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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Nhạc đệm)
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, dạo này tôi thấy dường như đa phần trẻ em bị
cận thị rất sớm. Có những em chỉ mới năm hay sáu tuổi thôi mà đã đeo kính cận
rồi.
Mai Tuyết: Mai Tuyết cũng thấy như thế. Mặc dù dạo này các bé được cha mẹ
chăm sóc kỷ hơn, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hơn trước kia, vì mỗi gia đình
thường chỉ có một hoặc hai con, nên cha mẹ có điều kiện hơn để chăm sóc cho con
của mình chu đáo.
Tuyết Nga: Dạo này hầu như nhà nào cũng có một cái ti-vi, nên việc xem ti-vi trở
thành một thói quen được ưa thích nhất của các bé, đặc biệt là những bé từ 2 đến 5
tuổi. Do các bé chưa biết đọc, cũng như chưa thể tự đi chơi cùng với bạn bè nên có
những bé xem ti-vi hầu như suốt cả ngày, nếu như bé không được gửi cho ai đó
chăm sóc khi cả ba lẫn mẹ đều đi làm. Hôm nay, Phượng Hoàng sẽ cùng trò
chuyện với chúng ta về vấn đề này.
(Nhạc đệm)
Phượng Hoàng: Phượng Hoàngxin thân ái kính chào quí thính giả của chương trình
Phụ nữ và Hy vọng. Thật vui khi chúng ta được gặp nhau và cùng chia sẻ với nhau
những bài học trong cuộc sống phải không các bạn? Mỗi chị em chúng ta đều có
một vai trò quan trọng trong cuộc sống gia đình, qua đó chúng ta có thể góp phần
hữu ích để gây dựng con cháu chúng ta để chúng trở nên những thế hệ hữu ích cho
gia đình và xã hội.
Như chúng ta vừa đề cập đến, dạo này do kinh tế phát triển, nên cuộc sống của
rất nhiều người được cải thiện và các tiện nghi vật chất cũng gia tăng. Vì thế việc
mỗi một gia đình sắm được một cái ti-vi cũng là điều bình thường. Điều này rất
hữu ích trong việc giúp chúng ta nắm bắt được những thông tin quan trọng theo
cách nhanh nhất và cũng thú vị nữa, phải không các bạn? Hơn nữa, hiện nay các
chương trình truyền hình ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, thu hút được sự
chú ý của nhiều người, nhất là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, điều đó không phải là vô hại,
đặc biệt là đối với những trẻ em dưới hai tuổi.
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Tuyết Nga: Phải rồi, tôi thấy những đứa cháu của tôi rất là mê ti-vi, hầu như phim
nào, kịch nào chúng cũng thích, đặc biệt là những chương trình ca nhạc. Có hôm
tôi nghe chúng hát theo lời của bài hát mà ca sĩ đang hát. Tôi thấy toàn là những từ
ngữ mang ý nghĩa dành cho người lớn, khiến cho chúng ta phải giật mình.
Mai Tuyết: Ngoài ra Mai Tuyết còn thấy mấy đứa con của Mai Tuyết ở nhà, nếu
không thường xuyên nhắc nhở chúng đừng ngồi quá gần ti-vi thì bọn chúng cứ có
khuynh hướng là ngồi thật gần ti-vi để có cái cảm giác là được nhìn rõ hơn. Khi
rước con đi học về, Mai Tuyết thấy có rất nhiều bé đeo kính cận, che mất đôi mắt
tinh anh và cái nhìn ngây thơ thường được bắt gặp ở trẻ con.
Phượng Hoàng: Đúng vậy và đây là một trong những vấn đề quan trọng mà
Phượng Hoàngmuốn nói đến hôm nay. Không biết là các bạn có để ý thấy những
bé dưới năm tuổi rất thích xem quảng cáo trên ti-vi trên ti-vi không? Bởi vì những
hình ảnh trên ti-vi luôn có nhiều màu sắc rất nổi bật, cách quảng rất thu hút lại
thêm những đoạn nhạc ngắn rất hay. Hơn nữa, âm thanh cũng lớn hơn bình thường,
kích thích sự quan tâm của bé, khiến cho bé quên đi những đòi hỏi mà bé đang cố
gắng vòi vĩnh người thân, bằng những hành động như khóc lóc, giận dỗi, quấy phá.
Thay vào đó là sự chú ý, tập trung vào màn hình đang có những hình ảnh sinh
động và lạ mắt, cũng như những âm thanh lạ tai nữa.
Tuyết Nga: Chính vì thế mà các bà mẹ hay người chăm sóc bé thường bật ti-vi lên
để làm cho trẻ ngưng khóc lóc, ngưng vòi vĩnh và phá phách, lại còn dễ đút cơm
hơn nữa.
Mai Tuyết: Điều này thì Mai Tuyết rất là kinh nghiệm, vì thỉnh thoảng Mai Tuyết
có những công việc quan trọng cần phải yên ổn tập trung để làm, nên Mai Tuyết
cũng phải mượn ti-vi để cho mấy đứa nhóc trong nhà không còn cải nhau, có đôi
khi đánh nhau rồi kêu réo mình phân xử. Chỉ cần bật ti-vi cho bọn trẻ xem chương
trình mà chúng nó ưa thích, như phim hoạt hình chẳng hạn, là chúng chịu ngồi yên
ngay.
Tuyết Nga: Đối với những bé lười ăn thì chỉ cần nhìn vào màn hình ti-vi là chúng
có thể dễ dàng hả miệng ra cho chúng ta đút cơm. Hay gặp nhằm chương trình
chúng thích thì chúng thấy vui nên ăn lấy ăn để.
Phượng Hoàng:Đúng vậy, nhưng theo như lời khuyên của các bác sĩ chuyên về nhi
khoa, thì không nên cho trẻ xem ti-vi quá sớm, nhất là những bé dưới hai tuổi. Bởi
vì bé chỉ có thể nghe được những âm thanh phát ra từ ti-vi thôi, chứ bé chưa có thể
hiểu được hết ý nghĩa của những hình ảnh và lời nói trên ti-vi. Việc bé có thể ăn
được nhiều hơn khi cho bé xem ti-vi không phải là một biện pháp tốt. Vì bé phải ăn
theo nhu cầu chứ không phải ăn nhiều là tốt. Gặp những bé khó ăn, chúng ta có thể
làm cách khác, như đưa bé ra ngoài, đến nơi có không khí thoáng mát, có nhiều
sinh hoạt lạ mắt, nơi có những đứa trẻ khác đang nô đùa, như là ở trong công viên
chẳng hạn, hoặc là đến chỗ nào đó có sân chơi và có nhiều trẻ nhỏ đang nô đùa...
sẽ làm cho bé thấy vui và hứng thú hơn khi ăn.
Còn đối với những bé đang lớn, việc xem ti-vi quá nhiều sẽ khiến cho các bé trở
nên lười vận động, không hứng thú với các hoạt động ngoài trời là một trong
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những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển thể lực của bé. Ngoài ra, khả
năng hiểu biết về từ của bé cũng bị giảm đi do giao tiếp quá ít. Trong khi đó, trẻ
con rất cần được trò chuyện và lắng nghe các ý kiến của người lớn để phát triển
ngôn ngữ và rèn luyện nhân cách. Việc xem ti-vi quá nhiều có thể khiến trẻ trở nên
rụt rè, ít nói vì thiếu cơ hội diễn tả ý tưởng và tập tành những thói quen tốt.
Tuyết Nga: Như chúng ta đã đề cập đến, đôi mắt của bé cũng sẽ bị ảnh hưởng
nghiêm trọng nếu như chúng ta để cho bé tập trung vào màn hình ti-vi quá sớm và
quá nhiều.
Mai Tuyết: Mai Tuyết cũng thấy rằng những đứa bé thường có khuynh hướng
thích ngồi gần cái ti-vi để xem cho rõ và điều này thì hoàn toàn không tốt cho đôi
mắt của bé một chút nào.
Phượng Hoàng: Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý rằng trẻ có thể sẽ bắt chước một
cách không chọn lọc những gì diễn ra trên màn ảnh. Do đó, việc xem ti-vi quá
nhiều và thiếu sự kiểm soát của cha mẹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ ở nhiều
mặt khác nhau.
Mai Tuyết: Nếu vậy thì chúng ta phải làm thế nào để giải quyết những trường hợp
như là khi trẻ lười ăn và quấy phá?
Phượng Hoàng: Qua những gì mà chúng ta bàn đến nãy giờ, chúng ta có thể thực
hiện những biện pháp sau đây để tránh những ảnh hưởng có hại của ti-vi trên sức
khỏe cũng như sự phát triển ngôn ngữ và hành vi của trẻ. Đó là .... thay vì cho trẻ
mặc tình xem ti-vi để chúng ta có thể rảnh rang mà tập trung làm việc, chúng ta có
thể cho trẻ chơi những trò chơi không gây tiếng ồn, nhưng cần sự tập trung và suy
tính như là những trò chơi lắp ráp hay ghép hình chẳng hạn. Hoặc là nếu bé thích
vẽ, hay nặn tượng, chúng ta có thể mua sẵn đất sét hay chì màu có bán sẵn ở các
nhà sách để bé có thể thỏa thích tạo hình hay vẽ lên những bức tranh mà bé yêu
thích. Những trò chơi này rất tốt để phát triển kỹ năng suy luận và tính sáng tạo của
trẻ. Chúng có thể khiến trẻ yên lặng để tập trung vào trò chơi và nhờ đó chúng ta
có được sự yên ổn để làm việc.
Còn đối với trẻ còn nhỏ và lười ăn, chúng ta có thể làm theo như đã nói đến khi
nãy, đó là đưa bé đến những nơi có nhiều trẻ con vui chơi, thoáng mát như công
viên hay khoảng sân rộng nào đó để tạo sự vui vẻ, thích thú cho bé, giúp bé quên đi
cảm giác lười ăn. Nếu không có điều kiện như thế, chúng ta có thể hướng đến một
chủ đề thú vị nào mà bé thích, như là con chó hay con mèo hay là một con vật gần
gũi nào mà bé biết đến để gợi sự chú ý và làm cho bé thấy vui khi đề cập đến. Mục
đích là làm cho bé thấy hứng thú và vui vẻ khi ăn. Phượng Hoàngtin rằng chị em
phụ nữ của chúng ta sẽ có rất nhiều sáng kiến hay để mà không cần phải dùng ti-vi
như là một cách duy nhất.
Còn đối với trẻ lớn hơn, chúng ta phải giới hạn thời lượng xem ti-vi của chúng
cũng như lựa chọn những chương trình phù hợp với lứa tuổi, để hạn chế những ảnh
hưởng không tốt đối với sự phát triển của trẻ.
Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện để trẻ có thể tiếp xúc với thiên nhiên qua các sinh
hoạt ngoài trời là rất cần thiết. Việc tập tành cho trẻ chơi các môn thể thao để rèn
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luyện thể lực cũng là một trong những yếu tố quan trọng để trẻ có được sức khỏe
tốt, có được cơ hội để giao tiếp và phát triển khả năng ngôn ngữ qua những môn
chơi đồng đội.
(Nhạc đệm)
Tuyết Nga: Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa bàn đến những điều chúng
ta nên làm để giúp cho trẻ có thể tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực khi xem tivi quá sớm và quá nhiều. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng có những sai lầm
nhỏ tưởng chừng như vô hại nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với sức khỏe
và sự phát triển của con em chúng ta. Hôm nay trong phần bài học cho tâm linh, cô
Ngọc Anh sẽ tham gia cùng với chúng ta qua chủ đề: Học
hỏi qua lỗi lầm.
(Nhạc đệm)
Bài học cho tâm linh: Học hỏi qua lỗi lầm
Ngọc Anh: Ngọc Anh xin trân trọng kính chào quí thính giả của chương trình Phụ
nữ và Hy vọng. Ngọc Anh rất hân hạnh được trò chuyện cùng các bạn. Các bạn
thân mến, trong cuộc sống đời thường và trong những mối quan hệ, có những lúc
chúng ta nhận được nhiều điều khích lệ và an ủi từ những mối quan hệ đó, nhưng
cũng có những lúc chúng ta gặp những khó khăn, hoạn nạn từ những quan hệ thiếu
cảnh giác và thiếu thận trọng, phải không? Vì thế, hôm nay tôi muốn cùng các bạn
học hỏi kinh nghiệm từ một câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh về một vị
vua rất kính sợ Chúa tên là Giô-sa-phát.
Trong sách Sử Ký thứ hai, đoạn 17 từ câu 3 đến câu 6 ghi rằng: “Đức-Giê-hô-va
ở cùng Giô-sa-phát, vì người đi theo đường lối đầu tiên của Đa-vít, tổ phụ mình,
không tìm cầu thần Ba-anh, nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ
theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như Y-sơ-ra-ên. Vì vậy Đức-giê-hô-va
khiến nước vững chắc trong tay người; cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát,
người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối
của Đức-giê-hô-va; lại phá dỡ các nơi cao và những thần tượng A-sê-ra khỏi Giuđa.”
Các bạn thân mến, những câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đủ nói lên
nguyên nhân khiến cho Giô-sa-phát được cường thịnh, nhưng không chỉ dừng lại ở
đó, vì câu 12 cho biết tiếp: “Giô-sa-phát càng ngày càng cường đại, cho đến tột
bực.” Điều này đã cho chúng ta thấy rằng, Chúa đổ phước xuống cho ông càng lúc
càng dư dật. Nhưng ông lại kết thân với một vị vua khác tên A-háp là môt vị vua
không kính sợ Đức Chúa Trời và ngược đãi các tiên tri của Ngài. Trong sách Sử ký
thứ nhì đoạn 18 câu 11 có ghi rằng: “Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh
hiển, bèn kết sui gia cùng A-háp.” A-háp đã đưa ra một kế hoạch gây hấn và chinh
chiến với các nước khác, ông cũng đề nghị Giô-sa-phát cùng tham gia các cuộc
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chiến nầy. Vì muốn vừa lòng A-háp, Giô-sa-phát hứa sẽ cùng đi với ông, nhưng
Giô-sa-phát muốn A-háp phải cầu vấn Đức Chúa Trời trước. Trong đoạn 18 câu 4
chép: “Giô-sa-phát lại nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Tôi xin vua hãy cầu vấn Đứcgiê-hô-va trước đã.”
Tuyết Nga: Trong mọi kế hoạch của mình, việc đầu tiên tôi thấy chúng ta cần phải
làm là cầu nguyện. Đây là một trong những yếu tố quan trọng và vô cùng can thiết
mà chúng ta thường quên đi.
Ngọc Anh: Đúng như vậy, nhưng vì A-háp là một vị vua không biết kính sợ Đức
Chúa Trời và bên cạnh ông toàn là những vị tiên tri giả, những kẻ nịnh bợ, giả dối
và không tin kính Chúa xúi giục ông làm theo ý riêng. Tuy vậy, Giô-sa-phát muốn
lắng nghe ý kiến của tất cả các tiên tri, nên ông hỏi A-háp trong câu 6 rằng: “... Ở
đây còn có một Đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va, để chúng ta hỏi người
ấy chăng?” A-háp trả lời: “Còn có một người tên là Mi-chê con trai của Giêm-la,
nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va; nhưng tôi ghét người, vì người
không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là dữ luôn.” Nghe vậy, nhưng Giô-sa-phát
không để tâm nhiều đến những lời nói của A-háp, ông chỉ muốn nghe thêm ý kiến
của các tiên tri khác nhau mà thôi. Vì thế ông vẫn nài nỉ A-háp cầu vấn Mi-chê, và
Mi-chê đã nói trong đoạn 18 câu 22 rằng: “... hãy xem, Đức Giê-hô-va đã đặt một
thần nói dối trong miệng các tiên tri của vua, và Đức Giê-hô-va đã phán, sẽ giáng
họa trên vua.”
Vì A-háp là một người không kính sợ Chúa nên ông không muốn nghe theo những
gì mà một tiên tri thật của Đức Chúa Trời báo trước. Ngược lại, ông muốn nghe
những lời vừa ý mình từ miệng các tiên tri giả khác. Ông cũng đã để cho những kẻ
nói dối đó đánh đập, sỉ nhục Mi-chê là người của Đức Chúa Trời và đem nhốt Michê vào tù. Khi nghe Mi-chê nói ngược lại ý muốn gây hấn của ông, ông đã truyền
lệnh rằng: “Hãy bắt Mi-chê dẫn đến A-môn, là quan cai thành, và cho Giô-ách,
con trai của vua, rồi hãy nói: Vua bảo như vầy: hãy bỏ tù người này, lấy bánh và
nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an.” Mặc cho Mi-chê khẳng
khái trả lời rằng: “Nếu vua trở về bình an, ắt Đức Giê-hô-va không có cậy tôi
phán. Và Người cũng nói một cách quả quyết rằng: Hỡi chúng dân, hết thảy hãy
nghe điều đó!”
Dù Giô-sa-phát đã nghe hết mọi điều Mi-chê nói, nhưng ông vẫn thiếu cảnh giác
và đã đồng đi đánh trận cùng A-háp. Mỗi khi ra trận, A-háp thường cải trang để kẻ
thù không nhận ra, nhưng lại bảo Giô-sa-phát cứ mặc nguyên áo của vua. Vì thế
khi ra trận, quân địch tưởng đó là vua A-háp bèn xông đến để giết đi. Trong tình
thế nguy kịch đó, một người biết kính sợ Chúa như Giô-sa-phát đã biết phải làm gì:
ông kêu cầu Chúa cứu mình.Thánh Kinh ghi rằng: “Giô-sa-phát kêu la lớn tiếng,
Đức Giê-hô-va tiếp cứu người, và Đức Chúa Trời khiến chúng dang xa khỏi
người” (II Sử ký 18: 28-32).
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Các bạn thân mến, Giô-sa-phát đã sai lầm khi kết thân với một kẻ xấu như A-háp,
lại phạm thêm một sai lầm khác là quá nể nang A-háp, đến nỗi nghe theo sự xúi
giục của ông mà không nghe theo lời nói của tiên tri Đức Chúa Trời. Việc làm nầy
khiến chút xíu nữa là Giô-sa-phát phải mất mạng. Nhưng nhờ ông thật sự yêu mến
và kính sợ Chúa nên Ngài đã giải cứu ông. Còn A-háp thì phải chết thảm trong
chiến trận như lời tiên tri Mi-chê đã báo trước: “Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa trên
vua.” Thánh Kinh kể lại rằng A-háp đã bị trọng thương bởi một mũi tên tình cờ
bắn trúng, ông cố gắng cầm cự cho đến chiều rồi chết vào lúc mặt trời lặn.
Khi Giô-sa-phát trở về, một tiên tri của Đức Chúa Trời đã đi ra đón vua và nói như
sau: “Vua há giúp đỡ kẻ hung ác, và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sau?
Bởi cớ đó, có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua. Nhưng trong vua có điều
lành, vì vua có trừ diệt khỏi xứ những thần A-sê-ra, và rắp lòng tìm cầu Đức chúa
trời.”
Như vậy, Giô-sa-phát được bảo tồn mạng sống nhờ lòng nhân từ của Chúa. Dù
ông có mắc phải sai lầm, nhưng ông có một đời sống thể hiện một đức tin mạnh mẽ
nơi Chúa, qua những việc ông đã làm để tôn cao danh Chúa, nên Chúa đã che chở
cho ông và cứu ông thoát chết trong gang tấc.
(nhạc đệm)
Mai Tuyết: Mai Tuyết thấy cảm động nhất là khi Giô-sa-phát quá sợ hãi, ông đã
kêu la lớn tiếng thì Chúa lập tức cứu ông bằng quyền phép của Ngài mặc dù Chúa
không hài lòng chút nào về việc làm của ông.
Tuyết Nga: Tôi nghĩ chúng ta thật hạnh phúc khi có Chúa ở cùng. Ai trong chúng
ta cũng có thể mắc phải sai lầm, không cách này thì cũng cách khác. Như trong
Kinh Thánh, sách Gia cơ đoạn 3 câu 2 đã nói: “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều
cách lắm.” Nhưng Chúa luôn luôn nhân từ và kiên nhẫn đối với chúng ta. Ngài dễ
tha thứ và bỏ qua những sơ sót của chúng ta.
Ngọc Anh: Tình yêu và sự kiên nhẫn của Chúa là nhằm giúp cho chúng ta có nhiều
cơ hội để quay về với Ngài để chúng ta nhận ra những sai lầm của mình mà ăn năn,
cũng như biết ơn Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn. Sau lần kinh nghiệm xương
máu đó, khi quay trở về và nghe lời quở trách của tiên tri Giê-hu,
Giô-sa-phát đã rút ra được một bài học cho bản thân ông và ông đã dạy cho dân
của mình về việc cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Chúa. Thánh Kinh ghi lại trong
sách Sử ký thứ nhì, đoạn 19 những việc ông đã làm và những lời ông đã dạy dỗ
dân chúng của mình, sau lần chiến trận đó. Câu 4 của đoạn 19 chép rằng: “Giô-saphát ở tại Giê-ru-sa-lem. Đoạn, người lại đi ra tuần soát dân sự, từ Bê-e-sê-ba cho
đến núi Ep-ra-im, dẫn dắt chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ
họ.” Ông nói trong câu 7 rằng: “Vậy, bây giờ, phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá
cẩn thận mà làm; vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng ta, chẳng trái phép
công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ.” Câu 9 cũng ghi: “Người
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dạy biểu chúng rằng: Các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy lòng trọn lành,
trung tín mà làm như vậy.”
Các bạn thân mến, việc chúng ta phạm lỗi trong quá trình theo Chúa là điều tất
yếu, vì chúng ta là những con người không hoàn hảo. Nhưng chúng ta đừng để cho
những sai phạm đó được lập lại mà phải nhờ cậy Chúa để loại bỏ những lỗi lầm đó
ra khỏi cuộc sống của chúng ta và sống tốt hơn để tôn cao danh Chúa. Nương cậy
vào lòng thương xót và sự nhân từ của Chúa để chúng ta có thể mạnh dạn nắm bắt
cơ hội mà Chúa ban cho để hoàn thiện bản thân chúng ta hầu qua đó nhiều người
biết đến Chúa và tin cậy Ngài.
(Nhạc đệm)

Tuyết Nga: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện về hai vị vua
cùng tham gia chung với nhau trong một trận chiến, họ đã cùng phạm sai lầm khi
không nghe theo lời cảnh báo của tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng một người thì
được Chúa cứu khỏi một cái chết trước mắt, còn một người thì chết bởi một mũi
tên tình cờ.
Trong câu chuyện này, Chúa đã tỏ ra kiên nhẫn với cả A-háp lẫn Giô-sa-phát, thậm
chí đối với A-háp, Chúa đã kiên nhẫn với ông nhiều lần hơn, nhưng ông không thật
sự ăn năn và biết sửa đổi. Do đó, ông đã rước lấy một hậu quả thảm thương. Chúng
tôi mong rằng tất cả chúng ta đều có một thái độ khôn ngoan khi phạm tội, đó là ăn
năn ngay khi được Chúa Thánh Linh cáo trách và cầu xin Chúa tha thứ, cũng như
giúp chúng ta loại bỏ được những điều sai trật và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa.
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 vui 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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