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Việt Nam truyền đạo, cả Nội lẫn Ngoại đã trở nên con cái 
Chúa.  Từ đấy, nếp ăn Tết trong gia đình chúng tôi đã hòa hợp 
niềm tin Cơ Đốc trong truyền thống dân tộc.

Ngẫm lại phong tục ngày Tết, tôi thấy có những hòa 
quyện lý thú giữa văn hóa cổ truyền và niềm tin Cơ Đốc.

Dọn dẹp nhà cửa: Từ khoảng 15 tháng Chạp, nhà nhà 
bắt đầu dọn dẹp, lau chùi, sơn phết lại cho mới, cho đẹp để 
đón Xuân, đón ông bà.  Con cái Chúa chẳng những dọn dẹp 
nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, mà còn dọn cả tấm lòng để làm 
nơi xứng đáng cho Chúa ngự.  Không chỉ dọn lòng vào ngày 
Xuân, mình cũng dọn lòng vào mỗi sáng Chúa Nhật thức dậy 
sớm để ra mắt thờ phượng Chúa. Hơn nữa, mình không những 
chỉ dọn sạch tấm lòng vào ngày Tết, mà mỗi ngày đều dọn tấm 
lòng vì Chúa là Đấng ở với mình luôn luôn, nên mình muốn 
lúc nào cũng sạch đẹp trước mặt Chúa.

Bàn thờ gia tiên: Nhiều gia đình chuẩn bị bàn thờ gia 
tiên chu đáo, đánh bóng đồ thờ, sửa soạn nhang đèn đón ông 
bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu.  Người Cơ Đốc hiếu kính 
ông bà tổ tiên và thờ phượng Thiên Chúa.  Khi ông bà cha 
mẹ còn sống thì hỏi han phụng dưỡng phải đạo.  Khi ông bà 
cha mẹ qua đời thì thương nhớ nhắc nhỡ kỷ niệm và sống tốt 
để làm rạng rỡ gia đình.  Sự hiếu kính nằm trong tấm lòng và 
biểu lộ qua tình yêu thực tế của nếp sống hằng ngày, dù tổ tiên 
còn hay thác.  Còn sự thờ phượng chỉ dành cho Thiên Chúa 
là Đấng sáng tạo muôn loài và là Thiên Phụ của nhân loại. Sự 
thờ phượng Chúa không nhất thiết phải qua hình thức bàn thờ.  
Chúa là Đấng nhìn thấy tấm lòng, nên Chúa ưa thích sự thờ 
phượng bằng tấm lòng thành thật qua chân lý của Lời Chúa, 
hơn là hình thức hoành tráng bên ngoài nhưng trong tấm lòng 
thiếu sự thành tâm.  

Ông Táo:  không khí Tết bắt đầu sôi nổi từ ngày 23 tháng 
Chạp, là ngày tiễn ông Táo lên trời.  Ông Táo được xem là vị 
thần rất gần gũi với người Việt Nam, hằng ngày nghe và thấy 

Văn Hóa Tết Cổ Truyền Việt Nam trong Niềm Tin Cơ Đốc

Cũng là không gian ấy như mọi ngày, nhưng không 
khí Tết phảng phất điều gì rất thiêng liêng, rất lạ.  Trong 
khu vực nhớ của não bộ con người, chắc chắn ký ức những 
ngày Tết tuổi thơ chiếm một vị trí trang trọng.  Tôi còn 
nhớ như in những ngày Tết tại quê nhà.  Vài tuần trước 
Tết, mẹ tôi đã ngồi viết danh sách thực đơn ngày Tết và 
những điều cần mua sắm, trong đó dĩ nhiên là có quần áo 
mới cho đàn con nheo nhóc, và ngân sách lì xì cho những 
bộ mặt hăm hở kia.  Mẹ cũng chuẩn bị làm bánh tét, mứt 
và dưa món, củ kiệu. Mấy ngày trước Tết, mẹ dẫn tôi đi 
chợ sắm đồ ăn Tết. Cận Tết thì mua hoa, dưa hấu, bánh 
mứt, và một số trái cây khác.  Gia đình tôi không mấy 
khá giả, nếu không nói là nghèo, không hiểu mẹ xoay sở 

thế nào mà chúng tôi luôn có 
những mùa Xuân đầm ấm.  
Lòng mẹ thật bao la. Tết rộn 
ràng thế đấy.  Tết đâu phải 

chỉ vui mấy ngày Xuân, mà 
niềm vui đã bắt đầu từ tháng 

Chạp, khi ý tưởng chuẩn bị ăn 
Tết len lỏi trong lòng.  Mừng 

Tết cổ truyền là ý niệm chung 
của dân tộc Việt Nam, không 

phân biệt tôn giáo nào.  
Ngày xưa, ông Ngoại 

tôi theo Nho 
giáo, còn ông 
Nội thì không 
theo tôn giáo 
nào đặc biệt. 
Cách đây 100 
năm, khi các 
giáo sĩ Tin 
Lành đến 
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hạnh.  Thử nghĩ khi bước vào nhà, chúng ta bắt gặp những 
câu đối như:

Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ,
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường.
(Trời thêm năm tháng, tuổi thêm thọ,
Xuân khắp đất trời, phúc khắp nhà.)

hoặc,
Tân niên hạnh phúc bình an tiến,
Xuân nhật vinh hoa, phú quý lai.
(Năm mới, hạnh phúc bình an đến,
Ngày Xuân, vinh hoa phú quý về.)

thì hỏi sao chẳng vui.  Ước mơ phước lành là ước mơ 
ngàn đời của con người.  Ngày Xuân người ta luôn miệng 
chúc nhau, nhưng đó chỉ là mơ ước.  Chỉ có Chúa là Đấng 
Quyền Năng mới có thể ban hành ơn phước trên con người.  
Con người chúc nhau được phước.  Chúa không chúc con 
người được phước, nhưng Ngài là Đấng ban phước cho con 
người.  Thời đại bây giờ, người ta ít treo câu đối trong nhà, 
nhưng nếu chúng ta vào nhà của một con cái Chúa, chúng 
ta thường thấy treo những câu Kinh Thánh là Lời Chúa ban 
phước, nhắc nhở, hay khích lệ con dân Chúa trên đường 
theo Chúa.  Đó là hình ảnh đẹp của niềm tin.

Giao thừa: Thời điểm chuyển tiếp giữa năm cũ và năm 
mới, xảy ra vào nửa đêm 30 Tết và phút đầu tiên của ngày 
mùng Một.  Đêm 30 Tết còn gọi là đêm trừ tịch.  Đây là 
một đêm tối trời, không gian vắng lặng linh thiêng để vũ 
trụ chuyển mình sang năm mới. Ngày xưa, hầu như ai ai 
cũng thức khuya đón giao thừa, thú vị nhất là bên nồi bánh 
chưng, bánh tét.  Ngay giờ khắc bước sang thềm năm mới, 
tiếng pháo nổ dòn tan, tưng bừng xóa đi cái tĩnh lặng của 
năm cũ, vui mừng chào đón năm mới đến với muôn tin yêu 
hy vọng.  Trong cuộc đời người theo Chúa, ai cũng có giây 
phút giao thừa tâm linh.  Đó là giây phút họ quyết định rời 
bỏ đời sống cũ tăm tối để bước vào đời sống mới trong 
Chúa. Nếu chúng ta sống mà không biết mình sống để làm 
gì và chết đi về đâu, thì đó có phải là tăm tối lắm chăng?  

Xông đất: Trong thế kỷ 21, tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều 
người quan trọng vấn đề xông đất trong năm mới.  Người ta 
cho rằng người đầu tiên bước chân vào nhà mình vào ngày 
mùng Một sẽ ảnh hưởng đến sự an vui của gia đình trong 
năm mới.  Nếu đó là một người tốt bước vào nhà mình vào 
giờ tốt, thì cả năm sẽ tốt.  Vì nỗi lo lắng đó nên có một số 
gia chủ muốn mời trước những người “tốt” đến xông đất 
nhà mình cho hên.  Tuy nhiên, người ta lại e rằng sự mời 
trước đó đã làm mất đi tính cách linh thiêng của việc xông 
đất.  Ngay cả bản thân người được mời xông đất cũng hồi 
hộp vô cùng, vì nếu trong năm, gia chủ có điều buồn phiền 
thì sẽ đổ thừa cho mình.  Sự mê tín dễ dẫn đến nhiều bất an.  
Người ta mê tín vì mong bình an, không ngờ sự mê tín lại 
càng khiến họ bất an.  Sống trong cuộc đời nhiễu nhương, 

mọi việc xảy ra trong gia đình. Đến ngày 23 tháng Chạp 
ông chầu trời để bẩm báo sự việc trong nhà trong năm qua.  
Người nhà thường cúng tiễn ông Táo cách thịnh soạn để 
mong ông sẽ trình báo những điều tốt và giảm đi điều xấu.  
Câu chuyện này chỉ là truyền thuyết trong dân gian mà thôi 
nhưng nó mang ý nghĩa sâu sắc là người ta tin rằng mọi 
việc làm của mình đều có người xem xét, báo cáo và mình 
sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo hành động tốt xấu của 
mình.  Lời Chúa dạy rằng đến ngày chung cuộc, ai nấy đều 
phải tường trình với Chúa những việc làm của mình để chịu 
phán xét.  Chúa luôn thấy mọi hành động của chúng ta mỗi 
ngày.  Ngay cả Ngài còn biết cả tư tưởng của chúng ta nữa.  
Không điều gì giấu Chúa được.  Chúa cũng không cần ai 
trình báo những hành động của chúng ta.  Một ngày nào đó, 
khi chúng ta phải đối diện với Chúa, chúng ta sẽ tự khai ra 
mọi hành vi của mình để chịu xử đoán nghiêm minh.  Mọi 
điều bí mật của con người sẽ được phơi bày trước Chúa 
Hằng Hữu.

Lễ Tết: Ngày Tết, người ta thường biếu tặng quà cáp 
cho những người địa vị vai vế cao hơn mình, người ơn của 
mình, chủ nợ, thầy giáo, thầy lang, v.v…  Trên một phương 
diện, đây là hành động lễ nghĩa bày tỏ lòng kính trọng biết 
ơn.  Nhưng trên phương diện khác, chúng có thể trở thành 
hành động “hối lộ” bị bắt buộc.  Nếu chúng ta thật sự muốn 
tặng quà để tỏ lòng biết ơn, và mình có khả năng mua món 
quà đó, thì không nói làm gì.  Ngược lại, nếu mình không 
muốn tặng, và cũng không có khả năng tặng, nhưng phải 
miễn cưỡng làm vì muốn tránh hậu quả không hay, thì điều 
đó còn gì là ý nghĩa.  Tội nhất là những người nghèo.  Ngày 
Tết đã không có tiền cho con cái ăn Tết, lại còn phải vay 
mượn để biếu xén này nọ cho nhà giàu trong khi nhà giàu 
đã có dư dật, còn nhà nghèo thì không có đến một mâm 
cơm tươm tất trong ba ngày Tết. Theo Kinh Thánh, nguyên 
tắc tặng quà là hãy tặng cho những người nghèo, là người 
không thể báo đáp lại lòng tốt vô vị lợi của chúng ta.  Chúa 

hứa rằng nếu chúng ta thực tâm làm như vậy, thì Chúa 
sẽ là Đấng ban thưởng cho chúng ta.

Câu đối Tết: Ngày nay, câu 
đối Tết không còn là điều 

quan trọng trong ngày 
Tết, nhưng ngày xưa, 

đó là điều không thể 
thiếu.  Câu đối Tết 
vừa là nét đẹp, vừa 
là thú chơi phong 
nhã, bày tỏ được 
văn tài của gia 
chủ, vừa là ước 
nguyện cho một 
năm mới phước 

Niềm Tin và Đởi Sống



con người tất nhiên mang nhiều lo sợ.  Ai nào biết được ngày 
mai sẽ ra sao? Trong nỗi lo lắng đó, con người cố làm hết sức 
mình để tránh né tai họa, mà cũng không khỏi được.  Ngày 
Tết người ta trồng cây nêu là để đuổi xua ma quỷ.  Mùng 
một, người ta cẩn thận việc xông đất để mong phúc lợi đến 
nhà.  Vậy mà, phước vẫn bất trùng lai, mà họa thì cứ vô đơn 
chí.  Có một bài Thánh ca rất xưa mà tôi ưa thích, tựa đề 
“Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà.”  Thiết tưởng đây là hành 
động phải lẽ của chúng ta.  Nếu có Chúa ở cùng thì ta còn lo 
sợ gì? Vì thế, không chỉ năm mới, mà hằng ngày, mỗi sáng 
thức dậy, chúng ta hãy hát bài “Mời Chúa Vô Nhà” để xin 
Chúa làm chủ gia đình và tấm lòng của chúng ta.

Còn nhiều tập tục ngày Tết khác mà chúng ta có thể 
áp dụng trong niềm tin Cơ Đốc.  Các tập tục này chung quy 
hướng về sự bỏ đi những điều xấu và nhận lãnh những điều 
tốt. Chúa biết chúng ta sống trong trần gian khổ não.  Chúa 
biết chúng ta mang nhiều lo lắng.  Chúa biết chúng ta ao 
ước hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau.  Và Chúa biết chúng 
ta không tự mình mang hạnh phúc đến cho mình được. Vì 
những hiểu biết này, Chúa đã đến thế gian, tìm và cứu chúng 
ta, để ban cho chúng ta niềm tin vào lời hứa chắc chắn về một 
đời sống sung mãn trong Chúa Giê-xu.  Tấm vé số độc đắc 
dù là bao nhiêu tỷ đi nữa, cũng chỉ là niềm ao ước của người 
mua.  Còn nếu cha chúng ta là tỷ phú, thì chúng ta không cần 
ao ước, mà biết chắc rằng gia tài của cha là của con.  Đó là 
điều Chúa muốn nói với chúng ta.  Bao nhiêu tập tục ngày 
Tết cũng chỉ nhằm mưu cầu hạnh phúc.  Hãy quyết định một 
giao thừa tâm linh để bước từ bóng tối qua ánh sáng, để Chúa 
sẽ mãi là Chúa Xuân ngự trị trong lòng chúng ta.

Bình Minh
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Mario Botta

Ông Mario Botta là một kiến trúc sư chuyên xây dựng 
các đại giáo đường Cơ Ðốc trên thế giới. Ông sinh năm 1943 
tại Ticino, Thụy Sĩ (Switzerland), nổi tiếng về kiến trúc các 
nhà thờ, viện bảo tàng, các cơ sở thương mại với những nét 
chủ yếu là sử dụng ánh sáng và đá quý. Ông Botta được liệt 
vào một trong các nhà kiến trúc đại giáo đường hàng đầu 
trên thế giới. Nhà thờ ông kiến trúc, rất đơn giản, không theo 
truyền thống, khác hẳn dáng vẻ và biểu tượng của các nhà 
thờ xưa nay. Ông Botta trở về với những động cơ kiến trúc cơ 
bản là ánh sáng, địa điểm, vật liệu, và hình thể. Tất cả được 
sử dụng để xây nên một tòa nhà như đáp ứng sở thích của 
một Đấng Cao Cả, nhưng lại phù hợp với phong cảnh đặc 

biệt. Ông Botta bắt 
đầu nghề xây dựng 
từ năm 20 tuổi. 
Năm 1979, ông 
hoàn thành một thư 
viện dưới đất cho 
tu viện Capuchin 
ở Lugano. Trong 
vòng 10 năm, ông 
Botta hoàn tất bốn 
công trình: Một đại 
giáo đường tại Pháp, một nguyện đường Do Thái, sửa lại 
một nhà thờ ở thế kỷ 17, và vẽ kiểu nhiều nhà thờ khác. 
Ngoài việc kiến trúc, ông Mario Botta còn giảng dạy tại 
châu Âu, Á, và Mỹ. Năm 1996, ông Botta thành lập Học 
Viện Kiến Trúc tại Mendrisio, Thụy Sĩ. 

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn về kiến trúc của 
tác giả Judith Dupré để viết cuốn Nhà Thờ (Churches), ông 
Dupré hỏi ông Botta: Ông có tìm thấy Chúa chưa? Ông 
Mario Botta đã trả lời: Tôi chưa tìm được Chúa, tôi vẫn còn 
đang cố công tìm.

Cha mẹ thường thúc giục con cái đi nhà thờ mỗi Chủ 
Nhật. Một thanh niên chăm chỉ đi nhà thờ được coi là ngoan 
đạo. Nhưng một kiến trúc sư xây nhà thờ bậc nhất thế giới 
lại thành thật nói rằng: Chưa tìm thấy Chúa! Ðiều này cho 
thấy nhà thờ chưa chắc là nơi người ta có thể gặp Chúa. 
Vì nhiều người vẫn đi nhà thờ, phục vụ trong nhà thờ, hay 
xây nhà thờ như ông Mario Botta, nhưng không biết mình 
đã gặp Chúa chưa. Nếu chưa gặp Chúa, thì dù chúng ta có 
đến đại giáo đường nổi danh đến đâu, nhà thờ đó cũng chỉ 
là một công trình kiến trúc mà thôi. Xin thưa, nơi gặp Chúa 
chính là tâm hồn của mỗi chúng ta.

Nhìn lại cuộc đời

Nhà tư tưởng Lương Khải Siêu của Trung Hoa (1873-
1929) từng nói:

“Mỗi ngày phải để ra ít khoảnh khắc đứng ngoài cuộc 
đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm, đều phải 
dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường 
thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sĩ 
thường lại hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa 
nhập được vào đời thường. Duy chỉ những người có văn 
hóa thật sự mới vừa có thể  hòa nhập với đời thường, vừa 
có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật để nhìn lại chính 
mình, nhìn lại cuộc đời.”

Người Trung Hoa hiện đại cho những tư tưởng trên là 
lỗi thời vì cuộc sống ngày nay đa dạng và quá sôi động, 
đồng thời lại xô bồ và rất thực dụng. Sau đây là vài phương 
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châm hiện đại:

1. Trung tâm - lấy sức khỏe làm trung tâm. Hạnh phúc 
là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng.

2. Một chút - thoải mái một chút, hồ đồ một chút. Ðừng 
đạo mạo quá, hãy sống hồn nhiên. Nhưng một chút thôi, vì 
điều gì quá độ cũng phải trả giá rất đắt.

3. Ba quên: - quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù. 
Quên để tiếp tục vui sống.

4. Có - có nhà ở, có bạn đời, có bạn tri âm, có sổ tiết kiệm. 
Nhà cửa và bạn đời là gia đình êm ấm; bạn tri âm để chia sẻ 
nỗi niềm; và sổ tiết kiệm để phòng khi trái gió trở trời.

5. Phải - phải vận động, phải hòa nhã lịch sự, phải biết 
cười, phải biết kể chuyện, phải tự coi mình là người bình 
thường. 

Ai cũng biết những điều nêu trên, nhưng nếu ý thức được 
và áp dụng được thì cuộc đời thật lý tưởng. Tuy nhiên, đời 
thường không dễ theo những gì tư tưởng gia đã suy nghĩ và 
ghi lại theo quan niệm của mình. Người tin Chúa cũng được 
dạy từ nghìn xưa: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn 
hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”* Nếu chúng ta 
theo được những gì người khôn ngoan xưa dạy bảo như trên 
đây, nhưng không bảo vệ được tâm hồn mình khỏi phạm tội 
thì cũng vô ích. Rốt lại, điều quan trọng nhất vẫn là trở về 
với tâm hồn mình, đến với Chúa, xin Ngài thanh tẩy tội lỗi, 
và cam kết không bước theo lỗi lầm cũ. Ðây mới là bí quyết 
không phải chỉ để sống, nhưng còn sống phong phú và đầy 
ý nghĩa nữa.

*Theo Kinh Thánh Châm Ngôn: 4:23

đơn lẽ hơn. Giờ đây chị phải đảm cả hai vai trò, vừa 
làm cha vừa làm mẹ, phải đương đầu với sóng gió 
cuộc đời, một mẹ một con, không còn ai nương tựa.

Mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của chị, cha mẹ tôi thân 
già không cầm được nước mắt. Chúng tôi bàn nhau đưa 
chị về sống chung, nhưng ai dám bảo đảm cuộc sống 
của chị khi nhà cửa công việc của chị ở xứ xa đã bám 
rễ cứng gốc. Chị tôi thương cha mẹ, thương anh chị em 
cũng muốn liều bỏ lại mọi thứ ra đi. Nhưng nghĩ đến 
tương lai và hạnh phúc của con, chị không nỡ lòng đánh 
đổi hạnh phúc cho riêng mình. Cứ thế mỗi năm, chị em 
chúng tôi gặp lại nhau vào những ngày cuối đông, khi 
công việc làm ăn của chị tạm lắng đọng, để rồi tiễn đưa 
chị vào những ngày giáp tết mà không khí mùa đông 
vẫn còn tràn ngập trong lòng mỗi người ở buổi tiễn đưa.

Trong những ngày tháng đau thương khốn khó đó, đức 
tin nơi Chúa của chị tôi ngày càng được vun đắp. Dễ thường 
con người ta đến lúc không thể đứng được bằng chính đôi 
chân của mình, bằng chính nghị lực của mình, tưởng dường 
như ngã quỵ  khi ấy mình mới thật sự trông cậy vào Chúa 
hay nhìn thấy sự hiện hữu của Chúa một cách rõ ràng hơn. 
Chị tôi có thể vượt qua những ngày cô đơn, một mình chống 
chọi, đương đầu với những khó khăn là nhờ sức Chúa. Lời 
Chúa hứa với mỗi chúng ta Ngài chẳng hề bỏ chúng ta 
trong hoạn nạn, bất cứ hoàn cảnh nào, gian khổ thử thách 
nào thì người bạn đồng hành của chúng ta vẫn là Chúa.

Gia đình chúng tôi chỉ còn biết sống và hết lòng trông 
cậy nơi Chúa. Mỗi lần xuân về thiếu vắng chị, gia đình 
tôi cùng ngồi lại với nhau cầu nguyện cho chị, xin Chúa 
gìn giữ mẹ con chị trong cánh tay yêu thương của Ngài. 
Chúng tôi tin rằng chị tôi không cô đơn, lẻ loi, chị tôi đã có 
Chúa chăm sóc. Tình yêu của Ngài là trọn vẹn, không có 
gì có thể ví sánh, không có gì phải lo lắng hay nghi ngờ…

Biết bao người với bao nhiêu hoàn cảnh mà mỗi độ xuân 
về phải xa cách gia đình, xa cách người thân yêu của mình. 
Liệu được bao nhiêu người trong số đó có được sự bình 
an, không thấy sự cô đơn trống trải tràn ngập trong tâm 
hồn mình. Những nỗi cô đơn khoắc khoải đó, chúng tôi đã 
từng nếm trải, và chúng tôi đã vượt qua, đã tìm được sự 
bình an vui thỏa trong lòng. Chúng tôi đã tìm thấy được sự 
trọn vẹn trong những ngày xuân không có nhau. Sự trọn 
vẹn đó chỉ có Chúa là Đấng có năng quyền ban cho những 
ai đặt lòng tin nơi Ngài chứ không thể là một điều gì khác.

Hãy đặt niềm tin của bạn vào Chúa thì cho dù những 
ngày mùa đông lạnh lẽo bạn vẫn thấy ấm áp và hạnh 
phúc biết bao. Dẫu cho những ngày xuân không có nhau 
nhưng hy vọng tình yêu từ nơi Chúa sẽ khỏa lấp tất cả 
những khoảng trống cô đơn trong lòng của mỗi chúng ta.

Vân Phương

Những ngày cuối năm, sân bay luôn tấp nập đón 
đưa những người con xa nhà về quê ăn tết. Chỉ riêng 
tôi, mỗi năm lại bịn rịn đưa tiễn chị mình trở về xứ xa. 
Gia đình tôi vốn đông anh chị em như gà nuôi con bầy, 
quanh quẩn bên nhau, vậy mà chị tôi tách lẽ lấy chồng 
xa. Cứ mỗi lần tết đến anh chị em tôi quây quần bên cha 
mẹ, chạnh lòng nhớ chị với những câu ca dao năm nào: 

Con chim đa đa đậu nhánh cành đa
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa
Lỡ mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đủa bộ kỳ trà ai dâng

Thế nhưng cha mẹ tôi chưa tới nỗi phải nhờ các con 
hầu cơm dâng nước, vậy mà chồng chị tôi lại mang 
cơn bạo bệnh rồi qua đời. Chị tôi đã cô đơn nay lại càng 
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bước theo Ngài thì có giá trị và phước hạnh đời đời, quý 
hơn hàng triệu lần những gì mà loài người cho là giàu sang, 
thịnh vượng của đời này. Hơn hết, Chúa muốn con cái Ngài 
được thịnh vượng trong mọi sự hầu có thể dùng những điều 
Chúa ban giúp đỡ cho những người bất hạnh hơn mình! 

Thịnh vượng về phần xác 

Đây là lời cầu nguyện tiếp theo: Thịnh vượng về thể 
xác. Vấn đề chính của con người là sự khỏe mạnh, không 
có sức khỏe thì chẳng hưởng được phước hạnh gì khác. Thử 
tưởng tượng mình giàu có nhưng lại mắc phải cơn bệnh bất 
trị. Khi bị bệnh chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về ý nghĩa của 
đồng tiền và sự thành công! Ở độ tuổi 20, chúng ta lo làm 
việc nhiều, vui chơi nhiều, ít khi để ý đến sức khỏe. Khoảng 
30-40 tuổi, khi ấy bắt đầu nhận ra mình có vài dấu hiệu 
suy giảm, nhưng vẫn không lo vì vẫn còn sớm để lo về sức 
khỏe! Bước vào tuổi 50-60, đến lúc chúng ta bắt đầu trả giá 
cho việc ăn uống không điều độ, ít vận động, và đã không 
chú ý giữ gìn sức khỏe.

Thịnh vượng về phần linh hồn

Chúa Giê-xu dạy: “Người nào nếu được cả thiên hạ 
mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào 
lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?”3 Có sự thịnh vượng nào 
quan trọng hơn thịnh vượng linh hồn? Đây mới chính là 
điều quan trọng nhất. 

Yêu mến Lời Chúa, làm theo Lời Chúa, và có lòng 
nhân từ là phương cách để thịnh vượng trong mọi sự cả 
về thể xác lẫn tâm linh “Người làm theo lời Chúa sẽ như 
cây trồng gần dòng nước. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh 
vượng. 

Thịnh vượng sức khỏe, thịnh vượng tình cảm, lý trí và 
ý chí, tất cả đều xoay quanh thịnh vượng về tâm linh. Nếu 
tâm linh không thịnh vượng, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe 
của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng đến tài chính, đến mối quan 
hệ của mình với người khác. Nếu chúng ta có mối tương 
giao tốt với Chúa, tất cả mọi thứ sẽ tốt lành. 

Để có sự thịnh vượng mọi mặt, về tài chánh, sức khỏe, 
và tâm linh, chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay. Vì chần 
chờ nên nhiều người đã đánh mất cơ hội quý báu của đời 
mình. Chần chờ hay lơ là trong niềm tin là vấn đề sống chết 
liên quan đến cõi đời đời chứ không chỉ là cuộc sống trên 
đất tạm bợ này. 

Mời Quý Vị xét lại tâm linh của mình trong năm mới. 
Nếu ai chưa có Chúa Giê-xu là Chủ của đời mình, xin hãy 
tin nhận Chúa ngay hôm nay, đừng chần chờ nữa, vì thêm 
một ngày là mất phước hạnh thêm một ngày. Những ai đã 
tin nhận Chúa Giê-xu, xin hãy sống và làm theo Lời Ngài, 
kính Chúa và yêu thương anh chị em mình! Được như thế, 
chắc chắn mọi sự thịnh vượng sẽ đến với cuộc đời của Quý 
Vị năm mới Bính Thân này. 

Đầu năm, người Việt chúng ta thường chúc nhau được vạn 
sự như ý! Họ cũng thường chúc cho được Ngũ Phúc Lâm Môn 
- năm phước vào cửa nhà là  Phú (giàu có), Quý (sang trọng), 
Thọ (sống lâu), Khang (khỏe mạnh), và Ninh (bình yên). Năm 
mới cũng là thời điểm cho nhiều người bắt đầu những mong 
ước, dự định, hay cam kết sẽ thực hiện trong năm. Có người 
mong sẽ tìm được việc làm mới, tốt hơn, đi du lịch xa, viếng 
thăm người thân, bạn bè từ lâu không gặp... Có người quyết tâm 
giảm cân, bỏ thuốc, bỏ rượu,... Không biết Quí Vị có ước ao gì 
trong năm mới?

Kinh Thánh cho biết người Do thái thường chúc nhau 
được ân sủng và sự bình an. Đó là những gì con người cần đến. 
Ân sủng là sự thương xót và cứu giúp của Đức Chúa Trời ban 
cho mình và bình an là kết quả đến từ ân sủng ấy.

Nhân dịp đầu năm, chúng ta cùng tìm hiểu Kinh Thánh về 
lời Sứ đồ Giăng đã chúc cho tín hữu yêu dấu của mình: “Gai- út 
là người yêu dấu, mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, 
tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, và 
được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng 
về phần linh hồn anh vậy.”1

Thịnh vượng trong mọi sự 

Nghe đến thịnh vượng người ta nghĩ ngay đến sự giàu có! 
Nhưng thịnh vượng tài chánh không có nghĩa là giàu thêm tiền 
bạc mà là thêm sự thỏa lòng! Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã ghi 
trong bài Chữ Nhàn: Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết 
đủ là đủ, đợi đủ thì bao giờ mới đủ? Chẳng những biết đủ mà 
còn phải biết dừng! Than ơi, có ai biết đủ, hay có ai đang làm 
ăn, buôn bán thành công, mà lại biết dừng? Khao khát không 
bao giờ dừng lại, vừa thỏa mãn một khao khát này thì ngay lập 
tức một khao khát mới lại nảy sinh! Cuộc đời do thế trở thành 
bể khổ, bể lo, và đầy ưu phiền, thất vọng.

Nhưng sự thịnh vượng đúng là do Đức Chúa Trời phù hộ 
và ban cho: “Đức Chúa Trời đã ban phước cho. Người trở nên 
thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm”2 Có người hỏi, theo 
Chúa thì Ngài sẽ ban phước (giàu có, tốt lành), thế tại sao cuộc 
đời tôi khốn nghèo như thế? Có phải vì tôi sống không hài lòng 
Chúa, hay có tội lỗi gì, hay vì thiếu đức tin nên Ngài không ban 
phước? 

Chúa thương yêu chúng ta, Ngài muốn ban cho điều tốt 
nhất, nhưng theo ý Ngài chứ không phải theo ý chúng ta. Nhiều 
người khi trải qua những mất mát, thiệt hại, những căn bệnh 
hiểm nghèo mới nhận ra tình yêu của Chúa và sự chăm sóc của 
Chúa, và từ đó bắt đầu biết yêu mến Ngài. Điều này mới thật 
quý giá và phước hạnh, vì những gì chúng ta thấy được rồi sẽ 
qua đi, còn biết được Ngài và tình yêu của Ngài để tin nhận, 

Năm Thịnh Vượng



cái của sự hư mất, của thế gian, nay được làm con Thiên 
Chúa, Đấng mà trước đây chúng ta chỉ biết run sợ khi 
nhắc đến Danh Ngài. Trong ý niệm đơn sơ của con người 
về Đức Chúa Trời, người ta thường nói đến “trời hành, 
trời phạt, trời trả báo…,” thế mà hôm nay được làm con 
Trời, được gọi Ngài là Cha, được thưa chuyện với Ngài 
bất cứ lúc nào và được Ngài dạy dỗ, tâm tình với mình 
cách nhân từ qua Lời Kinh Thánh. Địa vị đã đổi thay, 
địa vị mới, địa vị con Đức Chúa Trời. Xin hãy nhắm mắt 
lại và tưởng tượng xem, nếu chúng ta có một người cha 
là vĩ nhân thì thật rất tự hào; nếu chúng ta là công chúa, 
hoàng tử của một Hoàng Đế vĩ đại thì còn gì sung sướng 
cho bằng. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, còn khi Quý 
Vị bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thì Quý Vị thật sự trở 
thành con của “Vua trên muôn vua,” con của Đức Chúa 
Trời. Quý Vị có mong muốn được làm con Đức Chúa Trời 
không?

Một tác phẩm mới
Sau khi tin Chúa Giê-xu và được làm con Đức Chúa 

Trời, Cơ Đốc nhân được Chúa sinh lại lần thứ hai, không 
phải bởi “khí huyết hay bởi tình dục hoặc bởi ý người, 
nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy” (theo Lời Kinh 
Thánh). Qua việc tái sinh, Cơ Đốc nhân trở thành một tác 
phẩm mới của Đức Chúa Trời. Như vậy, Đức Chúa Trời 
đã dựng người tin Chúa Giê-xu hai lần, một lần trong sự 
sáng tạo và một lần khi được tái sinh. Tội lỗi đã làm cho 
con người cũ của mỗi người trở nên ô uế, nhưng máu 
Chúa Giê-xu trên cây thập tự đã tái tạo những ai đặt lòng 
tin nơi Ngài trở nên con người mới, một tác phẩm mới 
thánh khiết. 

Một đời sống mới
Sau khi đã trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì Kinh 

Thánh khẳng định: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Cơ Đốc, thì 
nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này 
mọi sự đều trở nên mới.” Một cuộc sống mới hoàn toàn 
bắt đầu hình thành trong chính những người tin Chúa. Đây 
là điều Đức Chúa Trời làm, Chúa tái tạo người tin Chúa 
để có thể tương giao với Ngài và cuộc sống sẽ tiếp tục 
đổi mới không ngừng cho đến ngày được gặp Chúa, được 
giống như Ngài và phù hợp với thiên đàng vinh quang.

Niềm hy vọng mới
Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã hứa: “Ta đi 

sắm sẵn cho các con một chỗ. Khi Ta đã đi, và sắm sẵn 
cho các con một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với 
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Không hiểu bắt nguồn từ đâu mà con người lại lấy mốc 
thời gian căn bản cho cuộc sống là năm, mặc dù vẫn có 
tháng, có tuần, nhưng có lẽ khoảng thời gian tuần hay tháng 
không đủ để thực hiện một chương trình, kế hoạch, nên mốc 
thời gian năm lại trở nên quan trọng, được tôn vinh, được 
chú ý, được chúc mừng. 

Những ngày đầu tiên của năm được gọi là năm mới, 
tuy nhiên năm mới không phải là cả năm mười hai tháng, 
nhưng chỉ có khoảng một tuần lễ đầu tiên hoặc cùng lắm là 
chín ngày đầu tiên mà thôi, hết “mùng” là hết mới. Người ta 
luôn nói đến lời chúc mừng năm mới, không ai chúc mừng 
tháng mới mặc dù những ngày đầu tháng cũng quan trọng 
lắm, nhất là đối những người làm việc ăn lương, thế nhưng 
năm mới lại rộn ràng, háo hức và tưng bừng hơn cả. Đã là 
năm mới thì hầu như cái gì cũng phải mới, điều phải kể đầu 
tiên là trang phục, những ngày cuối năm là những ngày huy 
hoàng đến phờ cả người của những thợ may, của những cửa 
hàng bán giày dép, quần áo thời trang. Nhà cửa cũng được 
trang hoàng cho có diện mạo mới, một ít tiền mới để lì xì; 
một kế hoạch mới cho gia đình, bản thân; một cành mai mới 
nở, dăm chậu kiểng mới; hoặc chí ít thì cũng mới bằng… lời 
“chúc mừng năm mới.”

Cơ Đốc nhân là người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, 
cũng là một thành phần trong xã hội, trong nền văn hóa nói 
chung, nên cũng cùng với đồng bào mừng Xuân mới, hòa 
với những cái mới không đi ngược với niềm tin để chào đón 
Xuân sang. Tuy nhiên, người tin Chúa còn có những cái mới 
tuyệt diệu hơn nữa, đó là…

Một địa vị mới
Kinh Thánh cho biết khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu 

thì “Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa 
Trời.” Thật tuyệt vời, khi chưa tin Chúa, chúng ta là con 

Mừng  Xuân Mới

Mong rằng lời chúc của Sứ đồ Giăng sẽ là lời mong 
ước cho từng đời sống của chúng ta trong năm mới phước 
hạnh này.

CTM
1 III Giăng 1, 2;  2 Sáng Thế Ký 26:13; 
3 Mác 8:36-37;   4 Thi thiên 1:3
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Ta hầu cho Ta ở đâu thì các con cũng 
ở đó” (theo Phúc Âm Giăng). Cơ Đốc 
nhân luôn sống trong niềm hy vọng mới 
đó với niềm tin chắc Chúa sẽ tái lâm bất 
kỳ lúc nào. Chính vì sống với niềm hy 
vọng mới như vậy, nên cuộc đời của con 
cái Chúa tuy đang sống trên đất thấp, 
nhưng lòng luôn hướng về trên trời cao, 
cuộc sống hướng thượng, sống trên đất 
như “người ở trọ, khách đi đường,” vì 
thế không bon chen, không chạy theo danh lợi quyền thế, 
không tìm của báu ở dưới đất, không thu trữ cho mình. 

Trước thềm năm mới
Hòa với đất trời, mỗi năm chúng ta mừng Xuân mới một 

lần. Để có được những sự mới cho ngày Xuân, chúng ta phải 
chuẩn bị nhiều thứ, quan trọng nhất là chuẩn bị một số tiền, 
ước mong có thể “mới” trong mùa Xuân. Tuy nhiên, để có 
được những cái mới trong Chúa, chúng ta không cần phải 
làm gì, vì đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời, Chúng ta chỉ 
cúi đầu nhận lãnh bởi đức tin mà thôi. Muốn vậy, chúng ta 
chỉ cần ăn năn quay trở lại với Thiên Chúa, đặt niềm tin mình 
nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức Đức Chúa Trời làm người, là 
Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta, đã sống lại để ban sự 
sống mới cho chúng ta. 

Mong Quý Vị mở lòng mình tiếp nhận Chúa Giê-xu để 
trong năm mới này, chẳng những Quý Vị sẽ mừng Xuân mới 
với mọi người mà còn nhận thêm được nhiều điều mới tuyệt 
diệu từ sự ban cho của Đức Chúa Trời nữa.

Ánh Dương

sút chừng nấy. Ngoài ra, khoảng 
10% chúng ta lo không đúng 
chỗ. Rút cuộc, chỉ còn lại 8% 
những lo lắng của chúng ta thật 
sự là những lo lắng có lý do.

Nếu những nhận xét vừa kể 
của các nhà tâm lý học là đúng 
thì chúng ta đã phí quá nhiều 
sức lực, tâm trí để lo lắng về 
những điều mà chúng ta hoặc 

không thể kiểm soát, hoặc không đáng lo lắng. Thánh 
Kinh cho biết thế giới này không phải là một con thuyền 
không có người lái. Trái lại, Thánh Kinh xác nhận rằng, 
Thiên Chúa là Ðấng đang cai quản thế giới chúng ta đang 
sống. Khi chúng ta đến với Thiên Chúa, ăn năn tội lỗi, tiếp 
nhận sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta qua sự hy sinh 
của Con Một Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập 
tự, và được trở nên con cái của Thiên Chúa rồi, thì chúng 
ta hoàn toàn nằm trong ơn dẫn dắt thần hựu của Chúa. 
Chúng ta không cần phải lo lắng nữa.

Lời Thánh Kinh khuyên dạy những ai tin cậy Chúa, 
tức những người đã được tha thứ tội lỗi và đặt trọn niềm 
tin nơi Chúa rằng: “Ðừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi 
việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày 
các nhu cầu của mình cho Thiên Chúa. Sự bình an của 
Thiên Chúa mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo 
vệ trí óc và tâm khảm anh em khi anh em tin cậy Chúa 
Cứu Thế Giê-xu.”

Chính Chúa Cứu Thế đã khuyên bảo các môn đệ Ngài: 
“Ta khuyên các con đừng lo âu về vấn đề cơm áo. Ðời 
sống không quý hơn cơm nước sao? Thân thể không trọng 
hơn quần áo sao? Các con xem loài chim bay liệng trên 
trời, chúng chẳng gieo, gặt, cũng chẳng tích trữ vào kho, 
thế mà chúng vẫn sống vì Cha các con trên trời nuôi 
chúng. Các con không có giá trị hơn loài chim sao? Trong 
các con có ai lo âu mà kéo dài đời mình thêm được một 
giờ không? Sao các con lo âu về quần áo? Hãy xem hoa 
huệ ngoài đồng. Chúng chẳng làm việc nặng nhọc, cũng 
chẳng xe tơ kéo chỉ; thế mà giàu có sang trọng như Vua 
Sa-lô-môn cũng không được mặc áo đẹp bằng hoa huệ. 
Cỏ hoa ngoài đồng là loài sớm nở tối tàn mà Thiên Chúa 
còn cho mặc đẹp như thế, lẽ nào Ngài không cung cấp y 
phục cho các con đầy đủ hơn sao? Tại sao các con thiếu 
đức tin đến thế? Vậy, các con đừng lo âu về cơm áo,  là 
những thứ người ngoại đạo mãi lo tìm kiếm, vì Cha các 
con trên trời thừa biết nhu cầu của các con. Nhưng trước 
hết, các con phải tìm kiếm Thiên Chúa để được Ngài tha 
tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi 
nhu cầu cho các con. Vì thế các con đừng lo âu về tương 
lai, ngày mai sẽ lo việc ngày mai, nỗi khó nhọc từng ngày 
cũng đã đủ rồi.”

CTM

Có người hỏi một danh nhân cách nào để sống một cuộc 
đời bình thản, danh nhân ấy trả lời: “Một bà cụ đã chỉ cho 
tôi bí quyết sau đây: Khi đi, tôi đi chậm rãi, khi ngồi, tôi 
ngồi thật thoải mái; nhưng khi có điều gì lo lắng thì tôi lập 
tức đi tắm và lên giường ngủ.”

Tin chắc mỗi chúng ta đều phải đương đầu với những lo 
lắng trong cuộc sống: Lo lắng về việc học hành của con cái, 
công ăn việc làm, gia đình, về những thiên tai có thể xảy ra 
bất cứ lúc nào, tình hình quốc gia, thế giới, v.v... Tuy nhiên, 
có bao giờ chúng ta nghĩ rằng những giờ phút lo lắng chính 
là những giờ phút vô bổ nhất, và chỉ làm cạn kiệt năng lực 
của bạn không?  

Một nhóm các nhà tâm lý học đã kết luận: 40% những 
gì người ta lo lắng không bao giờ xảy ra, 30% những lo 
lắng khác là những điều đã thuộc về quá khứ, có lo cũng 
chẳng ích lợi gì. Lo lắng về sức khỏe chiếm 12%, nhưng 
các bác sĩ nói rằng, lo lắng chừng nào, sức khỏe càng giảm 

Lo Lắng
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