm tâm người ấy không cảm thấy hài lòng 
với những gì mình có. Mà kỳ lạ hơn, là 
thỉnh thoảng lại có một số bè bạn tôi, người 
quen biết, những người còn ở lại trong 
nước, khá thành công trong xã hội, về vật 
chất có thể nói không thiếu thứ gì, năm nào 
cũng có thể đón Tết với gia đình, bà con và 
thân cận, nhưng vẫn than thở Tết chẳng có 
gì vui.  Tôi không dám hỏi thực hư, nhưng 
nhớ đến câu thơ của thi hào Nguyễn Du, 
“người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” mà 
bâng khuâng, mà xuyến xao cho bạn. Tôi 
cũng không dám nói phải chăng tôi có niềm 
vui thật sự từ đấng ban cho, nên dẫu Tết ở 
nơi đây chỉ là… fake, nhưng vẫn thấy vui? 
Lại thêm một điều, tôi biết mình được lắm 
phước hạnh từ nơi Chúa, nên đầu năm, dẫu 
không có ai tới “xông đất” với những câu 
chúc lành, vẫn thấy lòng mình vô cùng hạnh 
phúc. Tết và tôi, như vậy đó….

HOÀNG NGA
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Cứ những ngày tết đến, tôi 
lại bồi hồi nhớ lại một kỷ 
niệm có lẽ suốt đời không 

thể nguôi quên.
Tết năm ấy, nắng ấm trở lại, đất, 
trời, cây, cỏ, núi rừng, dòng suối 
như bừng tỉnh sau những ngày 
mưa bụi, gió cào, rét đậm rét hại. 
Tôi đang học lớp tám, em trai tên 
là Thào, lớp năm. Hai anh em 
được nghỉ tết sớm.
Ngày còn bé, đôi lần được về quê, 
bố mẹ còn địu trên lưng. Chẳng 
được về vào dịp tết bao giờ, nên 
chẳng biết gì về tết quê.
Thấy hai anh em vùi đầu vào 
đánh điện tử, xem ti vi, chơi cờ 
vua, thi thoảng mới cầm cuốn 
sách để đọc. Việc trong nhà đã có 
chị giúp việc làm hết. Thấy vậy, 
bố mẹ bảo:
- Bà nội mất rồi, ông nội tuổi già 
đã ngoài bảy mươi, quê miền núi 
nhà nọ cách nhà kia cũng phải vài 
chục mét. Để ông nội vò võ một 
mình cũng tội, năm nay cho hai 
đứa về quê sớm để ông nội đỡ 
nản. Bố mẹ về sau.
Cả hai anh em mừng quýnh. Em 
Thào, nói như reo:
- Đi ngay hôm nay được không 
mẹ.                             
- Liệu có nhớ đường về quê 
không?
- Sao không, xuống bến ô tô thị 
xã, rồi bắt ô tô về huyện, từ huyện 
đi đường men sông Đáy, đến khu 
chợ có cây đa thật to, rồi rẽ vào 
núi là tới nhà.
- Con đường ngày ấy, nay khác 
xưa nhiều, chuẩn bị, sáng mai đi. 

TẾT QUÊ
TRẦN HUY VÂN

Cũng cho hai đứa tự về xem có 
đáng là con trai thành phố không.
Hai anh em tôi náo nức như cậu 
học trò nhỏ sau bao ngày học tập 
vất vả được về quê nghỉ hè vậy.
Quen sống ở thành phố, chỉ biết 
vùi đầu vào ăn, rồi học, không 
phải mó tay làm việc gì, ngay 
cả giặt quần áo, rửa bát, lau nhà, 
mọi việc đã có bố mẹ, cô giúp 
việc làm cho. Bố mẹ chỉ yêu cầu, 
phải học cho giỏi. Chỉ như thế ra 
đời mới kiếm được miếng ăn.
Anh em tôi, ngay từ bé đã được 
sống trong cưng chiều, chỉ biết 
người khác phục vụ mình, không 
phải phục vụ ai. Dù chỉ là công 
việc nhỏ nhất, lấy cho người lớn 
một que tăm. Ngoài thời gian 
đến trường, còn lại ở trong nhà 
cứ như bị giam lỏng vậy. Nhà ở 
thành phố, chỉ quanh quẩn trong 
căn phòng có mấy mét vuông, 
bức bối tưởng không chịu nổi. 
Ra đường không có người lớn 
đi kèm, sợ bị xe cán, hay sa đà 
vào những tụ điểm vui chơi thành 
đứa trẻ hư hỏng ngay.
Quê bố, mẹ đều ở miền núi mà 
anh em tôi chưa một lần được 
tắm suối, leo núi, chỉ nhìn thấy 
cảnh núi rừng trên ti vi. Lần nào 
được về cũng chỉ quanh quẩn 
trong ngôi nhà sàn của ông nội 
rồi lại đi ngay.
Nay được về quê núi, lại không 
có bố mẹ quản thúc còn vui 
sướng nào bằng.
Trên đường về, nhìn thấy cái gì 
cũng lạ, được ngắm những cây 
đào, cây mơ trồng thành vườn, 
nhiều cây đã bắt đầu đơm hoa ở 

các nhà hai bên đường, hai anh 
em thấy háo hức lạ thường, đi 
không biết mệt nữa. Em Thào 
hỏi:
- Nhà ông nội có trồng đào và 
mơ không?
- Sao không, miền núi nhà nào 
cũng có, nhìn hoa đào, hoa mơ 
nở để biết mùa xuân đang về.
- Sao không tỉa cành bán như ở 
thành phố.
- Nhà nào cũng có bán cho ai.
- Thích nhỉ, cả bản ngập tràn sắc 
đỏ hoa đào, mầu trắng hoa mơ, 
còn có gì đẹp bằng.
Sông Đáy, mùa này nước đã 
cạn, những bãi đá nổi lô nhô 
trên dòng sông. Chỗ nào cũng 
thấy các cô gái bản ra sông, cọ 
lá dong, đãi gạo nếp, đậu xanh. 
Thấy vậy Thào hỏi tôi:
- Người ta làm gì thế anh?
- Cọ lá dong, đãi gạo nếp để gói 
bánh chưng.
- Sao ngày tết ở thành phố không 
thấy nhà nào làm thế.
- Họ mua bánh chưng ở siêu thị, 
ngốc ạ. Tết ở quê núi mọi thứ 
phải tự làm.
Mẹ bảo, con đường khác ngày 
xưa nhiều. Vẫn con đường ấy, 
giờ đã được mở rộng, qua suối 
đã có cầu, bản đã có nhiều xe 
máy đi lại trên đường.
Đi được thôi đường, mồ hôi vã 
ra, người nóng bừng, tôi với 
em Thào cởi bỏ áo khoác, để lộ 
chiếc áo chàm, cài khuy ngang. 
Mẹ bảo "Về quê núi phải mặc 
áo dân tộc mới ra chàng trai bản 
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được". Thấy hai anh em vừa 
đi vừa ngắm cảnh vật hai bên 
đường. Một thanh niên đi xe kích 
đến cạnh, xuống xe, hỏi:
- Hai đứa ở thành phố về bản 
phỏng, ở bản nào. Anh hỏi bằng 
tiếng dân tộc, hai đứa nghe 
không hiểu, ngơ ngác nhìn anh. 
Anh hỏi lại bằng tiếng Kinh mới 
hiểu. Tôi trả lời:
- Chúng em ở thành phố về ăn 
tết, ở bản Kẹo.
- Đi theo lối có cây đa bãi sông 
vào bản chứ gì. Là trai bản sao 
không biết nói tiếng dân tộc thế, 
bố mẹ không dạy sao?
- Có dạy, chúng em chưa nói 
được.
- Chắc chỉ nói xì là xì lồ bằng 
tiếng Anh phải không, thế là 
không tốt đâu, là dân tộc nào phải 
biết nói tiếng dân tộc ấy. Thế mới 
là người của núi, là chàng trai 
của bản chứ. Lên xe anh đèo đi.
Đến cây đa cổ thụ, cành lá tàn 
tán, nhiều rễ buông từ cành 
xuống bám vào đất đã to hàng 
vầng ôm, có tám rễ to như thế, 
dân bản gọi là cây đa Tám Mặt. 
Trên bãi rộng quanh cây đa, từng 
tốp trai gái bản đang dựng cột 
ném còn, bãi đánh quay, sân đẩy 
gậy, cả hàng bia để thi bắn cung, 
bắn nỏ, một bãi phẳng để kéo co, 
tất cả đã sẵn sàng cho vui chơi 
trong ngày tết. Anh thanh niên 
cho đi nhờ xe bảo:
- Có biết đường về bản không?
- Biết ạ, em cảm ơn anh.
- Về bản đi, chiều ra đây, thanh 
thiếu niên, trai, gái các bản, đến 
đông lắm, tập ném còn, đẩy gậy. 
Hai đứa biết các trò chơi đó 
không?
- Chưa được chơi bao giờ ạ.

- Thành phố làm gì có những 
trò chơi như thế, ra đây tập khắc 
biết chơi. Nhớ bảo ông nội dạy 
cho mấy câu chào hỏi bằng tiếng 
dân tộc, gặp bạn cùng tuổi không 
biết chào, người ta cười cho đấy. 
Người Kinh có câu "Lời chào cao 
hơn mâm cỗ". Gặp nhau không 
biết chào, còn là con người nữa 
không.
Nghe anh thanh niên nói thế, hai 
anh em thấy xấu hổ. Ở thành phố 
bố mẹ có dạy nói tiếng dân tộc, 
hai đứa không chịu học, còn cãi 
lại:
- Bây giờ người ta nói chuyện 
bằng tiếng Anh, ai nói tiếng dân 
tộc của mẹ. Về bản không biết 
nói tiếng dân tộc mình, còn đâu 
là người núi nữa, không đáng 
xấu hổ sao. Tôi hỏi Thào:
- Em còn nhớ những câu mẹ dạy 
không?
- Chỉ nhớ mang máng thôi.
- Nhớ mang máng nói sao được, 
anh cũng vậy về chỗ ông phải 
bảo ông dạy ngay. Chỉ cần nói 
được các câu xã giao thôi.
Về gần đến nhà đã thấy ông cầm 
dao đi trước, hai đứa bằng tuổi 
tôi với Thào mỗi đứa một đầu 
vác trên vai cây diễn còn nguyên 
cả ngọn, dài đến chục mét từ trên 
nương về. Tôi gọi to:
- Ông nội à, chúng cháu về ăn tết 
với ông đây.
Ông đứng lại nhìn, vẫn chưa 
nhận ra hai đứa tôi.
- Cháu với em Thào về với ông 
đây. Phải đến gần, ông mới nhận 
ra:
- Lả, Thào phải không? Về nhà 
đi, rồi bốn đứa bay giúp ông 
trồng cây nêu.
Lên nhà sàn, thấy chúng tôi lạ 

lẫm nhìn nhau, ông giới thiệu:
- Đây là Vừ và Lồ con bác hàng 
xóm, gần nhà ông đây, giúp ông 
mang cây diễn trên núi về để 
trồng cây nêu. Còn đây là Lả với 
Thào, cháu nội của ông, sống với 
bố mẹ ở thành phố. Bao giờ bố 
mẹ về?
- Ba mươi tết ạ.
- Về được là tốt, bốn đứa làm 
quen với nhau đi, rồi cùng ông 
xuống trồng cây nêu. Tôi không 
biết cây nêu là gì, không dám 
hỏi, thằng Thào nhanh nhảu:
- Cây nêu là gì ạ, ông nói cho 
cháu biết đi.
- Để Vừ nói cho nghe.
- Hai bạn không biết cây nêu là 
phải. Thành phố làm gì có cây 
nêu, ở bản nhà nào ngày tết cũng 
trồng cây nêu, ở trước nhà, thẳng 
gian giữa ra. Cây nêu bằng cây 
diễn hoặc tre, phải để phần ngọn 
lại, treo lá cờ đỏ sao vàng, và 
vòng tròn, có nhiều tua giấy ngũ 
sắc, để hồn ma chín suối, mười 
Mường, ông bà, tổ tiên, cả người 
đi làm ăn xa biết đường về quê 
ăn tết. Phù hộ cho người nhà, dân 
bản giàu có, hạnh phúc mãi lên. 
Mình chung vui ngày tết cũng 
phải nhớ đến tổ tiên, ông bà, 
những người đã hy sinh vì đất 
nước đón họ về ăn tết với mình 
chứ.
Tôi ngạc nhiên nhìn Vừ, sao Vừ 
biết về cây nêu rõ thế. Ngày tết 
ở thành phố nhà nào cũng chỉ 
quanh quẩn trong nhà, hoặc đi 
dạo phố, đến chơi nhà thân quen 
làm gì có cây nêu và các trò chơi 
ngày tết. Trồng cây nêu, anh em 
Vừ, Lồ làm rất thạo, đào hố, rồi 
dựng cây nêu. Anh em tôi cứ 
lóng ngóng, giữ cho chân cột cây 
nêu vào đúng lỗ Vừ đã đào sẵn, 
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cũng không làm được. Lại còn 
xoay cây nêu thế nào cho đúng 
hướng nữa. Tôi thấy mình cái gì 
cũng thua kém các bạn ở quê. 
Khi Vừ hỏi:
- Có biết đẩy gậy, chơi quay, đi 
cà kheo không?
Tôi phải nói thật:
- Chưa được cầm cái gậy bao 
giờ.
Vừ phải dạy cách cầm gậy, du đối 
phương như thế nào, chân đứng 
ra sao, để đối phương không du 
được mình, còn đẩy đối phương 
ra khỏi vạch đích. Tôi với Vừ 
cầm gậy tập đẩy. Vừ mới du 
nhẹ tôi đã không thể đứng vững, 
loạng choạng ngã. Thấy vậy Vừ 
bảo:
- Đẩy gậy là trò chơi, cần sức 
mạnh không chỉ cánh tay, mà phải 
có đôi chân vững, có sức mạnh 
toàn thân, cả mưu mẹo nữa, mới 
dồn đối phương đến chỗ thất thế 
phải chịu thua. Cả chơi quay, và 
đi cà kheo, không có cổ tay dẻo, 

đôi mắt tinh, làm sao bổ trúng 
quay đối phương được, bổ trúng, 
quay của mình vẫn phải quay tít 
nữa. Không phối hợp khéo chân 
với tay không thể đi cà kheo 
được, nói gì đến đi cà kheo vừa 
chạy vừa đá bóng.
Tôi tập mãi vẫn không sao làm 
được. Vừ động viên:
- Lần đầu ai chả thế, phải tập 
luyện nhiều lắm đấy. Chiều nay 
ra bãi tập, tha hồ đẩy gậy, cả ném 
còn nữa, vui chơi với trai, gái 
các bản thích lắm. Sống ở miền 
núi chỉ có ngày tết mới được vui 
chơi thỏa thích thôi. Còn những 
ngày khác phải đi học, còn giúp 
bố mẹ làm nương, thả trâu, bò, 
cả dê nữa, làm không ngơi tay, 
không được chơi đâu.
- Không đi học thêm sao?
- Chỉ thành phố mới đi học thêm, 
ở miền núi còn phải làm giúp bố 
mẹ, chỉ buổi tối mới có thời gian 
học bài.
- Học thế giỏi sao được.

- Anh học lớp mấy rồi? Lồ hỏi.
- Lớp tám.
- Cùng học lớp anh Vừ. Anh Vừ 
học sinh giỏi toán thi được giải 
cấp tỉnh đấy. Hai người thi làm 
toán xem ai giỏi hơn ai. Anh Vừ 
ra đề đi.
Vừ bẽn lẽn nhìn tôi không dám 
đọc. Chắc biết tôi học ở thành 
phố, chỉ mỗi việc học, còn học 
thêm nữa, chắc giỏi lắm, Vừ bằng 
sao được. Thấy vậy tôi giục:
- Cứ đọc thử xem.
- Ông bảo lúc nữa vào giúp ông 
gói bánh chưng, đúng không. Vừ 
có bài toán thế này: Gói bánh 
chưng ngày tết, mỗi tết ông gói 
mười cân gạo nếp, ba cân đậu 
xanh, lá dong, cả lạt chằng bánh 
nữa, cứ gói ba chiếc bánh chưng 
vuông, thì gói hai chiếc bánh 
chưng tày, một chiếc bánh chưng 
con, hỏi ông nội gói bao nhiêu 
chiếc bánh mỗi loại.
Tôi ngớ ra, sao lại có đề toán lạ 
lẫm đến vậy, miệng lẩm bẩm, 
đọc lại đề toán, không tìm ra 
cách giải, tính cách nào, cho ra 
số bánh, và các loại bánh nữa 
chứ. Mặt tôi bỗng nóng ran. Lúc 
bí tôi thường thấy mặt mình như 
vậy. Tôi xòe cả mười ngón tay ra 
tính, vẫn không tìm ra đáp số. Vừ 
nói vui:
- Có cần máy tính không, làm 
sao tìm ra đáp số cụ thể được. Vừ 
giải thích: - Vì không biết số gạo 
nếp gói một chiếc bánh chưng 
vuông, bánh Tày, bánh con là 
mấy lạng, cả đậu xanh gói mỗi 
loại nữa. Làm sao có đáp số cụ 
thể được. Vậy đáp số là N chiếc 
bánh, mỗi loại. Chỉ khi biết số 
gạo nếp, số đậu xanh mỗi loại 
mới có đáp số cụ thể được.
Những bài toán như thế nó  Tân Hà
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giống như tính số cây trồng trên 
núi, số hạt lạc, hạt đậu, hạt ngô 
trồng ngoài bãi, chỉ tìm ra con số 
tương đối đúng, không thể chính 
xác. Cho dù biết diện tích trên 
núi, đất bãi rộng bao nhiêu, đất 
trên núi còn nhiều bãi đá, trồng 
sao được cây. Khi bỏ hạt, mật 
độ không đều nhau, còn khoảng 
cách giữa các hàng nữa. Những 
khi làm theo con số đó, thiếu, 
thừa, không đáng kể. Ở bản, em 
giúp nhiều nhà tìm ra con số ấy 
để trồng cây và tra hạt đấy, để 
không thừa, không thiếu nhiều 
quá.
Nghe Vừ nói, tôi thấy mình thật 
sự thua kém Vừ. Suốt ngày chỉ 
có ăn với học, không phải làm 
bất kỳ việc gì. Lại còn tốn bao 
nhiêu tiền đi học thêm, mà vẫn 
không bằng Vừ, chỉ học buổi 
sáng trên lớp, một chút thời gian 
buổi tối, còn làm bao việc giúp 
bố mẹ. Nghĩ vậy, tôi thấy xấu hổ 
quá chừng. Đã vậy em Thào còn 
nói trêu:
- Anh Lả đã chịu thua trai bản 
chưa. Anh Vừ có thời gian học 
như anh, làm sao anh theo được. 
Tôi đành nói chữa thẹn:
- Cả em nữa, chắc gì đã học giỏi 
hơn em Lồ đây.
- Em nhận kém hơn được chưa. 
Vừ nói xí xóa:
- Không nói hơn kém nữa, lên 
nhà giúp ông gói bánh chưng 
đi, xem đáp số thật là bao nhiêu 
chiếc bánh. Cả bốn đứa chạy ùa 
lên nhà sàn.
Những buổi chiều sát tết, cả bốn 
đứa ra bãi cây đa Tám Mặt chung 
vui với trai, gái các bản. Chưa 
bao giờ hai anh em được vui đùa 
thỏa thích đến như thế. Tập đánh 
quay, ném còn, đẩy gậy, cả thi 
kéo co thử. Trai, gái các bản đến 

chơi đông. Người nào cũng lanh 
lợi, nhanh nhẹn, ném còn, quả 
còn bay vút lên, mỗi lần quả còn 
bay qua vòng tròn, tất cả reo hò, 
làm náo nhiệt cả khu đất rộng.
Bốn đứa, thêm một trai bản, với 
năm bạn trai bản bên. Thi kéo co, 
lần nào cũng thua, Vừ phải bảo:
- Lả học Vật lý rồi đấy, về lực 
cùng chiều và ngược chiều, 
phải cầm chắc dây, đúng độ cao, 
cả năm đứa hợp sức kéo cùng 
chiều, bàn chân phải dê trên mặt 
đất từng tí một, đừng nhấc chân 
lên. Khi mình hô "kéo" tất cả 
phải dồn sức, kéo thật lực.
Năm đứa làm theo Vừ, thắng liên 
tiếp. Tất cả cười vui.
Ngày tết, thi tài với các bản đến 
chung vui, tôi cũng được chọn 
vào đội tuyển của bản Kẹo thi 
đấu với các bản, có thắng, có 
thua. Vui nhất vẫn là về các nhà 
trong bản, ăn cỗ tết, uống rượu 
cần, tôi không uống được rượu 
nhưng nhấp một tí cũng thấy 
thích. Ăn no, uống say rồi cùng 
hát, cùng múa theo những bài 
ca bằng tiếng dân tộc, tôi nghe 
không hiểu, chỉ biết cầm tay, 
nhún nhảy theo, cũng thấy mát 
lòng, hởi dạ. Sung sướng nhất 
là mọi người không coi anh em 
tôi là người xa lạ, cứ như con em 
trong bản vậy.
Ngày tết qua đi thật nhanh, hai 
anh em tôi cùng bố mẹ trở về 
thành phố. Vừ, với Lồ tiễn anh 
em tôi ra tận bến ô tô huyện. Khi 
chia tay Vừ nói với tôi:
- Về thành phố phải học tiếng 
dân tộc đấy, không nói được tết 
sau về Vừ không nhận là con trai 
của bản Kẹo đâu.
- Nhất định phải bảo bố mẹ dạy 
nói bằng được chứ.

Về thành phố rồi, hình ảnh Vừ, 
những ngày ăn tết ở quê, luôn 
nằm lại trong tâm trí tôi. Chưa 
bao giờ tôi khát khao được về 
sống ở quê, được góp phần mình 
làm cho quê núi ngày một giàu 
đẹp, đến như thế.
Tốt nghiệp lớp mười hai, tôi nhất 
quyết không nghe lời bố mẹ thi 
vào trường bố mẹ chọn mà thi 
vào Trường đại học Lâm nghiệp. 
Tôi nói với bố mẹ:
- Con muốn về quê núi công tác. 
Quê núi lắm rừng, học ngành 
lâm nghiệp còn giúp dân bản 
trồng rừng, bảo vệ rừng, chả nhẽ 
để rừng trơ trọi mãi sao.
- Nghĩ được thế là tốt, bố mẹ lại lo 
quen sống ở thành phố, chỉ muốn 
bám lấy thành phố để sống, quên 
hẳn quê núi rồi.
Học đến năm thứ ba Trường đại 
học Lâm nghiệp, nghỉ tết năm ấy 
bố mẹ cho tôi với em Thào, đang 
học lớp mười hai, đi xe máy về 
quê ăn tết.
Vậy là đã bảy năm, từ ngày xa 
Vừ tôi lại mới được về quê ăn tết. 
Những kỷ niệm cái tết năm ấy, 
bài toán làm bánh chưng Vừ đã 
thử tài tôi, về đẩy gậy, kéo co ở 
cây đa Tám Mặt, về những người 
bạn ở quê núi, sống dậy trong tôi, 
tươi rói và đầm ấm xiết bao.
Bảy năm đã qua đi, tất cả đã lớn 
rồi, không biết tết này về còn 
được gặp lại nhau ở cây đa Tám 
Mặt không. Vừ ở nhà hay đã đi 
đâu, cả các bạn nữa.
Ước gì, chỉ sau một giấc mơ tôi 
đã có mặt ở quê núi rồi.
Những ngày cuối năm 2014

T.H.V
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Ở Việt Nam 
vừa có thêm 
một sáng kiến 

nhằm ghi công và vinh 
danh các vị truyền giáo 
Pháp, Bồ Đào Nha đã 
'xây dựng, phát triển' 
chữ Quốc ngữ.
Nỗ lực tìm lại các nhân 
vật lịch sử đã đóng góp 
cho việc hình thành ký 
tự La Tinh của tiếng 
Việt luôn là việc cần 
làm và rất đáng khuyến 
khích.
Nhìn lại cuộc giao lưu 
Đông Tây ở Việt Nam, 
có lẽ ta cần tránh cả 
mặc cảm bài ngoại, 
đề cao người Việt quá 
mức cũng như tâm lý 
sùng bái các giáo sỹ 
người Âu.
Có ba lý do:
Một là việc tạo ra bộ 
mẫu tự La tinh cho 
tiếng Việt không có gì 
quá độc đáo, thậm chí 
xảy ra sau Trung văn 
khá lâu. 
Hai là chính các nỗ lực 
của trí thức Việt Nam 
và chính sách tiến bộ, 
khoa học của chính 
quyền Pháp tại Đông 
Dương mới thực sự tạo 
đà cho chữ Quốc ngữ 
lan tỏa.
Ba là Đông Kinh Nghĩa 
Thục không đi tiên 
phong quảng bá Quốc 
ngữ mà chỉ xóa nốt rào 

Những người giúp chữ Quốc ngữ 'làm nên'
NGUYỄN GIANG BBC WORLD SERVICE

Pháp áp đặt chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ sau khi đuổi hết quân Thanh đi - nguồn PRINT COLLECTOR 

cản tâm lý đã bị lạc hậu 
để trí thức bản địa yên 
tâm dùng Quốc ngữ.

1. La tinh hóa các 
tiếng ngoài châu Âu
Trong lịch sử ngôn 
ngữ, việc La tinh hóa 
(Romanisation) các 
tiếng ngoài châu Âu 
đã diễn ra khá nhiều và 
tiếng Việt không phải là 
biệt lệ.
Đến Trung Hoa vào cuối 
thế kỷ 16, nhà truyền 
giáo Matteo Ricci đã 
nhanh chóng soạn tự 
điển tiếng Trung bằng 
ký tự La tinh đầu tiên.
Sang đầu thế kỷ 17, ông 
cho xuất bản tại Bắc 
Kinh cuốn Tây Tự Kỳ 
Dị (Xizi Qiji - Miracle 
of Western Letters) bản 

'Tây Nho Nhĩ Mục Tư 
(Xiru Ermu Zi) ở Hàng 
Châu.
Đến cuối thế kỷ 19, 
Thomas Wade và 
Herbert A. Giles soạn 
' C h i n e s e - E n g l i s h 
Dictionary' năm 1892, 
tạo chuẩn quốc tế cho 
Hoa ngữ dạng La tinh.
Sau này, Mao Trạch 
Đông cho tạo ra bộ bính 
âm (pinyin) ở CHND 
Trung Hoa nhưng ký 
âm Wade và Giles đến 
nay vẫn được dùng 
ở Hong Kong và Đài 
Loan.
Tại Ấn Độ, tiếng Hindi 
dạng Devanagari được 
học giả, nhà thống kê 
và quan chức thuộc 
địa người Scotland, 

tiếng Trung theo âm La 
Tinh.
Sách ra tại Bắc Kinh năm 
1605, gần nửa thế kỷ 
trước khi cha Alexandre 
de Rhodes xuất bản ở 
Rome năm 1651 'Phép 
giảng tám ngày' tiếng 
Việt dạng La tinh và 
cuốn 'Dictionarium 
A n n a m i t i c u m 
Lusitanum et Latinum'. 
Cả Matteo Ricci và 
Michele Ruggieri đều 
dùng tiếng Bồ Đào Nha 
để phiên âm Hoa ngữ, 
như cách các giáo sỹ 
Bồ Đào Nha đầu tiên 
ghi ký âm tiếng Việt.
Sang năm 1626, một 
giáo sỹ dòng Tên khác, 
Nicolas Trigault (1577-
1628) xuất bản cuốn 
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William Hunter chuyển 
sang hệ La tinh cuối thế 
kỷ 19.
Hindi hệ Hunterian vẫn 
được chính phủ Ấn Độ 
ngày nay sử dụng và 
từng là chuẩn để các 
nước Nam Á nghiên 
cứu khi La tinh hóa 
tiếng của họ.
Vua Thái Lan hồi đầu 
thế kỷ 20 cũng cho soạn 
ra bộ chữ La tinh tiếng 
Thái, và tham khảo từ 
hệ Hunterian.
Việc La tinh hóa như 
thế không phải là quá 
khó khăn mà quan 
trọng hơn cả là môi 
trường chính trị, xã hội 
có thuận tiện để phể 
biến alphabet mới.
Ví dụ tiếng Ả Rập được 
người Pháp chuyển 
sang hệ La tinh nhưng 
bị phái dân tộc chủ 
nghĩa Ả Rập bác bỏ vì 
coi đó là một 'âm mưu 
Do Thái'.
Nay, giới trẻ Trung 
Đông lại dùng không 
chính thức tiếng Ả Rập 
hệ La tinh cho mạng xã 
hội vì giản tiện khi viết 
trên smartphone .
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, cải 
cách ký tự thời Ataturk 
năm 1932 đã nhanh 
chóng 'Âu hóa' văn tự 
hệ giống tiếng Ả Rập 
để chuyển sang La tinh 
toàn bộ như ngày nay.
Các tiếng Trung Á từng 
đổi hai lần, từ ký tự Ả 
Rập sang Cyrillic thời 
Liên Xô để gần đây lại 

Hoàng đế Bảo Đại và Bộ 
trưởng Thuộc địa Albert 
Sarraut tại Pháp năm 1933. 
Ông Albert Sarraut sau khi 
làm Toàn quyền Đông Dương 
đã về nước và làm Bộ trưởng 
Thuộc địa trong hai nhiệm kỳ - 
nguồn getty Images

chuyển sang hệ La tinh, 
với Kazachstan là muộn 
nhất, sẽ xong năm 2025.
Các vị truyền giáo đã có 
công đầu tạo ra bộ chữ 
Việt hệ La tinh nhưng 
giả sử không có họ thì 
việc đó cũng hoàn toàn 
có thể được làm sau 
này.

Theo Britannica, 
Alexandre de Rhodes 
muốn dùng chữ Quốc 
ngữ để "cải đạo Ky Tô 
cho toàn thể dân chúng" 
ở Đàng Trong và Đàng 
Ngoài nhưng chỉ cải 
đạo được cho chừng 
6500 người Việt, con số 
không đáng kể.

Người Pháp sau khi 
chiếm Đông Dương đã 
không ủng hộ việc biến 
người Việt thành dân 
tộc Thiên Chúa Giáo.
Ngược lại, các lãnh đạo 
nền Cộng hòa Pháp khi 
đó nổi tiếng là chống 
tăng lữ (anti-clerical) và 
theo tinh thần giáo dục 
thế tục.
Họ đã đem Quốc ngữ 
dạy trong các trường 
dòng ra trường công lập 
cho toàn thể dân Việt, 
mở đường cho cách viết 
mới này trở thành phổ 
biến. 

2. Vai trò của Jules 
Ferry và các quan 
chức Pháp
Hồi năm 2012, BBC 
News có bài nói về hai 
người khổng lồ của văn 
hóa Pháp, Jules Ferry 
và Marie Curie (Giants 
of French history: Jules 
Ferry and Marie Curie).
Bà Marie Sklodowska-
Curie (1867-1934)) 
nhà khoa học Pháp gốc 
Ba Lan được hai giải 
Nobel, thì nhiều người 
ở Việt Nam đã biết đến.
Tên của bà được đặt 
cho trường học tại 
Đông Dương trước đây 

Thủ tướng Jules 
Ferry của Pháp 
thời kỳ đánh Bắc 
Kỳ - nguồn MARY 
EVANS PICTURE 
LIBRARY
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và Việt Nam hiện nay.
Còn Jules Ferry (1832-
1893), thủ tướng Pháp, 
nhà cải cách giáo dục 
nổi tiếng, cũng từng có 
tên đặt cho đường phố 
ở Việt Nam nhưng sau 
bị xóa. 
Người Việt Nam có 
thể chỉ coi ông là Pháp 
thực dân nhưng Ferry là 
nhân vật rất quan trọng 
đối với Đông Dương 
cuối thế kỷ 19.
Năm 1881, Jules Ferry 
đề ra cải cách giáo dục 
cho Cộng hòa Pháp, dựa 
trên bốn nguyên tắc: 
Phổ cập tiểu học; Miễn 
phí, Bình đẳng giới tính 
và Phi tôn giáo.
Cùng thời gian, chính 
quyền Pháp cho giải tán 
dòng Tên (Jesuits) và 
cấm mọi dòng tu và việc 
dạy tôn giáo nằm ngoài 
thỏa thuận Concordat 
với Vatican.
Luật Ferry trở thành tiêu 
chuẩn của giáo dục hiện 
đại ở Cộng hòa Pháp, đi 
trước Anh và Đức, rồi 
thành chuẩn cho toàn 
châu Âu sau này.
Là người nhiệt thành 
ủng hộ việc xâm chiếm 
thuộc địa ở Việt Nam, 
ông bị chính giới Pháp 
đặt cho cái tên 'Người 
Bắc Kỳ'.
Năm 1885, Jules Ferry 
mất chức thủ tướng sau 
khi quân Pháp thua lính 
nhà Thanh ở trận Lạng 
Sơn.
Nhưng hệ thống giáo 

dục kiểu Pháp theo cải 
cách Jules Ferry được 
đem vào Việt Nam đã 
thay đổi diện mạo xứ sở 
này.
Tính phổ cập, không 
phân biệt giới tính trong 
giáo dục là những tư 
tưởng quá mới lạ ở nơi 
đa số người dân mù 
chữ, phụ nữ trong cả 
nghìn năm không được 
đi học.
Các trường thuộc địa đã 
đưa hàng vạn em trai và 
em gái người Việt đến 
lớp, học với thầy giáo 
và cô giáo Pháp theo hệ 
giáo dục văn minh nhất 
châu Âu.
Trong giáo trình này, 
Việt văn và Quốc ngữ 
đóng vai trò quan trọng 
nhờ vào cả chính sách 
của Pháp và sức thuyết 
phục của trí thức Việt.

3. Vì sao Pháp ủng hộ 
Quốc ngữ?
 Thời kỳ người Âu xâm 

chiếm, khai thác và khai 
hóa các thuộc địa kéo 
dài hàng trăm năm nên 
khó có một đánh giá 
chung đen trắng rõ rệt.
Nhìn chung thì các 
thuộc địa Tây Ban Nha 
và Bồ Đào Nha là lạc 
hậu nhất, của Anh Pháp 
tốt hơn, và của Hà Lan, 
Bỉ thì kém cỏi, ít được 
đầu tư.
Ngoài việc truyền đạo, 
khai hóa và kiến thiết, 
các chế độ thực dân 
cũng tàn phá văn hóa 
bản địa, bóc lột nô lệ 
và còn gây tội ác diệt 
chủng như ở Brazil.
Nhưng khi Pháp sang 
Việt Nam vào thế kỷ 19, 
văn minh tại châu Âu 
và ý thức về dân quyền 
cũng đã được nâng cao.
Paris cho sang Đông 
Dương không ít nhà cai 
trị có uy tín về văn hóa, 
khoa học.
GS Trịnh Văn Thảo 
trong 'L'ecole francaise 

en Indochine' nói 
Gustave Domoutier, 
Paul Bert đều là những 
nhà cải cách theo trường 
phái Jules Ferry.
Ông Domoutier, giám 
đốc Viện Viễn đông Bác 
Cổ, không chỉ nghiên 
cứu về núi Ba Vì, về Cổ 
Loa, Hoa Lư bằng tiếng 
Pháp mà còn soạn 'Bài 
tập tiếng Annam'.
Cùng thời, Paul Bert 
trước khi sang làm 
Thống sứ Trung kỳ 
và Bắc Kỳ đã là nhà 
khoa học lỗi lạc, cha đẻ 
của y học không gian 
(aviation medicine).
Ngày nay, của công 
trình mang tính tiên 
phong của ông về ảnh 
hưởng về mặt sinh 
lý của áp suất không 
khí và dưới nước vẫn 
được áp dụng cho hàng 
không vũ trụ.
Sau đó, toàn quyền Paul 
Doumer sang Đông 
Dương từ 1897 đến 

Thầy giáo và học sinh trường trung học bảo hộ Albert Sarraut, Hà Nội - ảnh tư liệu của C.A.O.M



52         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI

1902 tiếp tục các công 
trình xây dựng Hà Nội 
và cải tổ hệ thống giáo 
dục. 
Nhưng phải đến khi 
Albert Sarraut sang 
làm toàn quyền Đông 
Dương hai lần (1911-
14, 1916-19) thì chữ 
Quốc ngữ mới thực sự 
khởi sắc.
Theo Keith Taylor, 
nhờ 'Kỷ nguyên Albert 
Sarraut' mà tiếng Việt, 
văn hóa và sách báo 
Quốc ngữ được nâng 
cao chưa từng có.
"Ông mời các trí thức 
Việt Nam đến để cùng 
khai thác, định nghĩa 
thế nào là văn hóa Việt 
Nam ở thể thức có thể 
cùng tồn tại hài hòa với 
văn hóa Pháp....Cùng 
việc bỏ hệ thống khoa 
cử và chữ tượng hình, 
chữ Quốc ngữ được 
đẩy lên để đóng vai trò 
phương tiện chuyển tải 
và quảng bá văn hóa."
Ý tưởng ban đầu muốn 
xóa toàn bộ tiếng Việt 
và áp dụng tiếng Pháp 
cho toàn Đông Dương 
như đã làm ở châu Phi 
bị bác bỏ.
Mặt khác, các trí thức 
như Trương Vĩnh Ký và 
Phạm Quỳnh đã thuyết 
phục được người Pháp 
rằng tiếng Việt không 
phải là một thứ thổ ngữ 
(Patois) mà chuyển tải 
được các tư tưởng văn 
minh, tiến bộ.
Để người Việt dùng 
Quốc ngữ, chính quyền 

Cô giáo 
Pháp dạy 
các nữ 
học sinh 
Việt - ảnh 
tư liệu của 
C.A.O.M 

Pháp cũng đạt mục tiêu 
là phá bỏ quá khứ Hán 
hóa và xóa dần ảnh 
hưởng Trung Hoa ở 
Việt Nam.
Từ thời Albert Sarraut, 
Quốc ngữ thành ngôn 
ngữ hành chính bên 
cạnh tiếng Pháp và Hán 
văn.
Mô hình ba ngôn ngữ 
này được ông Hà 
Ngại, một vị quan triều 
Nguyễn kể lại trong 
cuốn 'Tiếng Tơ Đồng':
"Đến Tòa sứ Quy Nhơn, 
tôi được Công sứ Pháp 
Fries phái đến dịch án 
với các ông Phán toà. 
Án hình và án hộ do 
tỉnh đệ đến Tòa, bằng 
chữ Hán và Quốc ngữ, 
phải dịch ra chữ Pháp 
cho Công sứ duyệt. Các 
bản án nào cũng có một 
bản chữ Hán và một 
bản Quốc ngữ..."
Đây mới là điều độc 
đáo bậc nhất trong lịch 
sử thế giới: ba ngôn ngữ 
cùng tồn tại và được sử 
dụng tại Việt Nam cho 
cả mục đích hành chính 

và truyền thông.
 Image caption Tạp chí 
Nam Phong đã đóng vai 
trò quan trọng để quảng 
bá Quốc ngữ 
Hệ thống trường Pháp 
không chỉ dạy lịch sử 
Việt Nam 'từ Hồng 
Bàng đến nhà Nguyễn', 
và 'Chuyện đời xưa' 
(Trương Vĩnh Ký) mà 
còn dạy Việt văn gồm 
cả Chinh phụ ngâm 
khúc, Truyện Thuý 
Kiều (Bùi Kỷ và Trần 
Trọng Kim)...
Sách Quốc văn Giáo 
khoa thư đã thành nền 
tảng giáo dục cho nhiều 
thế hệ học sinh.

4. Đông Kinh Nghĩa 
Thục và sự tự ý thức
Nhưng sự phổ biến văn 
hóa Âu và chữ Quốc 
ngữ chưa lan ra cả nước 
vì phản ứng chống Pháp 
vẫn còn trong giới Nho 
học.
Phải đợi đến phong trào 
Đông Kinh Nghĩa Thục 
(1917) thì Quốc ngữ 
mới được chấp nhận 

"toàn tâm toàn ý" để 
quảng bá tư tưởng dân 
tộc.
Nhưng ở Nam Kỳ, các 
báo Quốc ngữ của Diệp 
Văn Kỳ, Trương Vĩnh 
Ký, Sương Nguyết Án 
đã có mặt hàng chục 
năm trước, cụ thể là Gia 
Định Báo có từ 1865. 
Từ những năm 1880, 
Trương Vĩnh Ký (1837-
1898) và người Pháp 
trong Cơ quan Học 
chánh Nam kỳ đã soạn 
sách giáo khoa dạy 
Quốc ngữ ở cấp tiểu 
học.
Bởi thế Đông Kinh 
Nghĩa Thục ở miền 
Trung và miền Bắc là 
phong trào tự thức tỉnh 
của các nhà Nho để 
không bị thời cuộc bỏ 
rơi chứ họ không đi tiên 
phong.
Tuy nhiên, ý nghĩa 
chính trị của phong trào 
là xóa mặc cảm cuối 
cùng để giành lấy một 
phương tiện ngôn ngữ 
nhằm tự nâng mình lên.
Đông Kinh Nghĩa Thục 
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cũng thúc đẩy tạo ra một 
thế hệ tư sản dân tộc là 
dùng Quốc ngữ, những 
người sẽ có đóng góp to 
lớn cho công cuộc độc 
lập sau này.
Cùng lúc, đây là thời kỳ 
thoái trào của Hán học. 
Năm 1919, vua Khải 
Định cho bỏ khoa cử, 
coi chữ Quốc ngữ thành 
chữ viết chính thức của 
quốc gia.
Nhưng sự kiện quan 
trọng nhất cho sự phát 
triển của Quốc ngữ phải 
kể đến là sự ra đời của 
Nam Phong tạp chí năm 
1917.
Lần đầu tiên, các tư 
tưởng Đông Tây, kim 
cổ, lịch sử Việt Nam, 
Trung Hoa, cải cách 
Minh Trị ở Nhật Bản, 
hệ thống chính trị Mỹ, 
Pháp, vấn đề triết học 
Đức, nữ quyền ở Đông 
Dương... được Nam 
Phong chuyển tải hoàn 
toàn bằng Quốc ngữ 
đến người Việt Nam.
Nhà báo, học giả Phạm 

Tạp chí Nam Phong đã đóng vai trò quan 
trọng để quảng bá Quốc ngữ - nguồn Nam 
Phong

Quỳnh (1892-1945) có 
viễn kiến coi Quốc ngữ 
là phương tiện để nâng 
dân tộc lên hàng văn 
minh và Nam Phong 
tạp chí đóng vai trò đó 
hết sức xuất sắc.
 Sau khi Pháp thua Nhật, 
vào tháng 4/1945, Giáo 
sư Hoàng Xuân Hãn, 
Bộ trưởng Giáo dục 
trong chính phủ Trần 
Trọng Kim soạn các 
sách giáo khoa, gồm cả 
sách toán, kỹ thuật lần 
đầu bằng tiếng Việt.

Bộ Quốc văn Giáo khoa 
thư vào áp dụng ngay 
trong niên học 1945-
46 tại Bắc Kỳ và Trung 
Kỳ. 
Sau đó, Chính phủ 
VNDCCH từ tháng 
9/1945 tiếp tục đẩy 
mạnh chiến dịch xóa 
nạn mù chữ ở nông thôn 
bằng sắc lệnh 'Bình dân 
học vụ' nổi tiếng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ 1948 đến 1955, 
chính phủ Quốc gia 
Việt Nam dù phụ thuộc 

Trích báo Nam Phong 

người Pháp vẫn lấy 
tiếng Việt Quốc ngữ 
làm ngôn ngữ số một.
Tổng quan mà nói, chữ 
Quốc ngữ tuy không quá 
đặc biệt về mặt kỹ thuật 
La tinh hóa, nhưng qua 
thăng trầm lịch sử, nhờ 
nỗ lực của nhiều nhân 
vật độc đáo, cùng chính 
sách Đông-Tây hội tụ 
đúng lúc nên đã bén rễ 
và còn có sức sống vượt 
qua chiến tranh để kết 
nối cả một quốc gia như 
ngày nay

NGUYỄN GIANG

Các thầy giáo Pháp và học sinh Việt trường Petrus Ký, Sài Gòn - ảnh tư liệu C.A.O.M
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Mùa Xuân tới, mùa Xuân chín, Xuân 
Hồng, không chỉ một bông hồng, 
mà cả một vườn hồng, Xuân mà chỉ 

có một bông thôi cũng hơi uổng, làm một bó 
cho... bõ công đi dạo vườn Xuân. Nẩy ra ý 
định đi dạo một chút trong mùa Xuân, đọc thơ 
các tác giả Cơ-đốc, xem quý vị ấy nghĩ gì, nói 
gì. Lâu nay người ta chỉ “điểm” thơ các tác giả 
ngoài nhà thờ, nhưng ít để ý đến các tác giả 
bên trong nhà thờ. 

 Tiểu Minh Ngọc, người duy nhất trong 4 
người không phải là một Mục sư, lại là người 
làm thơ "dính chặt" với Kinh Thánh, người 
làm thơ "Cơ-đốc" nhất trong những người làm 
thơ "Cơ-đốc". Cô đọc một câu, một đoạn Kinh 
Thánh, và tựa vào đoạn hay câu Kinh Thánh 
đó, làm thơ. Không nhìn sự vật xung quanh, 
một bông hoa, một tà áo, một mặt hồ, gợi lên 
hình ảnh mùa Xuân để tìm thi hứng, cô chỉ 
nhìn vào các trang Kinh Thánh thôi. Không có 
bài thơ nào của Tiểu Minh Ngọc mà không bắt 
đầu bằng một câu hay một đoạn Kinh Thánh. 
Ngày xưa người ta viết văn để chuyên chở đạo 
lý, gọi là văn dĩ tải đạo, Tiểu Minh Ngọc làm 
thơ chỉ để chuyên chở đạo lý, gọi là thơ dĩ tải 
đạo 

CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN
Xuân gần tới, anh đang làm gì đó,
Có dọn lòng, để đón tiếp Mùa Xuân?
Xuân vui tươi, tràn sức sống tinh thần,
Xuân miên viễn, Tình Ngài không thay đổi!

Hãy suy gẫm, đầu năm đừng gian dối,
Hãy ăn năn, xưng hết tội với Ngài,
Hãy thật lòng, từ bỏ hết hôm nay,
Hãy thánh sạch, đón Mùa Xuân vinh hiển!

Hãy nhận biết, Chúa toàn năng bất biến,
Hãy nhớ rằng, Ngài đã cứu chúng ta,
Hãy biết ơn, Chúa đã đến làm hòa,

XUÂN TRONG THƠ 
TRẦN NGUYÊN ĐÁN - JONATHAN NGUYỄN

TIỂU MINH NGỌC - KHÚC PHƯƠNG 

Cho ta được, trở thành chiên con Thánh!

Em cầu nguyện, cho anh đừng nguội lạnh,
Nhưng lớn lên, nhờ sức Thánh, tình thương,
Sống khôn ngoan, đẹp lòng Chúa mọi đường,
Càng thông biết, Đức Chúa Trời cao cả!

Mùa Xuân đến, lòng chúng ta rộn rã,
Chuấn bị cho, một năm mới tốt tươi,
Anh em ta, cùng hiệp một đón Người,
Mời Chúa ngự, trong lòng ta mãi mãi!

 Khúc Phương, một Mục sư, làm thơ lại 
không có chút “Kinh Thánh nào. Không sao 
cả, Nhã-ca không có chút “Kinh Thánh” nào 
lại rất “Kinh Thánh”. Vả, tất cả đất trời đều là 
của Thiên Chúa dựng nên, thì cái gì trong đất 
trời lại ngoài Chúa? Làm sao để trong thơ có 
thể nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa, là trong 
Chúa. Nghe chàng “mục sư” này làm thơ 
Xuân. Chỉ một cành cây khô thôi, mà chàng 
đã làm cho nó phải “thổn thức” vì cô đơn khi 
nhìn những cành xuân mơn mởn đầy nhựa 
sống xung quanh mình. Có phải “mục sư” 
dùng nghĩa đen để làm… bối cảnh cho nghĩa 
bóng, rằng một tâm hồn nhân loại cô đơn như 
một cành khô, khi nhìn xung quanh và… thèm 
thuồng khi nhìn thấy những cành tươi xanh hy 
vọng của những người đã nhận Chúa Jesus 
làm Cứu Chúa của đời sống mình?

CÀNH KHÔ HOÀI XUÂN KHÚC

Cứ mỗi độ Xuân sang,
Cành khô nhớ lá khẽ bùi ngùi.
Giọt sớm mai đi về,
Mơn trớn vỏ xù xì điệu khoan thai.

Có những buổi sớm mai
Và hạt sương đêm còn mềm ướt
Nương cành Xuân khô gầy,
Chờ nắng mới mà bay vào không gian.

PHẠM KHÁNH VŨ



ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI         55

Có những trưa thênh thang.
Lòng trời đất bỗng dưng ngưng đọng,
San sẻ nguồn nhựa sống
Tìm nơi đâm chồi những chiếc lá non.

Có những chiều véo von
Chồi non ríu rít đượm nhiều thêm kỷ niệm
Nhắc cành khô Xuân về
Và còn đây mùi hương gió lâng lâng.

Ngày tháng xoay vần
Chẳng chờ nhau mà chầm chậm trôi nhè nhẹ
Điệu ca thanh bình...
Sao hằng đêm cành khô vẫn thao thức trong 
cô đơn?

 Jonathan Nguyễn, nghe nói là có cả 
hơn trăm bài thơ, nhưng đây là lần đầu tiên 
có thơ đăng báo, báo Hướng Đi. Một bài thơ 
lục bát vần điệu “chỉnh tề” như một chàng trai 
áo quần nghiêm chỉnh, áo sơ-mi trắng trong 
bộ vest đen, thắt cà vạt đen, nếu là chiếc nơ 
đen thì lại trông giống như một lãng tử hơn là 
một Mục sư, một lãng tử hơi “cổ điển” với lời 
thơ rất… già, hơi triết lý đời người. Đọc kỹ 
thì mang hơi hướm của Thi-thiên 90, bùi ngùi 
với một kiếp người chóng qua, nhưng niềm 
vui trong tình yêu của Chúa là hy vọng không 
bao giờ phai tàn.

XUÂN MỚI
Đời người sinh ký tử qui
Nào ai biết trước biệt ly khi nào
Ngày nào ta mới gặp nhau
Giờ đây người đã đi vào thiên thu

Trần gian một kiếp phù du
Bông hoa sớm nở chiều thu héo tàn
Dãi dầu sương gió phong trần
Người đi kẻ ở ngại ngần ai ơi

Thế gian quán trọ đời người
Xuân này Chúa đứng gọi mời từ đây
Đời người như gió như mây
Bước theo tiếng Chúa ngày ngày thỏa vui

Tôi đi gió thổi ngang trời
Trời xanh xanh mãi giấc đời mênh mang
Tấm lòng trong Chúa bình an
Dù năm tháng với muôn vàn khổ đau

 Trần Nguyên Đán, thì lại là một dạng 
khác, thay vì dùng Kinh Thánh để tải đạo, 
ông ta dùng Kinh Thánh làm cái bệ phóng 
cho những tư tưởng bay bổng của mình. Chân 
dung vị giáo chủ Cơ-đốc-giáo được vẽ nhiều 
màu, trình bày dưới mọi hình thức. Không 
chịu để cho người ta nhìn thấy một Chúa Jesus 
đơn điệu với những lời dạy dỗ, nghiêm huấn, 
người ta nhìn thấy một Chúa Jesus… đa tình, 
đẹp trai, yêu thiết tha nhân loại. Chân dung 
của Chúa Jesus trong các sách Phúc Âm chỉ là 
điều bình thường, chân dung của Chúa Jesus 
trong sách Nhã-ca mới là điều phi thường. 
Anh ta đã Vẽ Lại Chân Dung Chàng, và nhất 
định mời Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra, để cho 
nhân loại nhìn thấy một vẻ đẹp khác của Đấng 
Cứu Tinh thế giới. Bài thơ này không có một 
từ Xuân nào, như Nhã-ca không hề có một 
từ Chúa nào, nhưng nó là cả một mùa Xuân 
mênh mang.

CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
chàng từ ban ngày bước vào trong đêm 
từ trong bóng đêm nở một đóa quỳnh
sự nhạy cảm của quỳnh lan hoa tím
sự gợi cảm của đêm buồn mưa nghiêng

từ trong nhã ca chàng bước ra ngoài
mùi hương dậy thì của suối trên vai
tiếng thở mê mệt của bầy chim sẻ
giọng cười hổn hển mất dần trong mây

tôi từ bên ngoài bước vào trong chàng
chàng lấn vào tôi rừng núi bạt ngàn
giữa những san hô, đá và cây cỏ
mùi của rong rêu, hoa biển và trăng

nếu có một lần, và chỉ một lần
tất cả xuân thì của gió tràn dâng
rách những cây dù căng phồng trên cát
bay vào cơn say cuồng nhiệt ái ân

chúng tôi sẽ cùng dạ vũ đêm nay
rót những ly rượu không bao giờ đầy
và những niềm vui không bao giờ cạn
sẽ không bao giờ chấm dứt cơn say

PHẠM KHÁNH VŨ
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Tôi rất yêu thơ Nguyễn Bính, vì tôi 
là người miền quê, mà thơ Nguyễn 
Bính lại nói về thôn quê nhiều hơn 

bất cứ nói về nơi nào khác, nên tôi yêu. Tôi 
đoan chắc rằng cũng có rất nhiều người yêu 
thơ Nguyễn Bính như tôi, không chỉ là vì 
họ sống ở miền quê như tôi, mà bèn là do 
thơ Nguyễn Bính đậm đà tình cảm, sâu lắng 
tình người nữa. 
Nguyễn Bính sinh năm 1918, tên đầy đủ 
của ông là Nguyễn Trọng Bính, quê ở Thôn 
Thiện Vịnh, Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, 
Tỉnh Hà Nam. Ông tạ thế ngày 20.1.1966.
Có thể nói, thi sĩ là  một người yêu thích 
hoa, đặc biệt là các loài hoa của làng quê, 
miền quê Việt Nam. Trong thơ ông, hoa 
chiếm một vị trí khá trang trọng. Hoa làm 
cho thơ ông đẹp thêm lên rất nhiều, đầy 
hương vị thêm lên rất nhiều. Mùa Xuân là 
mùa của hoa khoe sắc thắm khắp nơi nơi, 
làm đẹp muôn người, muôn nhà. Nhân dịp 
mùa Xuân mới về, chúng ta cùng bước vào 
vườn hoa của Thi sĩ Nguyễn Bính-một nhà 
thơ của chân quê, tình quê, hồn quê và cũng 

TẾT ĐẾN NHỚ THƠ NGUYỄN BÍNH
NGUYỄN ĐÌNH BÙI THỊ

là nhà thơ của hoa nữa để thưởng thức cái 
đẹp đẽ, cái thơm tho của các loài hoa trong 
thơ ông.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ 
Mẹ bảo:“Thôn Đoài hát tối nay.” 

(Mưa Xuân). 
Hoa xoan là hoa của miền quê, của đồng 
quê, nhất là làng quê miền Bắc của Thi sĩ. 
Hoa xoan trắng đẹp một cách gần gũi với 
người dân quê, thanh bạch giống như tấm 
lòng của họ.

Nơi này chán vạn hoa tươi
Để yên tôi hái đừng mời tôi lên
Một đi làm nở hoa sen
Một cười làm rụng hàng nghìn hoa mai
Hương thơm như thể hoa nhài
Những môi tô đậm làm phai hoa đào
Nõn nà như thể hoa cau
Thân hình yểu điệu ra màu hoa lan. 

(Lòng yêu đương).
Như cả một rừng hoa được nhà thơ đem 

LỜI TÒA SOẠN: Nếu tác giả Nguyễn Đình Bùi Thị đọc được bài nầy, xin liên lạc 
với tôi. Nếu bạn đọc nào biết tin về tác giả Nguyễn Đình Bùi Thị, xin giúp tôi liên 
lạc. Chân thành cảm ơn. MS Nguyễn Văn Huệ
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trồng trong vườn yêu đương của mình để 
cho tình yêu được thăng hoa. Nào là hoa 
sen, hoa mai, hoa nhài, rồi hoa đào, hoa 
cau, hoa lan đều có đủ, đẹp ơi là đẹp!

Anh trồng cả thảy hai vườn cải
Tháng chạp hoa non nở cánh vàng
Lũ bướm láng giềng đang khát nhụy
Mách cùng gió sớm rủ rê sang. 

(Hết bướm vàng)
Hoa cải đang e ấp nở dưới trời Xuân ấm 
áp, cộng với bướm vàng đang say sưa hút 
nhụy hoa làm vàng rực cả khu vườn của thi 
sĩ. Đáng yêu làm sao!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều 

(Chân quê).
Hoa chanh, một loài hoa rất gần gũi với 
những người ở thôn quê, làng quê. Hoa 
chanh đơn sơ, mộc mạc như người dân 
quê mộc mạc, đơn sơ, nhưng đó là “hương 
đồng, gió nội”, đó là “hồn quê” đấy, nhớ 
giữ gìn, chứ đừng để bay mất đi thì không 
còn biết “ăn làm sao, nói làm sao” được 
nữa với bà con làng xóm thân yêu.

Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em. 

(Hoa cỏ may).
Không gì bình dị hơn hoa cỏ may, ấy vậy 
mà thi sĩ vẫn lưu tâm đến, vì nó chính là … 
hồn anh, hồn của mọi người làng quê. Hoa 
cỏ may gần gụi với người dân quê biết bao, 
quấn quýt với người dân quê biết bao!

Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.

 (Xuân về).
Hoa bưởi, hoa cam, toàn là những loài hoa 
thân thương, quen thuộc của miền quê Việt 
Nam. Thiếu những loài hoa nầy, người 
làng quê như thiếu… làng quê vậy.

Chòm hoa râm bụt bên bờ giếng
Nở đỏ như muôn mảnh lụa điều
Tôi dối lòng tôi nên chẳng dám

Nhận là mình đã bắt đầu yêu. 
(Nhặt nắng)

Ở miền quê Việt Nam, hầu như nhà nào 
cũng có trồng hoa dâm bụt để cho nhà được 
mát mẽ và thêm đẹp đẽ. Hoa dâm bụt có 
màu đỏ không kiêu sa nhưng đằm thắm, 
mặn mà như những cô thôn nữ mặn mà, 
đằm thắm vậy. Những chàng trai, cô gái 
miền quê thường hay tỏ tình qua những 
hàng dâm bụt, chàng thi sĩ ở đây cũng vậy, 
yêu cô thôn nữ bên thôn Đông, nhưng còn 
thẹn thùng, e ngại không dám “nhận mình 
là đã bắt đầu yêu”. Ôi, thế mới lạ cơ chứ!

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành. 

(Em với anh).
Hoa hướng dương là một loài hoa được 
nhắc tới như là một loài hoa cao thượng, 
trong sáng, vì khi nở nó luôn hướng về phía 
mặt trời để đón lấy ánh sáng và nhờ đó mà 
hoa thêm rạng ngời, vàng óng rất đẹp. Tấm 
lòng của thi sĩ giống như hoa hướng dương, 
luôn hướng đến điều tốt lành, trong sáng, 
luôn dành cho tình yêu, cho người mình 
yêu những gì trong sáng, đẹp đẽ nhất.

Nhà gianh thì sẵn đấy
Vợ xấu có làm sao
Cuốc kêu dài bãi sậy
Hoa súng nở đầy ao.

 (Thanh đạm).
Không có gì chân chất, bình dị hơn hoa 
súng. Hoa sung nở trong ao, trong đầm, 
thơm một cách mộc mạc, dễ chịu và gần gũi 
vô cùng với người dân quê. Phải chăng đó 
cũng chính là tâm hồn chân quê của chính 
thi sĩ?

Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
Chị gởi cho em một cánh hồng
Tha hương chả gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đỡ lạnh lòng. 

(Xuân tha hương).
Tết đến, thi sĩ không về nhà ăn tết được, ở 
nơi tha hương, thi sĩ nhớ về quê nhà,  nhớ 
đến vườn hoa Tết của gia đình, và mong 
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được một cánh hồng từ nhà gởi đến làm 
quà tết để được ấm lòng khi phiêu bạc 
phương xa. Thật cảm động làm sao trước 
nỗi lòng của một thi sĩ tha hương! 

Mùa thu hoa cúc lại tàn
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong!
Người về để lạnh phòng không
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.

 (Thu rơi từng cánh).
Nói đến mùa Thu là nói đến hoa cúc, hay 
nói cách khác, thiếu hoa cúc thì không thể 
gọi là mùa Thu. Mùa Thu cũng là mùa 
của hoài niệm, mùa của nỗi nhớ niềm 
thương. Lòng chàng thi sĩ như đong đầy 
nhớ thương khi mùa Thu về trong cô liêu.

Lữ hành bắt gặp quán cơm 
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng 
Đèo cao cho suối ngập ngừng 
Nắng thoai thoải nắng chiều lưng lửng 
chiều. 

(Đường rừng chiều).
Hầu như văn nhân thi sĩ nào cũng đều 
được Trời phú cho một tâm hồn giàu cảm 
xúc, một tấm lòng ưa khám phá, tìm kiếm. 
Nguyễn Bính thi sĩ  cũng vậy, ông cũng ưa 
làm lữ khách để đi đây, đi đó khám phá, 
kiếm tìm những điều mới mẽ cho mình, 
cho thơ ca của mình. Một lần đi trong con 
đường rừng chiều, thi sĩ thỏa thích với mùi 
thơm của hoa rừng lan tỏa trong không 
gian. Thật thú vị cho đời của một thi nhân!

Nhà tôi có một vườn dâu
Có giàn đỗ ván có ao cấy cần
Hoa đỗ ván nỡ mùa xuân
Lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm.

 (Nhà tôi).
Đỗ ván là một loại cây mình dây, hầu như 
ở thôn quê nhà nào cũng có trồng đỗ ván 
để có thêm nguồn thực phẩm trong gia 
đình. Mỗi khi nhìn thấy đỗ ván nở hoa là 
ta biết mùa xuân đang cận kề, mùa xuân 
đà hiển hiện cho ta cho người rồi.
Cùng quen thuộc với hoa đỗ ván, thiên lý 
cũng là loài hoa được nhiều người dân quê 
ưu ái trồng trong vườn nhà mình, cũng để 
có thêm món ăn ngon cho gia đình. Hoa 

thiên lý thơm một cách thoang thoảng, 
nhưng ấn tượng lắm, khó quên lắm, chứ 
đừng có xem thường:

Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ
Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu
Con cò bay lả trong câu hát 
Giấc trẻ say dài nhịp võng ru. 

(Chiều thu)…
Có lẽ còn một vài loài hoa nữa trong thơ 
Nguyễn Bính thi sĩ mà trong bài viết nầy 
chưa đề cập đến đầy đủ được, nhưng chỉ 
ngần ấy loài hoa đó thôi, cũng đủ cho ta 
thấy những vần thơ thi sĩ dành cho hoa 
cũng không phải là ít. Khá nhiều loài hoa 
xuất hiện trong thơ của Nguyễn Bính, và 
phần lớn trong số đó là các loài hoa của 
miền quê, của thôn quê, của làng quê thân 
thương Việt Nam. Nào là hoa xoan, hoa 
cau, hoa bưởi, hoa cỏ may, hoa cam, hoa 
cải, hoa đỗ ván, hoa sung, hoa râm bụt,… 
và nhất là hoa chanh. Thật thú vị khi điểm 
mặt những loài hoa dễ thương dễ mến, 
gần gũi, quen thuộc như thế trong thơ của 
Nguyễn Bính. Qua những loài hoa chân 
chất, mộc mạc ấy, ta cũng dễ nhận ra một 
điều là Nguyễn Bính được sinh ra là để yêu 
thương thôn quê, làng quê, miền quê vậy. 
Vâng, quả thật như vậy! Những câu kết 
trong bài thơ “Chân quê” của thi sĩ giống 
như là “tuyên ngôn thi ca”của ông tuyên 
bố với mọi người:

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

Nói đến mùa Xuân là phải nói đến hoa. 
Mùa Xuân mà thiếu hoa thì có thể nói 
không còn gì là mùa Xuân nữa.
Mỗi khi nhìn thấy hoa, thưởng thức vẻ đẹp 
của hoa, chất ngất trong mùi thơm của hoa, 
tôi thường tự hỏi ai làm cho hoa thơm thế, 
ai mặc cho hoa màu đẹp thế? Và tôi tìm 
được câu trả lời thật rõ ràng, thật chí lý, 
không có gì rõ ràng, chí lý hơn. Câu trả 
lời ấy ở trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ, 
chương 25, từ câu 25 đến câu 29 như sau:
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“Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: 
Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; 
cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ 
mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ 
ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn 
quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: 
chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu 
trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên 
trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là 
quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có 
ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm 
cho đời mình được dài thêm một khắc 
không? Còn về phần quần áo, các ngươi 
lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem 
những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể 
nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không 
kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, 
dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, 
cũng không được mặc áo tốt như một 
hoa nào trong giống đó.”

Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng 
nên muôn loài vạn vật cho con người chúng 
ta được hưởng, trong đó có muôn ngàn loài 
hoa xinh tươi, đẹp đẽ, thơm tho vô cùng mà 
chúng ta được nhìn thấy hàng ngày, nhất là 
vào mỗi dịp xuân về.
Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban muôn 
ngàn loài hoa xinh tươi, đẹp đẽ cho bạn 
và cho tôi được thưởng thức. Chỉ có Đấng 
tuyệt mỹ mới có thể làm ra được những 
loài hoa tươi đẹp như thế phải không bạn?
Mùa Xuân đang về với mỗi một chúng ta, 
muôn hoa tươi đang khoe sắc để đón Xuân 
sang. Hãy chuẩn bị tâm hồn để vui Xuân, 
để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của các loài 
hoa và hãy cùng tôi nói lời cảm ơn Đấng 
tuyệt mỹ đã ban các loài hoa tươi thắm cho 
chúng ta.
Chúc bạn hưởng một mùa Xuân an lành 
trong tình yêu của Đấng tuyệt mỹ ban 
cho!

NGUYỄN ĐÌNH BÙI THỊ 

Mục vụ Sống Đạo đã 
hợp tác với Đặc san 
Hướng Đi từ nhiều năm 
nay trong nhiều lãnh 
vực chuyên môn. 
Song song với mỗi số 
báo phát hành định kỳ 
vào các tháng 3, 6, 9 và 
12 là các chương trình 
SÔNG ĐẠO TRUYỀN 
THANH lấy chủ đề 
và các bài viết chủ lực 
trong số báo qua các 
giọng đọc và các bài 
thánh ca tuyển chọn. 
Chương trình Sống Đạo 
Truyền Thanh này được 
đăng trên trang web 
của Sống Đạo Online 
và Youtube vào mỗi kỳ 
phát hành báo Hướng 
Đi.
Đây là một kết hợp 
nhằm phục vụ tha nhân 
và tín hữu một cách hữu 
hiệu hơn để mọi người 
có thể đọc hoặc nghe 
các bài viết của đặc san 
Hướng Đi. 
Vào mùa Giáng Sinh 
và Tết Âm lịch sắp đến 
Hướng Đi sẽ làm các 
CD Sống Đạo Truyền 
Thanh để làm quà gởi 
đến các cơ sở quảng cáo 
và ân nhân ủng hộ tờ 
báo từ nhiều năm qua.

CHƯƠNG TRÌNH 
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Là một cơ quan thiện nguyện (non-profit organization 501(c)
(3) tại Hoa Kỳ 
Hỗ trợ Mục Vụ Tin Lành giúp đỡ những người nghiện ma túy 
và mãi dâm tại Việt Nam để họ có được đời sống mới trong 
Chúa Giê-xu. 

Hiện nay, VCRM đang hỗ trợ tài chánh hàng tháng giúp cho 
các nhân sự đang trực tiếp chăm sóc những người nghiện, 
và học bổng để giúp tiền ăn ở cho những người đang ở trong 
trung tâm cai nghiện. 

Mời quý vị dự phần với chúng tôi trong công tác này. Quý vị 
có thể bảo trợ 1 (hay vài) nhân sự, 1 (hay vài) học bổng, hoặc 
chỉ $10, $20 mỗi tháng. Dù số tiền lớn hay nhỏ, nó đều được 
đầu tư vào những cuộc đời được biến đổi cho Chúa Giê-xu: 
Nhân sự: $250/ 1 tháng 
 Học bổng toàn phần: $100/1 tháng 
 Học bổng bán phần: $50/1 tháng 

 

Online offerring: 
https://vcrministry.org/donate/ 

Website: www.vcrministry.org 
Email: info@vcrministry.org 
Phone: (316) 516-4804

MỌI DÂNG HIẾN ĐỀU 
ĐƯỢC MIỄN TRỪ THUẾ 

(TAX DEDUCTIBLE)

Chi phiếu xin ký cho VCRM và gửi về địa chỉ: 

VCRM P.O. Box 810344 Dallas, TX 75381 

Xin kính mời quý vị lắng nghe

Thứ Tư Hàng tuần 
lúc 3:00pm-3:30pm

Trên đài Radio Dallas 1600AM
Do Mục sư Nguyễn Văn Huệ và 

Mục sư Trần Lưu Chuyên phụ trách

Cùng với các Hội Thánh Tin Lành 
vùng Dallas - Fort Worth

Liên lạc 
MS CHUYÊN TRẦN:  214-518-1986
MS HUỆ NGUYỄN:    469-493-2307

 



62         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI



ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI         63



64         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI

Hội Thánh chúng tôi:
- Là một Hội Thánh có cơ sở độc lập để 
thờ phượng Chúa.

- Số tín hữu khoảng 25 người.
- Tọa lạc trong một thành phố nhỏ yên tĩnh 
rất thích hợp cho những vị Mục sư lớn tuổi 
nhưng vẫn còn tinh thần chăn bầy phục 
vụ Chúa.

- Chúng tôi không câu nệ hệ phái.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc 
ÔNG PHAN GIA CƯỜNG

Phone: 479-806-6476
Email: lmhua3@ gmail.com
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  713-859-1029

SINH HOẠT HÀNG TUẦN
Giờ Thờ Phượng Chúa Nhật:
     9:20- 11:00   Thờ Phượng tiếng Việt
     11:15 - 12:30  Thờ  Phượngtiếng Anh
     12:35 - 13:15 Ăn Thông công thân mật
     11:15 - 12:15 Lớp Học Kinh Thánh tiếng Việt
     10:00 - 11:00 Lớp Học Kinh Thánh tiếng Anh                              

Thứ Hai - Thứ Sáu:  8:00am - 9:00am
              Tĩnh nguyện tại nhà thờ cho mọi lứa tuổi.
Thứ Ba:  7:30 - 8:45 tối, tại Nhà Thờ. 
              Đêm cầu nguyện tại Hội Thánh cho mọi lứa tuổi
Thứ Sáu:  7:30 - 9:15 tối, 
               Thờ  phượng, Học lời Chúa và Thông công cho Người lớn, Thanh niên,                 
             Thiếu niên & Thiếu nhi tại nhà  thờ.
Thứ Bảy:  6:30 - 8:30 tối.
- Mỗi tháng một lần vào thứ Bảy tuần thứ Hai, lúc 7:00 P.M. Nhóm vợ 
chồng trẻ (MFG) sẽ ăn thông công và học lời Chúa từ  tại tư gia. 
- Mỗi tháng một lần vào thứ Bảy tuần thứ Ba, lúc 7:00 P.M. Nhóm Thông công 
Tuần hoàn khu vực Đông Nam sẽ học Kinh Thánh và ăn thông công tại tư gia.
Chúa Nhật và Trong Tuần:  Ban Chứng đạo sẽ đi chứng đạo tại chợ Hồng 
Kông 4 và 10 vùng chung quanh nhà thờ. 

Mục Sư Tấn Mai (David)
Điện Thoại: 281-495-7783
Mục Sư Võ Bá Thanh
Điện Thoại: 713-859-1029
Mục Sư Phan Thanh Liêm
Điện Thoại: 832-860-6938
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Điều kiện: 
- Dưới 45 tuổi
- Tốt nghiệp Trường Thần Học. 
- Thông thạo tiếng Anh & tiếng Việt.

 

Quản Nhiệm:  MSNC. ÔNG THÁI AN
Điện thoại: 407-655-8414
Email:  msthaianong@gmail.com

 
Giờ thờ phượng Chúa & các Sinh hoạt trong tuần:
Chúa Nhật: 9:00 AM- 9:30 AM - Tĩnh Nguyện
                   9:45 AM- 10:30 AM - Trường Chúa Nhật
                   10:45AM - 12:30 PM - Thờ Phượng Chúa (Việt Ngữ)
                   10:45 AM - 12:00 PM - English Speaking Service

Thứ Tư:    7:30 PM - 9:00 PM - Học Kinh Thánh
Thứ Sáu: 7:00 PM - 9:00 PM - Học Kinh Thánh, Cầu Nguyện &
                                                 Sinh Hoạt (Các Ban Ngành)

Thứ Bảy mỗi đầu tháng: 9:30 AM - 1:00 PM - Thăm Viếng &
                                                                        Chứng đạo

Sinh Hoaït Chuùa Nhaät
- 10:00 am: Hoïc Kinh Thaùnh 
                English Worship Services
- 11:00 am: Thôø phöôïng
                 English Sunday School
Thöù Saùu:
- 7:00pm: Hoïc Kinh Thaùnh cho ngöôøi lôùn
              Youth Activities

Kính môøi quyù tín höõu vaø ñoàng höông ñeán sinh hoaït 
vaø thôø phöôïng Chuùa vôùi chuùng toâi

HOÄI THAÙNH TIN LAØNH BAÙP-TÍT
FORT WORTH, TX

4401 Broadway Ave, Haltom City, TX 76117
Website: www.vbcfw.org

ÑT: 214-228-5546
Dangqthe@gmail.com

Quaûn Nhieäm
Muïc Sö ÑAËNG QUY THEÁ
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9:00

HỘI THÁNH TIN LÀNH 
BÁP TÍT PHỤC HƯNG

103 West Columbia Street,
Falls Church, VA 22046

Website: baptitphuchung.org
Điện Thoại: 571-789-7451

CHƯƠNG TRÌNH 
SINH HOẠT HÀNG TUẦN

Chúa Nhật
- 1:30-2:30 PM Học Trường Chúa Nhật
- 3:00-5:00 PM Nhóm Thờ Phượng
- 5:00-6:30 PM Thông Công & Tập Hát
Thứ Năm
- 7:00 - 9:00 PM Hiệp Nguyện
Thứ Bảy
- 7:00-9:30 PM Học Kinh Thánh

Quản Nhiệm: 
MỤC SƯ TRẦN TẤN HOÀI NHƠN
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Giê-su

Mục sư Quản Nhiệm: MS TAM CONETTO
Phone: 850-341-2193
Email: ttconetto@msn.com
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CHUÙA NHAÄT

10:00AM - 10:50AM - Tröôøng Chuùa Nhaät
11:00AM - 12:30PM - Thôø Phöôïng
12:30PM - 1:30PM   - Thoâng Coâng
1:30PM                 - Caàu Nguyeän

    Xin môøi ñoàng höông ñeán thaêm vieáng vaø tham döï 
thôø phöôïng vôùi Hoäi Thaùnh chuùng toâi.

Hoäi Thaùnh Baùp-Tít 
Hieäp Nhaát Austin

12062 North Lamar, Austin, TX 78753

Thôø phöôïng  Ñöùc Chuùa Trôøi, yeâu thöông vaø phuïc 
vuï trong danh Chuùa Cöùu Theá Gieâ-Xu döôùi söï  

höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Linh.
Worshipping God, loving and serving in the name 

of Jesus Christ through the Holy Spirit.

Liên Lạc (Contacts):
Pastor Nguyễn văn Tuyên (512) 791-7411
Mr. Nguyễn Thượng Duy: (737) 932-3888
Dr. Trương Bình: (512) 250-1182

Email: vubcaustin@ gmail.com
Website: vubcaustin.org



72         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI

TIN HUONG DI MINISTRIES

Sự hình thành Hội Thánh Như Quỳnh
Hội Thánh Như Quỳnh là một Hội Thánh nhỏ 
thuộc Hội Thánh tư gia, Hội Thánh hoạt động 
theo mô hình tự trị, tự lập. Được thành lập vào 
khoảng thời gian khó khăn tại Miền Bắc (năm 
2003), thời gian này đạo của Chúa chưa được 
cởi mở cho lắm vẫn còn nhiều sự bắt bớ o ép… 
nhưng Chúa đã mở cửa cho việc những hạt 
giống Tin Lành được gieo ra. Hội Thánh nằm 
ở phía đông đồng bằng Bắc bộ giữa thủ đô Hà 
Hội và thành phố cảng Hải Phòng. Hội Thánh 
Như Quỳnh nhóm lại gần như là Hội Thánh 
đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên – Việt Nam.
Đầu năm 2003 được sự kêu gọi của Chúa, 
vợ chồng ông Ngô Quang Tuynh (hiện giờ 
là MSQN của Hội Thánh Như Quỳnh) cùng 
với một số giáo sĩ đã từ Sài Gòn có hành trình 
truyền giáo từ Miền Nam ra Miền Bắc. Dưới 
sự mở cửa của Chúa khi về tới quê hương Như 
Quỳnh chia sẻ Đạo Trời, rất nhiều người đã ăn 
năn quay trở lại Thờ Trời theo nguyên tắc của 
Kinh Thánh, từ đây Hội Thánh Như Quỳnh 

XIN HÃY NHỚ ĐẾN CHÚNG TÔI!
được thành lập. Có người tin thờ Trời là 
có Hội Thánh, vì Hội Thánh là tập hợp của 
những người có cùng đức tin thờ Đức Chúa 
Trời.

Hội Thánh đối diện những khó khăn
Trải qua nhiều thăng trầm Hội Thánh nhóm 
lại thờ phượng Chúa tại ngôi nhà nhỏ của 
ông bà MS Tuynh, căn nhà chỉ vỏn vẹn có 
20m2, những buổi nhóm mà các tín hữu đi 
nhóm đầy đủ phải ngồi tràn ra ngoài sân, 
vì có tới gần 100 người đã tin Chúa và học 
giáo lý báp tem. Hội Thánh theo thời gian 
đã đối diện nhiều sự thách thức như: bắt bớ 
từ nhiều phía (nhiều người gây dựng Hội 
Thánh tại đây đã bị đánh đập bầm dập cả 
người), khó khăn về tài chính, không có cơ 
sở đủ rộng để đáp ứng với số lượng tín hữu, 
thiếu nhân sự hầu việc Chúa để lo cho bầy 
chiên… chính vì những lẽ đó Hội Thánh 
giảm sút rất nhiều.
Khi Hội Thánh ổn định và trung tín thờ 
phượng Chúa chúng tôi đã gặp trở ngại lớn 
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về nơi thờ phượng Chúa. Ông bà MS Tuynh 
do thiếu nợ ngân hàng và một số ở bên ngoài, 
cho nên bắt buộc phải bán lại mảnh đất ông 
bà có để trang trải nợ nần. Lúc đầu mảnh đất 
được bán cho một vị MS ở Hà Nội và hai bên 
đã đồng ý cùng nhau xây dựng Hội Thánh trên 
mảnh đất đó, nhưng do công việc riêng nên vị 
MS ở Hà Nội đã bán mảnh đất đó cho người 
khác. Hội Thánh rơi vào tình trạng không có 
nơi thờ phượng Chúa, và mọi người bắt đầu 
rời xa Chúa nhiều hơn, còn lại một số người 
vẫn trung tín nhóm thờ phượng Chúa từ nhà 
này qua nhà khác không có nơi ổn định.
Đến năm 2016 gia đình tôi là truyền đạo Đinh 
Văn Duy có cố gắng và mua được một mảnh 
đất, và chúng tôi muốn xây dựng nơi đây trở 
thành một Hội Thánh để con dân Chúa có nơi 
ổn định thờ phượng Chúa. Chúng tôi đã cầu 
nguyện nhiều cho vấn đề này và cùng nhau 
góp phần dâng hiến cho việc xây dựng. Cuối 
năm 2017 MS Nguyễn Văn Huệ có về thăm 
Hội Thánh và thấy được nhu cầu cấp thiết 
của Hội Thánh trong việc xây dựng cơ sở thờ 
phượng Chúa. Do mảnh đất chỉ có 140m2 nên 
chúng tôi phải xây dựng căn nhà đúc hai tấm 
để có nơi ở của gia đình và dành nguyên căn 
phía trên để sử dụng cho công việc của Hội 
Thánh.
Nói về việc xây dựng nhà nguyện cho đến 
bây giờ khi công trình đã xong được khoảng 
90% rồi nhưng khi nhìn lại những việc Chúa 
làm chúng tôi vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Sự 
khó khăn của Hội Thánh khi xây dựng căn 
nhà là rất lớn, gia đình thầy Đinh Văn Duy 
đã dồn hết tiền cho việc mua mảnh đất xấp 
xỉ 35.000 USD. Khi MS Nguyễn Văn Huệ 
về và muốn giúp đỡ một phần cho việc xây 
dựng căn nhà nguyện. Hội Thánh chúng tôi 
dự phần dâng hiến được khoảng 10.000 USD 
trong vòng 3 năm, MS Nguyễn Văn Huệ góp 
phần 7.500 USD, một số của gia đình thầy 
Đinh Văn Duy, số còn lại của căn nhà gia đình 
thầy Đinh Văn Duy vay ngân hàng (nhà băng) 
350.000.000VND (khoảng 15.000 USD) đến 
nay hàng tháng vẫn phải trả tiền lãi cho ngân 
hàng. Nhưng cám ơn Chúa một điều căn nhà 
nguyện xây đúc 2 tấm, mỗi tấm 120 m2 tổng 
2 tấm là 240 m2 được xây dựng là một ơn 

lớn của Chúa, với tổng số tiền cho công trình 
vào khoảng 53.000 USD là một điều mà Hội 
Thánh không dám suy tưởng tới, Chúa vẫn 
luôn làm những việc lớn và khó mà lòng 
chúng tôi không thể suy tưởng tới, đây là ơn 
ban cho của Đức Chúa Trời.
Khi xây dựng ban chấp sự của Hội Thánh 
cùng dân sự của Chúa cầu nguyện và lấy 
đức tin của mình để xây dựng, sự khao khát 
có một căn nhà nguyện khang trang để thờ 
phượng Chúa là một nhu cầu lớn của Hội 
Thánh. Vì ngay từ những năm thành lập Hội 
Thánh phải nhóm trong căn nhà chật hẹp, 
mùa hè có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, 
mùa mưa thì dột ướt cả nền nhà… cho nên 
căn nhà được xây dựng nên là cả sự hy sinh, 
lòng khao khát, sự cầu nguyện của dân sự, sự 
giúp đỡ của ân nhân… tất cả hình thành nên 
một nơi thờ phượng Chúa thật đẹp. Chúng tôi 
nhớ đến câu Kinh Thánh “Vả, chúng ta biết 
rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến 
Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo 
ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28), cám ơn 
sự trợ giúp từ MS Huệ và Đặc san Hướng Đi 
khiến cho chúng tôi có thêm động lực để xây 
dựng nhà của Chúa.
Cho đến nay mỗi khi nhìn thấy anh em dân 
sự trung tín đi đến nhà nguyện thờ phượng 
Chúa, cầu nguyện, thông công… tôi mừng 
vui rơi nước mắt, tôi nhớ đến câu Kinh Thánh 
vua Đa-vít đã nói: “Tôi vui mừng khi người 
ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức 
Giê-hô-va.” (Thi-thiên 122:1). Tôi vui mừng khi 
dân sự có nơi để đến, thay vì vui chơi bên 
ngoài, thay vì bị chìm đắm vào xã hội ngày 
càng băng hoại… thì họ đến để tìm kiếm 
Chúa, đó là điều không gì có thể đánh đổi 
được. Một sự đánh đổi, lẽ ra chúng tôi không 
phải mắc nợ ngân hàng, lẽ ra chúng tôi không 
phải trả lãi hàng tháng cho ngân hàng, lẽ ra 
chúng tôi không phải lo làm sao để có tiền để 
trả khoản tiền vay cho ngân hàng… Nhưng 
là một sự đánh đổi hợp lý để có thể tiếp tục 
nuôi dưỡng bầy chiên, để tiếp tục có thể môn 
đồ hóa những người khác, để thế hệ tiếp theo 
sẽ tiếp tục dấn thân cho công việc của Đức 
Chúa Trời.
Khi bạn đối diện với khó khăn, nan đề, thử 
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thách… bạn đặt đức tin nơi Chúa là Đấng có 
quyền giúp cho bạn vượt qua thì chắc bạn sẽ 
vượt qua bằng sức của Chúa. Hội Thánh Như 
Quỳnh đã kinh nghiệm điều này, và còn sẽ 
được kinh nghiệm về sự vùa giúp của Chúa, 
như Lời Ngài hứa: “Không có điều gì quá sức 
của chúng ta, Chúa vẫn có cách giúp chúng 
ta vượt qua”.

Hãy cùng tôi cầu nguyện và góp phần 
dâng hiến xây dựng Hội Thánh
Trên đây là một số lời chứng về Hội Thánh 
Như Quỳnh, công việc của Chúa tại vùng 
quê khó khăn tại Hưng Yên. Khi quý vị đọc 
đến bài này, đọc xong tạm thời hãy đặt tờ báo 
xuống và dâng lời cầu thay cho Hội Thánh 
chúng tôi: Hãy cầu nguyện để Chúa tiếp trợ 
cho Hội Thánh của Chúa để có tài chánh lắp 
những cánh cửa của nhà nguyện còn dang 
dở, hãy cầu nguyện cho công việc phát triển 
Hội Thánh của Chúa tại Như Quỳnh, hãy cầu 
nguyện để những người sa ngã từ bỏ đức tin 
quay trở lại thờ Trời, hãy cầu nguyện để Chúa 
tiếp trợ tài chánh cho gia đình tôi trả xong 
phần nợ cho ngân hàng, hãy cầu nguyện cho 
MS quản nhiệm, hãy cầu nguyện cho gia đình 
chúng tôi tiếp tục tận hiến cho công việc của 
Chúa tại quê hương. Chúng tôi đang rất cần 
những sự cầu thay và khích lệ của quí vị.

Chúng ta chỉ có thể dự phần trong mạng 
lệnh của Chúa khi chúng ta còn sống trên đất 
này: Chia sẻ Phúc Âm, hầu việc Chúa, môn 
đồ hóa, gây dựng, dâng hiến, giúp đỡ, an ủi, 
khích lệ… tất cả những mục vụ này sẽ chấm 
dứt khi chúng ta về với Chúa. Khi còn cơ hội 
được phục vụ Chúa trong lãnh vực nào hãy 
ráng hết sức làm như làm cho Chúa vậy.
Chúng tôi luôn ao ước dâng những điều tốt 
nhất lên cho Chúa vì chúng tôi vẫn còn cơ 
hội để hầu việc Chúa trên đất này. “Anh em 
cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng 
liêng…” (I Phiero 2:5a) đã có nhiều viên đá, 
viên gạch được góp phần vào căn nhà nguyện 
Như Quỳnh, hiện tại nhu cầu để hoàn thiện 
căn nhà nguyện vẫn đang cần được sự dâng 
hiến và góp phần của nhiều người, để căn 
nhà nguyện được hoàn thành. Rất mong nhận 
được sự cầu thay và góp phần dâng hiến giúp 
đỡ của quí ân nhân để căn nhà nguyện được 
hoàn thành dâng sự vinh hiển lên ba ngôi Đức 
Chúa Trời.
Có thể Hội Thánh Như Quỳnh đối với nhiều 
còn xa lạ, chưa biết đến nhưng trên thực tế 
nó vẫn tồn tại trong sự ban ơn của Đức Chúa 
Trời, vẫn đứng vững trong nghịch cảnh, trong 
khó khăn thử thách, và tôi luôn cầu nguyện để 
Hội Thánh sẽ tồn tại tới lúc Chúa trở lại. Xin 
Hãy Nhớ Đến Chúng Tôi!
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Tôi gặp em Hà Thị Kim 
Anh trong một buổi 
nhóm cầu nguyện tại 

Cà Mau vào đầu tháng 12-
2019. Cô gái có khuôn mặt 
xinh nhưng có vẻ xanh xao, 
và cái bụng thật to, tôi nghĩ là 
em ấy cũng sắp đến kỳ sanh 
con.
Rồi lại tình cờ chúng tôi được 
xếp chung phòng nghỉ trong 
kỳ đại hội, chúng tôi là những 
người ở hai Hội Thánh cách 
nhau khá xa tầm 200 km, 
nhưng nhân dịp gặp gỡ thì 
vui mừng lắm. Buổi tối hôm 
ấy tôi nghe mấy cô trong Hội 
Thánh An Nhơn của của Kim 
Anh (còn gọi là Ngọc) rỉ tay 
nhau hùn tiền để trả giúp em 
tiền chi phí đi tham dự đại hội, tôi mới hiểu em có 
hoàn cảnh khá đặc biệt nên tôi quan tâm hỏi thăm.
Tôi hỏi em: “Tháng nào em sanh con? “ 
Thì em ấy nhìn tôi, cái nhìn rưng rưng ngấn lệ, làm 
tôi hoang mang. Im lặng mấy giây em mới trả lời 
tôi:
- “Em không bao giờ sanh con được cô à, cái bụng 
của em vì vị u sơ nhiều năm rồi.”
Tôi chợt thấy lạnh cả người sau câu nói của em. 
Một người phụ nữ mang thai chín tháng mười 
ngày để sanh ra một đứa con để yêu, để quý, thì cái 
nặng mang ấy chịu đựng trong niềm hạnh phúc đợi 
chờ và có kết thúc.
Còn em Kim Anh là một cô gái còn trẻ trung chỉ 
mới 39 tuổi mà em đã phải mang cái bệnh khắc 
nghiệt nầy nhiều năm qua, mang cái bụng nặng nề 
vì bệnh hiểm nghèo. Điều đáng thương cho em là 
khi phát bệnh thì bị chồng em bỏ rơi, em quay về 
gia đình cùng cha mẹ, trong căn chòi nhỏ trống 
rỗng, xiêu vẹo. Không ai có khả năng đưa em đi 
chữa bệnh.
Em chỉ có một lần đủ tiền vé xe đến bệnh viện Chợ 

TRƯỜNG HỢP ĐÁNG THƯƠNG
Rẩy để khám một lần, bác sĩ 
bảo em chuẩn bị số tiền tầm 
20 triệu rồi trở lại để mổ. Em 
đau khổ mang hồ sơ bệnh án 
về quê rồi lặng lẽ chịu đựng 
cho đến bây giờ. Em nói:
“Em trao phó cuộc đời trong 
tay xót thương của Chúa, và 
em vẫn bền long cầu nguyện 
Chúa cứu em.”
Nghe em nói thương quá, và 
tôi tin rằng Chúa thương em 
hơn cả tôi thương em, cho nên 
mặc dù nhiều năm bệnh hiểm 
nghèo nhưng em vẫn còn đủ 
sức chịu đựng, đủ đức tin chờ 
đợi chương trình tốt lành nhất 
Chúa sẽ cho em.
Khi đến nhà thăm em về tôi 
nghĩ là tôi sẽ viết về em, tôi 

tin Chúa đang dự bị những sứ giả yêu thương của 
Ngài để chung tay giúp đỡ cho em Kim Anh có đủ 
số tiền đi mổ, giúp đỡ em, giải cứu em ra khỏi cái 
bệnh quái ác làm hổ thẹn người phụ nữ, làm cho 
em luôn tự ti, mặc cảm, làm cho em bị ruồng bỏ bởi 
chính người phối ngẩu của em.
Tôi viết với một niềm hy vọng lớn, xin Chúa cử sứ 
giả của Ngài để làm lành nổi đau thể xác chữa lành 
vết thương lòng của em Kim Anh

 TUYẾT MAI - Sóc Trăng
PS: Các anh chị cảm động giúp em, xin liên lạc Hội Từ Thiện 
Hướng Đi.
Tôi sẽ chuyển tiền đến tận tay em, và sẽ đưa em đến bệnh viện 
ngay.

Hà Thị Kim Anh, 39 tuổi.
Ấp An Phú, Xã An Nhơn.

Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.
(Nhà em vùng quê không số, không điện thoại)

Sinh hoạt tại Hội Thánh Báp Tít An Nhơn, Đồng Tháp.

 TUYẾT MAI
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Trang ảnh Giáng Sinh năm 2019

HT BAPTIST Xã Madagui, tỉnh Lâm Đồng

Thiếu nhi Nha Trang chuẩn bị Giáng Sinh

Thiếu nhi Sóc Trăng

Hội Thánh Như Quỳnh, Hưng Yên
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Ca Đoàn Giáng Sinh toàn vùng DWF
Ca Đoàn Hội 
Thánh Đức Tin 
Dallas

Ca Đoàn Hội Thánh Đức Tin Dallas Thiếu Nhi Múa Quạt
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Bữa Tiệc Tạ Ơn Của Các Mục Sư Và Gia Đình TGB

Đài SBTN Phỏng Vấn Mục Sư Chủ Nhiệm Đặc San Hướng Đi
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Với tinh thần truyền giáo 
sẵn có và những cơ hội 
Chúa ban, tôi đã có dịp 

đi Mission Trip đến Mã Lai, Đài 
Loan, Úc, Nga, Pháp, Anh, Đức, 
Tiệp Khắc, Canada, Campuchia 
và Đại Hàn. Mỗi năm tôi đều có 
dịp trở về thăm Việt Nam. 
Mùa Hè năm 2007, tôi đến thăm 
Đại Hàn trong chuyến Mission 
Trip đầy ý nghĩa. Tôi đã ghi lại 
chuyến đi nầy trong quyển Bút 
Ký SAU NẦY CON SẼ BIẾT 
của tôi do Hướng Đi xuất bản 
năm 2015. Bây giờ tôi chỉ muốn 
nhắc lại những bài học làm thể 
nào Chúa cho Hội Thánh người 
Đại Hàn phát triển. Đây là những 
bài học mà người Việt chúng ta 
cần học và hành.

Những Chiến Sĩ Thuộc Linh
Điều gì đã làm cho Hội Thánh 
và người dân Đại Hàn, một dân 
tộc Á Đông trở nên vĩ đại. Tôi 
suy nghĩ đến đề tài nầy từ lâu 
nhưng chưa biết câu trả lời. Nhờ 
ơn Chúa một tuần sau khi đến 
Hàn Quốc, tôi tin rằng tôi đang 
tìm thấy phần nào câu trả lời. 

BÀI HỌC TỪ HỘI THÁNH ĐẠI HÀN
Vâng, tôi tìm thấy phần nào câu 
trả lời qua Chương Trình Truyền 
Giáo Cho Quân Đội thuộc Hiệp 
Hội Thông Công Cơ-đốc Nhân 
Quân Đội Đại Hàn mà tôi được 
giới thiệu sáng thứ Bảy ngày 16 
tháng 6. Cô Bích Phượng, sinh 
viên Việt Nam và các sinh viên 
khác đến từ Nepal, Pakistan, 
Bangladesh, Indonesia, Thái 
Lan được mời thông dịch cho 
chương trình đại hội truyền giáo 
quân đội “Military Evangelism 
Observation” tổ chức tại Núi 
Cầu Nguyện Osanri, Seoul từ 18 
đến 24 tháng 6 năm 2007. 
Trong tập tài liệu giới thiệu 
chương trình Military 
Evangeliam Observation 2007 
được tặng, tôi đọc thấy những lời 
mà qua đó tôi tin rằng đây là câu 
trả lời mà tôi đang tìm kiếm.
Tướng hồi hưu Lee Jun là 
Chủ tịch của Mission Support 
Organization đã viết, “Nước Đại 
Hàn có lịch sử 5,000 năm nghèo 
khổ, tuy nhiên, từ khi Tin Lành 
được giới thiệu, Đức Chúa Trời 
đã cho phép nước Đại Hàn trải 
qua sự phục hưng và phát triển 

kỳ diệu sau những kinh nghiệm 
thử thách và đau thương. Ngài 
cũng ban cho chúng ta đại mạng 
lịnh để gieo rắc Tin Lành cho thế 
giới. Truyền giáo quân đội là một 
phần của sứ mạng nầy.”
Trong bài viết của Mục Sư Yun 
Chae Kwan “Giới Thiệu về Lịch 
Sử Hội Thánh và Ngành Tuyên 
Úy Đại Hàn”, tôi cũng khám phá 
ra những điều lý thú mà trước 
đây tôi chưa từng biết.
Nước Đại Hàn (Nam Hàn) hiện 
có khoảng 48 triệu dân với mật 
độ dân số 477 người trên mỗi cây 
số vuông, đứng hạng thứ ba trên 
thế giới. Hàn Quốc bị phân chia 
thành Nam Hàn và Bắc Hàn từ 
cuối Thế Chiến Thứ Hai (ngày 15 
tháng 8, 1945). Miền Nam theo 
chế độ Cộng Hoà, miền Bắc theo 
chế độ Cộng Sản. Ngày 25 tháng 
6 năm 1950 miền Bắc xâm lăng 
miền Nam và sau ba năm có sự 
tham dự của quân đội Liên Hiệp 
Quốc, cuộc chiến tranh huynh đệ 
Bắc Nam đã đình chiến ngày 27 
tháng 7, 1953.
Dân tộc Đại Hàn hãnh diện về 
lịch sử 5,000 năm của mình 
nhưng vẫn không bao giờ quên 
36 năm chiếm đóng khủng khiếp 
của quân đội Nhật Bản từ 1910 
cho đến 1945 khi Nhật đầu hàng 
quân đội Đồng Minh.
Nước Đại Hàn có bốn mùa rõ 
rệt. Xuân Hạ thu Đông. Trước 
đây các gia đình người Hàn sống 
chung với nhau trong cùng một 
mái gia đình đến 3 hay 4 thế hệ 
nhưng ngày nay các gia đình đều 
sống riêng, phần lớn trong các 
căn hộ ở những chung cư. Nhà 

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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truyền thống của người Hàn làm 
bằng gỗ được gọi là Hanok. Áo 
quần truyền thống gọi là Hanbok 
được mặc hàng ngàn năm và 
ngày nay chỉ được mặc trong 
những dịp lễ hội. Dân Hàn có 
món gạo dẽo đặc biệt cùng với 
món Kimchi và món thịt bò ướp 
Bulgogi nổi tiếng.

Những Bài Học Lịch Sử 
Năm 1784, một người Hàn đầu 
tiên theo Công Giáo La-mã tên 
là Yi, Sung Hoon. Ông được một 
linh mục người Pháp làm lễ rửa 
tội ở tại Bắc Kinh và đã trở về 
nước thiết lập giáo hội riêng của 
mình tại Đại Hàn. Nhưng đến 
mùa giáng sinh năm 1794, một 
Linh mục người Hoa tên là Ju-
Mun Mo được Vatican sai phái 
đến Đại Hàn vượt qua ngõ Sông 
Yalu để chính thức thiết lập giáo 
Hội Công Giáo Đại Hàn. Có đến 
1,233 tín hữu Công Giáo đã tử 
đạo dưới triều nhà Yi. Tính theo 
thống kê năm 2005, hiện có hơn 
5 triệu người Công Giáo ở Nam 
Hàn.
Ngày 23 tháng 7, 1832, Mục Sư 
Tin Lành người Đức lần đầu đến 
đảo Godaedo để truyền giáo cho 
dân tộc Hàn. Mục Sư Robert J. 
Thomas từ Anh Quốc đến Đại 
Hàn để giảng Tin Lành và phát 
tặng Kinh Thánh cho người Hàn 
vào năm 1865 nhưng sau đó đã bị 
tử vì đạo ở bờ sông Deadong tại 
Bình Nhưỡng (tức Pyongyang, 
thủ đô Bắc Hàn) vào ngày 2 
tháng 9, 1866.
Lịch sử Hội Thánh Tin Lành 
Hàn Quốc chính thức đánh dấu 
vào năm 1883 khi Lee, Soo-jung 
trong khi còn là sinh viên tại 
Nhật Bản đã dịch Kinh Thánh 
sách Mác sang tiếng Hàn, đồng 
thời trong cùng năm đó ông Suh 

Sang Yun đã khởi lập Hội Thánh 
Tin Lành Hàn Quốc đầu tiên ở 
Sorae, Bắc Hàn.
Công việc truyền bá Tin Lành 
phát triển và gây ảnh hưởng lớn 
trên xã hội Đại Hàn khi Bác sĩ Y 
Khoa Horace Allen đến Đại Hàn 
năm 1884 để bắt đầu chức vụ 
giáo sĩ của mình qua phương tiện 
Y Khoa. Nhưng đến ngày 5 tháng 
4, 1885, vào dịp Lễ Phục sinh, 
các giáo sĩ nước ngoài là Mục 
Sư Horace G. Underwood thuộc 
Giáo phái Presbyterian và Mục 
Sư Henry G. Appenzeller thuộc 
Giáo phái Methodist cùng một 
lúc đến cảng Incheon, để chính 
thức lập nền xây dựng công cuộc 
truyền giáo cho dân tộc Hàn. Họ 
bắt đầu thiết lập các bệnh viện và 
xây dựng các trường học. Chữa 
lành bệnh tật thể xác và mở 
mang dân trí. Đây là những yếu 
tố chiến lược quan trọng ngay từ 
đầu đã quyết định sự thành công 
của công tác truyền bá Tin Lành 
của hai giáo phái Tin Lành nói 
trên tại Hàn Quốc.
Từ năm 1888 đến năm 1906, kết 
quả truyền giáo có được 56,943 
tín hữu chịu báp-tem và huấn 
luyện trong những Hội Thánh 
điạ phương. Năm 1907, một Đại 
Hội Phục Hưng đã được tô chức 
tại Bình Nhưỡng (Pyongyang), 
Đức Chúa Trời đã thăm viếng 
mạnh mẽ tạo ra cuộc phấn hưng 
phi thường làm bùng nỗ Tin 
Lành khắp đất nước Đại Hàn. 
Nhưng qua năm 1910 và trải qua 
36 năm tiếp theo, cả nước Đại 
Hàn bị quân đội Nhật Bản xâm 
lăng và chiếm đóng với những 
chính sách tàn khốc. Dân Hàn bị 
buộc phải cúi lạy hình tượng của 
Hoàng Đế Nhật và thắp hương ở 
các miếu thờ Thần Đạo. 
Nhiều tín hữu Tin Lành chống 

lại lịnh nầy và lập tức bị bỏ tù, 
tra khảo, đánh đập. Cuộc bắt bớ 
đạo xảy ra kéo dài suốt 36 năm 
đầy nước mắt và phẩn uất. Dân 
tộc Đại Hàn đã tổ chức nhiều 
nhóm kháng chiến chống lại 
quân Nhật và 92 nhóm trong 105 
nhóm chống Nhật nầy được lãnh 
đạo bởi những Cơ-đốc nhân Hàn 
Quốc. Trong khi đó các giáo sĩ 
đến từ Mỹ và Canada đã công 
khai ủng hộ cho những Chiến 
Dịch Đòi Độc Lập cho Đại Hàn 
và một số người trong các giáo 
sĩ đó đã bị quân Nhật trục xuất 
khỏi Đại Hàn. Dân Hàn có cảm 
tình với các giáo sĩ Tin Lành và 
Tin Lành phát triển mạnh mẽ. 
Dân chúng đã thấy rõ các lãnh 
đạo Hội Thánh Tin Lành đứng 
về phía họ. Những nguyên tắc 
sống của Tin Lành dưới ánh sáng 
Thánh Kinh đã ảnh hưởng sâu 
đậm đến tấm lòng người dân và 
xã hội Đại Hàn.
Một yếu tố khác quan trọng 
không kém. Một năm sau khi 
quân Bắc Hàn xâm lăng Nam 
Hàn, ngày 2 tháng 7, 1951, 
ngành Tuyên Úy Quân Đội Hàn 
Quốc được thành lập. Các nhà 
nguyện trong các căn cứ quân sự 
được mọc lên do các Mục Sư và 
các quân nhân tín hữu vận động 
xây cất. Có nhiều người có cấp 
bực Tướng, Tá tin Chúa. Con số 
nhà nguyện đã được xây cất lên 
đến 1,007 nằm rải rác trong các 
căn cứ quân sự của quân đội Đại 
Hàn. Ngày nay có 280 Mục Sư 
Tuyên Úy và 600 Mục Sư dân 
sự đang phục vụ trong các nhà 
nguyện nầy. 
Chính giữa những nhu cầu về 
bảo vệ và an ninh sống còn của 
đất nước, tất cả các Mục Sư và 
tín hữu Hội Thánh Đại Hàn đã 
tha thiết cầu nguyện với Đức 
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Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã 
nhậm lời cầu nguyện và 21 quốc 
gia thuộc Liên Hiệp Quốc đã 
ủng hộ gởi quân (16 nước) hoặc 
gởi thiết bị Y Tế (5 nước) để 
giúp quân đội Nam Hàn kháng 
chiến. Cuối cùng Nam Hàn đã 
được cứu thoát khỏi chiến tranh. 
Người dân Hàn xem 21 quốc gia 
trên như là những thiên sứ do 
Đức Chúa Trời gởi đến để giúp 
Đại Hàn. Người dân Hàn vẫn 
còn biết ơn quân đội Đồng Minh 
cách sâu xa.
Có một vài chi tiết khác mà tôi 
khám phá thật thích thú về quân 
đội Đại Hàn.
Năm 1960 Đại Tướng Han Shin, 
tư lệnh quân đội, mặc dù không 
phải là tín hữu Tin Lành, đã ban 
hành chính sách quy định rằng 
tất cả các binh sĩ Đại Hàn được 
khuyến khích phải theo một tôn 
giáo để giảm thiểu rủi ro tai nạn. 
Các Tuyên úy được bổ nhiệm đến 
cấp tiểu đoàn (Battalion). Tất cả 
các Tuyên úy đều được cấp xe để 
hoàn thành công tác truyền giáo.
Tổng Thống Phát Chánh Hy mặc 
dù là người Phật Giáo nhưng đã 

nhấn mạnh rằng quân đội Đại 
Hàn phải được tăng cường sức 
mạnh bằng đức tin. Năm 1970 
Tổng Thống ban hành chính sách 
“Strengthening of the Forces 
Through Faith.”
Ngày 25 tháng 4, 1972 lần đầu 
tiên có 3,398 binh sĩ thuộc Sư 
đoàn 20 đã được làm lễ báp-
tem tập thể. Và ngày 29 tháng 
5, 1972, các lãnh đạo Hội Thánh 
Đại Hàn đã thành lập Military 
Evangelical Association of 
Korea (Hiệp Hội Quân Nhân Tin 
Lành Hàn Quốc). 
Hiện nay Đại Tướng Lục Quân 
Park, Heung Ryul, Tổng Tư 
Lịnh Quân Đội Đại Hàn, đang 
là Chủ Tịch của Korean Military 
Christian Fellowship. 
Từ năm 1981, các giáo phái Tin 
Lành đã khởi sự xây cất các 
nhà thờ trong các căn cứ quân 
sự. Năm 1986, ngành Tuyên 
Úy Quân Đội được thành lập 
với tất cả những vị Tuyên Úy 
chính quy. Ngày 19 tháng 4, 
1997 có 7,200 binh sĩ tham gia 
chương trình huấn luyện căn bản 
đã được nhận báp-tem tập thể 

cùng một lần. Trong một năm 
có 220,000 binh sĩ được báp-
tem. Năm 1996, các Hội Thánh 
dân sự đã tổ chức lạc quyên để 
xây dựng Nhà Nguyện Chính ở 
Tổng Hành Dinh Quân Đội tại 
Gyeryongdate. Năm 1995, chiến 
dịch Huấn Luyện Môn Đồ Hóa 
Quân Đội được phát động. Năm 
2000, Khải Tượng 2020 được 
phát động, theo đó các nhà lãnh 
đạo đã đặt mục tiêu 75% dân số 
Đại Hàn sẽ tiếp nhận Tin Lành 
qua mục vụ truyền giáo quân đội 
vào năm 2020. Để đạt được mục 
tiêu nầy quân đội Đại Hàn đã 
xây dựng cổ động nền văn hóa 
Cơ-đốc trong quân đội đồng thời 
trang bị các lãnh đạo quân đội 
với môn học Lãnh Đạo Cơ-đốc.
Có năm khải tượng được đề ra 
cho Mục Vụ Tin Lành Quân Đội 
Đại Hàn:
Tăng cường khả năng chiến đấu 
của quân đội bằng cách sở hữu 
đức tin Cơ-đốc. Đức tin Cơ-đốc 
có ảnh hưởng khuyến khích về 
đạo đức và kỹ luật, góp phần 
sáng tỏ khả năng quân sự và ngăn 
ngừa hoặc giảm thiểu tai nạn.
Tin Lành Hóa dân tộc Đại Hàn. 
Khai sinh tổ quốc thành một 
quốc gia Cơ-đốc. Góp phần phục 
hưng Cơ-đốc giáo và Hội Thánh 
qua Khải Tượng 2020 đưa 75% 
người Đại Hàn tin Chúa.
Huấn luyện Thanh niên thành 
những nhà lãnh đạo quốc gia với 
tinh thần lãnh đạo Cơ-đốc. Vận 
động và huấn luyện các tín hữu 
trẻ kết ước để lãnh đạo quốc gia 
với tâm trí Cơ-đốc trong các lãnh 
vực khác nhau như chính trị, kinh 
tế, xã hội, giáo dục, và văn hóa.
Tái Dựng Tổ Quốc Hùng Mạnh 
bằng cách Tái Cấu Trúc Nền 
Quản Trị Quốc Gia. Tăng cường 
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và khuyến khích các tín hữu tích 
cực nắm lấy vai trò xây dựng 
một quốc gia hùng mạnh với tầm 
nhìn sáng lạng và phục vụ giống 
như Ánh Sáng và Muối của xã 
hội.
Cổ Vũ Nền Văn Hóa Cơ-đốc và 
Xây Dựng Xã Hội Sáng Lạng. 
Biến đổi và thay thế trào lưu văn 
hóa và xã hội thế tục thành một 
nền văn hóa lấy Cơ-đốc Giáo 
làm trung tâm.
Tôi thật sung sướng khi nhìn 
thấy cả một quốc gia đang lấy 
ánh sáng của đạo Chúa làm kim 
chỉ nam cho hướng đi tới của 
dân tộc mình. Tôi còn được biết 
trong quốc ca của Đại Hàn có 
lời mở đầu bằng câu, “Đón nhận 
tình yêu thương của Đức Chúa 
Trời...” Với tinh thần cả dân tộc 
kính sợ Chúa và vâng phục Chúa 
như vậy, tôi không lạ gì khi Đức 
Chúa Trời đang ban phước cho 
dân tộc Đại Hàn. Đại Hàn ngày 
nay được xem như là Giê-ru-sa-
lem của Phương Đông.

Những Bài Học từ Trưởng Lão 
Kim, Moo-Woong
Sau giờ giới thiệu về tổ chức và 
những hoạt động của Tổ Chức 
Ủng Hộ Truyền Giáo trong Đại 
Hội Quân Nhân Quan Sát Truyền 
Giáo tổ chức tại Núi Cầu Nguyện 
Osanri, tôi cùng các sinh viên 
được mời ăn bữa trưa tại tiệm ăn 
truyền thống Đại Hàn. Bữa ăn 
ngon, với cơm dẽo và đủ loại kim 
chi. Tôi có dịp trò chuyện với 
Trưởng Lão Kim, Moo-Woong, 
là một nhà lãnh đạo quân đội 
hồi hưu, vóc dáng to lớn mạnh 
mẽ, khoảng 70 tuổi. Ông kể lại 
kinh nghiệm đã từng tham chiến 
ở Việt Nam và đã nhận xét cảm 
thương về tình cảnh còn nghèo 
khó của người dân Việt trong 

chuyến đi ba năm trước đây của 
ông ở Hà Nội. Ông ước ao nhiều 
người Việt Nam tin nhận Chúa 
để sớm được đổi đời tốt đẹp hơn. 
Trong một bài học ông đã soạn 
và dạy trong Đại Hội Quân Nhân 
Tin Lành các nước diễn ra ở Hàn 
Quốc, tôi học được từ ông mấy 
bài học về truyền giáo thật hay.
Định nghĩa Truyền Giáo: “Truyền 
giáo là rao giảng Tin Lành, là 
tiến trình hoán cải những người 
ngoài Chúa trở nên người mới 
trong Chúa. Truyền giáo không 
phải định nghĩa như một hoạt 
động nhưng như một lực lượng 
của sự thiện chinh phục và đánh 
bại quyền lực của sự ác. Truyền 
giáo là ánh sáng trong nơi bóng 
tối, là điều đúng trong chỗ sai, là 
thầy giáo trong nơi mù lòa dốt 
nát, là chân lý trong nơi giả dối, 
là tự do cho người mắc vòng nô 
lệ, là sự sống trong nơi chết chóc, 
là sự an ủi trong chỗ đau buồn, là 
bánh trong nơi đói khát và trống 
rỗng, là sự tha thứ trong gông 
cùm định tội, là sự đắc thắng 
trong giờ thất bại, là sự bình an 

trong chỗ rối ren, là người chữa 
lành trong hoàn cảnh bệnh tật 
đau đớn, là người giải phóng cho 
kẻ bị áp bức, là vị cứu tinh khi tất 
cả mọi người khác trên đời chịu 
thua.”
Tầm quan trọng của cá nhân 
truyền giáo: Cá nhân truyền giáo 
là tiếp nối công tác của Chúa 
Giê-su trên thế giới; là một đặc 
ân kỳ diệu Chúa cho chúng ta 
đồng công, hiệp tác với Ngài; 
là điều tốt nhất bạn có thể làm 
cho người khác khi nói cho họ 
biết làm thể nào để được sự sống 
vĩnh cửu; là công tác quan trọng 
hơn mọi công tác khác vì có ảnh 
hưởng đến số phận đời sau của 
nhiều người; là công tác có ý 
nghĩa nhất cho đời sống bạn cho 
dù nếu bạn chỉ đưa được một 
người lên thiên đàng. Cá nhân 
truyền giáo có liên hệ đến ngày 
Chúa Cứu Thế trở lại trần gian và 
bảo đảm phần thưởng Chúa đang 
dành cho những đầy tớ ngay lành 
trung tín của Ngài. Không truyền 
giáo là không vâng lời Chúa. 
Người không truyền giáo chắc 
chắn không được Chúa khen.
Cách truyền giáo hữu hiệu nhất: 
Lời chứng của bản thân. Đức 
Chúa Trời ban cho bạn một sứ 
điệp đời sống để bạn chia sẻ. 
Khi bạn trở nên một tín hữu, bạn 
cũng trở thành sứ giả của Đức 
Chúa Trời. Bạn có những kinh 
nghiệm mà Chúa muốn dùng 
để đưa người khác đến với gia 
đình của Ngài. Chúa muốn bạn 
chia sẻ câu chuyện đời bạn cho 
người khác. Chia sẻ lời chứng 
của bạn là một phần quan trọng 
trong sứ mạng của bạn trên thế 
gian, bởi vì đó là lời chứng duy 
nhất. Không có câu chuyện nào 
giống câu chuyện của bạn, vì thế 
chỉ có một mình bạn mới chia sẻ 
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được lời chứng nầy. Nếu không 
chia sẻ lại, câu chuyện của bạn sẽ 
mất luôn không ai biết đến. 
Thật ra lời làm chứng bản thân 
của bạn có hiệu quả hơn cả một 
bài giảng, bởi vì những người 
chưa tin Chúa xem các Mục Sư 
và các Giáo sĩ như những người 
bán hàng chuyên nghiệp, nhưng 
sẽ xem bạn như những “khách 
hàng hài lòng”, vì thế họ sẽ 
tin tưởng bạn hơn. Những câu 
chuyện đời cũng dễ dàng liên hệ 
hơn những nguyên tắc và người 
ta thường thích nghe kể chuyện. 
Những câu chuyện đời của bạn 
dễ lôi cuốn sự chú ý của người 
khác và họ nhớ lâu hơn. Những 
người chưa tin Chúa có lẽ sẽ 
thờ ơ nếu bạn trưng dẫn lời của 
những thần học gia, nhưng họ tự 
nhiên tò mò muốn nghe nói về 
những kinh nghiệm họ chưa hề 
có. Khi chia sẻ câu chuyện đời 
mình là bạn đang bắt một nhịp 
cầu để từ đó Chúa Giê-su có thể 
bước qua từ lòng bạn đên lòng 
người khác.
Một giá trị khác của lời chứng bản 
thân của bạn là nó vượt qua được 
những phòng vệ tri thức. Nhiều 
người không chịu chấp nhận uy 
quyền của Kinh Thánh sẽ lắng 
nghe câu chuyện bản thân khiêm 
tốn nhưng rất thật của một người. 
Đó là lý do trong sáu trường hợp 
khác nhau, sứ đồ Phao-lô đã sử 
dụng lời chứng bản thân của ông 
để chia sẻ Tin Lành thay vì trưng 
dẫn Kinh Thánh. 

Kinh nghiệm khi đi làm 
chứng đạo: 
Người ta dễ tiếp nhận Chúa khi 
họ đang ở trong tình trạng căng 
thẳng hay đang có chuyển biến. 
Nơi nào có thay đổi hay tranh 
chấp bạn có thể tin chắc Đức 

Chúa Trời dùng việc đó để đem 
người khác đến với Ngài. Đó là lý 
do ở các chiến trường, các trung 
tâm tuyển mộ, bệnh viện và nhà 
tù là những nơi tốt nhất để truyền 
giáo. Bạn cần nhìn chung quanh 
để tìm kiếm những người đang 
bị tổn thương, những người đang 
buồn chán và sợ hãi với tấm lòng 
thương xót thành thật đối với họ.
Chúa Giê-su có uy quyền tối 
thượng trong công tác truyền 
giáo. Ngài là Đấng sai phái chúng 
ta và Ngài cũng là Đấng tuyển 
chọn người chưa tin để chúng ta 
làm chứng và Ngài là Đấng mở 
lòng của những người chưa tin 
cứng cỏi để đón nhận Tin Lành. 
Truyền giáo là sự hiệp tác giữa 
Chúa và chúng ta. Chúng ta làm 
chứng cho người chưa tin Chúa 
và Đức Thánh Linh là Đấng 
làm thức tỉnh họ về nhu cầu tìm 
kiếm Chúa Cứu Thế. Vì thế bạn 
phải bắt đầu làm chứng đạo với 
lòng tin tưởng Chúa có quyền 
tối thượng để chọn lựa người 
nào cho chúng ta làm chứng, và 
cầu nguyện, “Lạy Chúa, ai là 
người Chúa đặt trong đời con để 
con giới thiệu cho người đó về 
Ngài?”
Cầu nguyện giữ một vai trò quan 
trọng trong sự làm chứng đạo. 
Người ta có thể từ chối tình yêu 
hay sứ điệp của bạn, nhưng người 
ta vô phương tự vệ trước lời cầu 
nguyện của bạn. Giống như hoả 
tiễn liên lục điạ, bạn có thể nhắm 
lời cầu nguyện vào quả tim của 
một người dù bạn cách xa người 
đó một mét hay là xa cả ngàn ki-
lô mét. Khi làm chứng, bạn có 
thể thầm nguyện, “Lạy Chúa, 
xin giúp con thuyết phục được 
người nầy chấp nhận Tin Lành 
và tiếp nhận Chúa Giê-su làm 
Cứu Chúa của mình.” Chúa cũng 

dạy chúng ta hãy cầu nguyện cho 
những cơ hội làm chứng, sự can 
đảm để làm chứng, cầu nguyện 
cho những người sẽ tin Chúa, 
cho sự lan tràn nhanh chóng của 
Tin Lành, cho có thêm nhiều con 
gặt.
Người ta đánh giá bạn qua đời 
sống và công việc hằng ngày của 
bạn. Khi họ thấy những việc lành 
của bạn, nghe những lời khích lệ 
của bạn và ngửi thấy mùi thơm 
của Chúa Cứu Thế Giê-su qua 
bạn, họ có thể tin cậy bạn và lời 
chứng của bạn. Bạn phải cẩn 
thận giữ gìn lời ăn, tiếng nói và 
những cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất 
của bạn trước mặt những người 
bạn muốn làm chứng về Chúa 
cho họ.
Bạn hãy xây dựng tấm lòng 
thương xót đối với số phận 
những người chưa tin Chúa, 
đang ở ngoài Chúa Cứu Thế và 
đang hướng đến sự phân cách 
đời đời với Đức Chúa Trời. 
Đồng thời bạn phải từng giây 
từng phút nương dựa nơi Chúa, 
cầu xin Thánh Linh giúp bạn suy 
nghĩ đến nhu cầu thuộc linh của 
những người chưa tin Chúa trong 
khi bạn nói chuyện với họ. Bạn 
hãy thầm nguyện, “Lạy Chúa, 
xin giúp con hiểu được hoàn 
cảnh của người nầy, bao gồm cả 
điều gì đang ngăn trở người nầy 
nhận biết Ngài.”
Muốn làm chứng đạo hiệu quả 
bạn nên chuẩn bị để gặp trực tiếp 
mặt đối mặt với người mà bạn 
muốn đưa dắt đến cùng Chúa.
Phần thưởng của người truyền 
giáo thật vinh quang. Kinh 
Thánh chép, “Những kẻ dẫn dắt 
nhiều người đến sự công bình 
sẽ chiếu sáng giống như những 
ngôi sao đời đời mãi mãi” (Đa-
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ni-ên 12:3). Nếu bạn muốn nhận 
được những ngôi sao đời đời 
trên vương miện của bạn trong 
Nước Thiên Đàng, bạn hãy ra đi 
làm chứng đạo, sử dụng lời cầu 
nguyện như một phương tiện 
hữu hiệu với lòng thương xót 
thành thực đồi với những người 
chưa tin Chúa. Một mai kia bạn 
sẽ có thể tự hỏi, “Có bao nhiêu 
linh hồn của người đồng hương 
đã được lên thiên đàng vì cớ 
tôi?” Bạn sẽ nghe chính Chúa 
Giê-su tuyên phán, “Hỡi đầy 
tớ ngay lành trung tín kia, được 
lắm, hãy đến nhận lãnh nước 
thiên đàng đã dành sẵn cho các 
con từ khi dựng nên trời đất.”

Vị trí của Đức Thánh Linh
Đọc qua những quyển sách nói 
về kinh nghiệm phát triển Hội 
Thánh ở Đại Hàn và những bài 
giảng của các Mục Sư Đại Hàn 
tôi đã khám phá thêm một điều 
quan trọng. Một trong những bí 
quyết về sự phát triển của Hội 
Thánh Đại Hàn là vị trí và vai 
trò của Đức Thánh Linh mà 
Hội Thánh Đại Hàn đã dành 
cho Ngài. Đức Thánh Linh 
luôn luôn được nhắc đến trong 
bài giảng, trong sinh hoạt thuộc 
linh mỗi ngày. Người tín hữu 
thường thông công mật thiết với 
Đức Thánh Linh, chào hỏi Đức 
Thánh Linh buổi sáng, buổi tối, 
cầu nguyện với Đức Thánh Linh 
trong danh Chúa Giê-su. Đức 
Thánh Linh được nhắc đến như 
Linh của Chúa Cứu Thế, như 
Chúa sáng tạo, như Đấng dẫn 
dắt truyền giáo, như Đấng chọn 
người để ta làm chứng đạo, như 
Đấng ban quyền năng, ban khôn 
ngoan, ban hiểu biết, như Đấng 
lấy những sự thở than không nói 
ra được mà cầu thay cho chúng 
ta. 

Trong một bài giảng với chủ đề 
Đời Sống Với Đức Thánh Linh 
(Life With The Holy Spirit), 
giảng năm 1980, Mục sư Yonggi 
Cho đã nói, 
"Điều mà dân tộc Đại Hàn ngày 
nay  đang cần là những thương 
gia đầy dẫy Thánh Linh, những 
chính trị gia đầy dẫy Thánh 
Linh, những công dân đầy dẫy 
Thánh Linh. Chìa khóa để giải 
quyết những nan đề của Đại Hàn 
nằm trong sự đầy dẫy của Đức 
Thánh Linh. Đức Thánh Linh là 
Nhân Vật chính để giải quyết các 
nan đề trong mọi quốc gia. Khi 
chúng ta là những Cơ-đốc nhân 
công nhận Đức Thánh Linh, 
hoan nghinh Ngài, nương dựa 
nơi Ngài, luôn luôn thông công 
liên lạc với Ngài và làm việc hoà 
đồng với Ngài, thì nước Đại Hàn 

mới sẽ bắt đầu nở hoa." (David 
Yonggi Cho, Great Businessmen, 
(Seoul, Korea: Seoul Logos Co., 
Inc., 1995, 74).
Tôi suy nghĩ điều mà dân tộc 
Việt Nam và Hội Thánh Việt 
Nam ngày nay đang cần là những 
Mục sư và những tín hữu đầy 
dẫy Đức Thánh Linh, và bước 
đi theo Thánh Linh. Đức Thánh 
Linh đang ngự trong đời sống 
chúng ta nhưng chúng ta đã làm 
ngơ với Ngài. 
Những ngày nầy tôi được nhắc 
nhở lại về Đức Thánh Linh, 
người bạn lớn của chúng ta. Tôi 
đã điều chỉnh đời sống để gần 
gủi với Đức Thánh Linh hơn. 
Tôi đang từng ngày bước đi theo 
Thánh Linh và tôi hy vọng
MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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Mỗi năm đến Tết Nguyên Ðán hay gọi là Tết 
ta, hay Tết âm lịch, người Việt chúng ta 
thường tấp nập chuẩn bị đón Tết. Những 

chậu hoa đủ loại, đủ mầu sắc đã được những bàn tay 
khéo léo chăm bón đang thi nhau khoe sắc. Những 
cành đào hồng, trắng, đỏ rực, rung nhẹ trong gió. 
Những gốc mai vàng, mai tứ quí sáng đẹp  rực rỡ. 
Thật tươi mắt! Người nào cũng muốn chọn những 
loại hoa tươi tốt nhất đem về chưng trong nhà để 
cầu mong những điều hạnh phúc, may mắn đến gia 
đình mình. Rồi còn bánh chưng, bánh tét, giò lụa, 
giò thủ, chả Huế, dưa món và bao nhiêu trái cây 
ngon ngọt, đẹp mắt cũng được chưng bày. 
Năm nay gia đình bà Cả cũng có các con, cháu về 
xum họp. Theo truyền thống gia đình, họ dành thì 
giờ để tạ ơn Chúa trước. Cậu út đàn cho cả nhà hát 
mấy bài Thánh ca mà gia đình yêu thích. Kế đó cậu 
trai lớn đại diện gia đình cầu nguyện tạ ơn Chúa. 
Rồi cậu Hai đọc Kinh Thánh trong Thi Thiên 112  
“Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Ðức 
Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài! Con cháu 
người sẽ cường thạnh trên đất; dòng dõi người 
ngay thẳng sẽ được phước.” 
Gấp sách lại, anh Hai trịnh trọng và vắn tắt, đại 
diện cho các em và vợ con, chúc sức khoẻ mẹ và 
cám ơn mẹ đã săn sóc, thương yêu và dạy dỗ các 
con, cháu, nhất là làm gương trong đức tin và lòng 
yêu mến Lời Chúa. Bà Cả thoả lòng tạ ơn Chúa. 
Rồi bà vui mừng lấy trong giỏ ra những bao đỏ 
đựng tiền mừng tuổi. Bà phát cho mỗi đứa cháu 
bao tiền mừng tuổi, kèm thêm câu Kinh Thánh mà 
bà đã dạy các cháu học thuộc lòng. 
Cô bé cháu ngoại lớn tuổi nhất vừa nhận bao tiền 
mừng tuổi vừa đọc câu Kinh Thánh cháu ưa thích: 
“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Ðấng Tạo 
hoá con.”  Truyền Ðạo đoạn 12 câu 1. 
Cô em kế vừa chỉ vào quyển Kinh Thánh bên cạnh 
bà, vừa đọc : “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, 
ánh sáng cho đường lối con.” Thi-Thiên 119:105.
Cô bé út dạn dĩ tiếp theo: “Hãy vui mừng mãi mãi, 
cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ 
ơn Chúa vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức 
Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.” Tê-

sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5:16,17,18. 
Cô bé đọc một hơi nhý sợ chị dành đọc mất, kèm 
cả địa chỉ câu gốc khiến cả nhà vỗ tay. 
Cô em nữa rụt rè tiến lên đọc chậm rãi: “Thà nưõng 
náu mình nơi Ðức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài 
người.” Thi thiên 118:8. Mọi người lại vỗ tay khen 
bé. 
Bà Cả nhìn đàn con, cháu ríu rít bên nhau, thầm 
cảm tạ Chúa. Bà nhắc nhở các con mỗi người nói 
lên quyết tâm của gia đình trong năm mới này.
Anh Hai đã đúc kết lại và nêu ra ba điều chính như 
sau:  

1. Quyết tâm nuôi dạy các con mình lớn lên 
trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ. 
2. Mỗi ngày họp các con lại, học Kinh thánh, 
cầu nguyện chung với nhau. Rồi cùng nhau ôn 
lại những câu Kinh Thánh đã học thuộc lòng và 
không quên dâng lên Chúa một lời tạ ơn. 
3. Trong việc học, việc làm mỗi ngày phải nhớ 
rằng Làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm 
cho Chúa chứ không phải làm cho người ta....

Bà Cả hài lòng nhờ cậu con trai lớn lập lại ba điều 
quyết tâm này cho các con, cháu nghe một lần nữa. 
Rồi cậu út tình nguyện đánh máy in ra mấy bản 
phát lại cho gia ðình các anh chị ghi nhớ để thực 
hiện trong năm mới này. Bữa cơm tết đã được các 
cô dâu và cô gái dọn lên. Mọi người cúi đầu cầu 
nguyện dâng lên Chúa những quyết tâm này và xin 
Chúa giúp họ trung tín làm trọn.  
Bà Cụ Cả tin chắc rằng Chúa đẹp lòng về những 
ước nguyện này của gia đình bà. 
Ước mong trong năm mới chúng ta được Chúa 
cảm động và nhắc nhở chúng ta biết sống gần 
Chúa càng hơn để có thêm một năm mới phước 
hạnh, cho đến khi chúng ta gặp Chúa và mãi mãi 
được ở bên Ngài.
Cầu xin Chúa ban bình an trên moi. gia đình. 
Thân ái kính chúc quý vị và các bạn một năm mới 
tràn đầy niềm vui và thoả lòng trong ơn lành của 
Cứu Chúa chúng ta

CÔ GIÁO LÀNG

Quyết Tâm Trong Năm Mới
CÔ GIÁO LÀNG
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Chiều hôm ấy, hơn một tuần trước lễ 
Giáng Sinh, bà Ann bước ra sân sau 
ngôi nhà của hai ông bà để thăm vườn 

tược mùa đông thì phát hiện một vị khách 
không mời mà đến. Một chiếc bong bóng màu 
đỏ tươi bay là là trong vườn nhà. Bà đuổi theo 
cho đến lúc chiếc bong bóng bị vướng vào 
cành cây thông monkey-puzzle tree và không 
bay được nữa.
“Merry Christmas!” bà Ann đọc thấy hàng 
chữ trên chiếc bong bóng. Bà cũng trông thấy 
một mảnh giấy, một phong bì nhỏ đúng hơn, 
buộc vào sợi dây cột quả bóng. Gỡ được sợi 
dây, cầm trên tay chiếc phong bì, bà đọc được 
dòng chữ “To my Dad in Heaven” (Gửi cho 
Bố trên Thiên Đường). Bên trong là lá thư, với 
nét chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ con. Bà 
Ann đọc:

LÁ THƯ GỬI LẠC

“Bố ơi,
Con viết thư này để nói với Bố là con nhớ 
Bố lắm. Bố vẫn khỏe chứ? Bố nhớ uống 
thuốc bổ nhé. Mẹ nói với con là ở trên ấy 
Bố vui lắm, có chuyện gì vui Bố kể con 
nghe nhé! Mấy hôm nay trời lạnh quá, 
có tuyết rơi nữa. Trên bố có lạnh không? 
Tuần sau là lễ Giáng Sinh rồi, và tháng 
sau là sinh nhật của Bố đấy, bố có nhớ 
không?
Con ước gì có Bố ở đây. Nếu Bố xin về 
thăm nhà được một ngày, Mẹ và con sẽ 
vui lắm. Con ghi ra đây những món quà 
mà con thích: giày Nike, Rubik’s cube, 
Lego Spider-Man, Nintendo amiibo, bút 
crayon colors, truyện tranh dinosaurs. 
Nếu bố không có đủ tiền thì mua cho con 
một hay hai thứ cũng được.
Bố cho con gửi lời thăm bà Nội nhé. Nhận 
được thư này Bố nhớ viết trả lời con, và 
đặt ở dưới gối của con nghe Bố!
Con yêu Bố, yêu Mẹ. Con trai của Bố.
Ben
Merry First Christmas in Heaven, 
Daddy!!!” (Chúc bố Giáng Sinh vui vẻ trên 
Thiên Đường)

Bà Ann lặng người đi. Bà cầm mãi lá thư 
trên tay, ngẩn ngơ, không biết phải làm gì. 
Một lúc sau bà cầm chiếc bong bóng và lá 
thư trở vào nhà, tìm Dick, ông chồng bà, đưa 
cho ông xem lá thư gửi lạc địa chỉ. Dick giải 
quyết nhanh hơn bà tưởng. Ông nói Ann viết 
thư về địa chỉ người gửi ở Tacoma ghi trên 
phong bì, báo tin đã nhận được thư này và 
muốn tiếp xúc với người nhà của cậu bé tên 
Ben.
Sau đó hai ông bà bàn bạc với nhau sẽ làm 
gì, làm gì nếu liên lạc được với mẹ của cậu 
bé. “Nhận được thư này Bố nhớ viết trả lời 
con nghe Bố”, câu cuối trong lá thư khiến 
Dick nảy ra ý tưởng làm điều gì đó.

LÊ HỮU (ABC NEWS)
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Bà Ann máng quả bóng đỏ có hàng chữ 
“Merry Christmas!” màu vàng trước cửa nhà.
“Ðây là lời chúc Giáng Sinh đến sớm nhất, 
và cũng sẽ mang đến cho chúng mình những 
điều may mắn.”, Dick nói với Ann, và ông 
nhớ tới cuốn phim The Red Balloon với câu 
chuyện chiếc bong bóng đỏ kỳ diệu mà ông 
đã xem và say mê khi còn bé.
Buổi sáng cùng ngày, ngồi bên cạnh Ben, 
Kate chăm chú nhìn con trai đang nắn nót viết 
từng chữ lá thư gửi cho Bố.
“Con muốn viết sao thì viết,” cô nói. “Viết dài 
dài một chút, Bố rất thích đọc thư con.”
Viết xong, Ben đưa cho Mẹ đọc lại. Kate đọc 
xong, khen con viết thư hay, rồi quay mặt đi 
không cho Ben nhìn thấy những giọt nước 
mắt. Cô đưa cho Ben cây bút marker để viết 
tên người nhận và địa chỉ người gửi lên phong 
bì, rồi cho lá thư vào và dán con tem có hình 
ông già Noel lên bì thư. Xong, cô cuộn tròn 
phong thư, buộc chặt vào sợi dây của chiếc 
bong bóng bay màu đỏ tươi. Ben cầm chặt sợi 
dây, theo Mẹ bước ra khoảng sân trống sau 
nhà. Cả hai cùng cúi đầu lâm râm cầu nguyện 
cho lá thư đi nhanh để bố Ben sớm nhận được. 
Sau đó, hai mẹ con cùng nhau đếm ngược từ 
10 đến 1.
“… 3, 2, 1. Thả sợi dây ra đi, Ben!”
Ben buông tay. Chiếc bong bóng khẽ rùng 
mình, nghiêng đầu qua trái, qua phải như chào 
từ biệt mẹ con Ben rồi nhấc mình bay vụt lên 
như chú chim sổ lồng. Vướng vào một tàn cây 
cao, chiếc bóng nhẹ nhàng lách ra, bay tiếp, 
bay mãi lên không trung. Hai mẹ con ngước 
mắt dõi theo chiếc bong bóng đỏ bềnh bồng 
nơi xa tít, đến lúc chỉ còn một chấm nhỏ li ti 
trên nền trời xanh mây trắng bao la. Ben đứng 
nhìn theo, nhìn theo mãi cho đến khi chiếc 
bóng bay hoàn toàn mất dấu …
Chiều nào đi học về Ben cũng hỏi Mẹ có tin 
gì của Bố. Hai ngày sau khi lá thư được gửi 
đi, Kate nhận được một phong thư với nét chữ 
lạ, ghi tên người nhận là “Mẹ của cháu Ben”. 
Cô mở ra đọc. Thư ký tên Ann, tin cô hay là lá 
thư của Ben gửi cho Bố thay vì bay vào cổng 
Thiên Ðàng thì bay lạc vào “Vườn địa đàng” 
của vợ chồng bà ở thành phố Bellevue. Người 

gửi cho số điện thoại và ngỏ ý muốn được 
nói chuyện với mẹ của Ben.
Cũng như Ann, Kate lặng người đi một lúc. 
Như vậy là ngoài hai mẹ con cô, bây giờ có 
thêm ít nhất hai người nữa biết được câu 
chuyện Ben viết thư Giáng Sinh gửi cho Bố 
trên Thiên Ðường.
Từ Tacoma đến Bellevue, khoảng cách giữa 
hai thành phố ở Washington, là cuộc hành 
trình dài gần 40 dặm của chiếc bong bóng 
bay, từ lúc được Ben phóng đi cho đến lúc 
cạn nhiên liệu.
Nghĩ ngợi một lúc, Kate gọi đến số điện 
thoại trong lá thư. Ann kể với bà câu chuyện 
“bắt” được lá thư như thế nào, và đề nghị 
với bà về “sáng kiến” của ông chồng mình: 
Dick sẽ thay bố của Ben viết thư trả lời cậu, 
và hai vợ chồng Ann sẽ tìm mua những thứ 
Ben hỏi xin Bố để làm quà Giáng sinh cho 
cậu.
“Xin phép cô cho chúng tôi được làm việc 
này,” Ann khẩn khoản, “để mang đến chút 
niềm vui cho cháu Ben. Cháu sẽ thất vọng 
nếu thư đi mà chẳng có tin về.”
Kate còn đang ngần ngừ thì Ann nói tiếp.
“Nếu cô cho phép, chúng tôi xem cháu Ben 
như là con trai mình. Chúng tôi cũng từng 
có đứa con trai, cháu mất vì bệnh, lúc trạc 
tuổi Ben ..” Giọng Ann như nghẹn lại. “Cô 
không phải ngại, những món quà ấy không 
tốn kém nhiều. Tôi hiểu rằng, nếu chúng tôi 
không làm việc ấy thì cô cũng sẽ làm thôi. 
Tuy nhiên, xin cho vợ chồng tôi cái vui ấy, 
và như thế, tất cả chúng ta đều có được niềm 
vui trong mùa Giáng sinh này.”
Ann đưa mắt nhìn Dick và trao điện thoại 
cho ông.
“Chiếc bong bóng đã bay vào vườn nhà 
chúng tôi và đậu xuống trái tim tôi,” Dick 
nói.
Nước mắt Kate muốn ứa ra.
Câu chuyện tiếp theo, ai cũng đoán được. 
Hai bà mẹ tìm đến nhau, cùng ngồi gói 
những phần quà cho Ben, trong lúc Dick 
ngồi hý hoáy viết “lá thư từ Thiên Ðường”.
Sáng sớm Chúa Nhật, trong lúc bà Kate 
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đang bày biện hang đá nhỏ và đặt cây thông 
giáng sinh bên cạnh bàn thờ thì Ben từ phòng 
ngủ trên lầu chạy xuống, hí hửng khoe với 
Mẹ cậu tìm thấy lá thư của Bố ở dưới gối 
khi vừa ngủ dậy. Hai mẹ con vui mừng ôm 
chầm lấy nhau và cùng chụm đầu đọc thư 
của Bố gửi cho Ben.

“Thiên Ðường, ngày 24/12/2017
Ben yêu quý của Bố,
Bố nhận được thư con một ngày trước 
ngày lễ Giáng Sinh. Hai mẹ con đừng lo 
cho Bố. Ở đây trời ấm áp, mọi chuyện 
đều ổn cả.
Cám ơn Ben nhắc Bố nhớ ngày sinh nhật 
của Bố. Bố rất vui biết con học giỏi, được 
phần thưởng. Con cố gắng chăm học và 
vâng lời Mẹ cho Mẹ vui, và Bố cũng vui 
nữa Ben nhé.
Lễ Giáng Sinh năm nay Bố vắng nhà. 
Nhưng không hề chi, Thiên Ðường không 
xa lắm đâu
Ben. Bất cứ lúc nào con nghĩ tới Bố là Bố 
ở ngay bên cạnh con. Bất cứ lúc nào con 
chuyện trò với Bố hay cầu nguyện là Bố 
đều nghe được cả.
Còn bây giờ con hãy nhắm mắt lại, hãy 
tưởng tượng bố con mình đang ngồi bên 
nhau cạnh lò sưởi trong ngôi nhà ấm cúng 
của gia đình mình. Và hai bố con cùng 
hát bài "Don’t Cry Mr. Snowman!" mà Bố 
dạy con hát mùa Giáng Sinh năm rồi, con 
còn nhớ chứ? Thật vui phải không Ben?
Bố đã nhờ ông già Noel mang xuống 
cho con những món quà con thích. Bố và 
Mẹ và con, chúng ta nhớ nhau trong lời 
nguyện cầu, Ben nhé!

Hôn con và Mẹ. Merry Christmas cả nhà! 
Bố.”

Ðối với Kate, mọi chuyện xảy đến như là 
một “phép lạ”. Bà nhớ Dick mỉm cười, nói 
với hai bà mẹ: “Mai đây, đến một lúc nào 
đó, cháu Ben hiểu ra rằng câu chuyện hôm 
nay là không có thật, cũng như ông già Noel 
là không có thật, nhưng rồi cháu sẽ thông 
cảm với những người lớn về những lời nói 
dối ngọt ngào.”
Khi ấy, chỉ còn lại một điều có thật: bố của 
Ben hiện đang ở trên Thiên Ðường. Ben và 
mẹ cậu, và những người thân của gia đình 
cậu vẫn cứ tin như vậy. Sau ngày bố cậu, 
một cảnh sát viên, hy sinh trong lúc thi hành 
công vụ, các cô các chú bạn của Bố đều nói 
với Ben rằng “Trên Thiên Ðường đang cần 
một người hùng, và bố cháu được chọn.”
Ðúng như lời Dick nói, cả hai gia đình đều 
có chung niềm vui trong Giáng Sinh này. 
Người vui nhất là Ben, chưa bao giờ Ben 
nhận được nhiều quà một lúc đến như thế. 
Bố không những cho Ben nhiều quà mà còn 
cho cậu bé giấc ngủ thật êm đềm trong đêm 
Giáng Sinh. Ben mơ thấy Bố ngồi sát bên 
cậu y như Giáng Sinh năm rồi. Bố cùng hát 
với Ben, cùng đọc truyện tranh với Ben, 
cùng chơi đùa với Ben những món đồ chơi 
Bố gửi về cho cậu từ Thiên Ðường.
Trong mơ, Ben nghe rõ cả tiếng cười của 
bố, tiếng cười của hai bố con. Ôi, Bố chẳng 
lúc nào xa con! “Thiên Ðường không xa lắm 
đâu Ben”, Bố đã chẳng nói vậy sao? Bố vẫn 
ở bên Ben trong lời nguyện cầu mỗi đêm 
của cậu trên giường ngủ.
“Nhớ nhau trong lời nguyện cầu”, Ben nhớ 
lời Bố dặn
Nguồn: Share từ LÊ HỮU (ABC NEWS).
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MUÏC SÖ ÔI?

THẮC MẮC: Xin cha cho biết người Công 
Giáo có được phép tin là Đạo nào cũng tốt, 
cũng đúng, cũng hay nên không nhất thiết 
phải gia nhập Đạo Công Giáo? 
TRẢ LỜI:
Tôn giáo là vấn đề quan trọng nhất của con người ở 
khắp mọi nơi , trong mọi nền văn hóa và ở mọi thời 
đại.Nó quan trongj vì là con người, là loài “linh ư 
vạn vật” nên  ai cũng thắc mắc, khắc khoải nhiều 
hay ít về mục đích của đời mình, về lý do tại sao 
mình có mặt trên trần thế này và nhất là mình sẽ đi 
đâu, sẽ ra sao sau cái chết trong thân xác mà không 
ai có thể tránh được.Chình vì những khắc khoải 
này mà con người tìm đến một tôn giáo, một con 
đường giúp giải đáp những khắc khoải của mình 
và giúp mình đi đâu để đạt mục đích tối hậu là tìm 
được hạnh phúc đích thực cho đời mình.Đó là lý 
do xuất hiện nhiều Tôn giáo hay Đạo khác nhau 
như Đạo Công Giáo, hay Kitô Giáo, Đạo Tin Lành 
(Protestanism); Do Thái Giáo (Jewdaism);  Phật 
Giáo, Đạo Khổng (Confucism), Đạo Lão (Taoism), 
Ấn Giáo (Hinduism) của người Ấn Độ, Đạo Shinto 
hay Thần Đạo của người Nhật, Đạo Cao Đài, Phật 
Giáo Hòa Hảo, Đạo Dừa ở Miền Nam VN, Đạo 
Hồi Giáo (Islam) ở Trung Đông và nhiều nơi khác 
trên Thế giới
Các Tôn Giáo lớn nhỏ nói trên đều có tín đồ tin 
theo và thực hành niềm tin của họ trong các Đạo 
hay Tôn Giáo mà họ là tín hữu,
Đứng trên lập trường khách quan và tôn trọng tự 
do tín ngưỡng thì không ai được phép đề cao tôn 
giáo của mình và phê phán tôn giáo khác, khinh 
chê niềm tin của người khác tôn giáo với mình. 
Mình có quyền bệnh vực tôn giáo của mình, nhưng 
không được phép phê bình hay khinh chê tôn giáo 
nào để chỉ tôn trọng và đề cao tôn giáo của mình là 

QUAN ĐIỂM TỰ DO TÔN GIÁO
LỜI TÒA SOẠN: Cảm ơn Đặc san Giáo Sỹ Việt Nam đã gởi tặng chúng tôi bài 
viết nầy. Vì đồng quan điểm nên chúng tôi xin trích đăng để bạn đọc Hướng Đi 
cùng chia sẻ. Chân thành cảm ơn. 

trên hết. Chính vì có những người không hiểu điều 
này nên đã gây ra tranh chấp – hay tệ hơn nữa là 
bạo động và chiến tranh giữa các tín đồ có niềm tin 
khác nhau. Cụ thể là xưa kia dưới thời:
Các vua nhà Nguyễn (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 
Đức…) đã có những cuộc bắt bớ, sát hại các tín 
hữu Kitô Giáo, được các giáo sĩ Tây Phương mang 
đến phổ biến cho người Việt từ đầu thế kỷ 18 ở 
nước ta
Các Vua Nhà Nguyễn – đặc biệt bọn quá khích Văn 
Thân - đã bách hại các tín hữu Kitô Giáo. để đề 
cao Đạo Khổng, một tôn giáo thượng tôn của các 
nhà Nho, tức của các tín đồ trung kiên chỉ biết học 
sách của Khổng Mạnh để sống và thực hành những 
gì các đại triết gia này dạy mà họ coi là Đạo hay 
Con Đường phải đi để tìm hạnh phúc đích thực cho 
mình và cho người khác. Đó là Đạo Khổng của các 
nhà nho VN nói chung và của các Vua Chúa Nhà 
Nguyễn tôn thờ Khổng Giáo và bách hại Kitô Giáo 
mà họ coi là "Tả Đạo” phải bị tiêu diệt để bảo vệ 
“Chích Đạo“ là Đạo Khổng của các Nhà Nho, tức 
đệ tử của các học thuyết Khổng Mạnh.
Trên đây là thực trạng đáng buồn về tệ trạng không 
tôn trọng tự do tín ngưỡng ở VN trong thời điểm 
hậu bán thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, là thời kỳ bách 
hại Kitô Giáo mãnh liệt nhất trên quê huong VN để 
bảo vệ Khổng Giáo của các vua Chúa nhà Nguyễn 
và bọn hủ nho thiển cận tức bon Văn Thân.thù 
nghét Kitô Giáo.
Nhưng từ năm 1945 đến nay, các Tôn giáo ở VN 
nói chung và Kitô Giáo nói riêng, lại bị nhà cầm 
quyền Cộng sản bách hại cách tinh vi và thâm độc 
hơn để truyền bá cái Đạo vô luân vô thần là chủ 
nghĩa Cộng sản của Các Mác và Lênin,
Một tai họa lớn lao cho cả thế giới và cách riêng 
cho dân VN. Đây chính là kẻ thù của mọi Tôn Giáo, 
của mọi niềm tin về một Đấng Tạo Hóa cầm vận 
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mang của mọi con người và của vũ trụ càn khôn.
Riêng với các tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hộj 
Công Giáo, thì Đấng Tạo Hóa đó chính là Thiên 
Chúa Ba Ngôi (The Holy Trinity) Người CHA 
chung đầy yêu thương và nhân hậu của mọi người 
tin hay không tin có Chúa là Đấng “cho Mặt Trời 
của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người 
tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng 
như kẻ bất chính.” (Mt 5 :45)

Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn nhân hậu đến mức 
không muốn cho ai phải hư mất đời đời, vì Người 
là “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi 
người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1Tim 2: 
4)

Là người tin có Thiên Chúa là CHA quá yêu thương 
con cái loài người, chúng ta được mời gọi mang 
Chúa đến với những ai chưa nhận biết Chúa  là tình 
thương, là Đấng đã cứu chuộc chúng ta nhờ Chúa 
Cứu Thế Giê- su, Đấng đã hạ mình xuống trần gian 
làm CON NGƯỜI để hy sinh mạng sống của mình 
“làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28)

Qua phép Rửa, người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo 
Hội Công Giáo được tham dự vào ba chức năng tư 
tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô.
Thi hành chức năng ngôn sứ, người tín hữu chúng 
ta có bổn phận và trách nhiệm giới thiệu  Chúa 
Giêsu-Kitô cho những người chưa nhận biết Chúa 
là Thiên Chúa Ngôi Hai và là CON Đức Trinh nữ 
Maria sinh xuống trần gian làm Con Người để thi 
hành Sứ Mệnh  Đức Chúa Cha trao phó là cứu 
chuộc cho nhân loại khỏi phải chết đời đời vì tội. 
Chúa Giêsu đã hoàn thành Sứ Mệnh đó qua khổ 
hình thập giá, chết, sống lại và lên Trời ngự bên 
hữu Đức Chúa Cha và “ Người sẽ trở lại trong vinh 
quang để phán  xét kẻ sống và kẻ chết. (Kinh Tin 
Kính Nícea). Đây là Sự thật phải được công bố 
cho mọi người biết để cùng cảm tạ Chúa về niềm 
vui được cứu rỗi và hy vọng được sống hạnh phúc 
đời đời với Chúa mai sau trên cõi vĩnh hằng là nơi 
không còn đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, bất công 
xã hội, hận thù, chia rẽ, khủng bố, chiến tranh và 
chết chóc nữa. Đây là niềm tin và hy vọng của mọi 
người có niềm tin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ đã 
tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Cứu 
Thế Giêsu.
Trên đây là nội dung của niềm tin có Thiên Chúa là 
Đấng đã tạo dựng mọi  loài mọi vật hữu hình và vô 

hình, trong đó có con người được tạo dựng giống 
hình ảnh của Thiên Chúa, ‘”Đấng cứu độ chúng ta, 
đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của 
Người đối với nhân loại.”( Tt 3 :4)

Cho nên, là tín hữu của Đạo Công Giáo, mọi người 
chúng ta có bổn phận rất cao cả là giới thiệu Chúa 
Giêsu cho những ai chưa biết Chúa qua gương 
sống chứng nhân của mình trước mặt người đời. 
Nghĩa là khi sống giữa bao người chưa biết Chúa, 
người tin hữu Công Giáo phải sống công bình bác 
ái, yêu thương, ngay thẳng với hết mọi người. Như 
thế “anh em sẽ trở nên những con người vẹn toàn 
của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. 
Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những 
vì sao trên vòm trời.” (Pl 2: 15) Như Thánh Phaolô 
đã dạy.
Lời dạy trên của Thánh Phaolô khuyến khích hay 
dạy ta phải sống chứng nhân cho Chúa qua lời nói 
việc làm của mình trước mặt người đời trong mọi 
hoàn cảnh để mời gọi những người chưa biết Chúa 
được nhận biết có Chúa thật là Đấng đã tạo dựng 
muôn loài muôn vật trong đó có con người chúng 
ta được Chúa yêu thương cách riêng, nên đã sai 
Con Một Người là Chúa Giêsu Kitô xuống trần 
gian làm Con Người để hy sinh vác thập giá nặng 
nề, chịu mọi đau đớn xỉ nhục, và cuối cùng bị đóng 
đanh và chết đau thương trên thập giá để cứu chuộc 
cho muôn người khỏi chết đời đời vì tội.
Đây là niềm tin của mọi tín hữu chúng ta trong 
Giáo Hội Công Giáo. Chúng ta hãnh diện tuyên 
xưng niềm tin này trước mặt người đời ở khắp mọi 
nơi trong thế giới trống vắng niềm tin này.
Nhưng sống và tuyên xưng đức tin Công Giáo 
không hề có nghĩa là khinh chê hay bài bác niềm 
tin của người khác về Đấng mà họ tôn thờ.Trong 
thế giới ngày nay có nhiều tôn giáo hay Đạo khác 
nhau như  Đạo Công Giáo hay Kitô Giáo, Đạo Phật, 
Đạo Khổng (Confucism ), Đạo Lão, (Taoism) Đạo 
Cao Đài (ở VN), Ấn Giáo (Hinduism) của người 
Ấn Độ, Thần Giáo (Shinto) của người Nhật, Do 
Thái Giáo (Jewdaism) của người Do Thái, Hồi 
Giáo (Islam) của nhiều dân trên thế giới, Phật Giáo 
Hòa Hảo ở miền nam VN…và đặc biệt là  Đạo 
Tin Lành (Protestanism) phát sinh ở Đức, Pháp, 
Thụy Điển, Thụy Sĩ vào thế kỷ 16. Ở Mỹ có hàng 
ngàn nhánh Tin Lành khác nhau hoạt động với 
những tên gọi khác nhau như Baptist, Lutheran, 
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Methodist, Evangelican, Church of Christ…Các 
nhóm này hoạt động đôc lập tức không có Hệ 
Thông Giáo phẩm để chỉ đạo chung sinh hoạt của 
các nhóm khác nhau, nhưng chung nguồn gốc 
Thệ phản (Protestanism). Ngoài ra còn nhóm Anh 
Giáo (Anglican Cmmunion) do Vua Henri VIII 
chủ xướng ở Anh năm 1534, vì bất mãn với Tòa 
Thánh Roma (thời Đức Thánh Cha Clemente VII), 
đã không cho phép nhà vua li dị để lấy vợ khác. 
Nhóm Anh Giáo này khác biệt với Giáo Hội Công 
Giáo Nước Anh (The Catholic Church of England) 
hiệp thông và hiệp nhất trọn vẹn (communion and 
Unity) với Giáo Hội Công Giáo Roma hoàn vũ, 
dưới quyền cai trị của Đức Thánh Cha, cũng là 
Giám Mục Roma.
Trên đây là tất cả các Tôn Giáo hay Đạo khác nhau 
có tín đồ đang sinh hoạt ở các nơi có các tôn giáo 
hay Đạo này.
Về phía người Công Giáo, xin nhắc lại một lần nữa 
là chúng ta tôn trọng niềm tin của các tín hữu của 
mọi tôn giáo ngoài Công Giáo. Chúng ta tuyệt đối 
không phê bình hay đả kich một tôn giáo nào và 
cũng mong những tín hữu của các tôn giáo khác 
tôn trọng niềm tin của chúng ta như vậy. Giáo Hội 
Công Giáo là Giáo Hội đã được Chúa Cứu Thế 
Giêsu thiết lập trên nền tảng Tông Đồ Phêrô như 
Chúa đã nói với Phêrô một ngày kia: sau khi Phêrô 
tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô Con Thiên Chúa 
hằng sống. Chúa nói:

“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa 
là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội 
Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không 
thắng nổi. Thày sẽ trao cho anh chìa khoá Nước 
Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên Trời 
cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo 
cởi điều gì, trên Trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.“ 
(Mt 16: 18-19)

Đây là niềm tin của mọi tín hữu Công Giáo về 
Giáo Hội của mình. Ví như người Mẹ đang thay 
mặt Chúa là Cha để dạy dỗ con cái mình sống sao 
cho đẹp lòng Chúa để đựợc cứu rỗi mà vào Thiên 
Đảng vui hưởng Thánh Nhan Chúa là nguồn vui và 
hạnh phúc của các Thánh các Thiên Thần.
Là tin hữu chúng ta tin vững chắc có Thiên Chúa là 
Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng lên muôn loài muôn vật 
hữu hình và vô hình, là CHA giầu lòng yêu thương 
và nhân hậu đối vời mọi con cái loài người. Chúng 

ta tin Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, 
sinh xuống trần gian làm Con Người bởi Đức Trinh 
Nữ Maria, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần 
tức Ngôi Ba Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm “Ba 
Ngôi một Thiên Chúa=Three Persons =One 
God=The Holy Trinity.
Chúng ta tin và tuyên xưng Chúa GiêSu là Chúa 
Cứu Thế, Đấng đã đến trong trần gian làm Con 
Người để “hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc 
cho muôn người.” (Mt 20:28)

Đó là niềm tin của mỗi người Công Giáo chúng ta. 
Chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa về quà tặng đức 
tin này đã cho chúng ta hy vọng được cứu rỗi  để 
sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa là Cha đầy lòng 
yêu thương mọi con cái loài người. “Thiên Chúa 
làm ra con người có nam có nữ giống như Thiên 
Chúa. Chúa ban phúc lành cho họ và đặt tên cho 
họ là ”người” ngày họ  được sáng tạo.”( St 5: 1-2)

Chúng ta thật có phúc vì được Chúa tạo dựng làm 
người ở trần gian này. Cụ thể chúng ta được mong 
đợi sống đức tin cách sống động giữa bao người 
chưa biết Chúa là CHA là Thượng Đế toàn năng, 
là tình tương vô vị lợi –và quan trọng hơn nữa, là 
“Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người 
được cứu rỗi và nhân biết chân lý.”( 1Tim 2:4)

Nhưng sống và thực hành niềm tin trên đây không 
có nghĩa là bài bác hay khinh chê niềm tin của 
người khác về Đấng họ tôn thờ. Chúng ta phải tôn 
trọng tự do tín ngưỡng của người khác trong khi 
thực hành niềm tin của mình khi sống chung với 
người khác. Chúng ta có quyền tuyên xưng đức tin 
của mình và mong đợi người khác tôn trọng niềm 
tin của chúng ta.
Mặt khác, là tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội 
Công Giáo, chúng ta không thể nói ba phải là Đạo 
nào cũng tốt, cũng hay.
Đạo là Con Đường phải đi để dạt đến Chân Lý. 
Mà Chân Lý thì chỉ có MỘT chứ không thể có hai, 
hay ba bốn được. Do đó, khi chọn một Tôn giáo 
hay Đạo nào thì người ta tin tôn giáo hay Đạo đó 
sẽ giúp tìm được Chân lý là kim chỉ nam cho đời 
mình trong mục đích tìm sự giải thoát dẫn đến hạnh 
phúc đích thực cho mình. Là tín hữu Chúa Ki tô thì 
Chân Lý đó là chính Thiên Chúa là CHA toàn năng 
và là tình thương tuyệt đối.
Cho nên ta phải tôn thờ và yêu mến Chúa trên hết 
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mọi sự đúng như Thiên Chúa đã truyền cho Dân 
Do Thái xưa kia rằng “Ngươi không được có thần 
nào khác đối nghịch với Ta.” (XH 20:3) 

Đây là Điều Răn Thứ Nhất trong bản Thập Giới 
mà mọi người tin có Thiên Chúa phải tuân giữ để 
được chúc phúc ngay từ ở đời này và nhất là đời 
đời trên Thiên Quốc sau khi mọi người phải chết 
trong thân xác có ngày phải chết đi này.
Qua Điều Răn trên, Chúa không cho phép ta đi tìm 
và tôn thờ một Thần linh nào khác ngoài Thiên 
Chúa là Đấng duy nhất ta phải tôn thờ và yêu mến 
hết tâm trí, hết linh hồn và hết sức mình như Chúa 
đã dạy ta
 Do đó, khi đã có đức tin để tin có Chúa thì ta không 
còn phải thắc mắc hay đi tìm thần thánh nào khác. 
Tin hữu của các tôn giáo hay Đạo khác tôn thờ  các 
Thần Linh của họ. Đó là niềm tin của họ, mà chúng 
ta phải tôn trọng và không có ý kiến gì về các Thần 
linh này.Tôn trọng ở đây không có nghĩa là chúng 
ta,-- tín hữu Công Giáo =, cũng chia sẻ niềm tin của 
các tín hữu khác trong  tinh thần Đạo nào cũng tốt, 
thần thánh nào cũng đáng kính trọng, tôn thờ. Tinh 
thần này chỉ đúng trong phạm trù phải tôn trọng 
niềm tin của người khác để không chỉ trích, phê 
bình tôn giáo nào hay hiềm khích với tín đồ của tôn 
giáo khác, dễ đưa đến bất hòa sát hại nhau vì khác 
tôn giáo. Cụ thể, bọn quá khich Hồi giáo (ISIS) 
= trong những năm qua - đã sát hại nhiều tín hữu 
Kitô Giáo ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở vùng 
Trung Đông nơi có nhiều dân Hồi Giáo. Chúng đốt 
phá nhiều cơ sở thờ phượng của Kitô Giáo và điên 
cuồng tin rằng giết được nhiều người không theo 
Đạo Hồi thì sẽ được lên Thiên Đàng mau lẹ!!! Đây 
là một thảm họa cho thế giới nói chung, và nói riêng 
các Kitô hữu sống ở các quốc gia có đông Hồi Giáo 
như Iran, Irak, syria Afganistan và Ai Cập. Bọn quá 
khích Hồi Giáo ở Trung Đông đang bách hại tín 
hữu Công giáo Giáo và Tin Lành, đi ngược lại mục 
đích của Đạo Hồi là tôn giáo cổ võ sự sống chung 
hài hòa với mọi tôn giáo khác,
Nhưng bọn quá khích Hồi Giáo đã đi ngược lại với 
bản chất hiếu hòa của Hồi Giáo khi giết hại những 
người chúng coi là thù địch và mù quáng tin rằng 
sống và hành dộng như vậy là đẹp lòng Thượng đế 
của chúng!!
 Chắc chắn không có Thương đế nào lại chấp nhận, 
tán thưởng những việc làm vô luân vô đạo của bọn 

quá khich Hồi giáo nói trên. Không một tôn giáo 
nào lại chủ trương tiêu diệt tôn giáo khác để dành 
quyền độc tôn cho tôn giáo của mình. Cũng không 
một tín đồ nào được phép giết người và phá hủy cơ 
sở thờ phượng của tôn giáo khác. Kẻ nào làm như 
vậy là đã đi ngược lại với mục đích của tôn giáo 
mình
Tóm lại, ai theo tôn giáo nào thì phải sống cái cốt 
lõi của tôn giáo đó. Tôn giáo hay Đạo nào cũng 
dạy người ta  ăn ngay ở lành, lương thiện và yêu 
thương người khác dù họ không cùng tín ngưỡng 
với mình .
Đây chính là bản chất và mục đích của Kitô Giáo 
mà người tín hữu chúng ta phải hãnh diện tuyên 
xưng khi sống chung với những người có hay 
không có niềm tin nào. Khi ở giữa họ, chúng ta 
khải sống niềm tin của mình như “đèn chiếu giãi 
trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc 
tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, 
Đấng ngự trên trời.” (Mt 5: 16)

Đó là lời Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ và dân 
chúng xưa kia mà hôm nay chúng ta phải thực 
hành trong đời sống để làm nhân chứng cho Chúa 
trước mặt người đời để mời gọi họ nhận  biết và tin 
Chúa Kitô là Đấng đã đến trong trần gian làm Con 
Người để “hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc 
cho muôn người” ( Mt 20:8) 

Đây là đức tin Kitô Giáo mà chúng ta phải hãnh 
diện tuyên xưng trước mặt người đời, trước những 
người sống chung quanh trong môi trường sống 
của thế giới hôm nay. Tuyên xưng đức tin này để 
nói lên rằng chúng ta vững tin có Thiên Chúa là 
Thượng Đế, là CHA toàn năng, yêu thương hết 
mọi người và “muốn cho mọi người được cứu độ 
và nhận biết chân lý.” (1Tim 2: 4)

Tuyên xưng đức tin này cũng để không bao giờ còn 
khắc khoải, hay thắc mắc phải đi tìm một Thượng 
Đế nào khác nữa. Thượng Đế của người Công Giáo 
chúng ta là Thiên Chúa Ba Ngôi (The Holy Trinity) 
CHA, CON và THÁNH THẦN,
Là Thiên Chúa toàn năng, Đấng tạo dựng muôn 
loài, muôn vật hữu hình và vô hình, cách riêng con 
người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên 
Chúa (St 1: 26) với sứ mệnh: ”sinh sôi nảy nở thật 
nhiều cho đầy măt đất và thống trị  mặt đất.” (St 1 
:28)

Trung thành với đức tin trên cũng không cho phép 
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ta nói cách “ba phải” là Đạo nào cũng tốt, cũng hay 
cũng phải. Ngược lại, đức tin Kitô Giáo buộc ta  đi 
một Con Đường duy nhất: đó là đi theo Chúa Kitô 
là “ Con Đường ,là Sự Thật và là Sự Sống.” (Ga 
14: 6)

Chỉ có Con Đường này mới dẫn đưa ta đến sự sống 
thật là Nước Thiên Chúa nơi các Thánh các Thiên 
Thần đang vui hưởng Thánh Nhan Chúa là cội 
nguồn của mọi lạc thú, vui mừng và bình an vĩnh 
cửu mà thôi.
Tóm lại, chúng ta không phê bình một tôn giáo nào 
và cũng không chê bai niềm tin của ai về Đấng họ 
tôn thờ. Chúng ta chỉ giữ vững và tuyên xưng đức 
tin của mình vào Một Thiên Chúa Ba Ngôi (The 
Holy Trinity) là CHA và là CHÚA của chúng ta 
mà thôi.
Đó là thái độ sống của người Công giáo chúng ta 
trước mặt người đời và ở giữa những người khác 
tín ngưỡng với chúng ta để không gây hiềm khích 
với bất cứ ai quanh vấn đề tín ngưỡng. Ai tin hay 
không tin một tôn giáo nào thì đó là quyền tự do của 
họ, chúng ta không có ý kiến gì về thái độ sống của 
họ. Nhưng chúng ta phải bảo vệ niềm tin của mình 
và đòi người khác tôn trọng niềm tin của chúng ta 
như chúng ta tôn trọng niềm tin hay không tin của 
người khác.Có như thế thì mới tránh được nguy cơ 
xung đột tôn giáo, một tai họa đáng sợ do những 
người muốn độc tôn tìn ngưỡng của mình và không 
tôn trọng niềm tin của người khác như bọn cuồng 
tín Hồi giáo cực đoan (ISIS) ở Trung Đông hiện 
nay, và bọn hủ Nho Văn Thân ỏ nước ta trong thế 
kỷ 18 dưới thời các Vua Nhà Nguyễn (Minh Mạng, 
Thiệu Trị và Tự Đức) đã bách hại các tín hữu Kitô 
Giáo để độc tôn Nho giáo.
Sau hết, bọn Hồi Giáo quá khích đang bách hại 
người Kitô hữu Công giáo và Tin Lành ở Trung 
Đông chỉ vì chúng muốn độc tôn đạo Hồi của 
chúng và coi Kitô Giáo là kẻ thù phải tiêu diệt để 
tôn vinh Thượng Đế của chúng. Nhưng chắc chắn 
không có Thượng Đế nào có thể chấp nhận và chúc 
phúc cho sự điền rồ của quân cuồng tín mù quáng 
này. Amen

LM. NGÔ TÔN HUẤN
Doctor of Ministry

Trích Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

LÀM CHỨNG

NGÀI ĐẾN 

NGÀI CHẾT

NGÀI SỐNG LẠI 

  NGÀI VỀ TRỜI

  NGÀI TRỞ LẠI
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1

Trời ơi, con tạ ơn Trời 
Sinh con từ đất, nên người thế gian 
Hà hơi sinh khí tuôn tràn 
Cho con vóc dáng hiên ngang giống Ngài. 

2
Ông Trời hiện hữu trên đầu 
Ơn Trời con hát dâng câu chúc Ngài 
Trời xanh Ông để làm ngai 
Đất bằng Ông để vươn dài bệ chân 
Đông, Hè,  cho tới Thu, Xuân 
Bốn mùa tươi tốt phước phần Ông ban 
Trời ơi khắp cả nhân gian
Tình thương Ông để muôn vàn cho con. 

3
Hát rằng: Hữu sự do Thiên
Trăm năm nhân thế bình yên bởi Trời 
Thân ta sống ở trên đời 
Lấy điều kính sợ, xét soi,  răn mình 
Bởi Trời thấu đức hiếu sinh 
Mắt Trời thấu hết nhân tình trước sau 
Người hiền sống thọ bạc đầu 
Chẳng dung kẻ ác sống lâu trên đời
Hỡi ai sống ở trên đời 
Ông Trời có mắt, liệu thời kính Ông! 

TRỜI ƠI, CON TẠ ƠN TRỜI
4
Trời ơi, con cất tiếng than!
Đời con nay đã muôn vàn khổ đau 
Xin Trời cất những giọt sầu 
Xin Trời nhỏ phước xuống mau cõi trần 
Xin cho mềm đá cứng chân
Xin đôi tay khoẻ xoay vần càn khôn 
Cho lòng thôi hết héo hon
Xin Trời cho đặng tuổi son an nhàn 
Cho bình yên, chẳng li tan 
Trời cho vui thoả, muôn vàn ấm no. 

5
Trời ơi!  Con hát dâng Ngài 
Ông Trời là Đấng quản cai Thiên Hà 
Quyền Ngài bão táp mưa sa 
Mắt Ngài dõi khắp gần xa địa cầu 
Thân Ngài chứa cả năm châu 
Lời Ngài sấm đổ trên đầu thế nhân 
Uy danh bốn bể xa gần 
Ai người thờ phượng Trời phần phước cho. 

6
Ngước lên xa thẳm Thiên Thanh 
Trời ơi!  Ngài nỡ sao đành bỏ con? 
Trần gian bão táp, sóng cồn 
Thiên tai, bệnh dịch, mỏi mòn đớn đau 
Chiến tranh máu đỏ loang màu 
Đói nghèo rên xiết Trời đâu hỡi Trời? 
Ăn năn dưới bệ chân Người 
Tội con như núi, xin Trời thứ tha 
Xin Ông mở lượng hải hà
Dạy đàn con đỏ muôn nhà thờ Ông 
Linh hồn chẳng hoá hư không 
Ngàn năm lửa đốt sao mong thấy Trời? 
Cho con Tin kính, vâng lời 
Cho con sống mãi ở nơi Thiên Đàng

THUÝ HOÀNG NGUYỄN   1/2017

THUÝ HOÀNG NGUYỄN
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Ba năm trước đây chúng 
tôi gọi nhóc là “gián 
điệp” chứ không hề gọi 

tên, mặc dù nhóc có cái tên cũng 
rất đẹp “Thịnh”.
Nhóc có hai chị em, cô chị tròn 
vo lại thêm cặp kính cận dầy 
ơi là dầy, cô chị hiền lành dễ 
thương và bị nhóc ăn hiếp trường 
kỳ. Nhóc cũng rất láu cá, từ khi 
biết cô chị tin Chúa rồi thường 
đến nhà nguyện thờ phượng 
Chúa, rồi hát hò vui vẻ, nhóc mất 
người chơi chung nên nhóc ấm 
ức, nhóc hậm hực kiếm chuyện 
với chị suốt ngày. Cô chị luôn 
nhường nhịn, nhóc thấy không  
đã  nư nên nhóc mét mẹ. Nhưng 
mẹ thì đi làm suốt, tối mới về mà 
chị thì cứ đi qua nhà nguyện học 
hát múa Giáng Sinh miết, mẹ chả 
xử lý gì ráo. Nhóc bèn mét ngoại:
- Ngoại à, con nói ngoại nghe bí 
mật nầy của chị Hai nè, tối ngày 
đi học về không quét nhà phụ 
ngoại mà lo chạy qua nhà nguyện 
Tin Lành hát múa hoài, không lo 
học bài luôn
Bà ngoài đang cầm cây chổi quét 
cái sân rộng thang, cái lưng nhức 
đến không đứng thẳng người 
được. Nghe nhóc mét bà chợt 
nhớ ra con cháu học lớp năm rồi, 
việc nầy nó làm phụ được mà nó 
không hề làm, bà tức giận ném 
cây chổi xuống đất quát to:
- Đi kêu nó về liền.
Anh nhóc được phép, chạy một 
mạch qua nhà nguyện, chiếc 
cổng rào bằng mấy cái cọng sắt 
sơ sài, đang khóa, nó kề mặt vào 
hét toáng lên

- Chị Hai, chị Hai!
Nó hét thật to, mà trong nhà 
nguyện tiếng nhạc to hơn không 
ai nghe nó, nó giận dữ leo qua 
hàng rào, cái rào yếu ớt lắc lư, nó 
chới với văng vào bên trong rơi 
xuống đất đau điếng. Nhóc bò 
dậy cà nhắc đi vào nhà, nó đứng 
ngay cửa, dồn hết sự tức giận 
nhìn thẳng vào chị Hai:
- Chị Hai, ngoại kêu về liền, no 
đòn rồi, kỳ nầy mềm xương luôn!
Con chị nghe lệnh ngoại nên sợ 
hãi, vội vã đứng lên chạy một 
mạch về nhà, nhóc chạy cà thọt 
theo sau. Hai nhà cách nhau 
không đầy trăm mét, bà ngoại 
còn đang ngồi thở dốc dưới sân, 
thấy nhóc về chân đi cà thọt thì 
hoảng:
- Con bị sao vậy Thịnh?
Nhóc giả bộ trầm trọng kể lể:
- Chị hai kìa, mê chơi, mê hát, 
con gọi hoài không thèm mở cửa 
cho con, nên con trèo rào… con 
té!
Bà ngoại nghe xong giận phừng 
phừng, bà tóm cây chổi đập túi 
bụi con chị Hai mấy phát, Thằng 
nhóc hả hê bồi thêm
- Chị hai vô đạo lâu rồi đó ngoại!
Bà ngoài ngồi thừ ra suy nghĩ, 
bà biết nhà nguyện gần bên là 
đạo Tin Lành, Người truyền giáo 
là phụ nữ lớn tuổi hiền lành, dễ 
mến, nhưng có điều hôm ông 
ngoại mất cô ấy đến chia buồn 
nhưng không chịu đốt nhang, 
mặt dù bà ân cần  đốt sẵn đưa 
tận tay nhưng cô ấy từ chối, cũng 
không quỳ trước quan tài chồng 

GIÁN ĐIỆP NHÍ
TUYẾT MAI

bà xá lạy như mọi người. Bây 
giờ con cháu ngoại bà vô đạo, lỡ 
sao nầy bà chết nó không lạy bà 
thì sao?...
Nghĩ vậy bà bèn truyền lệnh cho 
nhóc Thịnh:
- Từ đây về sau, mầy theo dõi nó 
cho tao, thấy nó đi vô đạo thì kêu 
về tao đánh nó!
Thế là từ ngày hôm đó, con chị 
muốn đi tập hát Giáng sinh phải 
trốn thằng Thịnh, hoặc dùng 
chiêu xuống nước nhỏ năn nỉ, 
hối lộ nó. Phải nhịn ăn hàng cho 
nó tiền, nó im không tố cáo với 
ngoại.
Cũng từ hôm đó mỗi bận chị cho 
năm ngàn đồng bạc rồi chị vào 
phòng nhóm, nó mua bọc bánh, 
bọc yaour, rồi ngồi cạnh cửa chờ 
chị. Và cũng từ đó cô giáo dạy 
kimh Thánh cho lớp thiếu nhi nó 
ngồi ngoài nghe hết, nó cũng hay 
nghe cô giáo nhắc đến tên nó lúc 
cầu nguyện nhưng nó nhất định 
không “vô đạo”, không bước 
chân qua ngưỡng cửa vì sợ ngoại 
đánh bằng chổi như chị hai.
Rồi mùa Giáng Sinh ấy đi qua, 
có rất đông trẻ em đứng vào hàng 
cầu nguyện tiếp nhận Chúa sau 
khi truyền giảng, nó cũng chen 
vào hàng ấy, nhưng đứng núp 
sau lưng mấy thằng cao to, nó 
sợ chị Hai nó phát hiện ra nó. Và 
không ai biết, luôn cả cô giáo!
Mùa Thánh Kinh hè năm sau, 
nó đã bước qua ngưỡng cửa nhà 
nguyện, nó vào ngồi cùng chị 
Hai. Buổi thi đố kinh Thánh chủ 
đề “Chương trình cứu rỗi của 
Đức Chúa Trời” nó trả lời được 
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nhiều quà hơn chị Hai, vì nó 
đã ngồi im lặng ngoài cửa quá 
nhiều tháng, nó đã lắng nghe quá 
nhiều .
Hôm ấy nó được nhiều quà, 
nhưng cô giáo thì không dấu 
được sự vui mừng, cô đến ngồi 
cạnh nó, ôm đôi vai bé nhỏ của 
anh gián điệp ôn tồn:
- Thịnh ơi, con giỏi lắm, con hiểu 
chương trình cứu rỗi của Đức 
Chúa Trời thật rõ ràng, vậy con 
cầu nguyện tiếp nhận Chúa để 
được làm con trai của Chúa nhe, 
để được Chúa tha tội, để được 
Chúa đón về Thiên Đàng cùng 
Chúa
Nó nhìn cô giáo cười bí hiểm, rồi 
nói:
- Con đã cầu nguyện lâu rồi!
Cô giáo bối rối:
- A, vậy à, tốt quá, ai hướng dẫn 
con vậy?
- Cô!
- Hồi nào cô không nhớ?
- Hồi lễ Giáng Sinh, con núp 
phía sau, cô không nhìn thấy con 
được đâu!
Câu trả lời của nó làm cho cả 
nhóm cười bò lăn.
Và từ hôm đó chị Hai nó không 
phải nộp tiền hối lộ nữa…
Còn cô giáo thì hiểu rõ ràng rằng 
"nhiệm vụ cô cứ gieo ra và kết 
quả thuộc về Chúa"

TUYẾT MAI

THANH HỮU

EM ĐANG SỐNG 
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT 
Em đang sống những ngày trời trên đất, 
Những ngày vui giữa thế giới u buồn. 
Giữa nắng hè đầy nước sống tràn tuôn, 
Giữa giông bão đầy vững tâm tin cậy. 

Em đang sống những ngày trời trên đất, 
Đầy vui mừng giữa trần thế sầu than. 
Đầy yên lòng giữa biến cố bất an, 
Đầy phấn khích giữa vùng trời vô vọng. 

Khi hoảng sợ, trên thuyền nan bão sóng, 
Nhớ lời Ngài tuyên phán phải lặng yên. 
Em vui mừng về phép lạ siêu nhiên, 
Giữa kinh hãi đầy bình an bao phủ.   

Em kinh nghiệm các phước ân đầy đủ, 
Đến dư thừa nguồn sung mãn hồn thân. 
Nơi thế gian tràn ngập phước thiên tầng, 
Luôn mãn nguyện với ân ban mầu nhiệm. 

Trong Nước Chúa, với quyền năng thánh thiện, 
Trong Ý Ngài, nguồn thông sáng tuyệt luân. 
Trong lòng Ngài, sự thương xót tràn tuôn, 
Em nhận lãnh bao quyền uy đắc thắng. 

Qua ân tứ, nguồn phước thiêng quà tặng, 
Em thực hành, ý muốn Chúa quyền oai. 
Lòng mừng vui giữa thế giới lạc loài,  
Như hoan lạc nơi thiên đàng vinh hiển. 

Dâng hồn linh, cho quyền năng thể hiện, 
Biến thân nầy thành dụng cụ thiên cung. 
Sống trần gian, như hạt muối Chúa dùng, 
Về thiên quốc, như sao mai chiếu sáng. 

Vinh quang Chúa, khắp mọi nơi tỏ rạng, 
Tại đương trần hay trên chốn trời cao  
Em hoan ca ân điển Chúa dạt dào  
Nơi trần thế như thiên cung huyền nhiệm

THANH HỮU  - Tháng 11 năm 2019 
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Ngày 2 - ĐỨC CHÚA TRỜI LỚN ĐẾN CỠ NÀO?

Để hiểu câu hỏi này, chúng ta cần biết 
không gian trên các từng trời lớn đến cỡ 
nào, vì đó là nơi Chúa ở. Khi nói “các 

từng trời,” chúng ta thường muốn nói đến vũ trụ 
được tạo nên từ các vì sao, hành tinh và khoảng 
không gian.
Có khoảng 170 tỷ dãy thiên hà trong vũ trụ. Mỗi 
thiên hà lại có cả tỷ ngôi sao. Vài dãy thiên hà thì 
gần, vài cái thì xa, xa, rất xa. Các nhà thiên văn rất 
khó khăn khi quan sát chúng, dù là với kính viễn 
vọng tối tân nhất. Nếu chúng ta dùng phi thuyền 
để đi tới ngôi sao xa nhất, thì sau đó cũng vẫn là 
không gian vô tận.
Hãy đoán xem? Chúa còn lớn hơn không gian. 
Vua Sa-lô-môn nói, “đến nỗi các từng trời còn 
chẳng chứa Ngài được thay” (II Sử ký 2:6). Chúa ở 
khắp mọi nơi, với mọi ngôi sao. Ngài cũng hiện 
diện khắp cả không gian, tới cả những thiên hà 
xa nhất.
Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời là tình yêu 

thương” (I Giăng 4:8). Hãy tưởng tượng là chúng 
ta bay đến bìa không gian của vũ trụ, đến ngôi 
sao xa nhất. Chúng ta cũng sẽ thấy Đức Chúa 
Trời yêu thương ở đó, và Ngài vẫn chăm sóc 
chúng ta.
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Trời là ngai ta, 
đất là bệ chân ta’” (Ê-sai 66:1). Bệ chân thì nhỏ, 
dùng để con người gác chân lên khi họ ngồi trên 
ghế sofa hay ngai vàng. Câu Kinh Thánh này 
không có nghĩa là Chúa gác chân lên Bắc Cực 
(và làm cho nó đóng băng).
Chúa biết chúng ta rất khó để hình dung ra Ngài 
lớn như thế nào. Vậy nên Chúa đã chọn cách 
xuống trần gian như một người, là Chúa Giê-su. 
Ngài làm vậy để chúng ta hiểu Ngài.
--------
Con có hiểu Chúa lớn cỡ nào chưa?
Chúa lớn như vậy thì con có biết quyền năng của 
Chúa cũng lớn như thế nào không?

LÊ MINH THẢO
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Câu trả lời ngắn là: vì Chúa là Chúa.
Còn đây là câu trả lời dài: chúng ta không biết 
hết mọi điều vì trí óc của chúng ta rất nhỏ so với 
của Chúa. Trí óc của chúng ta thì hữu hạn, còn 
của Chúa là vô hạn. Chúa biết hết mọi điều đã, 
đang và sẽ xảy ra.
Nhiều người đang cố gắng tìm câu trả lời. 
Nhưng họ vẫn chưa hiểu được. Và họ nói rằng 
điều đó không hợp lý. Nói vậy cũng giống như 
chúng ta nói cô giáo dạy học không đúng chút 
nào, bởi vì chúng ta không hiểu bài học. Sự thật 
là cô giáo rất giỏi. Chúng ta chỉ chưa hiểu điều 
cô đang giảng mà thôi.
Có bao giờ con xem TV, khi một nhà khoa học 
đứng trước bảng đen với đầy những phương 
trình chưa? Nhà khoa học là thiên tài và hiểu 
hết những phương trình. Nhưng con nói rằng: 
“Con chỉ biết 2 + 2 = 4. Con không thể hiểu 
những phương trình lớn. Và bởi vì con không 
thể hiểu nên nó chẳng đúng.” 
Các bạn khác trong lớp sẽ làm gì nếu con la lớn 
như vậy? Có lẽ họ sẽ cười nghiêng ngửa.
Kinh Thánh nói, “Chúa chúng ta thật lớn, có 
quyền năng cả thể. Sự thông sáng Ngài vô cùng 
vô tận” (Thi thiên 147:5). Hiểu biết của chúng ta 
thì thật giới hạn, đó là lý do tại sao mọi người 
cần đọc sách. Cô giáo sẽ đo lường sự hiểu biết 
của con bằng cách đặt câu hỏi và cho con làm 
bài kiểm tra. Qua đó cô giáo sẽ đánh giá những 
điều con biết và không biết.
“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải 
ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng 
phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất 
bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối 
các ngươi, ý tưởng ta cũng cao hơn ý tưởng các 
ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9).

Chúa sáng tạo nên các loài vật cách kỳ diệu trên 
địa cầu. Ngài cũng sáng tạo nên các định luật 
vật lý. Con không thể hiểu Đấng hiểu biết tất 

Ngày 3 - SAO CHÚA CÓ THỂ BIẾT HẾT MỌI ĐIỀU?

cả. Trí tuệ Ngài là siêu việt. Và bây giờ thì con 
có thể hiểu Chúa lớn đến thế nào rồi chứ!
……
Các thiên tài thì thông minh hơn con. Vậy Chúa 
có thông minh hơn các thiên tài không?
Con có những câu hỏi nào? Có ai trả lời được 
hết các câu hỏi của con không? 

LÊ MINH THẢO
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NGƯỜI DÂN VIỆT THỜ TRỜI
• Bàn Thiên 
Nói chung, đồng bào ta xem Trời là Đấng 
thiêng liêng, quyền phép, đáng được tôn 
thờ. Khi gặp tai hoạ, khổ nạn họ van vái 
Trời; khi được may mắn, hạnh phúc, họ 
không nghĩ do mình tài giỏi mà tin là nhờ 
Trời cho; khi thời tiết thuận hoà, đời sống 
ấm no, họ biết ơn Trời. Vì vậy ở nhiều địa 
phương, người dân lập ra Bàn Thiên hay 
Bàn Thờ Thiên để thờ Trời. Đây là một nét 
văn hoá rất đáng yêu của dân ta. 
Bàn Thiên là một bệ thờ bằng gỗ hình 
vuông hoặc chữ nhật rộng khoảng nửa mét 
vuông đặt trên một cột cao độ 1m50 bằng 
gỗ hay gạch dựng giữa sân trước mặt nhà, 

hoặc trên sân thượng ở những nơi thị tứ có 
nhà lầu. Trên Bàn Thiên, người ta không 
cúng heo gà, mà chỉ bày hương, hoa, nước 
lã hay trà hoặc rượu, có nơi thêm gạo, 
muối. Mỗi tối gia chủ đến thắp nhang khấn 
nguyện rồi xá bốn phương. Đây là nơi ký 
thác những nỗi niềm ước vọng trong cuộc 
đời của người dân, những mối lo âu về 
thời cuộc hay cơm áo hằng ngày, những 
tình cảm gắn bó trong gia đình thân thuộc: 
Đêm đêm thắp ngọn đèn Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

• Lễ Tế Giao
Ở trên thượng tầng lãnh đạo đất nước, vua 
chúa Việt Nam được xem là con của Trời 
(Thiên tử), vâng mệnh Trời mà trị dân. Vì 
vậy trong triều đình Việt Nam có lễ Tế 
Giao là nghi lễ vua chúa với tư cách Thiên 
tử tế cáo với Trời như bổn phận của con 
cái đối với cha mẹ, đồng thời cũng để cầu 
xin sự an lành hạnh phúc cho dân.
 Lễ Tế Giao chịu ảnh hưởng từ Trung 
Hoa, có từ thời Nhà Lý, được tổ chức mỗi 
năm hay vài ba năm một lần tuỳ theo triều 
đại. Từ triều Nguyễn, đàn Tế Giao được 
lập ở phía Nam kinh đô Huế, được gọi là 
Đàn Nam Giao. Đàn Nam Giao là một 
khu đất xây thành ba tầng: tầng trên cùng 
là Viên Đàn (Đàn tròn) tượng trưng cho 
Trời, tầng thứ nhì thấp hơn là Phương Đàn 
(Đàn vuông) tượng trưng cho Đất, tầng 
dưới cũng hình vuông tượng trưng cho 
Người. Cả ba họp thành Tam Tài: Thiên, 
Địa, Nhân. Xung quanh mỗi đài có chạy 
lan can quét vôi màu khác nhau: màu 
xanh biểu hiệu Trời ở tầng trên cùng, màu 
vàng biểu hiệu Đất ở tầng giữa, và màu đỏ 
biểu hiệu Người ở tầng dưới (theo thuyết 
Ngũ Hành). Trên Đàn Tế không có kiến 
trúc nào, nhưng mỗi năm đến kỳ Tế Giao, 
người ta dựng nhà lều theo màu và hình 
thể của mỗi tầng cho vua quan đứng hành 

(tiếp theo)
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lễ. Bên trái của Đàn có một Trai Cung, nơi 
dành cho vua đến giữ trai giới (ăn chay 
và kiêng giữ) một ngày trước khi hành lễ. 
Người trong nước cũng kiêng sát sanh và 
cấm tra khảo tù nhân trong ba ngày trước 
lễ. Trước ngày hành lễ, dân chúng đặt 
hương án hai bên đường cung nghinh nhà 
vua ngự giá từ cung điện ra Trai Cung. 
Sau kỳ trai giới, vào lúc quá nửa đêm, vua 
trong lễ phục uy nghi tiến lên đài hành lễ, 
theo sau là các quan mang đèn quạt. Trước 
hết là lễ rửa tay rồi nghinh Thần (đón rước 
Trời) ở tầng hai (Phương Đàn), sau đó tiến 
lên tầng Viên Đàn để hành lễ chính thức. 
Chỉ có vua và vài nhân vật tối cao trong 
nước (trong thời Pháp là Toàn Quyền 
Đông Dương và Khâm Sứ Huế) mới được 
lên tầng nầy, còn các quan đều phải phủ 
phục ở hai tầng dưới. Tại đây, vua làm lễ 
dâng ngọc lụa và thịt trâu thui (phải chăng 
vì trâu là biểu tượng cho ngành nông 
nghiệp của cả nước?), tiếp theo là ba lần lễ 
dâng rượu: sơ hiến, á hiến và chung hiến. 
Sau khi sơ hiến, vua quì xuống để quan 
tư chức đọc bài văn tế Trời. Mỗi mục đều 
có kèm theo những bài hát múa do đoàn 
lễ nhạc và vũ công trình diễn ở dưới sân. 
Bên ngoài tường thành Đàn Tế, dân chúng 
cũng nô nức tham gia cả ngàn người.  Sau 
khi cúng bái, vua trở xuống Phương Đàn, 
lạy bốn lạy để tống Thần (tiển biệt Trời) 
rồi trở về Trai Cung, thay phẩm phục và ra 
sân làm lễ Khánh Thành trước khi lên xa 
giá hồi cung vào khoảng 5 giờ sáng. (Theo 
Đàn Nam Giao và Lễ Tế Nam Giao Xưa 
của Bùi Đẹp, newvietart.com).

ÔNG TRỜI CỦA NGƯỜI VIỆT và 
ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA KINH THÁNH
Niềm tin của người dân Việt về Trời là 
một niềm tin nguyên sơ không do sách vở 
hay giáo lý nào truyền dạy. Vậy mà thật 
lạ lùng, những tin tưởng của người mình 
về Ông Trời có rât nhiều điểm phù hợp 
với niềm tin về Đấng Tạo Hoá được mặc 
khải trong Kinh Thánh. Chính vì sự phù 
hợp đó mà các nhà truyền giáo ban đầu đã 
lấy tên Trời của người Việt để gọi Đấng 

Chủ Tể muôn loài. Nhưng thay vì chỉ gọi 
Trời cách nôm na như thói quen của người 
mình, họ đã thêm chữ Đức Chúa là những 
tiếng xưng hô tôn kính trong tiếng Việt, và 
gọi Ngài là Đức Chúa Trời.
Thật ra, không phải chỉ có dân Việt ta mà 
hầu như mọi dân tộc trên thế giới đều có 
niềm tin về đấng thiêng liêng tối cao tạo 
dựng và cầm quyền trên muôn loài. Chỉ 
trừ các bộ lạc quá sơ khai, cổ lổ, còn dân 
tộc nào cũng có danh từ chỉ về Đức Chúa 
Trời, bởi thế Kinh Thánh mới có thể được 
dịch ra gần 2000 thứ tiếng trên địa cầu. 
Sự hiểu biết Đức Chúa Trời dù của dân tộc 
nào cũng còn thiếu sót rất nhiều. Vì vậy, 
chúng ta cần được Kinh Thánh soi sáng, 
giúp chúng ta biết những điều mà với tri 
thức nguyên sơ, trực giác thô thiển, chúng 
ta không thể nào biết được.
Kinh Thánh là một cuốn kinh tập họp 
những lời phán dạy của Đức Chúa Trời 
qua những nhà tiên tri và những vị sứ đồ 
được Đức Chúa Trời lựa chọn, uỷ thác, để 
viết ra trải qua nhiều ngàn năm. Những 
câu Kinh Thánh (in chữ nghiêng) sau đây 
cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là:

• Đấng Tạo Hoá: “Ban đầu Ðức Chúa 
Trời dựng nên trời đất” (Sáng thế ký 1:1) 
“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của 
Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc 
tay Ngài làm.” (Thi thiên 19:1) 

• Đấng hằng sống: “Ngài là Ðức Chúa 
Trời hằng sống và Vua đời đời” (Giê-rê-mi 
10:10)  “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa 
là đầu tiên và cuối cùng”  (Khải huyền 21:16)

• Đấng toàn năng cầm quyền trên vạn 
vật: “Con mắt muôn vật đều ngửa trông 
Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo 
thì.” (Thi thiên 145:15) “Chúa quản trị trên 
muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay 
Chúa” (I Sử Ký 29 :12)

• Đấng cai trị thế giới loài người: “Mưu 
mô Ngài lớn lao, và công việc thì có phép 
tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối 
con trai loài người, đặng báo cho mỗi 
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người theo đường lối họ, và theo quả của 
việc làm.” (Giê-rê-mi 32:19)

• Đấng thánh thiện công bình: “Ấy là 
Ðức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là 
công bình và chánh trực.” (Phục truyền 32:4) 
“Ðức Chúa Trời là thiện và ngay thẳng, 
Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho 
kẻ có tội.” (Thi thiên 25:8).  

• Đấng yêu thương nhân từ: “Vì sự nhân 
từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật Chúa 
cao đến các tầng mây” (Thi thiên 57:11). “Ai 
chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì 
Đức Chúa Trởi là sự yêu thương” (I Giăng 
4:8).  “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế 
gian, đến nỗi đã ban Con Một của ngài, 
hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất 
mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

• Đấng tha thứ tội nhân: “Ấy là Ngài tha 
thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh 
tật ngươi,” (Thi thiên 103:3).  “Trong Đấng 
Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết 
Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân 
điển Ngài.” (Ê-phê-sô 1:7). “Còn nếu chúng 
ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công 
bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho 
chúng ta sạch mọi điều gian ác.”(I Giăng 
1:9)

• Đấng cứu rỗi linh hồn: “Hỡi các ngươi 
hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn 
xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa 
Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 
45:22).  “Chúa là Cha tôi, là Đức Chúa 
Trời tôi, và là tảng đá của sự cứu rỗi tôi.” 
(Thi thiên 89:26).

• Đấng phán xét mọi người: “Nầy, Chúa 
ngự đến với muôn vàn thánh đặng phán 
xét mọi người.” (Giu đe 1:15) “Lạy Chúa là 
Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán 
xét của Ngài đều chân thật và công bình.” 
(Khải huyền 16:7)

o O o

Biết có Đức Chúa Trời và khuyên bảo nhau 
sống cho thuận đạo Trời để cho đời sống 
được yên vui thanh thản đã là một điều tốt 

đẹp rồi. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta 
biết Đức Chúa Trời còn dành cho chúng 
ta những điều tốt đẹp hơn vô cùng. Niềm 
tin về Ông Trời là đáng quí, nhưng chưa 
đủ. Chúng ta cần được Đức Chúa Trời soi 
sáng để biết mình cần gì.
Kinh Thánh cho biết, từ thuở ban đầu, 
Đức Chúa Trời dựng nên loài người không 
phải để chịu đau khổ mà để sống hạnh 
phúc trong thế giới Ngài tạo ra. Nhưng vì 
phạm tội nên tâm linh con người trở nên 
mù loà và đánh mất hạnh phúc thật chỉ có 
trong Ngài. 
“Loài người dẫu biết Đức Chúa Trời, 
nhưng họ không tôn thờ Ngài, mà chạy 
theo những tin tưởng sai lạc khiến lòng 
họ trở nên u tối…Họ cho mình là khôn 
ngoan mà thật ra là điên dại, vì từ bỏ vinh 
quang của Đấng Tạo Hoá hằng sống mà 
thờ lạy hình tượng loài người hư hoại 
và cả điểu thú côn trùng…  Đó là vì mọi 
người đều đã phạm tội, khiến cho ánh 
sáng thiên thượng trong họ bị lu mờ…
Công giá của tội lỗi là sự chết.” (Rô-ma 
1:21-23; 3: 23; 6:23).

Câu Kinh Thánh đó tóm tắt thực trạng của 
mọi người trên đất. Người ta càng quay 
vào mình, phụng sự những tham muốn 
riêng của mình thì càng lìa xa Đấng Tạo 
Hoá, đi vào bóng tối,  khiến sự sáng của 
Ngài trong tâm khảm của họ bị lu mờ, 
cuộc sống họ trở nên khốn khổ. Họ quay 
qua nhờ cậy thánh thần, ma quỉ, thờ lạy 
các hình tượng, thậm chí của cả thú vật. 
Người văn minh hơn thì sùng bái các vĩ 
nhân, triết thuyết, chủ nghĩa. Với những 
kẻ ích kỷ, gian ác, truỵ lạc, thì đối tượng 
tôn thờ là chính bản thân họ. Cuối cùng 
họ mất Ngài vĩnh viễn. Đó là sự chết, cái 
giá họ phải trả khi phạm tội với Đấng tạo 
dựng mình.
Người Việt chúng ta biết Đức Chúa Trời 
nhân từ, nhưng chưa biết sự thánh khiết 
uy nghiêm của Ngài giống như “lửa hừng 
thiêu đốt” (Hê-bơ-rơ 12:29). Ngài đã “định 
cho loài người phải chết một lần rồi chịu 
phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Đồng bào chúng 
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ta cũng chưa biết được Đức Chúa Trời nhân 
từ đến độ sai Con Ngài đến thế gian làm 
người là Chúa Giê-su hiến mình chuộc tội 
cho chúng ta bằng cái chết đau đớn trên thập 
tự giá, để gánh thay mọi hậu quả của tội lỗi 
cho chúng ta. Sau đó Chúa Giê-su đã sống 
lại trong quyền năng Đức Chúa Trời và trị vì 
đời đời. Nếu chúng ta ăn năn tin nhận Ngài 
thì được Đức Chúa Trời ân xá mọi tội lỗi, 
đổi mới tâm tánh và ban cho sự sống đời 
đời, như lời Kinh Thánh chép: “Huyết Chúa 
Giê-su Con Đức Chúa Trời làm sạch mọi 
tội chúng ta.”  “Ai ở trong Chúa Giê-su là 
người được dựng nên mới.” Chúa Giê-su 
hứa: “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta 
thì được sự sống đời đời và không bị phán 
xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự 
sống.” (Giăng 5:24). Vâng theo lời phán dạy 
của Chúa, các môn đồ Ngài đã không quản 
ngại gian khổ, tù tội, chết chóc, đi khắp bốn 
phương trời rao truyền tin vui đó cho mọi 
dân tộc, đem an bình hạnh phúc đến cho biết 
bao người tin!
Mạnh Tử, một vị thầy của Nho Giáo đã có 
một câu phương ngôn để đời: Thuận Thiên 
giả tồn, Nghịch Thiên giả vong. Muốn tồn 
tại thì phải tuân theo qui luật Trời, còn nếu 
nghịch lại sẽ tiêu vong. Ai không tin luật 
hấp lực của trái đất, hãy leo lên lầu 10, nhảy 
ra ngoài lan can thì biết ngay! Về phương 
diện tâm linh, luật của Đức Chúa Trời cho 
linh hồn là: “Ai tin Con Đức Chúa Trời thì 
được sống đời đời. Ai không chịu tin Ngài 
thì chẳng nhận được sự sống ấy đâu, mà 
vẫn phải chịu hình án của Đức Chúa Trời.” 
(Giăng 3:36). Bạn có quyền tin hoặc không 
tin, nhưng phải nhớ đó là luật Trời!
Sự sống đời đời là tin tức tốt lành từ trời ban 
cho chúng ta, đó là ý nghĩa của hai chữ Tin 
Lành. Thánh Phao-lô nói rằng: “Tin Lành là 
quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi 
kẻ tin.” Đây không phải là tôn giáo mà là 
quyền phép của Đức Chúa Trời: quyền phép 
khiến Con Ngài sống lại để trị vì đời đời, 
quyền phép biến đổi người tin để họ được 
hưởng thiên đàng đời đời. Chúng ta không 
phải làm gì hết: không phải cúng quảy, ăn 
chay tụng niệm, không phải lập công đức, 

mà chỉ TIN. Không cậy công đức để được 
cứu, nhưng đời sống được Chúa cứu sẽ là 
một chuỗi dài của thiện đức, vì tấm lòng 
đã được Chúa thay đổi trở nên như đứa 
trẻ, sống an nhiên tự tại trong hồn nhiên 
tánh, như Chúa đã nói: “Nếu các ngươi 
không biến đổi và trở nên như đứa trẻ, các 
ngươi sẽ không bao giờ được vào nước 
thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:3). 

Hồi có chương trình HO (Humanitarian 
Operation – Chiến dịch Nhân đạo), các 
cựu tù cải tạo ùn ùn kéo nhau lên Sở 
Ngoại Vụ lập hồ sơ để được xuất cảnh. 
Họ không phải làm gì cả. Nước Mỹ không 
bảo họ phải nộp mười ngàn đô-la, hoặc 
làm không công một tháng cho toà đại 
sứ, hay buộc họ phải nói gii tiếng Anh để 
được nhận vào chương trình. Họ chỉ cần 
nộp Giấy Ra Trại, là được phỏng vấn để 
ra đi. 
Giả sử có ai đa nghi, chê cười những 
người xin đi là khờ khạo, cả tin, và không 
thèm nộp giấy tờ, thì chắc sẽ rất ân hận 
khi chương trình chấm dứt. Nhưng tất cả 
những ai tin là chương trình HO do chính 
phủ Mỹ thành lập để cứu họ và nộp đơn 
xin đi, thì trong mấy chục năm qua, bản 
thân họ cùng với gia đình họ đã chứng 
nghiệm một cuộc đổi đời, và họ không 
bao giờ phải hối hận vì mình đã tin.
Cũng vậy, những ai đã tiếp nhận chương 
trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, giờ đây 
họ đang vui vẻ ngâm câu ca dao:
Dù ai nói ngược nói xuôi, 
Ta đây vẫn giữ đạo Trời khăng khăng.
Với những ai còn lưỡng lự, hoài nghi, 
không tin, hay coi thường những điều 
chúng tôi vừa trình bày, mong rằng một 
ngày nào đó quí vị sẽ ngâm lời ca dao sau 
đây trước khi quá muộn:
Xưa kia chỉ biết kêu Trời, 
Mà nay đã biết gọi Trời là Cha. 
Trần gian chẳng phải là nhà, 
Đi về vĩnh cửu gặp Cha trên trời!

MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN HỒNG
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Một cựu sinh viên quốc tế chuyển từ Trung 
Quốc đến Hoa Kì cách đây 20 năm đang 
làm chứng về sự tăng trưởng từ một 

người vô thần từng nhạo bang Chúa Giê-xu – cho 
đến ngày cô nghe được sứ điệp tình yêu Chúa.
Hôm nay, Hongyi Yang đang là trợ lí giáo sư tại 
một hệ thống trường thần học thuộc chương trình 
nghiên cứu của phụ nữ tại Chủng viện Thần học 
Baptist Tây Nam tại Fort Worth, Texas. Vào năm 
2000, cô còn là một sinh viên quốc tế lớn lên tại 
Tây Nam Trung Quốc tin rằng Chúa chỉ là chuyện 
thần thoại.
Và khi chuyển đến Texas cũng vào năm đó, cô 
“chưa từng xem qua một bản ghi nào của Kinh 
Thánh” và chỉ biết mỗi “một Cơ đốc nhân trong 
cả cuộc đời cô”, cô viết lên bài đăng của Baptist 
Press, mục tin tức của Hội thảo Baptist miền nam.
“Tôi là một người vô thần thời điểm đó. Tôi tin 
rằng chẳng có Chúa nào có thể cứu rỗi chúng ta và 
chúng ta phải cố gắng thành công bởi năng lực, sự 
siêng năng và may mắn của bản thân”, cô viết.
Tại Texas, cô được bao bọc bởi nhiều Cơ đốc nhân 
đã mời cô đến nhà thờ. Tuy nhiên cô đã từ chối lời 
mời “không chút do dự”.
“Tôi đã có một thái độ khinh miệt đối với Cơ đốc 
giáo”, cô viết. ”… Tôi cũng đã nhạo báng Đấng 
Christ. Tôi nghĩ thật là nhục nhã khi thờ phượng 
Chúa người đã bị đóng đinh trên thập tự. Đây là 
điều mà 1 Cô-rinh-tô đã nói, Vả, người có tánh xác 
thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh 
Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi 
sự ấy như là sự dồ dại, (1 Cô-rinh-tô 2:14). Tôi 
thực sự là người khờ dại.”
Nhưng Chúa có sự thương xót trên cô. Cuộc sống 
cô thay đổi mãi mãi, cô chia sẻ, trong ba ngày cuối 
cùng năm 2000.
“Tôi đã tham dự một hội nghị truyền giáo nơi mà 
tôi đã nghe hai người chia sẻ về Chúa”, Yang viết. 
“Qua những sứ điệp đó, tôi bị thuyết phục rằng 
Chúa có thật và Ngài như một người cha chờ chúng 
ta trở về với Ngài. Trong ngày cuối cùng của hội 
nghị đó, tôi đã quyết định đi theo Giê-xu Christ”.

NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA 
GIÊ-SU GIỜ ĐÂY LÀ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG THẦN HỌC

Cô Yang làm chứng rằng “mắt tôi đã được mở ra”, 
và như kiểu “ tôi có thể thấy thế giới này rõ hơn 
trước đây”.
“Tôi kinh nghiệm sự mềm mại, sáng ngời và tình 
yêu tuyệt vời mà trước đây tôi chưa từng trải qua”, 
cô viết. “Tôi biết chắc chắn rằng Chúa thực sự có 
thật và tôi đang tận hưởng tình yêu của Ngài. Cuộc 
sống sẽ không vô vị nữa bởi vì có Chúa”.
Yang được làm phép báp-têm vào ngày lễ phục 
sinh sáng Chủ nhật năm 2001. Cô đã mời một vài 
người bạn chưa tin đến xem cô chịu báp-têm, và 
cuối cùng thì 2 người trong số những người bạn 
của cô đã trở thành Cơ đốc nhân.
“Phúc âm đã và đang thay đổi cuộc sống, tâm trí và 
cả con người tôi”, cô viết.
Yang đồng thời cũng là giám đốc của dự án dịch 
thuật tiếng Trung cho chương trình cử nhân thần 
học tại Southwestern Seminary.
Cô cũng có bằng đại học từ  Southwestern 
Seminary, trường đại học Bắc Texas và Trường đại 
học Bắc Kinh

Dịch: TRƯỜNG VINH
Nguồn: Christiandealines.com



ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI         107

Năm mới, 2020, tờ báo mà chúng ta đang 
cầm trên tay, đã được 18 năm.
Mười tám năm, như lời ví von của chủ 

nhiệm báo, như một đứa bé ngày nào mới sinh ra 
nay đã lớn, trở thành một chàng trai, một cô gái, 
đã trưởng thành. Mười tám năm không phải là một 
thời gian ngắn, nó dài, đủ để thay đổi đời sống một 
người.
Mười tám năm, Hướng Đi, như cái tên của nó, đến 
với chúng ta bằng tất cả những ước vọng, và nó 
đã thực hiện được phần lớn ước vọng đó, làm một 
bảng phác họa, gây dựng nền tảng một con đường, 
với cái bảng chỉ đường rõ ràng dẫn con người đi 
đến đúng nơi nó muốn đến. Hướng Đi đó, là điều 
mà Chúa Jesus đã nói: Ta là đường đi, chân lý và 
sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng 
Cha.
Mười tám năm, người khai sinh ra nó, đặt cho nó 
cái tên, người làm bìa cho nó, layout những trang 
báo đẹp, người sửa lỗi chánh tả, lỗi kỹ thuật, người 
viết bài, người đọc báo, người đăng những quảng 
cáo, người đem những tờ báo đi phát ra trong các 
chợ, các cửa tiệm, các cơ sở người Việt, chúng tôi 
biết ơn hết thảy những người đó, đã nuôi tờ báo 
trong suốt một chặng đường rất dài có thể mỏi 
chân ngồi lại giữa đường bất cứ lúc nào. Chúng tôi 
cũng biết ơn quý độc giả xa gần đã đọc báo, mua 
báo, chuyển báo đi, đóng góp tài chánh cho tờ báo.
Điều chúng tôi muốn nói với mọi người rằng, dù 
vẫn thiếu sót, chưa hoàn chỉnh (chẳng có cái gì trên 
đời này là hoàn chỉnh cả), tờ báo của chúng ta vẫn 
hãnh diện là tờ báo Đạo duy nhất giữa Đời tại hải 
ngoại, những năm đầu tiên đã phát hành 15.000 
bản, cho đến nay con số đã giảm đi, vì sự lan tràn 
của báo mạng và thông tin cập nhật rất nhanh của 
internet. Dù vậy, báo giấy vẫn là một nhu cầu 
không thể thiếu đối với một số lớn người không 
thể truy cập mạng xã hội và yêu thích cầm trên tay 
một tờ báo, một cuốn sách, với mùi thơm của giấy 
mới và lật từng trang báo để đọc cách trân trọng.  
Với một nội dung tốt, một hình thức đẹp, Hướng 
Đi xứng đáng được quý vị cầm lên tay, để mắt đến, 

HÃY LÀM MỘT CÁI GÌ ĐÓ CHO 
TỜ BÁO CỦA CHÚNG TA

và đọc nó. 
Chúng tôi ao ước rằng năm mới này, chúng ta sẽ 
cùng nhau hợp tác với nhau để làm cho tờ báo của 
chúng ta đẹp hơn, tốt hơn, hay hơn, lan rộng hơn, 
với những người Cơ-đốc, đây cũng là trách nhiệm 
của mình để đưa những thông tin tốt nhất từ nhà 
thờ ra cộng đồng, góp phần đưa Tin lành của Chúa 
Jesus đến mọi nơi như lời Ngài phán dạy.
Chúng tôi đề nghị chúng ta cùng nhau Hãy Làm 
Một Cái Gì Đó Cho Tờ Báo Của Chúng Ta. 

Thêm nhà bảo trợ: Một nhà thờ nào đó, một cơ 
sở thương mại nào đó, hãy góp phần Bảo Trợ cho 
tờ báo một số tiền định kỳ hàng tháng hay 3 tháng 
một lần. Quý vị sẽ nhận được một số lượng báo mà 
quý vị muốn.

Thêm quảng cáo mới: một nhà thờ, hay một cơ 
sở thương mại nào đó quảng cáo trên tờ báo. Quý 
vị cũng sẽ nhận được một số lượng báo mà quý vị 
muốn.
Thêm 25 cents cho tờ báo, trong 18 năm qua đã cố 
gắng duy trì $1 cho tờ báo chỉ với mục đích phục 
vụ.

Thêm người đọc báo: Chẳng những đọc, mà hãy 
mời những người khác cùng đọc với mình, đó là 
cách chúng ta giúp duy trì và phát triển tờ báo. Thay 
vì chỉ nhận một tờ báo để đọc, chúng ta nhận thêm 
nhiều tờ báo để đem đến cho nhiều người khác đọc.

Thêm lời cầu nguyện: Báo Hướng Đi cần sự cầu 
nguyện của độc giả.
Có lẽ sẽ còn phải thêm nhiều điều khác nữa. Nhưng 
từ từ. Hãy kick off năm mới bằng những điều đơn 
giản đã.
Khẩu hiệu 2020 của chúng ta: 
Năm Mới, Đức Tin Mới, Hy Vọng Mới, Tình 
Yêu Mới.
Hãy Làm Một Cái Gì Đó Cho Tờ Báo Của 
Chúng Ta

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
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Every culture has its own holidays 
and traditions. Most Americans 
recently celebrated one of the 

biggest holidays of the year in the United 
States: CHRISTMAS. 
While there are lots of different traditions 
related to the celebration of Christmas 
- both secular and sacred - it began as a 
commemoration of the birth of Jesus. 
From the very beginning, people have 
responded to Jesus in different ways. 
The Bible records the events surrounding 
the birth of Jesus nearly 2,000 years ago 
in the Middle East. The Gospel writers 
Matthew and Luke tell us about some of 
those reactions.
Most of the people in Bethlehem that night 
were clueless about what was happening. 
The shepherds (tipped off by the angels) 
responded with joy and wonder. Simeon 
and Anna in the temple praised God for 
fulfilling his promise. The Magi from the 
East brought gifts and worshipped Jesus. 
And King Herod tried to kill him.
Since then, people have typically 
responded to Jesus in one of 3 ways:

• Reject and ignore him
• Resent and attack him
• Rejoice and worship him

The angel declared to the shepherds: "Do 
not be afraid. I bring you good news of 
great joy that will be for all the people. 
Today in the town of David a Savior has 
been born to you; he is Christ the Lord." 
Many people believe that Jesus was 
simply a good man. A strong leader. A 
prophet perhaps. A teacher who spoke 
about God. 
The term "Christ" means "anointed one." 
It refers to the Messiah, the Promised 
Deliverer, the one sent from God to set 

WHO IS JESUS?
CURT GRICE

his people free. 
The word Christmas comes from Christ-
mass… the celebration of Christ. 
The word Christian means Christ-
follower. 
Isn't it interesting that even non-
Christians celebrate Christmas? 
Christianity is a way of life based on the 
belief that Jesus of Nazareth is the Christ, 
the Son of God. Not just a prophet, a 
moral teacher, a strong leader or a good 
man. The Son of God! Literally, God in 
human form. 
The most important question Jesus ever 
asked is this: "Who do you say that I 
am?" (Matthew 16:15). 

If Jesus knew that he was not God, and 
told people he was, he is a liar. If Jesus 
sought to deceive people for his own 
benefit, he should be condemned.
If Jesus thought he was God, and yet 
wasn't, he is a lunatic. If Jesus was 
mentally ill and imagined himself to be 
God, he should be pitied. 
But if Jesus knew that he was God, and 
rightly claimed to be, he is the Lord! If 
Jesus truly came from heaven to earth to 
save us from sin and offer eternal life, he 
should be worshipped. 
Near the end of his Gospel account, 
John declares: "Jesus did many other 
miraculous signs in the presence of his 
disciples, which are not recorded in this 
book. But these are written that you may 
believe that Jesus is the Christ, the Son of 
God, and that by believing you may have 
life in his name" (John 20:30-31). 
The most important question you will 
ever be asked is this: Who do you say 
Jesus is?

CURT GRICE
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Answer:  Unquestionably, faith is the 
essence of the Christian life. Faith is 
exhorted throughout the Bible and is 
presented as an absolute necessity. In fact, 
“without faith, it is impossible to please 
God” (Hebrews 11:6). The entire chapter 
of Hebrews 11 is about faith and those 
who possessed it. Faith is a gift from 
God, as we see in Ephesians 2:8–9 and 
not something we come up with on our 
own. All Christians have received the gift 
of faith from God, and faith is part of the 
armor of God—the shield with which 
we protect ourselves from the “flaming 
arrows of the evil one” (Ephesians 6:16).
The Bible never exhorts us to have 
“childlike” faith, at least not in so many 
words. In Matthew 18:2 Jesus says that we 
must “become as little children” in order to 
enter the kingdom of God. The context of 
Jesus’ statement is the disciples’ question, 
“Who, then, is the greatest in the kingdom 
of heaven?” (verse 1). In response, Jesus 
“called a little child to him, and placed 
the child among them. And he said: ‘Truly 
I tell you, unless you change and become 
like little children, you will never enter the 
kingdom of heaven. Therefore, whoever 
takes the lowly position of this child is the 
greatest in the kingdom of heaven. And 
whoever welcomes one such child in my 
name welcomes me” (verses 2–5).

So, as the disciples focus on what 
constitutes “greatness” in heaven, Jesus 
provides a new perspective: the way “up” 
is “down.” Meekness is required (cf. 
Matthew 5:5). Jesus exhorts the disciples 
(and us) to seek to possess a childlike 
modesty in addition to their faith. Those 
who willingly take the lowest position 

are the greatest in heaven’s eyes. A young 
child is destitute of ambition, pride, and 
haughtiness and is therefore a good example 
for us. Children are characteristically 
humble and teachable. They aren’t prone 
to pride or hypocrisy. Humility is a virtue 
rewarded by God; as James says, “Humble 
yourselves before the Lord, and he will lift 
you up” (James 4:10).
Although faith is not mentioned in 
Matthew 18:1–5, we know that it isn’t just 
humility that ushers a person into heaven; 
it is faith in the Son of God. A humble, 
unpretentious faith could rightly be called 
a “childlike faith.” When Jesus wanted to 
bless the children, He said, “Let the little 
children come to me, and do not hinder 
them, for the kingdom of God belongs 
to such as these. Truly I tell you, anyone 
who will not receive the kingdom of God 
like a little child will never enter it” (Mark 
10:14–15). How does a child receive a gift? 
With openness, honesty, and unbridled joy. 
That type of happy authenticity should be 
a hallmark of our faith as we receive God’s 
gift in Christ.
Of course, children are easily fooled and 
led astray. In their artlessness they tend to 
miss the truth and be drawn to myths and 
fantasies. But that is not what is meant by 
having a childlike faith. Jesus promoted a 
humble, honest faith in God, and He used 
the innocence of a child as an example. 
Emulating the faith of children, we should 
simply take God at His Word. As children 
trust their earthly fathers, we should trust 
that our “Father in heaven [will] give good 
gifts to those who ask him” (Matthew 7:11)

GOT QUESTIONS 

Question: "Does the Bible instruct us 
              to have childlike faith?"
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Answer: Nothing is more exciting 
than seeing someone come to faith 
in Christ. Seeing God open closed 
hearts and illuminate dark minds 
is a rewarding part of belonging 
to His spiritual family. But just as 
important as new believers coming 
to faith in Christ is the growth that 
must follow that new birth (John 
3:3; 2 Peter 3:18). Newborn babies 
are not left alone and expected 
to thrive. They are welcomed by 
families who feed them, train them, 
and help them grow. So it is in 
God’s family. When new believers 
join us, it is our responsibility to 
feed them, train them, and help 
them grow.
The Bible places a premium on 
spiritual growth: “Like newborn 
babies, crave pure spiritual milk, 
so that by it you may grow up in 
your salvation” (1 Peter 2:2). If 
babies do not get pure milk in 
the first year of life, they will 
not develop into healthy adults. 
Likewise, new believers need the 
basics before they can advance 
in their understanding of deeper 
spiritual truths. Churches should 
offer new believer classes, life 
groups, and other opportunities 
for Christian fellowship. In this 
age of increasing biblical illiteracy, 
it is likely that a new believer is 
unfamiliar with many concepts 
more mature Christians take for 
granted.
Reading or listening to the book 
of Genesis is helpful for new 
believers. Without that foundation, 
there is little to build on. Christian 
friends can read Genesis together 
and meet for coffee once a week 
to discuss what they read. Many 
of the events and truths that occur 

Question: "How can I help new believers?"
later in the Bible have their roots 
in Genesis, so learning about the 
beginning of the world (Genesis 
1—2), the first sin (Genesis 3), and 
God’s selection of Abraham as the 
father of the Jewish nation (Genesis 
12) are critically important in 
understanding the ways that God 
later worked in human history.
Skipping to the New Testament, 
a new believer can read the book 
of Luke and then Acts. This 
combination gives new believers 
an overview of the life of Jesus 
and the beginnings of the church. 
Luke wrote both books, so there 
is a wonderful continuity between 
them. As a baby must have milk to 
grow, so new believers must have 
the Word of God. It is harmful to 
feed infants carbonated soft drinks 
instead of milk, and it is just as 
harmful to feed baby Christians 
inspirational tweets and self-help 
books instead of God’s Word. 
There is no substitute for the 
Word of God if new believers are 
to develop into strong, healthy 
Christians.
As supplements to the reading 
of God’s Word, other books, 
videos, and podcasts can be a 
helpful way for new believers 
to partake of biblical teaching 
throughout the week. The first 
Christians “devoted themselves 
to the apostles’ teaching and to 
fellowship, to the breaking of bread 
and to prayer” (Acts 2:42). The 
early church grew rapidly because 
every new member was committed 
to growing and learning. They 
immersed themselves in teaching 
and preaching, fellowship with 
other believers, and prayer. It has 
never been easier for Christians to 
immerse ourselves in truth with 

the proliferation of good Bible 
teachers online.
Another way to help new believers 
is to guide them toward trustworthy 
Bible teachers and away from false 
teachers and charlatans who would 
fleece the flock. Religious frauds 
often “masquerade as servants 
of righteousness” (2 Corinthians 
11:15), and it can be difficult for a 
new believer to distinguish truth 
from error. Help out new believers 
by warning them of deceivers and 
teaching them how to spot the 
deception. Also, actively promote 
books, websites, and ministries 
that are clearly committed to the 
Word of God.
A godly couple, Priscilla and her 
husband Aquila, helped Apollos get 
his doctrine straight (Acts 18:25–
26). Apollos was full of talent and 
zeal but short on accuracy, having 
only a partial message. Seeing his 
potential as a powerhouse for the 
gospel, this wise couple took him 
aside and explained things more 
thoroughly without squelching his 
enthusiasm. 
Baby Christians are often ready 
to go out and conquer the 
world for Christ but may lack 
the tools necessary to endure. 
Mature Christians can help them 
pace themselves as they learn 
faithfulness in little things (Luke 
16:10). 
New Christians must learn 
obedience before responsibility, 
integrity before position, and a 
servant’s heart before leadership. 
Probably the best way to help new 
believers grow is to model growth 
ourselves (1 Corinthians 11:1)

GOT QUESTIONS
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Answer: The “Golden Rule” 
is the name given to a principle 
Jesus taught in His Sermon on the 
Mount. The actual words “Golden 
Rule” are not found in Scripture, 
just as the words “Sermon on the 
Mount” are also not found. These 
titles were later added by Bible 
translation teams in order to make 
Bible study a little easier. The 
phrase “Golden Rule” began to be 
ascribed to this teaching of Jesus 
during the 16th–17th centuries.
What we call the Golden Rule 
refers to Matthew 7:12: “So in 
everything, do to others what 
you would have them do to you, 
for this sums up the Law and the 
Prophets.” Jesus knew the human 
heart and its selfishness. In fact, in 
the preceding verse, He describes 
human beings as innately “evil” 
(verse 11). Jesus’ Golden Rule 
gives us a standard by which 
naturally selfish people can gauge 
their actions: actively treat others 
the way they themselves like to be 
treated.
The English Standard Version 
translates the Golden Rule like 
this: “Whatever you wish that 
others would do to you, do also 
to them, for this is the Law and 
the Prophets.” Jesus brilliantly 
condenses the entire Old Testament 
into this single principle, taken 
from Leviticus 19:18: “Do not 
seek revenge or bear a grudge 
against anyone among your 
people, but love your neighbor as 
yourself. I am the LORD.” Again, 
we see the implication that people 
are naturally lovers of self, and the 
command uses that human flaw 
as a place to start in how to treat 
others.

People universally demand 
respect, love, and appreciation, 
whether they deserve it or not. 
Jesus understood this desire and 
used it to promote godly behavior. 
Do you want to be shown respect? 
Then respect others. Do you crave 
a kind word? Then speak words 
of kindness to others. “It is more 
blessed to give than to receive” 
(Acts 20:35). The Golden Rule 
is also part of the second greatest 
commandment, preceded only by 
the command to love God Himself 
(Matthew 22:37–39).
What is interesting to note about 
the Golden Rule is that no other 
religious or philosophical system 
has its equal. Jesus’ Golden Rule 
is not the “ethic of reciprocity” 
so commonly espoused by non-
Christian moralists. Frequently, 
liberal critics and secular 
humanists attempt to explain away 
the uniqueness of the Golden Rule, 
saying it is a common ethic shared 
by all religions. This is not the case. 
Jesus’ command has a subtle, but 
very important, difference. A quick 
survey of the sayings of Eastern 
religions will make this plain:
• Confucianism: "Do not do to 
others what you do not want them 
to do to you" (Analects 15:23)
• Hinduism: “This is the sum of 
duty: do not do to others what 
would cause pain if done to you” 
(Mahabharata 5:1517)
• Buddhism: “Hurt not others in 
ways that you yourself would find 
hurtful" (Udanavarga 5:18)
These sayings are similar to 
the Golden Rule but are stated 
negatively and rely on passivity. 
Jesus’ Golden Rule is a positive 
command to show love proactively. 

Question: "What is the Golden Rule?"
The Eastern religions say, “Refrain 
from doing”; Jesus says, “Do!” The 
Eastern religions say it is enough 
to hold your negative behavior 
in check; Jesus says to look for 
ways to act positively. Because of 
the “inverted” nature of the non-
Christian sayings, they have been 
described as the “silver rule.”
Some have accused Jesus of 
“borrowing” the idea of the 
Golden Rule from the Eastern 
religions. However, the texts for 
Confucianism, Hinduism, and 
Buddhism, cited above, were all 
written between 500 and 400 BC, at 
the earliest. Jesus takes the Golden 
Rule from Leviticus, written about 
1450 BC. So, Jesus’ source for the 
Golden Rule predates the “silver 
rule” by about 1,000 years. Who 
“borrowed” from whom?
The command to love is what 
separates the Christian ethic from 
every other religion’s ethic. In fact, 
the Bible’s championing of love 
includes the radical command to 
love even one’s enemies (Matthew 
5:43–44; cf. Exodus 23:4–5). This 
is unheard of in other religions.
Obeying the Christian imperative 
to love others is a mark of a true 
Christian (John 13:35). In fact, 
Christians cannot claim to love 
God if they don’t actively love 
other people as well. “If someone 
says, ‘I love God’ and hates his 
brother, he is a liar; for the one who 
does not love his brother whom he 
has seen, cannot love God whom 
he has not seen” (1 John 4:20). The 
Golden Rule encapsulates this 
idea and is unique to the Judeo-
Christian Scriptures

GOT QUESTIONS 
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Monday morning, as usual, I 
stepped inside the gate of 
the Orange County jail after 

presenting my ID badge to the guard. 
Proceeding down the deserted hallway 
and passing by cold, clean, and silent 
rooms with doors shut tight, I entered the 
chaplain’s room. This was the women’s 
prison in Orlando, Orange County, Florida.
The chaplain smiled and greeted me 
warmly. She asked if everything was OK. 
Would my visitation ministry -- including 
evangelism and prayers—need any help 
from her?
I happily replied that I was ready for a 
day of volunteering. I volunteered every 
Monday.
She handed me the list for that, which 
included three people: the names, ages and 
jail numbers of three females, along with 
where they were held. Their cells were in 
three different places.

ONLY NOW WOULD I TELL
VŨ MAI LY

Normally I would go to the nearest one first, 
but the young age of one of the inmates 
caught my eye. I wanted to meet her first 
even though she was being held farther 
away, at the end of the jail. I decided to go 
there first.
When I entered the control room of this 
isolation unit, presented my papers, and 
said I wanted to see Sabrina, jail number 
2310976, I was told to stay in the waiting 
room. It was an empty room, furnished 
with heavy iron tables and chairs which 
were bolted to the floor, and enclosed by a 
transparent glass wall.
The control room had three guards who 
checked on what was happening with the 
help of a monitor and a speaker system. 
They could hear and see everything within 
the confines of the jail, the hallways, and 
the visitation room.
About five minutes later, a female guard 
brought in a girl about eighteen-years-
old. Her feet were shackled and her hands 
bound together behind her back.
I was surprised, because up to then, I had 
only met with inmates who were allowed 
to walk freely. After the guard called each 
woman’s name, she would come and meet 
me in the room by herself. We were within 
reach of the central monitoring system, 
so guards saw everything. We were not in 
isolation.
This time, in front of me was a girl. 
Caucasian, blonde, and blue-eyed, she was 
as cute as any Disney Channel actress. 
She was also childlike and sad. Sadness, 
hopelessness, and coldness filled her pretty 
face.
The female guard coldly hooked a link of 
the girl’s chain onto the foot of the iron 
chair, and told me to let her know when I 
was finished, so she could take the prisoner 
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back to her cell. 
I looked at the girl with sympathy and said 
hi.
“Hi,” she answered, then looked at the floor.
“I came here under the direction of the 
chaplain, to pay you a visit, and also to see 
if there’s anything we can do for you,” I 
said.
“I want to get out of confinement,” she 
answered.
“Can you tell me why they bound your feet 
and your hands?”
“When I first came here, an inmate provoked 
me, put me down, and beat me up. I bit her, 
so they bound my hands and feet and put 
me where the dangerous people were.”
“You poor thing!” I thought. O Lord, please 
take pity on her. My Lord, what do I say 
to her now? She must be the same age as 
my daughter at home. I feel for her, Lord. 
Please have mercy.
“Have you gotten in touch with your family, 
your parents?”
“I have no family. I’ve lived on the sidewalk 
since I was fifteen. The only relative is my 
uncle, but he doesn’t want to have anything 
to do with me.”
“Sabrina, my name is Ly. I have two 
daughters about the same age as you. I want 
you to know Jesus loves you and sends me 
here to meet with you at this time. This is 
not a coincidence. Please remember that 
although you were abandoned by your 
parents, by everyone, God does not ever 
forget you. He calls you by your name. 
Please go back, go back to the origin of 
love --that is to God -- who is the creator of 
all living things, including you.”
After that, I told her the story of the $20 bill. 
I told her that even if I throw the bill down 
on the floor and stomp on it with my shoes, 
I can still pick it up after that, and use that 
crumpled and dirty bill  to buy something. 
I can still use it to buy goods worth $20. It 
has not lost any value compared to a new 

bill.  “Isn’t that true?” I asked her.
She listened attentively and nodded her 
head.
I then assured her: “The value of your soul, 
my soul, or the one belonging to the First 
Lady of the U.S. is the same in the eyes of 
our beloved Lord. No one is worth more or 
less.  Do remember that the value of your 
soul, your life, your existence, is precious 
in God’s eyes. Do not allow the falseness of 
this dark world to delude you into thinking 
that your life is worthless. You are not at 
liberty to destroy your life, Sabrina, so 
don’t do that. Remember that if you walk 
out of here without Jesus being the Lord 
of your life, directing you, then sooner or 
later, you will return.”
The young girl looked at me with defiant 
eyes, but I persisted in telling her that if 
she was let go from prison without the 
presence of Jesus to guide her thinking 
and be the master of her soul, she would 
go back to her previous activities. “Isn’t 
it true?” I asked. “Would you not go back 
to addiction, prostitution, robbery, street 
violence?”
She listened to me in silence and attentively 
took in every word. So, in that manner, I 
led her to the saving Good News of  Jesus 
Christ, who used His sacred innocent blood 
to wash everything, wash to the end, to 
clean all sin -- your sin, mine, the sin of 
all humanity. He gave us the gift of eternal 
life, a gift that cannot be bought for any 
price, but it is given to those who open their 
hearts to faith in that gift.
At the end of our conversation, I asked her 
if she wanted to have Jesus’ blood clean her 
of her sin and if she wanted to receive Him 
as her Savior. She prayed to receive Him, 
repented her sins, and asked Him to be the 
master of her life.
I saw a smile appear and her face come 
to life. What a miracle! Thank you, Lord. 
Only the Lord’s grace would bring about 
such a miraculous transformation. I was so 
grateful to Him.
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I led her in prayer and told her she could 
register to study the rules of baptism with 
the chaplain every day in spite of being in 
confinement.
When I said good-bye, she blurted out, 
“Ma’am, please come back next week.”
I love her. When I looked into those wide-
open eyes, they were still very clear and 
the childlike features remained. O Lord, I 
pray You will protect this child with your 
love and mercy. I thank You so much, my 
Lord.
In principle, I could not meet again a 
person I had visited and prayed for. Next 
week, there would be another list with 
new names. However, I promised her, “I 
will visit you again next week.” Then she 
smiled and said good-bye.
I walked to the door to tell the guard that 
the visit was over. Seeing the guard’s face, I 
knew she had listened to our conversation. 
She too smiled happily and said good-bye.
I looked again at Sabrina with her feet in 
shackles and her hands tied behind her 
back, but her face was alive and innocent, 
not cold anymore. I thanked God again 
and lifted her name, her life to the Holy 
Trinity. Only He could protect, guard, and 
keep her. Dear Father, I know your mercy 
lasts forever.
The following Monday, I eagerly returned 
to the jail room in the isolation unit. 
Sabrina had been transferred to another 
section. She was not in isolation anymore, 
and although her hands were still tied 
behind her back, her legs were free. Thank 
you, Lord.
When I presented my ID badge to the 
guard in charge, they led her into a small 
room to meet with me. This was an 
ordinary visiting room. It didn’t have the 
speaker system that allowed the guards 
to keep tight control. Halleluja, praise the 
Lord!
When Sabrina sat down and faced me, she 
smiled.

“How are you?” I asked.
“I feel like everything is going well.” She 
answered.
“How was this past week?”
“I feel at peace and fulfilled with the love 
of God.”
Wow! Praise the Lord! Thank you, Lord. 
Can you imagine? These words from a 
person who received Jesus just one week 
before.
“Please tell me. This past week, how did 
you live?” I asked enthusiastically.
“Wouldn’t you know it? One day, my 
boyfriend from outside came for a visit and 
told me about all the dirty street things that 
he and I did before. I looked at him, and I 
felt my soul dwelling in a very high place 
and his soul in a very low one.”
I knew that only the Holy Spirit residing 
in her would be able to reveal such a truth 
to her.
She continued as if in a trance.
“And you know that now, if an inmate--a 
friend--argues with me, I do not hate her 
anymore, but pity her, because she is in 
darkness, while I am in the light.”
O God, when You are within us, You lead 
us to Your truth. Thank you, Lord.
So she sat there, telling me joyfully about 
all she was thinking. It seemed like she 
couldn’t remain silent, like there was a joy, 
a peace, a hope rushing in and filling her 
inner self. Her facial expression was so 
light, so happy while she talked.
She said she asked the chaplain to transfer 
her to the jail section reserved for Christians 
while awaiting sentencing. While doing her 
time, she would take the basic Bible study 
course. When she exited the prison, she 
hoped to work in an educational agency 
specializing in helping street gangs.
Sabrina said she wanted to find children 
lost on the streets because she knew what 
it was like to live, think, and lose all hope 
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like them. Now she had a new life and 
new hope. She no longer was afraid or 
depressed being in prison.
She had found direction for her life, a 
reason for living.
O God, is there any greater joy than 
witnessing the miracle of the Holy Spirit’s 
influence on Sabrina’s life? I knew she 
was in the guiding hands of Jesus Christ, 
the gentle Shepherd. There would be no 
bad wolf to do her harm.
We did not have any other occasion 
to meet. Due to the rules protecting 
volunteers for the jail ministry, we did 
not have permission to have an ongoing 
relationship. She didn’t know my address 
or phone number. I didn’t have permission 
to see her again.
In spite of all these rules, I have peace 
because I know whoever belongs to 
Christ becomes a new person. The past is 
forgiven, and everything is new.

In front of me is no longer a cynical Sabrina 
who doesn’t care about life, but a cherished 
daughter of Christ. He himself said, “My 
sheep listen to my voice. I know them, and 
they follow me. I give them everlasting 
life. They do not ever die, and no one can 
steal them from me.”
This is a true story. It’s true in every detail. 
Only the name and the jail number have 
been changed to protect this individual’s 
privacy. I want to share this story to 
encourage my brothers and sisters in Christ 
in the knowledge that we worship a God 
who exists in the past and the present. He 
does not change. He has promised to his 
children who have opened their hearts to 
repent their sins and receive salvation from 
the cleansing blood of Jesus Christ. 
“Indeed, I am with you always until the 
end of the world.”
Amen
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BÍ QUYẾT BẤM HUYỆT ĐÔNG Y CỔ TRUYỀN

Chuyên điều trị
- Đầu, Cổ, Tay chân tê thấp
- Thần Kinh Tọa
- Đau nhức kinh niên
Các bệnh về xương khớp
Và các căn bệnh mãn tính...

4407 Mallard Ln., Sachse, TX 75048

AGAPE ACUPRESSURE

 

 

                   

 



116         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI

I wed him at a time when I really didn’t 
know very much about him. Our love was 
not too romantic, did not reach the level that 
would cause big storms. Yet, it left so many 
impressions.
Every passing day deepened my love for 
him, and after four years of living together, I 
still feel lucky, even though it was a spur-of-
the-moment decision to marry him. I didn’t 
make a mistake. He is a very good man. I 
cannot find any fault with him. He had loved 
me for a long time. Not until we had loved 
each other for a while did I realize this truth.
The first time I learned about him, I was 
sixteen years old -- an age of innocence and 
big dreams. I had heard so many things about 
him, all good. So, I heard and I knew.
A few years after that, I again heard about 
him. This time, there was more to hear; but 
a few things happened that created a bad 
impression. Part of me saw the good in 
him; another part was in doubt.  Then I put 
thoughts of him away because I had so many 
other interests. He was like an addition to 
my life, and that addition was not enough to 
change much of the way I lived.
Time passed by… I started college. There, I 
had more contact with him, and my thinking 
changed gradually, picking up speed as time 
went by. He didn’t inspire as much fear or 
appear as mysterious as he used to. On the 
contrary, I saw that he had a warm heart full 
of love and understanding for the people 
around me. He revealed himself to them in 
ways that didn’t cause discomfort.
As for me, he loved me in a special way. 
Every day I loved him, I felt happy and grew 
more mature. I was no longer the weak girl 
who made herself smaller in order to face 
life, the girl who only thought of herself and 
would not recognize when she was at fault. 
In her place was a woman strong in the way 

MY WEDDING
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she lived, caring for people around her, and 
laughing with greater joy in her daily life.
Nowadays, I always find a much-needed 
peace in him. My joy is endless because I am 
close to him. There are times when I drown 
in happiness with him; other times when 
I reflect deeply on the love he has for me. 
Anytime I need him, he is there for me. In 
sadness as in joy, he always listens. He is the 
most wonderful friend and the best source 
of renewal. And of course, the conclusion 
to our deep love was a wedding. In a youth 
summer camp, I decided to spend the rest of 
my life with him.
Yes, my lover is named Jesus.
My Jesus does not resemble anyone in this 
world, and no one resembles him either. He 
is at the same time the Lord and our father, 
and my most wonderful life companion.  He 
came into my life unexpectedly, but in a way 
that was not unplanned for. He was the one 
who sought me, found me, loved me first. He 
did not keep to himself, instead he assumed 
the burden of all my faults. This profound 
love, I do not understand completely, but it 
completely satisfies my heart. I am grateful 
to God for allowing me to meet him when 
I was still young. Jesus loves me so much. 
He is my companion for every journey in 
my life.  He guides me in many endeavors. 
Indeed, the life of a young person has more 
meaning and more righteousness with Jesus.
It was the third day of the lunar new year 
-- a day when many people were still on 
vacation and surrounded by their families. 
So it was with me, but in a different way: I 
was surrounded by my sisters and brothers 
in the congregation. We had organized a 
winter camp. Youth from various regions 
gathered in Quảng Ninh to meet each other 
and commune with the Holy Spirit in this 
occasion. Because it was still the holidays, 
the bus was almost deserted. The streets 
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ordinarily would be very crowded, but not 
today. Our bus proceeded rapidly to the 
place where we would spend our holiday. 
Most people on the bus were on pleasure 
trips to visit their families and friends. 
Everyone was relaxed, not like on other 
days, when they were all hurrying. Tết 
brought much joy to all of us. People say 
the midnight between the old year and the 
new one marks a transition. It prevents us 
from gliding down the incline in pursuit of 
a hurried life, and allows us time to rest and 
prepare for the new year.
We were so lucky to participate in such a 
retreat during the lunar new year. This 
allowed us young people to reflect on the 
coming year in Christ, seek for His guidance 
and learn His plans. 
The program for this winter camp lasted two 
and a half days and consisted of pastoral 
testimonies, which were spiritual, yet 
also realistic. So many memories of times 
together: collective meals, collective nights, 
patience waiting in line for the morning 
sessions of brushing teeth, or gathering in 
groups of three or five to meditate on the 
Bible. The program also shared many useful 
tips and presented many hilarious skits which 
we never thought we would see. We had only 
three to five minutes to come up with ideas 
before our presentations. We competed for 
winning positions in the games. Each team 
tried to find correct answers to questions on 
Bible content. There were radiant smiles on 
our faces, but also tears towards the end of 
camp. The pastors prayed for commitment 
to Christ. Many cried. We joined hands to 
sing:
In the Lord we promise
With all our heart, we lift ourselves up to Jesus
You hold our lives in Your hands
And we belong to You, Lord of all ages.
Although shaking and hesitant, I felt pushed 
to give myself to the Lord. I stepped up to 
the front to ask for everyone’s prayers, to 
announce that I was giving my life and my 
soul to Him. These months and years of 

following Him seemed so light, compared 
to other people’s commitment, but thank 
you, Lord. As time goes by, I realize more 
the significance of my decision. At that 
moment, I married Jesus. The song’s lyrics 
were like my promise. It was as if inside the 
sanctuary, I put my life in the all-powerful 
arms of Jesus. I vowed to walk with Jesus 
until the end of the road. In happiness and 
sadness, in youth and old age, in health and 
sickness, I would trust Him, I would belong 
to Him.
You are my reason for living
The reason for my praise
In all my heart
Nowadays, many people fall in love, come 
together, and marry. There are promises 
made, but with time, love just fades away. 
People forget those words said one day 
and then part easily.  There are friendships 
through life and death, bound together with 
strong glue, and yet cut short. But a promise 
to God is different. God’s Spirit will be with 
me to help me keep my promise and make it 
whole. That instant when I promised myself 
to Him was a time of such happiness. There 
are many other youth who stepped forward 
to make the same decision. We are married 
into the house of the Lamb. From now on, 
the Lord will hold our hands and guide each 
one of us until the end of our lives -- that is, if 
we continue having faith and dedicating our 
lives to Him. Maybe in heaven there is also a 
joyous feast to celebrate our weddings.
I share this story with all the friends, 
brothers, uncles in the family of God. I am 
sure everyone in this family has a special 
love story about themselves and God. They 
have smiles as well as tears of happiness. 
I hope all of us always deepen our stories 
with the Lord, bring more experiences to 
these love stories. Together, we will create 
a wonderful tapestry of the love of God -- a 
love with no end
God bless everyone

RÙA NHỎ
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“There is a time for everything, and a season for 
every activity under the heavens …. a time to weep 
and a time to laugh, a time to mourn and a time to 
dance.” (Ecclesiastes 3:1, 4 NIV)

Life is tough. Would you agree with that? 
Since Adam’s sin, the world was broken, 
and nothing works perfectly. Your body 

doesn’t work perfectly; the weather doesn’t work 
perfectly; the economy doesn’t work perfectly; no 
relationship works perfectly. Life is full of losses. 
You need to understand a couple of truths that 
will give you a better perspective as you face the 
inevitable losses in your life and rise above them.
First, God doesn’t expect you to be happy all the 
time.
There is this myth that Christians should be always 
smiling, always happy, always cheerful, like 
Pollyanna or Little Orphan Annie. 
In fact the Bible says, “There is a time for 
everything, and a season for every activity under 
the heavens…. a time to weep and a time to laugh, 
a time to mourn and a time to dance” (Ecclesiastes 
3:1, 4 NIV). 

Sometimes the only appropriate, logical response 
to life is grief. The Bible says you are to grieve over 
your losses, including your disappointments, your 
sin, the suffering in the world, and your friends 
who are spiritually lost. God doesn’t expect you to 
be happy all the time. In fact, he wants you to be 
intentional in your grief.
Second, grief is essential to your health. 
If you never grieve over anything, it means one 
of three things: You’re out of touch with reality, 
you’re out of touch with your own emotions, or 
you don’t love. Because when you love and you 
see sad things, then that makes you grieve.
Grief is a painful emotion, but it’s a healthy and 
helpful emotion. And it’s God’s gift. It’s the tool 
that God gives us to get through the transitions of 
life.
Some of you were hurt many years ago growing 

Grief Is a Healthy, Helpful Choice
BY RICK WARREN

up. Maybe your parents divorced. Maybe you 
were abused. Maybe you were hurt by something 
somebody said about you. But as a child, you didn’t 
know how to grieve in a healthy way, so you just 
pushed it down deep inside you. 
You need to go back and grieve over it. Why? 
Because if you don’t grieve, you get stuck 
emotionally, and you spend the rest of your life 
reacting to something that happened a long time 
ago and taking it out on the people around you 
now. It’s unhealthy!
David talked about this in Psalm 32:3: “When I 
kept things to myself, I felt weak deep inside me. I 
moaned all day long” (NCV).
The bad things that happen to you are not your 
choice. But grief is a choice. You say, “I don’t 
like feeling sad.” Not everything that’s helpful 
and healthy feels good. You’ve got to let yourself 
mourn the losses of life so that you can move on 
with your life and receive God’s blessing. 

Talk It Over
- What loss have you failed to grieve? How has 
it affected you physically, emotionally, and 
spiritually?
- How do you know when it is time to finish 
grieving?
- What does it look like practically to allow others 
to grieve and support them in their time of loss?

BY RICK WARREN 
This devotional © 2016 by Rick Warren. All rights reserved. 

Used by permission.



ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI         119

PS: Appreciation to Ted Lindwall, a friend and 
an advisor of Huong Di Ministries.
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