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Thắc Mắc THƯỢNG
Vấn đề ở đây không phải là chúng ta có
nên thắc mắc Thượng Đế hay không,
nhưng thắc mắc với thái độ nào và vì lý
do gì. Không có gì là sai khi chúng ta đặt
những câu hỏi cho Thượng Đế. Tiên tri
Ha-ba-cúc đã đặt câu hỏi cho Đức Chúa
Trời liên quan đến thời gian và tác dụng
của kế hoạch Ngài. Ha-ba-cúc, không
những không bị quở trách vì câu hỏi của
ông, mà còn được Đức Chúa Trời kiên
nhẫn trả lời, và ông đã kết thúc cuốn
sách của mình với một bài hát ca tụng
Đức Chúa Trời. Nhiều câu hỏi được đặt
cho Đức Chúa Trời trong Thánh Thi
(Thánh Thi 10, 44, 74, 77). Đây là những
tiếng kêu của những người bị bắt bớ
đang tuyệt vọng chờ sự can thiệp và sự
cứu rỗi của Thượng Đế. Mặc dù Thượng
Đế không luôn luôn trả lời các câu hỏi
của chúng ta theo cách chúng ta muốn,
nhưng chúng ta cũng có thể rút ra kết
luận từ những đoạn Kinh Thánh này rằng
một câu hỏi chân thành từ một tấm lòng
tha thiết sẽ được Thượng Đế sẵn lòng
tiếp nhận.
Những câu hỏi không thành thật, hoặc
những câu hỏi từ một tấm lòng đạo đức
giả, là một vấn đề khác. “Không có đức
tin thì không thể nào đẹp lòng Thượng
Đế vì người đến gần Thượng Đế phải tin
Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai

ĐẾ Thì Có Gì Sai?

hết lòng tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).
Sau khi vua Sau-lơ không vâng lời Đức
Chúa Trời, câu hỏi của ông đã không được
trả lời. (1 Sam 28:6) Thắc mắc tại sao
Thượng Đế cho phép một sự kiện xảy ra
và hoài nghi về lòng tốt của Thượng Đế là
hai điều hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có
quyền có những thắc mắc nhưng không
thể hoài nghi quyền tể trị của của Thượng
Đế và công kích đức tính của Ngài. Tóm
lại, một câu hỏi chân thật không phải là
một tội lỗi, nhưng một tấm lòng cay đắng,
vô tín, hoặc nổi loạn là tội lỗi. Thượng Đế
cho phép chúng ta thắc mắc. Thượng Đế
mời gọi chúng ta vui hưởng sự tương giao
thân mật với Ngài. Khi chúng ta “hỏi
Thượng Đế,” phải xuất phát từ một tinh
thần khiêm tốn và tấm lòng cởi mở.
Chúng ta có thể “hỏi Thượng Đế,” nhưng
chúng ta không nên mong đợi một câu trả
lời, trừ khi chúng ta thực sự quan tâm đến
câu trả lời của Ngài. Thượng Đế biết lòng
chúng ta, và biết được liệu chúng ta có
đang thực sự tìm kiếm sự soi sáng của
Ngài cho chúng ta không. Thái độ của tấm
lòng chúng ta là tiêu chuẩn xác định sự
thắc mắc của chúng ta đối với Thượng Đế
là đúng hay sai.
GotQuestions.org

Nguồn “Hỏi ĐỨC CHÚA TRỜI có gì sai? GotQuestions.org. https://www.gotquestions.org/Viet/Hoi-DucChua-Troi.html

HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI

TRANG 2

NHỮNG NGƯỜI CÓ ÓC HÀI HƯỚC

Tất Cả Là Lỗi Của Tôi
Gia đình yên ấm, hòa thuận hạnh phúc là mong ước của bao
người. Và bí quyết để làm nên điều đó dường như vô
cùng đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng biết và cũng có
thể làm được.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng,
người có óc hài hước là những
người thông minh, tự tin và thành
công trong cuộc sống. Họ giữ
một thái độ tích cực, khi gặp phải
khó khăn cũng dễ hóa dữ thành
lành.

Có hai gia đình, nhà họ Nguyễn phía đông thường xuyên cãi
vã nhau, sống không hề vui vẻ; nhà họ Phạm bên phía tây lại
cả nhà hòa thuận, lúc nào cũng cười đùa, cuộc sống vô cùng
vui vẻ.

Những câu chuyện ý nghĩa dưới đây là minh chứng cho
điều đó:
Kẻ trộm là anh ta chứ không phải là tôi
Trước khi ông Franklin D. Roosevelt trở thành Tổng
thống thứ 32 của Hoa Kỳ, nhà ông bị trộm, bạn bè viết
thư an ủi. Ông Roosevelt trả lời thư rằng:
“Cảm ơn thư của các bạn, giờ tôi rất bình tĩnh, bởi vì:
- Thứ nhất, trộm chỉ lấy đi tài sản của tôi chứ không đe
dọa tính mạng tôi.
- Thứ hai, trộm chỉ lấy đi một phần chứ không lấy tất cả.
- Thứ ba, điều đáng mừng nhất đó là: kẻ trộm là anh ta
chứ không phải là tôi”.
Một lời nói khiến ổn định tình hình đất nước
Khi vừa nhậm chức không lâu, cựu Tổng thống Mỹ
Ronald Reagan có một lần bị ám sát, trúng nạn, viên đạn
xuyên vào ngực ông. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông
lại nói với người vợ vừa chạy vội đến bên mình
rằng: “Em yêu à, anh quên mất phải tránh đi”.
Khi người dân Mỹ biết tin tổng thống bị thương nặng
mà vẫn không quên sự hài hước vốn có, họ đều hy vọng
vào ngày ông khỏe mạnh, nhờ vậy mà đã có thể ổn định
lại tình hình chính trị bị lung lay do việc tổng thống bị
thương.
Sự việc xảy ra tốt hay xấu không quan trọng,
quan trọng là bạn nhìn từ góc độ nào:
Trong một buổi diễn thuyết của cựu Thủ tướng Anh
Harold Wilson, giữa chừng đột nhiên có một người gây
rối lớn tiếng ngắt lời ông: “Rác rưởi!” Tuy bị ngắt lời,
nhưng ông Wilson lại nhanh trí bình tĩnh nói: “Anh gì
đó, mong anh kiên nhẫn cho, tôi sắp nói đến vấn đề bảo
vệ môi trường mà anh đề ra rồi” khiến cả hội trường đều
vỗ tay khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của ông.

Sưu Tầm

Một ngày nọ, chủ nhà họ Nguyễn không chịu nổi ‘chiến
tranh gia đình’ nữa nên đến nhà họ Phạm xin học hỏi. Ông
Nguyễn hỏi: “Vì sao mọi người trong gia đình ông lại luôn
giữ được không khí gia đình vui vẻ vậy ông Phạm”?.
Ông Phạm vui vẻ đáp: “Bởi vì chúng tôi thường xuyên làm
sai!”.
Ông Nguyễn đang bối rối nên không để ý vợ của ông Phạm
đang vội vã về nhà, đi đến sảnh thì bị trượt ngã, bà cụ đang
lau nhà lập tức chạy ra đỡ con dâu dậy rồi nói: “Đều là lỗi
của mẹ, lau nhà ướt quá”.
Người con trai đang đứng ở cửa cũng chạy lại nói: “Đều là
lỗi của con, không nói với mẹ sàn nhà còn ướt, để mẹ bị
ngã”.
Vợ ông Phạm được đỡ dậy lại tự quở trách mình: “Không!
Không! Là lỗi của con, chỉ tại con bất cẩn quá!”.
Ông Nguyễn nhìn thấy cảnh đó thì đã hiểu ra, ông đã biết
được câu trả lời rồi.
Nếu như từ ban đầu, bà cụ đang lau nhà kia quở trách con
dâu bị ngã: “Sao đi mà không nhìn? Ngã như vậy đáng
lắm!” và những người khác trong nhà không thèm quan tâm
đến cảm nhận của người vợ kia mà cười ha ha, vậy thì nhà
họ Phạm liệu có được hòa thuận yên ấm hay không?
Rất nhiều người có tâm lý “đều là do lỗi của người khác” thì
sẽ rất khó hòa hợp với mọi người xung quanh. Người xưa có
câu: “Người quân tử thường tìm lỗi ở bản thân.” Nếu như tự
biết nhìn lại bản thân, nhìn thấy những điểm mà mình cần
phải nâng cao, sửa đổi thì chẳng những “chuyện lớn hóa
thành bé, chuyện bé hóa thành không,” hơn nữa còn sẽ được
người khác tôn trọng.
“Tất cả là lỗi của tôi,” là một kiểu tự ràng buộc, để bản thân
không ngừng tốt hơn.
“Tất cả là lỗi của tôi,” là một sự ghi nhớ, lúc nào cũng nghĩ
cho người khác.
“Tất cả là lỗi của tôi,” là một đức tính quý giá, giúp mọi
người gần nhau hơn.

Sưu Tầm - Nguồn NẾP SỐNG MỚI

HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM SACHSE luôn chào đón quý đồng hương đến
Tìm hiểu và thờ phượng THƯỢNG ĐẾ và cùng phục vụ CỘNG ĐỒNG.
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NHỮNG CON SỐ 3 NÊN NHỚ
3 thứ sẽ hủy hoại một người
NÓNG GIẬN * NGẠO MẠN * NHỎ NHEN
3 thứ vô thường
THÀNH CÔNG * TIỀN TÀI * CƠ HỘI
3 thứ quý giá nhất
SỨC KHỎE * LƯƠNG THIỆN * CHÂN TÌNH
3 thứ phải biết trân trọng
CHA MẸ * GIA ĐÌNH * SỨC KHỎE
3 điều cần phải biết nắm bắt
CƠ HỘI * CÔNG VIỆC * HÔN NHÂN

Sưu Tầm

BỬU BỐI CHO CUỘC ĐỜI
Lễ vật lớn nhất đời người là lòng
KHOAN DUNG
Danh dự lớn nhất đời người là lòng
TỰ TRỌNG
Thất bại lớn nhất đời người là lòng
TỰ ĐẠI
Bi ai lớn nhất đời người là lòng
GHEN TỊ
Đáng thương lớn nhất đời người là
TỰ TY
Phá sản lớn nhất đời người là
TUYỆT VỌNG
Món nợ lớn nhất đời người là
TÌNH CẢM
An ủi lớn nhất đời người là lòng
BỐ THÍ
Sai lầm lớn nhất đời người là
TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH
Tài sản lớn nhất đời người là
SỨC KHỎE VÀ TRÍ TUỆ
Kẻ thù lớn nhất đời người là
CHÍNH MÌNH
Tội lỗi lớn nhất đời người là

KHÔNG THỜ TRỜI

Sưu Tầm & Tổng Hợp
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Tìm Kiếm Tình Yêu
Làm sao chúng ta biết chắc đó là một tình yêu thành thật. Chúng ta dùng chữ “love” quá
nhiều đến độ từ đó trở thành sáo ngữ. Chúng ta chỉ có một chữ bày tỏ tình yêu trong tiếng
Anh, là “love.” Chúng ta dùng chữ này nhiều cách, từ thành ngữ “tôi yêu công việc của
tôi,” “tôi yêu chiếc xe của tôi,” “tôi yêu con chó của tôi” đến “tôi yêu vợ tôi.”
Nhưng tình yêu là gì? Từ điển của chúng ta diễn tả điều đó là một sự yêu thương âu yếm,
đam mê, một sự gắn bó riêng tư nồng thắm, sự ham muốn về nhục dục hay sự thỏa mãn
điều đó.
Tôi nghĩ đó là một định nghĩa không xác thực về tình yêu, nhưng buồn thay nhiều người
không ao ước đạt được một điều gì cao hơn. Tình yêu không chỉ là một cảm xúc; đó là một
sự cam kết.
Ngược lại với tiếng Anh, tiếng Hy-lạp có nhiều từ để diễn tả tình yêu. Có một vài chữ
được dùng trong Kinh Thánh, những chữ như erōs, phileō, storgē, và agape. Eros, từ chữ
này tiếng Anh có chữ erotic, là tình yêu về mặt thể xác. Phileo, từ chữ đó có chữ Philadelphia, có nghĩa là tình huynh đệ; đó là tình yêu thương mà hai người bạn có, tình bằng
hữu. Rồi có chữ storgē, chỉ về tình yêu trong gia đình, như tình yêu của đứa con cho cha
mẹ hay của cha mẹ cho con cái.
Cuối cùng có một chữ độc đáo để nói về tình yêu thương được dùng nhiều trong Kinh
Thánh Tân Ước, Agape. Khi chúng ta đọc thấy chữ yêu thương trong Kinh Thánh thường đó
là Agape. Đó tình yêu của Thượng Đế, một tình yêu siêu nhiên, mà chúng ta có thể biết và
thực hành.
Điều này không có nghĩa là sự thu hút về thể xác, tình yêu thương giữa bạn bè, tình yêu
trong gia đình là không quan trọng. Mỗi tình yêu có vị trí của nó.
Thí dụ nếu tình yêu về thể xác được thỏa mãn trong mối liên hệ vợ chồng. Điều này có
thể tuyệt diệu. Nhưng bạn không nên xây dựng gia đình chỉ dựa trên sự thu hút về mặt thể
chất. Nếu bạn chỉ xây dựng gia đình trên eros, chắc chắn là sẽ thất bại.
Bạn cần thì giờ để hiểu biết về một người và để cho tình bạn được phát triển khi bạn
càng thân thiết với nhau. Nhưng bạn cũng cần đến tình yêu siêu nhiên để nâng đỡ, được
bền vững và khiến mối liên hệ của bạn được phát triển.
Khi bạn đã xây dựng mối liên hệ của bạn trên một cái nền đúng, bạn sẽ trông đợi những
năm tháng sắp đến, thay vì sợ tiến trình của sự già nua. Bạn sẽ trân quý người bạn đời của
mình càng hơn. Đó không phải chỉ có vấn đề yêu thương, đó cũng là vấn đề tăng trưởng
trong sự yêu thương.
Một mối liên hệ đúng đắn, dựa trên một nền tảng đúng sẽ thật tuyệt diệu. Có một tình
yêu lớn hơn dành cho chúng ta. Kinh-Thánh cho chúng ta biết về điều đó, trong Giăng
3:16 “Thượng Đế yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai
tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Chính Thượng Đế muốn bước vào
cuộc đời bạn, và bày tỏ cho bạn biết tình yêu thương thật.
Mỗi người chúng ta được sinh ra với một khoảng trống trong tâm, mà không thể khỏa lấp
bởi một người nào hay một điều gì. Chúng ta có thể tìm cách làm đầy những khoảng trống
đó bằng những mối liên hệ, bằng những tài sản, hay nghề nghiệp hay sự thành công hay
cả ngàn điều khác.
Nhưng không có điều gì có thể làm đầy những khoảng trống đó bởi vì chúng ta được tạo
ra để biết Thượng Đế. Có nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn sự cô đơn vì không có
Chúa với một điều gì khác, trong khi thật sự là chúng ta cô đơn vì không có một mối liên
hệ với Thượng Đế, mà chúng ta đã bị phân cách.
Bạn mệt mỏi vì những sự yêu thương giả dối, mà thế gian này ban cho. Những người nói
là họ yêu bạn nhưng rồi khai thác bạn hay lợi dụng bạn.
Chúa sẽ không bao giờ khai thác bạn, Ngài sẽ không bao giờ lợi dụng bạn. Nhưng điều
Ngài sẽ làm là bày tỏ cho bạn biết thế nào là tình yêu thương thật.
Ngài yêu bạn với loại tình yêu tốt đẹp nhất, Agape, đó là tình yêu thật sự.
Greg Laurie (Trích từ trang mạng CƠ ĐÓC NHÂN)

Quý vị có thể đọc HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI qua trang mạng
SachseVBC.org
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THÔNG TIN | SINH HOẠT
Sau khi đọc xong, nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm,
xin liên lạc với chúng tôi tại:
HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM SACHSE

SINH HOẠT ĐỊA PHƯƠNG
CITY OF SACHSE


Ngày 22/01/2019: City Council Workshop 6:30 PM
@Municipal Complex



Ngày 18/02/2019: City Council Workshop 6:30 PM
@Municipal Complex



Garland ISD: Last Day of School 30/05/2019

Trong khuôn viên nhà thờ First Baptist Church of Sachse
2412 3rd Street, Sachse, TX 75048
www.SachseVBC.org
www.facebook.com/SachseVBC

Quản Nhiệm: Mục sư Võ Ngọc Triển

CITY OF WYLIE


Ngày 16/01/2019: Business Card Exchange, Every Wed.
Time: 8:00 AM - 9:00 AM



Ngày 30/01/2019: Family LEGO Build
Time: 3:30 PM - 4:45 PM



Wylie ISD: Last Day of School 23/05/2019

972-900-3322 * PastorVo@SachseVBC.org

Truyền Đạo: Thầy Nguyễn Hữu Đức
469-438-3304 * Rev.Nguyen@SachseVBC.org

SINH HOẠT HÀNG TUẦN
Chúa Nhật: 09:30 AM—Nghiên Cứu Kinh Thánh

CITY OF MURPHY


Ngày 23/02/2019: Rainbow Trouth Roundup



Ngày 26/04/2019: Moonlight Movies 7:30PM



Plano ISD: Last Day of School 24/05/2019

Chúa Nhật:

10:30 AM—Thờ Phượng Trời

Thứ Tư:

09:30 AM—Học KinhThánh/Cầu Nguyện (Người Lớn)

Thứ Tư:

06:30 PM—Sinh Hoạt Thiếu Nhi/Nhi Đồng (2-11 tuổi)

CITY OF RICHARDSON

Thứ Sáu:

06:30 PM—Sinh Hoạt Thanh/Thiếu Niên (12-22 tuổi)



Thứ Sáu:

08:00 PM—Nhóm Cầu Nguyện Tuần Hoàn (Cuối Tháng)

Ngày 19/01/2019: Saturday Morning Kids, Every Sat.
Time: 10:30AM



Richardson ISD: Last Day of School 29/05/2019

CITY OF GARLAND

Con đã nghe hết mọi lời khuyên dạy rồi..
Tóm lại,: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời,
và vâng giữ các điều răn Ngài,
vì đó là bổn phận của mọi người.
Vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc,
dù lành hay dữ, kể cả mọi việc kín giấu.



Ngày 19/01/2019: MLK Parade @12:00PM



Garland ISD: Last Day of School 30/05/2019

Cầu nguyện cho sự tự do,
dân chủ, nhân quyền
tại Việt Nam.

Sách Giáo Huấn 12:13-14

HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM SACHSE luôn chào đón quý đồng hương đến
Tìm hiểu và thờ phượng THƯỢNG ĐẾ và cùng phục vụ CỘNG ĐỒNG.

