


Lôøi ngoû

 Chúng tôi thật vui mừng khi được làm quen với bạn và 
dâng lời cảm tạ Ngài, Đấng đã ban cho chúng ta cuộc gặp gỡ 
này. Bởi vì "Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin 
chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng 
nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn."_ Mục sư 
Martin Luther 
 Thời gian thật chóng qua và cuộc đời thường hay thay 
đổi. Điều mà bạn mơ ước làm hôm nay có phải vẫn còn trong 
mong muốn? Đường đời mà bạn đang đi có phải vẫn còn chưa 
thoả chí - một ngày chợt nhận ra khi dừng lại trên đường? Có 
những ước mơ nào từ những ngày của tuổi mới lớn vẫn chưa 
một lần thực hiện, hay những mong ước đó vẫn còn nằm trong 
những nỗi mong chờ? 
 "Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng 
đáng." Xin mượn lời của một tác giả khuyết danh làm lời ngỏ 
cho sự muộn màng thời gian mà chúng tôi đang muốn cho đi; 
chỉ với một ước mong: bạn sẽ dành chút thời gian, dù thật ngắn, 
đọc thật nhanh, dù đang vội vã, để được hưởng thật trọn vẹn 
niềm hạnh phúc xứng đáng được đền bù!
 
 Ơn lành là phước hạnh được ban cho từ Trời. Nguyệt san 
ƠN LÀNH là một món quà mà quý bạn nhận được từ Chúa. 
Nguyện Chúa chúc phước trên tấm lòng rộng mở của quý bạn 
trên cuộc hành trình mà chúng ta sẽ cùng đi.

Ơn Lành nhận được đến từ Trời
Cuộc sống muôn đời ban khắp nơi.

Thập giá vì ta quên sự sống
"Tình yêu cứu chuộc" bởi Ngôi Lời.

      Trân trọng,
               Ban biên tập.



Lễ Tạ ơn (tiếng Anh: Thanksgiving) 
là một ngày lễ hàng năm được tổ 
chức chủ yếu tại Hoa Kỳ và 
Canada. Có ý nghĩa lúc đầu là 
mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn 
Thiên Chúa đã cho sống no đủ và 
an lành. Ngày nay, tại Hoa Kỳ, lễ 
Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ 
Năm lần thứ tư của tháng 11 vì thế 
ngày này có thể không phải là ngày 
thứ năm cuối cùng của tháng 11 
như nhiều người lầm tưởng (thí dụ 
năm 2012 có đến 5 ngày thứ năm). 
Tại Canada, nơi có cuộc thu hoạch 
sớm hơn, ngày lễ này được tổ chức 
vào ngày thứ Hai lần thứ hai của 
tháng 10.
Vào khoảng thế kỷ 16-17, một số 
người theo Công giáo và Thanh 
giáo tại Anh bị hoàng đế lúc đó bắt 
cải đạo để theo tôn giáo của ông ta, 
trong cuộc Cải cách Tin Lành. 
Những người này không chấp nhận 
và bị giam vào tù. Sau khi giam một 
thời gian vị hoàng đế truyền họ lại 
và hỏi lần nữa, họ vẫn quyết không 
cải đạo. Hoàng đế không giam họ 

vào tù nữa mà nói với họ rằng nếu 
họ không theo điều kiện của ông ta 
thì họ phải rời khỏi nước Anh. 
Những người này rời khỏi Anh đến 
Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm 
nhận ra mình không thể hoà nhập ở 
nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ 
bị mất gốc, một số nhóm người rời 
khỏi Hà Lan để đến Tân Thế Giới 
(Châu Mỹ) sinh sống, và sau này 
thường được gọi là "Người hành 
hương" (Pilgrims). Những người 
này đi trên một con thuyền tên là 
Mayflower, họ đặt chân đến Thuộc 
địa Plymouth thuộc vùng Tân Anh 
(New England) khi đang mùa đông. 
Đói và lạnh, một nửa trong số họ 
không qua nổi mùa đông khắc 
nghiệt. Đến mùa xuân, họ may mắn 
gặp được những thổ dân da đỏ tốt 
bụng và cho họ ít lương thực. 
Người da đỏ dạy họ những cách 
sinh tồn ở vùng đất này như cách 
trồng hoa màu, săn bắt,... 
Khi người Pilgrims đã có thể tự lo 
cho bản thân được, họ tổ chức một 
buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời vì đã 
cho họ có thể sống đến ngày hôm 
nay, họ mời những người da đỏ và 
cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về 
sau, hằng năm con cháu của người 
Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để 
cảm ơn cho những gì tốt đẹp đã đến 
với cuộc sống.

LỊCH SỬ  NGÀY LỄ TẠ ƠN
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Theo tài liệu, buổi lễ tạ ơn đầu tiên 
tại Hoa Kỳ, do người Pilgrims tổ 
chức, là vào năm 1621 tại Thuộc 
địa Plymouth, ngày nay thuộc 
Massachusetts, sau một vụ thu 
hoạch tốt.
Lễ Tạ ơn thường được tổ chức với 
một buổi tiệc buổi tối cùng với gia 
đình và bạn bè với món thịt gà tây. 
Tại Canada và Hoa Kỳ, nó là một 
ngày quan trọng để gia đình sum 
họp với nhau, và người ta thường 
đi xa để về với gia đình. Người ta 
thường được nghỉ bốn ngày cuối 

tuần cho ngày lễ này tại Hoa Kỳ: 
họ được nghỉ làm hay học vào 
ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần 
đó. Lễ Tạ ơn thường được tổ chức 
tại nhà, khác với ngày Lễ Độc lập 
Hoa Kỳ hay Giáng Sinh, những 
ngày lễ mà có nhiều tổ chức công 
cộng (như đốt pháo hoa hay đi hát 
dạo). Tại Canada, nó là một cuối 
tuần ba ngày, người ta thường 
được nghỉ vào ngày thứ Hai thứ 
nhì của tháng 10 mỗi năm. Lễ tạ ơn 
năm 2016 sẽ là ngày 10 tháng 10.
(Theo wikipedia.)
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Một chiếc lá

Tôi không là chiếc lá,
Một chiếc lá thật xinh,
Nằm ưỡn mình trong nắng,
Khoe sắc thắm trên cành.

Tôi không là chiếc lá,
Một chiếc lá úa vàng,
Nương tựa cành cây ngang,
Chợt thẫn thờ theo gió.

Tôi không là chiếc lá,
Một chiếc lá héo tàn,
Chợt bay đi gượng gạo ,
Dưới bàn chân dẫm nát.

Tôi mong làm chiếc lá,
Một chiếc lá ngây thơ,
Trong ước mơ mong chờ,
Một bàn tay che chở.

Tôi mong làm chiếc lá,
Một chiếc lá mầm non,
Được tái sinh trở lại,
Rực rỡ những tiếng cười.

Tôi mong làm chiếc lá,
Một chiếc lá đơn sơ,
Trong tình yêu vô bờ,
Được làm con Chúa Trời.

TNTM
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Bác sĩ Tempieri vừa đặt 
một cái gì đó xuống 
bàn,  rồi nhặt lên, bỏ 
vào một cái khay khác 
đầy những vật dụng như 
kéo, dao, kềm……Chợt 
những tiếng kêu gọi thật 
lớn: Monsieur Q!  
Monsieur Q!...Tôi chợt 
tỉnh dậy như vừa trải 
qua một giấc mơ, mà 
mọi người trong giấc mơ đó đều 
ăn mặc như các cô y tá mà tôi 
thường gặp: một màu xanh đặc 
biệt của bệnh viện, màu xanh của 
hi vọng, của sự xoa dịu hay niềm 
tin của một sự dấn thân? Bốn tiếng 
hôn mê, sự làm việc của các bác 
sĩ, y tá (MRI) chuẩn bị cho cuộc 
giải phẫu ngày mai và vị trí phẫu 
thuật được xác định một cách 
chính xác không ngờ!….
Sáng nay, thứ ba, ngày.....tháng 
....2005. Tám giờ sáng. Vào phòng 
mổ, nhìn từng người làm việc, thật 
chậm rãi, thật kỹ càng. Sự im lặng 
………..làm tôi chợt rùng mình. 
Không phải tôi sợ, mà có lẽ do 
nhiệt độ đang lạnh của phòng giải 
phẫu. Cô y tá thật nhiệt tình, ôm 
lấy tôi và nói: "Tôi sẽ đắp thêm 
cho ông một chiếc mền nữa nhé?" 
……Tôi có đang lo sợ không ???  

Vì là lần đầu tiên vào nằm trong 
phòng giải phẫu ? Hay vì biết chắc 
chắn chút nữa đây, bác sĩ sẽ mổ 
phân nửa sọ bên phải của mình, để 
tìm cách cắt bỏ đi phần tật nguyền 
từ lúc sơ sanh đang làm nghẽn sự 
lưu thông đi về giữa Tim và Não? 

Cánh cửa phòng chợt mở, một bác 
sĩ mang "NET" thật gọn, trùm kín 
phần tóc, với chiếc  “MASH”, bao 
phủ gương mặt, lặng lẽ nhìn tôi 
không nói gì. Chắc là bác sĩ 
chuyên môn về gây mê đây.  Nhìn 
ông ta đọc hồ sơ của tôi, hỏi sơ về 
sức khỏe và kiểm soát lại lần cuối 
tên tuổi được ghi trên tấm thẻ, 
đang cột chặt nơi cườm tay, tôi 
nhắm nghiền mắt lại, trong ý 
tưởng của niềm tin, tôi thầm gọi : 
«XIN CHÚA HÃY Ở CÙNG 
CON!»

NGÖÔØI BAÏN
ĐOÀNG HAØNH
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Một cảm giác rần rần vừa chạy lên 
từ bàn tay, vượt lên đến cườm tay 
và tôi đang chờ cảm giác đó chạy 
lên cao hơn, cao hơn ………Lại 
những tiếng gọi thật to: Monsieur 
Q! Monsieur Q! Cảm giác bị vỗ 
nhẹ vào má ….tôi lại tỉnh dậy.  
Nhưng lần này, sự khát nước thật 
quá kinh khủng mà tôi chưa bao 
giờ trải qua trong đời mình. Đôi 
chân như đang bị những vật gì 
nặng lắm, đè lên, cánh tay tôi mỏi 
quá, muốn dời chỗ để cảm thấy 
thoải mái hơn, nhưng chỉ là mong 
muốn chứ không thể làm gì khác 
hơn được là nằm chờ.
Monsieur Q , ông có khoẻ không? 
Có cảm thấy nhức đầu không? 
Hãy nắm lấy tay tôi và bóp mạnh, 
tôi muốn ông làm như vậy cùng 
lúc và bóp hết sức mình. Tôi làm 
theo như một đứa trẻ ngoan. Rồi 
đến phần đôi chân «pull» và 
«push» ….Ông có biết là ông đang 
ở đâu không?? Thành phố nào? 
Hôm nay là ngày mấy và thứ mấy? 
Tôi lại trả lời theo sự nhận xét của 
mình, giọng nói thật nhỏ và thật 
yếu, nhưng chắc chắn tôi biết là 
mình vừa được giải phẫu xong và 
biết là mình vừa nhớ lại hoàn toàn.
..............................
Giờ này Mẹ tôi đang trên máy bay 
để bay về lại Việt Nam. Trên 
quãng đường xa xôi đó, Mẹ đang 
thật buồn, đang nghĩ về đứa con 
trai của mình: đã giải phẫu chưa ?? 
Kết quả ra sao?? Đã tỉnh lại 

chưa?? Và bên cạnh nó có ai 
không?? Để khi tỉnh dậy được yên 
lòng?? 
Con đang khóc đây, cố cản lại, 
nhưng những giọt nước mắt cứ rơi 
xuống. Cuộc đời này con vẫn là 
đứa con không ra gì, vì vẫn còn 
làm buồn Mẹ. Con đã hứa với 
mình là sẽ không làm buồn Mẹ 
nữa. Không muốn Mẹ lo âu trên 
đoạn đường dài vì tuổi già, sức 
yếu, con đã giấu Mẹ từ một tuần 
nay, từ hôm nhận được tin của 
bệnh viện. Con vẫn nghĩ rằng ngày 
vào bệnh viện sẽ là ngày hôm sau, 
khi Mẹ đã lên máy bay rồi. Nhưng 
vào giờ cuối, một ngày trước khi 
Mẹ về, ngày mỗ được thay đổi và 
nếu con không báo cho Mẹ biết, 
hôm ra phi trường, không thấy con 
Mẹ sẽ buồn và lo âu sẽ nhiều hơn. 
Nên con đã đến nhà vào buổi chiều 
trước ngày Mẹ lên đường để từ giã 
và đã không đành lòng giấu Mẹ 
nữa rồi…….Giờ đây ngồi nghĩ lại, 
những gì được biết qua lời kể lại 
của các em, con biết là Mẹ đã 
muốn dừng chuyến đi, vì lo cho 
con. Mẹ ơi, con yêu và thương Mẹ 
nhiều lắm, Mẹ ơi!!

«Hỡi con hãy vững lòng, đức tin 
con đã làm cho con được lành.» 
(Mathiơ 9:22) Chắc chắn như vậy 
vì Chúa đã chữa lành bệnh cho tôi, 
người mang một malformation (dị 
tật bẩm sinh) trong óc từ lúc mới 
sanh. 
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Và trong những ngày đầu tiên tìm 
hiểu về NGÀI – Đấng Cứu Chuộc, 
tôi đã được phát hiện có một động 
mạch não bị nghẽn. Một tật bẩm 
sinh mà CHÚA đã làm ra, để nhờ 
qua đó, 48 năm sau, tôi có được 
thời giờ nghỉ ngơi. Nhờ thời gian 
nghỉ bệnh này tôi có nhiều thời 
gian hơn để tìm hiểu về CHÚA và 
chấp nhận NGÀI vào lòng. 
 Cuộc đời tôi đã được 
CHÚA sắp đặt, thật tỉ mỉ, tôi đang 
nghỉ bệnh và không phải lo lắng gì 
về tiền bạc. Vì nếu 12 năm trước, 
khi bị ngất xỉu vì một épilepsie 
(chứng động kinh), và nếu lúc đó 
tôi mỗ, sẽ không có được tiền bảo 
hiểm về lương bổng và tiền nhà 
khỏi phải trả như bây giờ. Chúa đã 
ban cho tôi được sự bình an. Và 
qua đó, Người cũng đã ban cho tôi 
một Ân sũng thật lạ lùng. Bởi vì 
CHÚA đã không dùng cách chữa 
bệnh thông thường, như mọi 
người và bản thân tôi nghĩ, mà là 
cách tốt đẹp nhất, vẹn toàn nhất 
của Chúa: Đấng toàn năng, toàn trí 
và toàn vẹn.
 Tôi đã bật khóc khi hiểu 
được: «Vì Đức Chúa Trời luôn 
yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta 
không xứng đáng nhận lãnh Tình 
Yêu Thương của NGÀI». Ca mỗ 
hoàn toàn thành công, ngoài sự 
tưởng tượng của mọi người, các vị 
bác sĩ chuyên khoa giải phẫu, các 
cô y tá bộc lộ sự sung sướng khi 
kết quả đạt được 100%. Thời gian 

mỗ chính xác như dự đoán, đúng 
tám tiếng. Tôi không cần phải thở 
oxygen khi rời phòng mỗ, không 
ói mửa, không sưng mắt 
trái……Và chỉ hai ngày sau, tôi đã 
đứng dậy và đi lại được, rồi được 
bác sĩ cho về nhà.
............................................
 Cơn nhức đầu lại tăng lên, 
lời cầu nguyện của tôi, lời cầu 
thay của các ông bà Mục Sư, của 
các anh chị em trong Hội Thánh 
Montérégie ….Tôi lại thiếp đi 
trong sự vững lòng có Chúa đang 
bên cạnh mình.
...............Nhìn mọi người qua lại, 
tiếng rên rỉ của đau đớn, sự nôn 
mửa của những người nằm xung 
quanh, tôi đã biết rõ là mình đang 
ở đâu. Rồi tôi chợt hiểu một điều: 
trên đời này, trong những lúc đau 
khổ nhất của cuộc đời, trong 
những lúc cô đơn nhất, nguy hiểm 
nhất và hoạn nạn nhất, người mà 
mình nghĩ sẽ là Mẹ, vợ, anh chị 
em hay con cái…. sẽ bên cạnh 
mình….Nhưng đã không phải như 
vậy. Vì tôi vừa cảm nhận được là: 
Chúa Giê-Xu, đã ở bên cạnh tôi 
như một Người Bạn Đồng Hành - 
Người đã không bỏ chúng ta, và là 
người duy nhất, trong mọi hoàn 
cảnh, luôn bên cạnh để cứu chúng 
ta, để chia sẻ sự đau đớn cho 
chúng ta như Người đã làm: đã 
chịu chết trên Thập Tự giá để cứu 
chuộc tội lỗi cho con người.
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Tôi lại bật khóc, những giọt nước 
mắt lại rơi xuống, khi tôi tâm sự 
với cô y tá, và kể cho cô nghe về 
cảm nhận này…..nhưng những 
giọt nước mắt đó đã không giống 
như những giọt nước mắt ngày 
nào hay trước đó, mà những giọt 
nước mắt đang rơi xuống đó, 
đang reo vui, reo vui, thật to 
…thật to…để mọi người trên thế 
gian này nghe được, để mọi người 
trên thế gian này cảm nhận được. 
Ở một nơi nào đó, trong đời sống 
của loài người, có một NGƯỜI, 
Đấng cứu chuộc, đang sống, và 
yêu thương chúng ta như CHA đã 
yêu thương NGƯỜI………….
 Chúa ơi , con phải biết 
TRI ÂN NGÀI, vì những kết quả 
mà các bác sĩ đạt được, sự bình 
phục nhanh chóng không ngờ của 
con, chỉ có thể giải thích bằng 
một điều duy  nhất: CHÚA đã đặt 

đôi tay mầu nhiệm và đầy Tình 
Yêu Thương của NGÀI trên mọi 
người, trên mọi phương tiện máy 
móc, để giúp cho cuộc giải phẫu 
được thành công trọn vẹn, để 
chữa lành bệnh cho con. Chúa ơi, 
con phải biết làm sao và phải  
sống sao để được làm sáng danh 
NGÀI. Cầu xin Chúa hãy ban 
phát cho tất cả các con cái của 
Chúa, cho tất cả những ai đang có 
được niềm tin về NGÀI, xin CHA 
hãy ban phát cho nhiều hơn nữa. 
Cầu xin Chúa, xin Người ban phát 
cho họ như đã ban cho con. 
« Nguyện xin anh em được sự 
bình an, sự yêu thương cùng đức 
tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là 
CHA, và bởi Đức Chúa Giê xu 
CHRIST! » (Êphêsô 6:23)

Quách Hữu Phúc
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Nếu bạn muốn người khác biết Đấng Christ sẽ làm gì cho họ, 
hãy nói điều Ngài đã làm cho bạn. (Our Daily Bread)
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Gioït Nöôùc Maét Reo Vui

Tôi vẫn đi trong đam mê trần thế
Và cuộc đời vẫn le lói ngọn đèn.
Có phải chăng tiền tài là Hạnh Phúc
Là nhà cao là danh vọng, uy quyền?
Để một ngày trong đêm tối triền miên
Chợt nhìn lại, ôi cuộc đời khô cạn ….
Rồi bệnh hoạn, cô đơn và buồn chán.
Không Niềm Tin, không ánh sáng, tình thân
Vẫn mong mỏi một ngày tôi tìm được
Sự yên lành trong cuộc sống bình an.
Trong khắc khoải của cuộc đời tuyệt vọng
Đâu niềm tin đâu ánh sáng chờ mong?
Chợt đêm tối; kìa, như Người trở lại
Đang nhìn tôi với đôi mắt thật buồn.

TNKT

Rồi từ đó lòng tôi như chợt tỉnh
Cuộc đời mình cần phải có Niềm Tin.
Chúa đã ban vì là Đấng giữ lời,
Ôi bên Chúa, có Người là tất cả
Phép nhiệm mầu lần nữa lại ban ra
Cứu hồn tôi như muôn vạn linh hồn
Đang khô héo sống cuộc đời vắng Chúa
Người trở về nhắc nhở với yêu thương
Và tha thứ như Người hằng tha thứ…..

Giọt nước mắt chợt rơi, tôi lại khóc
Thêm một lần, cứu Chúa chuộc tội tôi
Giọt nước mắt lại rơi vì xúc động;
Trong tình yêu đầy tha thứ bao dung
Giọt nước mắt lại rơi và rơi mãi…
Vì reo vui để ca tụng danh Ngài
Giọt nước mắt lại rơi và rơi mãi…
Để reo vui tôi có Chúa trong đời.
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Hãy Biết Ơn 
Về Những Gì Bạn Đang Có

Một đứa bé trai bị 
mù, ngồi bên lề 
đường, với một cái 
nón đặt gần chân 
nó. Nó dựng một 
tấm bảng có ghi 
như vầy: “Tôi bị 
mù, xin giúp tôi”. 
Trong cái nón của 
nó, lúc đó chỉ có 
thưa thớt một vài 
đồng bạc cắc.

Một người đàn ông đi qua. Ông ta 
thò tay vào túi, lấy ra vài đồng bạc 
rồi thả vào cái nón. Sau đó, ông với 
tay lấy cái bảng, xoay mặt sau ra 
phía trước và ghi một vài chữ lên 
đó. Ông để tấm bảng lại chỗ cũ để 
những ai qua lại có thể đọc được 
hàng chữ mới ông vừa viết lên đó.
Sau đó cái nón của đứa bé mù bắt 
đầu có nhiều tiền. Bây giờ, có 
nhiều người hơn hồi sáng cho tiền 
đứa bé mù này. Buổi chiều hôm ấy, 
người đàn ông đã đổi hàng chữ 
trên tấm bảng, quay trở lại tìm đứa 
bé để xem tình hình ra sao. Đứa bé 
mù nhận ra bước chân của người 
đàn ông này và hỏi: “Có phải chính 
ông đã đổi những hàng chữ trên 
tấm bảng này? Ông đã viết gì trên 
tấm bảng vậy?”

Người đàn ông 
bèn đáp: “Chú chỉ 
ghi ra sự thật mà 
thôi. Những gì 
chú ghi ra trên 
tấm bảng cũng 
giống như câu 
cháu đã ghi, 
nhưng chỉ theo 
một cách thức 
khác thôi”
Người đàn ông đã 

viết trên tấm bảng như sau: “Hôm 
nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi 
không thấy được”.
Quý vị và các bạn có nghĩ rằng 
hàng chữ của đứa bé và hàng chữ 
của người đàn ông có cùng nói lên 
một điều không?
Dĩ nhiên, cả hai hàng chữ đều cho 
người ta biết cậu bé bị mù. Nhưng 
hàng chữ thứ nhất chỉ nói rằng đứa 
bé bị mù, vậy thôi. Nhưng hàng 
chữ thứ hai nói với mọi người rằng 
họ thật là may mắn bởi vì họ không 
bị mù. Bây giờ quý vị có còn ngạc 
nhiên vì sao hàng chữ thứ hai, do 
người đàn ông viết, gặt hái nhiều 
kết quả cho cậu bé mù.
Kính thưa quý thính giả,
Giáo sư tâm lý Lee Ross nói: “Thế 
giới này có thể là một nơi tệ hại và 
tàn nhẫn – nhưng cùng một lúc, nó 
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có thể là một thế giới phong phú 
và tuyệt vời. Cả hai sự thật đều 
đúng cả”
Kinh Thánh có nhắc nhở: “Hãy 
mãi mãi vui mừng, cầu nguyện 
không ngừng, và tạ ơn Chúa trong 
mọi tình huống môi trường” (I 
Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18)
Hãy sáng tạo và thay đổi cách nhìn 
cũng như cách suy nghĩ. Hãy sống 
một đời sống mà không viện lý do 
này, nguyên nhân nọ để thoái thác 
trách nhiệm trong tình yêu. 
Khi cuộc đời đem đến 100 lý do 
muốn ta khóc, hãy chỉ ra cho cuộc 
đời biết bạn có 1000 lý do để cười. 
Đừng cứ tiếc nuối quá khứ. Hãy 
tin cậy trong hiện tại. Cũng chuẩn 
bị cho tương lai với một niềm tin.
Hãy cảm tạ ơn Thượng Đế về 
những gì bạn đang có. Hãy tin cậy 
vào tình yêu của Ngài bằng cách 
tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là 
Đấng đã chết thay, đền nợ tội thế 
cho quý vị và tôi. Trong Chúa 
Giê-xu, quý vị và tôi được tha 
trắng tội và được quyền thừa 
hưởng mọi điều quý báu nhất của 
Đấng Tạo Hóa, ngay trong cuộc 
sống hiện tại và trong tương lai đời 
đời bên cạnh Ngài, như chính lời 
Chúa Giê-xu khuyên bảo:
“Ta khuyên các con đừng lo âu vì 
vấn đề cơm áo. Đời sống không 
quý hơn cơm nước sao? Thân thể 
không trọng hơn quần áo sao? 
Các con xem loài chim bay liệng 

trên trời, chúng chẳng gieo, gặt, 
cũng chẳng tích trữ vào kho, thế 
mà chúng vẫn sống, vì Cha các 
con trên trời nuôi chúng. Các con 
không có giá trị hơn loài chim 
sao? Trong các con có ai lo âu mà 
kéo dài đời mình thêm được một 
giờ không?
“Sao các con lo âu về quần áo? 
Hãy xem hoa huệ ngoài đồng, 
chúng chẳng làm việc nặng nhọc, 
cũng chẳng xe tơ kéo chỉ. Thế mà 
giàu có sang trọng như vua 
Sa-lô-môn cũng không được mặc 
áo đẹp bằng hoa huệ. Cỏ hoa 
ngoài đồng là loài sớm nở tối tàn 
mà Thượng Đế còn cho mặc đẹp 
như thế, lẽ nào Ngài không cung 
cấp y phục cho các con đầy đủ hơn 
sao? Tại sao các con thiếu đức tin 
đến thế? Vậy các con đừng lo âu 
về cơm áo, là những thứ người 
ngoại đạo mãi lo tìm kiếm, vì Cha 
các con trên trời thừa biết nhu cầu 
của các con. Nhưng trước hết các 
con phải tìm kiếm Thượng Đế để 
được Ngài tha tội và ngự trị trong 
lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi 
nhu cầu cho các con. Vì thế, các 
con đừng lo âu về tương lai. Ngày 
mai sẽ lo việc ngày mai; nỗi khó 
nhọc từng ngày cũng đã đủ rồi.” 
(Ma-thi-ơ 26:25-34)

Tùng Trân
Sưu tầm và chuyển ngữ từ 
“Be Grateful For What You Have” 
by Michael Aulia
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Tình yêu trở lại

 Trên đường lái xe trở lại 
khu nhà nghỉ bên bờ biển , tôi tự 
hứa với chính mình rằng, trong 
vòng hai tuần , tôi sẽ cố gắng trở 
thành một người chồng và nột 
người cha biết yêu thương. Chỉ 
yêu thương thôi không "nếu", "và" 
hay " nhưng" gì cả.
 Ý tưởng đó chợt đến khi 
tâm trí tôi đang mãi mê với lời một 
nhà tâm lý trên đài phát thanh 
được phát qua chiếc radio lắp sẵn 
trên xe. Thông điệp anh ta đưa ra 
được trích từ Kinh Thánh rằng 
những người chồng cần biết quan 
tâm và yêu thương vợ mình. Nhà 
tâm lý còn nói: "tình yêu do lý trí 
của chính ta quyết định. Mỗi 
người có thể lựa chọn người mình 
yêu thương." Nhìn nhận lại bản 
thân, tôi phải thừa nhận rằng tôi là 
một người chồng ích kỷ và tình 
yêu giữa chúng tôi đang chết dần 
do sự vô tâm của tôi. Điều đó thể 
hiện ở những việc hết sức vụn vặt 
như tôi hay càu nhàu rằng Evelyn 
chậm chạp; tôi khăng khăng đòi 
bật kênh truyền hình mà tôi muốn 
xem; tôi ném những tờ báo cũ đi 
dù biết rằng Evelyn vẫn muốn 
đọc. Vâng, trong hai tuần, điều đó 
phải thay đổi.

 Và thực sự mọi thứ đã thay 
đổi, thay đổi ngay từ khi tôi hôn 
Evelyn ở cửa rồi nhẹ nhàng cất lời 
khen: "Em mặc chiếc áo len màu 
vàng này rất đẹp đấy."
 "Ôi Tom, anh cũng nhận ra 
sao!" Cô ấy thốt lên đầy ngạc 
nhiên và hạnh phúc. Sau đó trên 
gương mặt Evelyn xen lẫn chút 
khó hiểu .
 Sau một chuyến đi dài, tôi 
muốn ngồi nghỉ và đọc sách, 
nhưng Evelyn lại gợi ý đi dạo trên 
bãi biển cùng cô ấy. Ngay lập tức, 
tôi từ chối, nhưng sau đó tôi nghĩ: 
"Cả tuần nay Evelyn phải ở đây 
một mình cùng bọn trẻ, bây giờ cô 
ấy chỉ muốn những phút giây 
riêng tư bên mình." Nghĩ rồi tôi 
đứng lên cùng cô ấy đi dạo dọc bờ 
biển trong khi bọn trẻ mải mê thả 
diều.
 Và mọi việc cứ thế tiếp 
diễn. Hai tuần tôi không gọi điện 
đến công ty đầu tư ở phố Wall dù 
tôi làm giám đốc, thay vào đó, 
chúng tôi tới thăm viện bảo tàng 
(nơi mà trước đây tôi từng rất ghét 
đến). Tôi cố gắng không phàn nàn 
tiếng nào khi sự chuẩn bị của 
Evelyn khiến cả hai trễ giờ hẹn ăn 
tối. Thư giãn và hạnh phúc, đó là 
cảm giác mà tôi có được trong và 
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sau kỳ nghỉ. Tôi tự hứa với mình 
rằng tôi không được quên rằng 
mình đang lựa chọn yêu thương .
 Và một chuyện khá hài 
hước đã xảy đến với thử nghiệm 
của tôi. Cho đến bây giờ tôi và 
Evelyn vẫn còn bật cười khi nhớ 
về nó. Trong đêm cuối cùng ở nhà 
nghỉ, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì 
Evelyn nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo 
lắng.
- Chuyện gì vậy em? - Tôi hỏi cô 
ấy.
- Tom ....- Evelyn nói, giọng đầy 
căng thẳng - Anh có biết điều gì 

đang xảy đến với em không?
- Ý em là sao?
- À,...thì về lần khám bệnh vài 
tuần trước...bác sĩ ...ông ấy có nói 
gì với anh về em không?
- Tom, anh thật tốt với em....có 
phải em sắp chết không? 
Phải mất một phút chúng tôi cùng 
im lặng. Sau đó, tôi phá lên cười.
- Không em yêu ạ! -Tôi nói rồi ôm 
cô ấy vào lòng.- Em sẽ không 
chết. Chỉ là anh đang bắt đầu thực 
sự sống thôi!

 Lamvuz 

Chuyện vui:  Bác Tám Đi Xe buýt

Một hôm bác Tám đi Sài Gòn thăm cháu. 
Sau khi tới xa cảng, bác lên xe buýt ngồi 
thảnh thơi ngắm cảnh.
Xe chạy được một đoạn, người bán vé hô to:
- Nguyễn Đình Chiểu... xuống ...
Xe buýt từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.
Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe :
- Phan Đăng Lưu ...xuống.
Xe lại ngừng và có người bước xuống, cứ thế bác Tám nghe liên tục :
- Hai Bà Trưng ... Xuống ...
- Ngô Gia Tự ... xuống ...
- Lê Thánh Tôn ... xuống ...

Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình.
Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn 
còn ngồi trên xe, hỏi:
- Sao bác còn ngồi đây ?!!!
- Thằng mắc dịch từ sớm tới giờ mầy có kêu tên tao đâu mà tao biết 
đường mà xuống !!!
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Kính thưa quý vị và các bạn,
Lịch sử nước Anh có ghi lại câu 
chuyện lý thú. Một gia đình quý 
tộc giàu có nước Anh đã đưa con 
về miền quê nghỉ mát. Trong khi 
nô đùa, cậu con trai nhỏ của họ trật 
chân, té nhào xuống vực nước sâu.  
Tất cả 
t ư ở n g 
chừng như 
vô vọng, 
không còn 
p h ư ơ n g 
cách nào 
cứu sống 
cậu bé sắp 
chết chìm. 
Nhưng rồi, từ xa khi nghe tiếng 
kêu thất thanh, một chú bé quê 
mùa lem luốc, con của một nông 
dân nghèo trong vùng đã chạy đến, 
nhảy xuống nước cứu vớt cậu bé 
lên. Nhà quý tộc vô cùng biết ơn 
cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói 
lời cảm ơn với một ít tiền hậu tạ, 
ông ân cần hỏi cậu bé: "Khi lớn 
lên, cháu muốn làm gì?"
Cậu bé nhỏ nhẹ thưa: "Thưa ông, 
chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm 
ruộng của cha cháu".
Nhà quý tộc lại gạn hỏi thêm: "Thế 
cháu không còn ước mơ nào lớn 
hơn nữa sao?"

Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc 
rồi mới trả lời: "Dạ thưa bác, 
nhà cháu nghèo thế này thì cháu 
còn biết ước mơ gì đây?"
Ông lại chân tình hỏi tiếp: 
"Nhưng bác muốn biết, nếu 
cháu được phép mơ ước thì cháu 

sẽ mơ 
ước điều 
gì?"
Lần này 
đứa bé 
đó mới 
t h à n h 
thật đáp: 
" T h ư a 
bác, cháu 

muốn được đi học, cháu muốn trở 
thành bác sĩ!"
Sau này, cậu bé ngày xưa không 
biết bơi đã được cứu sống, trở 
thành một vĩ nhân, đã làm cho cả 
nước Anh hãnh diện tự hào, đó 
chính là Thủ tướng Winston 
Churchill. Còn cậu bé nhà nghèo 
đã cứu sống thủ tướng Anh lúc còn 
bé đã không biết mình sẽ ước mơ 
gì ngoại trừ được lớn lên trong 
đồng ruộng nối nghiệp cha, tối 
ngày chỉ sống nơi cầu ao, đồng 
ruộng với bờ đê sau nầy đã trở 
thành một bác sĩ lừng danh thế 
giới. Người đó là bác sĩ Alexander 

Mục sư Ngô Minh Quang
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Fleming người tìm ra được thuốc 
trụ sinh penicillin, là ân nhân của 
cả nhân loại. Câu chuyện đến đây 
vẫn chưa chấm dứt. Sau này, khi 
thủ tướng Winston Churchchill bị 
bạo bệnh, sinh mạng như chỉ mành 
treo chuông, cả vương quốc Anh lo 
âu bối rối, chạy đi tìm những danh 
y để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối 
cao của mình. Tất cả họ đã bó tay. 
Không ai ngờ rằng chính bác sĩ 
Alexander Fleming lại tìm đến và 
đã cứu chữa thủ tướng. 

Thưa quý vị và các bạn,
Qua câu chuyện thủ tướng 
Churchill và nhà phát minh ra 
thuốc trụ sinh Fleming, chúng ta 
thấy hành động biết ơn của thân 
phụ Churchill chẳng những đem lại 
phước hạnh cho gia đình ông mà 
còn là cho cả nhân loại. Đó là thái 
độ biết ơn của con người đối với 
nhau. Huống chi tấm lòng và hành 
động của loài người biết ơn với 
Đấng Tạo mình thì không có hạnh 
phước nào lớn hơn! Thánh Kinh ký 
thuật lời của một ông vua đã dâng 
lên Đấng Tạo Hóa lòng biết ơn 
rằng: "Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Đức 
Chúa Trời! Toàn tâm thân, chúc 
tụng Danh Thánh Ngài! Hồn ta hỡi, 
hãy ngợi ca Đức Chúa Trời! Đừng 
quên các việc Ngài làm cho ta! Mọi 
tội lỗi tôi, Chúa tha thứ cả, Mọi 
bệnh tật tôi, Chúa đã chữa lành. 
Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong, 

bác ái nhân từ, Chúa phủ che tôi, 
Ngài cho đời tôi tràn đầy hạnh 
phúc, phục hồi tuổi xuân, trẻ như 
phụng hoàng, Chúa Hằng Hữu xét 
xử rất công bằng, minh oan cho 
mọi người bị áp bức." (Thi Thiên 
103:1-4). Con người khó quên lỗi 
lầm nhau dẫu đã tha thứ. Nhưng 
khi Đức Chúa Trời tha thứ ta, Ngài 
cũng sẽ quên hết mọi tội lỗi. Chính 
vì thế chúng ta cần dâng lên Chúa 
lời cảm ơn. Đức Chúa Trời đã vì 
yêu thương loài người chúng ta đã 
xuống đời, chết thế tội ta. Thánh 
Kinh chép: Chúa Hằng Hữu xót 
thương, nhân ái, khoan nhân và 
mãi mãi yêu thương, Ngài chẳng 
chấp nê, quở trách hoài, Thịnh nộ 
Ngài không kéo dài vĩnh viễn. 
Chúa không báo trả tương xứng tội 
ta phạm, Cũng chẳng gia hình thích 
đáng lỗi ta làm. (Thi-Thiên 
103:8-10)
Quý vị có biết vì sao Đức Chúa 
Trời đã không báo trả tương xứng 
với tội lỗi chúng ta vi phạm, Chúa 
cũng chẳng gia hình thích đáng lỗi 
ta làm hay không? Thánh Kinh 
chép: "Phúc cho người nào tội 
được tha thứ, lỗi được xóa bôi, 
Phúc cho người được Chúa kể là vô 
tội” (Rô-ma 4:7-8). Chính vì muốn 
xóa bôi tội lỗi ta, Chúa Cứu Thế 
Jesus đã phải chết nhục nhã trên 
cây thập tự, vì Ngài đã mang sự đau 
ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn 
bực của chúng ta; mà chúng ta lại 
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tưởng rằng người đã bị Đức Chúa 
Trời đánh và đập, và làm cho khốn 
khổ. Thật ra, vì chúng ta phạm tội, 
Ngài chịu thương tích đầy mình; vì 
chúng ta gian ác, Ngài chịu vết đâm 
chí mạng. Nhưng nhờ Ngài chịu 
hình phạt, chúng ta được bình an; 
nhờ Ngài chịu đòn vọt, chúng ta 
được chữa lành. Tất cả nhân loại 
chúng ta giống như đàn chiên lạc 
lối; mỗi người tẻ tách đường ngay, 
chọn riêng một nẻo đường cong 
quẹo. Thế mà Đức Chúa Trời lại để 
cho Ngài gánh tất cả tội ác của loài 
người (Ê-Sai 53:4-6). 
Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuôn 
đổ đến giọt máu cuối cùng trên cây 
thập tự là lúc tội lỗi của bất cứ ai 
đến với Chúa đều được thứ tha. 
Khi một bác sĩ người Tô Cách Lan 
qua đời, vợ của ông lấy những cuốn 
sổ ghi lại số nợ của những bệnh 
nhân ra để bảo họ phải thanh toán. 
Nhưng bà ta thấy có những tên bị 
gạch thập, bên cạnh có chú thích 
hàng chữ: Những bệnh nhân nầy 
quá nghèo không thể trả, tha nợ cho 
họ.
Thưa quý vị và các bạn, Loài người 
chúng ta đã phạm tội với Đấng Tạo 
Hóa, không ai có thể trả nổi số nợ 
tội ấy. Có bao giờ quý vị nhận mình 
là những tội nhân trước mặt Đức 
Chúa Trời không?
Thánh Kinh cho biết: Vì mọi người 
đều phạm tội, không còn phản 
chiếu vinh quang Thượng Đế. 
Nhưng Thượng Đế ban ân, rộng 

lòng tha thứ, kể chúng ta là công 
chính, do công lao cứu chuộc bằng 
máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu 
(Rô-ma 6:23-24). Chính tội lỗi đã 
ngăn cách chúng ta với Đấng Tạo 
Hóa mình, chính tội lỗi trong mỗi 
người có trận chiến nội tâm, và con 
người gây chiến với người khác, 
khiến chiến tranh xảy ra khắp nơi. 
Nhận biết ơn cứu rỗi quá lớn lao 
nầy tác giả Thi-Thiên dâng lên 
Chúa lời ca ngợi rằng: Tôi kiên 
nhẫn đợi chờ Chúa Hằng Hữu, 
Ngài cúi xuống nghe tiếng tôi kêu 
xin. Ngài cứu tôi từ lòng hố diệt 
vong, đem tôi lên khỏi vũng bùn 
lầy; Ngài đặt chân tôi trên vầng đá, 
Cho bước tôi vững vàng. Ngài cho 
tôi một bài hát mới để tôi ca ngợi 
Thượng Đế. Nhiều người sẽ thấy, 
và kinh sợ, rồi tin cậy Chúa Hằng 
Hữu. Phúc cho người tin cậy Chúa 
Hằng Hữu, không khuất phục trước 
người kiêu ngạo, không về hùa với 
bọn dối trá. Chúa Hằng Hữu, là 
Đức Chúa Trời con! Công ơn kỳ 
diệu vẫn trường tồn. Lòng ưu ái 
Ngài còn muôn thuở, chẳng thần 
nào sánh được với Chúa. Nếu con 
muốn nhắc ân huệ, thật nhiều quá, 
không sao đếm xuể.
(Thi Thiên 40:1-5).
Ngày nay sở dĩ có nhiều người luôn 
sống thiếu niềm vui, lúc nào cũng 
thở than vì họ đã không nhìn thấy 
những ơn lành Đấng Tạo Hóa ban 
cho họ. 
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Tại một vùng đất ở Mễ Tây Cơ, Nam 
Mỹ, có những dòng suối nước nóng 
và suối nước lạnh nằm cạnh nhau. Có 
những phụ nữ đến giặt đồ. Họ giặt 
quần áo tại dòng suối nóng rồi đem 
sang dòng nước lạnh xả. Thay vì họ 
dâng lên Đức Chúa Trời lòng biết ơn 
vì Ngài ban cho họ những máy giặt 
thiên nhiên, thì họ lại phàn nàn vì 
không có xà bông. Có bao quý vị 
dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm ơn 
Ngài về những ân lành Ngài đã ban 
cho mình, nhất là món quà Cứu Rỗi 
Ngài đã ban cho chúng ta qua Chúa 
Cứu Thế Jesus. Vì nếu Chúa Jesus 
không giáng trần, nan đề tội lỗi vẫn 
còn đó, con người tiếp tục đi vào cõi 
chết và chịu án phạt đời đời. Thánh 
Kinh chép: “Chẳng một người nào 
công chính dù chỉ một người thôi” 
(Rô-ma 3:10-11). Theo lời Thánh 
Kinh nầy tất cả chúng ta đều là 
những tội nhân, vì loài người chúng 
ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, 
không ai nhận biết Đấng Tạo Hóa, và 
hết lòng tri ân Ngài. Thánh Kinh 
chép: Tiền công của tội lỗi là sự 
chết. (Rô-ma 6:23a) Cho nên một khi 
loài người chúng ta chết, linh hồn 
chúng ta sẽ đi vào địa ngục mãi mãi. 
Đang khi con người bó tay tuyệt 
vọng Chúa Cứu Thế đã giáng trần, 
Thánh Kinh hứa: Tặng phẩm của 
Đức Chúa Trời là đời sống vĩnh cửu 
trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa 
chúng ta. (Rô-Ma 6:23b). Triết gia 
Paul cũng nói rằng: Tất cả những 
người tin Chúa Cứu Thế Giêxu đều 
được Đức Chúa Trời tha tội và coi là 

công chính, không phân biệt một ai. 
Vì mọi người đều phạm tội, không 
còn phản chiếu vinh quang Đức 
Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời 
ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng 
ta là công chính, do công lao cứu 
chuộc bằng máu của Chúa Cứu Thế 
Giê-xu. Đức Chúa Trời đã cho Chúa 
Giê-xu hy sinh chuộc tội chúng ta, 
những người tin cậy máu Ngài. Việc 
cứu chuộc nầy chứng tỏ đức công 
chính của Đức Chúa Trời đối với tội 
lỗi loài người trong quá khứ và hiện 
tại. Trong quá khứ, Ngài nhẫn nhục 
bỏ qua tội lỗi. Trong hiện tại, người 
tin Chúa Giê-xu được Ngài tha tội và 
nhìn nhận là công chính.
 (Rô-ma 3:22-26).
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có 
rất nhiều điều để cảm tạ ơn Đức 
Chúa Trời. Cám tạ ơn Chúa Cứu Thế 
Giê-xu, Đấng đã hy sinh tánh mạnh 
để cứu chúng ta ra khỏi án phạt của 
tội lỗi. Dòng máu của Ngài chính là 
vé để đưa chúng ta vào thiên đàng 
vĩnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Trong Mùa 
Cảm Tạ nầy chúng ta đếm lại những 
ơn phước chúng ta nhận từ nơi Chúa. 
Món quà cứu rỗi, tình yêu ngọt ngào, 
bình an nội tâm trong mọi hoàn cảnh 
và niềm vui bất tận. Ước mong quý 
vị đến với Chúa ngay giờ nầy, mời 
Ngài vào đời sống để đời sống quý vị 
sẽ ngập tràn phước hạnh, luôn sống 
trong niềm vui và trong sự tri ân, biết 
ơn Trời, ơn người, ơn những người 
sống quanh mình.
Kính chào quý vị và các bạn.
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Một lần nọ, có một sinh viên trẻ đi 
dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư 
này vẫn thường được các sinh viên 
gọi thân mật là "người bạn của sinh 
viên", vì sự thân thiện và tốt bụng 
của ông đối với các học trò của mình. 
Trên đường đi, hai người bỗng thấy 
một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ 
nghĩ chắc đấy là đôi giày của một 
nông dân nghèo nào đó đang làm 
việc trên cánh đồng cạnh bên, và có 
lẽ lúc này ông ta đang chuẩn bị kết 
thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị 
giáo sư, "Thầy à, hay chúng ta hãy 
thử trêu chọc người nông dân xem 
sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi 
chúng ta sẽ cùng trốn vào phía sau 
những bụi cây kia để xem ông ta sẽ 
làm sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư già đáp, "Này, anh bạn trẻ, 
chúng ta đừng bao giờ đem những 
người nghèo ra để trêu chọc hay mua 
vui cho bản thân. Nhưng em là một 
sinh viên khá giả, em có thể tìm cho 
mình một niềm vui lớn hơn gấp bội 
nhờ vào người nông dân này đấy. 
Hãy thử đặt một đồng tiền vào mỗi 
chiếc giày của ông ta và chờ xem 
phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo 
sư đề nghị, rồi cả hai cùng trốn vào 
sau bụi cây gần đó.
Không lâu sau đó, người nông dân 
nọ xong công việc đồng áng, ông 
băng qua cánh đồng và đi đến nơi để 
giày và áo khoác của mình. Ông vừa 
mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một 

chiếc giày thì cảm thấy có vật gì 
cứng cứng bên trong, ông cúi xuống 
xem đó là vật gì và tìm thấy một 
đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng 
hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta 
chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt 
đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật 
kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh 
nhưng chẳng thấy ai. Ông bỏ đồng 
tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào 
chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của 
ông dường như được nhân lên gấp 
bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ 
hai bên trong chiếc giày. Với cảm 
xúc tràn ngập trong lòng, người nông 
dân quì xuống, ngước mặt lên trời và 
cầu nguyện cảm tạ Chúa một cách 
chân thành từ đáy lòng mình. Ông 
cám ơn Chúa đã dùng bàn tay vô 
hình nhưng rất hào phóng của ai đó 
để đem lại một món quà thật đúng 
lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh 
túng quẫn, người vợ bệnh tật không 
ai chăm sóc và đàn con đang thiếu 
ăn. Anh sinh viên lặng người vì xúc 
động, nước mắt giàn giụa trên má.
Vị giáo sư bấy giờ mới nói, "Bây giờ 
em có cảm thấy điều em vừa làm sẽ 
đem đến niềm vui gấp bội so với việc 
em đem ông ta ra làm trò đùa 
không?"
Người thanh niên trả lời, "Giáo sư đã 
dạy cho em một bài học mà em sẽ 
không bao giờ quên. Đến bây giờ, 
em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của 
câu Kinh Thánh mà trước đây em 
không hiểu, "Ban cho có phước hơn 
nhận lãnh."  (Quangharvest)

Ban Cho Và Nhận Lãnh 
Su

y 
gẫ

m
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“Mẹ chuẩn bị về quê hương rồi 
nè!” Vừa nói, mẹ vừa lấy tấm vé 
máy bay từ trong túi xách ra khoe 
với cả nhà! Mẹ cầm tấm vé trên 
tay, mặt mẹ tươi như hoa hồng mới 
nở trước sân. Tôi thấy mẹ vui hẳn 
lên nên tôi cũng ngẫu hứng ngân 
nga mấy câu thơ của Đỗ Trung 
Quân để tặng mẹ.

Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay 
Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Quê hương là con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông…

Nghe xong mấy câu hát, mặt mẹ 
tôi bỗng dưng biến sắc chuyển nỗi 
vui thành niềm nhớ! Tôi đành 
đánh trống lảng với mẹ: “Ủa, 
giọng con hát nghe ghê lắm hay 

sao mà thấy mẹ buồn hiu như bánh 
bao buổi chiều vậy? Mẹ nói: “Con 
hát làm cho mẹ nhớ quê hương 
quá! Nhớ từng đồng ruộng, khóm 
chuối, đường đi, lối về, nhớ  bạn 
bè, người thân…!” Bé Kha con gái 
của tôi nghe bà ngoại hay nói “quê 
hương”, “quê hương” nên lại hỏi 
tôi: “Mommy! What is quê 
hương?” Tôi không biết trả lời thế 
nào cho một đứa trẻ bảy tuổi có thể 
hiểu được quê hương là gì! Tôi 
nói: “Quê hương là nơi mình sinh 
ra, là nơi chôn nhau, cắt rốn. Ví dụ, 
bà ngoại sinh ra ở Việt Nam thì 
quê hương của ngoại là Việt 
Nam.” Bé Kha nói: “Oh! Now I 
understand. My quê hương is bệnh 
viện Memorial Hermann!” Sự 
ngây thơ cộng với cái giọng nghêu 
ngao ba rọi nửa mỡ, nửa nạc (nửa 
Việt, nửa Anh) của bé Kha làm cho 
bà ngoại bật cười tít mắt!
Mẹ tôi dễ buồn mà cũng dễ vui. 
Hình như tuổi về già mẹ tôi tính 
tình hơi giống con trẻ một tí! Mẹ 
tôi năm nay bảy mươi lăm tuổi. 
Mẹ có năm người con. Mẹ sang 
Mỹ theo diện H.O.  (Humanitarian 
Operation) cùng ba tôi và ba người 
con nhỏ hơn. Còn người con trai 
lớn và người con gái lớn không 
sang Mỹ được nên mẹ tôi cứ ba 
năm, năm năm lại có dịp về Việt 
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HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG 
Tôn Thiện Thi
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Nam một chuyến để thăm quê 
hương, con cái, cháu nội, cháu 
ngoại… Ước mơ của mẹ tôi là 
muốn về Việt Nam dưỡng già. 
Theo mẹ thì  tuổi già ở Mỹ buồn 
quá! Con cái tối ngày đi làm hết, 
mẹ ở nhà muốn đi đâu cũng không 
biết lái xe, không biết tiếng Anh. 
Còn ở Việt Nam thì xe ôm, xe xích 
lô ra đường là có ngay. Nước Việt, 
người Việt, nói tiếng Việt với nhau 
thân thiện, dễ hiểu nên mẹ thích về 
Việt Nam lắm!
Cứ mỗi lần chuẩn bị về thăm quê 
hương là mẹ tôi mất ăn mất ngủ. 
Mẹ nhờ ba chở đi mall, đi 
Walmart, đi chợ Việt Nam, đi chợ 
trời,  đi cả chợ một đồng nữa. Mẹ 
tìm mua đồ chơi cho mấy đứa 
cháu, mua quần Jeans, đồ lót, áo 
thun, bánh ngọt, hạt dẻ, kẹo 
chewingum, kẹo socola, dầu gió 
xanh, dầu cù là, thuốc đau bụng, 
thuốc ho, thuốc cảm, thuốc sốt, 
thuốc sữa ong chúa, xà phòng gội 
đầu, kem đánh răng, phấn, son… 
linh tinh đủ thứ. Mẹ còn mua mấy 
hộp bandage về để dành, có đứa 
cháu nào bị trầy vi tróc vảy gì thì 
lấy dán lại để bụi khỏi bám vào. 
Cầm mấy hộp bandage trên tay, 
mẹ nói với tôi: “Cái này mấy đứa 
cháu ở bên đó tụi nó thích lắm, lần 
trước mẹ về đứa cháu nhỏ nhất con 
của thằng Hưng mỗi lần nó xước 
chút da là chạy vô xin bà. Hôm đó, 
nó cứ theo đòi bà nội dán cho nó 
hoài nên mẹ đưa nguyên cho nó 

một hộp lớn. Ai ngờ! Nó ra ngoài 
hiên ngồi gỡ hết nguyên một hộp 
dán từ đầu đến chân, nhìn nó 
nghịch mà mẹ cười muốn đau cả 
bụng. Bởi vậy, qua đây rồi, mỗi lần 
nhìn thấy miếng dán bandage là 
mẹ nhớ nó quá chừng!”
Mỗi lần về quê là mẹ tôi mang 
theo lĩnh kĩnh đủ thứ đồ. Vậy mà 
mẹ đòi đi mua sắm nơi nào, ba tôi 
cũng lái xe chở mẹ đến. Mẹ đi mua 
cái này, quên cái khác nhưng lại 
không ghi xuống mua cái gì nên 
ông tài xế trung thành của mẹ cứ 
phải đề ga cho xe chạy đều đều. 
Nhiều hôm trời nắng chang chang, 
tôi thấy ba mẹ cứ tay xách, tay 
mang nặng nề, tôi nói: “Ở Việt 
Nam bây giờ cái gì cũng có, người 
Mỹ còn mua đồ của Việt Nam xài 
mà mẹ mua đồ về chi nhiều cho 
mệt  nhọc! Sao mẹ không để dành 
tiền về cho, ai thích gì, cần gì thì 
mua nấy! Chứ mẹ mua về biết đâu 
mấy người nhận quà của mẹ họ 
không thích thì sao!”
Mẹ tôi nói: “Lâu lâu mẹ mới về 
một lần, nếu không có quà thì coi 
sao được, mấy đứa cháu tụi nó 
trông! Mẹ về gặp con, gặp cháu, 
gặp người nào thân, thích là cho 
quà liền chứ đợi về bên nó mua thì 
lâu lắm tội nghiệp! Chị Hai của tôi 
gọi điện qua bảo: “Mẹ về thăm là 
chúng con vui rồi! Chúng con ở 
đây cũng chẳng thiếu thốn gì mẹ 
đừng mang quà cáp về làm gì cho 
cực!” Vậy mà mẹ cứ mua hoài. 
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Mỗi valy hành lý chỉ được chứa 
năm mươi pounds! Thế mà mẹ 
cũng chất cho dư, bỏ lại thì tiếc nên 
mẹ mang quà theo xách tay nữa! 
Mẹ tính từng ngày, trông từng giờ, 
nhất là gần đến ngày về là mẹ 
không ngủ được, lòng mẹ cứ nôn 
nóng, nao nao làm sao đấy! Mẹ 
trông về tới quê hương để gặp con, 
gặp cháu, thăm bà con, xóm làng… 
Mẹ ngồi xuống với đôi tay gầy, 
xương xẩu cầm bút ghi ngày… 
giờ… đi thăm ai, cho quà gì…
Rốt cuộc, rồi cũng tới ngày mẹ tôi 
lên máy bay về thăm quê hương. 
Tiễn mẹ lên phi trường mà tôi 
khóc, khóc vì thương mẹ đi có một 
mình tội nghiệp, nhỡ có chuyện gì 
không biết hỏi ai, khóc vì thấy mẹ 
càng ngày càng già thêm, không 
biết mẹ được về thăm quê hương 
bao nhiêu lần nữa, hay đây là lần 
về thăm cuối cùng của mẹ! Tôi hôn 
vội trên má mẹ và quay mặt đi nơi 
khác, cố dấu những giọt nước mắt 
đang phải chảy xuống! Không biết 
sang năm tới mẹ tôi có còn khỏe 
như năm nay không! Mẹ cũng rưng 
rưng lệ, hôn lên trán tôi mười mấy 
cái rồi vẫy tay tạm biệt. Tôi nhìn 
theo bóng dáng mẹ bước đi mà 
lòng thầm cảm ơn Chúa cho tôi còn 
có mẹ!...
Ngồi suốt hai mươi bốn tiếng đồng 
hồ trên khoảng không, chân của 
mẹ tê cứng, lưng đau, mông ê ẩm, 
nhức mỏi khắp mình! Mẹ vừa 
xuống phi trường Tân Sơn Nhất đã 

thấy gia đình của anh và chị tôi đến 
đón. Mẹ ôm đứa này, hôn đứa kia 
một lúc rồi họ cùng nhau lên máy 
bay đến  Chu Lai và thuê ô-tô về 
Tam Kỳ. Mẹ về Tam Kỳ vài hôm 
nghỉ ngơi, thăm bạn bè, người 
thân, thăm nhà thờ Tam Kỳ, chợ 
Tam Kỳ… Mẹ gọi điện cho chúng 
tôi cho biết rằng, mẹ về bình an. 
Tam Kỳ bây giờ khác lắm, dân 
đông, đường sá, nhà cửa, phố xá 
đẹp lắm! Những món khoái khẩu 
của mẹ như cơm gà, cơm hến, bê 
thui vẫn ngon “tuyệt cú mèo” như 
ngày nào!… 
Mẹ ở Tam Kỳ được một tuần rồi 
lên Tiên Phước thăm quê nội, thăm 
dòng sông Tiên, thăm bạn hiền, 
thăm lại những người thân quen. 
Mẹ nói: “Ở quê hương còn nhiều 
người nghèo khó lắm con ơi! Mẹ đi 
thăm người này, người kia cho chút 
quà mọn chẳng thấm thía vào 
đâu!” Nghe mẹ nói làm cho tôi nhớ 
lúc còn nhỏ, nơi khô cằn, sỏi đá ấy, 
mẹ đã nuôi tôi lớn lên. Nơi ấy tôi 
đã bơi lội trên dòng sông, trèo hái 
những chùm khế ngọt, thả diều trên 
đồng nội, và nhớ nhất là ngày đầu 
tiên mẹ dắt tôi đi học. Mẹ may cho 
tôi quần áo mới trước những ngày 
chuẩn bị cắp sách đến trường! Nơi 
ấy, mẹ đã tần tảo nuôi tôi nên 
người, mẹ cuốc đất, lật cỏ, vun 
những hàng khoai lang, khoai mì, 
trồng những liếp rau muống, rau 
răm. Mẹ nắm chặt những bông lúa 
chín vàng, nặng trĩu cắt lấy và gánh 
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về nhà. Mồ hôi của mẹ tôi thơm 
tho mùi gạo mới cho tôi no đủ mỗi 
ngày.
Mẹ tôi thương nhớ quê hương lắm!
Mỗi lần về là mẹ ra đồng ruộng, 
nâng niu từng bông lúa, thăm từng 
mảnh vườn. Mẹ nhớ từng khóm 
chuối, bờ đê, nhớ hàng râm bụt đỏ 
hoe trước nhà… Vậy mà, ở Tiên 
Phước chưa được một tuần, mẹ tôi 
lại nhớ ở Mỹ. Chị Hai tôi bảo: “Mẹ 
đổi vé máy bay ở lại Việt Nam 
chơi vài tháng hãy trở lại Mỹ!” Mẹ 
tôi nói: “Không được đâu, mẹ nhớ 
mấy đứa con, mấy đứa cháu bên 
Mỹ lắm!” Mẹ nhớ từng ngày, từng 
giờ.  Mẹ nói: “Bây giờ là bảy giờ 
chiều bên Mỹ, con Út nó đi làm về 
nè!” Một lát sau thì mẹ lại nói: 
“Bên đó bây giờ là tám giờ rồi nè, 
thằng chồng của con Út đi làm về 
lúc này và chuẩn bị ăn cơm tối!” 
Mẹ canh đến ngày, giờ của thứ Tư 
ở bên Mỹ là mẹ tự nhắc nhớ: 
“Chiều nay bảy giờ bên đó là giờ 
cầu nguyện của Hội Thánh!” Đến 
ngày thứ Bảy thì mẹ nói: “Bảy giờ 
chiều thứ Bảy là bên đó Hội Thánh 
có giờ tập hát, tập nhạc!” Còn đến 
ngày Chúa Nhật thì mẹ bảo rằng: 
“Ở Việt Nam thì ngày thứ Hai rồi, 
chứ ở Mỹ, Hội Thánh của mẹ lúc 
chín rưỡi sáng là nhóm thờ 
phượng, sau đó học Trường Chúa 
Nhật!” Về Việt Nam, mẹ mừng, 
mẹ vui nhưng lại nhớ ở Mỹ, muốn 
trở lại Mỹ. 
Tôi gọi điện về hỏi thăm thì mẹ lại 

khóc nói nhớ mấy anh em chúng 
tôi và mấy đứa cháu ở Mỹ. Mẹ gởi 
lời thăm người này, người kia líu 
lo. Mẹ nói: “Mấy chục năm nay ở 
Mỹ cũng quen. Mẹ ở nhà với ba 
hoài nên khi về Việt Nam không có 
ba mẹ cảm thấy vắng vắng.” Tôi 
chọc ghẹo cho mẹ vui: “Mẹ nhớ ba 
thì nói đại cho rồi, còn bày trò nhớ 
con, nhớ cháu!” Mẹ tôi cười hề hề!
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, 
mẹ tôi trở lại Mỹ. Tôi thấy mẹ mệt 
nhoài, nhưng vui cười luôn miệng.  
Mẹ mang về Mỹ cũng nhiều thứ 
như đi Việt Nam. Valy của mẹ 
cũng nặng ì nào là áo quần, đồ lót, 
áo dài, giày dép, ra trải giường, 
tách trà, tiêu, nghệ, khô mực, tranh 
sơn mài (câu gốc Kinh Thánh)… 
Mẹ nói: “Nước Mỹ là quê hương 
thứ hai của mẹ nên đi đâu mẹ cũng 
muốn trở về!” 
Ba tôi nói: “Ở Mỹ ngày nào bà 
cũng thả hồn về Việt Nam. Khi về 
Việt Nam thì bà lại đếm từng ngày 
để được trở về Mỹ, vậy quê hương 
nào bà ham mến nhất?” Mẹ tôi 
bảo: “Ở Mỹ mẹ cũng yêu thích, ở 
Việt Nam mẹ cũng nhớ thương, 
nhưng quê hương mẹ ham mến 
nhất không thuộc về thế gian này!”
Tối đến tôi nằm suy nghĩ về 
chuyến đi về quê hương của mẹ. 
Câu Kinh Thánh trong Hê-bơ-rơ 
đoạn 11 câu 1 được nhắc đến trong 
lòng tôi rằng: “Vả, đức tin là sự 
biết chắc vững vàng của những 
điều mình đang trông mong,  

Nguyeät San Ôn Laønh    Thaùng 10 - 201522



là bằng cớ của những điều mình 
chẳng trông thấy.” Thật vậy, lúc mẹ 
tôi mua vé máy bay, mẹ tin rằng, 
nơi mẹ đến sẽ là Việt Nam. Và khi 
ở Việt Nam, mẹ tôi tin rằng mẹ sẽ 
đến Mỹ. Mẹ ngồi trên máy bay mấy 
chục tiếng đồng hồ, mẹ chẳng thấy 
mặt người phi công nhưng mẹ vẫn 
tin rằng người lái phi cơ sẽ chở mẹ 
đi đến nơi, về đến chốn. 
Sách Hê-bơ-rơ 11:13-16 dạy rằng: 
Con cái Chúa là những lữ khách bộ 
hành trên đất. Lời Chúa hứa: “Nếu 
chúng ta ham mến một quê hương 

tốt hơn, tức là quê hương ở trên 
trời; Đức Chúa Trời không hổ thẹn 
mà xưng mình là Đức Chúa Trời 
của chúng ta, vì Ngài đã sắm sẵn 
cho chúng ta một thành.” 
Vậy mục đích tối hậu của con 
người là vui hưởng bên Chúa và 
thờ phượng Ngài trong mọi nơi, 
mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Chúa đang 
chờ đón tôi và bạn tin, sống, theo 
Chúa, luôn hướng lòng mình về 
một quê hương đời đời phước 
hạnh! 
(Từ Songdaoonline.com)

Vào một ngày nọ, cô con gái của 
một ông lão đến gặp vị mục sư và 
mời ông ta đến cầu nguyện cho 
người cha của cô ta. Khi ông mục 
sư đến nhà, ông thấy một người đàn 
ông đang nằm trên giường, đầu 
được kê trên hai chiếc gối và kế bên 
giường ông ta là chiếc ghế trống. Vị 
mục sư nghĩ rằng chắc có lẽ ông 
biết trước sự viếng thăm của mình, 
nên hỏi “Tôi nghĩ chắc ông biết tôi 
sẽ đến thăm ông hôm nay phải 
không?”
“Không, ông là ai?” ông lão trả lời.
Sau khi xưng danh mình, vị mục sư 
nhận xét:“Tôi thấy chiếc ghế trống 
ông để đây, nên cứ nghĩ rằng ông 
biết tôi sẽ đến thăm ông.”
“Ồ, chiếc ghế này à,” ông lão vẫn 

nằm trên giường 
trả lời, “xin ông 
vui lòng đóng 
cửa phòng lại 
giùm tôi được 
không?”
Mặc dù hơi ngạc 
nhiên trước lời 

đề nghị của ông lão, nhưng ông 
mục sư vẫn khép cửa lại.
“Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe về 
việc này, kể cả con gái tôi”.Ông lão 
nói:“Suốt cuộc đời tôi, tôi chưa bao 
giờ biết cầu nguyện như thế nào. 
Trong nhà thờ, tôi đã thường nghe 
các vị mục sư giảng về vấn đề này, 
nhưng những lời giảng chỉ bay 
thoáng qua đầu. Và tôi cũng chẳng 
bao giờ cố gắng thử cầu nguyện.”

Chieác Gheá Troáng
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“Cách đây bốn năm” ông lão kể 
tiếp, “người bạn thân nhất nói với 
tôi rằng: Anh ơi, cầu nguyện thật 
đơn giản, chỉ là cuộc tâm tình với 
Chúa Giê-xu. Anh hãy ngồi lên 
một chiếc ghế,  đặt một chiếc ghế 
trước mặt và tin rằng Chúa Jesus 
đang ngồi trên ấy, rồi anh nói 
chuyện với Ngài, như anh đang 
nói với tôi bây giờ. Chúa sẽ nghe 
lời cầu nguyện của anh vì Ngài 
hứa sẽ ở cùng chúng ta luôn luôn 
mà! 
(“Ta thường ở cùng các ngươi 
luôn cho đến tận thế”_ Kinh 
Thánh Ma-thi-ơ 28:20).
“Tôi đã thử và tôi rất thích điều 
này. Đến nỗi, hàng ngày, tôi dành 
ra vài giờ để cầu nguyện. Nhưng 
tôi rất cẩn thận, sợ rằng con gái tôi 
thấy tôi đang nói chuyện với một 
chiếc ghế trống, nó sẽ loạn trí, hay 
là sẽ gửi tôi vào dưỡng trí viện.”
Vị mục sư rất cảm động, ông 
khuyên cụ già cứ tiếp tục việc cầu 

nguyện thú vị ấy. Sau đó ông cầu 
nguyện cho cụ già, xức dầu cho cụ 
và trở về nhà thờ.
Hai hôm sau, người con gọi điện 
cho vị mục sư cho biết rằng cha 
của cô đã qua đời vào chính buổi 
chiều hôm ấy.
“Ông cụ ra đi có bình an không?” 
ông mục sư hỏi.
“Vâng, khi tôi chuẩn bị rời nhà lúc 
hai giờ chiều, cha gọi tôi đến bên 
giường nói rằng ông rất thương 
tôi, và ông đã hôn lên má tôi. Khi 
tôi trở về từ cửa hàng, thì cha tôi 
đã qua đời. 
Nhưng có một điều rất kỳ lạ là: 
trước khi qua đời, ông đã ngã dựa 
lên chiếc ghế trống ở cạnh giường. 
Ông có hiểu điều ấy có nghĩa gì 
chăng?”
Vị mục sư chùi nước mắt và trả 
lời: "Ước gì tất cả chúng ta đều 
có thể ra đi như vậy!"

 (Sưu tầm)
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"Sẽ chẳng bao giờ bạn băng qua được vực thẳm 
nếu bạn không dám đặt chân lên sợi dây thừng bắt 
ngang qua vực đó." A.Smith

Lời hay ý đẹp
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Sau một ngày 
làm việc mệt 
nhọc, một 
người thợ mỏ 
lực lưỡng nhấp 
nháy mắt vì 
chói sáng khi 
anh rời khỏi 
hầm mỏ tối 
tăm. Dừng trước vòi nước ở cửa 
miệng hầm, anh kỳ rửa những vết 
than đen bám đầy trên mặt và tay 
chân rồi sải chân hướng về nhà phía 
ngoại ô của ngôi làng. Khi đang lê 
bước dọc con đường làng bụi bặm, 
anh đi ngang qua một ngôi nhà thờ 
nhỏ đang mở cửa. Bên trong, có 
một nhóm nhỏ người đang ngồi 
chăm chú nghe một người đàn ông 
đang cao hứng trên bục giảng, ông 
vừa nói vừa hoa tay múa chân rất 
hào hứng. Hiếu kỳ, anh thợ mỏ 
bước vào bên trong. 
"Đầu phục hoàn toàn là điều mà 
chúng ta phải có," vì mục sư nói. 
"Quý vị có bằng lòng từ bỏ chính 
mình và dâng trọn cuộc đời quí vị 
vào tay Thượng Đế không? Nếu 
không, quý vị chưa sẵn sàng để gặp 
Chúa." Vị mục sư đi qua đi lại trên 
tòa giảng. "Chúng ta không biết 
thời gian thử thách mà Chúa đặt để 
chúng ta trên đất này là bao lâu. Tối 
nay chúng ta đang sống; nhưng 
ngày mai có thể đã quá trễ. Tôi xin 
quý vị hãy tự hỏi mình, "Tôi đã sẵn 

sàng để gặp Chúa chưa?"
Người thợ mỏ được cảm động ngay 
lúc ấy, anh nhẹ nhàng bước vào 
ngồi ở hàng ghế cuối. "Ta chưa sẵn 
sàng để gặp Chúa," anh nghĩ. "Ta 
đã sống một cuộc đời cẩu thả, 
chẳng tin vào Thượng đế. Làm sao 
ta có thể hòa thuận lại với Ngài?..." 
Buổi nhóm kết thúc và mọi người 
lần lượt ra về. Tuy nhiên, người thợ 
mỏ vẫn ngồi đó, úp mặt vào tay.
 Cuối cùng, vị mục sư đến và đặt tay 
lên vai anh. "Anh bạn ơi, anh đã sẵn 
sàng để gặp Chúa Trời chưa?" 
Người thợ mỏ lắc đầu. "Tôi biết tôi 
chưa sẵn sàng. Ôi, xin hãy giúp tôi 
tìm được sự bình an." Trong một 
tiếng đống hồ, vị mục sư giảng giải 
cho anh về sự cứu chuộc; tuy vậy, 
có điều gì đó còn vấn vương trong 
lòng khiến người thợ mỏ nọ chưa 
hoàn toàn đầu phục Chúa. 
"Bây giờ trễ rồi," ông mục sư nói. 
"Hãy về nhà đi, và hãy tiếp tục tìm 
hiểu về Chúa."
Anh thợ mỏ lắc đầu. "Hãy ở lại với 
tôi một chút nữa, tôi muốn giải 
quyết việc này tối nay."
Một lần nữa, vị mục sư giải thích về 
phương thức mà Đức Chúa Trời 
chọn để cứu rỗi loài người, rồi ông 
cầu nguyện, nhưng mọi thứ vẫn vô 
ích. Một giờ nữa trôi qua. 
"Anh phải về thôi," ông mục sư bảo 
anh. "Giờ đã quá trễ, và tôi cũng 
không thể giảng giải gì rõ ràng hơn 
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nữa vì tôi đã chia sẻ tất cả cho anh 
rồi." 
"Nhưng tôi phải giải quyết việc 
này ngay tối nay," anh thợ mỏ lặp 
lại, đôi mắt như nói hết tấm lòng 
thiết tha của mình. 
"Nếu vậy thì chúng ta cùng ở lại 
đây," ông mục sư đồng ý. Một lần 
nữa, ông nói về Chúa Jêsus, và 
chia sẻ từng lời hứa mà Chúa đã 
hứa cho con người. Một lần nữa, 
ông cầu nguyện, nhưng kết quả 
vẫn là sự vô ích. 
"Tôi phải về," ông mục sư nói. 
"Trời sắp sáng mất rồi. Hãy về nhà 
và hãy trở lại đây tối mai. Có lẽ lúc 
đó anh sẽ tìm được sự bình an 
thật." 
"Thưa ông, tôi không thể rời nơi 
đây đến chừng nào tôi tìm được sự 
bình an."
Giọng nói anh run rẩy. "Ngày mai 
biết đâu đã quá trễ... Phải giải 
quyết ngay đêm nay..." 
Ông mục sư không thể từ chối lời 
nài khẩn của anh. "Bởi sức Chúa, 
chúng ta sẽ giải quyết việc này tối 
nay," ông mục sư nói. 
Một lần nữa, ông giải thích những 
bước để ăn năn, xưng tội mình, và 
rồi ông lại cầu nguyện nữa. Đang 
khi ông nói, người thợ mỏ bỗng òa 
lên nức nở, cuối cùng, ánh sáng đã 
soi sáng đến nơi tận cùng tối tăm 
nhất trong tâm hồn anh.
 "Tôi đã thấy!" anh vừa khóc vừa 
nói. "Tôi xin dâng phó hoàn toàn 

bản thân cho Chúa, cho ý muốn 
Ngài, để chỉ làm theo điều ngài 
muốn mà thôi. 
Thế là mọi việc đã được giải 
quyết." 
"Tôn vinh Danh Chúa, Ngài đã 
giúp giải quyết nan đề này!" Hai 
người đàn ông lại quỳ gối, nhưng 
lần này là để tạ ơn Chúa đã đem 
ánh sáng đến cho một linh hồn có 
tội. 
Sáng hôm sau, người thợ mỏ đi 
làm như thường lệ. Trong lúc làm 
việc, anh được sai đi đến một góc 
xa trong hầm mỏ để lấy một số 
dụng cụ. Khi thấy anh đi lâu mà 
không trở lại, những bạn thợ đi tìm 
anh. Họ thấy một mảng tường hầm 
đè lên anh, còn anh đang nằm dưới 
một đống đất đá đổ nát. Dùng cuốc 
và xẻng, họ bắt đầu đào. Cuối 
cùng, từ đống đất đá và rác rưởi, 
một giọng nói yếu ớt cất lên: "Tối 
nay... có lẽ đã quá trễ rồi... Cám ơn 
Chúa, mọi thứ đã được giải quyết... 
tối hôm qua!" 
Bạn chẳng biết được gì về ngày 
mai. Có thể ngày mai sẽ trở nên 
quá trễ cho bạn. Hãy từ bỏ lối sống 
cũ, hãy dâng trọn đời sống mình 
cho Chúa, mời Ngài làm chủ, làm 
Chúa đời sống mình, hãy chia sẽ 
tình yêu vô đối của Ngài cho người 
khác ngay hôm nay. Đừng lần lữa 
mãi. Ngài vẫn đang chờ đón chính 
bạn quay trở về với Ngài. 

Bạn đã sẵn sàng gặp Chúa 
ngay hôm nay chưa?
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