Nhân dịp Xuân về, Tết đến, xin
kính chúc quí vị đồng hương
một mùa Xuân vui tươi và một
năm mới an khang, khỏe
mạnh, đầy ơn lành phước hạnh
ban cho từ Đấng Chí Cao trong
Chúa Cứu Thế Giê-su

Kính Gởi Quí Đồng Hương,
Mới hôm nào, ai nấy háo hức thức
khuya đếm từng giây... 5, 4, 3, 2, 1 để chào đón
Năm Mới 2021 (Tết Tây), thì bây giờ chúng ta lại
nao nức sửa soạn mừng Xuân Tân Sửu (Tết Ta).
Kể ra những người Việt-nam sống ở các nước
Tây Phương thật là may mắn, vì được ăn tới hai
cái Tết. Tết Tây vừa xong thì Tết Ta lại đến.
Xuân Tân Sửu 2021 lại về với người Việt tha
hương của chúng ta. Tuy bên ngoài thời tiết
không khí vẫn còn cái lạnh lẽo của mùa Đông;
Nhưng trong lòng mỗi chúng ta, ai cũng có chút
vui sướng gì đó để mừng Xuân về, Tết đến.

Hội Thánh Báptít sẽ tổ chức chương
trình mừng Tết Nguyên Đán Tân Sửu.
Kính Mời quí vị đồng hương đến tham dự
chương trình và thông công vào:
Ngày: 14 tháng Hai
Lúc: 10:30 sáng Chúa Nhật
Tại: Hội Thánh Báp-tít Hy-vọng
Chủ Đề: “Phước”

Hội Thánh Báp-tít Hy-vọng Việt-nam
7133 Greenwell Springs Road
Baton Rouge, Louisiana 70805
URL – www.vnhbc.org

Khi nói đến Tết, có lẽ người Việt chúng
ta thường tưởng nhớ đến những cành đào của
mùa xuân trên đất Bắc, hay những cánh hoa
mai vàng cho ngày Tết ở phương Nam. Và khi
nói đến Xuân, chúng ta đều không quên được
những phong tục đốt pháo, đá gà, ăn hạt dưa,
bánh chưng, củ kiệu, chơi bầu cua cá cọp, hái
lộc hay xông nhà. Nhà thơ Bàng Bá Lân đã có
bài thơ như sau để nhắc đến Tết:
“Tết về nhớ bánh chưng xanh,
Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà.
Nhớ cành đào thắm đầy hoa,
Nhớ giây phút đợi giao thừa nghiêm trang.
Nhớ ngũ vị, nhớ chè lam,
Nhớ cây nêu, nhớ khánh vang tiếng sành.
Nhớ tam cúc tết nhớ mình,
Nhớ cân mứt lạc, nhớ khoanh giò bì.”

Ngày Tết luôn tràn ngập những lời chúc
tụng. Con cháu chúc Ông Bà sống lâu và được
nhiều “phước như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn.”
Học trò chúc nhau được học hành tấn tới, đỗ đạt
thành tài. Đồng nghiệp thì chúc nhau mau thăng
quan tiến chức. Những cặp vợ chồng trẻ luôn
được chúc đầu năm sanh con trai, cuối năm
sanh con gái. Còn vị bô lão gặp nhau lời lẽ văn
hoa, chúc nhau vạn sự như ý, hay “ngũ phúc
lâm môn.” Tóm lại, mọi lời Cung Chúc Tân Xuân
đều tóm tắt chung trong ba chữ: Phước-LộcThọ.
Chúng ta thử tìm hiểu, Phước có
nghĩa là gì? Theo tự điển thì
phước có nghĩa là giàu sang,
phú quý, bao gồm tất cả những
điều may mắn, điều tốt lành mà một người có
thể thâu lượm gặt hái được. Một gia đình được
cấp giấy đi Mỹ đoàn tụ thì mình nói gia đình đó
có phước. Con cái qua đây học hành đỗ đạt
thành bác sĩ, kỹ sư thì nhà đó được gọi là nhà có
phước. Buôn bán “một vốn được bốn lời,” thì
người thương gia đó thật có phước. Tuy nhiên,
có một điều lạ là trên đời này có lắm người được
nhiều phước vừa kể trên, nhưng đời sống họ lại
chẳng thỏa mãn chút nào? Nếu sự giàu có, sung
sướng đem đến cho chúng ta sự vui mừng lâu
bền… thì tại sao những người nổi tiếng, như nhà
ca sĩ kích động Elvis Presley, nữ icon Marilyn
Monroe, hay nhà hài kịch Robin Williams, cùng
nhiều những danh nhân nổi tiếng khác… lại đi
tìm cho mình con đường tự sát? Lạ nhỉ, tiền
rừng bạc biển, đầy danh vọng như thế, mà
không đem lại nguồn phước sao? Như vậy
Phước thật là gì và tìm được nó ở đâu?
Điều thứ hai, Lộc có nghĩa là gì?
Lộc là chồi non của cây. Theo
tự điển, lộc có nghĩa là những
sự tốt lành do ông Trời ban, mà
một người không phải chỉ có thôi, mà còn hưởng
được nữa. Nếu hưởng được lương bổng của nhà
nước phát cho, thì gọi là có được lộc nước. Nếu
về già mà được con cái chăm sóc nuôi nấng, thì

người đó hưởng được lộc con. Nếu năm mới
được nhiều tiền lì-xì, thì có lẽ gọi là được lộc
Tết. Hầu như hai chữ “hưởng thụ” phải đi đôi
với chữ Lộc chăng? Vì có biết bao nhiêu người
làm lụng cả đời và chiếm đoạt được nhiều
phước, nhưng khi một cơn bệnh ngặt nghèo hay
những tai nạn từ bốn phương kéo đến thì không
hưởng được những phước mình có nữa, nhất là
khi thế giới chúng ta đang đối diện với nạn ôn
dịch COVID mà đã lấy đi biết bao nhiêu mạng
sống. Ai trong chúng ta cũng biết, sự hưởng lộc
trên đời này đều bị giới hạn khi tử thần gọi tên,
và rồi tất cả những lộc chúng ta đang có sẽ phải
bị bỏ lại, không mang theo được.
Ngày xưa, vị vua nổi tiếng Alịchsơn của
Hy-lạp, khi làm vua, nước ông được giàu mạnh,
bờ cõi được rộng mở. Nhưng một hôm tử thần
đã đến gọi tên ông. Trước khi chết, vua Alịchsơn
có nhắn nhủ với người nhà mình như sau: “Sau
khi tôi chết, hãy khoét hai cái lỗ ở hai bên cái
quan tài của tôi, rồi xỏ hai bàn tay của tôi ra
ngoài, và khiêng quan tài tôi đi khắp thành phố
để cho mọi người biết rằng... tôi đã từ tay trắng
đến trần thế, thì nay tôi cũng về trắng tay. Tất
cả những vinh hoa, phú quý, hoàng cung mỹ nữ,
vàng bạc châu báu, một chút tôi cũng không
mang theo được.” Ngày nay cũng có những
người nổi tiếng như Kobe Bryant là lực sĩ đánh
bóng rổ khó có ai bằng. Anh đã chiếm được 5
cái nhẫn vô địch trong cuộc đời mình, và ảnh
hưởng biết bao nhiêu người trong lãnh vực thể
thao, nhưng khi đến 41 tuổi, anh cũng phải chịu
thua trước tử thần… khi đấu trận với nó lần cuối
trên chuyến bay trực thăng. Gia sản của anh có
đến 2 tỉ đô-la, nhưng anh không mang theo
được một đồng xu nào với mình, vì tất cả những
thứ đó không có gía trị đời đời. Điều này sao
thật thích hợp với lời Thánh Kinh trong sách 1
Timôthê 6:7 như sau: “Vì chúng ta ra đời

chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng
chẳng đem gì đi được?” Như vậy Lộc thật là gì
và tìm được nó ở đâu?

Điều thứ ba, Thọ có nghĩa là
gì? Chắc ai cũng biết thọ là
sống lâu. Sống lâu làm sao cho
quá 65 tuổi để được về hưu
lãnh tiền già. Cả đời làm lụng cực khổ, đóng
thuế gần chết, mà không lãnh được tiền SSI thì
nghĩ cũng ức nhỉ? Thưa quí vị, ai cũng muốn
sống lâu cả, vì biết “sống thì còn, mà chết thì
mất hết.” Nữ hoàng Êlisabét ngày xưa bên Anh
Quốc, khi đến tuổi “xế chiều,” gặp nhiều bệnh
tật, cũng đã loan báo nếu ai chữa cho bà được
sống thêm vài năm nữa, bà sẽ cho người đó nửa
tài sản của mình. Con người ai cũng muốn sống
lâu cả. Nhưng tiếc thay, chẳng ai có quyền lực
để làm mình sống mãi được cả. Dù khoa học
văn minh tiến bộ đến đâu đi nữa, chẳng có ai
kiếm ra được một thứ thuốc hay chất hóa học
nào để con người khỏi bị chết. Vả lại, sống lâu
cũng sẽ chỉ gặp thêm nhiều đau khổ mà thôi vì
cái bệnh thường đeo theo sự già nua. Như vậy
Thọ thật là gì và tìm được nó ở đâu?
Tôi xin giới thiệu với quí vị một
thứ Phước-Lộc-Thọ rất quí giá
mà Đức Chúa Trời đã ban sẵn
cho mỗi chúng ta. Trong Kinh Thánh Thi-thiên
32:1 có chép: “Phước thay cho người nào được

tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi
mình.” Có vô số người sống trên thế gian ngày

nay có đủ mọi phước, nhưng cuộc sống ở bên
trong vẫn còn đầy những sự dầy vò, ray rứt của
lương tâm, những hận thù, cay đắng, bất an và
lo sợ cũng bởi vì cái mặc cảm của tội lỗi gây ra.
Dù cho họ đã cố gắng ăn chay, ép xác, hay chịu
khó đi nhà thờ biết bao nhiêu lần đi nữa, nhưng
“con người thật bên trong” vẫn chưa tìm được
phước thật. Bao nhiêu cố gắng, công đức đều
chẳng thấy thấm vào đâu bởi vì mỗi chúng ta
giống như những con cá đang chìm đắm trong
bể tội. Đức Chúa Trời biết rõ sự yếu đuối và bất
lực của chúng ta, vì thế Ngài đã ban cho Đấng
Cứu Thế Giê-su chết trên cây thập tự và qua “...

huyết của Đức Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch
mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7). Như vậy người
nào tin nhận Chúa Giê-su thì có phước lớn, vì

mọi tội mình được rửa sạch, được che phủ, được
khỏa lấp.
Không phải chỉ được phước
“sạch tội” thôi, nhưng được Lộc
lớn làm Thiên tử nữa vì Phúc Âm
Giăng 1:12, lời của Đấng rất lớn, có phán “...

hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-su), thì Ngài ban
cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa
Trời.” Bất cứ hễ ai, dù là tiểu nhân hay quân tử,

giàu hay nghèo, có ăn học hay dốt nát, da
trắng, da đen hay da vàng… mà sẵn sàng ăn
năn tội và tin nhận Đấng Christ thì người đó
được làm con của Đức Chúa Trời, và được gọi
Ngài là “Abba,” nghĩa là Cha. Mà nếu là con của
Trời thì chúng ta trở thành những kẻ dự phần kế
nghiệp “... đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các
nơi trên Trời” (Êphêsô 1:3). Chưa hết, vì nếu
có được tất cả những Phước và Lộc Trời, mà
không hưởng được lâu dài, thì thật cũng chẳng
quí giá là bao nhiêu? Nhưng Kinh Thánh Giăng
3:36 có lời hứa: “Ai tin Con (Chúa Giê-su), thì
được sự sống đời đời,” nghĩa là thọ mãi để
hưởng mọi phước và lộc mà Chúa đã để dành
cho những kẻ tin.
Xuân 2021 sắp đến, rồi xuân 2021 cũng
sẽ ra đi. Thế giới cứ xoay vần, và con người cứ
đi tìm mãi Phước-Lộc-Thọ. Nhưng ngờ đâu Thiên
Chúa đã ban sẵn cho tôi và bạn một mùa xuân
bất tận trong Cứu Chúa Giê-su, mà hễ ai ăn năn
và tin nhận Ngài, thì người đó được Phước Cứu
Rỗi (tội mình được sạch), được Lộc Thiên Tử
(làm con cái của Đức Chúa Trời), và được
Trường Thọ (để hưởng sự sống đời đời). Bạn có
muốn Phước-Lộc-Thọ này không? Hãy thành
tâm ăn năn sám hối tội lỗi mình và tin nhận
Chúa Giê-su Christ làm Chủ, làm Chúa đời sống
mình khi bạn còn có cơ hội của ngày hôm nay.

Nay Kính,
Mục Sư Nguyễn T. Vinh (225-938-7305)
* Thật mong được tiếp đón quí vị đồng hương
mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10:45 trên Facebook:

Vietnamese Hope Baptist Church

