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CHƯƠNG I 
NƯỚC MỸ:  MỘT QUỐC GIA TỰ DO 

 
  
 Mỹ là một đất nước tự do.  Tự do là một giá trị cao quý 
được hiến pháp Mỹ thừa nhận và dân Mỹ bảo vệ.  Nhờ có tự 
do, ai muốn theo tôn giáo nào cũng được.  Tự do cũng là một 
đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho loài người.  
 
 Tự do là quyền căn bản và quan trọng nhất mà Đức 
Chúa Trời ban cho loài người.  Ngay cả việc chọn Chúa mà 
thờ, Đức Chúa Trời cũng ban cho con người có quyền tự quyết 
về số phận của bản thân và dân tộc của mình.  
 
 Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, 
thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các 
thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các 
thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà 
ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va (Giô-suê 24:15). 
 
 Người Mỹ sử dụng đặc ân tự do để xây dựng đất nước.  
Giống như người Do Thái thời Cựu Ước, người Mỹ chọn Đức 
Chúa Trời làm Chúa của mình, một chọn lựa hoàn toàn tự 
nguyện.  Tự do là nền tảng của nước Mỹ.  Tự do là động lực và 
nguồn cảm hứng vô tận của dân tộc Hoa Kỳ.   
 
 Tự do là khởi đầu của dân tộc Mỹ, là lẽ sống, là niềm 
tin.  Người Mỹ luôn theo đuổi, tranh đấu và cổ súy cho tự do.  
Người Mỹ tự do chọn lựa hướng đi cho dân tộc mình.  Người 
Mỹ đã khôn ngoan dùng quyền tự do để lập quốc và xây dựng 
đất nước.  Sự khôn ngoan đầu tiên là họ đã xây dựng một đất 
nước có tự do thực chất.   
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Tự Do Thờ Ông Trời 
  
 Ngay từ buổi đầu lập quốc, người Mỹ nghiên cứu và 
học hỏi nhiều dân tộc trên thế giới.  Người Mỹ học cách thờ 
Chúa của người Do Thái.  Chọn Chúa để thờ, đó là một lựa 
chọn khôn ngoan và cân nhắc.  Người Mỹ đặt Chúa lên trên 
hết.  Người Mỹ tin vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. 
  
 Giống như Giô-suê, các nhà lập quốc đã chọn Đức 
Chúa Trời để tôn thờ:  “... nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức 
Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15b).  Sự phát triển liên tục và thần kỳ 
của Mỹ nhờ có các vị tổng thống lỗi lạc, nội các và tướng lĩnh 
tài ba.   
 
 Vào thời điểm nước Mỹ hình thành, dân cư lúc ấy có 
khoảng ba triệu người.  Trong số ba triệu người đó, có ít nhất 
là sáu nhân vật lãnh đạo thuộc tầm cỡ thế giới: Washington, 
Adams, Jefferson, Franklin, Madison, và Hamilton.  Có một 
điều quan trọng và đáng quý nhất là, tất cả những vị lãnh đạo 
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ấy đều tin kính, vâng phục và khiêm nhường trước mặt Chúa.1   
Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan!   
 
 Kinh Thánh cho biết, khi Môi-se dẫn dân sự tiến vào 
đất hứa, Đức Chúa Trời đã ban cho người Do Thái quyền tự 
quyết số phận của dân tộc mình.   
 

Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước 
lành và sự rủa sả:  sự phước lành, nếu các ngươi nghe 
theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các 
ngươi, mà ta truyền cho ngày nay; sự rủa sả, nếu các 
ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho 
ngày nay, đặng đi theo các  
thần khác mà các ngươi không hề biết (Phục Truyền 
Luật Lệ Ký 11:26-28). 

 
 Người Do Thái vâng lời Đức Chúa Trời, chọn đi theo 
và hầu việc Ngài.  Kết quả là người Do Thái được Đức Chúa 
Trời bảo vệ và chúc phước.  Đức Chúa Trời của người Do Thái 
chính là Ông Trời của tất cả các dân tộc trên thế gian.  Dân tộc 
nào chọn Ông Trời làm Chúa mình thì nhận được phước hạnh.  
Ngược lại, dân tộc nào chối bỏ Ngài thì chấp nhận sự rủa sả!  
Đó là điều Kinh Thánh khẳng định!    
 
 

                                            
 1Robert Clinton, The Making Of A Leader, NavPress 
Publishing, P.O. Box 35001, Colorado Springs, CO 80935, 
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Người Mỹ chọn lựa và tôn thờ Đức Chúa Trời.  Người 
Mỹ học hỏi và theo đuổi những giá trị của Kinh Thánh.  Kết 
quả là họ được Đức Chúa Trời chúc phước, trở nên một quốc 
gia cường thịnh và hùng mạnh.   Nước Mỹ dẫn đầu trên mọi 
lãnh vực từ hơn một thế kỷ qua.  Kinh Thánh thách thức và 
khích lệ các nhà lập quốc: 
 

Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, 
Dân tộc nào được Ngài chọn  

làm cơ nghiệp mình có phước thay! 
 (Thi Thiên 33:12). 

 
 
Một Đức Tin Thực Tế 
 
 Bạn lớn lên và được giáo dục trong môi trường văn hóa 
nào sẽ hành xử theo văn hóa đó.  Trẻ em Mỹ được giáo dục 
trong môi trường văn hóa Mỹ lớn lên hành xử theo văn hóa 
Mỹ.  Văn hóa là tập hợp những giá trị được đúc kết của một 
dân tộc.  Mỗi nền văn hóa có những đặc thù riêng.  Những đặc 



 

 
 

8 

thù riêng của văn hóa Mỹ có ảnh hưởng sâu đậm từ Kinh 
Thánh.  Kinh Thánh làm nền, làm bệ đỡ cho văn hóa Mỹ.  Một 
trong những đặc thù của văn hóa Mỹ đó là lòng tin kính Chúa.    
 
 Người Mỹ không phô trương nhưng bày tỏ đức tin rất 
thực tế.  Người Mỹ áp dụng Kinh Thánh trong mọi lãnh vực.  
Những người lãnh đạo đầu tiên của nước Mỹ rất yêu mến 
Chúa, nhưng không vì thế áp đặt giáo quyền trên chính quyền.  
Người Mỹ tôn trọng tự do.  Người Mỹ khuyên lơn người khác 
tin vào Ông Trời để được phước, chứ họ không buộc ai phải 
theo họ.   
 Một trong những yếu tố giúp dân Mỹ thành công là họ 
sống thực tế.  Người Mỹ thực tế trong học thuật, nên họ có 
nhiều phát minh hơn các dân tộc khác.   Người Mỹ thực tế 
trong khoa học, nên họ sẵn sàng mời các chuyên gia đầu ngành 
của thế giới đến quốc gia họ để làm việc.  Lãnh vực nào người 
Mỹ cũng thực tế.  Làm việc gì người Mỹ cũng thực tế.  Thực tế 
trở thành nếp sống của người Mỹ.  Trong niềm tin tôn giáo 
người Mỹ cũng tin vào Ông Trời cách thực tế.  
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CHƯƠNG II 
NGƯỜI MỸ TIN TRỜI VÀ THỜ TRỜI 

 
 
 Từ buổi đầu lập quốc, nước Mỹ đã có một danh xưng 
khác với phần còn lại của thế giới.  Tên gọi Hợp Chủng Quốc 
Hoa Kỳ đã nói lên bản chất, ý tưởng, khát vọng và niềm tin của 
hợp quần nhiều chủng tộc cùng chung sống và xây dựng nên 
quốc gia nầy.   
 
 Để theo đuổi một lý tưởng cao cả như thế, người Mỹ đã 
trả giá rất nhiều qua cuộc nội chiến Nam Bắc.  Những người 
Mỹ da trắng đã từ bỏ nhiều đặc quyền đặc lợi, mới có được sự 
bình đẳng về chủng tộc như ngày nay.  Không biết bao nhiêu 
người đã trả giá bằng mạng sống của mình để mang đến dân 
chủ và nhân quyền cho dân tộc Mỹ. 
 
 Tại sao người Mỹ làm được những điều trên mà các 
nước khác, các dân tộc khác không làm được?  Tại sao người 
Mỹ dám hy sinh cá nhân để mang đến quyền lợi cho tổ quốc và 
dân tộc mình?  Phải chăng chỉ có người Mỹ mới có lý tưởng 
xây dựng quốc gia hùng cường?   
 
 Tôi tin rằng tất cả những gì người Mỹ đã làm cho quốc 
gia họ, dĩ nhiên là bằng năng lực.  Nhưng năng lực ấy được kết 
tụ bởi ý chí và niềm tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời.  Họ tin 
rằng:  Đức Chúa Trời là Đấng dẫn dắt quốc gia này vươn lên, 
trở nên một đất nước vĩ đại.  Nhờ vào lòng tin đó, người Mỹ 
làm theo Kinh Thánh dạy, nên họ đạt thành quả phi thường.  
 
 Kinh Thánh dạy rằng:  “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc 
uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa 
Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).  Tin là sống.  Đức tin cần 
phải thể hiện.  Khi bạn tin vào Đức Chúa Trời, bạn sống theo 
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Lời Đức Chúa Trời dạy, nghĩa là bạn đang làm vinh hiển danh 
Chúa.  Người Mỹ đã và đang tiếp tục làm vinh hiển danh 
Chúa.   
 
 
In God We Trust 
  
 Trên mỗi tờ Dollar của Mỹ có in dòng chữ: IN GOD 
WE TRUST (tạm dịch là chúng tôi tin cậy Chúa).  Thật là một 
ý tưởng khôn ngoan, vì ai ai cũng tiếp xúc và sử dụng nó mỗi 
ngày.  Đức tin ảnh hưởng trên đời sống.  Người Mỹ tin cậy 
Chúa, và họ thể hiện điều nầy trên tờ giấy bạc của họ. 
 
 

 
 
 
Cụm từ IN GOD WE TRUST xuất hiện trên đồng xu 

của Mỹ vào năm 1864.  Sau đó, đến năm 1956 được Quốc Hội 
phê duyệt, dòng chữ nầy được in trên tờ giấy bạc mệnh giá $1, 
$2, $5, $10, $20, và $100.  Đức tin đã ảnh hưởng trên quốc gia 
này.  Đức tin được người Mỹ thể hiện trên nền tài chánh Hoa 
Kỳ.   
 
 Đồng Dollar Mỹ ngày nay là một trong số ít tiền tệ có 
giá trị trên toàn cầu.  Nó trở thành loại tiền chung của thế giới.  
Có những nước không thích Mỹ nhưng vẫn phải sử dụng 
Dollar Mỹ.  Đồng Dollar Mỹ lưu hành toàn thế giới.  Nhờ sự 
lưu dụng đó mà Danh Đức Chúa Trời được chuyển tải khắp 
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nơi.  Ai cũng biết người Mỹ thờ Chúa.  Ai cũng biết người Mỹ 
tin cậy Chúa.  Cầm tờ Dollar trên tay, người Mỹ tạ ơn Trời đã 
ban tiền bạc cho họ.  
 
 
Trên Bảng Số Xe Hơi 
 
 Dân số Hoa Kỳ ngày nay vào khoảng 324 triệu người.2  
Từ năm 1990 đến năm 2015, có hơn 263 triệc chiếc xe hơi 
được đăng ký bảng số.  Riêng năm 2016, có hơn bảy triệu 
chiếc xe hơi cá nhân được bán ra và đăng ký bảng số lưu 
thông.3  Chưa có quốc gia nào có số lượng xe hơi bán nhiều 
đến vậy.  Cũng chưa có nước nào có số lượng xe hơi lưu thông 
nhiều hơn nước Mỹ. 
 
 Nếu so sánh về số xe hơi trên đầu người thì trong năm 
mươi năm qua chưa nước nào vượt qua Mỹ.  Trên thực tế, dân 
số của Mỹ (324 triệu) chỉ là con số lẻ so với Trung Quốc (1 tỷ 
378 triệu), và Ấn Độ (1 tỷ 329 triệu), nhỉnh hơn một chút so 
với Nam Dương (206 triệu), Pakistan (203 triệu).4 

                                            
 2U.S. Population, accessed August 01, 2017, 
http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf 
 
 3U.S. Vihicles, accessed August 01, 2017, 
https://www.statista.com/statistics/199974/us-car-sales-since-
1951. 
 
 4Most Populous Countries, accessed August 01, 2017, 
http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf. 
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 Nước Mỹ rộng lớn, đường xá thênh thang.  Hệ thống xa 
lộ của Mỹ nối liền từ tiểu bang này sang tiểu bang khác.  Trên 
xa lộ xe chạy nối đuôi không bao giờ ngừng.  Nhà ít thì cũng 
có một chiếc xe hơi, nhà nhiều thì đến đôi ba chiếc.  Xe hơi là 
phương tiện, là đôi chân của người Mỹ.  Người Mỹ có hai chỗ 
quen thuộc nhất, một là căn nhà, hai là chiếc xe của mình.   
 
 Tôi quan sát thấy trên các bảng số xe cũng được người 
Mỹ dán lên dòng chữ IN GOD WE TRUST.  Người Mỹ không 
những thể hiện lòng tin vào Đức Chúa Trời, mà cũng hãnh 
diện về lòng tin của mình.  Chiếc xe hơi đã chuyển tải và bày 
tỏ đức tin của người Mỹ. 
 
 

 
  
 
 Tình yêu cần phải thể hiện.  Người Mỹ tin cậy Đức 
Chúa Trời.  Người Mỹ kính yêu Đức Chúa Trời.  Người Mỹ tin 
rằng tài sản mà họ có được nhờ Trời ban cho.  Cách người Mỹ 
thể hiện đức tin của mình trên tiền bạc, trên xe cộ đến nay vẫn 
chưa có nước nào làm giống như vậy.   
 
 Bảo vệ niềm tin của mình đã khó, thể hiện niềm tin của 
mình nơi công cộng càng khó hơn.  Nếu bạn chứng minh được 
lòng thành của mình với Ông Trời, thì Ngài cũng sẽ chứng 
minh tình thương và sự ban phước của Ngài trên đời sống bạn.   
Người Mỹ tin rằng họ thạnh vượng không nhờ năng lực của 
họ, mà nhờ vào sự chúc phước của Đức Chúa Trời. 
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CHƯƠNG III 
NGƯỜI MỸ VÀ KINH THÁNH 

 
 
 Trong một thời kỳ rất dài, Kinh Thánh là một đặc 
quyền của giới tu sĩ.  Tín hữu chỉ được nghe giảng, chứ không 
có Kinh Thánh để đọc. Từ sau khi xuất hiện các Giáo Hội Tin 
Lành Cải Chánh, vấn đề phổ biến Lời Chúa được đặt lên hàng 
đầu.  Con dân Chúa được khuyến khích đọc Kinh Thánh hàng 
ngày.  Kinh Thánh là Lời Chúa có quyền năng thay đổi con 
người.  Kinh Thánh là khởi đầu của sự khôn ngoan. 
 

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, 
Ánh sáng cho đường lối tôi 

(Thi Thiên 119:105). 

 Nước Mỹ là nơi Kinh Thánh được in nhiều nhất.  Báo 
cáo của Hiệp Hội United Bible vào năm 2016,  các nước châu 
Mỹ dẫn đầu bốn khu vực khác trên thế giới về số lượng Kinh 
Thánh được in ra, hơn 15 triệu bản.  Trong khi đó Á Châu in 9 
triệu, Phi Châu in hơn 6 triệu và Âu Châu cùng với Trung 
Đông chỉ in gần 3 triệu.5 

 Đối với người Mỹ, Kinh Thánh là kho báu. Kinh Thánh 
cũng là cuốn sách được trích dẫn nhiều nhất.  Tất cả mọi lứa 
tuổi, mọi trình độ đều có Kinh Thánh phù hợp ở Mỹ.  Đọc 
Kinh Thánh trở thành nhu cầu tâm linh trong đời sống đức tin 
của tín hữu người Mỹ.   

                                            
 5Newsletter July 2017, accessed 9, 2017, 
https://www.unitedbiblesocieties.org/newsletter-july-2017.  
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Kinh Thánh Có Ở Khắp Nơi  
 
 Các hiệp hội Kinh Thánh thường quyên góp tiền và in 
ra với số lượng lớn.  Sau đó đem phát trong trại tù, nhà nghỉ, 
bệnh viện, khách sạn, shelter, trạm dừng chân cho xe tải xuyên 
bang, vân vân.  Kinh Thánh được in với nhiều hình thức.  
Nhiều bản in có hình minh họa, có trưng dẫn  câu gốc đối 
chiếu.  Có bản in giấy tốt, bìa da rất đẹp, có bản đính kèm lời 
giải ngắn gọn, vân vân.   
 
 Ở Mỹ, hầu như khách sạn lớn nhỏ nào cũng có Kinh 
Thánh trong phòng để cho khách đọc.  Riêng trong trại tù, thì 
các tuyên úy  thường mang Kinh Thánh vào phát không cho tù 
nhân.  Tù nhân được nghe giảng và được học Kinh Thánh hàng 
tuần.  Nhiều tù nhân, nhờ đọc Kinh Thánh, nhờ nghe giảng, mà 
ăn năn quay về với Chúa, hoàn lương sau khi mãn hạn tù.   
 
 Bệnh viện cũng có tuyên úy, các nhà dưỡng lão cũng có 
tuyên úy   Bệnh nhân hay người già, nếu không có mục sư của 
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mình chăm sóc, thì sẽ có tuyên úy  đến cầu nguyện và chăm 
sóc thuộc linh cho họ.  Nhờ có các tuyên úy mà số lượng phạm 
nhân quay về với Chúa rất đông.  Các bệnh nhân được an ủi rất 
nhiều khi đối diện với nổi đau thể xác.  Cũng có nhiều bệnh 
nhân tiếp nhận Chúa đang khi nằm trên gường bệnh.   
 
 Ở Mỹ, các hiệp hội xe tải đường dài đều thiết lập 
đường dây phát thanh cho tài xế.  Họ được nghe giảng, nghe 
Kinh Thánh lúc chạy xe.  Tài xế là nghề phiêu bạc, nay đây 
mai đó, là đối tượng cần được quan tâm và chia sẻ Tin Mừng.  
Các tổ chức truyền giáo bằng cách nầy hay cách khác, họ dùng 
mọi phương tiện truyền thanh, truyền hình, sách báo Cơ Đốc, 
và Kinh Thánh để làm chứng và nuôi dưỡng đức tin cho các 
bác tài.  
 
 Nhiều hiệp hội Cơ Đốc ra đời và truyền bá Phúc Âm 
cho từng ngành nghề, từng lãnh vực.  Có hội cơ đốc doanh 
nhân.  Có Hội truyền giáo cho Phi Châu, cho Á Châu, cho Âu 
Châu, cho Nam Mỹ.  Có nhiều Hội Thánh hiệp tác với các 
hãng phim để làm phim cơ đốc.  Nhiều bảo tàng viện, nhiều 
nhà khảo cứu các chứng cớ lịch sử trong Thánh Kinh, vân vân.  
Một trong những hiệp hội sau đây là một thí dụ.  
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 Hội Thánh Kinh Gideon thành lập 1898, bởi John H. 
Nicholson, và Samuel E. Hill.  Một năm sau thì có William J. 
Knights hiệp tác.6  Cả ba người nầy thành lập nhóm các nhà 
truyền giáo và doanh nhân.  Dự án phát Kinh Thánh tại khách 
sạn được thông qua tại Lousville, Kentucky.  Đến nay, có hơn 
1,8 tỷ cuốn Kinh Thánh được đặt tại mỗi phòng khách sạn trên 
khắp nước Mỹ và 190 nước khác, với 90 ngôn ngữ khác nhau.    
 
 Đây là một minh chứng sống động:  “Vả, chúng ta biết 
rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” 
(Rô-ma 8:28a).  Ước tính khoảng 25% số khách lưu trú đã đọc 
Kinh Thánh trong các phòng khách sạn.  Hội Gideon cũng 
cung cấp Kinh Thánh cho bệnh viện, nhà tù, các nơi trú ẩn về 
bạo lực gia đình, và nhiều nơi  khác nữa. 
 
 Bạn vào một khách sạn ở Mỹ, trên bàn trong mỗi 
phòng bạn sẽ thấy một cuốn Kinh Thánh.  Bên ngoài có in 
dòng chữ Gideon Bible.  Đó là công việc của các nhà truyền 
giáo của hội doanh nhân yêu Chúa.  Nơi nào còn có người yêu 
mến và tận hiến cho Chúa, nơi ấy vẫn còn có cơ hội để Đức 
Chúa Trời thay đổi tội nhân.  Mỗi người góp một tay, thì bờ 
cõi của Chúa được mở rộng thêm.    
 
 
 
 
 

                                            
 6Why There Are Bibles In Hotel Rooms, Today I 
Found Out, accessed May 28, 2017, 
http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/why-there-
are-bibles-in-hotel-rooms.  
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Có Nhiều Bản Dịch Kinh Thánh  
 
 Kinh Thánh tiếng Việt có 5 bảng dịch.  Một con số 
khiêm tốn.  Trẻ em Việt Nam chưa có bản dịch phù hợp để 
đọc.  Người bình dân thấy Kinh Thánh khó, vì không hiểu ngữ 
nghĩa.  Người Mỹ may mắn hơn.  Ở Mỹ hiện có khoảng 116 
bảng dịch, và hiệu đính.7  Tha hồ mà chọn lựa cho mình quyển 
Kinh Thánh phù hợp.  Dĩ nhiên không phải bản dịch nào cũng 
sát nghĩa với bản gốc, nhưng có nhiều cái để cho tín hữu chọn 
lựa.   Tại sao có nhiều bản dịch tiếng Anh đến thế?   
 

Nhiều bản dịch khác nhau vì người đọc có trình độ 
khác nhau.   Người đọc sẽ có nhiều chọn lựa từ thấp lên 
cao.  Các bản dịch cấp độ thấp hơn có các câu ngắn 
hơn, từ ngữ dễ hiểu hơn.  Nhiều bản dịch dùng từ phổ 
biến, thông dụng.  Một số chỉ sử dụng khoảng chừng 
1000 từ.  Mục đích chính là cố gắng làm cho ai nấy 
cũng có thể hiểu được Lời Chúa.8 
 

 Trong 116 bản dịch, dĩ nhiên có nhiều cuốn dành cho 
giới hàn lâm.  Một số cuốn in song ngữ Hy – Anh, và Hy-bá –
lai – Anh Ngữ.  Có nhiều dành cho những người đọc tiếng Anh 
như ngôn ngữ thứ hai.  Bản dịch xưa nhất, có giá trị nhất, và có 
nhiều người đọc nhất là KJV (King James Version).  KJV có 
từ năm 1611.  Vì dịch đã lâu, nên có nhiều từ cổ ngữ, đối với 
giới trẻ bản dịch nầy tương đối khó hiểu.  Nhưng đây là bản 

                                            
 7Xem mục lục, trang 89.  
 
 8Why Are There So Many Versions Of The Bible In 
English, https://www.biblica.com/bible/bible-faqs/why-are-
there-so-many-versions-of-the-bible-in-english/.  
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dịch sát nghĩa và thâm thúy hơn cả.  Bản NIV (New 
Internation Version) thì từ ngữ dể hiểu hơn.  Đây là bản được 
giới trẻ thích đọc.    
 
 Bản KJV được dịch ở Anh Quốc bởi một hội đồng dịch 
thuật gồm hơn năm mươi học giả Kinh Thánh.  KJV được khởi 
xướng và tài trợ bởi vua James của Anh Quốc.  Có lẽ, đây là 
bộ Kinh Thánh được dịch thuật công phu, bài bản và khoa học 
nhất, gồm toàn những học giả Thánh Kinh lỗi lạc nhất đương 
thời.  Sở dĩ KJV vẫn còn nhiều người đọc và dùng nó để giảng, 
dạy, nghiên cứu, vì giá trị vượt thời gian của bản dịch. 
 

Tiểu chuẩn khắc khe cho việc dịch thuật là chính xác, 
và đúng với nguyên nghĩa.  Lời dụ của đức vua James, 
“No bishop, no King” (không cần nghe theo giám mục, 
không cần nghe theo đức vua) làm cho những dịch giả 
hiểu rằng, bản dịch không cần phải theo quan điểm 
thần học, và cũng không cần phải e dè áp lực của triều 
đình.  Chỉ cần theo đúng nguyên nghĩa của Kinh 
Thánh.9 

 
 Trẻ em ở Mỹ thuộc mọi lứa tuổi đều có Kinh Thánh 
phù hợp, rất dễ đọc, dễ hiểu.  Người Mỹ yêu Chúa và yêu Kinh 
Thánh.  Người Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Chúa.  
Ngày nào trẻ em, người lớn còn đọc và ham thích Kinh Thánh, 
ngày đó dân tộc nầy còn giữ được giềng mối tôn thờ và tin cậy 
Chúa.  Ngày nào người Mỹ còn gìn giữ giềng mối Chúa, nước 
Mỹ vẫn tiếp tục thạnh vượng và bình an.   

                                            
 9Mục Sư Lê Minh Đạt, Các Bản Dịch Kinh Thánh, 
accessed August 23, 2017, 
http://huongdionline.com/2015/05/31/cac-ban-dich-kinh-
thanh/. 
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 Kinh Thánh đối với người Mỹ là kim chỉ nam.  Kinh 
Thánh trước nhất và quan trọng nhất là để cho tất cả mọi người 
đều đọc.  Càng đọc Kinh Thánh, thì càng bình an, càng phước 
hạnh.  Do vậy, các giáo hội, các nhà xuất bản cố gắng dịch 
thuật nhiều bản dịch khác nhau, hầu giúp cho mọi người hiểu 
Kinh Thánh dễ dàng hơn.  Thờ Trời đối với người Mỹ không 
phải là theo tôn giáo, mà là tin và sống bằng những gì Kinh 
Thánh dạy.   
  
 
Hoa Kỳ Xuất Bản Nhiều Văn Phẩm Cơ Đốc 
 
 Yêu cầu của các trường học ở Hoa Kỳ là mỗi học sinh 
phải đọc tối thiểu 20 quyển sách trên một năm.   Chuyện tưởng 
nhỏ nhưng khó làm, vì không phải đứa trẻ nào cũng ý thức 
được điều đó.  Ở một xã hội có quá nhiều thứ cho con trẻ chọn 
lựa và giải trí, sách báo không phải là lãnh vực các cháu ham 
thích. 
 
 Phần lớn kiến thức chúng ta có được là nhờ đọc sách.  
Lời Phao-lô dặn dò:  “Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà 
ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô- ách, cùng những sách vở 
nữa, nhất là những sách bằng giấy da” (II Ti-mô-thê 4:13).  
Mục Sư Rick Warren viết rằng:  “Hãy tận dụng thời gian để 
đọc những gì người khác đã học, và bạn sẽ học dễ hơn nhiều so 
với sự nhọc công mà người khác đã trả giá.10 

 Và:  “Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho 
đến chừng ta đến” (I Ti-mô-thê 4:13).   Lời dạy của Phao-lô 
vẫn giữ nguyên giá trị cho đến nay.  Sách báo là nguồn kiến 

                                            
 10Rick Warren, Để Lãnh Đạo Tốt, Bạn Chắc Chắn Phải 
Đọc Nhiều, Hướng Đi Magazine, số 63, trang 57.  
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thức vô tận, ai biết khai thác người ấy sẽ hưởng lợi.  Nhưng 
Kinh Thánh vẫn là ưu tiên hàng đầu chúng ta phải đọc.   

 Hoa kỳ xuất bản nhiều văn phẩm Cơ Đốc Giáo nhất 
trên thế giới.  Có khoảng hơn chín mươi nhà xuất bản Cơ 
Đốc.11  Đó là chưa kể nhiều Hội Thánh lớn tự xuất bản báo chí, 
tập san nội bộ.  Thử tưởng tượng chừng đó nhà xuất bản thì 
lượng sách Cơ Đốc nhiều đến dường nào.  Sách báo Cơ Đốc ở 
Mỹ bán nhiều và đắt giá giống như sách báo ngoài đời.   
 
 

 
 

LifeWay, nhà xuất bản sách báo Cơ Đốc  
lớn nhất nước Mỹ. 

 

                                            

 11A Comprehensive Christian Publishing Companies 
List, accessed May 9, 2017, 
http://www.westbowpress.com/Christian-Publishing-
Companies-List-Directory.aspx.  Xem mục lục, trang 96.  
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 Thống kê sau đây, cho chúng ta thấy cái nhìn toàn cảnh 
về thời lượng đọc sách của người dân tại ba mươi quốc gia có 
nhiều người đọc nhất.  Đứng đầu là Ấn Độ,  trung bình người 
Ấn đọc 10 tiếng 42 phút trong một tuần.  Người Mỹ đứng thứ 
22, họ đọc 5 tiếng 42 phút trong một tuần.12  Người Việt không 
nằm trong số những quốc gia ham đọc sách của thế giới.  Nếu 
thống kê trên là chính xác, thì đây là điều buồn, và cần phải 
thay đổi.   Người ta thường nói:  Người Việt ham học.  Người 
ham học thì chắc chắn cần phải đọc sách nhiều hơn.    
 
 
                                            
 12Jason English, Which Country Reads the Most? 
Accessed August 11, 2017, 
http://metalfloss.com/authors/12055/Jason-English.  
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Hours reading per week per person 
Số giờ đọc sách trong tuần của một người 

 
1. India — 10 hours, 42 minutes 
2. Thailand — 9:24 
3. China — 8:00 
4. Philippines — 7:36 
5. Egypt — 7:30 
6. Czech Republic — 7:24 
7. Russia — 7:06 
8. Sweden — 6:54 
8. France — 6:54 
10. Hungary — 6:48 
10. Saudi Arabia — 6:48 
12. Hong Kong — 6:42 
13. Poland — 6:30 
14. Venezuela — 6:24 
15. South Africa — 6:18 
15. Australia — 6:18 
17. Indonesia — 6:00 
18. Argentina — 5:54 
18. Turkey — 5:54 
20. Spain — 5:48 
20. Canada — 5:48 
22. Germany — 5:42 
22. USA — 5:42 
24. Italy — 5:36 
25. Mexico — 5:30 
26. U.K. — 5:18 
27. Brazil — 5:12 
28. Taiwan — 5:00 
29. Japan — 4:06 
30. Korea — 3:06 
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 Tôi thấy trong văn phòng nhiều vị mục sư Mỹ, có rất 
nhiều sách báo trên kệ.  Có cuốn sách nào hay, mục sư sẽ giới 
thiệu cho tín hữu mình đọc.  Nhà thờ Mỹ nào cũng có một thư 
viện sách Cơ Đốc.  Thành phố nào ở Mỹ, lớn hay nhỏ đều có 
thư viện công cộng.  Muốn đọc chỉ cần làm thẻ, không phải trả 
lệ phí.  Thư viện nào cũng đầy sách báo Cơ Đốc.  Nếu bạn cần 
cuốn sách hay tạp chí nào mà không thấy ở thư viện, bạn nhờ 
nhân viên họ mượn chỗ khác về cho bạn. 
 
 Nhiều thư viện, nhiều sách báo thì chắn chắn có nhiều 
người đọc.  Nhiều người đọc thì lượng sách báo mới ra đời liên 
tục.  Sách mới, nghiên cứu mới, ứng dụng mới luôn được cập 
nhật và ra đời tại Mỹ.  Không có gì sung sướng cho bằng 
người ham đọc sách sống trên nước Mỹ.  Vì người Mỹ đọc 
nhiều, viết nhiều, dịch nhiều và nghiên cứu nhiều.  Ở Mỹ, bạn 
tha hồ mà đọc.  
 
 Chúng ta đọc Kinh Thánh không chưa đủ, cần phải đọc 
thêm sách báo liên quan đến Kinh Thánh.  Kinh Thánh không 
thay đổi nhưng qua cách giải kinh, Lời Chúa luôn sống động 
và phù hợp với bối cảnh hiện tại.  Chọn những cuốn sách, tạp 
chí Cơ Đốc phù hợp là món ăn thuộc linh bổ dưỡng sau Lời 
Chúa.   
 
 Tôi nhớ đến lời Phao-lô dạy Ti-mô-thê:  “Hãy chăm chỉ 
đọc sách” (I Ti-mô-thê 4:13a).  Mỗi người Mỹ yêu mến Chúa 
là một Ti-mô-thê trong việc đọc và suy gẫm Kinh Thánh cùng 
các văn phẩm Cơ Đốc.  Mục sư và tín hữu ở Mỹ phần đông 
đều có thói quen và sở thích đọc sách báo Cơ Đốc.  Tài sản lớn 
nhất của các vị mục sư Mỹ sau khi hưu trí là sách.  Nhờ đọc 
nhiều bài giảng của họ cũng súc tích và phong phú hơn.   
 
  Người Mỹ yêu Chúa và yêu Kinh Thánh.  Người Mỹ 
yêu Kinh Thánh cho nên những gì liên quan đến Kinh Thánh 



 

 
 

24 

họ rất thích đọc.  Cũng có nhiều người ở Mỹ nhưng không đọc 
được tiếng Anh, nếu không thì tôi tin số người Mỹ đọc sách 
nhiều hơn thế nữa.  Nhờ có số độc giả lớn và thường xuyên 
như vậy, nên các tác giả có động lực và tài chính để tiếp tục 
nghiên cứu và viết sách.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

25 

CHƯƠNG IV  
TÍNH CÁCH CỦA NGƯỜI MỸ 

 
 
Thẳng Thắn 
 
 Người Mỹ thẳng thắn nhưng tế nhị, điều gì không đúng 
người Mỹ lên tiếng.   Trước cái sai họ góp ý, trước cái bậy họ 
phản đối.  Người Mỹ không ngại va chạm để nói lên chính kiến 
của mình.  Nhờ thẳng thắn, người Mỹ góp phần thúc đẩy cộng 
đồng và xã hội phát triển.  
 
 Người Mỹ thẳng thắn góp ý một ai đó chẳng phải là 
ghét mà là thương.  Những ai được góp ý thì sẵn sàng lắng 
nghe.  Người Mỹ không thù dai.  Người Mỹ quý trọng lời góp 
ý, và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận.  Trong nhà, cha mẹ sai con 
thẳng thắn lên tiếng.  Trong công việc, người nầy sai người 
khác góp ý.  Sống trong một môi trường thành thực và ngay 
thẳng như thế, ai cũng thích thú và cởi mở.  Thẳng thắn sẽ ít 
gây nên hiểu nhầm.   
 
 Tôi nhận thấy ở Mỹ, từ gia đình, trường học, công sở, 
chợ búa, nơi nào cũng rõ ràng, tách bạch.  Người Mỹ xây dựng 
một chính quyền, một xã hội ngăn nắp, quy cũ và rõ ràng. Tôi 
thấy niềm tin trong Chúa thật quan trọng và quý giá.  Niềm tin 
thay đổi con người.  Niềm tin giúp cho con người sửa mình.  
Có niềm tin vào Chúa con người dễ dàng cư xử thẳng thắn và 
chân thật với nhau.   
 
  
Thành Thật 
 
 Người Mỹ dạy con phải nói thật.  Trẻ em ở Mỹ nói dối 
khó hơn nói thật.  Người Mỹ dạy con trẻ tự giác và tự nhận 
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thức việc mình làm.  Tôi để ý trẻ em Mỹ có tính tự trọng rất 
lớn.  Nhờ vậy, khi biết mình sai, các cháu sẽ điều chỉnh.  
Thành thật là đức tin hàng đầu mà phụ huynh và nhà trường 
luôn dạy dỗ con mình.   
 
 Người Mỹ dạy sao sống vậy.  Họ không thích nói dối, 
và họ cũng không thích nghe nói dối.  Nhờ từ nhỏ được dạy dỗ 
kỹ càng, lớn lên mọi người thành thật với nhau, tạo nên môi 
trường sống ngay thẳng.  Thành thật trở thành một nếp sống, 
một văn hóa, một khuôn mẫu chung cho mọi người.  Nhờ mọi 
người thành thật, di dân đến sau cũng theo đó mà sống thật với 
nhau.  Môi trường lành mạnh cái nền quan trọng cho một xã 
hội hướng thiện.   
  
 Đến Mỹ bạn sẽ thấy sự thành thật phơi bày.   Tất cả các 
chợ và hàng hóa đều niêm yết giá.  Người Mỹ không có khái 
niệm:  “Treo đầu dê bán thịt chó”.   Hàng hóa tốt giá cao, hàng 
xấu giá rẻ.  Bạn muốn mua đồ tốt thì vào cửa hiệu sang trọng.  
Bạn muốn tiết kiệm thì vào Dollar Tree, Dollar General, 
Family Dollar.   Ở Mỹ, tôi chưa từng thấy ai trả giá khi mua 
hàng.   Người mua tin vào người bán.  Người bán cố gắng 
thuyết phục khách hàng bằng dịch vụ, chứ không bởi giá cả 
hay lừa gạt để kiếm tiền.  
 
 Ở chỗ đông người, bạn khó tin được ai.  Nhưng nếu 
chung quanh bạn đa phần là người thành thật, bạn có muốn 
sống dối cũng khó.  Thành thật là đức tính tốt thấm vào máu 
huyết của người Mỹ.   Tính thành thật, ngay thẳng của người 
Mỹ thể hiện qua cách họ làm thương mại.  Đa phần các tổ chức 
thương mại của thế giới do người Mỹ định hình và gây dựng 
nên.  Tất cả đều công bằng và minh bạch.  Người Mỹ khôn 
ngoan vì mọi tổ chức xây dựng bởi luật lệ rõ ràng, thì chính họ 
là người được hưởng lợi trước nhất.   
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 Kinh Thánh dạy về sự thành thật:  
Kẻ ngu dại bỉ báng tội lỗi; 

Nhưng người ngay thẳng có được ơn  
của Đức Chúa Trời 
(Châm Ngôn 14:9). 

 
 Tôi nhận thấy ở số đông người Mỹ thành thật, ngay 
thẳng là tính cách của họ.  Người ta sẵn sàng nói dối để đạt 
mục đích của họ.  Nhưng vì kính sợ Chúa, người Mỹ không 
muốn nói dối.  Bạn sẽ hiểu sự cáo trách của Chúa đến thế nào, 
nếu bạn là người tin kính Chúa, mà sống dối.  Đức tin không 
phải để biết mà để sống.  Người Mỹ tin Chúa thực tế, và người 
Mỹ thành thật trong đức tin của mình.  Chân thật là một trong 
những mỹ đức của Đức Chúa Trời.  Chúa yêu mến người ngay 
thẳng.   
 
 
Đúng Giờ 
 
 Người Mỹ luôn luôn giữ đúng giờ, On time.   Đó là thói 
quen tốt rất đáng khen.  Người Việt ở Mỹ tự chế nhạo mình:  
Không ăn đậu không phải Mễ (Mexican), không đi trễ không 
phải Việt Nam!  Người Mễ ăn đậu giống như người Việt ăn 
cơm.  Người Mỹ đúng giờ giống người Việt luôn luôn đi trễ.  
Người Việt thích đến trễ, giống như người Mỹ thích đúng giờ.  
Buồn nhưng đó là sự thật.   
 
 Từ từ, ba rãi, lề mề, câu giờ, làm lấy lệ là đặc tính 
không tốt của người Việt.  Ở Mỹ tôi hiếm khi nghe thấy chữ lề 
mề.  Người Mỹ ở nông thôn cũng như ở thành thị, làm công 
nghiệp cũng như làm nông nghiệp, đều đúng giờ.  Điều nầy 
xuất phát từ văn hóa chứ không phải xuất phát từ nghề nghiệp 
hay hoàn cảnh sống.  Mà văn hóa nào tốt cho bằng văn hóa 
được xây dựng từ nền tảng của Lời Chúa?    
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 Tôi thấy có ba loại vốn quý, đó là tiền bạc, con người 
và thời gian.  Trong ba loại đó thời gian là quý nhất.  Đầu tư 
vào tiền bạc thì sanh lãi.  Đầu tư cho con người thì có nguồn 
nhân lực.  Còn thời gian thì có muốn cũng không đầu tư được.  
Không ai có thể kéo dài được thời gian.  Không ai có thể kéo 
dài cuộc sống.  Ai là người biết tận dụng thì giờ, thì người ấy 
có cơ hội thành công nhiều hơn.  Thời gian là vốn quý nhất, có 
tiền cũng không mua được.   
 
 Tôi nhớ đến lời dạy của Chúa:  “Hãy lợi dụng thì giờ, 
vì những ngày là xấu.  Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải 
hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào” (Ê-phê-sô 5:16-17).  
Không những người Mỹ giữ đúng giờ, mà người Mỹ còn biết 
quý thì giờ.  Ở Mỹ người ta làm việc suốt ngày không có giấc 
ngủ trưa.  Người nào biết quý thì giờ thì chắc chắn người đó 
làm việc hiệu quả.   
 
 Người Việt Nam tiết kiệm tiền nhưng người Mỹ tiết 
kiệm thời gian.  Ở Việt Nam người ta có nhiều thời gian nhưng 
kiếm tiền rất khó.  Ở Mỹ thì kiếm tiền dễ hơn nhưng lại không 
có nhiều thời gian.  Người Mỹ làm việc theo lịch chứ không 
ước đoán hay dùng trí nhớ.   Các văn phòng ở Mỹ đều có 
người thư ký lấy hẹn.  Bạn hủy một cuộc hẹn với bác sĩ, hay 
luật sư mà không báo trước 12 tiếng, bạn sẽ bị họ gửi giấy 
phạt.  Vì vào giờ đó, họ để riêng ra mà tiếp bạn.  Thì giờ là 
vàng bạc mà!    
 
 
Kiềm Chế 
  
 Tự chế là một đặc tính tốt của người Mỹ.   Dù sống 
trong xã hội công nghiệp tất bật và vội vã nhưng trong ứng xử 
người Mỹ luôn kiềm chế trong mọi tình huống.  Người Mỹ có 
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thói quen xếp hàng và chờ đợi.  Người Mỹ không bao giờ chen 
lấn, và luôn nhường nhịn.  Chờ đợi giúp cho mọi người học 
cách tự chế lấy mình. 
 
 Không có nước nào sở hữu súng cá nhân nhiều hơn ở 
Mỹ.  Nếu dân Mỹ không kiềm chế, không nhận thức hết trách 
nhiệm bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.  Nhờ biết kiềm 
chế, người Mỹ không có chuyện cãi vã nhau ngoài đường.  
Lớn tiếng nơi công cộng là điều hiếm hoi ở Mỹ.  Người to 
tiếng không thể là người biết kiềm chế mình.  
 
 Kinh Thánh dạy:  “Vì cơn giận của người ta không làm 
nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:20).  Giận dữ 
là biểu hiện của tính nóng nảy và thiếu kiềm chế.  Giận dữ có 
thể dẫn người ta đến chỗ sai lầm nghiêm trọng.  Ca-in giết chết 
em mình là A-bên cũng chỉ vì thiếu kiềm chế. 
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CHƯƠNG V 
ĐẶT TÊN THEO KINH THÁNH 

 
  
 Ngay lần gặp đầu tiên, Chúa Giê-su đã đổi tên của Si-
môn thành Phi-e-rơ:  “Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức 
Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng:  Ngươi 
là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa 
là Phi-e-rơ)” (Giăng 1:42). 
 
 Nếu bạn là người hay quan sát và chiêm nghiệm, bạn sẽ 
khám phá người Mỹ còn nhiều điều thú vị lắm.  Khi nào Kinh 
Thánh còn ảnh hưởng trên dân Mỹ, khi ấy còn nhiều điều để 
nói, để viết, để học từ họ.  Một trong những điều thú vị là, 
người Mỹ thích dùng tên trong Kinh Thánh để đặt tên cho con 
cháu mình.  
 
 Người Mỹ khi sanh con có thói quen đặt con mình theo 
tên của các nhân vật trong Kinh Thánh.  Chẳng hạn, con trai 
thì đặt: Mathew, Mark, Luke, John, Paul, Timothy, Isaiah, 
Daniel, Isaac, vân vân.  Con gái thì đặt:  Sarah, Rebecca, 
Esther, Eva, Grace, Hannah, Hope, Joy, Leah, Mercy, Ruth, 
Rachel, Tabitha, vân vân.   
 
 Có một tên mà tôi chưa thấy ai đặt, đó là John the 
Baptist.  Có lẽ vì sợ chăng?  Ông Giăng Báp-tít là người dọn 
đường cho Chúa Giê-su.  Giăng được dân Do Thái đương thời 
xem như tiên tri Ê-li của Cựu Ước.  Về sau, ông bị vua Hê-rốt 
chém đầu (Ma-thi-ơ 14:1-12).  Giống như người Việt thích con 
mình lớn lên học giỏi, thành đạt, lỗi lạc.  Người Mỹ cũng 
muốn con mình có đức tin như những vị anh hùng trong Kinh 
Thánh, có ai lại muốn con mình tuẫn đạo bao giờ?   
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Đặt Tên Trong Thánh Kinh 
  
 Tiếng Anh là ngôn ngữ của người Mỹ.  Tiếng Anh lại 
là ngôn ngữ hàn lâm, cha mẹ không thiếu từ để đặt tên cho 
con.  Nhưng vì lòng tin chiếm hữu trong tâm trí, nên cha mẹ 
vẫn thích chọn tên trong Kinh Thánh.  Đó là cách họ thể hiện 
lòng tin.   Họ muốn con mình lớn lên tin cậy Đức Chúa Trời.  
 
 Nếu sinh con, mà cha mẹ chưa biết đặt tên gì, thì phòng 
hành chánh của bệnh viện cho một danh sách gợi ý. Nhờ danh 
sách đó, đôi khi cha mẹ chọn được một cái tên thật hay đặt cho 
con cái mình.  Trong bảng danh sách, dĩ nhiên Mathew, Mark, 
Luke, Jesus, Paul, Peter vẫn là những cái tên thường được 
chọn.  Phóng viên Chhandita viết rằng:  
 

“Truyền thống, tập quán, suy nghĩ, quan điểm, đức tin 
là động lực để cha mẹ chọn cho con  một cái tên theo 
Kinh Thánh.  Tên gọi phản ánh đức tin của mình vào 
Đức Chúa Trời.  Với mong ước đứa trẻ lớn lên trong sự 
yêu mến Chúa.  Những cái tên nầy đến từ ba nguồn:  
Cựu Ước, Tân Ước, và những gì liên quan đến niềm tin 
Cơ Đốc.13 
 

 Nhiều người Mỹ gốc Phi, trước có tổ tiên là người nô 
lệ, sau khi tin Chúa Giê-su, họ không những đặt tên cho con 

                                            

 13Chhandita Chakravarty, 50 Beautiful Christian Baby 
Girl Names With Their Meanings, accessed April 15, 2017, 
http://www.momjunction.com/articles/beautiful-christian-
baby-girl-names_00329836. 

 
 



 

 
 

32 

theo Kinh Thánh, mà còn đổi cả họ theo Kinh Thánh.  Người 
Mỹ gốc Phi không còn là người Phi nữa.  Người Mỹ gốc Âu 
cũng không còn là người Âu Châu nữa.  Tất cả hiệp làm một, 
tất cả là người Mỹ, có chung một tập tục, có chung một văn 
hóa.  Đặt tên con theo Kinh Thánh là văn hóa của người Mỹ.    
 
 Điều nầy nhắc chúng ta nhớ đến thư của Phao-lô:  “Tại 
đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, 
người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man 
hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng 
Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự ” (Cô-lô-se 3:11).  Văn 
hóa Cơ Đốc xóa bỏ giai cấp, chủng tộc, màu da, dòng máu.   
Trong Danh Chúa Giê-su chúng ta là anh em với nhau.  Trong 
Danh Chúa  Giê-su chúng ta là một gia đình.   
 
 
Địa Danh Trong Kinh Thánh 
 
 Người Mỹ thích sử dụng địa danh trong Kinh Thánh để 
đặt tên cho các thành phố, cũng giống như cách đặt tên cho con 
cái mình.  Kinh Thánh có nhiều địa danh, mỗi địa danh là một 
giai thoại, một điển tích, một bài học thuộc linh.  Mỗi cái tên 
nhắc đến một thời kỳ lịch sử của Dân Thánh.   
 
 Hãy xem bảng phụ lục sẽ thấy từng địa danh trong Cựu 
Ước và Tân Ước sống lại trên đất Mỹ.14  Kinh Thánh nói về 
đất nước Do Thái là vùng đất đợm sữa và mật.  Đức Chúa Trời 
để dành đất mà Ngài gọi tên là Đất Hứa để ban cho những 
người tin cậy và tôn thờ Ngài.   
 

                                            
 14Xin xem phụ lục, trang 100. 
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 Nước Mỹ ngày nay chính là vùng đất đợm sữa và mật.  
Nước Mỹ là đất hứa cho những người tin cậy và tôn thờ Ngài.   
Những người di dân đến Mỹ có cơ hội để thực hiện giấc mơ 
Mỹ (American Deam).  Bất cứ ai có ý chí và năng lực thì có cơ 
hội.  Đức Chúa Trời ban cơ hội cho mọi người ở Mỹ.   
 
  Đến Mỹ bạn sẽ khám phá nhiều địa danh quen thuộc 
trong Kinh Thánh.  Người Mỹ làm hồi sinh tên làng, tên phố 
của xứ Thánh thời Cựu Ước lẫn Tân Ước.  Nếu Ca-na-an là xứ 
Thánh của Cựu Ước, thì Hoa Kỳ là xứ Thánh của Tân Ước.   
 
 Người Mỹ thích sáng tạo.  Người Mỹ cũng biết cách áp 
dụng những sáng tạo.  Cách áp dụng của họ xuất phát từ đức 
tin mà ra.  Dường như ở đâu áp dụng được Kinh Thánh, thì họ 
sẵn sàng áp dụng liền.  Bạn đến một thành phố nước của Mỹ 
có tên giống như thời Chúa Giê-su bạn sẽ nhớ lại câu chuyện 
liên quan trong Thánh Kinh.   
 
 Không có xứ sở nào, quốc gia nào trên thế giới sử dụng 
địa danh của Kinh Thánh đặt cho làng mạc, thị trấn, thành phố 
nhiều như ở Mỹ. Người Mỹ thừa chữ để đặt cho những địa 
danh mới của mình.  Nhưng Người Mỹ vẫn thích đặt theo Kinh 
Thánh.  Kinh Thánh là văn hóa ảnh hưởng đến nếp sống người 
Mỹ nhiều nhất.  
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CHƯƠNG VI 
SỞ THÍCH TRANG TRÍ CỦA NGƯỜI MỸ 

 
 
 Người Mỹ gốc da trắng và gốc Phi Châu đều có vóc 
dáng cao lớn.  Họ lại có thuận lợi đất rộng, người thưa, kinh tế 
phồn thịnh; bản tánh lại phóng khoáng và thích ở nơi rộng rãi, 
nên nhà của người Mỹ thường có diện tích trung bình rộng hơn 
các nơi khác.  Nếu bạn từng đi nhiều nước, nhất là đã đến Mỹ, 
chắc bạn sẽ thú vị hơn với câu nói này:  Ăn cơm Tàu, ở nhà 
Tây, lấy vợ Nhật.  
 
 Cơm Tàu ngon nhờ họ biết chế biến.  Cơm Tàu có rất 
nhiều món phổ biến nhờ người Tàu ở khắp nơi trên thế giới.  
Phụ nữ Nhật hay chiều chồng, đó là văn hóa trọng nam của họ.   
Nhà Tây thì rộng rãi, sạch sẽ và tiện nghi.  Nhà Tây nói về nhà 
cửa của các nước phương Tây.  Nhà ở bên Tây, mùa đông thì 
có máy sưởi, mùa hè thì có máy lạnh.   Bếp núc trang bị tủ 
lạnh, lò nướng, lò hâm, máy rửa chén.  Bếp nấu bằng gas hoặc 
điện, thật là tiện nghi vô cùng, phụ nữ ai cũng thích.   
 
 Nhà Tây thì ở nông thôn hay thành thị, tiện nghi cũng 
như nhau.  Thậm chí, ở thôn đất đai rộng rãi, thoáng mát, sạch 
đẹp và tiện nghi còn hơn cả thành thị.  Nhà Tây thì có gường 
nệm, máy nghe nhạc, tivi.  Nhà nào cũng có phòng ăn, phòng 
khách, phòng giặt quần áo, phòng chứa đồ đạc.  Phần lớn nhà ở 
của người Á Đông chỉ cần thoáng mát và đơn giản, thì ngược 
lại, người Tây Phương thích nhà cửa đầy đủ tiện nghi.   
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 Nhưng nếu so sánh, thì nhà ở của người Âu Châu thua 
xa nhà ở của người Mỹ.  Nhà bên Mỹ rộng hơn.  Càng về sau, 
người Mỹ làm nhà càng rộng.  Nhà ở của người Mỹ tính mỗi 
người một phòng.  Từ khi xe hơi trở nên thông dụng, thì người 
Mỹ xây nhà có cả nhà chứa xe hơi.  Vì nhà đẹp, nên người Mỹ 
thích trang hoàng. 
 
 
Sơn Cửa Màu Đỏ 
  
 Tôi nhận thấy người Mỹ đa phần không thích màu đỏ.  
Người Mỹ rất hiếm khi dùng ngói đỏ, mà thường dùng tấm lợp 
màu đen, màu xám.  Người Mỹ thường dùng vật liệu phù hợp 
với cảnh quan chung quanh.  Người Mỹ thích màu nhạt, trang 
nhã. Họ xây nhà chú trọng đến cảnh quan, không phá vỡ cảnh 
vật chung quanh.  Người Mỹ thích màu nhã, nhưng cánh cửa 
và mày cửa lại thường sơn màu đỏ.  Do đâu có điều nầy? 
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  Tôi tìm hiểu thì biết được nguyên do.  Nguyên do nầy 
cũng ra từ Kinh Thánh.  Đó là câu chuyện Đức Chúa Trời dẫn 
dân sự của Ngài rời khỏi A-cập.  Pha-ra-ôn không cho dân Do 
Thái đi.  Đức Chúa Trời mười lần giáng tai vạ để răn đe Pha-
ra-ôn.  Đến tai vạ thứ mười, Vua Ai-cập (Pha-ra-ôn) mới chịu 
cho họ rời đi.  Kinh Thánh chép lại: 
 

Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng:  Đến 
ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo 
nhà mình phải bắt một con chiên con.  Nếu nhà ít người 
quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người 
rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho 
mỗi chiên con tùy sức người ăn hết.  Các ngươi hãy bắt 
hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực 
hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, đoạn 
để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội 
chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối.  Họ sẽ 
lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà 
nào ăn thịt chiên con đó.  Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên 
quay với bánh không men và rau đắng.  Chớ ăn thịt 
nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải 
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quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng.  Các ngươi 
chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu 
đi.  Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy:  Dây lưng cột, chân 
mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt Qua 
của Đức Giê-hô-va.  Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, 
hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho 
đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta 
là Đức Giê-hô-va.  Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ 
dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy 
huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các 
ngươi.  Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm (Xuất 
Ê-díp-tô 12:3-14a). 

 
 Người Mỹ tin và thờ Đức Chúa Trời nên không mê tín 
dị đoan như người Việt.  Họ sơn cánh cửa màu đỏ không phải 
để xua đuổi tà ma, lại càng không phải để cầu cho may mắn.  
Phước hạnh theo đuổi người Mỹ, chứ người Mỹ không tìm cầu 
phước.  Người Mỹ sơn cửa màu đỏ nhằm nhắc nhớ đến kỷ 
niệm của Đức Chúa Trời dành cho Thánh Dân.  
 
 Sự tự do và phước hạnh mà dân Mỹ thụ hưởng ngày 
nay là bởi Đức Chúa Trời ban cho.   Người Mỹ tin và muốn 
chứng minh Lời Chúa luôn thành tín.   Cánh cửa màu đỏ chính 
là lời giao ước về sự giải thoát của Đức Chúa Trời dành cho 
nhân loại bị ma quỉ khống chế và bủa vây.  Người Mỹ tạ ơn 
Chúa vì họ được Chúa cứu . 
 
 
Trang Trí Nhà Cửa 
 
 Người Mỹ rất thích trang trí nhà cửa.  Nhà của người 
Mỹ trang trí ấm cúng và tinh tế.  Họ thường treo những câu 
gốc Kinh Thánh trên tường.  Tại sở làm, họ cũng treo những 
vật trang trí bày tỏ đức tin của họ.  Trong phòng khám của 
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nhiều bác sĩ cũng treo Kinh Văn.  Phòng luật sư cũng treo 
Kinh Văn.  Công sở và trường học cũng treo Kinh Văn.  Bức 
tranh Bữa Tiệc Ly của danh họa Leonardo Da Vinci được sao 
chép và treo ở nhiều nơi.  Một bức tranh thật đẹp và ý nghĩa.    
 
 

 
  
 
 Nhiều nước thờ đa thần hoặc vô thần như Trung Quốc 
và Việt Nam chẳng hạn, sản xuất những bức tranh, những tấm 
thiệp, những biểu tượng, những câu danh ngôn thể hiện lòng 
tin Chúa, và bán chúng cho người Mỹ.  Các nước khác biết Mỹ 
thờ Chúa, nên làm nhiều đồ vật trang trí bán cho Mỹ.  Vô hình 
trung chứng minh người Mỹ là dân tộc thờ Đức Chúa Trời.   
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Người Mỹ in Mười Điều Răn của Chúa trên một tấm 

bảng và cắm ở vườn.  Trên cửa chính ra vào, người Mỹ thường 
treo tấm bảng:  God Blessed Home.  Sự nhắc nhở luôn luôn là 
cần thiết.  Ở đâu có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ở đó có 
bình an.  Ma quỉ đến chỉ để cướp phá và hủy diệt; còn Chúa 
Giê-su đến để ban cho con người sự sống, và sự sống sung 
mãn (Giăng 10:10). 
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 Người Mỹ giàu có nhưng khiêm tốn và giản dị.  Nếu có 
khoe thì người Mỹ khoe mình là dân tộc biết Chúa, dân tộc thờ 
Chúa.   Lời Chúa dạy “Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình 
trong Chúa” (II Cô-rinh-tô 10:17).  Người Mỹ thích khoe Chúa 
chứ không khoe của.  Bước vào nhà người Mỹ, bạn sẽ thấy rõ 
lòng tin của họ qua các vật dụng và trang trí.   
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CHƯƠNG VII 
NGƯỜI MỸ VÀ VẤN ĐỀ BIA RƯỢU  

 
 

 Rượu là món quà Đức Chúa Trời ban tặng cho con 
người.   Song người nào lạm dụng nó sẽ trở thành vấn nạn cho 
gia đình và xã hội.  Kinh Thánh dạy rằng:  “Đừng say rượu, vì 
rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh 
Linh” (Ê-phê-sô 5:18).  Mê rượu thỏa mãn thể xác trong chốc 
lát, nhưng cái hại thì vô cùng.  Yêu Chúa thì giúp cho đời sống 
tâm linh ngày một tăng trưởng, cái lợi thì vô biên.   
 
 Người Việt thường nói:  Rượu vào thì lời ra.  Để chỉ về 
việc quá chén thì mất kiểm soát cả lời nói lẫn hành vi.  Phao-lô 
viết:  “Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông 
tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét” (Rô-ma 13:13b).  Hoa 
Kỳ là nước kiểm soát gắt gao việc sử dụng bia rượu.  Người 
Mỹ khuyến khích uống rượu đỏ để giữ sức khỏe, chứ không 
khuyến khích bán rượu mạnh để giải trí.   Nhưng thế giới của 
bia rượu thì cần phải có luật lệ nghiêm minh để kiểm soát.  
 
 

 
 

Rượu đỏ làm từ nho 
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 Hoa Kỳ có nhiều thứ dẫn đầu thế giới.  Máy bay nhiều 
nhất thế giới.  Xe hơi nhiều nhất thế giới.  Tổng sản phẩm nội 
địa (tức là hàng hóa và dịch vụ của người Mỹ làm ra) dẫn đầu 
thế giới, khoảng 18,569 tỷ vào năm 2016.15   Trong mười tập 
đoàn lớn nhất thế giới, thì có tới chín là của người Mỹ.16  Đã là 
một cường quốc thì lãnh vực nào người Mỹ cũng lớn nhất và 
dẫn đầu.   
 
 Trong số những cái đáng hãnh diện thì dân Mỹ cũng có 
nhiều cái đáng hổ thẹn và bại hoại.  Nước Mỹ đang đối diện 
với nhiều vấn nạn về tội lỗi.  Súng đạn và bạo lực liên quan 
đến súng đạn là một vấn nạn.  Li dị và đổ vỡ hôn nhân là một 
điều nhứt nhối trong xã hội Mỹ.  Phá thai và đồng tính luyến ái 
là điều bại hoại làm rung chuyển nền đạo đức Cơ Đốc.  
Khuynh hướng trác táng và đồi trụy đã vượt quá sức của người 
Mỹ.  Bia rượu và say xỉn đang là tệ nạn của người Mỹ.   
 
 Theo thống kê, người Mỹ chi tiêu cho bia rượu khoảng 
249 tỷ Mỹ Kim vào năm 2010.  Trung bình khoảng 2 dollars 
trên một người trong một năm.17  Tuy nước Mỹ chưa lọt vào số 

                                            
 15U.S. GDP, accessed August 05, 2017, 
https://tradingeconomics.com/china/gdp. 
 
 16These are the world's 10 biggest corporate giants, 
accessed August 05, 2017, 
https:www.weform.org/agenda/2017/01/worlds-biggest. 
  
 17Alcohl in U.S., accessed August 05, 2017, 
http://money.cnn.com/2015/10/16/news/alcohol-binge-
drinking-us-economy-cost/index.html. 
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mười quốc gia uống bia rượu hàng đầu thế giới, nhưng giới trẻ 
ngày nay có xu hướng lạm dụng bia rượu đang tăng dần.  
 
 

 
 

Rượu Vodka của Nga có nồng độ rất cao 
 
 

Nếu so với dân số, thu nhập, bối cảnh xã hội và mức 
sống cao như nước Mỹ, thì việc chi tiêu cho bia rượu vẫn là 
thấp so với nhiều nước khác.18  Có nhiều lý do mà người Mỹ ít 
nhậu nhẹt bê tha hơn các dân tộc khác là do đời sống công 
nghiệp tất bật.  Người Mỹ cũng ý thức về vấn đề bịnh tật do 
bia rượu gây ra.  Luật giao thông của Mỹ nghiêm cấm người 
lái xe say xỉn.  Nếu ai vi phạm sẽ bị tước bằng, phạt tiền, bỏ tù 
và học lại để thi bằng lái mới! 

                                                                                            
 18World’s 10 best drinking nation, accessed August 7, 
2017, www://cnn.com/travel/article/best-drinking-
nations/index.html.  
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Không Bán Rượu Bia Cho Thiếu Niên 
  
 Luật ở Mỹ nghiêm cấm các cửa tiệm bán bia rượu cho 
trẻ vị thành niên.  Tùy từng bang và từng thời kỳ, các em từ 18 
đến 21 tuổi tuyệt đối không được mua bia rượu.19  Ở Mỹ, 
không phải ai và cửa hàng nào cũng được phép bán bia rượu.  
Người nào muốn kinh doanh những thức uống có cồn phải có 
bằng bán rượu, kể cả là chủ nhà hàng!   
 
 Nếu bị cảnh sát phát hiện bán bia rượu cho trẻ vị thành 
niên thì người bán sẽ bị tước bằng vĩnh viễn, phạt tiền và bị 
phạt tù.  Nhờ luật lệ nghiêm minh và dân chúng thượng tôn 
pháp luật, nên nạn bia rượu nhìn chung được chính quyền kiểm 
soát khá tốt.  Tệ nạn không chỉ được giáo huấn bằng đạo đức 
mà còn bằng cơ chế của pháp lý.  
 
 
Không Bán Rượu Bia Vào Cuối Tuần 
 
 Hầu hết các tiểu bang của Mỹ không cho bán bia rượu 
vào các ngày cuối tuần.  Dù có nhiều hiệp hội phóng túng tranh 
đấu để chính quyền các cấp đổi luật, nhưng đến nay vẫn còn 
nhiều thành phố, nhiều tiểu bang không cho các cửa hàng bán 
bia rượu hay các chất có cồn trong hai ngày cuối tuần.   
 
 Bia rượu là những chất uống vốn giúp ích cho tiêu hóa, 
nhưng con người lạm dụng để tiêu khiển,  say xỉn, bê tha và 
nghiện ngập.  Kinh Thánh nghiêm cấm dân sự Chúa uống bia 

                                            
 19U.S. History of alcohol minimum purchase age by 
state, accessed August 7, 2017, 
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._history_of_alcohol_minimu
m_purchase_age_by_state. 
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rượu đến say xỉn:  “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông 
tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).   
 
 Người Mỹ khôn ngoan biết đặt mình vào giới hạn và kỷ 
luật.  Bia rượu, tiền bạc, gái trai, danh vọng là danh mục cần 
phải tránh xa, đề phòng, vì chúng có khả năng cám dỗ con dân 
Chúa.  Giữ kỷ luật đối với những thứ cám dỗ không bao giờ là 
thừa.  Người Mỹ cho đến nay vẫn còn phước hạnh được thụ 
hưởng một xã hội lành mạnh nhờ kiểm soát tốt bia rượu.      
 
 Những người chưa đến Mỹ có thể cho rằng luật cấm bia 
rượu không có tác dụng gì.  Nhưng thực ra cuộc sống ở Mỹ 
bận rộn và tất bật cả tuần.  Người ta không có cả thời gian để 
đi chợ.  Cuối tuần là dịp họ có thì giờ đi mua sắm.  Nhưng tất 
cả chợ búa, siêu thị, cây xăng, kể cả cửa hàng bia rượu cũng 
không được phép bán những chất có cồn.  Ai vi phạm bị tước 
bằng, phạt tiền và bị bỏ tù! 
 
 Những luật lệ nghiêm khắc thế nầy nếu không được sự 
hưởng ứng và ủng hộ của dân chúng thì không thể thành luật 
được.  Giới lập pháp và hành pháp phải thể hiện ước muốn và 
ý chí của người dân.  Không ai không muốn hưởng thụ, nhất là 
đời sống vật chất dư dật như xứ Mỹ.  Bia rượu dễ dàng làm sa 
ngã đức tin của tín hữu, người Mỹ ý thức và phòng tránh nó.  
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CHƯƠNG VIII 
NƯỚC MỸ ĐƯỢC TRỜI BAN PHƯỚC 

  
 
 Mỗi ngày có hàng trăm phái đoàn, hàng ngàn học giả 
được gởi đến Mỹ để tìm hiểu, học tập, và nghiên cứu.  Người 
Mỹ phát triển trên tất cả mọi lãnh vực.  Có nhiều ngành nghề, 
nhiều công việc chỉ có và chỉ phát triển ở Mỹ mà thôi. Người 
Mỹ sẵn sàng mở cửa cho người khác vào học tập.  Người Mỹ 
mong muốn phần còn lại của thế giới thay đổi.  Để cho các 
nước vào học hỏi là cách thực tế giúp người khác thay đổi và 
thăng tiến.  
 

  

 
 
 
  Nước Mỹ trở thành cường quốc không phải bởi năng 
lực con người bằng là bởi thần quyền của Đức Chúa Trời.  
Kinh Thánh khẳng định: 
 

Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo 
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mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày 
nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho 
ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất.  Nếu ngươi nghe 
theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 
nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình 
ngươi... Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho 
báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, 
và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi 
sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.  Nếu 
ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn 
giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta 
truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc 
bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức 
Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải 
đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng 
hề ở dưới thấp (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-2, 12-
14). 

 
 Người Mỹ được Đức Chúa Trời ban cho nhiều ơn 
phước.  Người Mỹ giàu có và thịnh vượng.   Những sản phẩm 
công nghiệp cơ khí hay công nghệ mới từ Mỹ được khách hàng 
ưa thích vì mẫu mã đẹp, bền, dễ sử dụng, có nhiều tính năng 
thực tế.  Chiếc iphone, ipad, macbook, phần mềm điện toán 
của Microsoft, máy bay Boeing, là những sản phẩm hàng đầu 
thế giới.  
 
 Tất cả các lãnh vực ở Mỹ đều có nhân tài.  Lãnh vực 
nào người Mỹ cũng dẫn đầu, nhờ họ tạo môi trường làm việc 
thoải mái, lương cao,  biết cách sử dụng nhân tài.  Không ở đâu 
mà môi trường làm việc, phương tiện làm việc tốt cho bằng ở 
Mỹ.  Đó là hai yếu tố then chốt kéo nhân tài đến Mỹ.  
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 Nước Mỹ là quốc gia bùng nổ các cuộc cách mạng 
công nghiệp và công nghệ.  Không ở đâu mà các phát minh 
được ứng dụng cách thực tế và rộng rãi như ở Mỹ.  Càng về 
sau, công nghiệp và công nghệ của Mỹ càng phát triển nhanh 
hơn.  Ngay cả làm nông nghiệp, người Mỹ cũng đã áp dụng cơ 
khí hóa, tự động hóa từ lâu.     
 
 Cứ trung bình mười năm ở Mỹ lại có một cuộc cách 
mạng công nghiệp mới.  Nhiều nơi chưa có đủ xe hơi chạy 
bằng xăng cho dân chúng đi, thì ở Mỹ đã bắt đầu sản xuất 
thương mại loại xe chạy hoàn toàn bằng điện.  Chiếc xe công 
nghệ mới Tesla là một minh chứng.  Hay lãnh vực mới, trí tuệ 
nhân tạo chẳng hạn, được dự báo sẽ làm thay đổi thế giới trong 
vài thập niên tới.  Người Mỹ cũng bắt đầu nhận đơn của khách 
dụ lịch để đăng ký thăm chú Hỏa và chị Hằng.    
 
 
Công Nghiệp Mới Và Công Nghệ Mới 
 
 Điện thoại thông minh ra đời ở Mỹ.  Taxi Uber xuất 
phát từ Mỹ.  Điện toán đám mây do các kỹ sư Mỹ và công ty 
Mỹ nghiên cứu và ứng dụng.  Khai thác dầu đá phiến phát triển 
ở Mỹ.  Máy bay không người lái, Drome, điện mặt trời (Solar 
power), điện gió, vân vân, đều có cơ hội phát triển trên đất Mỹ.   
 
 Có những ngành công nghiệp phát triển nhanh đến độ 
mà chính phủ vẫn chưa dám cho khai thác.  Máy bay chở hàng 
không người lái của hãng Amazon là một thí dụ.  Hay chiếc xe 
tự hành không người lái chờ luật giao thông của Mỹ cho phép 
để lưu thông trên xa lộ.   
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 Tôi từng đặt câu hỏi:  Tại sao nước Mỹ phát triển thần 
kỳ như vậy?  Tôi tìm thấy câu trả lời trong Kinh Thánh.  Tôi 
nhìn thấy cách người Mỹ trung thành và cẩn thận làm theo 
những gì Đức Chúa Trời phán dạy.  Nhờ đó họ hưởng được lời 
hứa của Đức Chúa Trời.   

 
 Người Việt nói rằng: Mưu sự tại nhân, thành sự tại 
thiên.  Người Mỹ có nhiều nhân tài, thì Âu Châu cũng có thua 
đâu.  Người Mỹ có nhiều nhân lực, nhưng so với Trung Quốc, 
Ấn Độ thì đâu nhiều bằng.  Nước Mỹ rộng lớn, thì Nga, Úc, 
Brasil cũng rộng như vậy.  Thật ra, yếu tố quan trọng nhất là vì 
người Mỹ yêu Chúa, và đước Ngài ban phước.   
 

 
Mỹ Có Nền Thương Mại Thịnh Vượng 
 
 Nước Mỹ có chừng 324 triệu dân, không phải là quốc 
gia có dân số đông nhất trên thế giới.  Dân số của Mỹ ít hơn 
của Trung Quốc (1 tỷ 378 triệu), và Ấn Độ (1 tỷ 329 triệu).20  
                                            
 20The World’s Population, Accessed August 11, 2017, 
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Nhưng nước Mỹ lại có nền thương mại lớn hơn Trung Quốc và 
Ấn Độ.  Nền kinh tế của Hoa Kỳ dựa vào sức mua.  Bất cứ nền 
kinh tế nào mà chỉ số tiêu dùng của dân chúng cao đều là nền 
kinh tế lý tưởng.  Kinh tế thương mại của Hoa Kỳ là khuôn 
mẫu để các nước khác học hỏi và ứng dụng.  
 
 Nước Mỹ cường thịnh không phải nhờ từ bên ngoài mà 
nhờ từ bên trong.  Thế giới bán hàng cho Mỹ nhiều hơn Mỹ 
bán hàng cho họ.  Sự thịnh vượng của Mỹ nhờ sức mua của 
dân Mỹ.  Người Mỹ xây dựng một nền kinh tế khoa học và 
khôn ngoan.  Khoa học nhờ có nghiên cứu, tính toán và ứng 
dụng.  Khôn ngoan nhờ tin cậy và tôn thờ và tín thác vào Chúa. 
 
 Nước Mỹ không phải lúc nào cũng thẳng tiến.  Dân Mỹ 
trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng.  Đại khủng hoảng 1929-
1933.  Khủng khoảng tài chính 2007-2009.  Lịch sử thế giới 
ghi nhận nhiều quốc gia hùng cường, sau khủng hoảng trở 
thành một nước nghèo khó, hoặc tan rã.  Liên Bang Xô Viết, 
Đông Đức, Nam Tư, Tiệp Khắc, cả khối Đông Âu nói chung là 
những minh chứng.  Nhưng nước Mỹ cứ sau đợt khủng hoảng, 
thì vượt lên và hùng mạnh hơn trước.  Nhờ đâu có được điều 
nầy? 
 
 Người Mỹ tin rằng thịnh vượng và khó khăn đều đến từ 
Chúa.  Giống như cánh tay của Môi-se giơ ra trên chiến trận.  
Tay ông giơ cao, quân đội Do Thái thắng.  Tay ông xụi xuống, 
quân thù tràn lên.   Tất cả các đời tổng thống của Mỹ đều tin 
cậy và thờ phượng Chúa.  Các quan chức cao cấp trong nội các 
cũng là những người yêu mến Chúa.  
 

                                                                                            
http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf.  
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 Trong khủng hoảng người Mỹ ăn năn tội lỗi với Chúa.  
Người Mỹ hạ mình cầu khẩn Danh Chúa.  Người Mỹ đoàn kết 
chia xẻ khó khăn.  Mỗi cuộc khủng hoảng là một bài học cho 
nước Mỹ.  Người Mỹ hiểu rõ khủng hoảng đức tin là gốc rễ 
của mọi cuộc khủng hoảng.   Đức tin là sức mạnh vô hình buộc 
chặt dân Mỹ lại với nhau.  Đức tin dẫn đến đầu phục.  Đầu 
phục dẫn đến khiêm nhường.  Khiêm nhường dẫn đến thuận 
hiệp.  Ở đâu có thuận hiệp, nơi đó được Đức Chúa Trời ban 
phước.  Khi Chúa đóng thì không ai mở được.  Khi Chúa mở 
thì không ai đóng được.   
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CHƯƠNG IX 
NGƯỜI MỸ BIẾT ƠN TRỜI 

 
  
 Con người nhận nhiều phước hạnh từ Đức Chúa Trời 
nhưng ít ai nhớ đến ơn Ngài.  Nhiều dân tộc trên thế giới cho 
đến nay vẫn chưa biết Đức Chúa Trời.  Vì chưa biết Đức Chúa 
Trời nên họ không biết Ngài đã làm gì cho họ.  Và vì thế, họ 
cũng chẳng nhớ đến ơn Chúa. 
 
 Kinh Thánh dạy:  “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban 
cho của Ngài không xiết kể!” (II Cô-rinh-tô 9:15).   Tạ ơn và 
thi ơn là dấu hiệu của người trưởng thành trong Chúa.  Chúa 
ban cho càng nhiều, chúng ta càng biết ơn Chúa.  Càng biết ơn 
Chúa thì ơn phước lại càng dư dật hơn.  Đó là quy luật thuộc 
linh.   
 
 Người Mỹ may mắn hơn nhiều dân tộc khác.  Những 
người đầu tiên đi tìm Chúa và tìm nơi tự do để thờ Chúa đã 
gây dựng nên một dân tộc tin và thờ Chúa.  Người Mỹ dạy cho 
cháu mình phải luôn nhớ ơn Chúa.  Biết ơn Chúa là một trong 
những đặc tính văn hóa cao quý của người Mỹ.    
 
 
Lễ Tạ Ơn- Thanksgiving  
  
 Quốc Hội Mỹ lấy ngày thứ Năm của tuần lễ thứ tư 
trong tháng Mười Một làm ngày Lễ Tạ Ơn.  Lễ Tạ Ơn là một 
trong những ngày lễ lớn nhất trong năm của người Mỹ.  Lễ nầy 
nhằm bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, gìn giữ và 
ban phước cho những người di dân đầu tiên đến đất Mỹ.   
 
 Mục đích của những người đầu tiên vượt Đại Tây 
Dương sang vùng đất mới là đi tìm nơi tự do để thờ phượng 
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Chúa.  Họ vượt qua muôn vàn khó khăn, bão tố, đói khát, thổ 
nhưỡng khác biệt và khắc nghiệt.  Có những người bỏ mình 
trên biển cả.  Có những người không đủ sức để sống qua mùa 
đông.  Nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời vẫn dẫn dắt số người 
còn lại đi đến đích.   
 
 Kinh Thánh viết:  “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn 
Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus 
Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).  Đây 
là một trong những câu Kinh Thánh được giảng nhiều nhất 
trong mùa Lễ Tạ Ơn.  Mùa lễ ấm cúng trong lòng mỗi người, 
dầu tháng Mười Một trời đã vào Thu.    
 
 

 
 
 
 Những người can đảm rời bỏ Âu Châu trên con tàu 
Mayflower tin vào chuyến đi định mệnh của họ.  Những con 
người bình thường nhưng có đức tin phi thường.  Trong những 
hoàn cảnh đặc biệt, bạn sẽ kinh nghiệm Chúa cách đặc biệt.  
Đối với người tin Chúa, mỗi giai đoạn là một hoàn cảnh.  Mỗi 
hoàn cảnh là một cuộc chiến.  Hơn ai hết, những người di dân 
ấy từng trải qua lằn ranh của sự sống và sự chết.   
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 Ở giữa cái sống và cái chết bạn sẽ thấy Chúa chứ 
không phải chỉ là biết Chúa.  Nhóm người còn lại sau khi vượt 
qua muôn trùng khó khăn, việc đầu tiên họ làm là, ngồi lại thờ 
phượng và tạ ơn Chúa.  Chính Chúa đã dẫn đường, và che chở 
họ.  Trong mọi sự biết ơn, bạn nên học cách thể hiện lòng biết 
ơn Chúa của người Mỹ.  
 
 
Người Mỹ Hay Nói Lời Cám Ơn 
  
 Có ba chữ mà người Mỹ thường dùng nhất, đó là Hello, 
I’m sorry, và thank you.  Ra đường, dầu chưa biết bạn,  người 
Mỹ vẫn giơ tay lên chào hello.  Đúng là tiếng chào cao hơn 
mâm cỗ.  Tiếng chào cùng với nụ cười của người không quen 
biết, sẽ để lại trong lòng bạn một sự cảm mến đối với người 
Mỹ. 
 
 Người Mỹ có thói quen nói lời xin lỗi, cho dù họ chẳng 
có lỗi gì với bạn.  Chẳng hạn, khi nghe tin người thân bạn qua 
đời, người Mỹ nói I’m sorry, có ý như vì họ đã khơi dậy nỗi 
đau của bạn.  Đó là cách họ chia xẻ mất mát của bạn.  Nếu 
chẳng may chạm nhẹ vào người bạn ở chỗ đông người, họ 
nhanh miệng nói lời xin lỗi.  Người Mỹ nhanh nhẹn xin lỗi, 
trước khi bạn lên tiếng bắt lỗi họ.   
 
 Người Mỹ là dân tộc biết ơn Chúa.  Trong giao thiệp và 
đối xử với bè bạn, người Mỹ rộng lượng và nghĩa hiệp.  Không 
có nước nào có nhiều đồng minh như Mỹ.  Dĩ nhiên, các nước 
chọn Mỹ là đồng minh vì họ cường thạnh kinh tế và vô địch về 
quân sự.  Nhưng một phần người Mỹ sống trọng tín và nghĩa 
hiệp.  Người Mỹ tôn trọng sự công bằng.  Người Mỹ không 
phải dân tộc thích hiếp đáp kẻ yếu hơn mình.   
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 Người Mỹ dạy con trẻ ngay từ nhỏ nói lời cám ơn.  Thọ 
ơn, biết ơn và thi ơn là nếp sống của người Mỹ.  Từ gia đình, 
đến trường học, ra xã hội người Mỹ luôn nói cám ơn khi được 
người khác giúp đỡ.  Đó là nếp sống, thói quen và văn hoá của 
người Mỹ.  Kinh Thánh dạy con người biết ơn Trời.  Kinh 
Thánh cũng dạy chúng ta biết ơn lẫn nhau.   
 
 
Người Mỹ Thường Chúc Phước Cho Nhau 
 
 Giống như người Do Thái chúc bình an, người Mỹ 
chúc phước lành:  God Bless You!   Chúa Giê-su dạy:  Chớ 
rủa sả, hãy chúc phước.  Người Mỹ nói chuyện xã giao nhưng 
khi kết thúc thì chúc phước thật lòng.  Họ tin rằng lời chúc 
phước được Chúa nhậm.  Con người cần phước lành chứ 
không ai muốn bị rủa sả.   
 
 Kinh Thánh viết rằng: “Ta sẽ ban phước cho người nào 
chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc 
nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng Thế Ký 
12:3).   Khi bạn chúc phước cho ai đó, thì chính bạn đã là 
người trước tiên nhận lấy phước.  Đức Chúa Trời muốn con 
người được phước.  Đức Chúa Trời chỉ ban phước, còn ma quỉ 
thù luôn luôn rủa sả.  
 
 Người Mỹ thích được chúc phước, và họ cũng sẵn lòng 
chúc phước cho người khác.  Người Mỹ kết thúc cuộc nói 
chuyện bằng lời chúc God Blessed!  Tôi theo dõi các buổi nói 
chuyện của Tổng Thống, họ cũng thường chúc phước cho dân 
chúng.  Thật là một xã hội văn minh và tôn kính Chúa.  Tôi ao 
ước người Việt cũng chúc phước lành cho nhau.  Không phải 
đợi đến ngày Tết mới chúc, mà chúng ta chúc phước mỗi ngày.   
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CHƯƠNG X 
NGƯỜI MỸ THÍCH BAN CHO 

 
 
 Ai cũng thích nhận hơn thích cho, người Mỹ thì ngược 
lại.  Tôi chưa từng thấy nước nào giúp Mỹ khi họ bị thiên tai, 
khủng hoảng.  Nhưng năm nào Mỹ cũng đem của cải, thuốc 
men, vật dụng, tiền bạc và quân lực để đi cứu các nước khác.  
Nước Mỹ từng xảy ra nhiều đại nạn và họ chỉ biết kêu cầu 
Chúa.   
 
 Ban cho là văn hóa của người Mỹ.  Ban cho là bài học 
cần thực hành mà Kinh Thánh dạy.  Chúa Giê-su phán rằng:  
“Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì 
cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” 
(Ma-thi-ơ 7:12).  Nhiều dân tộc khác trên thế giới đã trở nên 
giàu có hơn, nhưng tấm lòng thì vẫn còn nghèo.  Người Mỹ 
giàu có về của cải, và cũng giàu có về lòng nhân đạo.     
 
 
Người Mỹ Thích Cho Hơn Là  Thích Nhận  
  
 Báo cáo thường niên của cơ quan Giving USA vào năm 
2015, người Mỹ dâng $373.25 tỷ Dollars để làm từ thiện.21  
Một con số khổng lồ!  Cùng năm đó, tổng thu nhập của Việt 

                                            

 21Jean O’Brien, See the numbers – ‘Giving USA 2016’ 
Infographic, accessed August 12, 2017, 
http://givingusa.org/see-the-numbers-giving-usa-2016-
infographic), Ngày 1 Tháng 6, 2017. 

 22http://data.worldbank.org/country/VN?locale=vi 
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Nam là $193 tỷ Dollars.22  Số tiền mà người Mỹ làm từ thiện 
lớn hơn tổng thu nhập của một quốc gia có cả trăm triệu dân.   
 
 Trong đó 32% tiền đóng góp đến từ tôn giáo, $119.30 
tỷ Dollars.  Cá nhân đóng góp $264.58 tỷ Dollars, chiếm 71%.  
Người Mỹ làm từ thiện rất nhiều.  Sự đóng của Mỹ qua công 
tác từ thiện rất có ý nghĩa đối với phần còn lại của thế giới.  Đó 
là chưa kể số tiền mà chính phủ tài trợ cho các tổ chức thuộc 
Liên Hiệp Quốc, hay các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ 
khác.   
 
 

 
  
 
 Nước Mỹ đi đầu thế giới trong công tác từ thiện.  
Người Mỹ giàu lòng nhân ái.  Người Mỹ giàu có và sẵn lòng 
chia xẻ cho các nước khác.  Nguyên tắc của Kinh Thánh là:  
Gieo gì thì gặt nấy.  Cho nhiều thì gặt nhiều.  Người Mỹ hiểu 
và áp dụng Lời Chúa:  “Tôi từng bày bảo luôn cho anh em 
rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu 
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đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng:  Ban 
cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ 20:35).   
 
 Làm việc trước nhất để lo cho mình, nhưng cũng nhớ 
đến người lân cận.  Người Mỹ giúp đỡ bất cứ ai, không kể bạn 
hay thù.  Nhiều nước khác biệt thể chế, nhiều dân tộc hồi giáo 
thù ghét Mỹ, nhiều quốc gia bài xích Mỹ, khi lâm nạn người 
Mỹ vẫn đến và giúp đỡ.  Người Mỹ học tấm lòng yêu thương, 
rộng mở và vị tha của Chúa Giê-su.  
 

Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ 
lấy luôn cái áo dài nữa; nếu ai muốn bắt ngươi đi một 
dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.  Ai xin của ngươi 
hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.  Các 
ngươi có nghe lời phán rằng:  Hãy yêu người lân cận, 
và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.  Song ta nói cùng các 
ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho 
kẻ bắt bớ các ngươi  (Ma-thi-ơ 5:40-44). 
 

 
Rộng Rãi Là Bản Chất Của Người Mỹ 
  
 Dân Mỹ có truyền thống ban cho.  Nước Mỹ có nhiều 
tỷ phú nhất thế giới.  Nước Mỹ cũng có nhiều người giàu có 
dành hết tài sản của mình để ban cho.  Nổ lực làm giàu là ý chí 
và khát vọng đáng trân trọng.  Quyết định dùng tài sản cá nhân 
để góp phần xoa dịu nỗi đau và bất hạnh của người cùng khốn 
lại càng đáng trân trọng hơn nữa.  
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 Werren Buffett dành 99% trong tổng số tài sản gần $66 
tỷ tài sản để làm từ thiện.23  Bill Gate, tỷ phú công nghệ số một 
thế giới, dành 95% tổng số tài sản để phục vụ cho người nghèo 
và bệnh tật.  Phần lớn số tiền này được dùng cho các loại vắc-
xin phòng bệnh bại liệt, sốt rét và HIV.24   
 
 Ông chủ trẻ Mark Zuckerberg, dành món quà cho con 
đầu lòng bằng một công bố thật ý nghĩa.  Công bố sẽ dành 
99% tài sản mình có trong hãng Facebook để giúp đỡ trẻ em 
nghèo bịnh tật.25  Giá trị của Facebook hiện nay khoảng $153 
tỷ Mỹ Kim.26   Nhiều người dân Mỹ rất giàu, cả tài sản lẫn tấm 
lòng.   
 

                                            
 23Lee Musser, How can Warren Buffett be so rich if he 
has donated 99% of his money to charity? accessed August 12, 
2017, (https://www.quora.com/How-can-Warren-Buffett-be-
so-rich-if-he-has-donated-99-of-his-money-to-charity). 
 
 24Bill and Melinda Gates give 95% of wealth to charity, 
accessed August 12, 2017, 
http://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-
11565953/bill-and-melinda-gates-give-95-of-wealth-to-
charity).  
 
 25Mark Zuckerberg says he's giving away 99% of his 
Facebook shares — worth $45 billion today, 
(http://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-giving-
away-99-of-his-facebook-shares-2015-12). 
 
 26Facebook, accessed June 1, 2017, 
http://www.nasdaq.com/symbol/fb.  
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 Kiếm sống hàng ngày đã khó, làm giàu càng khó hơn.  
Làm giàu đã khó, mang tài sản của mình để tặng người khác 
càng khó hơn nữa.  Đức Chúa Trời ban cho người Mỹ có năng 
lực để làm giàu, và Đức Chúa Trời cũng ban cho người Mỹ có 
tấm lòng biết chia xẻ cho người khác.   
 
 Kinh Thánh dạy chúng ta dâng hiến.  Kinh Thánh khích 
lệ và thách thức chúng ta dâng hiến để được phước.  Dâng hiến 
trung tín giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của tiền bạc, giá trị 
của tiền bạc, và mục đích của tiền bạc.  Sử dụng tiền bạc để 
ban cho người khác là cách cất giữ và đầu tư khôn ngoan nhất 
cho đời sau.  Bạn tiêu xài thì hết nhưng bạn ban cho thì còn.   
 
 Thế giới thời nào cũng vậy, người nghèo nhiều hơn 
người giàu.  Người khốn khó sống ở khắp nơi.  Chúa Giê-su 
nhắc nhở chúng ta nhớ đến người nghèo:  “Vì các ngươi 
thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng 
luôn luôn” (Ma-thi-ơ 26:11).   Chúa Giê-su dạy chúng ta quan 
tâm và giúp đỡ người nghèo.  
 

Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã 
cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta 
trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi 
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thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.  Lúc ấy, người 
công bình sẽ thưa rằng:  Lạy Chúa, khi nào chúng tôi 
đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?  
Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp 
rước; hoặc trần truồng mà mặc cho?  Hay là khi nào 
chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm 
viếng Chúa?  Vua sẽ trả lời rằng:  Quả thật, ta nói 
cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một 
người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em 
ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy (Ma-thi-ơ 25:35-
40). 

 
 Ban cho tức là nhận lãnh.  Ban cho có phước hơn nhận 
lãnh.  Người Mỹ càng ban cho, họ càng giàu có hơn và thịnh 
vượng hơn.  Người Mỹ sống tiết kiệm nhưng ban cho thì rộng 
rãi.  Kiếm tiền bằng cái đầu, nhưng ban cho bằng tấm lòng.  Ai 
cân bằng được hai điều đó thì sẽ nhận nhiều phước hạnh.   
 
 Ai cũng biết, nếu người giàu biết chăm lo cho người 
nghèo, thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.  Ai cũng hiểu bớt đi điều ác, 
gia tăng điều thiện, thì thế giới sẽ đỡ nhứt nhối hơn.  Nhưng 
biết là một chuyện, hiểu là một chuyện, còn có làm hay không 
mới là quan trọng.   
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 Không phải tất cả người Mỹ đều nhân ái và làm thiện 
nguyện.  Nhưng có nhiều người Mỹ đã và đang làm gương cho 
thế giới về lòng nhân đạo.  Người Mỹ biết cách kiếm tiền, và 
cũng biết cách sử dụng tiền.  Dùng tiền để giúp đỡ, hầu giảm 
bớt nỗi đau cho đồng loại là cách làm đẹp lòng Chúa.  
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CHƯƠNG XI 
NGƯỜI MỸ YÊU VÀ TÔN TRỌNG TRẺ EM 

 
 
 Không nơi nào yêu con trẻ cho bằng ở Mỹ.  Đến bữa 
ăn, trẻ em ăn trước, người lớn ăn sau.  Người Mỹ thực sự quý 
trọng trẻ em, họ coi trẻ em là tương lai của nước Mỹ.  Người 
Mỹ có nhiều đạo luật bảo vệ trẻ em.  Người Mỹ tin trẻ em hơn 
tin người lớn.  Người Mỹ tạo một môi trường giáo dục tuyệt 
vời cho các em. 
 
 Người Mỹ thực hiện rất tốt lời dạy của Chúa Giê-su,  
“Song Đức Chúa Jêsus phán rằng:  Hãy để con trẻ đến cùng 
ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống 
như con trẻ ấy” (Ma-thi-ơ 19:14).  Chúa muốn chúng ta quý 
trọng trẻ em một cách thực chất.  Tôi có dịp đi nhiều nơi ở 
nông thôn Việt Nam, đến bữa ăn, người lớn được ăn trước, trẻ 
em đứng nhìn!  
 
 Các dân tộc và quốc gia bên ngoài Bắc Mỹ và Âu Châu 
có cách cư xử với trẻ em hoàn toàn khác.  Cách họ bày tỏ tình 
thương cũng khác.  Người Mỹ tin tưởng trẻ em.  Người Mỹ 
luôn khích lệ và nâng đỡ trẻ em.  Trẻ em ở Mỹ thụ hưởng một 
nền giáo dục và được đối xử không thể gọi là tốt hơn!  Từ văn 
hóa tôn trọng con trẻ, người Mỹ có cách giáo dục các cháu 
cũng tiến bộ hơn nơi khác.     
 
 
Dạy Trẻ Em Tự Lập 
 
 Người Mỹ dạy trẻ em tự lập, và họ để trẻ em tập tành tự 
lập.  Trẻ em ở Mỹ khi lên xe hơi tự động thắt dây an toàn, 
không đợi cha mẹ nhắc nhở.  Trẻ em ở Mỹ có ý hướng độc lập 
và tự chủ từ nhỏ, vào nhà hàng, ăn gì thì tự chọn.  Ở nhà thì tự 
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ăn ngay từ nhỏ, không phải đút từng muỗng như ở Việt Nam.  
Trẻ em ở Mỹ sớm trưởng thành, từ suy nghĩ đến tính cách.   
 
 

 
  
 
 Người Mỹ xây dựng được nền tảng và môi trường văn 
hóa Cơ Đốc rất tốt cho trẻ em.  Ở nhà trẻ, trẻ em được yêu 
thương và coi trọng.  Ở trường trẻ em được quý mến và giúp 
đỡ.  Ở nơi công cộng, trẻ em được người lớn, dù là người lạ, 
đón tiếp, chào hỏi, khen ngợi thật là thích.  Đối với Đức Chúa 
Trời, người lớn, trẻ em đều như nhau, cả hai đều có linh hồn, 
có cuộc sống và có tương lai như nhau.   
 
 
Dạy Trẻ Em Biết Chúa 
 
 Người Mỹ thực hiện lời giáo huấn của Chúa ngay từ 
khi đứa bé còn nhỏ.  Người Á Đông dạy trẻ em lễ nghĩa trước 
khi dạy chữ.  Người Mỹ dạy trẻ em cầu nguyện Chúa trước khi 
ăn, trước khi ngủ.  Người Mỹ dạy trẻ em học thuộc lòng Lời 
Chúa.  Người Mỹ làm gương và dạy con sống theo Kinh 
Thánh. 



 

 
 

65 

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; 
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. 

(Châm Ngôn 22:6).  
 

 Người ta thường nói, trẻ em như tờ giấy trắng, chúng ta 
viết gì trên đó sẽ không xóa được. Trẻ em có Kinh Thánh 
riêng, từ ngữ đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu.  Ở nhà thờ, các em có 
lớp học và sinh hoạt theo từng lứa tuổi.   Ở Mỹ cái gì tốt nhất 
người ta dành cho trẻ em.  Xe bus trường học khi đón học trò 
cảnh sát cũng phải dừng lại.    
 
  

 
 
 
Ở Mỹ, cha mẹ cho con đến nhà thờ từ nhỏ.  Nhiều gia 

đình không tin Chúa, vẫn khuyến khích con em mình tin Chúa 
và đi nhà thờ. Người Mỹ tin rằng nhà thờ là môi trường giáo 
dục tốt để nuôi dưỡng một đứa trẻ.  Ngày nay, không phải cha 
mẹ chọn nhà thờ, mà trẻ em chọn thay cho cha mẹ.  Nhà thờ 
nào cũng có nhiều sinh hoạt lôi cuốn trẻ em.   
 
 Người Mỹ chiều con nít nhưng có nguyên tắc.  Người 
Mỹ không dùng hình phạt bằng roi hay to tiếng.  Họ dạy con 
có lòng tự trọng ngay từ nhỏ.  Khi một đứa bé có lòng tự trọng, 
tự nó sẽ điều chỉnh hành vi của nó.   
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 Người Mỹ chiều con bằng một lòng kiên nhẫn đáng nể.  
Họ dạy con bằng lời giải thích, bằng sự gương mẫu của mình.  
Khi đứa trẻ hiểu được, tức là nó đã trưởng thành.  Một đứa trẻ 
đã trưởng thành trong nhận thức, thì sẽ trưởng thành trong cư 
xử và hành động.  Đó là nguyên tắc dạy con của họ. 
 
 Không có lời giáo huấn và đạo đức nào cho bằng Lời 
Chúa.  Người Mỹ dạy con đọc Kinh Thánh từ bé.  Người Mỹ 
khuyến khích con làm theo Kinh Thánh mỗi ngày.  Họ luôn 
luôn khích lệ và cám ơn trẻ em có những suy nghĩ, lời nói, việc 
làm tốt cho người chung quanh.  Nhìn trẻ con Mỹ chững chạc, 
tự nhiên, lịch thiệp thật là thích.   
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CHƯƠNG XII 
NGƯỜI MỸ TÔN TRỌNG PHỤ NỮ  

 
  
 Ở Mỹ, thứ nhất trẻ em, thứ nhì phụ nữ, thứ ba con chó, 
thứ tư mới tới đàn ông!  Đó là câu nói vui, phản ảnh sự yêu 
thương trẻ em, và tôn trọng phụ nữ.  Thật sự thì xã hội Mỹ 
mang lại quyền lợi tối đa cho phụ nữ.   Người Mỹ tạo ra một 
môi trường khích lệ phụ nữ tiến bộ, yểm trợ và giúp đỡ phụ nữ 
thăng tiến.  
 
 Kinh Thánh dạy cho người Mỹ hiểu về cách đối xử với 
người nữ.  “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra 
trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì 
họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, 
hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh 
em” (I Phi-e-rơ 3:7).   
 
 Người đàn ông Á Đông gia trưởng chừng nào, thì 
người đàn ông Mỹ dịu dàng và chia xẻ với vợ chừng ấy.  Tôi 
quan sát thấy đàn ông ở Mỹ thường điềm tĩnh hơn các nơi 
khác.  Người Mỹ biết cách kiềm chế cảm xúc của mình.  Đàn 
ông Mỹ khôn ngoan trong cách xử sự, dầu có nóng giận cũng 
không tỏ ra bất cần và bất chấp.  Với phái yếu họ nhẹ nhàng và 
nhường nhịn.  
 
 
Luật Pháp Bảo Vệ Tối Đa Phụ Nữ 
  
 Ở Mỹ có nhiều hội bảo vệ phụ nữ.  Những sự ngược 
đãi và bạo hành trong gia đình, thì cơ quan công quyền sẽ can 
thiệp tức thì.  Lạm dụng tình dục là tội rất nặng.  Hiếp dâm phụ 
nữ hay trẻ em là tội hình sự, mà người vi phạm phải bồi hoàn 
và phạt tù rất nặng.  Thông thường án tù cho những trường hợp 
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này là cả trăm năm!  Nói chung mọi vấn đề liên quan đến phụ 
nữ đều được bảo vệ tối đa và nghiêm ngặt. 
 
 Tất cả những ngành nghề đàn ông làm được, thì người 
nữ đều có quyền làm.  Từ lái xe tải hạng nặng, khai thác dầu 
ngoài biển khơi, cho đến lái trực trăng, phi thuyền, vân vân.  Ở 
đâu cũng có bóng dáng của phụ nữ.  Ở Mỹ, người vợ không lệ 
thuộc chồng về tài chánh.  Phụ nữ Mỹ có tương lai, có việc 
làm, được thụ hưởng giáo dục và theo đuổi sự nghiệp như nam 
giới.  Nếu người nam thăng tiến được, thì người nữ cũng có cơ 
hội thăng tiến. 
 
 
Chúa Giê-su Đã Giải Phóng Cho Phụ Nữ 
 
 

  
 
 

 Chúa Giê-su là người đầu tiên phá bỏ bức tường ngăn 
cách giữa người đàn ông Do Thái và phụ nữ Sa-ma-ri, vốn đã 
tồn tại cả trong lịch sử.  Đây là một sự cách biệt về chủng tộc 
và giai cấp.  Chúa Giê-su là nhà cách mạng tiên phong giải 
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phóng cho phụ nữ khỏi mặc cảm bị khinh dễ (Giăng 4:7-30).  
Khởi đầu cho một thời kỳ mới, thời kỳ bình minh cho nữ giới.   
 

Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa 
Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống.  Vì môn đồ Ngài 
đã đi ra phố đặng mua đồ ăn.  Người đàn bà Sa-ma-ri 
thưa rằng:  Ủa kìa!  Ông là người Giu-đa, mà lại xin 
uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri 
sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân 
Sa-ma-ri.) Đức Chúa Jêsus đáp rằng:  Ví bằng ngươi 
biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người 
nói:  "Hãy cho ta uống" là ai, thì chắc ngươi sẽ xin 
người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.  
Người đàn bà thưa:  Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà 
múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống 
ấy?  Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng nầy lại cho 
chúng tôi, chính người uống giếng nầy, cả đến con 
cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn 
hơn Gia-cốp sao?  Đức Chúa Jêsus đáp rằng:  Phàm 
ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước 
ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa.  Nước ta cho sẽ 
thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho 
đến sự sống đời đời.  Người đàn bà thưa:  Lạy Chúa, 
xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không 
đến đây múc nước nữa.   
 
Đức Chúa Jêsus phán rằng:  Hãy đi, gọi chồng ngươi, 
rồi trở lại đây.  Người đàn bà thưa rằng:  Tôi không 
có chồng.  Đức Chúa Jêsus lại phán:  Ngươi nói rằng: 
Tôi không có chồng, là phải lắm; vì ngươi đã có năm 
đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là 
chồng ngươi; điều đó ngươi đã nói thật vậy.  Người 
đàn bà thưa rằng:  Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là 
một đấng tiên tri.  Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên 
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hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng 
thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem.  Đức Chúa Jêsus 
phán rằng:  Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi 
các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, 
cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem.  Các ngươi thờ 
lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự 
chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà 
đến.  Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ 
thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ 
phượng Cha:  Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha 
ưa thích vậy.  Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy 
Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ 
lạy.  Người đàn bà thưa:  Tôi biết rằng Đấng Mê-si 
(nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ 
rao truyền mọi việc cho chúng ta.  Đức Chúa Jêsus 
phán rằng:  Ta, người đang nói với ngươi đây, chính 
là Đấng đó. 
 
Khi đó, môn đồ tới, đều sững sờ về Ngài nói với một 
người đàn bà; nhưng chẳng ai hỏi rằng:  Thầy hỏi 
người ấy điều chi?  Hay là: Sao thầy nói với 
người?  Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và 
vào thành, nói với người tại đó rằng:  Hãy đến xem 
một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng 
phải là Đấng Christ sao?  Chúng bèn từ trong thành 
ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus (Giăng 4: 7-30).  
 

 Đối với người đàn ông Do Thái thời đó, văn hóa bất 
thành văn là, không tiếp xúc với người Sa-ma-ri.  Đây là nhóm 
người lai giữa người Do Thái và người ngoại quốc đã từng 
xâm lược họ.  Người Do Thái chính thống khinh bỉ người Sa-
ma-ri, dầu có cùng niềm tin.   
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 Chúa Giê-su tiếp xúc với người phụ nữ Sa-ma-ri là việc 
xưa nay chưa bao giờ xảy ra.  Nhất là người nữ nầy thuộc hạng 
không đoan chính trong nếp sống.  Đạo đức của con người là 
vậy.  Văn hóa của con người là vậy.  Ranh giới của con người 
là vậy.  Bản chất của con người là vậy.   Thù ghét che lấp mọi 
sự.   
 
 Chúa Giê-su đã san bằng cái hố giữa người Do Thái và 
người Sa-ma-ri.  Chúa Giê-su đã giải phóng tình trạng trọng 
nam khi nữ của con người.  Ngài là nhà cách mạng về tôn giáo, 
về nhân quyền, về phẩm giá.  Quyền con người là tuyệt đối.  
Không ai có quyền làm tổn thương người khác.  Không ai có 
quyền chà đạp lên nhân phẩm của người khác.   
   
 Kinh Thánh chép rằng:  “Tại đây không còn chia ra 
người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi 
hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong 
Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một” (Ga-la-ti 
3:28).   
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 Xã hội Mỹ chứng minh một điều mà Kinh Thánh dạy 
hoàn toàn đúng:  Những nước không tôn trọng nữ giới, đã bỏ 
mất nguồn nhân lực vô cùng to lớn và quý báu.  Phụ nữ dù là 
phái yếu nhưng ý chí, năng lực, tầm nhìn, sự thông minh thì 
chẳng kém cạnh gì nam giới.  Đó là chưa nói đến lòng nhân ái, 
quả cảm, trắc ẩn, nhẫn nại và chịu đựng của họ, mà dễ gì phái 
mạnh theo kịp.   
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CHƯƠNG XIII 
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI AMISH Ở MỸ 

 
 

 
 
 
 Có một cộng đồng tạo nên một thế giới riêng biệt ở 
Mỹ, đó là cộng đồng người Amish.  Dân số Amish khoảng 
100,000 người, sống tập trung thành từng khu ở hai mươi tiểu 
bang của Hoa Kỳ.27  Những người này đến từ Âu Châu, như 
Thuỵ Sĩ, Đức, và Hà Làn.  Người Amish đến Mỹ và hình thành 
nên cộng đồng này vào thập niên 1700.28 
  
 Người Amish tin rằng Đức Chúa Trời kêu gọi họ sống 
bằng đức tin, lòng tận hiến, khiêm nhu và phục vụ.  Người 
Amish tin rằng Chúa tạo dựng thế giới, và giao cho con người 
cai quản nó.  Con người cần phải chăm sóc thiên nhiên, cùng 

                                            
 27Merle Good, Who Are The Amist? (Good Books, 
Intercourse, Pennsylvania 17534, USA), trang 8.  
 
 28Merle, sđd, trang 59.   
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mọi thứ khác trên trái đất.29  Chính niềm tin đã ảnh hưởng đến 
nếp sống.   
 
 Ở giữa một nước Mỹ hiện đại nhưng người Amish 
khước từ mọi tiện nghi.  Người Amish không dùng điện, nước 
máy, xe hơi, tủ lạnh, đồ điện tử, quần áo may công nghiệp, 
thuốc tây, điện thoại, tivi.   Bạn đi vào làng của người Amish 
như đi ngược lại thời của người Âu Châu sống thế kỷ thứ nhất!   
 
 Người Amish sống hoàn toàn bằng nghề nông.  Họ di 
chuyển bằng xe ngựa.  Làm đất, cày cấy, trồng tỉa, tưới nước, 
thu hoạch bằng sức người và sức ngựa.  Người Amish thắp đèn 
bằng dầu thực vật.  Trao đổi hàng hóa với nhau mà không cần 
giao thương với bên ngoài.   Họ dùng lò rèn để chế tạo vật 
dụng sinh hoạt và thu hoạch mùa màng.  Họ di chuyển bằng xe 
ngựa trong làng mạc của họ.    
 
 Người Amish không cho con em mình học bên ngoài.  
Họ có hệ thống giáo dục con cái của mình theo cách riêng của 
họ.  Cũng trường, cũng lớp, cũng thầy, cũng cô, cũng giáo 
trình, cũng sách vở nhưng riêng biệt.  Người Amish dạy cho 
con em họ.  Người Amish dạy con trẻ em rất kỹ về Thánh 
Kinh.   
 
 Người Amish sinh sống có tính cộng đồng rất cao.  
Kinh Thánh là nền tảng, là tâm điểm, là kim chỉ nam của người 
Amish.  Người Amish có nguồn gốc từ phong trào Anabaptist 
vào khoảng 1500 tại Thuỵ Sĩ.  Phong trào trào này lan rộng ở 

                                            
 29Merle, sđd, trang 9-10.  
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Thuỵ Sĩ, Đức và Hà Lan.  Đây cũng là thời kỳ Martin Luther 
rời bỏ Giáo Hội Công Giáo La Mã.30 
 
 Người Amish được các cộng đồng khác đánh giá tốt.  
Họ không làm phiền đến người lân cận.  Chính quyền Mỹ cũng 
có những điều chỉnh uyển chuyển phù hợp để quản lý người 
Amish mà không làm cho họ tổn thương hoặc cảm thấy khó 
chịu.  Có thể người chưa tin Chúa nghĩ rằng người Amish lập 
dị.   Nhưng cộng đồng con dân Chúa kính phục lòng tin và nếp 
sống thuần khiết của họ.   
 
 Vào ngày 2 tháng 10, năm 2006, Charles C. Roberts, 
một tay súng tàn ác, đột nhập vào trường West Nickel Mines 
Amish giết chết năm bé gái người Amish.  Cả cộng đồng 
Amish đau đớn.  Cả đất nước Hoa Kỳ sủng sốt và giận dữ.  
Đây là một thách thức lớn cho người Amish.  Nhưng bằng đức 
tin và lòng nhân ái, người Amish đã tha thứ cho kẻ thủ ác.31 
 

 

                                            
 30Merle, sđd, trang 59. 
 
 31David Kocieniewski and Gary Gately, Man Shoots 
11, Killing 5 Girls, in Amish School, accessed April 15, 2017, 
http://www.nytimes.com/2006/10/03/us/03amish.html?mcubz. 
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 Có cơ hội tiếp xúc tiếp với nhiều người Mỹ, bạn sẽ thấy 
người Mỹ phóng khoáng và tự do.  Cũng có nhiều người Mỹ 
miền Nam bảo thủ, nhưng đó là bảo thủ cho niềm tin.  Điều tôi 
khâm phục là người Mỹ có đặc tính tôn trọng sự khác biệt.  
Người Mỹ chấp nhận sự khác biệt.  Quan điểm khác biệt thúc 
đẩy xã hội phát triển.   
 
 Người Amish có nhiều khác biệt so với phần đông 
người dân Mỹ, nhưng họ vẫn tồn tại.  Người Amish vẫn sống 
tự do trên đất Mỹ.  Người Amish vẫn tiếp tục sống  khác biệt 
so với các cộng đồng khác.  Người Amish được tự do thờ 
Chúa, sống theo Kinh Thánh, và sống bằng đức tin mỗi ngày.  
Đức Chúa Trời đặt người Amish trong lòng nước Mỹ hiện đại 
để làm tấm gương về đức tin cho người Mỹ.  
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CHƯƠNG XIV 
ĐỐI VỚI NGƯỜI NGƯỜI DA ĐỎ VÀ DO THÁI 

 
 
Biệt Đãi Người Da Đỏ 
 
 Người Mỹ da trắng đến từ Âu Châu.  Người Mỹ da 
màu đến từ Châu Phi, Châu Á, Trung Đông, cùng nhiều nơi 
khác.  Người Mỹ bản địa Native American, gồm nhiều chủng 
tộc người Da Đỏ, người Indian (Native Americans, American 
Indians,  Indians, hay Indigenous, Aboriginal hay Original 
Americans).  Lịch sử giữa người di dân da trắng và người bản 
xứ da đỏ là lịch sử được viết bằng máu.   
 
 Người Da Đỏ có nhiều bộ tộc khác nhau.  Có những bộ 
tộc thù ghét người Da Trắng.  Có những bộ tộc chào đón người 
Da Trắng.  Khi đã bình định xong thuộc địa châu Mỹ, người 
Da Trắng trở nên đa số, người Da Đỏ trở thành thiểu số. 
 
 

 
  
 
 Người Da Đỏ hiện nay có khoảng 3,000.000 người.  
Nếu kể cả những người lai và người Alaska thì hơn 5,000.000 
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người.  Chính phủ dành 210 khu đất khắp nước Mỹ để riêng 
cho người Da Đỏ.  Họ có 550 bộ lạc khác nhau.  Số liệu của 
Cục Bản Địa thuộc Bộ Nội Vụ ghi như sau: 
 

Tổng diện tích của tất cả các khu dành riêng cho người 
bản địa Mỹ tại Hoa Kỳ là 55,7 triệu mẫu 
Anh (225.410 km²), chiếm 2,3% diện tích Hoa 
Kỳ (2.379.400.204 mẫu Anh hay 9.629.091 km²).  Có 
mười hai khu dành riêng cho bản địa Mỹ.  Rộng hơn 
tiểu bang Rhode Island (776,960 mẫu Anh hay 
3.144 km²)... Lãnh thổ của xứ Navajo bằng diện tích 
tiểu bang Tây Virginia.  Các khu dành riêng cho người 
bản địa Mỹ được phân chia không đồng đều trên khắp 
Hoa Kỳ.  Phần lớn nằm ở phía tây sông Mississippi và 
bao gồm các vùng đất công đầu tiên từng được dành 
riêng qua hiệp ước hay do chính phủ cấp phát.32 

 
 Cách hành xử của chính phủ liên bang và người dân 
Mỹ đáng để cho nhiều nước học tập.  Chúng ta không thể sửa 
bỏ lịch sử nhưng chúng ta có quyền thay đổi hiện tại và tương 
lai.  Không những chính quyền dành đất riêng cho người Da 
Đỏ, mà còn miễn thuế hoàn toàn đối với 550 bộ tộc nầy.  Một 
cách gián tiếp công nhận, và trả ơn cho người Da Đỏ.  
 

                                            
 32https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_dành_riêng_cho_n
gười_bản_địa_Mỹ.  
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 Người Da Đỏ được trợ cấp phương tiện cho con em 
theo đuổi giáo dục.  Người Da Đỏ được tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất để thăng tiến.  Người Da Đỏ là đề tài phong phú 
của văn chương, của điện ảnh ngày nay.  Người Da Đỏ và lịch 
sử liên quan đến họ ở Mỹ là di sản văn hóa lớn của Hoa Kỳ.    
 
 Tôi có một ước mong, và nguyện cầu ngày nào đó trên 
mảnh đất Việt Nam thân yêu, người Ê-đê, người S’tiêng, người 
Ba-na, người Hre’, người Tày, người Nùng, vân vân được sống 
bình an và thịnh vượng trên mảnh đất của họ.  Ai cũng có 
ruộng vườn, nhà cửa, nói tiếng nói của riêng họ, sống cách 
sống của riêng họ.  Họ có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh 
phúc, quyền tự do. Cũng như quyền tin và thờ Chúa là quyền 
bất khả xâm phạm.   
 
 
Cưu Mang Người Do Thái 
 
 Chúa Giê-su là người Do Thái.  Nhờ người Do Thái 
yêu mến và gìn giữ giềng mối Chúa, nên Cơ Đốc Giáo tiếp nối 
niềm tin của Do Thái Giáo.  Đạo Chúa từ người Do Thái mà 
ra.  Chúng ta biết ơn Chúa, và cũng nhớ ơn người Do Thái.  
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 Người Mỹ yêu mến Chúa và bảo vệ người Do Thái 
giống như Ai-cập đã làm trong thời Cựu Ước.  Người Mỹ 
mang ơn và mắc nợ người Do Thái.  Dầu người Do Thái đến 
nay vẫn khướt từ Chúa Giê-su, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu 
thương họ, vẫn kiên nhẫn đối với họ.   
 
 Tổ phụ đức tin của người Do Thái là Áp-ra-ham, cũng 
là tổ phụ của người Mỹ và tất cả những ai tin và thờ Trời.  
Chúa Giê-su ra đời từ người Do Thái.  Nhờ Chúa Giê-su cả thế 
giới được soi sáng, trong đó có dân tộc Mỹ.  Vì yêu Chúa, nên 
người Mỹ yêu người Do Thái.  Vì làm theo Thánh Kinh, nên 
người Mỹ bảo vệ tối đa người Do Thái.  
 
 Từ ngày lập quốc (1948) đến nay, người Do Thái sống 
chung với những người Hồi Giáo Palestine, người Hồi Giáo Ả-
rập.  Đất nước Do Thái bị vây bọc bởi các quốc gia Hồi Giáo.  
Phần đông người Hồi Giáo thù ghét người Do Thái.  Chiến 
tranh tôn giáo vẫn đang diễn ra hàng ngày trên đất Thánh.  Mối 
thù nào, vết thương nào, qua thời gian cũng nguôi ngoa, nhưng 
mối thù về tôn giáo thì không bao giờ hàn gắn được.   
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 Tình hình an ninh ở Do Thái chưa bao giờ yên ổn kể từ 
ngày lập quốc.  Cái chết vẫn đang rình rập người Do Thái.  Nỗi 
buồn lớn nhất cho đến hôm nay là người Do Thái vẫn coi Chúa 
Giê-su như một tiên tri chứ không phải là Đấng Cứu Thế.  
Người Do Thái chưa có bình an vì chưa có bình yên.  Trong 
khi đó, người Mỹ tin Chúa, và thờ Chúa nên người Mỹ có bình 
yên, và có bình an.  Sự bình an không phải muốn mà có, bằng 
là bởi Đức Chúa Trời ban cho.   
 
 Thế giới Ả Rập thù ghét người Do Thái.  Người Do 
Thái đang sống trên họng súng của những nước Hồi Giáo quá 
khích chung quanh.  Nhiều tổ chức hồi giáo cực đoan muốn ăn 
tươi nuốt sống người Do Thái. Nếu người Mỹ không đứng bên 
cạnh người Do Thái, đất nước nhỏ bé này không tồn tại quá 24 
tiếng đồng hồ!  
 
 Bất cứ nước nào, thế lực nào hăm dọa người Do Thái, 
thì đồng nghĩa với tuyên chiến người Mỹ.  Nước Do Thái tồn 
tại và phát triển như ngày là nhờ có nước Mỹ đứng bên cạnh, 
như một đồng minh vững chắc không bao giờ rời xa.  Chừng 
nào người Mỹ hãy còn hùng cường, người Do Thái hãy còn 
yên ổn .  Chừng nào người Mỹ còn bảo vệ, người Do Thái hãy 
còn được che chở.  
 
 
Bảo Vệ Người Do Thái  
 
 Trong khi thế giới Hồi Giáo thù ghét người Do Thái, 
thì thì người Mỹ yêu thương.  Những nước chung quanh tìm 
mọi cách để tiêu diệt, thì người Mỹ dang tay che chở người Do 
Thái.  Người Mỹ bảo vệ người Do Thái cứ như là người anh 
bảo vệ em.  Người cha bảo vệ con.  Do Thái là đồng minh số 
một của người Mỹ.   
 



 

 
 

82 

 
  
 
 Lịch sử của người Do Thái đau thương nhiều hơn hạnh 
phúc.  Đất nước Do Thái nhiều lần bị xóa sổ rồi được phục hồi.  
Tất cả những được mất, những suy thịnh không bởi người Do 
Thái mà bởi bàn tay kỳ diệu của Đức Chúa Trời.   Chúa dùng 
người Ai-cập, Chúa dùng người Anh, người Pháp, và ngày nay 
Chúa dùng người Mỹ cưu mang và tận tâm cứu giúp người Do 
Thái. 
 
 Người Do Thái được hưởng những quy chế đặc biệt tại 
Mỹ.  Có nhiều người Do Thái thành công, nổi danh, và giàu có 
ở Mỹ.  Người Do Thái có ảnh hưởng rất lớn trên chính sách 
đối ngoại của nước Mỹ.  Cứ mười người Do Thái thì có một 
người lobby về chính sách tại Washington.  Đó là lý do luôn 
luôn có nhiều chính khách Mỹ dành sự ủng hộ tối đa cho Do 
Thái.   
 
 
Chúc Phước Cho Người Do Thái 
 
 Kinh Thánh dạy rằng, “Ta sẽ ban phước cho người nào 
chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc 
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nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng Thế Ký 
12:3).   Người Mỹ bảo vệ và giúp đỡ người Do Thái vô vụ lợi.  
Người Mỹ yêu thương và cưu mang người Do Thái xuất phát 
từ lòng kính sợ Chúa.  Người Mỹ bảo vệ và giúp đỡ cho người 
Do Thái, đó là yếu tố để họ nhận được phước Chúa.   
 
 Tôi thấy người Mỹ rất khôn ngoan, người Mỹ biết cách 
đón nhận ơn phước của Chúa.  Người Mỹ nghiên cứu Kinh 
Thánh và biết áp dụng Kinh Thánh.  Kinh Thánh làm cho con 
người khôn ngoan.  Tôi ao ước người Việt cũng khôn ngoan 
như người Mỹ.  Hãy chúc phước cho dân tộc Thánh của Ngài.  
Đức Chúa Trời có chương trình cho người Do Thái, còn chúng 
ta có bổn phận yêu thương và bảo vệ họ. 
 
 Cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho lòng vô tín của 
người Do Thái.  Tôi tin rằng quốc gia nào tin Chúa Giê-su và 
thờ Chúa Giê-su, thì quốc đó sẽ bình yêu và thịnh vượng, kể cả 
đó là nước Do Thái.  Không biết đến bao giờ đất nước Do Thái 
mới bình yên.  Và nếu có, thì điều kiện đầu tiên là họ phải nhìn 
biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, như Kinh Thánh đã khẳng 
định.   
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CHƯƠNG XV 
CHĂM SÓC CỘNG ĐỒNG 

 
 
Dạy Tiếng Anh ESL 
 
 ESL là viết tắt của chữ English Second Language, 
nghĩa là: Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.  Đây là chương trình 
dạy tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho người nhập cư.  Chương 
trình này có ở khắp nơi trên đất Mỹ.   ESL đã giúp cho rất 
nhiều người mới đến Mỹ, không những học tiếng Anh của 
người bản địa, mà còn giúp cho những ai sau khi đạt trình độ 
nghe nói đọc viết căn bản, chuyển tiếp lên học cao đẳng.  
 
 Chương trình ESL dạy từ căn bản lên đến nâng cao.  
Có nhiều giáo trình khác nhau, song mục đích thì giống nhau.  
Thông thường bạn chỉ cần học đều đặn từ sáu tháng đến một 
năm, thì có thể nghe nói được một cách căn bản.   Bạn sẽ được 
học từ những giáo viên tận tâm.  Những người nầy giúp bạn 
cách phát âm chuẩn theo lối Mỹ. 
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Mục đích của chương trình ESL là giúp cho người học, 
phần đông là những người mới đến Mỹ có thể nghe và trả lời 
những câu hỏi đơn giản hàng ngày.  Chẳng hạn, hỏi thăm 
đường đi, trả lời điện thoại, biết cách thuê nhà, gọi điện lấy 
hẹn.  ESL cũng giúp người học biết cách điền những đơn từ 
thường gặp, như đơn xin việc, đơn xin trợ cấp, giấy tờ, thư từ 
liên lạc giữa trường học của con cái với gia đình, các mẫu đơn 
cá nhân liên quan đến chính phủ, vân vân. 
 
 Nếu bạn tiếp tục học cho đến hết chương trình ESL, các 
thầy cô sẽ chỉ dẫn bạn cách để thi vào cao đẳng.  Mỹ là nước 
khuyến học, thúc đẩy và tạo điều kiện cho mọi người đến 
trường.  Người Mỹ mở rộng vòng tay chào đón bạn đến đất 
nước thanh bình nầy, thì cũng mở rộng vòng tay chào đón bạn 
đến ngưỡng cửa đại học.  Miễn là bạn ham học, không kể già 
trẻ lớn bé, học nhanh hay chậm. 
 
 Một số nơi dạy ESL do chính phủ tài trợ, nhưng phần 
lớn các lớp học nầy do các nhà thờ mở ra, giáo viên là các tín 
hữu của hội thánh dạy.  ESL cũng có hiệp hội, các giáo viên 
thường xuyên gặp gỡ nhau nhằm trao đổi thông tin, giáo trình, 
phương pháp dạy.  Những anh chị em dạy ESL có tấm lòng 
yêu mến Chúa, mong ước giúp người mới đến Mỹ có thể hiểu 
phần nào ngôn ngữ mới, văn hóa mới.  ESL cũng là nơi chia xẻ 
Phúc Âm hữu hiệu qua sự tận tâm của các thầy cô. 
 
 
Lo Cho Bà Mẹ Đơn Thân 
 
 Nước Mỹ dành những ngân khoản liên bang và tiểu 
bang để giúp đỡ những bà mẹ nuôi con mà không có chồng 
bên cạnh.  Vì lý do gì đó, người phụ nữ nuôi con một mình mà 
không có khả năng tài chính, thì cơ quan chăm sóc bà mẹ và 
trẻ em sẽ hỗ trợ bạn.  Khoảng hỗ trợ tùy thuộc vào từng hoàn 
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cảnh như bảo hiểm y tế, trả tiền bác sĩ, tiền thuốc, tiền chợ, tiền 
xe bus, cấp nhà, trả tiền điện, nước, vân vân. 
 
 Nếu người mẹ gặp khó khăn với cha đứa trẻ, chính phủ 
sẽ bảo vệ người mẹ tối đa.  Cung cấp an ninh, chỗ lưu trú an 
toàn, luật sư, các quyền lợi chính đáng.  Nói chung người phụ 
nữ nuôi con một mình sẽ được hưởng những sự giúp đỡ tối đa,  
hầu phần nào vơi bớt những nhọc nhằn và tổn thương.  
 
 Kinh Thánh dạy:  “Chớ đoán xét bất công khách lạ hay 
là kẻ mồ côi; và chớ chịu cầm áo xống của người góa bụa… 
Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm gié lúa ở đó, 
thì chớ trở lại lấy.  Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, 
và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi 
ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm… 
Khi ngươi hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại; ấy sẽ về phần 
khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa”  (Phục Truyền 24:17, 
19, 21). 
 
 Khách lạ là người ở phương xa mới đến.  Kẻ mồ côi thì 
không cha không mẹ.  Người góa bụa thì không có chồng để 
nương tựa.  Tất cả đều bơ vơ, lạc lõng, tổn thương, mất mát.  
Chúa tạo con người là để yêu thương, chia xẻ, chăm sóc và 
giúp đỡ.  Tôi thấy người Mỹ không cần lý luận, không cần kêu 
gọi, không cần tuyên truyền, nhưng họ tìm mọi cách để giúp 
đỡ.  Chính phủ dành ngân khoản để lo liệu cho người cơ nhỡ.   
 
 
Lo Cho Người Tàn Tật 
 

Chung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người không 
đủ khả năng để tự lo cho mình.  Nhiều người trong số đó bị 
bệnh tật bẩm sinh, hoặc bị tai nạn rồi mất khả năng điều khiển, 
hoặc đau ốm không không thể phục hồi.  Người Mỹ gọi họ là 
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Handicap.  Họ được bác sĩ chứng nhận không đủ khả năng để 
lo cho thân  mình, thì chính phủ nuôi dưỡng hoàn toàn.   

 
Từ tiền ăn, tiền nhà, tiền bác sĩ, tiền thuốc men, tất cả 

mọi khoảng.  Ai không đi được sẽ có người trợ giúp.  Trẻ em ở 
tuổi đi học mà thuộc diện handicap thì có xe bus dành riêng 
cho người tàn tật đến tận nhà, có y tá đi cùng để đưa đến 
trường.  Tại trường các cháu cũng được học lớp riêng, có cô 
giáo, thầy giáo đặc biệt để kèm cặp.  

 
 

 
 

 
Người lớn mà bị bệnh nặng không lo được thân mình, 

thì được đưa vào các trại dưỡng bịnh, đưỡng lão.  Chỗ đó 
giống như một bệnh viện thu nhỏ.  Họ được chăm sóc kỹ càng.  
Có những người bệnh nhưng vẫn chạy được xe thì được cấp 
giấy phép để chạy.  Người handicap được đậu xe ưu tiên.   Bất 
cứ bãi xe nào, chỗ tốt nhất, họ dành cho người handicap đậu.   

 
Từ lòng đường leo lên lề, người Mỹ cũng thiết kế lối đi 

dành cho xe lăn chạy lên dễ dàng.  Người Mỹ thấy xe lăn thì 
đứng lại nhường đường.  Người Mỹ bước vào cửa thấy xe lăn, 
thì dừng lại mở cửa cho họ.  Người Mỹ yêu thương và giúp đỡ 
người tàn tật cách lịch thiệp và tôn trọng.   
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Các hãng xưởng, công sở, công việc nào phù hợp cho 
người tàn tật thì phải ưu tiên cho họ, trước khi nhận người bình 
thường.  Không phải môi trường tạo nên con người, mà là con 
người tạo nên môi trường.  Những người tàn tật ở Mỹ sống rất 
tự trọng, không muốn lệ thuộc người khác.  Người Mỹ tế nhị 
trong ứng xử, không để cho người tàn tật bị tổn thương.  
 
 Không phải xã hội Mỹ tự dưng được vậy, chính người 
Mỹ đã tạo ra nó.  Môi trường tốt không phải do người xấu tạo 
nên.  Người tốt không bao giờ tạo nên môi trường xấu.  Con 
người tạo nên xã hội, chứ không phải của cải vật chất.  Tiền 
bạc chỉ là phương tiện.  Một xã hội nhân đạo được tạo ra bởi 
những người có tấm lòng nhân ái.  Kinh Thánh đã chi phối và 
ảnh hưởng lên nếp sống của người Mỹ. 
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CÁC BẢN DỊCH ANH NGỮ 
English Bible Version 

 

• Abbreviated Bible - TAB - 1971, eliminates 
duplications, includes the Apocrypha 

• American Standard Version - ASV - 1901, 
a.k.a. Standard American Edition, Revised Version, 
the American version of the Holy Bible, Revised 
Version 

• American Translation (Beck) - AAT - 1976 
• American Translation (Smith-Goodspeed) - SGAT - 

1931 
• Amplified Bible - AB - 1965, includes explanation of 

words within text 
• Aramaic Bible (Targums) - ABT - 1987, originally 

translated from the Hebrew into the Aramaic 
• Aramaic New Covenant - ANCJ - 1996, a translation 

and transliteration of the New Covenant 
• Authentic New Testament - ANT - 1958 
• Barclay New Testament - BNT – 1969 
• Basic Bible - TBB - 1950, based upon a vocabulary of 

850 words 
• Bible Designed to Be Read as Literature - BDRL - 

1930, stresses literary qualities of the Bible, includes 
the Apocrypha 

• Bible Reader - TBR - 1969, an interfaith version, 
includes the Apocrypha 

• Cassirer New Testament - CNT - 1989 
• Centenary Translation of the New Testament - CTNT - 

1924, one of the few versions translated solely by a 
woman 

• Common English New Testament - CENT - 1865 
• Complete Jewish Bible - CJB - 1989, a Messianic 

Jewish translation 
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• Concordant Literal New Testament - CLNT - 1926 
• Confraternity of Christian Doctrine Translation -

 CCDT - 1953, includes the Apocrypha 
• Contemporary English Version - CEV - 1992, includes 

Psalms and Proverbs 
• Coptic Version of the New Testament - CVNT - 1898, 

based on translations from northern Egypt 
• Cotton Patch Version - CPV - 1968, based on 

American ideas and Southern US culture, only contains 
Paul's writings 

• Coverdale Bible - TCB - 1540, includes the Apocrypha 
• Darby Holy Bible - DHB - 1923 
• Dartmouth Bible - TDB - 1961, an abridgment of 

the King James Version, includes the Apocrypha 
• De Nyew Testament in Gullah - NTG - 2005 
• Dead Sea Scrolls Bible - DSSB - 1997, translated from 

Dead Sea Scrolls documents, includes the Apocrypha 
• Documents of the New Testament - DNT - 1934 
• Douay-Rheims Bible - DRB - 1899 
• Emphasized Bible - EBR - 1959, contains signs of 

emphasis for reading 
• Emphatic Diaglott - EDW - 1942 
• English Standard Version - ESV - 2001, a revision of 

the Revised Standard Version 
• English Version for the Deaf - EVD - 1989, 

a.k.a. Easy-to-Read Version, designed to meet the 
special needs of the deaf 

• English Version of the Polyglott Bible - EVPB - 1858, 
the English portion of an early Bible having 
translations into several languages 

• Geneva Bible - TGB - 1560, the popular version just 
prior to the translation of the King James Version, 
includes the Apocrypha 

• Godbey Translation of the New Testament - GTNT - 
1905 
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• God's Word - GW - 1995, a.k.a Today's Bible 
Translation 

• Holy Bible in Modern English - HBME - 1900 
• Holy Bible, Revised Version - HBRV - 1885, an 

official revision of the King James Version which was 
not accepted at the time 

• Holy Scriptures (Harkavy) - HSH - 1951 
• Holy Scriptures (Leeser) - HSL - 1905 
• Holy Scriptures (Menorah) - HSM - 1973, 

a.k.a. Jewish Family Bible 
• Inclusive Version - AIV - 1995, stresses equality of the 

sexes and physically handicapped, includes Psalms 
• Inspired Version - IV - 1867, a revision of the King 

James Version 
• Interlinear Bible (Green) - IB - 1976, side-by-side 

Hebrew/Greek and English 
• International Standard Version - ISV - 1998 
• Jerusalem Bible (Catholic) - TJB - 1966, includes the 

Apocrypha 
• Jerusalem Bible (Koren) - JBK - 1962, side-by-side 

Hebrew and English 
• Jewish Bible for Family Reading - JBFR - 1957, 

includes the Apocrypha 
• John Wesley New Testament - JWNT - 1755, a 

correction of the King James Version 
• King James Version - KJV - 1611, a.k.a. Authorized 

Version, originally included the Apocrypha 
• Kleist-Lilly New Testament - KLNT - 1956 
• Knox Translation - KTC - 1956, includes the 

Apocrypha 
• Lamsa Bible - LBP - 1957, based on Peshitta 

manuscripts 
• Lattimore New Testament - LNT - 1962, a literal 

translation 
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• Letchworth Version in Modern English - LVME - 
1948 

• Living Bible - LB - 1971, a paraphrase version 
• McCord's New Testament Translation of the 

Everlasting Gospel - MCT - 1989 
• Message - TM - 1993, a.k.a. New Testament in 

Contemporary English, a translation in the street 
language of the day, includes Psalms and Proverbs 

• Modern Reader's Bible - MRB - 1923, stresses literary 
qualities, includes the Apocrypha 

• Modern Speech New Testament - MSNT - 1902, an 
attempt to present the Bible in effective, intelligible 
English 

• Moffatt New Translation - MNT - 1922 
• New American Bible - NAB - 1987, includes the 

Apocrypha 
• New American Standard Version - NAS - 1977 
• New Berkeley Version in Modern English - NBV - 

1967 
• New Century Version - NCV - 1987 
• New English Bible - NEB - 1970, includes the 

Apocrypha 
• New Evangelical Translation - NET - 1992, a 

translation aimed at missionary activity 
• New International Version - NIV - 1978 
• New Jerusalem Bible - NJB - 1985, includes the 

Apocrypha 
• New JPS Version - NJPS - 1988 
• New King James Version - NKJ - 1990 
• New Life Version - NLV - 1969, a translation designed 

to be useful wherever English is used as a second 
language 

• New Living Translation - NLT - 1996, a dynamic-
equivalence translation 
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• New Millenium Bible - NMB - 1999, a contemporary 
English translation 

• New Revised Standard Version - NRS - 1989, the 
authorized revision of the Revised Standard Version 

• New Testament in Plain English - WPE - 1963, a 
version using common words only 

• New Testament: An Understandable Version - NTUV - 
1995, a limited edition version 

• New Translation (Jewish) - NTJ - 1917 
• New World Translation - NWT - 1984 
• Noli New Testament - NNT - 1961, the first and only 

book of its kind by an Eastern Orthodox translator at 
the time of its publication 

• Norlie's Simplified New Testament - NSNT - 1961, 
includes Psalms 

• Original New Testament - ONT - 1985, described by 
publisher as a radical translation and reinterpretation 

• Orthodox Jewish Brit Chadasha - OJBC - 1996, an 
Orthodox version containing Rabbinic Hebrew terms 

• People's New Covenant - PNC - 1925, a version 
translated from the meta-physical standpoint 

• Phillips Revised Student Edition - PRS - 1972 
• Recovery Version - RcV - 1991, a reference version 

containing extensive notes 
• Reese Chronological Bible - RCB - 1980, an 

arrangement of the King James Version in 
chronological order 

• Restoration of Original Sacred Name Bible - SNB - 
1976, a version whose concern is the true name and 
titles of the creator and his son 

• Restored New Testament - PRNT - 1914, a version 
giving an interpretation according to ancient 
philosophy and psychology 

• Revised English Bible - REB - 1989, a revision of 
the New English Bible 
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• Revised Standard Version - RSV - 1952, a revision of 
the American Standard Version 

• Riverside New Testament - RNT - 1923, written in the 
living English language of the time of the translation 

• Sacred Scriptures, Bethel Edition - SSBE - 1981, the 
sacred name and the sacred titles and the name of 
Yahshua restored to the text of the Bible 

• Scholars Version - SV - 1993, a.k.a. Five Gospels; 
contains evaluations of academics of what are, might 
be, and are not, the words of Jesus; contains the four 
gospels and the Gospel of Thomas 

• Scriptures (ISR) - SISR - 1998, traditional names 
replaced by Hebraic ones and words with pagan 
sources replaced 

• Septuagint - LXX - c. 200 BCE, the earliest version of 
the Old Testament scriptures, includes the Apocrypha 

• Shorter Bible - SBK - 1925, eliminates duplications 
• Spencer New Testament - SCM - 1941 
• Stone Edition of the Tanach - SET - 1996, side-by-side 

Hebrew and English 
• Swann New Testament - SNT - 1947, no chapters, only 

paragraphs, with verses numbered consecutively from 
Matthew to Revelation 

• Today's English New Testament - TENT - 1972 
• Today's English Version - TEV - 1976, a.k.a. Good 

News Bible 
• Twentieth Century New Testament - TCNT - 1904 
• Unvarnished New Testament - UNT - 1991, the 

principal sentence elements kept in the original order of 
the Greek 

• Versified Rendering of the Complete Gospel Story -
 VRGS - 1980, the gospel books written in poetic form, 
contains the four gospels 

• Westminster Version of the Sacred Scriptures -
 WVSS - 1929 
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• Wiclif Translation - TWT - 1380, a very early version 
translated into English 

• William Tindale Newe Testament - WTNT - 1989, an 
early version with spelling and punctuation modernized 

• William Tyndale Translation - WTT - 1530, early 
English version, includes the Pentateuch 

• Williams New Testament - WNT - 1937, a translation 
of the thoughts of the writers with a reproduction of 
their diction and style 

• Word Made Fresh - WMF - 1988, a paraphrase with 
humour and familiar names and places for those who 
have no desire to read the Bible 

• Worrell New Testament - WAS - 1904 
• Wuest Expanded Translation - WET - 1961, intended 

as a comparison to, or commentary on, the standard 
translations 

• Young's Literal Translation, Revised Edition - YLR - 
1898, a strictly literal translation 
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CÁC NHÀ XUẤT BẢN TẠI MỸ 
  

A 
Abilene Christian University Press 

Abingdon Press 
ACW Press 
Alba House 

Alban Publishing 
Ambassador International 
Andrews University Press 

Anomalos Publishing 
Antioch Christian Publishing 

Augsburg Fortress 
Ave Maria Press 

  
B 

Baker Publishing Group 
B&H Publishing Group, LifeWay Christian Resources 

Banner of Truth Trust 
Barbour Publishing 

Baronius Press 
Baylor University Press 

Beacon Hill Press 
Bethany House, Baker Publishing Group 

Bob Jones University Press 
Brazos Press, Baker Publishing Group 

BMH Books 
 

C 
Charisma House 

Christian Publishing House 
Christian Services Network 

Cladach Publishing 
College Press Publishing 

Concordia Publishing House 
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Creation House, a Charisma House imprint 
CrossBooks, B&H Publishing Group 

CrossLink Publishing 
Crossroad Publishing Company 
Crown Books, Random House 

 
D 

David C. Cook 
Deseret Book 

Discovery House Publishers 
 

E 
Eighth Day Books 
Excel Publishers 

 
H 

Hachette Book Group 
HarperCollins Christian 

Harrison House Publishers 
Harvest House Publishers 

Healthy Life Press 
Holy Fire Publishing 

Howard Books, Simon&Schuster 
Hunter Heart Publishing 

 
I 

Innovo Publishing 
Insight Press 

InterVarsity Press 
 

K 
Kirkdale Press 

Kregel Publications 
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L 
LangMarc Publishing 

Leafwood Publishers, Abilene Christian University Press 
Life Sentence Publishing 

Lighthouse Christian Publishing 
Lion Hudson 
Loyola Press 

 
M 

Marcher Lord Press 
Master Books, New Leaf Publishing Group 

MasterPress 
Moody Publishers 

 
N 

Newbook Publishing 
New Leaf Publishing Group 

 
O 

Orbis Books 
 

P 
P & R Publishing 

Pacific Press Publishing Association 
Paraclete Press 
Paulist Press 

The Pilgrim Press 
Ponder Publishing 

Presbyterian Publishing Corporation 
 

R 
Randall House Publications 

Review and Herald Publishing Association 
R.H. Boyd Publishing 
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S 
Saint Benedict Press 

Selah Publishing Group 
Signalman Publishing 
Sovereign World Ltd 

Sweetwater Still Publishing Company 
 

T 
T&T Clark, Bloomsbury Publishing 

Tate Publishing & Enterprises 
Thomas Nelson 

Three Rivers Press, Random House 
Tyndale House 

 
U 

Urban Ministries Inc 
 

V 
Vineyard International Publishing 

 
W 

WaterBrook Multnomah, Random House 
WestBow Press, Thomas Nelson & Zondervan 

Whitaker House 
William B. Eerdmans Publishing Company 

Worthy Publishing 
 

X 
Xulon Press 

 
Z 

Zondervan 
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ĐỊA DANH TRONG THÁNH KINH 
 
 Các địa danh sau đây bao gồm cả Hoa Kỳ và Canada, 
nhưng đa phần là Hoa Kỳ.  
 
 
Tiểu 
Bang Quận Địa Danh Kinh Thánh Địa Chỉ 

AL 
Limestone 

County Athens Athens Công Vụ 
17:15 

 Houston 
County Dothan Dothan Sáng Thế 

Ký  37:17 

 

Cullman 
County  

Marshall 
County 

Joppa Jaffa Giô-suê  
19:46 

 
Etowah County 

& Marshall 
County 

Sardis City Sardis Khải Huyền  
3:1 

AK 
Unorganized 

Borough Bethel Bethel Sáng Thế 
Ký  12:8 

 Unorganized 
Borough Elim Elim 

Xuất 
Ê-díp-tô Ký 

15:27 

AZ 
Maricopa 
County Phoenix Phoenix Công Vụ 

27:12 

 
 

Crittenden 
County Jericho Jericho Dân Số Ký  

22:1 

 Saline County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

 Benton County Siloam 
Springs Siloam Lu-ca 13:4 

CA 
Contra Costa 

County Antioch[3] Antioch Công Vụ 
6:5 

 Monterey 
County 

Carmel-by-
the-sea Carmel Giô-suê  

12:22 

CO 
Pueblo  County Beulah Beulah Ê-sai 62:4 
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CT 
New Haven 

County Bethany Bethany Ma-thi-ơ  
21:17 

 Fairfield 
County Bethel Bethel Sáng Thế 

Ký  12:8 

 Litchfield 
County Bethlehem Bethlehem Sáng Thế 

Ký  35:19 

 New London 
County Bozrah Bozrah Sáng Thế 

Ký  36:33 

 Litchfield 
County Canaan Canaan Sáng Thế 

Ký  9:18 

 Litchfield 
County Goshen Goshen Sáng Thế 

Ký  45:10 

 Tolland County Hebron Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

 Fairfield 
County New Canaan Canaan Sáng Thế 

Ký  9:18 

 New London 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

 Litchfield 
County Sharon Sharon 1 Sử Ký  

5:16 

DE 
Sussex County Bethany 

Beach Bethany Ma-thi-ơ  
21:17 

 Sussex County Bethel Bethel Sáng Thế 
Ký  12:8 

 Sussex County Rehoboth 
Beach Rehoboth 

Sáng Thế  
Ký  26:22 

 
 
 

FL 
Volusia County New Smyrna 

Beach Smyrna 
 

Khải Huyền  
2:8 

GA 
Clarke County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Barrow County Bethlehem Bethlehem Sáng Thế 
Ký  35:19 

 Richmond 
County Hephzibah[5] Hephzibah 2 Vua 

21:1 

 Carroll County Mount Zion Zion 2 Sa-mu-ên  
5:7 
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 Floyd County Rome Rome Công Vụ 
2:10 

 Upson County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

 Cobb County Smyrna Smyrna Khải Huyền  
2:8 

IL 
Menard County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Moultrie 
County Bethany Bethany Ma-thi-ơ  

21:17 

 McHenry 
County Hebron Hebron Sáng Thế 

Ký  13:18 

 St. Clair County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Macon County Mount Zion Zion 2 Sa-mu-ên  
5:7 

 Peoria County Rome Rome Công Vụ 
2:10 

 Marion County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

 Lake County Zion Zion 2 Sa-mu-ên  
5:7 

IN 
Elkhart County Goshen Goshen Sáng Thế 

Ký  45:10 

 Porter County Hebron Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

 Sullivan County Jericho Jericho Dân Số Ký  
22:1 

 Boone County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Noble County Rome City Rome Công Vụ 
2:10 

 Washington 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

IA 
Fayette County Illyria 

Township Illyria Rô-ma  
15:19 

 Henry County Rome Rome Công Vụ 
2:10 

 Henry County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 
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KS 
Dickinson 

County Abilene Abilene Lu-ca  3:1 

 Smith County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

KY Boone County Hebron Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

 Marion County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Robertson 
County Mount Olivet Mount of 

Olives 
Xa-cha-ri  

14:4 

 Livingstone 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

LA 
Claiborne 

Parish Athens Athens Công Vụ 
17:15 

ME 
Somerset 
County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Oxford County Bethel Bethel Sáng Thế 
Ký  12:8 

 Somerset 
County Canaan Canaan Sáng Thế 

Ký  9:18 

 Oxford County Gilead Gilead Sáng Thế 
Ký  31:21 

 Oxford County Hebron Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

 York County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Aroostook 
County Mars Hill Areopagus Công Vụ 

17:22 

 Kennebec 
County Rome Rome Công Vụ 

2:10 

MD 
Montgomery 

County Damascus Damascus Sáng Thế 
Ký  14:15 

 Wicomico 
County Hebron Hebron Sáng Thế 

Ký  13:18 

 Harford County Joppatowne Jaffa Giô-suê  
19:46 

MA 
Hampshire 

County Goshen Goshen Sáng Thế 
Ký  45:10 
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Franklin 
County 

New Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

 Bristol County Rehoboth Rehoboth Sáng Thế 
Ký  26:22 

 Essex County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

 Norfolk County Sharon Sharon 1 Sử Ký  
5:16 

MI 
Calhoun 
County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Benzie County Beulah Beulah Ê-sai 
62:4 

 Branch County Gilead 
Township Gilead Sáng Thế 

Ký  31:21 

MN 
Anoka County Bethel Bethel Sáng Thế 

Ký  12:8 

 Stearns County Zion Zion 2 Sa-mu-ên  
5:7 

MS 
Alcorn County Corinth Corinth Khải Huyền  

1:11 

 Neshoba 
County Philadelphia Philadelphia Khải Huyền  

1:11 

MO 
Harrison 
County Bethany Bethany Ma-thi-ơ  

21:7 

 Shelby County Bethel Bethel Sáng Thế 
Ký  12:8 

 Cedar County Jerico 
Springs Jericho Dân Số Ký  

22:1 

 Laclede County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Harrison 
County 

Mount 
Moriah Moriah Sáng Thế 

Ký  22:2 

 Dent County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

NE 
Thayer County Gilead Gilead Sáng Thế 

Ký  31:21 

  
Thayer County 

 
Hebron 

 
Hebron 

 
Sáng Thế 
Ký  13:18 
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 Richardson 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

NB 
Queens County Damascus Damascus Sáng Thế 

Ký  14:15 

 Westmorland 
County Jericho Jericho Dân Số Ký  

22:1 

 Albert County Hebron Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

NL Newfoundland Mount 
Moriah Moriah Sáng Thế 

Ký  22:2 

NH 
Grafton County Bethlehem Bethlehem Sáng Thế 

Ký  35:19 

 Grafton County Canaan Canaan Sáng Thế 
Ký  9:18 

 Grafton County Hebron Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

 Grafton County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Rockingham 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

NJ 
Hunterdon 

County 
Bethlehem 
Township Bethlehem Sáng Thế 

Ký  35:19 

 Hunterdon 
County Lebanon Lebanon Phục Truyền 

1:7 

 Camden County Mount 
Ephraim Mount Ephraim Giô-suê  

19:50 

 Salem County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

NM 
Valencia 
County Belen Bethlehem Sáng Thế 

Ký  35:19 

 McKinley 
County Rehoboth Rehoboth Sáng Thế 

Ký  26:22 

 Doña Ana 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

NY Greene County Athens Athens Công Vụ 
17:15 

 Suffolk County Babylon Babylon Sáng Thế 
Ký  11:9 

 Genesee 
County Bethany Bethany Ma-thi-ơ  

21:17 
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 Sullivan County Bethel Bethel Sáng Thế 
Ký  12:8 

 Albany County Bethlehem Bethlehem Sáng Thế 
Ký  35:19 

 Columbia 
County Canaan Canaan Sáng Thế 

Ký  9:18 

 Fulton County Ephratah Ephrath Sáng Thế 
Ký  35:19 

 Orange County Goshen Goshen Sáng Thế 
Ký  45:10 

 Washington 
County Hebron Hebron Sáng Thế 

Ký  13:18 

 Nassau County Jericho Jericho Dân Số Ký  
22:1 

 Yates County Jerusalem Jerusalem Giô-suê 
10:1 

 Madison 
County Lebanon Lebanon Phục Truyền 

1:7 

 Saratoga 
County Malta Malta Công Vụ 

28:1 

 Essex County Moriah Moriah Sáng Thế 
Ký  22:2 

  
Oneida County 

 
Rome 

 
Rome 

 
Công Vụ 

2:10 

 Washington 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

NC 
Pitt County Bethel Bethel Sáng Thế 

Ký  12:8 

 Alexander 
County Bethlehem Bethlehem Sáng Thế 

Ký  35:19 

 Madison 
County Mars Hill Areopagus Công Vụ 

17:22 

 Montgomery 
County Mount Gilead Gilead Sáng Thế 

Ký  31:21 

 
Wayne County 

& Duplin 
County 

Mount Olive Mount of 
Olives 

Xa-cha-ri  
14:4 

 McDowell 
County Nebo Nebo Dân Số Ký  

32:3 
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 Burke County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

 Forsyth County Winston-
Salem[6] Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

ND 
Morton County Hebron Hebron Sáng Thế 

Ký  13:18 

OH 
Athens County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Cuyahoga 
County Berea Veria Công Vụ 

17:10 

 Clermont 
County Bethel Bethel Sáng Thế 

Ký  12:8 

 Morrow County Mount Gilead Gilead Sáng Thế 
Ký  31:21 

 Licking County Hebron Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

 Monroe County Jerusalem Jerusalem Giô-suê  
10:1 

 Warren County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Adams County Rome Rome Công Vụ 
2:10 

 

Columbiana 
County & 
Mahoning 

County 

Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

OK 
Oklahoma 

County Bethany Bethany Ma-thi-ơ  
21:17 

 Pottawatomie 
County Bethel Acres Bethel Sáng Thế 

Ký  12:8 

 Marshall 
County Lebanon Lebanon Phục Truyền 

1:7 

ON 

Leeds and 
Grenville 

United Counties 
Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Kawartha Lakes Bethany Bethany Ma-thi-ơ  
21:7 

 Wellington 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 
     



 

 108 

OR 
Washington 

County 
Bethany Bethany Ma-thi-ơ  

21:17 

 Clackamas 
County Damascus Damascus Sáng Thế 

Ký  14:15 

 Linn County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

  
Marion County 

 
Salem 

 
Salem 

 
Sáng Thế 
Ký  14:18 

PA 

Lehigh County 
& Northampton 

County 
Bethlehem Bethlehem Sáng Thế 

Ký  35:19 

 Northumberlan
d County Dalmatia Dalmatia 2 Ti-mô-thê  

4:10 
 Lehigh County Emmaus Emmaus Lu-ca  24:13 

 Lancaster 
County Ephrata Ephrath Sáng Thế 

Ký  35:19 

 Lebanon 
County Lebanon Lebanon Phục Truyền 

1:7 

 Northampton 
County Nazareth Nazareth Ma-thi-ơ  

2:23 

 Philadelphia 
County 

Philadelphia[7

] Philadelphia Khải Huyền  
1:11 

 Bradford 
County Rome Rome Công Vụ 

2:10 

 Centre County Zion Zion 2 Sa-mu-ên  
5:7 

PE 
Prince County Hebron Hebron Sáng Thế 

Ký  13:18 

QC 
Montérégie Béthanie Bethany Ma-thi-ơ  

21:17 

RI 
Washington 

County Galilee Galilee Giô-suê  
20:7 

 Washington 
County Jerusalem Jerusalem Giô-suê  

10:1 
 

SK 

Rural 
Municipality of 
Orkney No. 244 

Ebenezer Ebenezer 1 Sa-mu-ên  
4:1 

SC 
Greenwood 

County 
Promised 

Land Promised Land Sáng Thế 
Ký  9:18 
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 Oconee County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

SD 
McCook 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

TN 
McMinn 
County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Wilson County Lebanon[8] Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Shelby County Memphis[9] Memphis Ô-sê  9:6 

 Loudon County Philadelphia Philadelphia Khải Huyền  
1:11 

TX 
Taylor County 

& Jones County Abilene[10] Abilene Lu-ca  3:1 

 Henderson 
County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 
Collin County 

& Denton 
County 

Hebron[11] Hebron Sáng Thế 
Ký  13:18 

 Hall County Memphis Memphis Ô-sê 9:6 

 Castro County Nazareth Nazareth Ma-thi-ơ  
2:23 

 Wise County Rhome Rome Công Vụ 
2:10 

UT 
Sanpete County Ephraim Mount Ephraim Giô-suê  

19:50 

 Grand County Moab Moab Sáng Thế 
Ký  19:37 

 Utah County Salem Salem Sáng Thế 
Ký  14:18 

 Salt Lake 
County South Jordan Jordan River Sáng Thế 

Ký  13:10 

 Salt Lake 
County West Jordan Jordan River Sáng Thế 

Ký  13:10 

VT 
Windham 

County Athens Athens Công Vụ 
17:15 

 Essex County Canaan Canaan Sáng Thế 
Ký  9:18 

 Orange County Corinth Corinth Công Vụ 
18:1 



 

 110 

 Lamoille 
County Eden Eden Sáng Thế 

Ký  2:8 

 Chittenden 
County Jericho Jericho Dân Số Ký  

22:1 

VA 
Washington 

County Damascus Damascus Sáng Thế 
Ký  14:15 

 Loudoun 
County Mount Gilead Gilead Sáng Thế 

Ký  31:21 

 Russell County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Roanoke 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

WA 
Grant County Ephrata[12] Ephrath Sáng Thế 

Ký  35:19 

 Whitman 
County Tekoa Tekoa 

1 Sử Ký  
2:24 

 

WV Mercer County Athens Athens Công Vụ 
17:15 

 Brooke County Bethany Bethany Ma-thi-ơ  
21:17 

 Ohio County Bethlehem Bethlehem Sáng Thế 
Ký  35:19 

 Tucker County Canaan 
Valley Canaan Sáng Thế 

Ký  9:18 

 Harrison 
County Salem Salem Sáng Thế 

Ký  14:18 

WI 
Marathon 
County Athens Athens Công Vụ 

17:15 

 Jefferson 
County Hebron Hebron Sáng Thế 

Ký  13:18 

 Dodge County Lebanon Lebanon Phục Truyền 
1:7 

 Waupaca 
County Lebanon Lebanon Phục Truyền 

1:7 

 Adams County Rome Rome Công Vụ 
2:10 

 Jefferson 
County Rome Rome Công Vụ 

2:10 
 


