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Nhà triệu phú trong câu chuyện trên đây đã để gia tài 
lại cho một người duy nhất là bà cụ già, và bà cụ này cũng 
chỉ được hưởng gia tài một cách bất ngờ sau khi nhà triệu 
phú đã qua đời. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống bảo 
đảm chắc chắn với chúng ta rằng: Ngài sẵn sàng ban tình 
Phụ Tử thiêng liêng của Ngài cho những ai tin nhận và yêu 
mến Chúa Cứu Thế.

Với tình Phụ Tử thiêng liêng này, chúng ta được bàn tay 
toàn năng và toàn ái của Thiên Chúa bảo vệ khi còn sống 
trên trần gian, để chúng ta có thể sống bình an hạnh phúc và 
phản ảnh được tình thương của Thiên Chúa cho đồng bào, 
đồng loại. Tình Phụ Tử thiêng liêng đó cũng sẽ đưa chúng 
ta về nhà Cha chúng ta trên trời, theo Lời Thánh Kinh: 
“Thiên Chúa sẽ sống với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính 
Thiên Chúa sẽ ở giữa họ và làm Chân Thần của họ. Ngài 
sẽ lau hết nước mắt cho họ. Sẽ không còn chết chóc, tang 
chế, khóc than hay đau khổ nữa vì mọi thứ ấy đã qua rồi.”

Ước mong quý vị tiếp nhận và yêu thương Chúa Cứu 
Thế để được Thiên Chúa nhận làm con cái của Ngài và 
được hưởng gia tài là tình Phụ Tử bất diệt của Thiên Chúa.

CTM

Gia Tài

Nhà văn Ivor Powell có kể một câu chuyện: 
Một nhà triệu phú nọ khi chết đã không có con cháu để 

hưởng gia tài. Thật ra, nhà triệu phú này có một con trai, 
nhưng đã qua đời vì một cơn bạo bệnh. Ít năm sau, mẹ cậu 
bé cũng ra người thiên cổ, và từ đó nhà triệu phú sống cô 
độc cho đến chết. Vì nhà triệu phú không để lại di chúc 
cũng không có người thừa kế, nên chính quyền địa phương 
quyết định đem gia tài của ông ra bán đấu giá để sung vào 
của công. Buổi đấu giá trình bày rất nhiều món đồ cổ và 
nhiều bức tranh quý giá, đặc biệt có bức chân dung của 
cậu con trai nhà triệu phú. Vì đã quá cũ và phai màu, nên 
bức chân dung này không được ai chú ý. Cuối cùng có một 
bà cụ trang phục luộm thuộm đưa tay lên mua bức tranh 
với một giá rất thấp, và bà đã mua được bức tranh này. Có 
người hiếu kỳ thấy vậy liền hỏi: “Thưa cụ, tại sao cụ lại bỏ 
tiền ra mua bức tranh cũ kỹ bạc màu đó?” Bà trả lời: “Trước 
kia tôi giúp việc cho gia đình nhà triệu phú và thường chăm 
sóc cậu con trai trước khi cậu qua đời. Vì đã sống với cậu 
nhiều ngày nên tôi rất yêu thương và rất nhớ cậu. Tôi nghèo 
lắm, chỉ có bấy nhiêu tiền để mua bức chân dung. May quá, 
không có ai tranh mua nên tôi đã mua được.”

Về đến nhà, bà cụ ngắm nhìn bức tranh rất tỉ mỉ, bà phát 
hiện mặt sau bức chân dung có một chỗ phồng lên. Bà lấy 
dao cậy chỗ phồng lên thì thấy bên dưới có một tờ giấy gấp 
lại nhiều lần. Thì ra đó là di chúc của nhà triệu phú, theo di 
chúc này, nhà triệu phú để tất cả gia tài cho người làm chủ 
bức chân dung của con trai mình. Chỉ vì thương yêu cậu 
con trai của nhà triệu phú mà bà cụ nghèo nàn đã hưởng 
một gia tài lớn. Ðây quả thật là một chuyện hiếm hoi, vì đâu 
có phải ai yêu thương con của chủ cũng đều được hưởng 
gia tài của chủ cả!

Thánh Kinh có ghi chép một lời bảo đảm chắc chắn của 
Chúa Cứu Thế phán rằng: “Người yêu thương Ta sẽ được 
Cha Ta yêu thương.” Lời này có nghĩa là: Nếu chúng ta yêu 
thương Chúa Cứu Thế, là con của Thiên Chúa đã xuống 
trần làm người, đã gánh vác tội lỗi của chúng ta mà chịu 
chết trên cây thập tự, thì Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta 
tình Phụ Tử mầu nhiệm, vì Thiên Chúa có hứa rằng: Người 
nào tiếp nhận Chúa Cứu Thế liền được Thiên Chúa nhận 
làm con cái của Ngài.
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Gia Đình

Gia đình: hai tiếng thiêng liêng. Chúng ta có thể chọn 
chồng chọn vợ, nhưng không thể chọn gia đình. Chúng ta 
không thể chọn cha mẹ, con cái, anh chị em. Gia đình là 
mối quan hệ ngẫu nhiên do Chúa định. Dù không phải do 
mình chọn lựa, nhưng gia đình là mối quan hệ thân thiết 
gần gũi nhất của con người, vì mang cùng dòng máu. Thật 
ra, nghĩ cho cùng, tất cả nhân loại đều là anh chị em bà con 
với nhau trong một gia đình, vì tất cả đều bắt đầu từ tổ tiên 
đầu tiên của loài người là ông A-đam và bà Ê-va.

Gia đình là căn bản của xã hội. Xã hội loài người bắt đầu 
từ gia đình đầu tiên của ông A-đam và bà Ê-va. Sau đó đến 
ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra là tổ phụ và tổ  mẫu của người 
Do Thái, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Dân tộc này 
trải qua nhiều thăng trầm đến vài ngàn năm sau, xuất hiện 
gia đình của ông Giô-sép và bà Ma-ri là gia đình phần xác 
của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhân loại bắt đầu từ gia đình 
huyết thống trên trần gian, đến gia đình đức tin trong Chúa 
Giê-xu. Những dấu mốc lớn, những biến cố trọng đại trong 
Kinh Thánh đều liên quan đến gia đình.

Gia đình là hình ảnh rất đẹp của xã hội loài người, 
nhưng thực tế, đó cũng là bãi chiến trường của nhiều xung 
đột. Ấy thế mà ai cũng mong ước có một gia đình. Người 
không có gia đình bị xem là vô phước, mà chính họ cũng 
cảm thấy mình vô phước. Thử tưởng tượng mình chẳng có 
người thân trên đời, không biết cha mẹ là ai, không có ông 
bà để được nuông chìu, không có ai là anh chị em, bà con, 
cảm giác đó thật trống rỗng và đau buồn. Không biết trên 
đời có người nào như thế không? Hy vọng là không. Nếu 
chúng ta đang cay đắng vì những mối quan hệ đổ vỡ trong 
gia đình, hãy thử nghĩ nếu mình không có một người thân 

nào trên đời, cảm giác đó sẽ cô đơn biết chừng nào.
Tôi được Chúa ban phước thật nhiều. Tôi lớn lên trong 

gia đình có đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh chị, bác chú thím, 
cậu mợ, cô dì dượng. Là con út nên tôi không có em, nhưng 
địa vị con út là cái ngai vàng tôi sung sướng tận hưởng 
trong suốt cả cuộc đời. Thực tế, tôi không được nuông chìu 
hay biệt đãi hơn các anh chị tôi. Cha mẹ tôi rất công bằng 
với con cái. Nói thế không có nghĩa là tôi có cuộc đời hoàn 
hảo trong một gia đình hoàn hảo. Thật xin lỗi, vì tôi không 
hề biết chữ “hoàn hảo” nghĩa là gì, khi áp dụng cho cá nhân 
và gia đình mình. Trong bức tranh chung đầy phước hạnh 
của hình ảnh gia đình, có biết bao mảng tối giăng đầy dẫy 
ở mọi khía cạnh, thời điểm, nơi chốn. Sử dụng ý chí tự do 
để lựa chọn lối sống cho mình, tôi chọn cách nhìn tích cực. 
Tôi chọn niềm vui. Tôi chọn sự lạc quan và hy vọng. Trong 
ý hướng đó, tôi từ chối chú tâm vào những mảng tối, mà 
mỉm cười tận hưởng màu sắc rực rỡ và nét đẹp của bức 
tranh gia đình.

Tôi thích nhiều nhạc phẩm tiền chiến, nhưng ít có bài 
nào khiến tôi cảm động như bài “Kỷ Niệm” của Nhạc sĩ 
Phạm Duy. Tôi xin ghi lại vài câu ở đây, để quý bạn chưa 
biết bài này, phần nào có thể cảm được cái sâu lắng của 
hình ảnh gia đình, và để quý bạn đã biết, thậm chí yêu bài 
nhạc này, sẽ gợi nhớ một ký ức đẹp trong tâm tưởng.  

Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau.  
Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao.
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu. 
Trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu.
Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê. 
Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre.
Thấp thoáng vài con nghé, tiếng nước dưới chân đê. 
Tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ gọi về. 
Cuối thế kỷ 19 qua đầu thế kỷ 20, nhà văn Pháp, Hector 

Malot viết tiểu thuyết “Không Gia Đình,” đoạt giải thưởng 
của Viện Hàn Lâm Văn Học Pháp. Chuyện kể về Rémi là 
em bé trai lạc loài, được một gia đình nhận về nuôi, sau đó 
bán em cho một ông già trong gánh xiếc, là cụ Vitali, đi lưu 
diễn khắp nước Pháp. Rémi chịu rất nhiều gian khổ trong 
cuộc sống. Dù trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn 
dạy của cụ Vitali, luôn giữ phẩm chất làm người, nghĩa là 
ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, 
không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian xảo, luôn nhớ 
ơn nghĩa, luôn muốn làm người có ích. Cuối cùng, qua bao 
thăng trầm, em đã gặp lại mẹ và em trai của mình.

Sau sự thành công của tác phẩm “Không Gia Đình,” 
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đến năm 1893, Malot cho ra đời một tác phẩm nữa, là tiểu 
thuyết “Trong Gia Đình.” Truyện kể rằng, cô bé Perrine 
mới mười hai tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Theo lời dặn 
của mẹ, Perrine về Amien để tìm người thân. Trên đoạn 
đường ấy, em đã can đảm vượt qua nhiều gian nan sợ hãi. 
Khi đến Amien, em cẩn thận che giấu thân phận thật của 
mình, âm thầm tìm việc làm sinh sống. Em có cơ hội trở 
thành người phiên dịch tiếng Anh cho ông Vulfran và trở 
thành người cộng sự tín cẩn của ông. Ông Vulfran có một 
người con trai đã mất tích từ lâu. Bà con họ hàng xung 
quanh tìm mọi cách ngăn ông tìm con trai để hòng chiếm 
đoạt gia tài. Perrine là nguồn an ủi và giúp ông mở lòng hơn 
với mọi người. Với lòng chân thành và sự dễ mến, Perrine 
đã chiếm trọn tình yêu thương của ông, để rồi cuối cùng, 
ông ngỡ ngàng nhận ra Perrine chính là cháu nội của ông, 
là con gái của người con trai duy nhất của ông. 

Đây là hai câu chuyện về đề tài gia đình rất được yêu 
thích trên toàn thế giới. Độc giả hồi hộp theo dõi từng diễn 
biến, vui buồn, khóc cười, mừng giận trong từng tình tiết 
éo le. Truyện nêu thực tế về những lầm lỗi trong cuộc sống, 
về những mối quan hệ đổ vỡ, về sự hàn gắn, tha thứ, về giá 
trị và tình yêu nồng ấm của gia đình. Đọc xong hai chuyện 
này, người ta sẽ thấy quý và yêu gia đình hơn. Thành kiến 
và rào cản phải được dẹp đi, để tình yêu nẩy nở, đem lại 
hạnh phúc cho mọi người.

Chúng ta trân quý gia đình, nhưng cũng hiểu rằng mối 
quan hệ gia đình trên trần thế sẽ chấm dứt khi chúng ta xa 
lìa trần gian. Với người con cái Chúa, ngoài gia đình trần 
thế, họ còn có gia đình đức tin, bao gồm những anh chị 
em cùng niềm tin, với Chúa là Thiên Phụ của họ. Dù cùng 
mang danh nghĩa “gia đình,” nhưng gia đình đức tin có 
nhiều điểm khác biệt với gia đình trần thế.

Thứ nhất, gia đình trần thế chỉ là trên trần gian. Gia đình 
đức tin ở cả trần gian, qua Hội Thánh của Chúa, và ở nơi 
Thiên Quốc, khi con cái Chúa rời trần gian để về với Chúa.

Thứ hai, gia đình trần thế là tạm thời. Khi chúng ta lìa 
đời, mọi mối quan hệ gia đình trần thế đều chấm dứt. Gia 
đình đức tin là vĩnh viễn. Tất cả những người đặt niềm tin 
nơi Chúa đều là con cái Chúa trên thiên đàng.

Thứ ba, gia đình trần thế có nhiều khuyết điểm. Dù yêu 
nhau và cố gắng tốt với nhau thế nào đi nữa, bản chất tội lỗi 
trong con người vẫn khiến chúng ta gây cho nhau nhiều đau 
đớn. Gia đình đức tin trên thiên đàng là hoàn hảo, vì thiên 
đàng là nơi thánh khiết Chúa ngự, là nơi không có tội lỗi.

Thứ tư, trong gia đình trần thế, đến lúc nào đó, khi con 
khôn lớn, sẽ xa rời cha mẹ để theo đuổi cuộc sống riêng. 
Gia đình đức tin mãi mãi có Chúa ở bên, dù trên trần gian 
hay trên Thiên Quốc. Chúa không bao giờ rời xa con cái 
Ngài.

Thứ năm, gia đình trần thế đầy những thăng trầm, không 
biết tương lai sẽ thế nào. Gia đình đức tin, khi còn ở trên 
trần gian, biết rằng Chúa luôn đi cạnh cuộc đời, và biết rõ 
tương lai mình đi đâu, về đâu.

Thứ sáu, gia đình trần thế có những giới hạn. Cha mẹ 
dù yêu con đến đâu cũng không thể mãi mãi và luôn luôn ở 

Câu chuyện khoa học
Côn TrùnG

Một nhà côn trùng học nổi tiếng nói, đã có thời côn 
trùng được coi như một loại thuốc giống như cây cỏ, nhưng 
đến giữa thế kỷ 19, người ta bỏ ý nghĩ côn trùng có thể 
dùng làm thuốc. Nhưng người xưa vẫn coi côn trùng là 
một nguồn dược phẩm rất tốt. Chẳng hạn như con ve đã 
được dùng làm thuốc tại Trung Hoa. Khi ấy dân gian dùng 
côn trùng làm thuốc nhiều hơn là những nhà chuyên môn. 
Người ta còn thấy rằng một vài sản phẩm do côn trùng tạo 
ra cũng rất hiệu nghiệm khi dùng để trị bệnh.

Mỗi khi bị muỗi, kiến hay ruồi làm khó chịu, chúng ta 
thường hỏi: Tạo hóa sinh chúng ra để làm gì? Không ai trả 
lời được. Nhưng các nhà nghiên cứu côn trùng, các nhà 
chuyên môn về dược phẩm, càng nghiên cứu họ càng nhận 
thấy rằng không có gì dư thừa trong thế giới sinh vật cả. 

Một thí dụ điển hình nhất là mạng nhện. Vì trong mạng 
nhện có chất cầm máu, nên không chỉ ở Đông phương dùng 
mạng nhện đắp lên vết thương mà ở Tây phương cũng biết 
dùng mạng nhện tương tự như thế.

Một trong những côn trùng mà y khoa dùng nhiều nhất 
là con đỉa. Dù ngày nay, đỉa không được xếp vào loại côn 
trùng, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn kể nó như một loại 
trùng. Đỉa là một loại sâu đất thường bám vào thân thể 
người hay súc vật để hút máu. Chính vì khả năng hút máu 
của đỉa nên nó được dùng trong y khoa và được liệt kê vào 
y dược tại Anh quốc. Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng để 
chữa bệnh mắt đen. Không gì có thể làm tiêu máu đen tụ lại 
ở quanh mắt nhanh bằng được đỉa hút máu. 

bên cạnh để bảo vệ chăm sóc con, và thật ra, cũng không có 
khả năng để mãi mãi bảo bọc con được. Với gia đình đức 
tin, Chúa luôn ở bên để chăm sóc con cái Ngài, trong mọi 
lúc, mọi nơi, luôn luôn và mãi mãi.

Hai câu chuyện của Hector Malot, một chuyện là 
“Không Gia Đình,” một chuyện là “Trong Gia Đình.” Hai 
câu chuyện nói về cuộc đời thăng trầm của hai em bé, sau 
nhiều gian nan, đã gặp kết cuộc viên mãn, được đoàn tụ với 
gia đình. Bạn đang ở đâu trong hoàn cảnh hiện nay? Bạn 
là người “Không Gia Đình” hay bạn là người “Trong Gia 
Đình”? Gia đình này là gia đình đức tin, chứ không phải là 
gia đình trần thế, vì gia đình trần thế rồi sẽ qua đi, chỉ có 
gia đình đức tin mới tồn tại mãi mãi trên Thiên Quốc, bên 
Thiên Phụ Từ Ái. 

Bạn thân mến, nếu bạn còn ở ngoài gia đình đức tin, ở 
ngoài tình yêu thương và sự bảo vệ của Chúa, xin mời bạn 
mau chóng gia nhập gia đình đức tin. Với những bạn có 
người nhà, là cha mẹ vợ chồng con cháu anh chị, đã thuộc 
về gia đình đức tin, mà bạn vẫn còn lưỡng lự, hãy lựa chọn 
bước vào gia đình đức tin hôm nay, để được sum họp với 
người thân yêu mai sau trong Nước Chúa.

Chúng ta không chọn gia đình trần thế, nhưng chúng ta 
có thể chọn gia nhập gia đình đức tin.

Bình Minh
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Khoa học ngày này chứng minh rằng Tạo Hóa không 
tạo nên một thứ gì dư thừa trong vũ trụ này. Vấn đề là con 
người đã được trao quyền khám phá vũ trụ để sử dụng, nên 
càng tiến bộ bao nhiêu con người càng hiểu biết và khâm 
phục Đấng Tạo Hóa nhiều hơn.

Trong khi những nhà khoa học tìm những sự kiện trong 
vật chất để khâm phục, để tìm hiểu về Đấng Tạo Hóa thì 
những người khác trên thế giới cũng được Thiên Chúa khải 
thị cho biết quyền năng của Ngài qua một người là Chúa 
Giê-xu. Chúa Giê-xu là người của lịch sử nhân loại, Ngài 
đã đến thế gian để trình bày Thiên Chúa cho nhân loại. Tức 
cho những ai chưa biết đến Thiên Chúa. 

Nhưng tại sao phải biết Thiên Chúa? Bạn có thể hỏi như 
vậy.  Xin trả lời rằng: Tận cùng của mọi tri thức là Thiên 
Chúa. Những nhà khoa học có lẽ phải tốn hàng vạn năm, 
đời này tiếp nối đời kia, mới chứng minh được rằng Thiên 
Chúa hiện hữu. Trong cuộc nghiên cứu tìm tòi đó đã có 
người vì say mê khoa học, đã tưởng rằng tận cùng của tri 
thức là một cái gì ngẫu nhiên và coi khoa học là thần tượng. 

Lời Thánh Kinh dạy: Kính thờ Thiên Chúa là khởi đầu 
mọi khôn ngoan. Câu này đối với nhà khoa học dường như 
quá mơ hồ. Vì làm sao có thể tin trước khi biết. Tuy nhiên, 
tất cả nền khoa học hiện đại đều xây dựng trên những giả 
thuyết, và mỗi giả thuyết đòi hỏi các nhà khoa học phải 
tin. Vì các nhà khoa học tin trước khi thí nghiệm, nên khi 
nghiên cứu họ đạt đến chỗ biết. Vì vậy câu Kính Thờ Thiên 
Chúa là khởi đầu mọi khôn ngoan  có thể hiểu là Tin Thiên 
Chúa thì sẽ biết Thiên Chúa. Chữ Khôn ngoan hay Biết ở 
đây gồm biết mình, biết người, biết vũ trụ, và biết Thiên 
Chúa. Người tin Chúa khác với nhà khoa học ở chỗ: Tin 
Thiên Chúa chứ không tin một định luật hay một sự việc, 
một sự kiện. Chính vì vậy mà niềm tin tôn giáo khác với 
niềm tin khoa học. Tuy nhiên người tin Chúa có thể biết sự 
biết của nhà khoa học, nhưng chưa chắc nhà khoa học có 
thể biết sự biết của người tin Chúa. Vì đó là sự biết của Cha 
con, sự biết thâm sâu, sự biết của trực giác, sự biết do mạc 
khải. Ước mong mọi người có thể biết được Thiên Chúa, vì 
đó là khởi đầu cho mọi sự biết, mọi tri thức khác trong đời.

Khi nhìn vào một con trùng nhỏ bé, có thể Bạn ngạc 
nhiên không hiểu nó sinh ra để làm gì. Nhưng có bao giờ 
Bạn suy nghĩ rằng nó cũng nhìn ngược lại Bạn và nói như 
thế không? Tất nhiên côn trùng không có tiếng nói, không 
có tri thức như con người. Nhưng loài người cũng như mọi 
sinh vật khác, cũng có những ý nghĩa của nó mà những sinh 
vật khác có khi không hiểu. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo 
nên muôn loài vạn vật, là Đấng biết rõ vị trí và lý do tại sao 
những sinh vật đó được sinh thành. Biết Thiên Chúa là một 
sự biết quan trọng. Chính nhờ sự biết này mà đời sống con 
người được nâng cao, nâng cao ra khỏi vòng sinh vật mà 
trở thành một sinh vật siêu đẳng. Sự biết về Thiên Chúa làm 
cho con người trở nên quý báu, vì thế Chân Trới Mới tha 
thiết mời Bạn tìm biết Thiên Chúa và tôn thờ Ngài để đời 
sống Bạn thật sự có giá trị.

Nguyễn Sinh

Thật ra trong vài thế kỷ trước, đỉa được dùng để trị nhiều 
bệnh khác. Các thầy thuốc người Anh cho rằng hút máu 
độc ra khỏi thân thể là một cách trị bệnh rất hay nên 
họ nuôi đỉa để dùng trong y khoa. Họ dùng đỉa để hút 
máu bệnh nhân đến nỗi người ta bảo thầy thuốc là “đỉa.” 
Người bệnh thời ấy thích cho đỉa hút máu hơn cho thầy 
thuốc sử dụng ống hút. Tại lục địa Âu châu, đỉa được 
nuôi một cách hệ thống. Tại Pháp, những con ngựa già 
yếu thường được đưa xuống chỗ sình lầy để nuôi đỉa. 
Sau này nhóm bảo vệ súc vật chống lại lối giết ngựa 
như thế, nên người ta nuôi đỉa trong các ao hồ và cho 
chúng ăn những thứ thải ra từ các lò sát sinh. Năm 1832, 
nước Pháp đã có đến 57 triệu con đỉa được nhập cảng. 
Nhiều phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử đã chết vì để cho 
đỉa hút quá nhiều máu, như Công chúa Charlotte, con 
Vua George IV. Người ta còn tin rằng đỉa có thể dùng để 
báo thời tiết. Mỗi khi trời sắp mưa bão, đỉa thường bò 
lên nóc chậu nhảy múa liên tục. Vì thế mới có tên Phong 
Vũ Biểu Đỉa.

Kiến, một loại côn trùng được sử dụng trong việc 
chế tạo thuốc gây mê. Thuốc mê được chế tạo phỏng 
theo một loại acid formic do loài kiến tiết ra. Vào thế 
kỷ 17, hai nhà thiên nhiên học người Anh, John Ray và 
Matin Lister, đã có công nghiên cứu ra loại acid này. 
Họ giã kiến rồi ép lấy chất acid đó. Hồi ấy họ không 
hiểu công dụng từ chất acid của kiến. Sau này thì người 
ta mới khám phá ra rằng loài kiến dùng acid formic để 
làm dấu thông tin liên lạc cũng như tìm đúng đường 
di chuyển. Những thí nghiệm của hai nhà nghiên cứu 
người Anh này đã khiến ông Duma, một nhà hóa học 
người Pháp chú ý. Ông Duma phân tích chất acid formic 
và tìm được một chất căn bản là Formile. Chất này kết 
hợp với ba nguyên tử Oxy tạo nên acid formic, rồi ông 
rút ra được chất Tricoride de Formile. Chính Bác sĩ 
Simpson đã dùng thuốc này để thí nghiệm cho mình và 
người phụ tá, kết quả là cả hai thầy trò đã mê man suốt 
mấy giờ liền. Sau đó, chất Tricoride de Formile được 
đổi tên là Cloroforme. Chữ forme nhắc người ta nhớ đến 
nguồn gốc của thứ thuốc này, vì forme là viết tắt của chữ 
formicidae nghĩa là kiến.

Một trong những côn trùng được dùng làm thuốc lâu 
đời nhất có lẽ là bọ xít lửa. Người ta dùng những chất 
trong bọ xít lửa để chế thuốc gây mọc tóc và các loại 
thuốc nước khác. Thuốc được dùng cả ngoài da lẫn uống 
bên trong. Chất Cantaridin trong bọ xít lửa có tác dụng 
chữa trị da bị nứt nẻ do thời tiết, cùng các bệnh thủy 
thũng, phong, và sốt rét vàng da.

Ngoài ra, chất độc trong côn trùng còn được chữa 
nhiều thứ bệnh kỳ lạ khác. Nhiều người nghĩ rằng con 
muỗi vô dụng, nhưng loài muỗi anophen gây bệnh sốt 
rét được dùng để chữa bệnh giang mai. Người ta cho 
muỗi anophen chích vào người bệnh khiến cho bệnh 
nhân bị sốt rét. Vi trùng sốt rét có tác dụng diệt vi trùng 
bệnh giang mai bằng cách ăn hết vi trùng đó. Cuối cùng, 
bệnh nhân chỉ cần được chữa bệnh sốt rét mà thôi.
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Trọn MộT Đời Của Mẹ

Cô sinh ra và lớn lên trên một trong những cù lao của 
tỉnh Bến Tre. Nơi mà bất cứ đi đâu, người ta đều có thể 
nghe được tiếng sóng vỗ bì bọp vào những rặng dừa xanh 
biếc đang soi mình xuống dòng nước. Gia đình cô sống 
bằng nghề làm dầu dừa từ thuở ông cha của cô trôi đến cái 
cù lao này lập nghiệp. Con người ở đây cũng ngọt ngào, 
bình dị như những ly nước dừa xiêm ngọt lịm. Cha mẹ cô 
sinh cô khi đã luống tuổi, nỗi vui mừng có được đứa con 
gái sau đám con toàn là “đực rựa,” được nhân lên gấp bội. 
Không phải vì thế mà cô có điều kiện đi học như các anh 
của mình. Cô cũng chỉ được học trường làng, đủ để biết 
chữ, rồi phải ở nhà phụ cha mẹ làm dầu dừa để bán. 

Đến lúc cô tròn 18 tuổi, thì một người bạn của anh trai 
cô đưa cha mẹ xuống cù lao đó hỏi cưới cô làm vợ. Vì gia 
đình chồng đông con, nên cha mẹ cô không ngần ngại cho 
anh ở rể, thế là dù đã có chồng, cô vẫn được sống với cha 
mẹ của mình. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu, khi 
cô mang thai đứa con trai đầu thì chồng cô bị động viên vào 
quân ngũ. Tuy nắng gió quân trường xa xôi, cô vẫn lặng lội 
đi thăm chồng mỗi tháng. Rồi đời sống người lính rày đây 
mai đó, để những lần gặp gỡ ít ỏi của họ giống như trời hạn 
trông mưa. Rồi các con cô lần lượt ra đời, thằng hai, thằng 
ba, con tư, con năm... Khi biến cố 30/4/1975 xảy ra, chồng 
cô bị tù đày, đưa tận đẫu tận đâu. Cha mẹ chồng và cha mẹ 
cô đều tuổi già sức yếu nên chỉ một mình cô lo chạy ăn cho 
những đứa con, bữa no bữa đói. Thương chồng đứt ruột, tối 
về nằm gác tay trên trán, nước mắt ướt gối mà không biết 
phải làm sao để đi thăm chồng. 

Năm năm sau thì chồng cô được thả về với thân xác tàn 
tạ, bệnh tật đủ đường. Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc 
rồi nương dựa nhau nuôi lớn đàn con. Khổ nỗi hồi nào tới 
giờ, chồng con ăn học, rồi lớn lên đi lính, những việc làm 
tay chân thì chú ấy không kham nổi. Thế mà nay phải đi lao 
động công ích, đào kinh ngăn mặn, chặt dừa kè sông chống 
phèn. Chú ấy đã ốm, nay càng ốm yếu hơn. Nhà cô quá 
nghèo thì lấy tiền đâu mà nhờ người ta làm thế. Thế rồi một 
ngày nọ, ngay giữa công trình, chú ấy ho ra một bụm máu 
và được anh em khiêng về nhà. Đến lúc này, cô biết mình 
không thể giữ chồng ở lại bên mình được nữa. Lúc bấy giờ, 

cô vốn làm ở những lò dầu dừa lớn ở cù lao, nơi cô có thể 
tiếp xúc được với nhiều buôn lái, và từ đó cô cũng biết được 
họ có đường dây móc nối cho người đi vượt biên bằng tàu. 
Cô quyết định để chồng và hai con trai ra đi tìm tự do. Ngày 
chia tay, cô cứ quyến luyến, muốn đứng sát bên chồng mình 
để giữ mãi cái hơi quen thuộc đó...

Mười năm sau, khi con bé út của cô tròn 15 tuổi thì cô 
có giấy tờ bảo lãnh đi Mỹ. Người nói vào, người nói ra, họ 
lo rằng cô cực khổ già nua, qua đó rồi chồng ruồng bỏ. Cô 
nói rằng: “Vợ chồng già thì sống với nhau bằng cái nghĩa. 
Tui nuôi cha mẹ, nuôi con cho ổng, qua bên đó sung sướng 
lẻ nào ổng phụ tôi.” Thế mà sự suy nghĩ đó lại vận vào 
cuộc đời đen đủi của cô. Ngay ngày đầu tiên gặp chồng 
con, đứng trước chồng mình mà cô có cảm giác như có 
một bức tường ngăn cách. Cô tự an ủi bản thân mình rằng, 
“Bây giờ ông ấy bảnh bao mập mạp, còn mình thì đen đúa 
già nua khắc khổ. Nhưng mình trở nên nông nổi này là vì 
chồng vì con, nên từ rày ổng phải lo cho mình, săn sóc cho 
mình nhiều hơn.” Nghĩ như vậy nên cô vui vẻ trở lại. Cô 
và các con được đưa về một căn hộ tập thể, không đẹp lắm 
nhưng gọn gàng ấm cúng. Chồng và con trai đã chuẩn bị 
một bữa ăn thật thịnh soạn. Đám con gái gặp lại anh mình 
trò chuyện cười nói huyên thuyên, náo động cả nhà. Cô 
cảm thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vợ chồng cô 
ngồi đó im lặng nhìn nhau, trong lòng dâng trào những nỗi 
nhớ thương không thể nói thành lời.

Khi ánh nắng chiều lịm tắt, chồng cô đứng lên bảo hai 
con trai: “Hai đứa ở lại với mẹ và các em, cần gì thì gọi ba, 
ba về đây.” Cô nghe hai tai mình lùng bùng: “Anh nói anh 
đi đâu, anh có nhà khác nữa sao? Sao không ở đây với mẹ 
con em?” Bấy giờ chồng cô nắm tay cô  rồi nói: “Em vào 
đây anh có chuyện nói với em.” Đám con thấy ba mẹ có thái 
độ lạ đều ngưng câu chuyện lại nhìn theo dáng mẹ... Chưa 
đầy năm phút sau, chúng nghe tiếng cô gào khóc thảm thiết. 
Tiếng đấm vào người thình thịch, chúng vội chạy về phía 
phòng ngủ, nhưng các anh ngăn lại, nói: “Hãy để cho mẹ 
khóc đi. Mẹ khóc được sẽ thấy đỡ hơn.” Trước ánh mắt 
kinh ngạc của các em, anh hai ôm đầu ngồi xuống sàn nhà 
và nói: “Ba đã có vợ khác lâu rồi.”

Suốt một tuần lễ cô nằm liệt giường, không gượng dậy 
nổi. Cô chỉ còn biết trách con người sao bội bạc, bước qua 
sông không nhớ lại con đò. Sau lần gặp nhau ấy, cô không 
gặp lại chồng mình nữa nhưng cô không cấm các con mình, 
vì dù sao cũng là cha của chúng. Đây thật là một dĩ vãng 
đau buồn cho cô. Các con thấy cô cứ ngày đi làm, đêm về 
nằm khóc, không màng gì đến ăn uống, nên bàn nhau tìm 
một nơi nào đó để cô có thể có bạn bè, có người tâm sự, chứ 
tình trạng này kéo dài, chắc cô không chết thì cũng điên dại. 

Thế là mẹ con cô tìm đến Hội Thánh của tôi. Vì là cùng 
quê nên chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn, cha tôi lớn tuổi 
hơn cô nhiều, nên cô nhận cha tôi làm anh kết nghĩa. Thế là 
gia đình tôi và gia đình cô càng trở nên thân thiết. Ông bà 
mục sư quản nhiệm Hội Thánh, dù tuổi già sức yếu, cũng 
ráng đến thăm cô thường xuyên. Họ nghe cô nói chuyện, 
rồi phân tích, khuyên răng, cầu nguyện để nâng đỡ tin thần 



cô. Ngày tháng trôi qua, vết thương lòng cũng dần khép lại 
và đắp lên mình một lớp da mới, cô bắt đầu cởi mở hơn. 
Cảm động với tình yêu của Chúa được bày tỏ qua ông bà 
mục sư và Hội Thánh, cô đã tin nhận Chúa. Cô muốn tìm 
hiểu vì sao mà mọi người trong Hội Thánh đã thương yêu 
cô và các con của cô, trong khi chồng cô, cha của các con cô 
đã nhẫn tâm bước ra khỏi cuộc đời của họ. Càng đọc Kinh 
Thánh, cô càng hiểu về Chúa. Chính tình yêu của Chúa đã 
giúp tâm hồn cô trở lại vui vẻ. Điều an ủi cho cô nhiều nhất 
đó là các con của cô cũng đã tìm hiểu Chúa. Từ nay, các 
con cô sẽ có một Người Cha Thiên Thượng, hoàn hảo, luôn 
yêu thương, luôn đồng hành, luôn chia sẻ với chúng tất cả 
những gì chúng không có từ người cha bất toàn của mình. 

Cô tâm sự với cha tôi: “Anh hai à, mỗi lần em nghe 
giảng Lời Chúa, em thấy lòng bình an lắm, nhưng không 
hiểu sao cứ về nhà vài bữa lại thấy bồn chồn lo lắng. Sao 
bây giờ em cứ nhớ chuyện hồi ở cù lao, có cực khổ tấm 
thân, mà vui, không phiền muộn, em ao ước được trở về 
một lần.” Cha tôi là một người rất tâm lý, ông biết tận sâu 
thẳm trong lòng cô, người đàn ông đó vẫn hiện hữu. Cha tôi 
khuyên cô hãy cầu nguyên mỗi khi bất an. Cha tôi khuyên 
cô nên gặp chú ấy lại một lần, nên nghe những uẩn khuất 
trong lòng của chú ấy, để tâm hồn cô được nhẹ nhàng. Cha 
tôi nhắc cho cô lời dạy của Chúa, “Hãy tha thứ để được tha 
thứ,” hãy dâng nỗi u phiền cho Chúa thì lòng mình sẽ thanh 
thản… 

Vào một ngày xế chiều, cô bất cẩn bị té và được đưa 
vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết cô khó qua khỏi cuộc giải 
phẫu nguy hiểm này nên khuyên cô muốn dặn dò hay có 
ý nguyện gì thì hãy làm khi cô còn tỉnh táo. Thật bất ngờ, 
người đầu tiên cô muốn gặp mặt chính là người chồng bội 
bạc của mình và cả người vợ sau của ông. Nghe tin con trai 
mình báo mẹ nó có thể không qua khỏi, nên chú ấy cùng 
người vợ sau vội vàng tới bệnh viện. Trước mắt cô, người 
đàn ông của 20 năm trước, giờ đây lưng còng tóc bạc, còn 
người đàn bà bên cạnh cũng héo hon, có lẽ hai người họ 
không được hạnh phúc. Chú ấy nhìn cô rồi chảy nước mắt, 
bắt đầu nói những lời tự tấm lòng mình:

“Tôi nợ em rất nhiều, cả cuộc đời tôi không bao giờ trả 
hết. Nhưng lúc nào em cũng ở trong tim tôi. Ngày ấy trôi 
dạt vào được đảo với hai con, thằng nhỏ thì bị sốt sưng 
phổi, còn thằng lớn bị chói nước vàng da. Người đàn ông 
vụng về như tôi không sao cáng đáng nổi. Cũng nhờ người 
đàn bà này (chú đưa mắt hướng về người vợ sau của mình) 
đã hết lòng chăm sóc cho chúng nó. Thật ra lúc đó, cô ấy 
cũng nửa điên nửa dại vì chồng con của cô chết cả trên 
biển, nên cô tưởng hai con mình là con của cổ. Đến lúc 
được xếp thứ tự để đi tị nạn ở một quốc gia khác, vì cô ấy 
có gia đình bên Mỹ, nên được đi trước. Cũng nhờ nhân viên 
trong cao ủy tị nạn trên đảo thông cảm hoàn cảnh của cha 
con tôi nên giúp đỡ, vì vậy cha con tôi được đi theo cô ấy. 
Không phải tôi nói để em thương. Nếu không chung thủy 
với em và các con, tôi và cô ấy có thể cưới nhau rồi bỏ em 
và các con bên đó. Đằng này cô ấy phụ giúp tôi cày ngày 

cày đêm để vừa nuôi con, vừa giúp tôi gửi tiền lo tía má 
bên nhà trong lúc tuổi già. Bao nhiêu năm chung sống, cô 
ấy không có được danh phận, cũng không muốn con cái vì 
cô sợ tôi đông con quá rồi có con nữa nuôi không nổi. Nhờ 
vậy mà tôi đón được mình và các con qua đây…”

Nghe được câu chuyện, mọi người đều khóc, cô cũng 
khóc. Tôi thấy khuôn mặt khắc khổ của cô dường như được 
thư giản ra. Cô không nói gì với chồng mình, nhưng ra dấu 
muốn người đàn bà thứ ba đến gần cô. Cô thì thào: “Hãy 
cho tôi xin lỗi, suốt bao nhiêu năm qua đã nuôi lòng thù hận 
với cô. Và cũng cám ơn cô đã là người mẹ thứ hai của các 
con trai tôi. Cô xứng đáng được hạnh phúc.” Đến lúc này, 
cô vói tay nắm tay chú và người đàn bà ấy đặt vào nhau. 
Cô thì thào: “Vì Chúa mà tôi tha thứ cho mình, mình cũng 
hãy tha thứ những việc làm không đúng của tôi. Mình phải 
hứa với tôi săn sóc người đàn bà này cho đến cuối cuộc đời 
của cô ấy.”

Mặc dù đau đớn trên thân thể, cô qua đời trong bình an 
và thỏa nguyện. Trách nhiệm của một người mẹ, một người 
vợ, cô đã làm trọn, cô về với Chúa một cách thanh thản. 
Cô muốn các con mình rãi tro của mình trở về biển đông, 
để thân xác cô có thể tắm mình vào dòng nước vốn mang 
nặng phù sa bồi đắp cho cù lao và những rặng dừa luôn 
xanh biếc.

Vân Phương

Hoang  Đảo 
Bạn đã đọc truyện Robinson Lạc Trên Đảo của Nhà văn 

Daniel Defoe chưa? Đây là một trong những tiểu thuyết hấp 
dẫn nhất và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Chẳng những 
trẻ con mà cả người lớn cũng say mê khi đọc truyện này, 
vì thế Robinson Lạc Trên Hoang Đảo đã được dựng thành 
phim nhiều lần, và trở thành một thành ngữ trong tiếng 
Anh. Nhiều người thắc mắc rằng, Nhà văn Daniel Defoe 
đã tưởng tượng ra câu chuyện hay đã dựa vào một sự thật 
nào đó?

Năm 1704, một thủy thủ người Tô Cách Lan tên 
Alexander Selkirk vì cãi nhau với vị thuyền trưởng nên bị 
ông bắt bỏ trên một hoang đảo gần nước Chile ngày nay. 
Viên thủy thủ này đã sống một mình trên hoang đảo suốt 
bốn năm. Ông nuôi dê rừng như gia súc, lấy da để may quần 
áo và làm lều để che mưa nắng. Mãi đến năm 1709, hai 
chiếc tàu của người Anh đi ngang qua mới cứu được ông.

Trong vòng ba năm sau đó, ông Woodes Rogers và ông 
Edward Cooke, hai thuyền trưởng đã cứu ông Alexander 
Selkirk, mỗi người cho xuất bản một quyển sách kể lại 
những kinh nghiệm của ông Alexander Selkirk. Nhưng mãi 
đến bảy năm sau, Nhà văn Daniel Defoe mới cho ra đời 
quyển “Cuộc đời phiêu lưu kỳ lạ của Robinson Crusoe.”

Nhà văn Daniel Defoe không thú nhận trực tiếp rằng 
ông Alexander Selkirk là nhân vật Robinson trong quyển 
tiểu thuyết của ông, tuy nhiên trong một lần tái bản sau 
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đó, ông nói rằng chuyện Robinson Lạc Trên Hoang Đảo 
có quan hệ kinh nghiệm thật sự của một người. Người này 
không thể ai khác hơn là ông Alenxander Selkirk, theo sự 
nhận định của các sử gia.

Dĩ nhiên trong chuyện Robinson Lạc Trên Hoang Đảo, 
Nhà văn Daniel Defoe đã thay đổi nhiều chi tiết. Ông đặt 
nhân vật Robinson trên một hòn đảo thuộc vùng Nam Mỹ 
và Robinson phải sống cô đơn trên hoang đảo suốt 28 năm 
chứ không phải 4 năm như viên thủy thủ Alexander Selkirk. 
Trong chuyện này, thì Robinson gặp một người nô lệ da 
đen mà anh đặt tên là Thứ Sáu, còn trong kinh nghiệm thật 
của thủy thủ Alenander Selkirk, thì ông hoàn toàn sống một 
mình trên hoang đảo. Tuy nhiên, những chi tiết khác trong 
câu chuyện Robinson hoàn toàn giống như kinh nghiệm 
của ông Alenxander Selkirk, chẳng hạn như việc lấy da dê 
rừng làm quần áo, căng lều v.v...

Hòn đảo mà ông Alexander Selkirk bị cô lập không 
được mang tên ông, nhưng lại mang tên nhân vật Robinson 
trong quyển truyện của Nhà văn Daniel Defoe. Ngày nay, 
hòn đảo này là một địa điểm du lịch quốc tế của người 
Chile. Nó không còn là một hoang đảo nữa, mà là nơi có 
những phương tiện văn minh như sân bay, máy bay, đài vô 
tuyến truyền hình, và khách sạn cho du khách tới nghỉ mát.

Đảo Robinson có những cây cối lạ và những loại chim 
hiếm. Hơn 500 năm trước, theo nhật ký của nhà hàng hải 
Tây Ban Nha Juan Fernandez thì ông là người đầu tiên 
khám phá ra hòn đảo này khi ông đi từ Peru đến Chile. 
Chile lúc ấy được xem là tỉnh xa xôi nhất của đế quốc Tây 
Ban Nha. Nhà hàng hải Juan Fernandez cũng là người đã 
đem hai cặp dê vốn sinh sống trên dãy núi Pyrenées  ở châu 
Âu đến đảo Robinson. Từ đó, dê rừng có màu lông nâu sậm 
đã trở thành những sinh vật đầu tiên sống trên đảo này.

Sau cuộc hành trình của ông Juan Fernandez, các tay 
cướp biển người Anh và Pháp đã dùng đảo này làm nơi cất 
giấu của cướp. Các nhóm cướp biển sau đó cũng dùng đảo 
này làm nơi dừng chân, làm kho thực phẩm và nước ngọt. 
Lúc ấy, hòn đảo được gọi là Mas a Tierra, nghĩa là “Rất gần 
đất liền.” Năm 1750, người Tây Ban Nha biến hòn đảo này 
thành một nhà tù.

Trong cuộc chiến 1814 giành độc lập của người Chile, 
chính quyền Tây Ban Nha giam 200 tù nhân chính trị trên 
đảo Robinson. Sau khi giành được độc lập, vì túng tiền, nhà 
nước Chile đã cho một triệu phú người Thụy Sĩ tên Alfred 
von Rodt thuê hòn đảo này. Ông Rodt đã sống trên đảo này 
cho đến chết, và tự xưng mình là “Robinson thứ hai.”

Vào năm 1935, nhà nước Chile biến đảo Mas a Tierra 
thành một công viên và đặt tên là Robinson. Một hòn đảo 
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nhỏ ở gần đó được đặt tên là Alexander Selkirk, nhân vật đã 
sống trên hòn đảo này. Nhà nước Chile cũng khuyến khích 
dân đánh cá đến lập nghiệp trên đảo. Loại dê rừng trên đảo 
cũng được bảo vệ để kỷ niệm công khó nhọc của nhà hàng 
hải Juan Fernandez.

Vào tháng năm 2010, một trận động đất lớn tại Chile, 
phần lớn các ngôi làng trên đảo đã bị phá hủy và năm người 
thiệt mạng.

Người ta bảo rằng, với hiện diện của loài người, mặt 
đất này sẽ không còn nơi nào hoang vu được nữa và câu 
chuyện hoang đảo Robinson trở thành tiểu thuyết không 
bao giờ tái diễn. Có người lại nói rằng: Mỗi người có thể là 
một hoang đảo nếu không tiếp xúc với người khác và không 
chịu cởi mở tâm linh mình. Hoang đảo loại này mới cần 
khai phá để cuộc đời được vui tươi hạnh phúc.

CTM

Lời dành cho người làm cha
“Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái 
mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo 
của Chúa mà nuôi nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4).

“Hỡi người làm cha, chớ hề chọc giận con cái 
mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:21).

Chẳng có đứa con nào thích một người cha độc đoán.

Lời dành cho người làm mẹ
“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, 
là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và 
trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong 
con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).

Món quà quý giá nhất mà các cha mẹ hay ông bà có 
thể để lại cho con cháu mình đó chính là gương mẫu về 
“đức tin thành thật” của họ nơi Đức Chúa Trời.

Lời dành cho người làm con
“Hỡi người làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ 
mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn 
kính cha mẹ ngươi....hầu cho ngươi được phước và 
sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3).

“Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; 
song người nhạo báng không khứng nghe lời quở 
trách” (Châm Ngôn 13:1).



Chaân Trôøi Môùi

vaên phaåm nguoàn soáng 
phaùt haønh

Với sự cộng tác của: 
Bình Minh, Nguyễn Sinh, 
Thiên Đăng, Thiên Kim, 

Vân Phương, Vĩnh Phước.

Nếu Một Đứa Trẻ...
Nếu một đứa trẻ sống với sự phê bình,
Nó sẽ học cách lên án người khác.

Nếu một đứa trẻ sống với sự thù địch,
Nó sẽ học cách đánh nhau.

Nếu một đứa trẻ sống với nỗi sợ,
Nó sẽ học để trở nên e sợ.

Nếu một đứa trẻ sống với lòng thương hại,
Nó học cảm giác xót xa cho thân phận mình.

Nếu một đứa trẻ sống với lòng đố kỵ,
Nó sẽ học về mặc cảm tội lỗi.

Nếu một đứa trẻ sống với sự khích lệ,
Nó sẽ học được lòng tự tin.

Nếu một đứa trẻ sống với lòng khoan dung,
Nó sẽ học được tính nhẫn nại.

Nếu một đứa trẻ sống với sự ngợi khen,
Nó sẽ học cách khen ngợi người khác.

Nếu một đứa trẻ sống với sự chấp nhận,
Nó sẽ học được cách yêu thương.

Nếu một đứa trẻ sống với sự tán thành,
Nó sẽ học được cách yêu quý bản thân mình.

Nếu một đứa trẻ sống với sự thừa nhận,
Nó sẽ học cách sống có mục đích.

Nếu một đứa trẻ sống với sự công bằng,
Nó sẽ học biết công lý có nghĩa là gì.

Nếu một đứa trẻ sống với sự ngay thẳng,
Nó sẽ học biết đâu là chân lý.

Nếu một đứa trẻ được sống với sự chân thật,
Nó sẽ học cách tin tưởng vào bản thân mình và 

những người xung quanh.
Nếu một đứa trẻ sống với tình yêu thương,
Nó sẽ học biết rằng thế giới này là một nơi cư trú 

tuyệt vời.
Khuyết danh

Vietnam Ministries, Inc.
Chaân Trôøi Môùi

vaên phaåm nguoàn soáng
P.O. Box 4568  Anaheim, CA 92803
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