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Tết là ngày đầu xuân để bắt đầu một năm mới, ngày gia
đình đoàn tụ, ngày để nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt
nhọc. Tết cũng là ngày để bày tỏ tình yêu thương trong gia đình,
bạn bè, hàng xóm. Tình yêu thương ngày Tết được bộc lộ khi
ông bà, cha mẹ âu yếm nhìn con cháu tung tăng trong quần áo
mới, khi các trẻ nhỏ vui thích nhận lì xì, khi bạn bè siết chặt tay,
cười đùa, cùng trao nhau những câu chúc Tết, khi hàng xóm,
láng giềng hàn huyên tâm sự bên tách trà ấm cúng… Tình yêu
thương ngày Tết có mùi nồng nồng của khói pháo, có màu tươi
thắm của hoa xuân, có vị đậm đà của chén trà nóng, có vị ngọt
ngào của mứt kẹo, có âm thanh đầm ấm của câu chào lời chúc,
và có luồng sinh khí mới trong trái tim của người đang yêu. Khi
nói đến tình yêu thương ngày Tết, có lẽ ai cũng mong sao cho
tình yêu thương ấy cứ kéo dài mãi suốt tháng, suốt năm, suốt
đời. Nhưng ước mơ vẫn cứ là mơ ước, điều này ở ngoài tầm tay
với của con người.

Vào một ngày đầu xuân, một con chim không biết từ đâu
bay đến đậu trên mái nhà, chim thấy một lẵng hoa được treo
ở trước cửa ra vào, nó quyết định chọn lẵng hoa ấy để làm tổ
cho bầy chim con của mình. Cho rằng đây là nơi tốt đẹp, chim
mẹ vội vàng bay đi nhặt nhạnh đủ thứ cỏ rác về làm tổ. Nhưng
nó không biết đó là nơi nhiều người qua lại nhất trong ngày,
làm sao nó có thể đẻ trứng, ấp trứng, và nuôi chim con trong
tổ ngay trước mắt mọi người như vậy? Chắc chắn đám trẻ sẽ
phá tổ và đàn chim sẽ phải chịu khổ sở.

Trong khi con người bất lực trước ước mơ có được tình
yêu vĩnh cửu thì Kinh Thánh nói đến “Tình yêu trường tồn bất
diệt.” Tình yêu thương của con người là tình yêu vị kỷ, có giới
hạn, có mục đích… Con người vốn hữu hạn và bất toàn nên tình
yêu thương cũng không trọn vẹn. Chỉ có Ðấng Trường Tồn Bất
Diệt, là Thiên Chúa toàn năng đã dựng nên vũ trụ này mới có
tình yêu thương trường tồn bất diệt.
Con người muôn thuở luôn khát khao tình yêu thương
trường tồn bất diệt, cho dù thuộc chủng tộc nào hay ở vào
thời đại nào. Sự khát khao khắc khoải đó chỉ được thỏa mãn
khi con người tìm đến nguồn của Tình Yêu Thương là Thiên
Chúa, vì Ngài chính là tình yêu thương.
Nhân dịp Xuân Đinh Dậu. Chân Trời Mới kính
chúc quý độc giả hưởng được
Tình Yêu Thương Trường Tồn
Bất Diệt của Thiên Chúa để
Năm Mới 2017 là những ngày
phước hạnh và bình an trong
Chúa Cứu Thế.
–Thiên Bảo

Thật may mắn, bà chủ nhà là một người thương thú vật
nên khi thấy tình cảnh như thế, bà vội đem lẵng hoa ra phía
sau nhà, nơi vắng vẻ, yên tịnh để chim mẹ có thể tiếp tục làm
tổ. Hôm sau, chim mẹ theo thói quen bay đến phía trước cửa
tìm chiếc tổ nó mới làm nhưng không thấy đâu cả, nó bay đi
bay lại, vô cùng lo lắng. Chim mẹ không hiểu được lòng bà
chủ và nó càng không thể hiểu rằng trong nỗi lo lắng tìm kiếm
đàn con thật ra đó là một phước hạnh. Vài ngày sau, chim mẹ
mới tìm ra chiếc tổ ở phía sau nhà. Nhưng thông thường, khi
dời tổ chim như vậy, chim sẽ không dùng tổ ấy nữa, nó sẽ bay
đi nơi khác.
Câu chuyện trên là một điển hình cho tình trạng của một
số người trên đời này. Khi gặp những khó khăn, hoạn nạn
trong cuộc sống, chúng ta thường hay than vãn, trách móc:
“Chúa ở đâu? Tại sao Chúa để con phải khổ thế này? Ngài
đã quên con sao?” Chúng ta không nhớ rằng chính những lúc
như thế chúng ta càng phải nương cậy nơi Chúa. Cha trên trời
không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài cho các hoạn nạn đó xảy
ra là có mục đích và có ích lợi cho chúng ta. Vì thế, khi đối
diện với những khó khăn, hoạn nạn, thay vì lo lắng, than trách,
hay xoay sở, giải quyết theo ý riêng của mình, chúng ta nên
tìm cầu Chúa, xin Chúa bày tỏ bài học Ngài dạy chúng ta qua
các việc ấy. Nên nhớ, Chúa không bao giờ lầm lẫn, và Ngài
cũng không bao giờ đưa chúng ta vào ngõ cụt mà không mở
lối cho ra.
– Nguyễn Sinh

Năm Dậu Nói Chuyện Gà
Gà là một loài chim được nuôi để lấy thịt và trứng. Cái
cảnh gà trống bới đào đất để tìm giun và gọi gà mái tới kéo
theo một đàn con là cảnh nước nào cũng thấy. Vào lúc sáng
sớm, dù ở đâu cũng nghe tiếng gà trống gáy sáng. Tiếng gà
gáy đã trở thành đồng hồ báo thức suốt hàng ngàn năm qua.
Gà là loài chim duy nhất có mồng. Mồng là một miếng
thịt màu đỏ mọc ngay trên đỉnh đầu con gà. Dù gà có cánh
nhưng nhiều con thân hình nặng nề nên chỉ bay được khoảng
vài thước mỗi lần mà thôi, nhất là trong những trường hợp khẩn
cấp. Ngoài ra, gà cũng có cấu trúc như mọi con chim khác.
Trong các nước kỹ nghệ, những trại gà thường nuôi theo
lối sản xuất hàng loạt và rất nhiều. Nghĩa là con gà từ lúc nở
trong trứng ra cho đến khi bị làm thịt, đưa vào thị trường, nó
không hề đặt chân xuống đất và có khi không thấy ánh mặt
trời. Ngay việc nuôi ăn cũng là do máy tự động điều khiển
bằng điện toán.
Theo các nhà khoa học thì gà không phải là một giống
chim khôn ngoan, mặc dù người ta có thể huấn luyện chúng
làm một vài động tác theo phản xạ tự nhiên.
Ngoài việc lấy trứng và ăn thịt, người ta còn nuôi gà để
dùng các chất liệu từ trứng gà chế tạo các sản phẩm như xà
phòng, sơn, và da. Các công ty dược phẩm cũng dùng trứng
gà và một vài phần trong cơ thể gà để chế tạo thuốc. Ngay vỏ
trứng gà nghiền ra cũng là một loại phân bón rất tốt.
Nếu kể về các loại gà thì gà có đến 50 giống tiêu biểu hơn
cả. Mỗi loại gà đều có cùng một vóc dáng và cỡ độ. Người ta
cũng hay cho gà pha giống để có được giống gà theo ý muốn.
Theo khoa học thì gà được xếp vào 12 loại, đa số các loại
này được đặt tên theo vùng nuôi chúng. Gà nuôi lấy thịt và
trứng có bốn loại quan trọng, đó là gà Mỹ, gà Địa Trung Hải,
gà Anh, và gà Asiatic. Tám loại khác được nuôi làm cảnh vì
chúng có cỡ độ khác thường và màu lông cũng khác nhau,
đó là gà châu Âu, gà Pháp, gà rừng, gà Hamburg, gà Đông
phương, gà Bantam, gà Ba Lan, và gà hỗn hợp.
Người ta còn chia gà theo màu lông hoặc hình dạng của
mồng gà, điển hình là các loại mồng: Mồng lá, mồng trà,
mồng dâu, mồng chạc hình V, mồng trích, mồng vua, mồng
đậu, và mồng óc.
Gà Mỹ là gà nuôi ở Mỹ và Canada. Năm loại chính là
Plymouth Rock, New Hampshire, Wyandotte, Rhodes Island
Red, và Rhodes Island White.
Gà Mỹ thường có da vàng chân dưới không có lông và
trái tai màu đỏ. Tất cả gà Mỹ đều đẻ trứng vỏ nâu, riêng loại
Lamona đẻ trứng vỏ trắng.
Gà Địa Trung Hải có loại đẻ nhiều trứng nhất là Leghorn
(còn gọi là Chân Sừng). Một con gà mái trắng Leghorn có
thể đẻ từ 270 đến 280 trứng một năm. Hai loại gà Địa Trung

2

Hải khác là Minorca và Ancona. Gà Minorca là loại đẻ trứng
lớn nhất trong toàn thể giống gà. Gà Địa Trung Hải chân dưới
không có lông và có trái tai màu trắng. Gà loại này đẻ trứng
vỏ trắng. Loại Leghorn và Ancona có da vàng, còn các loại
khác là da trắng.

Chúa Cha sai đến trần gian.
Chúa Giê-xu muốn đem tình thương ấp ủ cứu vớt những
đứa con hư hỏng trở về, nhưng không những họ không nghe lời
kêu gọi mà còn ngăn cản người khác nghe Lời Chúa nữa. Đây
là thái độ ngoan cố đáng trách của giới lãnh đạo thời bấy giờ.

Gà Anh được nuôi để ăn thịt. Gà Anh chân dưới không có
lông và trái tai màu đỏ. Tất cả đều da trắng trừ loại Cornish, da
vàng. Gà Dorking và Redcap đẻ trứng vỏ trắng, các loại khác
đẻ trứng vỏ nâu. Hầu hết mỗi chân gà có bốn ngón, riêng gà
Dorking có năm ngón.

Chúa Giê-xu đến trần gian lần thứ nhất không phải để
phán xét tội của nhân loại mà Ngài muốn chứng minh tình
yêu, sự tha thứ, và sự cứu vớt của Thiên Chúa đối với nhân
loại. Cao điểm của cuộc vào đời là hy sinh chịu thay án phạt
cho con người.

Gà Asiatic là loại gà lớn, được nuôi để biểu diễn. Các loại
nổi tiếng là Brahma, Cochin, và Langshan. Loại gà này chân
dưới có lông và trái tai màu đỏ. Tất cả đều đẻ trứng nâu và da
trắng, trừ loại Langshan đen là da trắng. Ba loại gà này xuất
phát từ Trung Hoa.

Trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu phán rằng, khi Ngài bị
treo lên thập giá, Ngài sẽ kéo mọi người đến với Ngài. Sự chết
của Chúa đã cho con người đặc ân là nhờ lòng tin mà được tha
tội, tái tạo, và được trở lại gọi Thiên Chúa là Cha, và hưởng
mọi ân lành đã dành sẵn cho người tin nhận Chúa.

Nghề nuôi gà vịt xuất phát từ Ấn Độ rồi lan tràn đến
các vùng Babylon, Ai Cập, Hy Lạp, và Palestine. Theo Kinh
Talmud của Do Thái thì con dân Chúa bị cấm nuôi gà vịt trong
vùng Giê-ru-sa-lem, vì côn trùng từ phân gà vịt có thể làm ô
nhiễm các loại thịt dâng lên làm tế lễ trong đền thờ. Gà được nói
đến trong Phúc Âm có lẽ là do người La Mã nuôi. Tuy nhiên,
người ta tìm được hai con dấu tại Palestine thời cổ có khắc hình
gà trống. Như vậy, chứng tỏ giống gà được nuôi tại Palestine có
từ ngàn năm trước Công Nguyên. Các con dấu thuộc thế kỷ thứ
bảy trước Công Nguyên cũng có hình gà trống.

Khi Chúa ở trần gian, Ngài đã thấy rõ con người hoàn
toàn cứng cỏi, vô tín, không ai chịu nghe tiếng Chúa và đến
với Ngài. Hình ảnh gà mẹ túc gọi con thật trìu mến, đẹp đẽ.
Gà mẹ thường túc gọi con mỗi khi có diều hâu hay quạ bay
lượn gần đó tìm cách bắt gà con. Đàn gà con sẽ làm mồi cho
quạ hay diều hâu nếu không chịu nghe tiếng gà mẹ gọi về ẩn
tránh. Trên thực tế, gà con thường không chịu nghe tiếng mẹ
gọi, vì nó đã được gà mẹ dạy như thế. Nhưng nhiều khi con
người cũng xử sự như gà con dại dột, không chịu nghe tiếng
cảnh báo trở về mà cứ mải mê trong trần gian, trước sau gì
cũng làm mồi cho quỷ dữ.

Trên đây là tổng quát về loài gà. Kinh Thánh cũng nói đến
gà như sau:

Trường hợp thứ hai là khi Chúa nói với ông Phi-e-rơ, một
môn đệ thân tín, sẽ chối Chúa lúc gà gáy. Quả nhiên vào lúc
gần sáng, ngày người ta xử án Chúa, ông Phi-e-rơ đã chối
không biết Chúa Giê-xu ba lần. Khi gà gáy, ông mới nhớ đến
lời Chúa, ông vô cùng ăn năn thống hối. Như thế tiếng gà gáy
cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai sống trong đời
trần tục, phạm nhiều lỗi lầm, phủ nhận Chúa qua lời nói, thái
độ, và hành động của mình.

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh gà mẹ túc con để dạy về việc
dân Chúa cứng cỏi trong Ma-thi-ơ 23:37; và gà được nói đến
trong Lu-ca 13:34 chứng tỏ rằng gà là súc vật nuôi trong nhà
ở nơi nào đó trong vùng Giê-ru-sa-lem.
Gà gáy khoảng nửa đêm về sáng đã được dùng để đánh
dấu thời gian, vì thế canh ba và canh tư của người La Mã lúc
ấy được gọi là lúc gà gáy (Mác 13:35).

Ngày nay, tiếng Chúa vẫn kêu gọi chúng ta mỗi ngày.
Chúa dùng nhiều cách để nhân loại nghe được tiếng Chúa.
Chân Trời Mới mời quý độc giả bình tâm nghe Lời Chúa kêu
gọi mà đến ẩn náu trong vòng tay thân yêu của Ngài để không
bị giông bão vô thần, vô tín đày đọa, gặt lấy đau khổ bi thương
trong đời này và trong cõi vĩnh hằng. Xin lắng nghe tiếng
Chúa đang nhắc nhở trong lương tâm mình, hãy đầu phục
Ngài, vì một ngày nào đó mỗi người sẽ phải ứng hầu trước tòa
án của Chúa để trả lời về thái độ không tin của mình.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, không thấy nói đến gà khi
liệt kê gia súc. Tuy nhiên, trong I Các Vua 4:23 có nói đến loại
gà vịt béo tốt.
Trong Kinh Thánh Phúc Âm, có hai trường hợp Chúa
Giê-xu nói đến gà. Trường hợp thứ nhất được ghi trong
sách Ma-thi-ơ 23:37 và Lu-ca 13:34: "Hỡi Giê-ru-sa-lem,
Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những
người chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần Ta muốn nhóm
họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà
các ngươi không muốn!"

Bạn thân mến, năm Đinh Dậu có điều gì sẽ xảy ra, không
ai biết. Nhưng Chúa biết rõ. Chúa luôn sẵn lòng hướng dẫn
bạn, không phải một năm, nhưng suốt cuộc đời, nếu bạn bằng
lòng mời Chúa vào lòng ngay giờ này. Đây là việc làm chính
đáng, quan trọng, và hạnh phước nhất. Vì tin nhận Chúa, bạn
sẽ bước vào một thời điểm mới, không phải chỉ một năm,
nhưng suốt cõi vĩnh hằng hạnh phước.

Chúa Giê-xu nặng lời chỉ trích giới cầm quyền Do Thái
đương thời, vì Chúa muốn đưa con dân Ngài vào giáo lý của
Chúa để họ được hưởng tình yêu thương tha thứ và tái tạo,
nhưng họ đã tìm đủ cách ngăn chặn. Chúa cho họ biết rằng
theo lịch sử, người Do Thái đã nhiều lần chối bỏ Lời Chúa
truyền qua các sứ giả của Ngài, họ cũng đã từng giết nhiều
sứ giả, và họ cũng sẽ giết Chúa là Sứ Giả quan trọng nhất của

– CTM
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điều lành mạnh. Khi lớn lên, bước vào đời, va chạm với mọi
lắt léo phức tạp của hoàn cảnh và con người, học chịu đựng,
tập phấn đấu, biết đau khổ, nếm hạnh phúc, để hiểu rằng cuộc
đời mang đủ đề tài trong thư viện. Cuộc sống không chỉ là
tình cảm lãng mạn mà còn là những đấu đá khắc nghiệt. Một
thư viện tốt là một thư viện chứa mọi thể loại, phục vụ mọi
nhu cầu chính đáng. Một cuộc đời tốt là một cuộc đời phong
phú trong nhiều khía cạnh, để mang lại lợi ích cho bản thân và
người xung quanh.

Một Ngày – Một Đời
Có một người, tạm gọi là X, sáng sớm kia thức giấc, bỗng
thấy cuộc đời chán nản vô vị quá, dù đang trong lúc năm hết
Tết đến, mọi người đang xôn xao chào đón Xuân về. X chẳng
biết phải làm gì, thẩn thờ lên xe chạy lòng vòng quanh phố,
chợt có ý nghĩ, hãy đến thư viện. Thế là X đến thư viện.
Vừa bước vào thư viện, bên tay phải, ngay cửa ra vào, là
phần phim trẻ em, X dừng lại. X nhớ người ta khi buồn hay
nói, “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ” như để tìm lại niềm vui
thời thơ ấu. Đúng vậy, khu vực phim dành cho trẻ em đều
thể hiện những gì vui tươi, linh hoạt, hồn nhiên, mang tính
cách giải trí lành mạnh và giáo dục. Từ những phim truyện
thiếu nhi, đến các phim hoạt hình, phim tài liệu, phim giáo
dục về kiến thức và tính cách, tất cả đều nhằm đem lại niềm
vui và sự thích thú cho các em để giải trí, học hỏi, và tăng
tiến tốt hơn về mọi mặt. Hầu hết các phim thiếu nhi đều mang
ít nhiều tính giáo dục. Những phim truyền thống như Công
Chúa Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, hay phim Công Chúa Ngủ
Trong Rừng, đều mang những sự dạy dỗ nào đó cho các em.
Khi lướt qua các đề tựa của phim trẻ em, X cảm thấy tâm hồn
nhẹ nhàng vui tươi hơn, sự hồn nhiên thay cho nỗi lo âu, và
niềm vui thanh thoát thay cho những nỗi buồn trĩu nặng.

X vui mừng trở về nhà, ngồi xuống bàn, ôm quyển Kinh
Thánh vào lòng. Quyển Kinh Thánh là Lời Chúa ban cho
nhân loại. Quyển Kinh Thánh là một thư viện cô đọng cuộc
đời con người và chương trình của Chúa để đem lại hạnh phúc
cho con người mà Ngài yêu thương. Quyển Kinh Thánh gồm
có 66 sách riêng biệt. Các sách được trước tác bởi những
người khác nhau, trong bối cảnh, thời gian và đề tài khác nhau,
gộp lại như một thư viện hoàn hảo để hướng dẫn con người
trong cuộc sống.
Trong một ngày mùa Xuân, X thấy được cả một đời thăng
trầm trong sự dẫn dắt của Đấng Toàn Năng. Trước thềm Năm
Mới, X cầu xin Chúa hướng dẫn mình để mỗi ngày trong 365
ngày tới đều góp phần khiến cuộc đời X được toàn vẹn trong
thánh ý Chúa.
– Bình Minh

Cạnh bên dãy phim cho trẻ em là phim cho người lớn.
Từ ngữ “phim cho người lớn” ở đây không có nghĩa là phim
không đàng hoàng. Nó chỉ có nghĩa là phim phổ thông cho
người lớn. Và từ khu vực này, cạnh đó là từng hàng từng dãy,
đầy những sách báo, tài liệu về mọi đề tài, mọi khía cạnh trong
cuộc sống, được ngăn chia trật tự theo thể loại và chạy dài suốt
tòa nhà rộng lớn, lên cả phân nửa tầng hai trên lầu. Sau những
giờ phút thư giãn ở khu vực phim cho trẻ em, X cảm thấy
bừng tỉnh khi bước vào khu vực phim của người lớn. Đây
là lúc người ta rời khu vườn trẻ thơ để bước vào thế giới đa
dạng muôn màu của người lớn. Từ phim ảnh đến tài liệu, sách
báo, X thấy cả đời người dàn trải trên từng ngăn kệ. Có đủ
thể loại được trưng bày: Phim tình cảm, xã hội, gia đình, hài,
hành động, võ thuật, gián điệp, chiến tranh, tâm lý, hồi hộp,
ma quái, lịch sử, tiểu sử, địa lý, thiên nhiên, chính trị, khoa
học, khoa học giả tưởng, âm nhạc, thể dục, du lịch, y tế, sức
khỏe, cẩm nang đủ loại, gia chánh, tài chánh, sách giáo khoa,
bách khoa, tự điển, tin học…. Tất cả những gì xảy ra trên thế
gian, đều có mặt trong thư viện. X bất ngờ nhận ra đời người
thật phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Những tương phản trong
cuộc sống thêm biết bao thi vị cho đời. Đời X có lúc buồn, có
lúc vui, có lúc thành công, có lúc thất bại, có lúc bệnh, có lúc
khỏe, có lúc yêu đời có lúc chán đời. Tất cả tập hợp lại để tạo
thành cuộc đời của X, một cuộc đời đặc biệt, không giống ai
khác trên trần gian này, khiến X nhận biết mình là một cá thể
riêng biệt trong toàn cầu, dù chia sẻ mọi nỗi niềm chung của
nhân loại nhưng vẫn riêng trong tính cách của một cá nhân.

Thoát Vòng Nghiện Ngập
Mặc dù chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi đầy nhiệt huyết, năng lực,
và sung mãn, tôi như một người từ trên cao bị rơi xuống vực
thẳm. Từ một khởi điểm đầy hứa hẹn, tôi buông mình sa đọa
để rồi thành một tay ghiền rượu hạng nặng, không sao bỏ. Tôi
đã bỏ mặc cuộc đời mình cho số phận. Được sinh trưởng trong
gia đình mà cha mẹ đều là nhà giáo, lại là con trai duy nhất
trong sáu anh em nên cha mẹ đã đặt biết bao kỳ vọng nơi tôi.
Chính tôi cũng từng ôm mộng trở thành một người tri thức nên
tôi đã cố gắng trong mọi lãnh vực: Học vấn, thể thao, và nghệ
thuật. Tuy nhiên, khi chọn môn học, ngành nghề cho tương lai
của mình thì tôi và cha mẹ lại bất đồng ý kiến. Chỉ vì không
theo ý mình mà tôi đã bỏ bê việc học, tôi phản kháng bằng
cách lao mình vào cuộc sống phiêu lưu không mục đích. Tôi
đã gây bao nỗi buồn cho cha mẹ và các em gái.
Tôi được nhận vào làm việc cho một tờ báo địa phương.
Tôi sống với thái độ bất cần và tin theo thuyết định mệnh và
tịch diệt (tức là thuyết chủ trương cả thân thể lẫn linh hồn con
người đều sẽ bị tiêu diệt). Dường như mỗi ngày đều có một
áng mây mờ bao phủ trên tôi. Tôi luôn trách cha mẹ đã gây
những khó khăn cho mình nên tôi cứng lòng không chịu nghe
lời khuyên dạy của cha mẹ thay đổi nếp sống bừa bãi. Ðể lấp
đầy sự chán nản, vô vọng, tôi bắt đầu uống rượu, dần dần tôi
trở nên một tay nghiện rượu lúc nào không biết.

Trong phút giây, mọi chán nản vô vị tiêu tan, X thấy được
giá trị của đời mình, hiểu được những điều quý báu Chúa đã
dành riêng cho X. Thật thâm thúy khi thấy rằng, lúc mình còn
nhỏ, mình ngây thơ lắm, chỉ biết học tập và vui chơi với những

Suốt một năm bị ma men dày vò, tôi sa sút đến nỗi phải
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vào viện điều dưỡng cai rượu. Cũng vì vậy mà tôi bị tòa báo
cho nghỉ việc. Trong viện điều trị, tôi bị nhốt trong một xà
lim, hoàn toàn cách biệt với những bệnh nhân khác. Một
mình trong căn phòng ảm đạm, tôi suy nghĩ về cuộc đời mình.
Bạn bè tôi đều tốt nghiệp đại học, họ đem sở đắc học hỏi của
mình ra để phục vụ xã hội. Còn tôi, tôi chỉ là một bợm rượu
khốn nạn, đơn độc, vô dụng. Chính sự mặc cảm ấy đã giúp tôi
có nghị lực, và tôi quyết tâm bỏ rượu. Tôi tuân theo mọi kỷ
luật, mọi chỉ dẫn của bác sĩ. Ba tháng sau, tôi được xuất viện.
Nhưng áng mây mờ ngày nào vẫn bao phủ trên tôi. Chỉ năm
ngày sau, vì buồn chán, tôi la cà nơi các quán rượu, và ma men
lại làm chủ bản thân tôi.

ích lợi gì. Tôi cảm thấy dường như mỗi ngày mình càng sa
xuống hố sâu không đáy.
Trải qua bao cay đắng, một Chúa Nhật nọ, tôi mạnh dạn
đến bên mẹ và lần đầu tiên tôi hỏi: “Mẹ ơi, con phải làm gì
bây giờ?” Đưa mắt đau khổ nhìn tôi, bà thổn thức: “Con ơi,
nguyên do nỗi khổ của đời con là vì con không có lòng tin
thiên thượng.” Ðồng thời cũng ngày hôm ấy, tôi nhận được
thư của một nữ tín hữu cao tuổi đạo Tin Lành. Bà mời tôi đến
nhà thờ để nghe giảng về Phúc Âm, và bà trưng dẫn Lời Chúa
Giê-xu: “Ta là Ðường Đi, Chân Lý, và Nguồn Sống.” Tuy
hai sự việc xảy ra trong cùng một ngày có tính cách thần hựu,
nhưng tôi vẫn không đi nhà thờ. Tôi khước từ sự mời gọi bằng
cách đi ra quán và uống rất nhiều rượu. Vì không đủ trả tiền
rượu nên chủ quán theo tôi về nhà để đòi tiền. Tôi biết cha mẹ
không còn hơi sức để la mắng tôi nhưng không hiểu sao tôi lại
cảm thấy sợ khi phải đối mặt với cha mẹ. Người chủ quán lấy
tiền xong rồi về, tôi cũng vội đi ra theo.

Tôi bực tức khi thấy mọi chữa trị cũng như thuốc men chỉ
được hiệu quả trong năm ngày. Tôi vẫn là một tên bợm rượu.
Trong suốt những năm trung học, điều gì tôi quyết tâm thực
hiện đều đạt được kết quả mỹ mãn. Nhưng giờ đây, dù cố gắng
bao nhiêu, kết quả cũng là không. Lòng tin của tôi tan biến,
mọi hy vọng bay xa, tôi đau đớn và thấm thía cho sự bất lực
của mình. Ngày qua ngày, tôi để mặc cho nỗi chán chường
xâm chiếm tâm linh, tôi không tha thiết đến sự sống, và rồi tôi
đã uống thuốc ngủ để kết thúc cuộc sống mình. Một lần nữa
điều tôi làm lại không như ý muốn. Tôi được cứu sống, lại tự
tử, và lại thất bại. Rượu đã hoàn toàn điều khiển con người tôi.
Không có việc làm, không có tiền, tôi đem những thứ mình
có đi cầm. Khi không còn gì để cầm, tôi bắt đầu ăn cắp tiền
của cha mẹ và các em gái để mua rượu. Tôi say men đến nỗi
không thể điều khiển được hành động của mình. Một lần nữa,
gia đình phải đưa tôi vào Ðại Học đường Hirosaki để cai rượu.
Lần này tôi nằm điều trị hơn năm tháng.

Bước đi trong vô định, tôi lạc vào một nhà thờ Tin Lành
nho nhỏ. Nhớ những ngày còn học trung học, tôi thường cùng
đám bạn đi sinh hoạt tại nhà thờ nhưng chưa bao giờ tìm hiểu
về Đạo. Hôm nay, như một phép màu, bước chân vô hướng
ấy đã dẫn tôi đến với Chúa. Vừa thấy vị cao niên đứng nơi
góc phòng và như có ai thôi thúc, tôi chẳng chút e dè đến bên
ông, nói với ông mọi điều về mình như một lời thú tội. Sau khi
nghe tôi trình bày, vị cao niên ấy chính là Mục sư nói cho tôi
hiểu về Chúa Giê-xu, về tình yêu, và về ơn cứu rỗi của Ngài.
Tôi lắng nghe với tấm lòng thống hối và xin Mục sư giúp tôi
làm cách nào để có thể đuổi ma men ra khỏi thân thể mình. Vị
Mục sư đặt tay lên vai tôi cầu nguyện, trong giây phút ấy, tôi
thấy như cả một gánh nặng ngàn cân đang rơi xuống. Giờ đây,
ma men không còn chiếm hữu tâm trí tôi nữa. Tôi đã có Chúa
Giê-xu làm Chủ cuộc đời mình, chính thật Ngài là “Ðường Đi,
Chân Lý, và Nguồn Sống” của tôi.

Nhưng vừa khi được xuất viện, mọi thói hư tật xấu liền
quay lại với tôi. Cả gia đình phải chịu sự nhục nhã vì đứa con
hư hỏng này. Vì buồn phiền, cha tôi phải vào viện điều trị
bệnh mất ngủ. Ông còn đối diện với nguy cơ bị sa thải khỏi
trường học. Các em gái tôi vì quá xấu hổ nên cứ quanh quẩn
trong nhà, ngoài giờ làm việc, chúng không dám đi đâu. Chỉ
vì tôi mà cả gia đình phải sống một cuộc đời địa ngục. Họ phải
gồng gánh số nợ khổng lồ cho chi phí điều trị của tôi. Thấy
hoàn cảnh cùng khốn của gia đình, tôi xin được vào viện điều
trị cai rượu.

Từ đó, chẳng những tôi cai rượu, cai thuốc lá, mà từ nhân
cách, thái độ sống, quan điểm đạo đức cho đến tính khí nóng
nảy, hay dao động của tôi cũng được đổi mới. Nét mặt, thần
thái cho đến thân thể của tôi cũng tươi tắn hơn. Tôi không
phủ nhận mọi trợ giúp từ các bác sĩ, từ thuốc men, từ sự tận
tâm của người thân… những điều đó rất cần thiết trong cuộc
sống nhưng không đủ sức để giúp tôi khống chế bản ngã của
mình. Nếu tôi được chết như ý muốn thì có lẽ tôi đang ở nơi
hỏa ngục đời đời. Cảm tạ Chúa đã kéo tôi lên từ hố sâu vực
thẳm. Nhờ tin nhận Chúa Giê-xu làm Chủ cuộc đời mình và
nhờ mọi Lời của Ngài trong Kinh Thánh mà tôi đã được thoát
khỏi chứng nghiện rượu.

Lần thứ ba tôi xuất viện với tinh thần khỏe mạnh, tôi bắt
đầu cuộc sống mới. Ít lâu sau, tôi tìm được việc làm tại Tòa
Thị Chính. Cha mẹ và các em tôi hết sức vui mừng. Nhưng
niềm vui ấy chưa trọn thì tôi bị tống cổ ra khỏi Tòa Thị Chính.
Thật khó cho một tay bợm rượu như tôi, thà đừng bao giờ
đụng vào rượu nhưng một khi đã nhấp môi thì thế nào cũng
phải uống cạn chai. Sự thèm khát đã chiến thắng tôi và để có
tiền mua rượu tôi đã phạm tội biển thủ tài chánh của Tòa Thị
Chính. Tánh nào tật nấy, tôi vẫn là một tên bợm rượu.

Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi tha thiết mời gọi những
ai đang chìm đắm trong trụy lạc, đang gắng sức chống trả
những nghiện ngập, đang đau đớn dưới gánh nặng tội lỗi…
hãy hạ mình tìm cầu Chúa Giê-xu, là Đấng duy nhất có quyền
năng đánh tan mọi thế lực trên trần gian này.

Lần này chính tôi cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhận
thấy sự đau khổ của cha mẹ, tôi đâm ra chán ghét mình, ghét
cả ngày mình được sinh ra, nhưng tôi vẫn không thể tự chủ và
có đủ sức thay đổi bản thân. Trong cơn tuyệt vọng, tôi theo
một tôn giáo mới của Nhật là Soka Gakkai. Tôi đọc nhiều sách
nói về kinh nghiệm cai rượu nhưng rốt cuộc nó chẳng cho tôi

CTM chuyển dịch từ câu chuyện
của anh Tomohiko Narita.
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Lời Mời cho Năm Mới

Xuân Cứ Đến

Tết cổ truyền là một tập quán lâu đời và có ý nghĩa rất quan
trọng đối với người Việt Nam chúng ta. Cứ qua Tết Dương Lịch là
nhà nhà lại xôn xao chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Người nào năm này
được mọi việc trôi chảy, ăn nên làm ra thì chuẩn bị ăn Tết lớn, vui
mừng vì một năm thuận lợi. Ai không gặp nhiều may mắn thì cũng
gạt hết qua một bên chuẩn bị đón Tết với mong ước những khó
khăn năm cũ sẽ qua và năm mới sẽ hứa hẹn những điều mới mẻ.

Lại năm mới để rồi thành năm cũ
Tháng ngày bay lưu lại bóng thời gian
Ôi cõi người lần bước đến suy tàn
Xuân cứ đến xác thân chờ mục nát.

Linh Cương

Tết đến là dịp để sum họp gia đình, con cái nơi xa đưa cháu về
thăm ông bà, cùng đi chúc Tết láng giềng bà con. Thế nên ngày tết
cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho mỗi người khác nhau.
Nhiều gia đình lo cưới gả mùa tết, thêm dâu thêm rể; gia đình thêm
đông vui, ấm cúng. Nhiều gia đình lại ăn Tết mới trong hoài niệm
về những ngày Tết cũ với những người thân không còn bên cạnh.
Nhìn chung, khi Tết đến, mọi người đều háo hức và mong chờ một
năm mới nhiều điều mới, tràn đầy phước lộc. Đó là dịp để chúng
ta trao cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất, ao ước cho nhau những điều
thuận lợi trên con đường đời. Dù vậy, không phải ai cũng may mắn
có được cuộc đời như mong muốn, không phải ai cũng tìm được ý
nghĩa cuộc sống cho riêng mình, và không phải ai cũng thỏa lòng
với những gì cuộc sống đem lại. Thế nhưng, tôi may mắn biết được
một lời hứa từ Thiên Chúa rằng chúng ta sẽ được Ngài biến đổi trở
nên một con người mới, được Ngài bảo bọc chở che nếu chúng ta
tìm đến và bằng lòng ở trong Ngài như trong Thánh Kinh có chép:
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;
những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.”*
Nhân dịp Tết đến, tôi xin gửi đến Bạn lời mời từ Thiên Chúa,
hãy đến trong Ngài để cuộc sống được thay đổi. Tôi không chắc
đường đời của Bạn sẽ luôn suông sẻ, nhưng tôi tin chắc nếu Bạn
đến cùng Chúa, Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ Bạn. Dù trong thuận
cảnh hay nghịch cảnh, Bạn không còn phải bước đi một mình, bèn
là cùng đi với Chúa. Và “nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì
còn ai nghịch với chúng ta được?”
Và này, mùa đông đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Bông hoa
nở ra trên đất; mùa hát xướng đã đến nơi. Cầu chúc Bạn một mùa
hát xướng vui tươi và một Năm Mới tràn đầy ân phước từ nơi Thiên
Thượng.			
* Thư II Cô-rinh-tô 5:17					

						

-Trang Thư
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Từ đáy mộ có nghe đâu tiếng hát
Óc tim đau hằn gợn nếp u buồn
Đêm cứ dài cho giấc ngủ chập chờn
Lẽ sống chết đu đưa niềm khắc khoải.
Màu xanh đó sẽ trở màu tê tái
Trăng sao xanh rồi nát với càn khôn
Đi về đâu an nghỉ mảnh hồn đơn
Đời thiếu Chúa cuộc đời thêm héo hắt.
Nguyện Chúa của những xuân hồng đậm mát
Giúp thế nhân cảm nhận Đức Toàn Năng
Quyền oai Ngài trên vạn vật thời gian
Hiện diện thánh nung sôi lòng kính Chúa.
Xuân cứ đến cho hoa lòng lại nở
Ru hồn say cung nhạc vạn lời chim
Đôi tay gầy hứng nắng rải bên thềm
Tình Thiên Chúa mênh mang trời ảo diệu.

đổ tấm lòng mà cầu nguyện với Chân Thần, nhân danh Chúa
Cứu Thế Giê-xu. Ðó là lần đầu tiên trong đời anh cầu nguyện.
Lúc ấy, anh học biết rằng thật có Chân Thần là Ðấng có quyền
năng rửa sạch cuộc đời tối tăm tội lỗi của mình bởi máu quý
giá của Chúa Cứu Thế. Anh khám phá ra ý nghĩa của cây thập
tự, tại nơi đó, Chúa Cứu Thế đã gánh vác và trừ bỏ tất cả tội lỗi
của người nào tin nhận Ngài. Ðêm đó, Chân Thần đã cứu anh
Burke. Ðêm đó, anh tin lời hứa của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và
tiếp nhận được sự sống mới của Ngài.

Đổi Mới
Valentine Burke là một tướng cướp khét tiếng chuyên
dùng vũ khí. Burke từng bị tù trong trại giam dành cho thiếu
nhi phạm pháp khi mới 12 tuổi. Lớn lên, Burke là một thanh
niên khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt gân guốc, cứng
cỏi, và có thói quen xấu là luôn miệng chửi rủa. Bị giam cầm
liên tiếp nhiều năm, Burke không ngớt chửi rủa các giám ngục
cách thậm tệ.

Sáng hôm sau, khi đội lính canh gác đang đi quanh xà
lim, anh Burke bắt đầu nói một lời êm dịu với họ. Họ trố mắt
nhìn nhau kinh ngạc. Khi giám ngục đến, anh Burke chào ông
như một người bạn thân và cho giám ngục biết mình đã nhờ
bài giảng của ông Moody mà tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Vị giám ngục quay lại nói với người lính trực: “Hãy thả nó ra
khỏi xà lim.” Ðến ngày xét xử, vì có một vài điều không rõ rệt
nên anh Burke được tòa tha bổng. Anh không có bạn bè trong
thành phố đó, và ai cũng biết anh là một tên cướp, nên anh đã
phải sống nhiều tháng túng quẩn, nhục nhã, và khổ sở. Khi đi
xin việc, người ta nhìn thấy những nét phong trần dễ sợ trên
gương mặt gian ác đó nên không ai chịu nhận anh làm việc.
Song anh vẫn can đảm và nhờ quyền phép của Thiên Chúa mà
chiến đấu với mọi thử thách. Nhận thấy dấu vết tội lỗi trong
quá khứ còn in rõ trên mặt mình, anh Burke cầu xin Chúa thay
đổi vẻ mặt mình trở nên hiền lành, có như vậy, anh mới kiếm
được việc làm lương thiện. Chúa đã nhận lời cầu xin của anh.
Nhà truyền bá Phúc Âm Moody kể lại rằng, một năm sau, ông
gặp anh Burke ở thành phố Chicago, anh hoàn toàn như một
người khác, một người hiền lành, tử tế, dễ thương. Ðó là việc
Chúa đã làm để đáp lời cầu nguyện của bất cứ người nào hết
lòng tin cậy Chúa.

Khi còn ở tuổi thanh niên, nhà truyền bá Phúc Âm D. L.
Moody đến thành phố St. Louis, nơi Burke đang sống để phát
động một chương trình truyền giảng Tin Lành. Tờ báo lớn của
thành phố quyết định sẽ đăng những lời tuyên bố, giảng dạy,
cầu nguyện, và khích lệ của Diễn giả Moody. Ông Moody
bối rối khi được tin đó, ông quyết định sẽ trích dẫn nhiều câu
Thánh Kinh trong bài giảng của mình. Ông nghĩ rằng, một khi
báo phát hành, dù cho những lời nói của ông thất bại, thì vẫn
còn đầy những câu Thánh Kinh trong các bài giảng đó. Ông
tin quyết rằng: Lời Chúa chẳng bao giờ trở về luống công. Quả
nhiên, nhật báo này liên tục đăng các bài giảng của ông với
nhiều câu trích dẫn từ Kinh Thánh. Muốn cho các bài giảng
được nhiều người chú ý, một biên tập đã cho in ngay ở trang
đầu, cột đầu, để những người không đến nghe ông giảng cũng
có thể đọc mỗi lời ông đã nói. Lúc ấy, anh Burke đang bị giam
trong xà lim, chờ ngày xét xử. Ngồi một mình, anh liên tục
chửi rủa và gắt gỏng với những giám ngục. Thình lình, một ai
đó ném tờ báo vào xà lim, và một hàng tựa lớn đập mạnh vào
mắt anh: “Người giám ngục thành Phi-líp bị mắc lưới như thế
nào?” Burke ngồi xuống, lấy báo vừa đọc, vừa cười rũ rượi,
cố tìm hiểu xem người giám ngục kia bị mắc lưới như thế nào.

Suốt một thời gian khá dài anh vẫn không tìm được công
việc gì chắc chắn. Một hôm, có lệnh đòi anh đến tòa án. Anh
liền đi với lòng nặng nề và nghĩ thầm rằng: “Họ lại đem xử ta
vì một tội ác nào ngày trước. Nếu thật ta có tội, ta sẽ nhận ngay
vì ta đã chừa bỏ thói quen nói dối rồi.” Nhưng khi anh Burke
đến nơi, vị thẩm phán niềm nở chào anh và hỏi: Dạo này anh
ở đâu, anh Burke?

Thật là một đầu đề lạ lùng không giống như các bài mà
báo chí thường đăng. Ðúng là bài giảng Phúc Âm của ông
Moody đêm hôm trước, khi Burke đọc đến tên Phao-lô và
Si-la, một cơn động đất lớn, và đến câu: Tôi phải làm chi cho
được cứu rỗi, thì anh kêu lên rằng: “Bài báo gì mà rỡm thế!
Báo mà lại in những điều điên dại này sao?” Anh nhìn chỗ in
ngày tháng, phải, buổi sáng nay, báo vừa mới ra khỏi máy in,
anh ném tờ báo xuống đất kèm theo lời nguyền rủa, rồi quay
cuồng trong xà lim như một con sư tử bị sập hầm. Nhưng một
lúc sau, anh lượm tờ báo lên và đọc lại bài giảng Phúc Âm đó.
Sự yên tịnh lần lần thấm vào tâm trí anh. Anh đọc đi đọc lại
bài giảng đó với những lời lạ lùng. Có một điều gì mới lạ thấu
vào lòng tên tướng cướp. Anh tự hỏi: “Thế nghĩa là gì? Ðã hơn
20 năm qua, ta là một tên cướp bị tù tội mà không bao giờ thấy
sự gì mới lạ trong tâm hồn. Ðược cứu rỗi nghĩa là gì? Ta đã
sống như một con chó, ta bắt đầu thấy chán đời sống ô nhục
này rồi. Nếu thật có Chân Thần như ông nào đó đã viết trên
báo, thì ta tin rằng Chân Thần ấy cũng vui lòng cứu ta, miễn là
ta rất muốn được cứu.”

- Thưa ông, tôi ở New York.
- Hiện nay anh làm gì?
Anh đáp: Tôi đang cố tìm một việc làm lương thiện.
Thẩm phán lại hỏi: Anh vẫn theo đạo Chúa như anh nói
với tôi ngày trước chứ?
- Thưa thẩm phán, dù tôi ở trong tình cảnh rất khó khăn,
nhưng tôi chưa bao giờ mất đức tin trong Chúa Cứu Thế đâu.
Thẩm phán tiếp: Anh Burke ơi, tôi đã theo dõi từng hành
động của anh ở New York. Lúc đầu, tôi tưởng đạo anh cũng là
một thứ đạo giả dối. Nhưng tôi nói rõ cho anh biết rằng: Tôi
nhìn nhận anh đã chân thành sống cuộc đời theo Chúa Cứu

Chẳng mấy chốc tới nửa đêm. Sau những giờ hối hận, ăn
năn, cay đắng về cuộc đời xấu xa của mình, anh Burke dốc
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Thế Giê-xu, nên hôm nay tôi mời anh đến đây, tôi có ý muốn cho anh làm nhân viên canh gác dưới
quyền tôi. Anh có thể làm việc ngay bây giờ.
Anh Burke vui mừng tận tâm và trung tín trong công việc nên anh rất được mọi người yêu mến.
Ngày kia, nhà truyền bá Phúc Âm Moody có việc đi ngang qua tòa án, liền ghé vào thăm anh Burke.
Ông thấy anh đang được tòa án tín nhiệm đến mức giao cho anh trách nhiệm canh giữ một số kim
cương đang được ký thác trước tòa trị giá tới 60 ngàn Mỹ kim.
Sau đó ít lâu, một Hội Thánh ở St. Louis mời một diễn giả đến truyền giảng Phúc Âm, nhưng người
này không thành công. Có người bàn nên mời Valentine Burke đến truyền giảng Phúc Âm thay thế. Cả
ngày lẫn đêm, anh Burke phụng sự Chúa tại nhà thờ St. Louis và đã đem rất nhiều người quay về với
Chúa. Vô số người đã được cứu khỏi cuộc đời tội lỗi, xấu xa, hư hoại sau khi được nghe anh Burke
nói Phúc Âm và sống Phúc Âm. Ðó là bằng chứng không ai có thể chối cải về quyền năng diệu kỳ của
Chúa, vì “Phúc Âm là quyền năng của Ðấng Tạo Hóa để cứu rỗi mọi người tin nhận.”

Chaân Trôøi Môùi
vaên phaåm nguoàn soáng
phaùt haønh

Với sự cộng tác của:
Bình Minh, Thiên Bảo,
Thiên Đăng, Trang Thư,
Vĩnh Phước, Vĩnh Sinh.

– CTM
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