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Vì Sao Chúa Không  
Đáp Lời Tôi? 

Bạn có trò chuyện với Chúa không? Bạn có chia 
sẻ nan đề với Ngài và cầu xin Ngài giúp đỡ không? 
Nhiều người không thấy được vấn đề. Nếu bạn cầu 

xin Chúa điều gì đó mà không thấy đáp lời, bạn có thể nghĩ 
rằng Chúa không tồn tại hoặc, nếu Ngài tồn tại, thì Ngài 
không quan tâm đến bạn lắm.

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng Kinh Thánh chứa 
đựng nhiều lời cầu nguyện của những người cũng vật lộn 
với vấn đề này. Thi Thiên 77 là một lời cầu nguyện như vậy, 
được viết bởi một người tên là A-sáp. Trong lời cầu nguyện 
này, chúng ta thấy A-sáp gần như tuyệt vọng vì dường 
như Đức Chúa Trời đang bỏ mặc ông. Nhưng cuối lời cầu 
nguyện, A-sáp đã chuyển từ nỗi tuyệt vọng sang một niềm 
tin sắt son hơn nơi Chúa. Làm sao có thể như vậy được? 
Chúng ta sẽ xem xét lời cầu nguyện để tìm ra câu trả lời. 
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Thi Thiên 77:1-12
1 Con kêu cầu với Đức Chúa Trời, 

Cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con. 
2 Trong ngày gian truân, con tìm cầu Chúa; 
Ban đêm, tay con giơ thẳng lên không mỏi; 

Nhưng linh hồn con không được an ủi. 
3 Con nhớ đến Đức Chúa Trời và bồn chồn, than thở;

Tâm linh con nao sờn.
4 Chúa giữ mí mắt con mở ra;

Con bị bối rối, không nói nên lời.
5 Con suy nghĩ về những ngày xưa

Và các năm đã qua.
6 Ban đêm con nhớ lại bài hát của con;

Con suy ngẫm trong lòng và tâm linh con băn khoăn tự hỏi:
7 “Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư?
Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao?

8 Sự nhân từ của Ngài chấm dứt mãi mãi ư?
Lời hứa của Ngài vĩnh viễn không còn nữa sao?

9 Đức Chúa Trời quên làm ơn sao?
Trong cơn giận, Ngài đóng chặt lòng thương xót ư?”

10 Con nói: “Nỗi đau đớn của con là:
Tay phải của Đấng Chí Cao đã đổi thay.”

11 Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va,
Nhớ đến các phép lạ của Ngài thuở xưa;

12 Cũng sẽ suy ngẫm về mọi công tác Chúa,
Và suy tư về những công việc của Ngài.

—Thi Thiên 77:1-12
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A-sáp bắt đầu lời cầu nguyện của mình như cách 
mà nhiều người trong chúng ta trò chuyện với 
Chúa, kêu cầu khi gặp khó khăn. Ông đã đến với 

Chúa trong “ngày gian truân” và “không được an ủi” (c. 2), 
có lẽ vì ông muốn Chúa can thiệp và giải quyết tình cảnh 
của mình. Chúng ta không biết nan đề 
là gì. Nhưng chúng ta có thể khẳng 
định rằng A-sáp đã tuyệt vọng. 

Mỗi người trong chúng ta đều trải 
qua những giai đoạn và hoàn cảnh rất 
khó khăn. Sống một cuộc đời không 
bao giờ đau khổ là điều phi thực tế. 
Tuy vậy, khi chúng ta đến với Chúa 
những lúc gặp nan đề, như A-sáp đã 
làm, chúng ta có được giúp đỡ không 
hay rốt cuộc chỉ bối rối hơn? Mọi thứ 
dường như tồi tệ hơn đối với A-sáp 
khi ông tự hỏi liệu Chúa đã quên bày tỏ lòng nhân từ hay 
thương xót của Ngài chăng (c. 8-9). Trong lúc Chúa im lặng, 
A-sáp nhận thấy rằng sự cầu nguyện không mang lại cho 
ông bất kỳ câu trả lời hoặc sự bảo đảm nào.

THI THIÊN 77:1-12

 
Con sẽ nhớ mãi 
công việc của 
Đức Giê-hô-
va, Nhớ đến 
các phép lạ 

của Ngài thuở 
xưa. 
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Mục Đích Của Sự Cầu  
Nguyện

A-sáp đã đúng khi cầu xin Chúa, dù sao thì I Giăng 
5:14 cũng khích lệ chúng ta rằng “nếu chúng ta cầu 
xin điều gì theo ý muốn Ngài [phù hợp với mục 

đích và phẩm tính của Ngài] thì Ngài nghe chúng ta”. Chính 
Chúa Giê-xu đã giải thích cho các môn đồ: “Đến bây giờ, 
các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu 
xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được 
trọn vẹn” (Giăng 16:24). Chúa muốn chúng ta đem mọi nhu cầu 
và lời cầu xin của mình đến với Ngài. Nhưng đó không phải 
là mục đích duy nhất của sự cầu nguyện. 

Có lẽ A-sáp đã cho rằng bản thân 
lời cầu nguyện sẽ giải quyết các nan 
đề của ông. Tuy nhiên, khi Chúa bảo 
chúng ta cầu nguyện, Ngài không 
muốn một danh sách những việc cần 
làm; và Ngài cũng không mong đợi 
một lễ nghi hay thủ tục tôn giáo. Ngài 
muốn chúng ta trò chuyện với Ngài 
(đó mới là ý nghĩa thực sự của cầu 
nguyện) và biết Ngài như trong bất kỳ 
mối quan hệ nào khác. 

Chúng ta thường nghĩ về sự cầu 
nguyện như một công thức. Việc cầu 
xin Chúa giúp đỡ bằng với sự đáp lời 

 
Chúa muốn 
chúng ta trò 
chuyện với 

Ngài và biết 
Ngài, cũng như 

chúng ta làm 
trong bất kỳ 
mối quan hệ 

nào khác. 
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giải quyết nan đề lạ lùng từ Ngài. Với suy nghĩ đó, A-sáp 
cuối cùng đã hỏi: Tại sao Chúa không đáp lời tôi? (Thi Thiên 

77:7-9). Có thể chúng ta cũng đã hỏi như vậy. Nếu chúng ta 
nghĩ cầu nguyện là để ‘có được những thứ’ mình cần, thì 
chúng ta sẽ thường thất vọng và tự hỏi liệu Chúa có quan 
tâm không. Hãy tưởng tượng nếu Chúa luôn trả lời là “được” 
cho mọi lời cầu xin và nhu cầu của chúng ta (theo sự hiểu 
biết của chúng ta), thì thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn ngay lập 
tức! Những nhu cầu của chúng ta có thể mâu thuẫn và xung 
đột với những lời cầu xin ngược lại của người khác! 

Cuối cùng, những câu hỏi, những nghi ngờ và sự im 
lặng đã đưa A-sáp đến kết luận này: “Đức Chúa Trời quên 
làm ơn sao?” (c. 9). Nói cách khác: “Tôi đã cầu nguyện suốt 
đêm dài, nhưng Chúa vẫn không làm gì cả. Chỉ có một kết 
luận hợp lý: Chúa không đáng tin cậy. Ngài đã quên chăm 
sóc tôi. Tôi không thể trông cậy gì nơi Ngài.” 

Với suy nghĩ đó, A-sáp đứng trước khả năng từ bỏ mọi 
sự trông cậy nơi Chúa. Trông cậy vào một Đức Chúa Trời 
không đáng tin cậy để làm gì?

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
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A-sáp Làm Gì?

Đột nhiên, có vẻ như thình lình, A-sáp thay đổi 
hoàn toàn lời cầu nguyện của mình. Câu 11 nói: 
“Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va”  

(c. 11). Nỗi sợ hãi và nghi ngờ của ông đột nhiên bị che lấp 
bởi một sự tin cậy mới mẻ nơi Chúa. Vậy điều gì đã xảy ra? 

Cần nói rõ là những nghi ngờ của A-sáp không phải biến 
mất một cách thần kỳ. Ông không có một cảm hứng bất 
chợt hoặc nhìn thấy một ý tưởng thuộc linh lóe sáng. A-sáp 
đã làm một việc rất đơn giản, nhưng rất quan trọng. Ông đã 
chuyển từ chỗ tập chú vào bản thân sang tập chú vào Đức 
Chúa Trời. Ông không còn thưa với Chúa về những nan đề 
của mình nữa; giờ đây ông trò chuyện với Chúa về chính 
Ngài—trên thực tế, khi nói như thế, ông đang nhắc nhở 
chính mình về bản tính của Đức Chúa Trời và công việc của 
Ngài (cả trong đời sống cá nhân lẫn trong từng trang Kinh 
Thánh). 

Chúng ta không cần lo sợ vì những nghi ngờ của mình; 
chúng ta không cần che giấu điều đó với Chúa. Đức Chúa 
Trời hiểu những nghi ngờ và sự dễ lay động của chúng ta. 
Nhưng khi chúng ta đối diện với nan đề, Ngài muốn chúng 
ta tập chú vào Ngài, chứ không phải những yếu kém của 
chúng ta. Những nghi ngờ của A-sáp đã đẩy ông đến chỗ 
tuyệt vọng. Nhưng khi ông suy gẫm về Chúa, dành thì giờ 
để nhớ lại Đức Chúa Trời là ai và tra xem Kinh Thánh nói 
gì về Ngài, thì ông cảm thấy được khích lệ và tươi mới. 
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Thành thật mà nói thì cầu nguyện thường là điều cuối 
cùng chúng ta làm khi đối diện với nan đề. Và cũng như 
A-sáp, khi cầu nguyện, chúng ta thường thưa với Chúa mọi 
điều chúng ta cần Ngài giải quyết. Thay vì như vậy, chúng 
ta cần có cái nhìn về sự cầu nguyện như A-sáp từ câu 11 
trở đi. Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện với Đức Chúa 
Trời, qua đó chúng ta biết Ngài rõ hơn. Cầu nguyện là thì 
giờ giúp chúng ta gia thêm lòng tin cậy nơi chính Đức Chúa 
Trời khi nhớ lại những gì Ngài đã làm và sẽ làm cho chúng 
ta, những lời hứa của Ngài và con người mà Ngài đã tạo 
dựng. Sự tập chú hoàn toàn hướng về Ngài. 

Nếu chúng ta bắt đầu lời cầu nguyện bằng chính mình 
và các nan đề của mình, thì chúng ta đang giới hạn bản chất 
của sự cầu nguyện và bó hẹp tầm nhìn của mình chỉ là bản 
thân mình mà thôi. Nếu lời cầu nguyện hướng đến Đức 
Chúa Trời, thì khi chúng ta đến thưa với Ngài về những nan 
đề của mình, nan đề sẽ không còn là trọng tâm của chúng 
ta nữa. Điều này không có nghĩa là nan đề sẽ biến mất hoặc 
được “giải quyết” ngay lập tức; mà có nghĩa là chúng ta sẽ 
có thể đương đầu với chúng, vì chúng ta nương cậy vào Đức 
Chúa Trời, chứ không phải bản thân. 

Tại sao Chúa không đáp lời? Thường thì chúng ta có 
thể không bao giờ biết được tại sao Chúa dường như im 
lặng. Tuy nhiên, một điều chúng ta có thể học được từ câu 
chuyện của A-sáp là sự im lặng của Đức Chúa Trời đã cho 
A-sáp thời gian cần thiết để thay đổi từ chỗ tập chú vào bản 
thân sang tập chú vào Đức Chúa Trời. Mặc dù điều đó khiến 
A-sáp đau đớn, nhưng đã giúp ông đến gần với Chúa hơn, 
đó là điều quan trọng nhất mà Chúa muốn ban cho chúng 

A-SÁP LÀM GÌ?
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ta. Ngài muốn chúng ta biết Ngài và gần gũi với Ngài. Nếu 
Đức Chúa Trời luôn cung ứng giải pháp tức thì cho các nan 
đề của chúng ta, thì chúng ta có tìm biết Ngài không? Thì 
giờ chúng ta dành cho Chúa sẽ rất ngắn ngủi. Chúng ta sẽ 
chỉ biết Ngài như chiếc ‘máy bán hàng tự động’ có thể giải 
quyết nan đề mà thôi.
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Thi Thiên 77:13-20
13 Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Chúa là thánh 
Có thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời chăng?

14 Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ;
Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân.

15 Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Ngài,
Tức là con cháu của Gia-cốp và Giô-sép.

16 Lạy Đức Chúa Trời, khi các dòng nước thấy Chúa, 
Phải, khi các dòng nước thấy Chúa thì sợ hãi,

Và vực sâu run rẩy.
17 Đám mây tuôn nước xuống,

Bầu trời vang tiếng sấm
Và các mũi tên Chúa bay khắp bốn phương

18 Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt;
Tia chớp chiếu sáng thế gian;
Đất chuyển động và rung rinh.

19 Con đường của Chúa ở trong biển,
Các lối của Chúa ở dưới nước sâu,

Còn các dấu chân Chúa không ai thấy được.
20 Chúa dùng tay Môi-se và A-rôn

Để dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên.
—Thi Thiên 77:13-20

Khi A-sáp thay đổi cách nhìn và bắt đầu trò chuyện 
với Chúa về chính Ngài, ông đã suy gẫm và nghĩ đến 
điều gì? 

THI THIÊN 77:13-20
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Công Việc Cứu Chuộc Của Chúa. A-sáp nhớ lại cách 
Chúa đã “chuộc” (c. 15) dân sự Ngài trong quá khứ. Chuộc cái gì 
đó nghĩa là mua lại hoặc lấy lại quyền sở hữu. Vậy, A-sáp đang 
nhớ về những lần Chúa đã giải cứu dân sự Ngài khỏi hoạn nạn 
hoặc kẻ thù và đem họ trở về trong sự bảo vệ của Ngài. 

Cơ Đốc nhân cũng có thể nhớ lại cách Chúa đã cứu 
chuộc họ khỏi cuộc đời xa cách Ngài và đáng bị hình phạt. 
Khi Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đến thế gian, Ngài 
đã làm vậy để trả giá cho việc chúng ta khước từ Đức Chúa 
Trời. Tất cả chúng ta đều sống như thể Chúa không thực sự 
quan trọng, thích làm mọi việc theo cách của mình hơn. Đây 
chính là “tội lỗi”. 

“Đức Chúa Trời đã làm cho [Chúa Giê-xu] Đấng không 
hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy 
chúng ta được trở nên công chính [hoàn hảo] trước mặt Đức 
Chúa Trời” (II Cô. 5:21). Đức Chúa Cha đã làm cho Đấng Vô 
Tội, là Chúa Giê-xu, phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã trả hình phạt tội lỗi thế cho chúng ta để 
chúng ta có thể được chuộc (được đem trở về với Đức Chúa 
Trời). Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh, chết thế cho chúng ta, 
và rồi sống lại. Chúa Giê-xu mời gọi mọi người cùng Ngài 
bước vào sự sống mới với Đức Chúa Trời. 

Như sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời là khởi điểm cho 
lời cầu nguyện của A-sáp, đó cũng là trọng tâm tuyệt vời cho 
cuộc trò chuyện giữa chúng ta với Chúa. Khi chúng ta nói 
rằng: “Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Ngài” (Thi. 

77:15), chúng ta được nhắc nhở rằng mình phụ thuộc vào Chúa 
nhiều ra sao. Chúng ta không thể thuộc về Ngài bằng sức lực 
hoặc khả năng riêng của mình. Chúng ta thuộc về Ngài dựa 
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vào điều Chúa Giê-xu đã làm và bằng cách tin cậy Ngài. Đây 
là cách chúng ta phải sống mỗi ngày và đối mặt với mọi thử 
thách— nương cậy nơi Đức Chúa Trời và đến gần Ngài. 

Sự Vĩ Đại Của Chúa. Cùng với việc nhớ đến những hành 
động cứu chuộc của Chúa, ông đã suy gẫm về sự vĩ đại, quyền 
năng và sức mạnh của Ngài. Cơ Đốc nhân có thể suy gẫm về 
nhiều điều Chúa đã làm trong cuộc đời họ. Họ cũng có thể tra 
xem Kinh Thánh để biết về cuộc đời, sự dạy dỗ và các công 
việc của Chúa Giê-xu. Ngài là “sự viên mãn” của Đức Chúa 
Trời (Côl. 1:15, 19) và chúng ta có thể đọc biết về sức mạnh cùng 
tình yêu lạ lùng của Ngài. Không gì có thể đánh bại hoặc thắng 
hơn Chúa Giê-xu. Thật ra, Ngài đã phán với các môn đồ: “Các 
con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta 
đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Các quyền lực và sức mạnh 
khiến chúng ta sợ hãi đều ở dưới sự điều khiển của Đức Chúa 
Trời. Điều khiến bạn sợ hãi lại run sợ trước Ngài. 

Bạn có thể nói: “Nhưng Chúa Giê-xu đã bị hành hình 
trên thập tự giá! Vậy, Ngài đã bị đánh bại bởi một thứ: Sự 
chết.” Thực ra, sự chết của Chúa Giê-xu là kế hoạch của 
Đức Chúa Trời từ ban đầu để cứu chúng ta. Và hơn thế nữa, 
Chúa Giê-xu đã bước ra khỏi phần mộ ba ngày sau đó. Chúa 
Giê-xu đã đánh bại mọi kẻ thù, thậm chí là sự chết. Bất kể 
đối mặt với khó khăn nào, chúng ta đều có thể tin cậy Chúa 
sẽ giúp chúng ta vượt qua. 

A-sáp còn suy gẫm về việc thiên nhiên thuộc về Đức 
Chúa Trời ra sao. Ông viết: “Đám mây tuôn nước xuống, 
bầu trời vang tiếng sấm và các mũi tên Chúa bay khắp bốn 
phương. Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt; tia chớp chiếu 
sáng thế gian; đất chuyển động và rung rinh” (Thi. 77:17-18). 

THI THIÊN 77:13-20
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Không gì trong thế gian này lớn hơn Đức Chúa Trời. Ngài 
nắm quyền kiểm soát. 

Trong những lúc mà mọi hy vọng đều tan biến và dường 
như không có lối thoát, chúng ta cần đặt lòng tin vào Chúa 
và tập chú vào Ngài. Ngài đã làm mọi điều cần thiết để cứu 
chuộc chúng ta, và Ngài vĩ đại hơn bất kỳ nan đề nào. Ngài 
có thể không đáp lời theo cách chúng ta mong đợi hoặc thời 
điểm chúng ta mong đợi. Nhưng chúng ta cần tin rằng kế 
hoạch của Ngài là hoàn hảo. Chúng ta không thể hình dung 
được điều Chúa sẽ làm, nhưng chúng ta có thể tin rằng bất 
kỳ điều gì Ngài làm sẽ là điều tốt nhất cho chúng ta. 

Phẩm Tính Và Thái Độ Của Chúa Đối Với Chúng Ta. 
Lẽ thật cuối cùng mà A-sáp khám phá ra là: Chúa là Người 
Chăn của dân sự Ngài. Ông viết: “Chúa dùng tay Môi-se và 
A-rôn để dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên” (Thi. 77:20). Tại 
đây, A-sáp đang nhớ về một thời gian cụ thể khi Chúa giải 
cứu dân Ngài khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, dẫn dắt họ “như một 
đàn chiên”. Ngài đã dùng Môi-se và A-rôn để ‘chăn dắt’ dân 
sự ra khỏi nước đó và cuối cùng dẫn vào vùng đất mà Ngài 
đã dành riêng cho họ. 

Ý tưởng Chúa là Người Chăn của chúng ta là một hình 
ảnh tuyệt vời để nghĩ đến. Người chăn luôn ở với chiên của 
mình, luôn biết chiên của họ cần gì và luôn chu cấp cho 
chúng. Và khi phải dẫn đàn chiên của mình đi qua những 
chỗ nguy hiểm, họ đảm bảo không một con chiên nào bị lạc 
mất. Đàn chiên phụ thuộc 100% vào người chăn của chúng. 

Đây là cách chúng ta nên nghĩ về Đức Chúa Trời. Chúng 
ta là chiên; Ngài là Người Chăn của chúng ta. Ngay cả trong 
những lúc khó khăn, chúng ta vẫn có thể nói: “Đức Giê-hô-
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va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi. 23:1). 
Tại sao? Vì Ngài quan tâm đến chúng ta và sẽ không bao 
giờ lìa hoặc bỏ chúng ta (Hê. 13:5). 

Chúa Giê-xu đã xưng mình là Người Chăn Nhân Lành. 
Ngài đã giải thích mối quan hệ giữa Ngài với chiên của 
Ngài (chúng ta) như sau: 

“Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta 
biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì 
bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình... Chiên ấy sẽ nghe 
tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. 
Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình 
để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, 
nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng 
sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi 
Cha Ta.” —Giăng 10:14-18

Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy Chúa im lặng, chúng 
ta cần nhớ rằng Ngài là Người Chăn của chúng ta. Chúng 
ta luôn ở trong sự chăm sóc bảo vệ của Ngài, ngay cả khi 
chúng ta không nhận ra điều đó. Đức Chúa Trời luôn chăn 
dắt đàn chiên của Ngài. Chúa Giê-xu, Người Chăn Nhân 
Lành của chúng ta đã chết vì chúng ta (Giăng 10:15) và sống lại 
(c.18) để đưa chúng ta trở về “ràn chiên” của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta thuộc về Ngài và Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta, 
bất kể chúng ta phải đối mặt với thử thách nào.

Nếu bạn đang tranh chiến với việc cầu nguyện hoặc một 
thách thức nào đó và bạn không cảm nhận được Chúa đáp 
lời, hãy chia sẻ với một lãnh đạo hội thánh hoặc một Cơ 
Đốc nhân mà bạn biết. Họ có thể khích lệ bạn và cùng bạn 
trò chuyện với Chúa.

THI THIÊN 77:13-20
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Khám Phá 

Loạt bài Khám Phá đem đến sự dạy dỗ từ Lời Chúa cho các 
Cơ Đốc nhân. Dù bạn là một tân tín hữu hay một tín hữu 
trưởng thành, chúng tôi đều có những loạt bài học Kinh 
Thánh ngắn về nhiều chủ đề quan trọng.

Tại Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày, sứ mệnh của chúng tôi 
là làm cho Kinh Thánh, là nguồn của sự khôn ngoan có 
quyền năng biến đổi đời sống trở nên dễ hiểu và dễ tiếp 
cận đối với mọi người. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ quý 
độc giả đến gần Đức Chúa Trời hơn và chia sẻ đức tin của 
mình với nhiều người khác. Xin chia sẻ loạt bài Khám Phá 
này với những người mà bạn nghĩ sẽ ích lợi cho họ. Bạn 
có thể đề nghị để được nhận sách về các chủ đề ở trang 
web Khám Phá.

Tất cả các nguồn tài liệu đều có sẵn cho mọi người sử dụng 
mà không buộc phải có bất cứ sự đóng góp nào. Tuy nhiên, 
nếu bạn ao ước hỗ trợ tài chính cho Mục vụ Lời Sống Hằng 
Ngày, thì bạn có thể làm điều đó theo đường dẫn dưới đây. 


