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 Mùa hè đã đến với các em học sinh. Nhiều 

em trông đợi những ngày nghỉ hè sau 9 

tháng phấn đấu với sách vở. Có những em 

trông đợi được đi trại hè. Có em được theo 

cha mẹ về Việt Nam, hay đến thăm những 

danh lam thắng cảnh khác. Cũng có nhiều 

em không biết 

làm gì cho hết 

ngày. Đây là 

mối lo nghĩ của 

nhiều phụ 

huynh, nhất là 

những gia đình 

bận rộn vì sinh 

kế. Hội Thánh 

Báp Tít Sugar 

Land vẫn mong 

thực hiện được 

những chương 

trình chăm sóc cho các em vào dịp này.  

Hội Thánh sẽ có hai chương trình vào hạ 

tuần tháng Sáu. Ngày 17 là ngày Thân Phụ - 

Father’s Day. Năm ngoái các em thanh thiếu 

niên đã gia công rửa xe cho cha mẹ. Dưới 

ánh nắng Texas, những vòi nước tạt vào 

người làm các em tươi mát và những nụ cười 

hài lòng của cha mẹ càng làm các em thêm 

vui thích. Nhiều em vẫn từng nói, “We can’t 

wait until Father’s Day 2012,” và trông đợi 

Hội Thánh tổ chức ngày “Rửa Xe Cho Cha.” 

Năm nay các em cũng muốn mời tất cả quý 

phụ huynh cư ngụ gần Hội Thánh mang xe 

đến để các em rửa miễn phí, hầu các em có 

cơ hội bày tỏ lòng hiếu thảo. 

Từ chiều Thứ Năm 21-6-12, Hội Thánh sẽ 

có chương trình Thánh Kinh Hè cho các em 

trong tuổi tiểu học. Đây là dịp để các em học 

hỏi về những lời dậy 

dỗ trong Kinh 

Thánh hầu các em 

biết cách cư xử sao 

cho vừa đẹp lòng 

Chúa vừa đẹp lòng 

người. Giờ giấc và 

chương trình sẽ 

được trình bày trong 

trang bên trong. 

Kính mời quý vị ghi 

tên cho con em 

trong lứa tuổi tiểu 

học để các em có cơ hội tham gia một 

chương trình lành mạnh xây dựng cá tính tốt. 

Ngoài ra, Hội Thánh cũng đang nghiên cứu 

những chương trình khác để phục vụ đồng 

bào. Xin quý vị mạnh dạn cho Hội Thánh 

biết những nhu cầu của mình. Hội Thánh sẽ 

tùy khả năng và chương trình chung mà đáp 

ứng những nhu cầu thiết yếu. Với nguyện 

vọng đó, chắc chắn Hội Thánh cũng cần thiết 

sự tiếp tay của những vị có tâm huyết và 

điều kiện.|.  
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Hội Thánh Báp Tít   

Sugar Land 
8000 Clodine Rd, Houston, TX 77083 

Điện thoại 281-302-5593 

htbtsugarland@gmail.com 
Mục sư quản nhiệm:  Bùi Thế Hiền 

Sinh Hoạt Ngày Chúa Nhật 

Trường Chúa Nhật    9:45-10:45 

Thờ Phượng           11:00-12:15 

Thông Công              12:15-1:00 

Tập Hát                       1:00-2:30 

Lớp Việt Ngữ 

Chiều Chúa Nhật         1:00-2:30 

Lớp Computer 

Trưa Thứ Năm          12:00-2:30                    

Nghiên Cứu Kinh Thánh 

Tối Thứ Tư          9:00-10:00 PM 

Gọi điện thoại    1-712-432-0900 

Sau đó bấm mã số     571198 # 
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Con Gái và Cha 
Bạn có dành thời giờ trò chuyện với con 
không? 

Con Gái gần tám tuổi vẫn đòi phải có Cha bên cạnh 
mới ngủ được. Nhiều khi Cha muốn tranh thủ buổi 
tối làm một số công việc nhưng nhìn vẻ mặt làm bộ 
tội nghiệp của Con Gái thấy mắc cười mà xiêu lòng. 
Thôi thì công việc để hôm sau cũng được nhưng thời 
gian trò chuyện với con thì không phải lúc nào cũng 
có. 
Con Gái gọi thời gian trò chuyện với 
Cha trước lúc ngủ là “Pray and talk 
about the day.” Sau khi dọn dẹp các 
con thú nhồi bông trên giường để có 
chỗ cho Ba nằm, Con Gái kể cho Ba 
nghe về những việc Con Gái làm trong 
ngày. Từ chuyện học gì chơi gì ở 
truờng cho đến chuyện về nhà chơi 
với mấy con chó ra sao.  

Thật dễ thương khi nghe con trẻ kể 
chuyện. Có hôm Con Gái kể hôm nay 
ở trường con có “a looong line of cus-
tomers” - nhiều “khách hàng” xếp 
hàng chờ chơi nhảy dây bằng sợi dây 
thun Mẹ thắt cho từ các cọng dây 
thun cột đồ giống như ở Việt Nam. 
Con nít Mỹ chơi nhảy dây bằng dây 
nylon mua ở cửa hàng. Con Gái rất tự 
hào có sợi dây thun độc quyền Mẹ 

làm không ai có. Vui khi thấy con biết chia sẻ và được 
bạn bè quý mến. 

Khi Con Gái đã kể hết chuyện trong ngày, Cha thường 
hỏi Con Gái có muốn cảm ơn Chúa điều gì và muốn 
cầu xin Chúa điều gì không. Đôi khi những điều mình 
cảm thấy bình thường nhưng con trẻ rất trân trọng. 
Con cảm ơn Chúa vì Cha nấu bữa cơm chiều ngon 
cho cả nhà (thỉnh thoảng Cha cũng trổ tài nấu nướng, 
không biết ngon không nhưng Con Gái ủng hộ hết 
mình!), Con Gái cảm ơn vì Mẹ dẫn đi trượt băng (ice 

skating), vì con có thời gian chơi 
với Củ Riềng Củ Gừng (tên hai con 
chó nhà tôi), con cảm ơn vì có 
khách tới nhà chơi, con cầu xin 
Chúa cho một con gấu nhồi bông 
Build-A-Bear... Cha nói lời cầu 
nguyện rồi hai cha con im lặng ngủ. 
Cha đợi cho Con Gái ngủ say mới 
trở về phòng mình.  

Rồi Con Gái sẽ lớn lên, có thêm 
bạn bè, có chuyện riêng tư…. Đến 
một lúc nào đó Con Gái sẽ không 
thể chia sẻ hết mọi việc với Cha. 
Bây giờ Cha muốn dành nhiều thời 
gian trò chuyện với con, hy vọng sẽ 
kéo dài thời gian mà Con Gái còn 
muốn trò chuyện với mình. Bạn có 
nhớ lần gần đây nhất bạn trò 
chuyện với con nhiều hơn 10 phút 
là khi nào không? 

Chữ Hiếu Của Người Tin lành 

Có phải người Tin lành bất hiếu vì không 
cúng giỗ khi ông bà cha mẹ qua đời? 

Kính hiếu cha mẹ là một trong Mười Điều Răn của 
Chúa mà người Tin lành thuộc lòng và làm theo. Điều 
răn Thứ Năm dạy rằng “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, 
hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Người Tin lành không 
bày đồ ăn trên bàn thờ, thắp nhang cúng bái vì ông 
bà, cha mẹ qua đời không thể trở về hưởng được 

những của lễ vật chất mà con cháu có lòng thành 
cúng giỗ.  Có hiếu theo tinh thần đạo Chúa là: 

- Lúc ông bà cha mẹ còn sống, con cháu phải hết lòng 
chăm sóc, phụng dưỡng, kính yêu. Có của ngon vật lạ 
thì đem kính biếu cho ông bà, cha mẹ dùng. Chớ 
đừng để “sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi.” 
Con cháu phải thường xuyên thăm hỏi săn sóc ông bà 
cha mẹ. Người Tin lành sống làm sao để ông bà cha 
mẹ luôn vui lòng và hãnh diện về mình. 

- Lúc ông bà cha mẹ qua đời, con cháu phải hiệp 
nhau lo tang lễ trang trọng tươm tất. 

- Sau khi ông bà cha mẹ qua đời, con cháu phải 
tiếp tục giữ gìn tiếng thơm của ông bà cha mẹ. 
Nếu có khả năng thì tổ chức những ngày kỷ niệm 
người thân đã qua đời, mời bà con dòng họ lại, 
nhắc nhở công ơn của người quá cố, truyền lại 

những điều dạy dỗ, gương sáng của tiền nhân 
cho những người còn sống, và cầu nguyện xin 
Chúa thêm sức cho con cháu để có thể tiếp tục 
noi gương sáng của tổ tiên mà sống ở đời. Đó 
chính là  chữ Hiếu của người Tin lành. 

Tin Hoạt Động Hội Thánh 
Để tôn vinh quý bà nhân dịp Lễ Hiền Mẫu 

15/3/2012, quý ông đã trồng  tặng mỗi quý bà 

trong Hội Thánh một bụi hồng knock-out. Ngoài 

ra, các ông cũng đã phục vụ quý bà một bữa ăn 

thật ngon và chu đáo. 

Nhân ngày Lễ Memorial Day, Hội thánh đã tổ 

chức thờ phượng và picnic tại công viên Pecan, 

New Territory vào ngày 27/5/2012. Cảm tạ Đức 

Chúa Trời ban cho một ngày đẹp trời, các thành 

viên Hội thánh và bạn bè đến dự đã có buổi dã 

ngoại thật sảng khoái và đầy tình yêu thương.  

Các Hoạt Động Trong Tháng Sáu 
Lễ Father Day, Chúa Nhật, ngày 17 tháng 6: Ban Thanh Thiếu Niên Hội thánh sẽ tổ chức rửa xe miễn 
phí cho các bậc cha mẹ. Xin mời quý vị đem xe đến tham dự chương trình này cùng Hội thánh. 

Thánh Kinh Mùa Hè từ Thứ Năm 21/6 đến Chúa Nhật  24/6: Hội thánh tổ chức học kinh thánh và các 
hoạt động vui chơi giải trí như học hát, học vẽ, làm thủ công… cho các em từ 5 đến 11 tuổi. Xin gọi số 
832-289-2357 hoặc vào website www.NiemHyVong.org để biết thêm chi tiết và đăng ký tham dự. 

Chương trình Điểm Hẹn, thứ Bảy 23/6, 6:30 PM—9:30 PM: Hội thánh muốn tạo một Điểm Hẹn cho 
các gia đình Việt Nam trong vùng đến giải trí lành mạnh vào cuối tuần. Các hoạt động bao gồm hát 
karaoke, cờ tướng, xem phim, chơi game Wii (cho trẻ em). Kình mời quý đồng hương tham dự. 


