PHỤ NỮ VÀ HY VỌNG # 685
Bài học cho đời sống: Cuộc sống trong tù
Bài học cho tâm linh: Có niềm hy vọng
(Nhạc mở đầu)
Tuyết Nga: Tuyết Nga và Mai Tuyết xin trân trọng kính chào quí thính giả của chương
trình Phụ nữ và Hy vọng. Chúng tôi rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình này.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thử tự đặt mình vào một hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn để có thể đồng cảm với những người ở trong hoàn cảnh đó.
Bây giờ, chúng ta hãy thử nghĩ đến một người bị buộc tội và rồi bị kêu án tù. Người đó
phải trải qua một thời gian bị giam trong bốn bức tường cùng với những người không
quen biết. Những người nầy cũng đã phạm pháp hay là đã làm một điều gì đó rất kinh
khủng mà bạn khó có thể tưởng tượng. Việc ở tù là một sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của
người tù trong một thời gian dài, ngay cả sau khi đã được thả ra. Không biết Mai Tuyết
có bao giờ vào tù chưa?
Mai Tuyết: Dạ, có ... à, mà không! (cười) Mai Tuyết có theo người khác vào tù để thăm
tù chứ không có bị ở tù. Chị này là một chuyên gia về tâm lý, chị vào thăm tù để giúp đỡ
những người tù ổn định tâm lý hầu có thể thích nghi được với cuộc sống ở trong tù và
cũng để nói về Chúa Giê-xu cho họ nghe nữa. Mai Tuyết nghĩ rằng nếu bạn đang nghe
chương trình này ở trong tù, hay bạn có người thân nào đang ở tù thì sẽ rất hữu ích cho
bạn. Bởi vì bạn có thể sẽ học được cách đối phó với hoàn cảnh này.
Tuyết Nga: Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phượng Hoàng về vấn đề này.
(Nhạc đệm)
Phượng Hoàng: Phượng Hoàng xin thân ái kính chào quí thính giả của chương trình.
Phượng Hoàngrất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng
nhau bàn đến một chủ đề đặc biệt mà ít ai nghĩ đến. Nhưng thật ra đây cũng là điều mà
chị em phụ nữ chúng ta cần biết để có thể hướng dẫn, giúp ích người khác khi có cần. Bởi
vì chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với những người làm công tác giúp đỡ những người ở
trong tù, nên chúng tôi nhận thấy rằng có một số điều quan trọng mà chúng ta cần biết về
vấn đề này. Nếu bạn muốn tồn tại được ở trong tù, bạn phải lựa chọn con đường duy nhất
là phải cố gắng hết sức để thích nghi với hoàn cảnh này, mặc dù sẽ rất là khó khăn.
Cuộc sống ở trong tù có lối ứng xử rất là riêng của nó, người ta còn gọi đó là “văn hóa”
ở trong tù. Đây là lối cư xử rất khác với cuộc sống ở bên ngoài và cũng có thể rất khác
giữa nhà tù này với nhà tù kia. Nếu bạn muốn tồn tại được trong suốt những ngày ở trong
tù, thì việc tìm hiểu văn hóa đó là cần thiết, rồi bạn phải nhanh chóng học ngay để có thể
thích nghi càng nhanh càng tốt.
Ở nhiều quốc gia, các tù nhân được đánh giá và phân tích xem nhà tù nào là thích hợp
nhất với họ, phù hợp với nhu cầu của họ và đạt được những yêu cầu của bản án. Điều này
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bao gồm những điều như sức khỏe, sự an toàn, tính nghiêm trọng của tội phạm và cũng
gồm những gì mà có lẽ họ buộc phải làm trong khi ở trong tù.
Tuyết Nga: Chắc hẳn là đáng sợ lắm khi một một người phải vào tù lần đầu tiên, phải
không các bạn? Phượng Hoàngcó biết điều gì sẽ xảy ra trong ấy không?
Phượng Hoàng: Người ở tù thường sẽ được đưa tới một căn phòng nơi mà họ sẽ bị lục
soát rất kỹ, có nghĩa là họ phải cởi hết đồ ra để kiểm tra xem họ có giấu bất cứ thứ gì trên
người không và họ sẽ được trao cho quần áo tù để mặc. Rồi họ sẽ được nói cho biết cách
sống ở trong tù: như là làm thế nào để chăm sóc sức khỏe, làm thế nào để gìn giữ sự an
toàn của bản thân.
Ở nhiều quốc gia, hầu hết những người ở tù đều có cơ hội tham dự một buổi họp để
hướng dẫn họ biết làm gì khi ở trong tù. Những tù nhân được nói cho biết về những qui
định của nhà tù. Những qui định này là rất quan trọng mà tù nhân phải lắng nghe, ghi nhớ
... vì đây là sự an toàn của người tù.
Kế đến người ở tù được nói cho biết về những gì xảy ra hằng ngày và những chương
trình, dịch vụ có sẵn. Trong đó cũng có thể có sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn
như là các y tá, các bác sĩ hay là những chuyên gia tâm lý hoặc thậm chí là luật sư. Họ
cũng được cho biết rằng họ có thể được người thân thăm viếng đang khi thi hành án.
Mai Tuyết: Nếu bạn đang ở trong tù mà muốn được thăm nuôi, thì bạn phải đảm bảo tuân
theo các qui định và điền vào những mẫu đơn cần thiết.
Phượng Hoàng: Ở tù là một trải nghiệm không hay và có lẽ bạn sẽ bị buộc làm những
việc mà bạn không muốn. Vì thế bạn phải làm hết sức và cố gắng giữ một thái độ tích
cực, cố làm đúng việc của mình và hợp tác với những cán bộ, nhân viên coi tù. Điều này
có thể giúp cho thời gian ở tù của bạn được dễ dàng hơn. Nếu bạn không làm theo những
qui định, bạn có thể bị bắt buộc ở lại trong tù lâu hơn, hoặc tồi tệ hơn nữa là những tù
nhân khác có thể tấn công bạn và lạm dụng bạn.
(Nhạc đệm)
Tuyết Nga: Các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu xem làm thế nào để một tù nhân có
thể đối phó được với cuộc sống ở trong tù. Còn về phần gia đình của phạm nhân thì sao?
Làm sao họ có thể đối phó được với một cú sốc như thế?
Phượng Hoàng: Bản án tù được dùng để tuyên phạt những người đã nhận tội. Nhưng
thường thì gia đình của người đi tù cũng bị trừng phạt. Họ thường phải chịu đựng đau
khổ khi họ phải sống với hậu quả của tội lỗi do người thân của họ gây ra. Nếu người tù
đó phải xa nhà một thời gian dài sẽ tạo nên một gánh nặng rất lớn cho người thân.
Mai Tuyết: Tôi chắc rằng gia đình của họ cũng rất lo lắng cho họ.
Phượng Hoàng: Vâng, nếu họ bị ở tù vì những tội danh được biết đến như là sử dụng bạo
lực, chiếm đoạt tài sản, hay là vì những hành động không lành mạnh, thì theo lẽ tự nhiên
là những thành viên trong gia đình của họ sẽ rất lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của
họ. Đồng thời họ cũng cảm thấy bị cô lập và phải chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng hay
là những thành kiến từ những người khác.
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Nếu người bị ở tù là người duy nhất kiếm ra tiền, thì gia đình của người đó sẽ phải đấu
tranh để tồn tại. Sự căng thẳng này có thể gây ra một rắc rối lớn trong hôn nhân và có ảnh
hưởng sâu đậm trên những đứa trẻ có cha mẹ bị mang đi khỏi nhà vì những lý do như thế.
Tuyết Nga: Những đứa con của người bị tù có thể trở thành những nạn nhân bị quên lãng.
Không có một mái ấm an toàn và ổn định, những đứa trẻ đó có thể cảm thấy bị bỏ rơi và
có lẽ chúng không thể có được những nhu cầu cơ bản nhất như là thức ăn, sự chăm sóc
sức khỏe hay là giáo dục.
Phượng Hoàng: Đúng thế. Ở một số quốc gia, những đứa con có thể vào tù cùng với ba,
mẹ và bắt buộc phải đối diện với môi trường đó. Theo các nghiên cứu thì những đứa trẻ
này có nguy cơ phạm tội cao hơn gấp sáu lần những đứa trẻ khác.
Mai Tuyết: Trẻ em thì không đứa nào có ý muốn sống trong những bức tường đó.
Phượng Hoàng: Đúng vậy! Khi cha hay mẹ của nó bị đưa đi khỏi nhà, bị bắt và bị kết án
tù, đứa trẻ bị mang theo vào trong nhà tù sẽ cảm thấy chính bản thân nó cũng bị giam
hãm, bị bỏ rơi và phải sống cô đơn trong bốn bức tường của nhà tù.
Dầu hoàn cảnh của những người tù cùng với những người than của họ có thế nào đi nữa
thì họ vẫn có niềm hy vọng. Niềm hy vọng nầy đến từ đâu? Niềm hy vọng nầy đến từ
Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng sẽ giải phóng những người ở tù
và gia đình của họ. Điều này không có nghĩa là Ngài hứa sẽ đem họ khỏi nhà tù, nhưng
Ngài có thể giúp họ giải quyết vấn đề tội lỗi đã trói buộc họ khiến họ phải vào tù ra
khám. Ngài sẽ chữa lành những tổn thương và đem họ từ chỗ cô đơn, thất vọng đến chỗ
bình an, hy vọng.
(Nhạc đệm)
Tuyết Nga: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe về những bế tắc xảy ra của những tù
nhân và người thân của họ. Bây giờ cô Ngọc Anh sẽ cùng với chúng ta nói về niềm hy
vọng đến từ Chúa Giê-xu dành cho những người ở trong nghịch cảnh.
(nhạc đệm)
Bài học cho tâm linh: Có niềm hy vọng
Ngọc Anh: Ngọc Anh xin trân trọng kính chào quí thính giả của chương trình. Ngọc Anh
rất hân hạnh được nói chuyện cùng các bạn về sự trông cậy này của chúng ta qua lời của
Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh, ở chương thứ 121 của Thi Thiên. Có lẽ
nhiều người trong chúng ta cũng đã nghe nhắc đến vua Đa-vít rồi. Ông đã từng cần đến
sự giúp đỡ của Chúa và đây là những gì ông đã nói:
“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.”
Ở đây, lời của Đức Chúa Trời mời gọi con người ở khắp mọi nơi hãy vươn lên trên hoàn
cảnh hiện tại và nhìn lên Ngài để tìm cầu sự giúp đỡ của Ngài. Khi bạn làm như thế, chắc
chắn bạn sẽ nhận được sự cứu giúp từ Ngài. Đối với hàng triệu người tù trên thế giới,
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điều này có giá trị hơn cả một lời đề nghị tử tế. Đây là chìa khóa để tồn tại và là con
đường duy nhất để tạo ra một sự thay đổi thật sự trong cuộc đời của bạn.
Thường thì, ngay cả khi nhu cầu thay đổi là hiển nhiên, nhiều người trong số những
người đã phạm pháp vẫn tin là không thể nào thay đổi được. Họ nói rằng: “Tôi đã cố thay
đổi, nhưng không thể được. Cuộc sống bên ngoài quá khó khăn đối với tôi.” hay là “Tôi
không biết làm thế nào để thay đổi.”
Tôi cho rằng đó là sự thật đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta cố gắng thay
đổi một thói quen xấu. Chúng ta nói rằng chúng ta muốn thay đổi, hoặc hành động khác
đi, nhưng dường như không thể được và chúng ta thất bại hết lần này đến lần khác.
Có một số tù nhân rất nghiêm túc với sự thay đổi. Họ nói: “Khi tôi ra khỏi tù, tôi sẽ
không bao giờ quay lại.” Hay là “Tôi sẽ xoay hướng cuộc đời của tôi, lần này là chắc
chắn.” Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là nhiều người đã thất bại và trở lại nhà tù trong
vòng hai năm. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nhà tù không thể thay đổi tính
cách của con người, hay thay đổi tấm lòng của con người. Sự thay đổi thật phải đến từ
“bên trong” chứ không phải từ “bên ngoài.”
Tiên tri Giê-rê-mi đã nói trong Kinh Thánh, chương 13 câu 23 rằng: “Người Ê-thi-ô-bi
có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được đốm của nó chăng? Nếu được thì các
ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.”
Vậy thì chúng ta có thể làm gì để thay đổi được? Bạn có nhớ những lời chúng ta đã
nghe khi nãy trong Thi Thiên không? ... “Ngước mắt lên trên núi....lên Đức Chúa Trời là
nơi có sự tiếp trợ.” Chúa cũng nói trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36 từ câu 25 đến câu 27 rằng:
“Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết
mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt
thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các
ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật
lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.”
Là một tù nhân, bạn có thể tham dự mọi chương trình mà một người tù có quyền đề nghị,
những chương trình này có thể giúp cho bạn có được sự hiểu biết và các kỹ năng... và bạn
có thể cố gắng hết sức để không tái phạm và không bao giờ phải quay trở lại nhà tù,
nhưng sự thật là “không có Chúa chúng ta không thể làm được điều gì cả.”
Một người đàn ông hay một người đàn bà có thể lên kế hoạch về những điều mà họ nghĩ
rằng họ nên làm, nhưng sự thật thì kế hoạch có thể thất bại... chỉ có Chúa mới biết được
con đường đúng nhất và Ngài sẽ hướng dẫn bạn lập kế hoạch phù hợp với ý Ngài chứ
không phải theo ý bạn hay theo những gì bạn nghĩ.
Trong sách Tin lành Giăng đoạn 15 câu 5 Chúa nói: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh,
ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta ra, các ngươi chẳng làm
chi được.” Điều này là rất đúng. Chúng ta được tạo ra để hiệp làm một với Chúa. Tôi
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muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ để giúp cho bạn hiểu rõ nhu cầu của bạn đối
với Chúa... Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng trong buổi đầu, Chúa và công trình sáng
tạo của Ngài là con người có một mối liên hệ rất đặc biệt vì Ngài đã truyền hơi sống của
Ngài cho họ và cuộc sống của họ là tốt lành.
Chúng ta hãy cùng suy nghĩ một chút về mối liên hệ giữa cá và nước. Nếu có ai hỏi con
cá rằng sống trong nước có tốt không hay... đó có phải là một việc làm đúng không thì
thật là ngớ ngẩn, phải không các bạn? Bởi vì đúng là cá sống trong nước rồi! Cũng vậy,
sẽ thật là ngớ ngẫn nếu như có người hỏi bạn rằng thở có phải là một điều tốt hay không?
Dĩ nhiên là tốt rồi! Chúng ta không thể nào sống được mà không thở! Sống trong nước là
cần thiết cho mọi con cávì chúng không thể sống được ở bất cứ nơi nào khác.
Chắc bạn đã không ít lần nhìn thấy những con cá ra khỏi nước. Có thể đó là những con
cá bị mắc cạn trên bờ biển ở một nơi nào đó. Ngay lập tức chúng sẽ trải nghiệm sự đau
đớn khi bị tách khỏi nước, những con cá này đấu tranh để sống còn bằng cách hít thở
không khí bằng mang… Cuối cùng là chúng phải giẫy chết vì mang chúng được tạo ra để
hấp thụ oxy trong nuớc chứ không phải trong không khí.
Sẽ lại càng ngớ ngẩn hơn nếu có ai đó hỏi rằng tại sao nước không đến để cứu con cá?
Nước cung cấp mọi thứ mà cá cần để sống, nhưng nước không thể bắt ép con cá ở lại với
mình.
Thông điệp từ câu chuyện con cá ra khỏi nước mà bạn cần nắm là “Bạn đang chết! Bạn
đang trải nghiệm sự đau đớn bởi vì bạn ra khỏi nước! Hãy trở lại vào trong nước và sống
cuộc sống mà bạn được tạo ra để sống.”
Sau đây là lời tâm sự của một người bạn đã kinh nghiệm sự sai lạc trong cuộc đời của
mình “Đôi khi tôi thầm nhủ rằng lẽ ra là tôi đã tránh được nhiều năm đau đớn, bị lạm
dụng, cô độc và nghiện ngập, nếu như khi còn trẻ, tôi được ai đó nói cho mình biết sự
thật là bên trong của tôi đang chết dần do tôi không có mối quan hệ đúng với Chúa. Tôi
không sống một cuộc sống theo cách mà tôi được tạo ra để sống.
Tạ ơn Chúa là bây giờ tôi đã được giải phóng khỏi những nỗi đau, vì có người đã dành
thời gian để nói cho tôi biết về Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Ngài được sinh ra bởi
trinh nữ Ma-ri... chịu khổ, chịu hy sinh, chịu chết và chôn, sau ba ngày, Ngài đã sống lại
từ trong cõi chết. Ngài đã làm tất cả những điều đó để cất đi sự trừng phạt mà tôi đã gánh
chịu bơi những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Chúa yêu tất cả chúng ta nhiều đến nỗi mọi tội
của chúng ta đều được Ngài tha hết qua sự chết của Chúa Giê-xu. Qua sự chết của Chúa
chúng ta có thể được tha thứ và được đem trở lại với tình yêu của Ngài và sống theo cách
mà chúng ta được tạo ra. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tin và nhìn lên Chúa là nơi
có sự tiếp trợ cho chúng ta. Điều đó sẽ làm thay đổi mọi điều!
Cách đây vài năm, nếu có ai bảo rằng một ngày kia tôi sẽ nói với mọi người, bao gồm
những người ở trong tù về Chúa Giê-xu, tôi sẽ cười vào mặt họ! Nhưng khi tôi đã biết
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được Chúa Giê-xu thật sự là ai và những gì Ngài đã làm cho tôi, thì cuộc đời của tôi bắt
đầu thay đổi ... và bạn cũng có thể được thay đổi như thế.
Nếu bạn đang ở trong tù, hãy để tôi động viên bạn rằng nhà tù có thể là một trong những
nơi tốt nhất để làm thay đổi bạn. Nhiều tù nhân mà tôi được gặp đã nói với tôi như thế!
Thoạt đầu, tôi không tin họ.
Nhưng họ bắt đầu kể cho tôi nghe về những chuyển biến thật trong cuộc đời của họ khi
họ ngước mắt nhìn lên Chúa và nhận được sự giúp đỡ của Ngài thì tôi bắt đầu hiểu ra.
Điều đó đã dẫn họ đến một cách suy nghĩ mới và cho họ một mục đích mới trong cuộc
sống. Mặc dầu một số người vẫn còn ở phía sau song sắt, nhưng họ đã được tự do từ bên
trong. Họ đã nhận được tấm lòng mới đầy tình yêu thương của Chúa Giê-xu.
Đừng để thời gian trong tù làm tổn hại bạn, nhưng bạn hãy tận dụng thời gian đó để đem
đến sự thay đổi tích cực bên trong con người bạn. Hãy tìm đến với Chúa và nhờ Ngài sai
phái người nào đó có thể đến và giúp đỡ bạn. Nếu bạn có biết ai đó đang ở trong tù, thì
bạn hãy luôn nhớ đến họ như thể bạn đang ở tù cùng với họ. Hãy hết sức giúp họ trong
khả năng có thể của bạn để họ có thể tìm đến với tình yêu của Chúa.
Rồi sẽ đến một ngày Chúa Giê-xu trở lại, vì Chúa có nói với những người theo Ngài về
điều đó trong Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến 40 như sau: “Khi con
người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên
ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này
với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở
bên tả.
Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hởi các người được cha ta ban
phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên
trời đất. 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 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 chúng tôi 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 này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.”
Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu muốn chúng ta hãy vươn ra ngoài và chăm sóc cho
những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Khi chúng ta làm điều này, thì cũng chính là
làm cho Chúa Giê-xu. Bức tường của nhà tù không ngăn cách được tình yêu, lòng nhân
từ và ân sũng của Chúa Giê-xu. Sự nhân từ của Chúa vươn đến với tất cả mọi người, cho
dù họ đã làm gì hay là họ đang ở đâu.
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Ngay cả khi Chúa Giê-xu đang bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài cũng dành thời gian để
bày tỏ tình yêu và sự quan tâm đến một tử tù cùng bị đóng đinh bên cạnh ... Kẻ phạm tội
này đã kinh nghiệm được tình yêu, ân sũng và sự tha thứ của Chúa.
Đức Chúa Trời đã ban Con độc sanh của Ngài cho tất cả mọi người để tội của chúng ta
được tha thứ, để mọi người, cho dù họ đã làm gì hay hoàn cảnh của họ có tồi tệ ra sao,
hết thảy cũng đều có cùng cơ hội và Ngài kêu gọi bạn hãy đến với Ngài.
Nếu chúng ta phạm pháp thì sẽ lãnh án và một số người có thể ở tù chung thân. Tuy
nhiên, Chúa vẫn tha thứ, vẫn ban cho niềm hy vọng và sự giúp đỡ khi chúng ta có cần,
cho dù chúng ta đang ở đâu!
(Nhạc đệm)
Mai Tuyết: Các bạn thân mến, ba mươi phút phát thanh của chương trình đến đây là hết
rồi, chúng tôi rất tiếc phải chia tay với các bạn. Chúng tôi rất mong nhận được tin thư của
các bạn. Địa chỉ liên lạc với chúng tôi sẽ được thông báo trước khi chấm dứt chương
trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình
phát thanh lần sau.
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