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Chúng ta thường lựa chọn điều xấu dầu biết hậu quả tại hại đấy, song vì thích hợp điều 

xấu trong lòng chúng ta. Chúng ta chọn lựa điều tốt, dầu nhiều lúc phải trả giá nào đó, xong vì 

muốn được lợi ích chính đáng nên phải chọn. 

 Nhiều người thành công vì biết nắm lấy cơ hội, bắt lấy dịp tiện hay trúng vào thời điểm 

thuận lợi. Nhưng khi không có cơ hội, thuận thời mà vẫn phải hành sự thì để có cơ may thành 

công người ta chọn giờ tốt, ngày tốt để khởi sự. 

 Ba trăm sáu mươi ngày trong một năm; mười hai tháng trong một năm, biết ngày nào 

lành, tháng nào tốt? Người mình tin: mồng môt, mười sáu, hăm ba. Đi chơi cũng thiệt lựa là đi 

buôn. Những ngày còn lại chưa hẳn là tốt, phải phù hợp với vài điều kiện mới tốt. Nên cùng một 

ngày mà không tốt với người này, lại tốt với người kia. Không tốt cho việc khai trương nhưng tốt 

cho việc cưới gả. v.. v.. Nói chung, trong những việc quan trọng, chúng ta thường chọn “ngày 

tốt” để cưới gả, buôn bán, khai trương công việc. Thế rồi sự việc diễn tiến sau đó như là khởi đầu 

vào một ngày xấu. Hàng năm, lịch “tam tong miếu” phân định ngày xấu, ngày tốt cho bà con 

mình cứ theo đó mà kiêng cử, hành sự để được tốt. Dường như ở Mỹ và ở các quốc gia nói tiếng 

Anh khác, theo người mình chỉ có một tháng xấu là tháng “mạc” (march – tháng 3) và một tháng 

tốt là tháng “may” (tháng 5). 

 Ngày 30 tháng 8 năm 1997, một ngày đẹp trời, một ngày tốt cho công nương Diana đi 

chơi với người tình Dodi con trai của tỉ phú Mohamed Al Fayed. Một ngày vui của những người 

vương giả giàu có hẳn phải chọn những cái tốt nhất cho cuộc tình. Ai ngờ kết thúc một ngày tốt 

lại chẳng tốt chút nào. Cả hai chết bên nhau trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp. 

 Kinh Thánh dạy rằng: “hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu (the days are evil)” (Ê 

– phê – sô 5:16). Chẳng có một ngày nào tốt, kể cả “good weekend”. 

 Ở xứ này, chúng ta bị nhồi sọ từ “good morning” đến “good night”. Từ giã nhau cũng 

“good bye”, thêm lời chúc “have a good day”, nên cứ nghĩ rằng chẳng có ngày nào xấu. Satan 

đang lừa dối chúng ta, giúp chúng ta suy nghĩ “ngày xấu” ra “ngày tốt” để trấn an vì những sự 

xấu đang hoành hành ở khắp nơi. 

 Người ta thường hy vọng “ngày mai huy hoàng” hay ngày mai sáng sủa – Ngày mai 

không bao giờ có mới là ngày tốt. 

 Con người không bi quan nhưng đã nhận định đúng. Có nhận định ngày xấu, chúng ta 

mới đề phòng, mới cảnh giác, và mới thấy cần một đấng siêu phàm hướng dẫn đời mình mỗi 

ngày. 

 Vì “những ngày là xấu”, nên Chúa Giê – xu phán hứa với con cái Ngài: “Ta thường ở 

cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma – thi – ơ 28:20) 

 Cơ đốc nhân ý thức “những ngày là xấu” nên để lòng nhờ cậy sự dẫn dắt của Chúa. Chúa 

hứa: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi và khuyên 

dạy ngươi” (Thi Thiên 32:8). Phải. “Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi. Rồi sau tiếp 

rước tôi trong sự vinh hiển” (Thi Thiên 73:24). 



 Đức Chúa Trời chỉ “dạy dỗ” người thuộc về Ngài qua Kinh Thánh. Nên những Cơ Đốc 

nhân ý thức “những ngày là xấu” chăm chỉ đọc, học, ghi nhớ, suy gẫm lời Kinh Thánh, để nhận 

được sự “dạy dỗ” từ nơi Đức Chúa Trời – sống và hành sự đúng trong “những ngày là xấu”. 

 Người Cơ Đốc không những được “dạy dỗ” bởi lời Kinh Thánh, nhưng còn được hướng 

dẫn bởi Chúa Thánh Linh, Đấng đang ngự trị trong tâm linh mỗi Cơ Đốc nhân. Bởi sự tri thức 

thuộc linh, Cơ Đốc nhân “bước theo Thánh Linh” (Ga – la – ti 5:16) trong “những ngày là xấu”. 

 Bởi đó, “những ngày là xấu” đối với Cơ Đốc nhân không còn là những ngày xấu nữa, mà 

là những ngày tốt. “Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng 

tôi… Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi” (Thi Thiên 23:4) thì làm gì còn “những ngày là 

xấu”. Cơ Đốc nhân chân chính cảm nhận “mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài 

là lớn lắm” (Ca Thương 3:23). Nhân sinh quan của người Cơ Đốc hiệp với lời Kinh Thánh. Có 

Đức Thánh Linh dẫn dắt thì ngày nào chả tốt. Bắt đầu một ngày – “mỗi buổi sáng thì lại mới 

luôn”. Tốt thật. 

 Một ngày tốt không thể bỏ phí, nên Cơ Đốc nhân “hầu việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô 

– rinh – tô 15:58). Một ngày tốt thì làm sao không thể nói cho mọi người biết về “tin tốt” cho 

cuộc sống. Tin tốt đó như vầy: “kìa hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (II 

Cô – rinh – tô 6:2). 

 Kính thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân. Nếu quý vị bằng lòng tiếp nhận Đức Chúa 

Giê – xu làm cứu Chúa của mình để được Đức Chúa Trời tha tội, và được trở nên con cái Đức 

Chúa Trời, thì hôm nay là ngày tốt cho quý vị. Quý vị sẽ có những ngày tốt tiếp theo vì quý vị có 

Chúa Giê – xu dẫn dắt trọn đời mình cho đến ngày gặp Chúa mặt đối mặt nơi thiên quốc. 


