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Phần 5: Phúc Âm và Người Nam  

Dr. David Platt 

15/06/08 

Nếu quý vị có Kinh thánh xin mời mở ra Thi thiên 128. Theo dự định ban 

đầu của tôi thì đây là bài cuối cùng trong loạt bài về Phúc âm và gia đình mà 

chúng ta đã khởi sự vào ngày Mẫu thân với bài Phúc âm và người nữ. Lúc 

đó tôi đã cầu nguyện và hy vọng rằng loạt bài này sẽ đem lại nhiều lợi ích 

cho quý vị và gia đình. Chúng ta đã nghiên cứu về Phúc âm với người nữ, 

Phúc âm với hôn nhân, Phúc âm với vấn đề làm cha mẹ và Phúc âm với 

người độc thân. Nhưng trong một góc độ khác thì vẫn chưa được đầy đủ. 

Tuần trước, khi tôi đang chuẩn bị thì được Chúa cảm động và tôi quyết định 

kéo dài thêm hai tuần nữa. Chúng ta sẽ đề cập đến hai lĩnh vực rất quan 

trọng, mà kẻ thù thường nhắm vào để tấn công chúng ta trong nền văn hóa 

và trong Hội Thánh ngày nay. Tuần đến chúng ta sẽ đề cập về Phúc âm với 

vấn đề ly hôn, và tuần tiếp theo sẽ nói về Phúc âm với đồng tính luyến ái. 

Đây là hai lĩnh vực mà kẻ thù thường tấn công và chúng ta cần có một sự 

hiểu biết dựa trên nền tảng Kinh thánh về những vấn đề này.  

Hôm nay là ngày Phụ thân và chúng ta sẽ nói về Phúc âm với người nam. 

Tuần trước khi chuyện trò với một số người thì tôi phát hiện rằng dường như 

một số quý ông mong mỏi đến ngày hôm nay và hầu như có một chút bối rối 

về những gì sắp xảy ra. Vì vậy, hôm nay tôi muốn khởi đầu một cách nhẹ 

nhàng. Chúng ta sẽ làm hơi khác một chút. Mọi tuần, chúng ta thường nặng 

về việc nghiên cứu Kinh thánh và tôi nghĩ đó là một việc tốt cần làm. Sự thờ 

phượng của chúng ta cần phải xoay quanh Lời Chúa, chúng ta cần bồi dưỡng 
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tâm trí mình bằng những lẽ thật trong Lời Chúa và đó là điều chúng ta làm 

trong sự thờ phượng. 

Nhưng có một nguy cơ là dù tâm trí của chúng ta được đổ đầy những chân lý 

này nhưng chúng lại không thực sự ngấm sâu vào đời sống chúng ta. Vì vậy 

tôi muốn chia sẻ một sứ điệp từ tấm lòng đến tấm lòng. Nhưng điều đó 

không có nghĩa là sẽ không có một lẽ thật nào để ghi lại. Thật ra là chúng ta 

sẽ xem xét bảy lẽ thật và quý vị có thể ghi lại những điều đó nếu muốn, 

nhưng tôi muốn làm một điều có tính chất đặc biệt khác với mọi khi. Thi 

thiên này tôi mới chỉ giảng một lần trước đây, đó là trong tang lễ của ba tôi 

cách đây bốn năm. Tôi muốn kết hợp ý nghĩa của Thi thiên này cùng với 

những kinh nghiệm của tôi về ba mình để giúp chúng ta hiểu được Phúc âm 

với người nam. 

Tôi có ba mục đích như sau. Một là, tôi muốn làm theo lời dạy của Êph 6:1-

2 là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Và tôi muốn tôn kính ba mình trước quý vị 

tối nay. Tôi đã nói về vấn đề con cái hiếu kính cha mẹ cách đây vài tuần. Và 

đó là điều tôi muốn làm tối nay. Tôi muốn tỏ sự hiếu kính đối với ba mình. 

Hai là, tôi muốn tỏ sự hiếu kính đối với ông để giúp cho  những người chồng 

và những người cha trong phòng này được khích lệ và thách thức để sống 

xứng đáng với sự tôn kính của các con và vợ mình cũng như từ những người 

chung quanh. Tôi hy vọng Thi thiên 128 và những điều mà tôi chia sẻ về ba 

của mình sẽ thúc đẩy quý vị trong vai trò là người chồng, người cha hướng 

về Đấng Christ. Thứ ba: Cha trên trời của chúng ta sẽ nhận được sự vinh 

hiển lớn qua sự hiếu kính của tôi dành cho cha mình trên đất và qua cách 

chúng ta khích lệ và thách thức lẫn nhau. Cha trên trời của chúng ta sẽ nhận 

được sự vinh hiển lớn nơi những người chồng và những người cha sẵn sàng 

để Ngài sử dụng để hoàn thành Đại mạng lịnh. 
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Chúng ta sẽ đào sâu nghiên cứu Thi thiên 128 và trong quá trình đó tôi cũng 

chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình.  

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,  

Đi trong đường lối Ngài!  

Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình,  

Được phước, may mắn.  

Vợ ngươi ở trong nhà ngươi  

Sẽ như cây nho thạnh mậu;  

Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi  

Khác nào những chồi ô-li-ve.  

Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va  

Sẽ được phước là như vậy.  

Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;  

Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-

lem.  

Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!  

Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!” 

Tối qua tôi cùng với Heather đã đến thành phố. Chúng tôi đã đi 10 giờ đồng 

hồ ngày hôm qua cùng với hai đứa con yêu quý của mình. Sau khi thu dọn 

đồ đạt thì tôi ngồi xuống nghỉ. Tôi đọc Thi thiên 128 và thấy có vẻ khôi hài. 

Tôi nhận ra rằng tác giả của Thi thiên 128 không có một đứa con hai tuổi và 

một đứa 6 tháng tuổi. Không phải là ông không nói những điều này, Nhưng 

có thể ông không nói một cách chính xác giống như vậy. Tôi nghĩ nếu tôi 

viết lại Thi thiên 128 thì tôi sẽ thay đổi một chút. Tôi sẽ bắt đầu như thế này: 

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Đi trong đường lối Ngài! 

Ngươi sẽ ăn những thức ăn mua từ tiệm bán đồ ăn nhanh. Ngươi sẽ bị buồn 
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nôn và ợ chua. Vợ ngươi sẽ như cây nho mệt mỏi và căng thẳng chạy quanh 

nhà ngươi. Con ngươi sẽ như những chồi ô-li-ve chạy quanh bàn ngươi. 

Thực ra, là thức ăn của đứa con lớn được ném từ tay nó ngang qua bàn và 

thức ăn của đứa con út văng ra khi nó nhảy mũi và dính vào mặt ngươi. 

Người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy.” 

Hình ảnh trong Thi thiên 128 giống như một gia đình đang ở trong một 

chuyến hành trình. Đây là một trong các Thi thiên thuộc nhóm Bài ca đi lên 

từ bậc, là những Thi thiên được hát khi dân chúng trên đường đi đến Giê-ru-

sa-lem. Họ đi về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng và họ hát những Thi thiên này 

khi đi trên đường. Thi thiên 128 đặt Chúa làm nền tảng cho gia đình và đây 

là một trong những hình ảnh rõ ràng nhất và đơn giản nhất về ý muốn của 

Đức Chúa Trời đối với gia đình. Điều thú vị là cũng vào tuần này cách đây 

năm năm tôi nhận được một e-mail từ cha mình. Heather và tôi đã gởi cho 

ông một món quà nhân ngày Phụ thân và ông đã gởi lại một e-mail ngắn. Tôi 

muốn đọc cho quý vị nghe một phần trong e-mail đó. Điều thật thú vị là e-

mail này hầu như trùng khớp với hình ảnh trong Thi thiên 128. Ba tôi viết 

như sau: “David, điều tốt nhất khi làm một người cha là ba có được người 

vợ và người mẹ của những đứa con tốt nhất. Các con đã làm cho cả mẹ và ba 

tự hào. Các con không biết rằng tình yêu của các con dành cho ba mẹ đã giữ 

ba mẹ hoàn toàn gắn liền với cuộc đời của các con. Ba mẹ xin lỗi nếu có 

những lần đã đi xa, nhưng tình yêu của các con đã làm cho chúng ta không 

thể rời xa nhau. Ba nghĩ không thể có một gia đình nào khác sánh bằng. 

Chúa đã quá tốt đối với gia đình chúng ta.” Đó là một bài rút gọn của Thi 

thiên 128.  

Tôi muốn chia sẻ với quý vị bảy lẽ thật mà ba tôi đã phó thác nơi tôi và 

chúng đều dựa trên nền tảng của Thi thiên 128. Một là, Đức Chúa Trời ban 
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ơn cho người kính sợ Ngài. Trước hết tôi xin được giới thiệu với quý vị về 

ba tôi, Tom Platt. Ông sinh ra và lớn lên tại New Jersey, Florida. Ông học 

cao học tại trường Đại học tiểu bang Florida. Tại đó ông gặp mẹ tôi và sau 

khi kết hôn hai người chuyển đến ở tại Atlanta. Ông làm nhân viên kiểm 

toán cho chính phủ liên bang. Ông không có vẻ giống như một nhân viên 

của IRS. Mỗi khi tôi nói ông là một nhân viên kiểm toán của chính phủ thì 

mọi người đều “Ồ, vậy hả.” 

Ông làm công việc của mình một cách xuất sắc nhưng điều quan trọng nhất 

không phải là công việc của ba tôi. Ông đã được tái sinh khi còn rất trẻ. Một 

trong những báu vật mà chúng tôi còn lưu giữ là một bức ảnh nhỏ về buổi 

thờ phượng ở Hội Thánh Báp tít Calvary tại Clearwater, Florida và ba tôi có 

mặt trong đó. Ba tôi đã bước đi với Đức Chúa Trời và ông thờ phượng Ngài. 

Nếu ông có mặt trong phòng này thì quý vị sẽ nhận ra ông ngay. Ông thích 

hát và thích hát lớn tiếng. Đôi khi to đến nỗi làm mọi người ngó nhìn lại. 

Quý vị sẽ tự hỏi vì sao ông này hát to như vậy. Giống như chỉ hoàn toàn 

hướng về Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài.  

Dù quý vị có hát lớn tiếng hay không, nhưng nếu quý vị ở trong gia đình của 

Platt từ Chúa nhật này đến Chúa nhật khác, thì quý vị chắc chắn thờ phượng 

Đức Chúa Trời mà không phải lo mọi người không biết mình ở đâu. Điều 

quan trọng ở đây là hình ảnh của một người ba, hình ảnh của những người 

cha mẹ, phản ánh bản tánh của Đức Chúa Trời và vị trí mà Đức Chúa Trời 

phó thác cho. Tôi muốn quý vị suy nghĩ về tình yêu và sự hướng dẫn của 

một người cha đã có ảnh hưởng như thế nào đến con cái trong sự thờ 

phượng Cha trên trời của họ. 
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Tôi có một sự kính sợ đối với ba mình. Hình phạt không phải là điều phổ 

biến trong gia đình chúng tôi, nhưng khi điều đó được áp dụng thường là 

điều đáng nhớ. Điều đó chỉ xảy ra một số lần và rất nhiều năm sau đó chúng 

tôi nhớ lại và bật cười. Không phải là ba tôi trách phạt tôi không đúng, 

nhưng tôi biết chắc là ba tôi rất coi trọng về sự vâng lời. Theo thời gian, hình 

ảnh về sự trừng phạt phai nhạt đi nhưng sự kính sợ thì không, mà ngược lại 

càng gia tăng. Không phải là nỗi lo sợ bị đánh, mà là sợ không vâng lời, 

không làm vui lòng hay làm một điều gì đó xúc phạm đến ba tôi. Đó là sự 

kính sợ.  

Tôi muốn quý vị liên hệ điều đó vào trong sự thờ phượng Chúa của chúng 

ta, đặc biệt trong bối cảnh của phân đoạn Kinh thánh này. “Phước cho người 

nào kính sợ Đức Giê-hô-va.” Có phải quý vị nghĩ rằng chúng ta sợ sự hình 

phạt của Đức Chúa Trời không? Ở một góc độ thì nó có nghĩa là như vậy. 

Kinh thánh đã cho chúng ta nhiều lý do phải run sợ trước sự trừng phạt của 

Đức Chúa Trời khi ở ngoài Đấng Christ. Đây là điểm bắt đầu của một người 

trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời – run sợ trước mặt Ngài khi nhận ra 

tình trạng tội lỗi của mình trước một Đức Chúa Trời thánh khiết và hình phạt 

mà mình đáng phải nhận. Điểm bắt đầu trong mối quan hệ với Đức Chúa 

Trời là sự run sợ trước hình phạt. 

Nỗi sợ đó đã đưa chúng ta đến thập tự giá. Và tại thập tự giá chúng ta được 

biết rằng Đấng Christ đã nhận chịu sự hình phạt và làm thỏa mãn sự thạnh 

nộ của Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa là bây giờ sự kính sợ không 

còn nữa. Sự kính sợ trở nên sâu sắc hơn, đó là sợ bất kính, không làm vui 

lòng, không vâng lời Đức Chúa Trời. Hay làm bất cứ điều gì xúc phạm đến 

Đức Chúa Trời. Đó là hình ảnh được mô tả trong Thi thiên 128. Câu 2 “Vì 

ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình,” Ở đây nói về một người. Câu 3 là 
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nói về một người trong nhà. “Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho 

thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-

li-ve.” Từ “phước” được dùng bốn lần trong phân đoạn này. Thật ra là hai từ 

khác nhau trong nguyên bản của Cựu ước. 

Từ được dùng trong câu 1 và 2 theo nghĩa đen là hạnh phúc. Còn trong câu 4 

và 5 là một từ khác có nghĩa là được ơn. Được hưởng ân huệ của Đức Chúa 

Trời. 

Như vậy, hình ảnh được thấy ở đây là “người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ 

được hạnh phúc.” Đức Chúa Trời ban ơn cho người kính sợ Ngài. Hai khái 

niệm này không đi đôi với nhau trong suy nghĩ đương thời của chúng ta, 

nhưng trong Kinh thánh thì chúng gắn liền với nhau. Kinh thánh nói một 

cách rõ ràng rằng “Người nào trong phòng này run sợ trước sự oai nghi của 

Đức Chúa Trời sẽ được hạnh phúc.” Đây là hình ảnh chúng ta thấy trong 2 

Cô 7:1 và 1 Phi-e-rơ chương 1. Tôi xin hỏi mọi người nam trong phòng này, 

mọi người chồng và mọi người cha, quý vị có run sợ trước Đức Chúa Trời 

không? Quý vị có thật sự run sợ Đức Chúa Trời không? Quý vị có run sợ với 

ý nghĩ làm điều gì, suy nghĩ điều gì và nói điều gì mà không đem lại sự vinh 

hiển cho Đức Chúa Trời không? Người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được 

hạnh phúc. Đức Chúa Trời ban ơn cho người kính sợ Ngài.  

Thứ hai là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời – sự khôn ngoan của Đức 

Chúa Trời được tìm thấy trong lời Ngài. “Phước cho người nào kính sợ Đức 

Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!  Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay 

mình, Được phước, may mắn.” Hình ảnh được nói đến ở đây là đường lối và 

công việc của một người và cả hai đều xoay quanh đường lối của Đức Chúa 

Trời. Đường lối của Đức Chúa Trời được mô tả trong Lời Ngài. Xin quý vị 
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hãy xem Thi thiên 1. Đây là một trong những chương trong Kinh thánh mà 

tôi khuyến khích quý vị nên học thuộc.  

Thi thiên thứ 1 là bức tranh mô tả ý nghĩa của việc bước đi trong đường lối 

của Đức Chúa Trời. Quý vị cũng thấy hình ảnh tương tự trong Thi thiên 

128:1-2. Bây giờ chúng ta hãy đọc 3 câu đầu: “Phước cho người nào chẳng 

theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ 

của kẻ nhạo báng;  Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và 

suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.  Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng 

nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người 

làm đều sẽ thạnh vượng.” 

Chúng ta cũng thấy hình ảnh đó trong Thi thiên 128. Sự khôn ngoan của 

Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Lời Ngài, hãy suy gẫm ngày và đêm và 

bước đi trong đó. Hai lẽ thật đầu tiên này đi đôi với nhau. Chúng ta thấy điều 

đó trong cả Thi thiên  cũng như trong Châm ngôn. Sự kính sợ Đức Giê-hô-

va là khởi đầu của điều gì? Khôn ngoan. Thi thiên 111:10 chép: “Sự kính sợ 

Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.”  

Ba tôi là người khôn ngoan nhất mà tôi từng gặp. Ông không chỉ có kiến 

thức, mà còn biết áp dụng vào cuộc sống. Đó là sự khôn ngoan. Điều đó xuất 

phát từ Kinh thánh. Ông đã đọc Kinh thánh, nghiên cứu Kinh thánh. Khi tôi 

vào chủng viện, ông đã rất phấn khởi bởi vì đó là cơ hội để ông cũng được 

vào chủng viện thông qua tôi. Vì vậy, trong lúc tôi học ở chủng viện thì ông 

thường xuyên gọi điện cho tôi. “Con học được gì rồi? Hãy nói cho ba biết 

những điều con đã học.” Ông xuống New Orleans vào lớp với tôi. Tôi nhớ 

ông đã tham dự lớp Địa lý Thánh kinh của tôi. Bốn tuần sau ông gọi cho tôi: 
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“Con có nhớ giáo sư nói gì về điều này không? Ba đang xem chỗ này. Hãy 

nhớ những điều giáo sư nói.” 

Tôi trả lời “Con không nhớ gì cả. Con ngủ gật ba ạ.” Tôi nhớ đã phạm một 

sai lầm nhỏ, tôi mua cho ông một cuốn sách giáo khoa về thần học hệ thống 

và đã gởi làm quà nhân ngày Phụ thân hay Giáng sinh gì đó. Đó là một 

quyển sách rất dày và ông đã đọc từ đầu đến cuối. Sau đó mỗi lần tôi gọi về 

thì đều bị tra hỏi về quan điểm thần học của mình. “Dave, con nghĩ gì về sự 

chuộc tội? Con nghĩ gì về bản chất của con người, về bản tánh của Đức 

Chúa Trời, về ba ngôi? Con nghĩ gì về các ân tứ Thánh Linh? Về Thánh 

Linh, về Hội Thánh, về thiên sứ, về lai thế? Tôi trả lời “Con chưa biết gì về 

những điều ba đang nói. Con chưa được học điều đó trong lớp.” Rồi ông nói 

“Này Dave, con hãy tìm hiểu những điều này.” 

Rồi đến việc giảng Lời Chúa. Khi tôi bắt đầu giảng, và bất cứ khi nào tôi 

giảng một nơi gần Atlanta thì ba tôi đều đi nhiều dặm để đến nghe tôi giảng 

và nhận xét, và ông tham gia việc giảng dạy gián tiếp qua tôi. Ông chuẩn bị 

bài giảng rồi gọi cho tôi nói rằng “Dave, ba đang nghiên cứu cái này thấy có 

vẻ hay. Sao con không thử xem điều này? Con hãy giảng và cho ba biết nó 

như thế nào.” 

Tôi muốn nhắc quý vị rằng sẽ không tìm được một người nào được Đức 

Chúa Trời sử dụng trong Kinh thánh mà người đó không có Lời của Chúa. 

Quý vị sẽ không tìm thấy một người trong Kinh thánh được Đức Chúa Trời 

sử dụng cách có quyền năng mà lại không vui vẻ đón nhận Lời Chúa, không 

hết lòng gắn bó với Lời Chúa và mạnh mẽ rao giảng Lời Chúa. Chúng ta có 

hình ảnh Ê-tiên trong Công vụ các sứ đồ 7. Lời Chúa tuôn tràn ra từ ông. Đó 

là một phần của cuộc sống ông. Quý vị nhận thấy rằng hai lẽ thật này hoàn 
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toàn trái với những gì thế giới nói để trở thành một người đàn ông, một 

người chồng hay một người cha thành công. Thi thiên 128 cho chúng ta hình 

ảnh về một người được Chúa ban phước, không phải là được phước về việc 

có nhà cửa lớn hoặc có xe hơi  và nhiều thứ khác. Đó là người kính sợ Đức 

Chúa Trời, biết Chúa và Lời Ngài, bước đi với Đức Chúa Trời và thờ 

phượng Ngài. Lời Chúa có tuôn tràn ra từ quý vị không? Sự khôn ngoan của 

Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Lời Ngài. 

Câu 3 là hình ảnh về gia đình của người đó. Đây là một hình ảnh rất đẹp, 

nhưng trái ngược với hình ảnh trong nền văn hóa hiện tại về một người ngồi 

xem ti-vi cùng với những đứa con vào buổi tối. Ở đây chúng ta thấy hình 

ảnh của một người đàn ông và những gì anh ta nhìn thấy là: một người vợ 

giống như cây nho thạnh mậu ở trong nhà, những đứa con giống như những 

chồi ô-li-ve ở quanh bàn. Đây là chỗ mà e-mail của ba tôi gởi cho tôi tương 

đồng rõ ràng với Thi thiên 128. Lẽ thật thứ ba mà ba tôi dạy cho tôi là: 

người vợ là một báu vật cần phải gìn giữ. Ông viết: “David, điều tốt nhất khi 

làm một người cha là ba có được người vợ và người mẹ của những đứa con 

tốt nhất.” Đó chính là hình ảnh được nói đến trong Thi thiên 128. Hình ảnh 

về một người vợ trung thành ở trong nhà được quý trọng đặc biệt. Đừng 

quên điều này. Hãy để ý đến những điều mà tác giả Thi thiên nói đến ở đây. 

Tác giả không nói rằng người chồng được phước khi về nhà và nh́n ngắm 

những tài sản của ḿnh. Nhưng anh ta về nhà và nhìn thấy phước lành của 

Đức Chúa Trời được thể hiện nơi vợ mình. Một cây nho thạnh mậu. Hình 

ảnh cây nho thạnh mậu trong Cựu ước được dùng với ý nghĩa rất phong phú. 

Như chúng ta đã nói trong tuần trước, phước lành của Đức Chúa Trời được 

thể hiện qua việc có nhiều con cái, và trong Tân-ước thì hình ảnh này có sự 

thay đổi. Không phải là con cháu thuộc linh. Nhưng hình ảnh được nói ở đây 
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là nói về một người vợ có nhiều kết quả vì ảnh hưởng của người chồng trên 

cô ta. 

Nói đến việc sinh con cái, khi quý vị đọc Nhã-ca và tìm trong đó hình ảnh 

của một cây nho thạnh mậu, một người vợ có nhiều thành quả làm vui lòng 

chồng. Nhưng đó là hình ảnh về sự thân mật giữa chồng và vợ, không phải 

là thành quả, mà là sự chung thủy. Cây nho thạnh mậu trong nhà là hình ảnh 

chúng ta thấy được qua Châm ngôn 31. Chúng ta đã nói về điều này trong 

bài Phúc âm với người nữ. Đó không phải là hình ảnh một người nữ giam 

mình trong nhà 24/7, mà cô ta đang quán xuyến công việc của nhà mình. Cô 

ta không vì những điều khác mà bỏ quên việc hướng dẫn nhà mình trở thành 

một gia đình đặt Chúa làm trung tâm, lan tỏa mùi hương của Ngài trong đó. 

Đó là kết quả của một người chồng kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong 

đường lối của Ngài.  

Tôi và các anh chị em của mình biết chắc là chúng tôi có một người ba quý 

trọng vợ mình. Ông thường kể với chúng tôi về câu chuyện xảy ra trong một 

giờ thờ phượng buổi tối. Một cô gái bước vào và thấy một chỗ trống bên 

cạnh ông, cô ta ngồi phịch xuống ngay bên cạnh ông. Ông luôn nói câu “cô 

ta ngồi phịch xuống ngay bên cạnh ba,” và cô gái đó đã trở thành mẹ chúng 

tôi. Trong những ngày đó, ba tôi thường làm bánh và mời mọi người đến ăn, 

và mẹ tôi đã bị hấp dẫn bởi những chiếc bánh của ông. 

Trước khi ba tôi qua đời bất ngờ bởi một cơn đau tim, nếu quý vị đến nhà 

ông sẽ thấy một bức hình về ngôi nhà thờ nơi mà ba mẹ tôi kết hôn. Ba tôi 

không ngại bày tỏ tình cảm với vợ mình, và tôi cảm tạ Chúa về điều đó. 

Heather và tôi thường nói đùa về việc này. Sáu tháng đầu tiên sau khi chúng 

tôi kết hôn và trước khi vào chủng viện, chúng tôi sống với ba mẹ. Có một 
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lần chúng tôi ngồi xem phim, Heather và tôi âu yếm nhau ở đầu ghế này, còn 

ba mẹ tôi thì âu yếm nhau ở đầu ghế kia.  

Ông thường nướng bánh và đem đến chỗ làm việc của mẹ tôi. Một vài tuần 

trước khi ông qua đời, tôi gọi cho ông vào một đêm thứ sáu và bất ngờ phát 

hiện rằng ông đang có cuộc hẹn hò với mẹ tôi. Họ đi ra ngoài ăn tối và xem 

phim. Đó là hình ảnh về người ba quý trọng vợ mình, luôn thích nghe cô ta 

đàn piano. Mẹ tôi đã chơi piano nhiều năm và luôn hứa rằng khi ba qua đời 

thì mẹ sẽ đánh piano trong tang lễ của ông, và mẹ đã làm như vậy. Ba tôi 

thích được ở cùng với vợ, đùa giỡn với vợ mình. Vợ là một báu vật cần quý 

trọng. 

Lẽ thật thứ tư là về con cái. “Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, Khác 

nào những chồi ô-li-ve.” Con cái là một món quà cần được chăm sóc, giống 

như những chồi ô-li-ve chung quanh bàn ăn. Cây ô-li-ve có giá trị rất quan 

trọng. Chúng có nhiều công dụng khác nhau. Chúng được dùng làm thuốc, 

được dùng làm thực phẩm, và hình ảnh ở đây là một cây có ảnh hưởng lâu 

dài. Ô-li-ve là loại cây lâu năm, nhưng hình ảnh trong Thi thiên 128 là 

những chồi ô-li-ve chứ không phải là cây, chúng vẫn đang phát triển và lớn 

lên. Lúc này chúng chưa có trái. Điều này đem lại sự khích lệ lớn khi tôi 

nhìn quanh bàn ăn của mình và thấy đứa con hai tuổi và đứa con 6 tháng 

tuổi. Có thể chưa đem lại kết quả nhưng một ngày nào đó sẽ có. Hình ảnh ở 

đây là ảnh hưởng lâu dài trong một người vợ và những đứa con nhờ ảnh 

hưởng của một người đàn ông kính sợ Đức Chúa Trời và đi trong đường lối 

Ngài. 

Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi đề cập 

về gia đình. Chúng ta thấy ngay từ đầu Kinh thánh trong Sáng thế ký chương 
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2 và xuyên suốt Kinh thánh. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, bởi ân điển 

và sự khôn ngoan của Ngài đã thiết lập người nam, người chồng, người cha 

làm lãnh đạo gia đình. Đây cũng là thách thức của Kinh thánh cho mọi 

người nam, người chồng, người cha. Quý vị và tôi, chúng ta sẽ lãnh đạo gia 

đình của mình. Đó là một điều hiển nhiên không phải bàn cãi gì. Câu hỏi đặt 

ra không phải là chúng ta có phải lãnh đạo gia đình mình không, mà câu hỏi 

là chúng ta sẽ lãnh đạo gia đình mình như thế nào. 

Đây là một điều hiển nhiên. Dấu ấn lãnh đạo của chúng ta sẽ tác động đến 

gia đình của mình, trên đời sống của vợ và các con mình. Vấn đề không phải 

là chúng ta có ảnh hưởng đến vợ của mình không. Mà vấn đề là chúng ta ảnh 

hưởng đến vợ mình như thế nào. Vấn đề không phải là chúng ta có cần làm 

gương cho con cái mình không. Vấn đề là chúng ta sẽ trở thành tấm gương 

như thế nào đối với con cái mình, là những chồi ô-li-ve đang phát triển 

quanh bàn. Hãy yêu thương, nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng. Có rất nhiều 

cách khác nhau để làm điều đó. Ba tôi đã chăm sóc chúng tôi bằng nhiều 

cách khác nhau. 

Nào là chuyện tranh giành thức ăn. Rồi chuyện đánh thức mỗi buổi sáng. Mẹ 

thì luôn đánh thức chúng tôi một cách nhẹ nhàng, còn ba thì lấy một tách 

nước lạnh đổ trên lưng chúng tôi. Đó là cách đánh thức hơi tàn nhẫn, nhưng 

có hiệu quả. Ba làm huấn luyện viên cho chúng tôi. Nhưng như quý vị biết 

khi vào trung học thì hình ảnh người ba làm huấn luyện viên không còn nữa. 

Quý vị có những huấn luyện viên chuyên nghiệp ở trường. Còn vô số 

chuyện khác về ba nữa. Tôi nhớ khi hai anh trai của mình chơi bóng ở 

trường trung học thì ba nghỉ việc sớm và đến trường để cổ động. Tôi không 

nói quá. Lúc đó chẳng có phụ huynh nào khác ở đó. Không ai muốn xem 
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buổi tập luyện cả. Ba có thể đến để xem tập luyện dù không phải là huấn 

luyện viên. 

Ba đã làm đủ mọi việc. Ông đã đưa chúng tôi đi cắm trại ban đêm khi chúng 

tôi còn nhỏ. Khi chúng tôi lớn hơn thì ông đưa chúng tôi đi xa. Ông dạy 

chúng tôi rất nhiều về cách làm việc nhóm theo những cách thú vị. Như quý 

vị biết các tiệm tạp hóa mỗi năm một lần có đợt giảm giá nước ngọt, nhưng 

số lượng bán cho mỗi người có giới hạn. Vì vậy, cách chúng tôi làm là tất cả 

mọi người trong nhà đều lên xe đến cửa hàng để xếp hàng mua. Ba phát cho 

mỗi người chúng tôi 20$, bốn anh em chúng tôi và cả ba mẹ, rồi nói “Đi 

nào!” Mỗi người chúng tôi lấy một chiếc xe đẩy riêng và đi vào những vị trí 

khác nhau để lấy các thùng nước ngọt. Cuối cùng quý vị có thể thấy ở sáu 

quầy tính tiền khác nhau đều có người của gia đình Platt. Đó là cách làm 

việc theo nhóm. 

Ba có thể thức khuya mỗi đêm. Suốt mùa Giáng sinh, bên ngoài trời rất lạnh. 

Ông lấy một máy sưởi ra để vào trong trại. Lúc gia đình chúng tôi cùng đi xe 

đạp, chỉ một vài tuần trước khi ông qua đời, ông có thể đi nhanh hơn chúng 

tôi. Rồi có những đêm thứ tư cùng với ba. Đây là điều mà ông đã làm suốt 

những năm trung học của chúng tôi, lúc chúng tôi đã chấm dứt tất cả mọi 

hoạt động, chúng tôi có thể gặp ba để ăn tối trong mọi đêm thứ tư trong thời 

gian đó. Chúng tôi ngồi lại và nói về cuộc sống và các mối quan hệ, việc học 

và mọi thứ trên đời. Lúc này thì ông làm việc này với em gái tôi là Amy. Họ 

có thể đến siêu thị và ăn tối ở đó, rồi nó đi mua sắm trong khi ba tìm sách. 

Ba tôi đã đầu tư cuộc đời cho việc chăm sóc con cái của mình. 

Đức Chúa Trời ban ơn cho người kính sợ Ngài, và sự khôn ngoan của Chúa 

được  tìm thấy trong Lời Ngài. Ông đã dạy tôi rằng người vợ là một báu vật 
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phải gìn giữ, và con cái là món quà phải chăm sóc. Lẽ thật thứ năm mà ba 

dạy tôi là cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa 

Trời. Câu 5 chép: “Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; 

Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.” 

Quý vị đọc thấy từ này trong Cựu ước. Si-ôn nghĩa là gì? Đó là từ ám chỉ 

đến Giê-ru-sa-lem, đặc biệt là đền thờ, nơi sự vinh quang của Đức Chúa Trời 

ngự giữa dân Ngài. Đừng quên rằng đây là một hình ảnh của Cựu ước, và đó 

là lý do mọi người hành hương về Giê-ru-sa-lem. Bởi vì nếu quý vị muốn 

gặp gỡ sự hiện diện của Đức Chúa Trời và vinh quang của Ngài trong Cựu 

ước thì quý vị phải đến đền thờ. Và đây là chỗ mà Phúc âm đã làm thay đổi 

hình ảnh về gia đình. 

Khi quý vị đọc trong Tân-ước, Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá và Ngài 

đã sống lại, rồi Ngài sai Thánh Linh đến, và thật bất ngờ là thân thể của 

chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, chúng ta không cần phải hành 

hương nữa. Cảm ơn Chúa. Cả gia đình chúng ta không cần phải chạy xe về 

Giê-ru-sa-lem hằng năm nữa. Những người nam, người chồng, người cha 

trong phòng này đừng quên điều này. Bởi vì Phúc âm đã làm thay đổi vai trò 

của quý vị trong gia đình. Chúng ta không cần phải đưa cả gia đình về Giê-

ru-sa-lem để có thể gặp gỡ Chúa và vinh quang của Ngài. Chúng ta không 

cần phải chở những đứa con trên xe đến một nơi nào đó mỗi Chúa nhật để có 

thể gặp gỡ Chúa và vinh quang của Ngài. 

Đó là đức tin thời Cựu ước. Không phải đức tin thời Tân-ước. Nếu quý vị là 

những người chồng, người cha bước đi với Đấng Christ thì không cần phải 

chở con mình đến một nơi nào đó, bởi vì thực tế là quý vị đã đưa sự hiện 

diện và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vào trong nhà mình. Nếu quý vị 

muốn vợ con mình thấy được sự hiện diện và vinh quang của Đức Chúa Trời 
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thì hãy cho họ thấy nơi chính quý vị, là đền thờ của Đức Thánh Linh – và 

không chỉ là người nam mà là tất cả mọi người tin cậy Đấng Christ. Chúng 

ta hãy kết nối điều này với Thi thiên 128, phước lành của Đức Chúa Trời 

tuôn ra từ đền thờ của Ngài, từ sự hiện diện của Chúa, và quý vị đem điều đó 

vào Phúc âm mà chúng ta có trong Tân-ước. Khi chúng ta đánh thức vợ con 

mình vào buổi sáng thì sự hiện diện của Chúa và sự vinh hiển của Ngài phải 

tuôn ra từ đời sống chúng ta. Phước lành của Đức Chúa Trời phải tuôn tràn 

ra từ đời sống chúng ta. Chúng ta là đền thờ. 

Chúng ta ngồi quanh bàn ăn vào buổi tối và để sự hiện diện, sự vinh hiển và 

phước lành của Đức Chúa Trời tuôn tràn ra từ chúng ta. Đây có phải là một 

thực tế trong gia đình quý vị không? Ba đã dạy tôi cách dùng cây vợt, dạy 

tôi cách đá bóng, nhưng trước hết ông đã dạy tôi cầu nguyện. Ông dạy tôi 

trải nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong giờ cầu nguyện của 

gia đình trước khi chúng tôi đi ngủ. Tôi nhớ mình thường cố gắng cầu 

nguyện chiếu lệ cho thật nhanh để rồi có thể đi ngủ. Ba tôi ngăn lại và nói: 

“David, đây là lúc chúng ta bày tỏ lòng mình với Đức Chúa Trời, hãy tìm 

kiếm và gặp Đức Chúa Trời.” Những người nam, người chồng, người cha 

phải hướng dẫn gia đình mình tìm kiếm Đức Chúa Trời, kinh nghiệm sự 

hiện diện và vinh hiển của Đức Chúa Trời ngay tại nhà mình chứ không phải 

tại nhà thờ.  

Gia đình chúng ta chính là Hội Thánh. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện 

diện và vinh quang của Đức Chúa Trời ngay trong nhà mình. Làm thế nào để 

điều này trở thành hiện thực trong gia đình của quý vị? Làm sao quý vị có 

thể đưa sự hiện diện và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tuôn tràn từ quý vị 

sang cho vợ con mình, cho cả nhà mình? Chúng ta hãy đề cập đến lẽ thật thứ 

sáu. Cuộc sống chỉ có giá trị khi thúc đẩy Phúc âm của Đức Chúa Trời. 
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Chúng ta hãy nghe phần cuối của câu 5 “Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn 

ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành 

của Giê-ru-sa-lem.” Phạm vi của Thi thiên 128 không chỉ ở trong một gia 

đình, không chỉ là trên một người cùng vợ con của người đó. Hình ảnh ở đây 

là phước lành của Đức Chúa Trời trên toàn bộ dân sự của Ngài. Giê-ru-sa-

lem đại diện cho cả dân Y-sơ-ra-ên. 

Quý vị muốn thấy phước lành của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài ư? 

Hãy nhìn vào Giê-ru-sa-lem. Sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi tường thuật lại việc 

dân sự xây dựng lại đền thờ Giê-ru-sa-lem cũng như các tường thành Giê-ru-

sa-lem. Vì sao? Bởi vì họ muốn Đức Chúa Trời ban phước cho dân Ngài, và 

họ sẽ bày tỏ về Đức Chúa Trời cho mọi dân xung quanh. Như vậy, hình ảnh 

được nói đến ở đây là một người được Đức Chúa Trời ban phước cho nhà 

mình cùng với vợ con để họ xây dựng một tập thể đức tin và bày tỏ bản tánh 

của Đức Chúa Trời cho thế giới. Chẳng phải đây là nhu cầu lớn nhất của 

chúng ta ngày nay sao? 

Những người nam, người chồng, người cha phải hướng dẫn vợ con mình 

kinh nghiệm được sự hiện diện và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong nhà 

mình, và Lời Chúa phải tuôn tràn trong nhà, và khi điều đó xảy ra trong mỗi 

gia đình ở đây thì cộng đồng đức tin này sẽ được vững mạnh mà bày tỏ về 

Đức Chúa Trời không chỉ tại Birmingham này mà cho mọi nước. 

Đó có phải là lý do chúng ta hướng dẫn gia đình không? Có phải chúng ta 

đang hướng dẫn gia đình mình là vì cớ vợ con mình không? Không chỉ vì cớ 

vợ con mình mà còn là vì cớ Hội Thánh nữa. Không phải là vì cớ Hội Thánh 

mà còn là vì cớ cần phải bày tỏ Đức Chúa Trời cho thế giới hư mất này. 

Trong tuần này tôi đang xem lại những e-mail và thư của ba tôi gởi cho 
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mình, ông đã viết cho tôi một e-mail khi đang tìm cách giải quyết một tình 

huống xung đột trong Hội Thánh. Tôi muốn quý vị nghe về điều léo lái suy 

nghĩ của ông. 

Ông viết như sau: “Dave, trách nhiệm của ba là làm hết sức để ảnh hưởng 

đến những người không biết Chúa để họ đến với Ngài. Nếu điều này khiến 

ba bị tổn thương thì ba cũng không chống lại, nhưng chấp nhận với sự tin 

tưởng rằng chừng nào ba còn là một chứng nhân tích cực thì có nghĩa là ba 

đang đi đúng hướng.” Quý vị có nghe thấy hình ảnh của Thi thiên 128 trong 

đó không? Nó không đề cập đến vấn đề sai hay đúng. Mà là về sự vinh hiển 

Đức Chúa Trời được bày tỏ cho thế giới qua Hội Thánh. Trách nhiệm của tôi 

là làm hết sức để làm cho những người chưa biết Chúa chạy đến với Ngài. 

Đó là trách nhiệm của một người chồng, người cha, người nam – tức là 

hướng dẫn gia đình bày tỏ về Đấng Christ cho thế giới, là xây dựng Hội 

Thánh, cộng đồng đức tin. Thưa quý ông, đó là một duyên cớ đáng theo 

đuổi. Đây có phải là điều đang lèo lái chúng ta không? Con cái chúng ta có 

đang học hỏi từ chúng ta về cách rao giảng Phúc âm không? Con cái có 

được nghe từ chúng ta về cách chia sẻ Phúc âm không? Những người vợ có 

nhìn thấy nơi chúng ta cách chia sẻ, cách truyền bá Phúc âm không? Điều 

này quan trọng hơn việc dạy cách cầm vợt hay đá bóng rất nhiều. Làm thế 

nào để mở mang nước Trời. Làm thế nào để xây dựng Hội Thánh. Đây là 

những điều đáng để đầu tư cuộc sống vào đó. 

Lẽ thật cuối cùng là cuộc sống chỉ có giá trị khi nhân rộng sự vinh hiển Đức 

Chúa Trời. Đây chính là ý được nói đến trong câu 6: “Nguyện ngươi được 

thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!” Đó là hình 

ảnh của một người được phước. Mở đầu Thi thiên 128, quý vị thấy hình ảnh 

một người được vây quanh bởi những chồi ô-li-ve còn nhỏ chưa phát triển. 
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Còn bây giờ chúng đã là những cây ô-li-ve đang ra trái, và từ những cây ô-li-

ve này sẽ có thêm nhiều chồi ô-li-ve. Phước lành của Đức Chúa Trời được 

bày tỏ trong đặc ân mà Ngài đã phó thác cho người nam trong Thi thiên 128, 

là người có cơ hội thấy trước di sản mà mình đã để lại. Rồi đến những con 

trai con gái của người đó cũng để lại di sản cho các con của chúng. Đó chính 

là Lời Chúa và sự kính sợ Chúa được tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế 

hệ khác. Đó là một hình ảnh rất tuyệt vời về phước lành. Tuyệt vời hơn bất 

cứ khoản hưu trí nào mà một người có thể nhận. Thật đáng để đầu tư cuộc 

đời chúng ta, và cuộc đời của vợ con chúng ta để những con cháu mai sau và 

vợ con chúng cũng kinh nghiệm được phước lành của Đức Chúa Trời và 

bước đi trong sự kính sợ Ngài. 

“Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!” Nói thật với quý vị đây là chỗ 

mà tôi thấy khó hiểu nhất đối với mình. Tôi đã thấy nhiều bằng chứng về 

phước lành của Đức Chúa Trời trong đời sống của ba tôi, nhưng thực tế là 

ông không còn sống để thấy được Caleb hay Joshua. Chúng ta cười bởi vì 

chúng ta thấy ông trong Joshua, và không nhiều lắm trong Caleb. Tôi muốn 

cho quý vị thấy qua màn ảnh một tấm hình của ba tôi. Chúng tôi luôn đùa 

với việc ông bị hói. Ông có chừng 10 sợi tóc thường phất phơ theo gió, thỉnh 

thoảng chúng ngã sang một bên, có lúc thì treo ở chỗ này, có lúc lại bay tứ 

tung, và quý vị có thể thấy chúng trên tấm hình đang ngã về phía bên trái. 

Bây giờ tôi muốn cho quý vị thấy một tấm hình của con tôi. Quý vị có thấy 

10 sợi tóc ở trên đầu không? Đó là hình ảnh của ba tôi. 

Có phải là ông không còn sống để được thấy cháu của mình không? Có phải 

là ông đã mất một phước lành của Đức Chúa Trời không? Tôi không tin là 

như vậy. Và đây là bí quyết. Tôi tin rằng ba tôi đã biết. Đức Chúa Trời nhận 

được sự vinh hiển nơi người biết yêu thương và phục vụ gia đình mình, và 
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kết quả của đời sống người đó không chỉ có ở trong đời này. Mà kết quả của 

đời sống người đó còn lại đến đời sau. Thực tế là ba tôi không còn để thấy 

hai đứa con yêu quý này của tôi, nhưng tôi nguyện rằng sự vinh hiển của 

Đức Chúa Trời được nhân rộng qua đời sống của tôi cũng sẽ được nhân rộng 

qua toàn thể Hội Thánh. Tôi cầu nguyện để điều đó được nhân rộng tại 

những nơi mà Chúa cho tôi được đến để phục vụ, giảng dạy và huấn luyện, 

và nó cũng được nhân rộng trong cuộc đời của hai đứa con tôi để rồi một 

ngày chúng sẽ được thấy ông nội của mình và nghe giọng ca lớn của ông khi 

quỳ quanh ngai của Đức Chúa Giê-xu Christ ca ngợi sự vinh hiển của Ngài 

đời đời. Đó là một điều có ý nghĩa để sống. 

Thưa quý ông là những người chồng, người cha, gia đình của chúng ta là hết 

sức quan trọng, quan trọng đến đời đời. Tôi cầu nguyện để quý vị được 

khích lệ trong việc tìm kiếm ơn của Đức Chúa Trời và sự kính sợ Ngài, kinh 

nghiệm được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong nhà mình tuôn chảy 

từ Lời Chúa vào tấm lòng của quý vị để gìn giữ báu vật là vợ mình và chăm 

sóc món quà là con cái mà chúng ta được ban cho. Để chúng ta làm cho cuộc 

đời của mình có giá trị bằng cách bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời và 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuôn tràn qua chúng ta, mở mang nước Trời, 

Phúc âm của Chúa, và làm gia tăng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời từ thế 

hệ này sang thế hệ khác, và mọi người sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời từ 

cách chúng ta hướng dẫn gia đình mình.  

Giờ này xin quý vị hãy cúi đầu để cầu nguyện. Tôi xin mời những người 

nam, người chồng, người cha và cả những người độc thân hãy đến trước mặt 

Đức Chúa Trời trong tinh thần của Thi thiên 128. Hãy gạt bỏ sự kiêu ngạo 

của mình và thưa với Chúa rằng: “Con xin Chúa hãy dùng quyền năng của 

Phúc âm Ngài biến con trở thành người như Ngài muốn. Xin hãy giúp con 
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trở thành người chồng, người cha mà Chúa muốn. Con xin dâng chính mình 

cho Chúa.” 

Sau khi cầu nguyện riêng, quý vị hãy hiệp với vợ và con của mình có mặt ở 

đây để cầu nguyện chung với họ. Xin những người vợ và những người con 

hãy cầu nguyện cho người ba của mình. Đây là cơ hội để quý vị làm điều đó. 

Tôi muốn những người nam, người chồng, người cha hãy cầu nguyện theo 

tinh thần của Thi thiên 128. Xin những người phụ nữ hãy cầu nguyện cho 

những người nam trong phòng này. Quý vị có thể cầu nguyện lớn tiếng hoặc 

cầu nguyện trong yên lặng. Quý vị có thể cầu nguyện ngay tại chỗ của mình. 

Đức Chúa Trời đã giao phó cho những người nam trách nhiệm dẫn dắt gia 

đình. Xin chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một gia 

đình đức tin được lãnh đạo bởi những người nam như được mô tả trong Thi 

thiên 128, và xin Chúa làm điều đó bởi quyền năng của Tin lành Ngài. 

Lạy Cha, trong giờ này chúng con cầu nguyện theo tinh thần của Thi thiên 

128, theo sự bày tỏ của Lời Chúa qua phân đoạn Kinh thánh này, xin Chúa 

hãy tuôn đổ ân điển của Ngài trên những người nam. Lạy Chúa, chúng con 

biết rằng chúng con là những người tội lỗi, thiếu mất sự vinh hiển của Ngài. 

Chúng con biết mình không thể sống đúng như hình ảnh này bằng sức riêng 

của mình. Chúng con biết rằng thời gian qua mình đã làm những điều không 

đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Lạy Chúa chúng con run sợ về điều đó và 

cầu xin ân điển của Ngài bao phủ chúng con trong giờ phút này và giúp sức 

cho chúng con. Lạy Chúa chúng con cầu xin Ngài ngay trong giây phút này, 

khi chúng con quỳ gối cầu nguyện trước mặt Ngài, xin Chúa hãy biến đổi 

tấm lòng của chúng con. Xin cho chúng con trở thành những người được 

phước bởi danh Ngài, được ơn trước mặt Ngài và được hạnh phúc trong 
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Ngài, bởi vì chúng con kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài để 

kinh nghiệm được những lời hứa của Chúa trong gia đình mình.  

Quý vị có thể cầu nguyện theo từng đơn vị gia đình. Nếu gia đình quý vị 

không có mặt ở đây thì cũng không sao. Quý vị hãy cầu nguyện xin Chúa 

giúp mình sống vì sự vinh hiển của Ngài. Xin chúng ta hãy cầu nguyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 


