
Người Mỹ gốc Á châu là sắc dân đạt được mức thu 
nhập cao và phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Theo 

kết quả nghiên cứu của Hoa Kỳ (U.S Census Bureau), đây là 
nhóm có trình độ cao nhất.

Hơn phân nửa người Á châu tại Mỹ, có trình độ cử nhân 
chiếm 54%. Hồi năm 1995 tỷ số này là 33%. Thật là một số 
đáng nể trong khi toàn bộ dân số Hoa Kỳ tỷ số người có trình 
độ cử nhân chỉ là 33%.

Cơ quan nghiên cứu cho biết thêm tỷ số đạt được trình 
độ cử nhân của nhóm người Á châu di cư và nhóm Á châu 
sinh tại Mỹ đều bằng nhau. Các chuyên gia cho rằng kết quả 
tốt đẹp này có ảnh hưởng nhiều đến chính sách di dân của 
Hoa Kỳ vốn xưa nay dễ dãi hơn đối với những đơn xin du 
nhập của người gốc Á có trình độ học vấn cao.

Giáo sư Eliza Noh của đại học Fullerton đã cho biết: Từ 
năm 1965, có một số người gốc Á được phép di cư sang Mỹ 
nhờ có trình độ kỹ thuật nghề nghiệp cao. Nhóm này có trình 
độ và thu nhập khá nên họ chịu khó chi tiền để đầu tư vào sự 
giáo dục con cái của họ. Được hội nhập vào một xã hội tự 
do và một nền kinh tế tư bản là yếu tố giúp họ thăng tiến về 
phương diện trí thức.

Người Mỹ gốc Á – thành phần di dân và con cháu của họ 
đến từ miền Viễn Á, Đông Nam Á và lục địa Ấn Độ - chiếm 
6% dân số Hoa Kỳ. Trong số này có 6 nhóm người đông nhất 
là Trung Hoa, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Việt Nam, Hàn Quốc, 
và Nhật Bản

Thành phần di dân có trình độ cao này xây dựng một bộ 
phận được gọi là “ethnic capital” chuyên mở các lớp học 
phụ đạo (tutoring), các lớp chuẩn bị cho sinh viên tiến bộ 
nhanh khi vào đại học.

Giáo sư Noh cho biết ngoài việc chi tiêu cho con em theo 
học các lớp ngoài chương trình nhà trường, các phụ huynh 
trung lưu còn truyền cho con em mình các bí quyết, kinh 
nghiệm để đạt được kết quả trong giáo dục.

Cũng theo Giáo sư Noh, các lý do thực tiễn khiến các 
phụ huynh Mỹ gốc Á thúc đẩy con cái học hành. Các vị này 
thúc đẩy con cái học hành là vì các vị biết rằng bằng cấp giúp 
mình vượt được rào cản khi xin việc và không chỉ phải siêng 
năng, chịu khó, có kinh nghiệm thì được thăng tiến.

Những ý kiến trên đưa đến kết quả là người Mỹ gốc Á 
là một “thiểu số gương mẫu” (model minority). Gọp chung 
tất cả người Mỹ gốc Á lại thì có thể thành một bộ phận có 
tính cách chung chung là học vấn cao.

Cuộc nghiên cứu năm 2010 nhằm vào người Á châu ở 
California – một bang có nhiều người Á châu nhất – chúng 
ta thấy các kết luận trên có phần sai. Tại California có 45% 
người Hmong, 40% người Căm-bốt và Lào, 1/5 người Fiji 
chỉ có trình dộ dưới trung học, và 20% người dân các đảo 
Thái Bình Dương bỏ học khi đang ở bậc trung học.

Gương sáng của nhóm thiểu số chỉ là một huyền thoại. 
Chuyện người Á châu nổi bật ở trường học và ở sở làm 
đang xuống dốc. Người Á châu chết vì tự tử chỉ ít hơn vì 
tai nạn giao thông một chút. Trong số tự tử này có  giới tuổi 
từ 15 – 24. Mức tự tử cao nhất của nữ giới trong số các sắc 
dân thiểu số là gốc Á châu và là phụ nữ ở độ tuổi 15 – 25 
và trên 65. Sự bức xúc trong gia đình thường được cho là 
lý do chính của các vụ tự tử này.
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Thu luôn nhớ Lời Chúa: “Hãy dạy cho trẻ thơ con 
đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề 
lìa khỏi đó.”** Thu biết rõ mình không thể bảo vệ con mọi 
lúc, mọi nơi, chỉ Chúa mới có năng quyền làm việc ấy.  Vì 
vậy, Thu cố gắng chu toàn trọng trách của mình, phần còn 
lại Thu xin phó thác vào tay Chúa.

Ngày qua ngày, một lần nữa, câu chuyện đã ảnh hưởng 
ít nhiều trong Thu lại tái diễn. Cách đây vài tháng, trong 
trường trung học, nơi con trai Thu đang học, thông báo cho 
phụ huynh biết có một học sinh lớp 11 vừa tự tử. Họ yêu cầu 
phụ huynh phải phối hợp với nhà trường để an ủi, giải thích 
cho con em mình, nếu cần, tại trường có các chuyên gia tâm 
lý túc trực để giúp đỡ các em. Tin tức này không chỉ gây sốc 
cho mọi người mà đặc biệt khiến Thu lo sợ hơn.  Dù không 
rõ nguyên nhân nhưng Thu cảm thấy thương cho cậu học 
sinh ấy. Tuổi còn quá trẻ để hiểu cuộc sống này, vậy mà… 

Nhìn con bước vào trường ngày đầu năm học, qua cánh 
cửa đó, Thu biết mình không thể cận kề bảo vệ con. Nỗi lo 
lắng ấy khiến Thu thầm cầu nguyện: “Chúa ơi, con xin Ngài 
giữ gìn con của con, giữ gìn tất cả học sinh, thầy cô trong sự 
an toàn, bình an. Xin Chúa cho thầy cô lòng yêu mến, tận 
tâm với trách nhiệm giảng dạy, hướng dẫn học trò mình; xin 
Chúa cho các em học sinh sự khôn ngoan trong học tập. Xin 
Chúa phủ đầy ơn phước trên học đường là nơi các em trau 
dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng; xin Ngài chuẩn bị hành 
trang cho các em khi bước vào con đường tương lai đang 
rộng mở phía trước…”

Mong rằng tâm tình của Thu cũng là tâm tình của bậc 
làm cha mẹ. Nào có ai muốn con mình phải sống trong môi 
trường xấu, bạn bè xấu…phải không? Xin hãy dành thì 
giờ cầu nguyện cho các học sinh, sinh viên, để các em sẽ 
trở nên những người hữu ích, thành công trong cuộc sống. 
Ước mong ngày tựu trường luôn là khởi đầu tốt cho con em 
chúng ta.

Thiên Đăng

*Ca Thương 3:23;  **Châm Ngôn 22:6

Một Ngày Mới …

H ôm nay ngày đầu tiên của niên học, Thu thức dậy khi 
trời còn chưa sáng để chuẩn bị điểm tâm cho con. Thu 

muốn cho các con một bữa ăn ngon như là sự khích lệ, động 
viên con trong ngày đầu năm học, để con hiểu rằng chúng 
được hưởng một ngày tươi mới, một khởi đầu mới trong ơn 
lành của Chúa, “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín 
của Ngài là lớn lắm.”* Còn gì phước hạnh hơn khi mỗi một 
ngày các con nhận được sức mới từ Thiên Chúa. 

Thu đưa các con đến trường, nhìn thấy các em học sinh 
chia tay, hôn chào tạm biệt cha mẹ, đứa thì vui vẻ chạy ngay 
vào trường, đứa thì như còn ngáy ngủ chẳng muốn xuống 
xe… Dù không khí ngày tựu trường ồn ào náo nhiệt như thế, 
vậy mà trong Thu lại gợn lên chút lo lắng, ưu tư…

Nhớ lại những ngày đầu bước vào ngưỡng cửa học đường 
khi Thu vừa mới đến xứ sở cờ hoa này, biết bao điều lạ lẫm, 
ngỡ ngàng, không biết tương lai sẽ ra sao… và một chuyện 
xảy ra trong thời gian đó đã ảnh hưởng khá nhiều trong Thu. 
Ba Thu kể về người bạn của ba, cô chú này có một con trai 
tuổi chừng 14, 15 gì đó, cuộc sống gia đình họ cũng dư dật, 
khá giả. Dù đầy đủ nhưng họ vẫn ham mê trong công ăn việc 
làm và hình như thì giờ cho con của mình chẳng có là bao. 
Chính sự trống trãi trong ngôi nhà rộng lớn đó đã khiến đứa 
con trai yêu quý của họ kết liễu cuộc đời bằng khẩu súng của 
cha mình vì không chịu nỗi sự cô đơn. Trong bức thư tuyệt 
mệnh để lại cho cha mẹ, cậu bé cho biết vì không thể chịu 
được cảnh mỗi khi ở nhà một mình dù cha mẹ đã sắm nhiều 
đồ chơi, máy game, TV… cho cậu. Cậu cho biết cậu cảm thấy 
cuộc đời mình không ý nghĩa, không mục đích. Sau những 
giờ học, chỉ có đồ vật là bạn bè của cậu. Cậu luôn khao khát 
được cha mẹ gần gũi, chuyện trò với cậu, lắng nghe những 
suy nghĩ của cậu.... Chính cảm giác cô quạnh, buồn bã ấy đã 
đẩy cậu bé vào vòng tuyệt vọng.  Sự ra đi của con đã khiến 
đôi vợ chồng ấy đau đớn tột cùng. Với họ, sắm sửa cho con 
mọi thứ con cần là thương con, là đủ cho con rồi. Họ tự trách 
bản thân, họ không thể tha thứ cho mình, cho nhau nên cuộc 
hôn nhân cũng từ đó mà tan vỡ...

Mãi sau này, dù đã có gia đình, có con, nhưng Thu vẫn 
nhớ câu chuyện ấy. Thu sợ mình không làm tròn trách nhiệm 
của người mẹ, sợ không chăm lo đủ cho con, sợ vô tình khiến 
con cảm thấy cô đơn … Vì thế, dù cuộc sống không khá giả 
mấy, vợ chồng Thu vẫn cố gắng dành thời gian cho con, cố 
gắng không để con phải ở nhà một mình. Ngoài những ngày 
đi học, cuối tuần Thu cho con học bơi, đưa con đi ăn, đi thư 
viện, đi thăm ông bà, bè bạn, hoặc ở nhà cùng con xem phim, 
nghe nhạc, đọc sách… Riêng ngày Chúa Nhật, vợ chồng Thu 
đưa các con đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, cũng như sinh 
hoạt với anh chị em trong Hội Thánh. Thu rất an tâm khi thấy 
con yêu mến Chúa, ham thích tham gia vào các sinh hoạt của 
Thanh Thiếu Niên. Với Thu, đây chính là môi trường để giúp 
con tránh xa cám dỗ trong cuộc sống. Lời Chúa dạy là kim 
chỉ nam cho con, là đường đi, là lẽ sống cho con. Vợ chồng 

Chọn Trường cho Con

C on cái là di sản quý báu từ Thiên Chúa ban cho các 
bậc cha mẹ. Vậy phụ huynh phải có nhiệm vụ nuôi 

dạy, uốn nắn, rèn luyện con cái theo đúng ý muốn của 
Chúa. Phải làm sao cho đời sống vật chất cũng như tâm 
linh của con trẻ được trong sáng. Muốn thế thì điều quan 
trọng là phải bảo đảm cho con trẻ một nền giáo dục đúng 
đắn và quyền tự do chọn lựa trường học cho con em là điều 
cần thiết.

Mỗi một em là một thực thể độc đáo, có cá tính riêng, 
có những ưu khuyết điểm riêng, không em nào giống em 
nào. Vì vậy, xin lưu ý quý vị phụ huynh nên cẩn thận cân 
nhắc những điểm lợi hại của mỗi loại trường cho thích hợp 
với từng hoàn cảnh gia đình và với mỗi em riêng biệt.
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Khuyết điểm của mỗi loại trường:
l Các trường công lập không chìu theo quan điểm về 

tôn giáo của từng gia đình khi họ dạy cho con em về tính 
dục.

l Các chương trình của tư thục Cơ Đốc có khi rất giới 
hạn mà lại rất đắt tiền.

l Với trường tại gia thì đôi khi phụ huynh không đạt 
tiêu chuẩn chuyên môn, hoặc không thích hợp với việc dạy 
con vì tình cảm, và nhất là trẻ con thiếu bạn bè đồng trang 
lứa để học hỏi và ganh đua.

l Loại trường do các tư nhân và cơ sở doanh nghiệp 
tự nguyện đóng góp lập nên thì không phải cộng đồng nào 
cũng có; chương trình giảng dạy của loại trường này không 
phải lúc nào cũng thích hợp với nhu cầu của học sinh.

Lợi điểm của mỗi loại trường:
l Các trường công lập có chương trình giảng dạy rộng 

rãi, đáp ứng sở thích khác nhau của học sinh.
l Các tư thục tôn giáo đáp ứng các giá trị và niềm tin 

tôn giáo của phụ huynh.
l Các trường do tư nhân và các doanh nghiệp tự 

nguyện lập nên có những chương trình giảng dạy đặc biệt 
để đáp ứng sở thích của một số học sinh.

Chúng tôi ủng hộ quyền tự do chọn lựa trường học 
cho con em vì quyền này giúp cải tiến phẩm chất giáo dục, 
giúp các nhà giáo gây uy tín đối với học sinh bằng cách đề 
ra những chương trình hay nhất với tiêu chuẩn cao nhất. 
Sự cạnh tranh giữa các trường giúp phụ huynh đánh giá 
được mỗi trường. Nếu sự cạnh tranh vốn là một đặc tính 
của nền kinh tế thị trường nhằm thỏa mãn thị hiếu của 
người tiêu dùng thì ở đây trường học (tức doanh nghiệp) 
phải cố gắng nâng cao phẩm chất để thu hút khách tiêu 
dùng là phụ huynh và học sinh.

Chúng tôi tin rằng sự tự do chọn lựa trường học là 
phương sách hữu hiệu nhất để giúp cho các em được bình 
đẳng với nhau trong cơ hội giáo dục, tránh bớt những rào 
cản về chênh lệch lợi tức và sắc tộc. Nếu một gia đình 
khá giả bất bình với trường học của con mình thì gia đình 
ấy thừa phương tiện để chuyển con mình đến một trường 
khác tốt hơn. Nhưng một gia đình yếu kém về tài chính gặp 
trường hợp này thì đành phải chịu. Với những loại trường 
khác nhau, với quyền tự do chọn lựa trường học thì chúng 
ta tránh được tình trạng nói trên; san bằng được những bất 
bình đẳng, giúp cho phụ huynh tham gia vào trách nhiệm 
của học đường hơn là phải đối đầu với vấn nạn quan liêu 
hành chánh muốn độc quyền kiểm soát ngành giáo dục 
trong khi quyền ấy đúng ra phải nằm trong tay của phụ 
huynh.

 CTM viết theo Focus in The Family

Bản Hợp Đồng

Trong đời con người có thể phải ký nhiều bản hợp đồng.  
Các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, đều 

mong ước có một việc làm tốt theo ý thích. Có lẽ đó là bản 
hợp đồng chính thức đầu tiên, qua đó chủ hứa sẽ trả lương 
cho đương sự theo thỏa thuận và đương sự hứa sẽ làm việc 
cho chủ theo đúng quy định. Vào năm 1951, có một bản 
hợp đồng khá lạ kỳ đã được ký kết giữa đôi vợ chồng Bill 
và Vonette Bright và Thiên Chúa. Trong bản hợp đồng đó, 
đôi vợ chồng này tuyên hứa sẽ là nô lệ của Chúa trọn đời 
mình.  Câu chuyện bắt đầu từ đấy.

Ông Bill Bright sinh ngày 19 tháng 10, năm 1921, tại 
bang Oklahoma, là một thanh niên ngoại giáo với tâm hồn 
vô tư, học lực xuất sắc, và nhiều thành công trong đời. Khi 
bước vào ngưỡng cửa tuổi đôi mươi, ông dọn về thành phố 
Los Angeles, California, và thành lập một hãng bánh kẹo 
mang tên Bright’s California Confections. Công việc thăng 
tiến tốt đẹp. Tương lai rạng rỡ đang chờ đón chàng thanh 
niên trẻ đa tài. Nhưng Chúa có một chương trình ngọt ngào 
cho ông hơn là hãng bánh kẹo mà ông đang sở hữu.

Năm 1944, ông Bright được bạn mời đến nhóm tại nhà 
thờ First Presbyterian Church tại Hollywood. Nơi đây, ông 
được tiếp xúc với bà Henrietta Mears, là vị lãnh đạo tiền 
phong của nền Cơ Đốc Giáo dục qua hệ thống Trường Chúa 
Nhật trong nhà thờ. Mối quan hệ này tạo dấu ấn đặc biệt 
trong cuộc đời ông và ông đã trở nên Cơ Đốc nhân. Từ khi 
xác tín niềm tin nơi Chúa, ông bỏ công việc thương mại và 
chuyên tâm vào sự học hỏi Lời Chúa tại trường Princeton 
và Chủng Viện Thần Học Fuller.  Dù không tốt nghiệp tại 
các trường này, nhưng lòng ông nung nấu nhiệt huyết muốn 
hoàn thành Đại Mệnh Lệnh của Chúa Giê-xu, được ghi 
chép trong Ma-thi-ơ 28:19: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, 
hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà 
làm phép báp-tem cho họ.”  Với lòng mong ước đó, ông 
đã bắt đầu công cuộc truyền giảng Tin Lành cho các sinh 
viên và giáo sư tại Đại học UCLA, khởi nguồn cho tổ chức 
Campus Crusade for Christ, tạm dịch là Chinh Phục Đại 
Học cho Đấng Christ.

Năm 1948, ông lập gia đình với cô Vonette Zachary 
Bright. Ba năm sau, một biến cố lớn xảy ra trong gia đình 
trẻ này. Năm 1951, với tâm tình đốt cháy được đem Tin 
Lành rao truyền khắp chốn, hai ông bà đã tự ký một bản 
hợp đồng, tuyên xưng mình là nô lệ của Chúa, quyết tận 
hiến cuộc đời cho việc truyền bá Phúc Âm. 

Năm 1952, ông viết tập truyền đạo đơn nhỏ mang tên 
“Bạn Có Nghe về Bốn Quy Luật Tâm Linh Chưa?” Truyền 
đạo đơn nhỏ gọn này đã nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu 
trong việc phổ biến Tin Lành. Chúng tôi muốn nhân dịp này 
để nhắc lại bốn quy luật Tâm Linh ấy như sau:

1. Chúa yêu bạn và có một chương trình tốt đẹp cho 
cuộc đời bạn.  Giăng 3:16.
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2. Con người đã bị hoen ố bởi tội lỗi, nên bị phân 
rẽ khỏi Thiên Chúa.  Vì thế, con người không biết được 
chương trình tốt đẹp Chúa dành cho mình. Rô-ma 3:23.

3. Chúa Giê-xu Christ là phương cách duy nhất của 
Thiên Chúa để đối phó với tội lỗi của con người.  Qua Chúa 
Giê-xu, con người được tha tội và hàn gắn lại mối quan hệ 
với Thiên Chúa. Rô-ma 5:8.

4. Con người cần đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giê-
xu là Chúa Cứu Thế của đời sống, để được nhận lãnh món 
quà cứu rỗi và biết được chương trình tốt đẹp của Chúa cho 
đời sống mình. Giăng 1:12.

Năm 1979, ông sản xuất phim “Giê-xu,” là bộ phim 
về cuộc đời Chúa Giê-xu được phổ biến rộng rãi nhất trên 
thế giới. Phim này đã được chuyển dịch qua hơn 600 ngôn 
ngữ, phát hành tại hơn 235 quốc gia và được hàng tỷ người 
xem qua. Khi thực hiện phim này, về tài chánh, ông đã lỗ 
khoảng 2 triệu Mỹ kim, nhưng về tâm linh, câu chuyện về 
cuộc đời Chúa Giê-xu đã đưa hàng triệu triệu linh hồn trở 
về cùng Chúa. Người ta cũng cho rằng những người đã tin 
Chúa qua phim “Giê-xu” đã giúp thành lập hàng trăm ngàn 
nhà thờ ở khắp nơi trên thế giới.

Ông Bright đã viết rất nhiều sách cũng như truyền đạo 
đơn để chia sẻ Tin Lành cho mọi người.  Ông cũng đi nhiều 
nơi trên thế giới và truyền giảng cho hàng triệu người ở 
khắp nơi.

Tổ chức Campus Crusade for Christ của ông, ngày nay 
đổi tên mới là Cru, được xem là tổ chức Cơ Đốc lớn nhất 
và hiệu quả nhất trên thế giới. Từ đường hướng ban đầu là 
truyền Tin Lành cho giới sinh viên và giảng sư Đại Học, 
ngày nay tổ chức Cru có 70 mục vụ khác nhau, với hơn 
26,000 người cộng tác trong 191 quốc gia trên thế giới, và 
ngân khoản trên 450 triệu Mỹ kim. Tài năng, sự tận tụy, 
tinh thần nghiêm chỉnh tuân thủ bản hợp đồng nô lệ ông bà 
đã giao kết với Chúa, và trên hết, quyền năng và ân sủng 
của Thiên Chúa, là nhân tố khiến mục vụ của ông bà Bright 
phát triển mạnh mẽ, đem Tin Lành đến vô số thành phần và 
nơi chốn toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã tuyên bố: “Giây 
phút quan trọng nhất trong cuộc đời tín nhân, đó là lúc trút 
hơi thở sau cùng, bởi vì hơi thở kế tiếp là hơi thở trong 
thiên đàng.”  Điều đó đã xảy đến với ông, khi ông trút hơi 
thở sau cùng vào ngày 19 tháng 7, năm 2003.

Nhà truyền giáo Billy Graham, khi đề cập đến sự qua 
đời của ông Bright, đã nhận xét: “Ông mang một gánh nặng 
trong tâm hồn mà tôi chưa từng thấy nơi người khác – đó 
là gánh nặng về sự truyền giảng Tin Lành cho thế giới. Ông 
là người mà sự chân thành, liêm chính, và lòng tận hiến với 
Chúa đã trở nên nguồn cảm hứng và ơn phước cho tôi từ 
những ngày đầu trong chức vụ.”

Có lẽ tên tuổi của ông Bill Bright không được biết đến 
nhiều như các nhà truyền giảng khác, nhưng các mục vụ 
phụng sự Chúa của ông thật sự nổi trội hàng đầu và đem 
đến hiệu quả lớn lao ở khắp nơi. Quả thật thế, khi vợ chồng 
ông Bright ký kết bản hợp đồng tuyên hứa làm nô lệ cho 
Chúa, họ đã trung tín thực hiện đúng như vậy.  Khi một 
người nô lệ làm trọn bổn phận của mình, thì có gì đáng vinh 
quang? Họ chỉ hoàn tất nhiệm vụ phải làm mà thôi.  Mọi 
vinh quang, tôn quý, và thành tựu đều thuộc về người chủ.  
Với ông bà Bright, người chủ này chính là Đức Chúa Trời 
mà họ yêu kính, thờ phượng, và phục vụ.

Với các bạn sinh viên đang bước chân vào ngưỡng cửa 
Đại Học, hoặc với các bạn đang trong năm học cuối và 
chuẩn bị vào đời, bạn có nghĩ đến bản hợp đồng nào mình 
sẽ ký kết? Dù bạn sẽ có cơ hội ký kết nhiều bản hợp đồng, 
nhưng chỉ có một bản hợp đồng có tính cách vĩnh viễn và 
xác định được giá trị thật của bạn, đó là bản hợp đồng giữa 
bạn và Thiên Chúa. Không phải ai cũng có thành tựu như 
ông Bright, nhưng nếu chúng ta phó thác cuộc đời mình 
trong sự sử dụng của Chúa, thì “chỉ có bầu trời là giới 
hạn,” theo cách nói ví von của con người, nghĩa là chúng 
ta có thể đi thật xa, bay thật cao, để hoàn thành cho Chúa 
những điều vượt trội hơn lòng mình suy tưởng.

Bình Minh
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Khoa Học và Đời Sống 

Câu Chuyện về Da

Thân thể con người được bọc bằng một tấm da không 
đường may với đủ hình dạng khác nhau. Người ta bảo 

rằng cả con người đều được giấu dưới làn da hay tấm da đó. 
Các cơ quan trong thân thể chỉ có mắt là không bị một làn da 
che phủ, nhưng mí mắt cũng là cánh cửa để che kín mắt trong 
toàn hệ thống của thân thể. Người ta bảo mắt là cửa ngõ của 
tâm hồn, đôi khi cũng đúng. Nhưng về một phương diện da 
cũng như mắt, nghĩa là đóng vai trò cửa sổ. Vì qua da người 
ta mới có thể biết tình trạng sức khỏe của thân thể nói chung. 
Bệnh thiếu máu có thể biết nhờ quan sát trên móng tay và da, 
vì bệnh này làm màu da xanh lợt. Trong khi đó thì một chứng 
bệnh khác làm cho vàng da, bệnh này về sau gọi là bệnh sốt 
vàng da. Một loại bệnh tiểu đường lại làm cho da trở thành 
mày hung đỏ. Một vài chất thuốc làm cho da có màu xanh 
ngũ sắc như chàm. Khi nào trong máu thiếu chất Oxygen thì 
da tím lại. Khi nào các dấu hiệu dường như không ai để ý đến 
nữa thì da lại phát ra các dấu hiệu ghê gớm hơn hay là phát 
hẳn ra tình trạng bệnh mà nó cố che giấu. Thí dụ như bệnh cùi 
và bệnh ung thư chẳng hạn.

Một nhà chuyên môn về bệnh ngoài da có thể chỉ cần 
quan sát một ô vuông thật nhỏ phần da ở phía sau lưng ta, 
nghiên cứu và có thể nói rằng thân thể ta hợp với những chất 
gì và chống lại những chất gì, là những chất gây cho da ngứa 
hoặc nổi mề đay. Cũng có thể nhờ da mà biết được tại sao bị 
nôn mửa hay bị hắt hơi thường xuyên. Da còn cho người quan 
sát biết tình cảm của ta nữa. Trên mặt ta có những bắp thịt mà 
ta có thể biểu lộ thái độ, nhưng cũng nhờ da mà người khác 
mới có thể thấy được vẻ mặt của ta. Nhà văn Mark Twain 
nói rằng: “Người là sinh vật duy nhất biết đỏ mặt hay cần đỏ 
mặt.” Mỗi khi mặt ta đỏ lên, ta nên nhớ rằng đó là lúc bao 
nhiêu mạch máu lớn nhỏ được tăng cường một lượng máu 
nhiều gấp 50 lần dồn ra da mặt. Người trẻ tuổi thường đỏ mặt 
nhiều hơn người lớn và phụ nữ đỏ mặt nhiều hơn nam giới. 
Nhưng không ai là không đỏ mặt kể cả những người khiếm 
thị. Người da đen không đỏ mặt, nhưng tái mặt, và đó cũng 
là hình thức đỏ mặt.

Không có một cơ phận nào giống như da vì dù là một 
tấm trải trên toàn thân, nó mang biết bao hình thể, chỗ thì thật 
mịn màng, chỗ khác lại sần sùi như da cá sấu. Tay người thợ 
nề xây cất bị vôi gạch làm chai sạm, cứng, và nhám, nhưng 
cổ người ấy vẫn có là da thật mịn màng. Nếu lấy một phần 
da trên đầu, da ở môi, ở gót chân, ở bụng, và ở đầu ngón tay 
ra rồi đem đặt dưới lớp kính hiển vi, sẽ thấy rằng tất cả phần 
da này đều khác nhau, y như làn da của nhiều sinh vật khác 
giống, nhưng điều lạ là chúng đều thuộc về một tấm da mà 
thôi. Nếu xét về da ở đầu ngón tay, ngón chân, người ta thấy 
rằng không có người nào trên đời này có dấu tay, dấu chân 
giống nhau cả. Các nhà nghiên cứu thuộc ngành cảnh sát cố 
tìm ra câu trả lời là tại sao da đầu ngón tay, ngón chân của 

mọi người khác nhau, nhưng họ chưa biết rõ. Chính vì vậy 
mà ta có thể nói là da mỗi người cũng khác nhau nữa.

Mỗi ngày nam giới cố cạo cho hết những sợi râu mọc 
qua một đêm, làm cho da được sạch sẽ mịn màng, nữ giới thì 
tô điểm cho da bằng phấn son như họa sĩ. Loài người là sinh 
vật duy nhất biết lấy vải che trên làn da mình.

Nhiều người khi làm việc tay chân, thường bị trầy hay bị 
xước; ta thắc mắc không hiểu tại sao Thiên Chúa không tạo 
nên những lớp da dày hơn để ta khỏi bị những vết thương 
nhỏ như vậy. Các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời. Họ bảo 
rằng lớp da mềm mỏng của con người không phải chỉ có 
một nhiệm vụ che chở bảo bọc thân thể, nhưng còn hệ trọng 
không kém gì óc, tim, hay phổi. Da làm những việc mà nhiều 
khi ta không để ý tới nữa, những công việc mà lớp da dày 
không thể làm được.

Hãy quan sát mỗi khi tay bị đứt, máu lập tức tràn ra từ 
những mạch máu thật nhỏ trong da để chùi rửa sạch những 
vi trùng và những chất bẩn khác. Sau đó các mạch máu co 
lại để cho dòng máu không chảy nữa, và ngay lúc ấy, máu 
đông ở chỗ vết thương, bịt vết thương lại. Máu đóng vai trò 
như một thứ keo dán, dần dần  cứng co lại kéo hai bờ của vết 
cắt gần lại với nhau. Sau nhiều giờ đồng hồ, có những loại tế 
bào hình sợi, xâm nhập vào chỗ máu đông về mọi hướng và 
dần dần tạo nên những lớp tế bào mới. Một khi chỗ khuyết 
trên da đã được lấp đầy, các tế bào trên mặt da bắt đầu tăng 
trưởng ở hai bên bờ của vết cắt cho đến khi hai bờ khít lại, 
vết cắt lúc ấy chỉ còn là một vạch nhỏ hay hoàn tất biến mất. 
Mỗi giai đoạn vừa nói đến diễn ra thật đúng lúc và đúng thời 
điểm. Vì vậy mỗi khi bị đứt như vậy, ta đừng vội gỡ lớp da 
mới lập hoặc chỗ máu đông trên vết cắt, vì làm như vậy ta sẽ 
cản trở không cho vết thương lành; hoặc làm ngăn chặn một 
trong những bước diễn tiến tự chữa lành của vết thương, có 
khi cũng vì ta can thiệp vào mà vết thương để lại sẹo.

Da cũng là kho chứa nữa. Một người nặng 50kg thì 10kg 
là da, phần còn lại đa số là các chất mỡ và nước. Khi thân 
thể thu nhập nhiều chất béo hay là nước hơn mức cần dùng, 
thì phần thặng dư sẽ được tồn chứa ở da. Về sau, khi nơi nào 
cần, da sẽ nhả chất tồn trữ để theo dòng máu đưa đến nơi 
nhận. Ngoài ra da còn tồn trữ những chất như muối, đường 
v.v… Da cũng có thể cung cấp máu trong những lúc khẩn 
cấp. Thí dụ như đang đi đường, bạn bị một người nào đó 
đánh, bắp thịt của bạn và các cơ quan nội tạng tức khắc đòi 
hỏi nhiều máu hơn để tự vệ hay đánh trả. Số máu đó một 
phần từ da sẽ dồn về. Những mạch máu nhỏ co lại hay xẹp 
xuống, dành chỗ cho những mạch máu nhanh chóng dẫn đến 
cơ quan cần máu. Vì vậy, mỗi khi gặp những chuyện bất ngờ 
như vậy, da thường tái xanh, người ta thường nói “tức xanh 
mặt” là vậy. Các mạch máu trên da cũng giúp ta có nhiệt độ 
bình thường. Khi thân thể bị nóng quá, các mạch máu ấy sẽ 
trải rộng ra để cho máu chảy nhiều lên mặt da làm cho da mát 
hơn. Trong khi vào lúc thời tiết lạnh, các mạch máu trên da 
co lại để máu không chảy về da nhiều, và như vậy giữ nhiệt 
độ ấm trong thân thể. Trên da còn có những tuyến mồ hôi để 
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chăng? Nếu được thì các ngươi là người đã quen làm ác, 
có thể làm lành được.” Căn cứ vào câu này, chúng ta thấy 
người da đen ở xứ Ethiopia, hay những người Phi châu khác 
là những người bẩm sinh có màu da đen, cũng như loài beo 
vằn, con nào cũng mang vằn như vậy. Đó là hiện tượng tự 
nhiên. Nhưng Thánh Kinh bảo rằng những người quen làm 
ác không thể nào làm lành được nữa. Đó không phải là hiện 
tượng tự nhiên, nhưng là cái khuôn của tính tình, của đời 
sống mà con người đã tự đặt mình vào. Làm ác là gì? Đó là 
câu hỏi mà khi đặt ra chúng ta thấy dường như không bao 
giờ có liên hệ gì cả. Chúng ta lúc nào cũng thấy mình đứng 
về phía những người lên án buộc tội, vì chúng ta không làm 
điều gì gọi là “tội” cả. Người ta bảo rằng hễ làm gì không 
thuận lòng người, không hợp thiên nhiên, không thuận lòng 
trời là làm trái, và yếu tố thành công của bậc lãnh đạo là 
thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ai cũng hiểu những điều đó. 
Tuy nhiên, khi áp dụng vào đời sống thường nhật, chúng 
ta mới thấy có nhiều hành động, cử chỉ, ý nghĩ, tư tưởng 
của chúng ta hoàn toàn trái nghịch. Dường như chúng ta 
lúc nào cũng có khuynh hướng làm điều tệ hại hơn là làm 
điều tốt. Thánh Kinh đã gọi chung nhân loại là những người 
làm gian ác, phạm tội. Vì Thánh Kinh sách Rô-ma 3:12 
bảo rằng: “Thiên Chúa tự trời nhìn xuống, thấy rằng không 
có một người nào làm lành, dẫu một người cũng không.” 
Bạn có thể biện minh rằng bạn chưa bao giờ làm một điều 
gì sai quấy. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thánh khiết công bình 
của Chúa quy định tất cả mọi người đều phạm tội. Tội đó 
là tội gì? Tội phản nghịch Thiên Chúa. Con người đã phản 
nghịch Thiên Chúa từ khi có mặt trên đất này. Con người 
đã muốn thoát ra nghững khuôn thước mà Thiên Chúa ấn 
định, con người muốn tự mình điều khiển đời sống mình và 
sống theo ham muốn của lòng mình. Con người muốn quên 
hẳn Thiên Chúa trong cuộc đời. Và hơn thể nữa còn bài bác, 
phủ nhận Thiên Chúa. Có lẽ bạn bảo rằng: “Tôi chẳng bao 
giờ làm gì đến Chúa cả.” Vâng, ngay thái độ không cần để 
ý đến Thiên Chúa, hay không biết Thiên Chúa cũng  là một 
lối sống chống nghịch Thiên Chúa. Vấn đề làm lành làm 
điều thiện có liên quan mật thiết đến Thiên Chúa, vì chính 
Ngài là Đấng Toàn Thiện. Thiên Chúa Toàn Thiện không 
thể chấp nhận bất cứ lỗi lầm nào. Đó chính là điểm ngăn 
cách giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa 
không muốn ngăn cách. Thiên Chúa đã đưa đến cho nhân 
loại một giải pháp để trở lại với Ngài. Chúa Giê-xu đã đến 
thế gian để chịu chết thay tội lỗi cho nhân loại. Ai tin nhận 
Ngài sẽ được trở về với Thiên Chúa, sẽ được gọi là con, và 
được tha thứ mọi tội lỗi. 

Bạn thân mến, người da đen không thể đổi làn da được, 
nhưng người nào tin nhận Chúa Giê-xu thì cuộc đời hoàn 
toàn đổi thay, sẽ không còn sống trong tội ác và sẽ có sức 
mạnh để làm điều tốt lành. Đây có thể chỉ là những gì bạn 
đã nghe rồi, nhưng xin nhắc lại để nếu bạn chưa tin nhận 
Chúa Giê-xu, mời bạn tin nhận Ngài hôm nay. Đây là một 
lời mời gọi thiết tha nhất mà chúng tôi muốn gửi đến bạn.

Nguyễn Sinh

điều hòa nhiệt độ. Khi nào nóng quá, các tuyến mồ hôi sẽ 
làm việc để cho da ướt, sau đó bốc hơi để cho da mát hơn.

Mặt da cũng chi chít những đầu dây thần kinh, một số 
những đầu dây thần kinh này sẽ phản ứng đối với nóng, thứ 
khác đối với lạnh, thứ khác đối với áp lực hoặc đau đớn 
v.v… Các đầu thần kinh cho ta cảm giác xúc giác. Da thay 
đổi luôn luôn, việc thay đổi đó gần như vô hình vì ta không 
cảm thấy, cũng không nhìn thấy.

Khi nghiên cứu về da qua con mắt của họa sĩ, ta thấy 
da là địa hạt nghiên cứu vô tận, vì màu da là màu đặc biệt 
mà con người không pha được. Nghiên cứu về phương diện 
sinh hóa, người ta biết được trong da, chỉ cần một vài phần 
tử phối hợp làm việc với ánh nắng là có thể thay đổi màu 
của da.

Màu da của loài người phụ thuộc phần lớn vào số lượng 
của chất gọi là melanin. Melanin là một chất sắc tố làm cho 
da đen. Chỉ cần một gram chất melanin là khiến cho da bị 
đen hoàn toàn. Ngày nay người ta còn chế tạo được những 
hóa chất có thể làm ngăn cản melanin. Nghĩa là sau này 
người ta có thể dùng hóa chất để thay đổi màu da của mình.

Da còn có một chất béo bảo vệ da gọi là sebum, chất 
này do hàng triệu tuyến nhỏ nằm ở dưới chân những sợi 
lông. Nhờ chất sebum này mà da lúc nào cũng mềm và ẩm. 
Nhiều người có da dầu hoặc da khô cũng là do chất sebum 
này tiết ra nhiều hay ít.

Mặc dù trên thế giới có mấy tỉ người, nhưng không da 
người nào giống hệt như người nào. Bằng chứng là mỗi 
người đều có dấu tay khác nhau. Bằng chứng khác là khi 
ghép da, nếu là da của chính mình thì việc ghép da rất tự 
nhiên, nếu đem da của người này đem ghép sang cho người 
khác thì việc ghép da đó chỉ là tạm bợ, không bền chắc.

Khoa học đã hiểu rất tường tận về da của con người. 
Nhưng khoa học vẫn chưa hiểu tại sao có màu da khác nhau. 
Tại sao có người da đen, người da vàng, và người da trắng. 
Có người bảo rằng đó là hiện tượng tự nhiên trong trời đất 
cũng như những giống cây khác nhau. Chúng ta cũng hy 
vọng rằng một ngày nào đó khoa học có thể giải thích được 
màu da của loài người. Câu Kinh Thánh trong sách Giê-
rê-mi 13:23 thường làm ta suy nghĩ: “Người Ê-thi-ô-bi có 
thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn của nó 
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Chuẩn Bị cho Con

K en và Stacey kết hôn 22 năm và hiện đang sống tại 
miền Bắc California. Ông Ken là một kế toán viên 

chuyên về thuế. Bà Stacey là cô giáo tại gia. Hai con trai 
đầu của họ đã vào đại học và con trai thứ ba sẽ tốt nghiệp 
trung học vào năm đến. Dưới đây là những chia sẻ của họ 
trong việc chuẩn bị cho con vào đại học.

Con của bạn có dự tính vào đại học không?
Cứ mỗi  con khi bước vào năm đầu tiên của bậc trung 

học thì chúng tôi bắt phải bỏ ra năm phút mỗi ngày để cầu 
nguyện.  Đặc biệt vào hai năm chót trung học, chúng phải 
lắng nghe Thiên Chúa hướng dẫn chúng đi theo hướng nào. 
Chúng tôi thiết tha cầu nguyện với từng đứa con trong lãnh 
vực này.

Nếu chúng không thấy rõ hướng đi cho chúng thì cầm 
chắc là chúng sẽ không vào được đại học bốn năm. Chúng 
sẽ nhập ngũ, sẽ tham gia một chiến dịch truyền giáo, hoặc 
sẽ vào một trường đại học hai năm.  Nhưng sự chọn lựa tốt 
nhất phải là một văn bằng đại học bốn năm về một ngành 
dễ tìm việc.

Phải cho con cái biết trước khi vào đại học, chúng sẽ 
gặp phải những thách thức nào?

Phải cho con biết khi vào đại học, đức tin của chúng sẽ 
gặp nhiều thử thách, ngay cả trong những trường Cơ Đốc.  
Hãy khích lệ chúng làm ngọn đèn soi sáng thế gian (Ma-
thi-ơ 5:14-16).

Khi chúng còn nhỏ tuổi, chúng tôi đã dạy chúng rằng: 
“Lẽ phải bao giờ cũng là lẽ phải cho dù không ai ăn ở theo 
lẽ phải; đường tà lúc nào cũng là đường tà cho dù ai cũng 
xử sự theo đường tà.”  Chúng tôi cảnh báo chúng phải sống 
có kỷ luật, sử dụng thời giờ cho đúng đắn, phải biết tự chủ 
vì chẳng có ai luôn đi theo sau lưng mình để chỉ bảo cho.

Con cái bạn có bày tỏ tinh thần cầu tiến không?
Chúng tôi khích lệ con cái phải có một đời sống trọn 

vẹn trong những năm trung học.  Ngoài thì giờ với sách vở, 
phải dành thời gian phục vụ Chúa và tha nhân cùng luyện 
tập cá tính của mình.  Phải xem Chúa là ưu tiên đầu của đời 
sống mình.  Chúng tôi tập cho con cái các kỷ năng cần thiết 
cho trọn đời sống như điều hòa tài chánh, giữ gìn tu bổ nhà 
cửa, dâng phần mười, biết học hỏi suốt đời.  Chúng tôi tin 
rằng Chúa sẽ mở đường cho chúng vào đại học và hơn nữa.

Chúng tôi bắt con học một lớp SAT.  Chúng tôi cho 
chúng qua một kỳ trắc nghiệm để biết chúng thích ứng với 
ngành nghề nào.  Trong gia đình chúng tôi có vài kỹ sư.  
Michael thì khá về toán.  Khi còn ở bậc trung học, chúng 
tôi đã thử Micheal nhiều lần và thấy ý thích của con hướng 
về ngành kỹ sư.  Khi gần tốt nghiệp trung học thì Michael 
chọn làm kỹ sư điện. Và bây giờ Micheal đang trải qua sáu 
tháng thực tập ngành này.

Andrew thì có xu hướng sống nội tâm, thích môi trường 

lặng lẽ để có thể làm việc một mình.  Sau nhiều lần nói 
chuyện với cha, Andrew chọn nối nghiệp cha, làm kế toán.  
Hiện Andrew đang học học kỳ đầu tiên ở đại học.

Làm thế nào để uốn nắn tính tình con cái.
Chúng tôi dùng Kinh Thánh để làm nguồn cảm hứng 

cho con, để con thấy rõ ràng những đòi hỏi của chúng tôi 
bắt nguồn từ Lời Chúa.  Từ đó các con sẽ thấy mình được 
Chúa ban phước.  Chúng tôi không muốn các con làm vì 
bị cha mẹ bắt buộc.  Khi ở trung học, cấp I và II, các con 
tham gia ban Thanh Thiếu Niên.  Ken là một trưởng toán.  
Chúng tôi bắt con tham gia các sinh hoạt của nhà thờ: Thăm 
viếng, làm cố vấn các trại hè.  Những hoạt động này giúp 
mở mang đức tin của các con, và giúp chúng có tinh thần 
phục vụ tha nhân.

Chúng tôi có ý huấn luyện, tạo cơ hội để các con biết 
nhờ vào Đức Chúa Trời trong sinh hoạt hằng ngày.  Chúng 
tôi cầu nguyện sao cho khi các con chạm phải thế gian đầy 
cám dỗ xấu xa này thì chúng nhận ra được đâu là con đường 
mình phải theo.

Khi con cái lớn lên, bạn dạy con đức tính cần cù và kỹ 
năng sử dụng thời gian như thế nào?

Thiên Chúa dạy rằng làm việc gì cũng phải đàng hoàng 
và ngăn nắp.  Chúng tôi làm cho các con mỗi đứa một bản 
danh sách liệt kê các việc phải làm trong ngày.  Các việc 
làm thường lệ buổi sáng thì phải làm cho xong trước khi giờ 
học bắt đầu.  Và công việc của một ngày học tại nhà cũng 
phải liệt kê vào danh sách rõ ràng.  Chúng phải lập lịch làm 
việc của chúng tại trường.  Không phải hỏi mẹ giờ này con 
làm gì.  Bản kê các việc làm giúp chúng có tinh thần trách 
nhiệm và độc lập, không phải nhờ vả ai trong khi mình có 
khả năng mà không dùng tới.

Trong ngày học thì không được chơi games trên TV trừ 
khi nào được phiếu thưởng 20 phút game vì đã làm xong 
trách nhiệm.  Chúng tôi chỉ cho phép con chơi game sau giờ 
học, khi mọi bài tập đã làm xong.  Việc chơi game chỉ được 
phép vào các ngày cuối tuần, bắt đầu từ 3:30 chiều thứ Sáu 
đến 5:30 chiều Chúa Nhật.

Khi đã vào đại học thì sao?
Khi đã vào đại học, chúng tôi cũng phải bắt tuân theo 

một số điều khoản tổng quát:
l Ngày nào cũng phải dậy đúng vào một giờ hợp 

lý, định trước, dù là ngày nghỉ học.
l Không được đến giờ ăn mới đem bài ra làm.
l Việc gì cũng phải cố gắng làm cho thật hoàn hảo.  

Việc làm của bạn phản ánh con người của bạn, chứng 
tỏ bạn có thể làm một chứng nhân cho Chúa.

l Đừng ngồi đó mà than thở tại sao mình không 
được điểm cao, không được việc tốt.  Thông thường 
thì những điều tốt lành chỉ đến với những ai cố gắng 
làm việc, được chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng nắm lấy 
cơ hội tốt.
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Tự tin và khiêm nhường đôi khi được xem là những đức tính đi đôi với nhau.  Bạn có cho 
rằng cả hai đức tính này là quan trọng?

Chúng tôi cố gắng giúp cho con biết chúng là ai trong Chúa Cứu Thế để cho chúng có đức 
tự tin, đồng thời cũng cho chúng biết chúng là tội nhân trước Đấng Toàn Năng để chúng tập 
tành đức khiêm nhường.

Hai đức tính này bổ túc cho nhau.  Cùng với đức khiêm nhường, chúng tôi cố gắng dạy con 
biết tự túc, đừng đòi hỏi nhiều, phải biết tạ ơn Chúa vì những điều Ngài ban cho mình.  Đời 
sống chúng ta được Chúa ban ơn nhiều.  Chúng ta sống khiêm nhường với những phương tiện 
rất phong phú so với nhiều người trên đất này.  Có lẽ đây là điều mà chúng ta cho là ít quan 
trọng nhất.  Con cái chúng ta xem những vật chất Chúa ban cho là điều tự nhiên chẳng có gì 
đáng nói.  Vì vậy chúng tôi thường xuyên cầu nguyện cho các con và xét mình có thể làm gì 
cho con dù con không còn ở chung với mình nữa.
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