




Một lần nữa Giáng Sinh lại về với toàn 
thể nhân loại nói chung, và đặc biệt 
là với người Việt tha hương tị nạn của 
chúng ta nói riêng. Giáng Sinh bao 
hàm biết bao ý nghĩa thiêng liêng 
cao cả cho mọi dân mọi nước, không 
phân biệt màu da chủng tộc, không 
phân biệt chính kiến hay niềm tin, địa 
vị hay hoàn cảnh sống của riêng ai. 
Giáng Sinh là lễ kỷ niệm Cứu Chúa 
Giê-su xuống thế làm người đi vào 
đời để đến với chúng ta, vì chúng ta, 
cho mọi chúng ta. Cho nên, trên thế 
giới ngày nay, lễ Giáng Sinh không 
còn được giới hạn là một ngày lễ tôn 
giáo của những người tin theo Chúa 
Cứu Thế Giê-su nữa, mà đã trở thành 
một ngày lễ rất phổ thông.
Tôi nhớ lúc còn học ở Đà Lạt trước khi 
vào Sài Gòn, mỗi năm hễ tới đêm 24 
tháng 12 tôi thường hay đến nhà thờ. 
Không phải để, như lời của một bài 
hát, là:“Con quỳ lạy Chúa trên   trời, 
sao cho con lấy được người con 
thương.” Hoặc như nhà thơ Kiên 
Giang, thổ lộ: “Lạy Chúa con là người 
ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ở trên 
trời.”  Mà là chỉ để xem lễ Giáng Sinh.
Cho đến khi hiểu được mới thấy sự 
giáng sinh của Chúa rất quan trọng, 
vì chính sự giáng sinh của Ngài mà 
dòng lịch sử của nhân loại đã chia đôi 
ra thành Trước và Sau Chúa, niên hiệu 
cả thế giới đang dùng ngày hôm nay 
được tính từ ngày Chúa Cứu Thế 
giáng trần. Sự giáng sinh của Chúa 
thật quan trọng, vì chính từ ngày này 

lịch sử của nhân loại được sang trang, 
thời kỳ luật pháp đã qua và thời kỳ ân 
điển đã đến: “Vì luật pháp đã ban cho 
bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Chúa 
Cứu Thế Giê-su mà đến” (Giăng 1:17).
Nên Giáng Sinh là ngày phước hạnh, 
ngày bước vào một kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên của sự cứu chuộc, đem lại 
niềm tin và hy vọng cho nhiều người. 
Chỉ tiếc thay là có những nơi lễ Giáng 
Sinh đã mất hẳn đi ý nghĩa thật của 
nó, và đã biến thành một ngày vui 
chơi, một dịp ăn uống, mua sắm, 
nghỉ ngơi. Để khi nói đến lễ Giáng 
Sinh người ta chỉ còn nghĩ đến cây 
Noel, đến bữa ăn nửa đêm, đến ông 
già Noel, đến những cảnh trí trang 
hoàng đẹp đẽ, những cánh thiệp 
chúc mừng văn vẻ và những gói quà 
đắt giá nhận trao thôi. Nên có câu:
  Đêm nay xe tuyết nặng quà,
  Đưa an vui đến mỗi nhà trần gian.
Lại có người chờ dịp lễ Giáng Sinh 
đến để chỉ tỏ một nghĩa cử đẹp trang 
trọng nào đó cho người mình 
thương. Nên có câu chuyện là liên 
tiếp trong 43 năm kể từ khi cưới vợ, 
cứ đúng 12 giờ 1 phút khuya trong 
đêm áp lễ Giáng Sinh, ông Birt 
Holloway ở thành phố Cambridge 
nước Anh, trao cho bà vợ Ethel một lá 
thư với lời lẽ chân thành đượm tình 
yêu thương nồng thắm như là một 
món quà Giáng Sinh. Bà Ethel 
Holloway cho hay bà rất hài lòng và 
quí trọng món quà thư tay cổ truyền 
này của ông chồng.

Món Quà Giáng Sinh 

MS Ức Chiến Thắng
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Vâng, Giáng Sinh là quà cáp, kẻ trao 
người nhận, những cảnh ấy có cần 
thật để tô lên vẻ đẹp cho những 
quan hệ giữa mình với nhau trong 
mùa lễ Giáng Sinh. Nhưng nếu chỉ 
có thế thôi thì Giáng Sinh sẽ mất đi ý 
nghĩa thật của nó và dần dà sẽ chỉ 
trở thành một gánh nặng cho nhau 
mà thôi. Giáng Sinh không phải là 
một ngày lễ bình thường như bao 
ngày lễ khác trong năm, đây không 
phải chỉ là một dịp để chúng ta vui 
chơi, ăn uống, nghỉ ngơ, mua sắm! 
Nên nói đến Giáng Sinh chúng ta 
không chỉ nghĩ đến cây Noel, đến 
bữa ăn nửa đêm, đến ông già Noel, 
đến những cánh thiệp, những món 
quà trao gởi, gởi trao thường tình. 
Nhưng phải nghĩ đến một món quà 
vĩ đại, cao trọng, quý hóa hơn mà 
Ðức Chúa Trờiđã ban tặng cho nhân 
loại qua đó mà con người mới có 
truyền thống kỷ niệm ngày lễ này.
Phúc Âm Giăng 3:16 ghi “Vì Ðức 
Chúa Trời yêu thương thế gian, đến 
nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu 
cho hễ ai tin Con ấy không bị hư 
mất mà được sự sống đới đời.”
Nghe qua, có thể đây là một câu khá 
quen thuộc và cũng có thể là một 
câu quá mới mẻ cho một số người. 
Nhưng đây là câu Kinh Thánh được 
tóm gọn trọn vẹn nhất ý nghĩa đích 
thực của ngày lễ Giáng Sinh. Món 
quà vĩ đại của Giáng Sinh mà nhân 
loại cần có chính là Con Trời giáng 
sinh làm người. Tình yêu thương cao 
cả của Ðức Chúa Trời trong ngày lễ 
Giáng Sinh chính là Ngài vì yêu 
thương nhân loại đang đi trên con 
đường hư mất mà không tiếc rẻ, đã 
bằng lòng ban cho chúng ta chính 

Con một của Ngài. Và sự vui mừng 
lớn lao nhất trong ngày lễ Giáng 
Sinh là Thiên Chúa đã thành người 
đem đến sự cứu chuộc cho nhân 
loại, đây chính là một món quà vô 
giá!
Màu tuyết trắng cây thông, những 

cánh thiếp màu 
sắc rực rỡ, những 
gói quà quý giá 
ngày nay đã trở 
thành khung cảnh 
Giáng Sinh mà loài 
người tạo ra. 
Nhưng Giáng Sinh 
đầu tiên không có 

những màu sắc ấy, mà trên bầu trời 
tối tăm của miền Bết-lê-hem chỉ có 
muôn vàn thiên sứ đã dâng lên tiếng 
hát ca mừng Chúa giáng sinh. Chúa 
Giê-su thật sự đã giáng sinh, Ðức 
Chúa Trời đã thật sự trở thành người 
như chúng ta, bằng một phép lạ có 
một không hai trong lịch sử nhân 
loại. Sự giáng sinh của Chúa Giê-su 
là một phép lạ, Ðấng chí cao mà trở 
thành người sống giữa thế gian là 
một việc con người không bao giờ 
nghĩ đến, đây có thể nói là một biến 
cố bất ngờ nhất, bất ngờ đến nỗi có 
người đã không thể tin!...
Và khi chúng ta hiểu được ý nghĩa 
của ngày lễ Giáng Sinh chúng ta mới 
thấy rằng tình yêu thương của Ðức 
Chúa Trời còn hơn thế nữa, Ngài đối 
với chúng ta là một tình yêu có một 
không hai, một tình yêu hy sinh mà 
không có tình yêu nào có thể ví sánh 
được. Vì yêu mà Ðức Chúa Trời đã 
ban Con Ngài như một món quà cao 
quý nhất cho chúng ta.
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Chúa ơi sương tuyết mơ màng.
Chuồng chiên máng cỏ huy hoàng biết bao.

Tình thương Cứu Chúa dạt dào.
Phủ bao trần thế ngọt ngào hương thơm.

Đèn khuya soi bóng chập chờn.
Dế giun hòa điệu cung đờn giáng sinh.

Nương mái rạ mượn tình cây cỏ,
Giữa cuộc đời lệ nhỏ châu rơi,

Khổ đau đầy ứ trên đời.
Đêm nay Cứu Chúa từ trời giáng sinh.
Ơn cứu rỗi truyền thanh khắp chốn,
Gọi nhân sinh từ bốn phương trời.

Về đây với Chúa người ơi.
Say mê cuộc sống đời đời vinh quang.

Đêm nay hướng vọng thiên đàng.
Truyền nguyên ơn sủng ngập tràn tâm linh.

Rồi đây thế giới thanh bình.
Đến từ Cứu Chúa giáng sinh ban hành.

Về đây nối nhịp âm thanh
Trọn đời ca khúc hành trình thiên cung.

Giaùng Sinh Ca
Tùng Sơn
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Hằng năm mỗi mùa Giáng sinh trở 
về trong không gian và thời gian 
của đất trời, tôi luôn nhớ lại mùa 
Giáng sinh đầu tiên của cuộc đời 
tôi. Mùa Giáng sinh mang ý nghĩa 
thật tuyệt diệu làm tôi không thể 
nào quên được trong đời sống.
Tuổi mười chín tôi đã là một giáo 
viên dạy học ở vùng cuối đất Việt. 
Công việc “gõ đầu trẻ” của tôi 
không nhàn rỗi như người ta 
thường nói, vì đối với tôi đó là một 
trọng trách rất lớn để đặt nền tảng 
cho những năm tiếp theo của đời 
sống các trẻ thơ. Tôi không hề hổ 
thẹn mà nói rằng, mình đã làm 
công việc dạy dỗ thật hăng sai, với 
tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi đôi 
mươi để giúp cho những đứa trẻ 
đáng yêu có một ngày mai tốt đẹp 
hơn.
Cũng trong năm đó, tôi chuẩn bị 
cho gia đình mới của tôi với niềm 
hạnh phúc lớn. Vì không những là 
một cuộc hôn nhân gia đình đều 
đẹp ý và hầu hết bạn bè đều cùng 
vui và chúc mừng cho hai chúng 
tôi, cùng náo nức chờ đợi đến ngày 
hôn lễ được cử hành. Nhìn cuộc 
sống của ba mẹ và gia đình mà tôi 
được vui sống, tôi  có ước mơ giản 
dị, đó là khi đến tuổi trưởng thành, 
tôi cũng có một mái ấm gia đình 
vui vẻ như vậy. Bây giờ, ước mơ sắp 
thành tựu, làm sao không vui cho 
được! Tôi cũng luôn  cầu mong cho 
mọi việc được diễn ra như ý, bởi lúc  

ấy chiến tranh gia tăng, vị hôn phu 
của tôi phải hành quân liên tục.
Nhưng sự việc không xảy ra như ý 
nguyện. Gần đến ngày cưới, vị hôn 
phu của tôi tử trận trong một cuộc 
hành quân. Chắc không cần phải 
nói nhiều về tâm trạng và tinh thần 
của tôi lúc ấy và những ngày tháng 
tiếp theo như thế nào! Tôi vẫn tiếp 
tục dạy học, tiếp tục sống như bao 
ngày, nhưng bị suy sụp hoàn toàn. 
Tôi luôn làm cho gia đình và bạn bè 
lo lắng. Họ tìm cách cho tôi đi chỗ 
này, chỗ nọ để tìm vui, nhưng tôi 
vẫn yên lặng và họ rất bất an về tôi.

Lúc ấy, một người bạn học từ thuở 
nhỏ của tôi vừa tin Chúa theo đạo 
Tin Lành được một năm, và cũng là 
đồng nghiệp, thấy tình trạng tôi 
như vậy nên cô ấy rủ tôi đi nhà thờ. 
Tôi đồng ý đi cùng. Tại Nhà thờ tôi 
được tiếp đón ân cần, đầy sự 
thương yêu, ấm áp tình người. Tôi 
cảm nhận được mọi người trong 
Nhà thờ rất là vui và trân quý sự có 
mặt của tôi.  Tôi không cảm thấy xa 
lạ, vì luôn có người bên cạnh để 
giúp tôi hát Thánh ca, theo dõi Kinh 
Thánh trong suốt buổi lễ tại Nhà 
thờ. Bạn tôi và tôi ra về trong lời 
mời của mọi người là “Tuần sau 
chúng tôi rất mong gặp lại cô!”
Bạn tôi không biết nói về Chúa 
Giê-xu cho tôi hiểu,nhưng cô ấy 
tiếp tục mời tôi đi Nhà thờ. Tôi nhớ 
câu nói của cô ấy là “Bồ đi Nhà thờ 

 GIAÙNG  SINH  NAÊM  AÁY ... 

6   Nguyeät San Ôn Laønh   Thaùng möôøi hai   



với mình cho vui!”. Tôi cũng bằng lòng  
đi với cô. Vài tuần sau đó, tôi mượn 
Kinh Thánh về nhà đọc, vì cho rằng đó 
là một quyển sách hay, mà tôi vốn 
thích đọc sách. Tôi vẫn cứ đi Nhà thờ, 
là vì tôi cảm nhận nơi đó tôi tìm được 
sự yên tịnh trong tâm hồn, sự yêu mến 
chân thật, đơn sơ nơi những người tín 
hữu, nhất là khi họ biết tôi vừa trãi qua 
một sự khủng hoảng trong đời sống. 
Sáu tháng sau, vào mùa Lễ Giáng Sinh 
tôi quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận 
Chúa Giê-xu làm Cứu 
Chúa của tôi.
Thật sự thì lúc ấy tôi 
vẫn  chưa biết gì về sự 
cứu rỗi và sự sống đời 
đời, nhưng tôi cảm 
nhận được tình 
thương, sự ấm áp, 
tấm chân tình thể 
hiện nơi những tín 
hữu Tin lành. Họ đã cảm động tôi trước 
khi Đức Chúa Trời cảm động tôi. Nơi 
họ có một sự thu hút thật mạnh mẽ 
đối với tôi.  Những ngày tháng tiếp 
theo, tôi có dịp đến với các gia đình tín 
hữu, tôi nhận thấy có sự khác biệt rất 
lớn và tôi luôn tìm được sự ân cần, 
niềm vui, sự bình an và sự an ủi mà tôi 
cần cho hoàn cảnh đau buồn của 
mình.
Tôi bắt đầu sinh hoạt với ban Thanh 
niên của Hội Thánh, tập hát Thánh ca 
chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh. Đó cũng là 
Lễ Giáng sinh đầu tiên trong cuộc đời 
của tôi. Một Lễ Giáng sinh mà mãi mãi 
tôi không thể nào quên được. Vì mùa 
Giáng sinh năm ấy tôi được thay đổi, 
tôi tìm được nguồn vui mới thay cho 
nỗi ưu sầu lớn lao của mình. Tôi tìm lại 
được ý nghĩa của đời sống. Tôi nhớ 

mùa Giáng sinh năm đó, tôi  cùng các 
bạn trong Ban Thanh niên đi ra, hát 
những bài Thánh ca nói về tình yêu 
thương của Đức Chúa Trời ban cho 
nhân loại qua Cứu Chúa Giê-xu, và 
phân phát những quyển sách nhỏ 
nhằm giới thiệu Cứu Chúa Giê-xu cho 
người sống trong thành phố, và cũng 
mời các bạn thanh niên trong trường 
học, các bạn đồng nghiệp trong nơi 
chúng tôi làm việc đến sinh hoạt và 
nghe nói về Tin lành cứu rỗi của Chúa 

Giê-xu.
Đối với tôi, mùa 
Giáng sinh năm ấy 
và mỗi lần Giáng 
sinh đến đều mang 
lại sự gợi nhớ thật 
sâu sắc trong lòng. 

Trãi qua cuộc sống 
thăng trầm, tôi càng 

học biết Cứu Chúa Giê-xu nhiều hơn, 
càng yêu Ngài nhiều hơn. Tôi luôn ca 
ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi 
ngày, vì đã cho tôi được biết Ngài, 
được Ngài chăm sóc, gìn giữ, thương 
yêu trong suốt những năm tháng qua. 
Tôi cũng luôn cảm tạ Ngài, vì tôi tin 
chắc rằng Ngài sẽ tiếp tục yêu thương 
và chăm sóc tôi những năm tháng còn 
lại của đời sống trên đất cho đến mãi 
mãi.
Nguyện xin ơn lành từ Thiên Chúa ban 
xuống trên tất cả quí vị để mùa Giáng 
sinh năm nay quí vị sẽ có được một 
Giáng sinh mang ý nghĩa quan trọng  
nhất trong cuộc đời.

Giáng sinh 2015
Chiên Trắng 
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Em hỏi tôi vì sao tôi yêu Chúa ?
Và vì sao tôi luôn mãi trên đường
Con đường hẹp và ít người theo bước
Giữa thế gian đang từ khước yêu thương
Tôi đã không còn là trẻ nhỏ để đi tìm phần thưởng
Với gương mặt sáng tươi, khi đón nhận một món quà.
Tôi đi tìm vì Chúa là tất cả 
Vì khi tin nhận Giê-xu
Là Chúa Thánh Linh che chở
Là Tin Lành cứu rỗi
Và tội lỗi được tha….
Sao em không hỏi tôi 
Tình yêu đó từ đâu tôi nhận được?
Để em biết rằng do Thiên Thượng Cha ban
Vì yêu thế gian Chúa chẳng ngại xuống trần gian
Trong máng cỏ nơi chuồn chiên lạnh giá.
Sao em không hỏi tôi 
Tình yêu đó nhờ đâu tôi nhận được?
Để em hiểu rằng do ân điển Trời ban
Bởi đức tin và không phải bởi việc làm
Là quà tặng mà cả thế gian được nhận...
Tình yêu đó là tình yêu bất tận 
Là ơn lành mãi mãi chẳng nhạt phai...
Cho đến một ngày 
Khi tôi nhắm mắt!
Chúa sẽ mang tôi trong Ngài không hư mất.
Tràn ngập yêu thương...
Và tôi không đơn độc.
Khi trở lại quê hương nơi Chúa vẫn mong chờ.
Em hỏi tôi
Sao yêu Giêxu nhiều như vậy?
Xin được trả lời với cả tấm lòng chân
Rằng em ơi sự thật rất dễ dàng để hiểu,
Chúa Giê-xu yêu tôi ,và Người đã yêu nhiều lắm
Một con người, đã không đáng để được yêu !......

Vì sao yeâu Gieâ-xu

TNTM
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Món Quà Giáng Sinh 
quš nhÃt 

 Nhiều năm trước đây, bác sĩ 
sản khoa Frederic Loomis phải đối 
diện với một thách thức lớn nhất 
trong đời ông. Một bệnh nhân của 
ông, một phụ nữ trẻ thật yếu đuối 
mảnh khảnh, đang mang thai đứa 
con đầu lòng. Ông đã cố tìm mọi 
cách để giúp cô vượt qua những 
khủng hoảng về tình cảm và tinh 
thần mà cô đang cố gắng một cách 
thật khó khăn để ổn định chúng.
Một tháng trước khi đứa bé được 
sanh ra, trong một cuộc xét nghiệm 
thường lệ, người ta khám phá ra là 
đứa bé nằm sai vị trí trong bụng mẹ. 
Thay vì chào đời với cái đầu ra trước, 
là cách ra đời an toàn nhất cho mọi 
hài nhi, thì đứa bé này sẽ đưa chân 
hay mông của nó ra trước. Điều nguy 
hiểm ở những trường hợp như thế 
này là dây nhau của bầu thai có thể bị 
chèn ép giữa đầu đứa bé và xương 
chậu của người mẹ khiến cho ống 
dẫn bé xíu cung cấp oxygen cho đứa 
bé sẽ bị tắc nghẽn và nó sẽ chết ngay 
chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. 
Thời gian từng giây, từng phút là yếu 
tố chính quyết định việc sống còn 
của đứa trẻ trong trường hợp sinh đẻ 
như vậy.
Trường hợp này lại là bị “sai vị trí 
hoàn toàn” vì đôi chân và bàn chân 
của đứa bé thì gập lại như thể là 
người ta gập áo quần vậy. Khi đứa bé 
sắp ra khỏi bụng mẹ thì bác sĩ Loomis 

kéo thật nhẹ nhàng cái bàn chân nhỏ 
xíu đầu tiên. Tiếp sau đó ông kéo bàn 
chân thứ hai, nhưng bàn chân này 
không phản ứng gì cả. Khi thân hình 
của đứa bé trồi xuống hơn một chút 
nữa, ông nhận ra rằng đây là một đứa 
bé gái. Và rồi ông nhìn thấy rằng đứa 
bé đã mất hẳn chiếc đùi từ bên mông 
xuống đến đầu gối bên một chân. 
Ông liền vội vàng dùng chiếc khăn 
ấm, có sẵn để giữ cho đứa bé không 
bị lạnh trong lúc nó vật lộn để chào 
đời, và cuốn chung quanh một bên 
chân lành lặn còn lại của đứa bé.
Sau đó là một cuộc chiến đấu khủng 
khiếp nhất trước nay mà bác sĩ 
Loomis phải đương đầu. Ông hình 
dung ra một đứa bé gái lớn lên, khác 
thường so với những bạn bè đồng 
trang lứa, ngồi lẻ loi một mình, bị 
khinh dễ, chẳng bao giờ có thể tham 
gia một hoạt động thể thao nào, 
chẳng bao giờ có được những cuộc 
hẹn hò, thật cô đơn, bất an và chìm 
trong khổ đau tuyệt vọng.
Ông cũng có thể hình dung ra nỗi 
thống khổ của người mẹ trẻ này khi 
phải mang một gánh nặng đến như 
thế. “Đừng đem sự đau khổ đến trên 
họ” một tiếng nói đầy biện luận vang 
lên trong tâm tưởng ông. “Đứa nhỏ 
này chưa hề hít thở lần nào hết, hãy 
đừng để con bé làm được chuyện 
đó.”
Vị bác sĩ nhìn lên chiếc đồng hồ trên 



tường. Ba phút trong số bảy hay tám 
phút quy định đã trôi qua. Chẳng ai 
trong phòng sanh này biết được 
cuộc chiến đấu nội tâm và ý định của 
ông. Ông có thể kéo dài việc đỡ đẻ 
này ra. Chẳng một ai có tài nào mà 
biết được. Chỉ cần một vài phút thôi 
mọi sự sẽ chấm dứt. Người mẹ sẽ 
than khóc một ít lâu nhưng rồi sẽ 
cảm thấy được trút bỏ một gánh 
nặng vì cô ấy sẽ không phải có trách 
nhiệm nuôi dưỡng một đứa con tật 
nguyền.
Ngay lúc ấy, cái bàn chân nguyên 
vẹn, không bị tật của đứa bé bỗng 
tuột ra khỏi cái khăn bọc và thúc vào 
lòng bàn tay của vị bác sĩ. Rồi cả thân 
hình của nó bỗng như trào lên sức 
sống vì nó muốn được sinh ra đời.
Vị bác sĩ đã không thể thực hiện việc 
ông đã toan tính. Ông đành phải đỡ 
cho đứa con gái chào đời với một cái 
chân nhỏ thó khuyết tật trông thật là 
thương tâm.
Bác sĩ Loomis kể lại: “Tất cả những gì 
mà tôi tiên liệu đã thành sự thật hoàn 
toàn. Người mẹ đã ở lại trong bệnh 
viện một vài tháng gì đó. Tôi đã gặp 
cô ấy một đôi lần và trông cô ta như 
một cái xác không hồn so với hình 
ảnh của một người phụ nữ trẻ trung 
ngày nào. Lâu lâu tôi có được nghe 
người ta nói lại về tin tức của mẹ con 
họ... Rồi cuối cùng tôi cũng mất mọi 
liên lạc, dấu tích của họ”.
“Bao năm trời càng trôi qua thì tôi 
vẫn càng tự trách mình một cách cay 
đắng rằng mình đã yếu đuối không 
có can đảm mà làm theo sự xúi giục 
của lòng mình.”
Nhiều năm sau đó, theo như thông lệ 

của các y tá ở bệnh viện mà bác sĩ 
Loomis làm việc, một buổi liên hoan 
mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức 
thật là long trọng dành cho tất cả các 
nhân viên và bác sĩ tại đấy. Năm ấy lại 
đặc biệt hơn ở chỗ là tất cả các bác sĩ 
và nhân viên của bệnh viện đều đã 
đến dự đầy đủ.
Khi các y tá trong những bộ đồng 
phục thật đẹp đẽ tinh tươm bước 
vào thành một đoàn diễn hành thì 
tất cả mọi người đều đồng đứng lên 
để bày tỏ lòng kính trọng đối với họ. 
Rồi từ phía sau của khán giả, có hai 
mươi y tá trẻ nữa bước vào, mỗi 
người cầm trên tay một ngọn nến 
nhỏ và cùng đồng thanh ca bài hát 
Giáng Sinh quen thuộc “Đêm yên 
lặng, đêm an bình...”
Ánh đèn rọi lúc đó tập chú vào một 
cây Nô-ên đã được trang hoàng thật 
tỉ mỉ công phu và nay sáng rực lên 
lấp lánh với một vẻ đẹp thật lạ lùng. 
Rồi ánh đèn rọi tiếp tục di chuyển 
đến chính giữa sân khấu khi bức màn 
nhung được từ từ vén mở ra để cho 
thấy ba người chơi đàn trẻ đẹp trong 
áo dạ hội màu trắng lấp lánh. Một 
người thì chơi đàn hạc, một người thì 
chơi đàn xê-lô còn người thứ ba thì 
chơi vĩ cầm. Hòa với tiếng đàn ống 
organ âm điệu du dương của tiếng 
nhạc mà họ trình tấu đã khiến nhiều 
người rưng rưng nước mắt.
Cô nhạc sĩ chơi đàn hạc đã biểu diễn 
thật xuất sắc, cho nên bác sĩ Loomis 
đã cố nán lại đến cuối chương trình 
để có dịp mà khen tặng cô.
Trong lúc ông đang ngồi một mình 
chờ đợi, thì một thiếu phụ chạy vào 
giữa hàng ghế, nhào về phía ông với 
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đôi tay dang rộng vừa kêu lên hớn 
hở: “Ông đã thấy cháu nó rồi đó. 
Chắc chắn là bác sĩ đã phải nhận ra 
đứa con gái mà bác sĩ đã giúp nó 
chào đời. Con gái tôi là đứa chơi đàn 
hạc đó thưa bác sĩ, tôi đã thấy bác sĩ 
nhìn nó. Bộ bác sĩ không còn nhớ 
đứa bé gái được sinh ra với chỉ một 
cái chân nguyên vẹn, cách đây mười 
bẩy năm về trước? Chúng 
tôi đã thử mọi cách khác 
trước đây, nhưng bây giờ 
thì nó có cả một cái chân 
nhân tạo ở một bên đó kìa, 
hổng chừng bác sĩ cũng 
không biết nó mang chân 
giả đâu, có phải vậy không, 
thưa bác sĩ? Con gái tôi bây giờ có 
thể đi đứng, bơi lội và dám nó còn có 
thể khiêu vũ nữa đó”.
“Nhưng bác sĩ biết không, cái hay 
hơn tất cả là, trong suốt những năm 
tháng mà con gái tôi chưa thể đi 
đứng, bơi lội hay khiêu vũ, thì nó đã 
học xử dụng đôi bàn tay của nó thật 
là tuyệt vời... Bây giờ thì nó thật là 
sung sướng... Và con gái tôi đây kìa!”
Và họ đã gặp lại nhau... Như theo 
bản năng tự nhiên, bác sĩ Loomis mở 
vòng tay ra ôm vào lòng người con 
gái mà trước đây chỉ trong tích tắc sự 
sống còn của cô đã có thể bị tàn diệt 
ngay trước khi cô có được cơ hội 
chào đời.
“Cháu ơi, cháu không thể nào hiểu 
hết,” bác sĩ nói, “cháu không thể nào 
biết được, cũng như tất cả mọi người 
trên thế giới này không có thể nào 
biết được, ý nghĩa của buổi tối hôm 
nay đối với ta. Cháu hãy đi đến cái 
đàn hạc của cháu một chập nữa đi và 

xin cháu hãy chơi lại cho riêng mình 
ta thôi bài thánh ca “Đêm Yên Lặng” 
vừa rồi. Ta đã từng mang một gánh 
nặng nề bấy lâu nay mà không ai 
thấy được, cái gánh nặng mà chỉ có 
một mình cháu mới có thể cất khỏi 
ta.”
Đời sống thật là một món quà quý 
báu. Nhưng có một món quà còn 

quý giá hơn nữa, đó là 
món quà sự sống vĩnh 
hằng.
Cách đây không lâu, một 
trong những đứa con trai 
của tôi đã tức giận với tôi 
về một chuyện gì đó. Tôi 
đã làm gì sau đó thì tôi 

không còn nhớ nữa, nhưng tôi 
không thể nào quên được cái câu 
mà con trai tôi đã nói với tôi. Trong 
cơn thất vọng nó đã gào lên với tôi: 
“Tại sao ba sanh con ra làm gì vậy?”
Tôi đã lặng người trong một lúc rồi 
tôi nhẹ nhàng trả lời con tôi với câu 
nói xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng 
tôi: “Bởi vì con nằm trong chương 
trình đời đời của Đức Chúa Trời đó 
con.”
Và điều này cũng là sự thật cho bạn 
và chính mình tôi. Ngay từ khi chúng 
ta được cưu mang trong lòng mẹ, 
Chúa đã biết tên gọi của chúng ta. Và 
chúng ta cũng nằm trong chương 
trình kế hoạch đời đời của Ngài. 
Nhưng lúc chúng ta được sinh ra, chỉ 
một mình Ngài trông thấy sự tàn tật 
của chúng ta. Chúng ta đều bị méo 
mó, không phải thể xác méo mó mà 
là tâm linh của chúng ta đã lệch lạc. 
Bởi vì mang trong người bản chất tội 
lỗi, chúng ta đã được sanh ra với một 
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tâm linh chết và cách biệt hẳn với 
Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho 
muôn loài sự sống. Nhưng vì chúng 
ta được là những tạo vật quý giá và 
được Ngài thương yêu nhất, đến nỗi 
Ngài đã sai Con Một của Ngài, là 
Chúa Cứu Thế Giê-xu, giáng thế 
trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, để 
rồi chịu chết thay cho tội lỗi của mỗi 
chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi 
sự chết đời đời, và ban cho chúng ta 
món quà quý báu hơn hết mọi món 
quà, đó là sự sống vĩnh hằng. Đức 
Chúa Trời cũng muốn dành món quà 
quý báu này cho bạn nữa. Bạn có làm 

gì thì mặc lòng, nhưng xin bạn hãy 
đừng lìa trần gian này mà không 
mang theo món quà này. Bởi vì nếu 
bạn không có được món quà này 
trong tay, bạn phải đối diện với một 
thảm họa ghê rợn hơn bất kỳ mối 
thảm họa nào trên thế gian này, như 
lời của Đức Chúa Trời luôn nhắc nhở: 
“Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không chịu vâng phục Con 
thì chẳng được sự sống đâu, nhưng 
cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn 
còn trên người đó!” (Giăng 3:36)

Từ “His Greatest Christmas Gift” 
by Dick Innes – Hữu Đại chuyển ngữ

Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi 
chào đời đều được ban tặng 
một chén Ánh Sáng hoàn hảo. 
Nếu bạn biết chăm chút, từ chén 
Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức 
mạnh và bạn sẽ làm được nhiều 
điều thật có ích. 
Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi 
nóng hay hèn nhát, chính bạn 
đang thả vào cái chén một viên 
đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ 
bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và 
viên đá không thể ở chung một 
chỗ. 
Nếu bạn càng thả đá vào chén, 
Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài 
nhiều hơn, và cuối cùng chính 
bạn sẽ trở thành một viên đá. 
Viên đá không lớn lên, cũng 
không thể chuyển động. Đến 

một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ 
chán làm viên đá. Bạn còn một 
cách là lật úp cái chén xuống để 
những viên đá rơi ra ngoài và 
Ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu. 
Có một câu nói: "Đừng bao giờ 
mang đến cho người khác 
nhưng điều mà bạn không 
muốn họ mang đến cho bạn.” 
Nếu bạn phạm phải những lỗi 
lầm, bạn đánh mất dần món quà 
bạn được ban tặng từ lúc chào 
đời, dần dần bạn sẽ biến mình 
thành con người khác. Đến một 
lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ, và 
hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở 
trước mắt bạn. Hãy can đảm làm 
lại từ đầu nhé bởi không có điều 
gì là quá muộn cả."

Chén ánh sáng 

Sưu tầm : Tôn Thất Khoa
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Trong đời sống hằng ngày mỗi 
chúng ta đều cũng có những lo âu: 
Người lớn có nỗi lo của người lớn, kẻ 
nhỏ có nỗi lo âu của kẻ nhỏ. Người 
lớn tuổi sợ già, sợ cô đơn, sợ bệnh 
tật không ai chăm sóc; người trẻ sợ 
thiếu tình, thiếu tiền, sợ mộng ước 
không thành. Người giàu có nỗi lo 
của người giàu, kẻ nghèo có nỗi lo 
của kẻ nghèo. Ca dao nước ta có câu: 
      Ông cả ngồi trên sập vàng, 
      Cả ăn, cả mặc, cả càng thêm lo. 
      Ông bếp ngồi trong xó tro. 
      Bếp ăn, bếp mặc, bếp lo, bếp làm. 
Ngay cả trẻ con cũng lo sợ. Có lần 
một cô giáo đưa ra một câu hỏi để 
các học trò mình trả lời: “Điều gì 
khiến các em lo sợ hơn hết”. Phần 
đông các em trả lời rằng: “Điều em lo 
hơn hết là sợ cha mẹ em không còn 
ở chung với nhau!”
Thưa quý vị và các bạn,
Lo sợ là bệnh chung của con người, 
từ lúc tội lỗi vào thế giới nầy vì tổ 
phụ loài người là A-đam trái mạng 
lệnh của Thượng Đế. Tội lỗi đó đã lưu 

truyền từ đời nầy sang đời khác và 
lan rộng khắp nơi trên thế giới. Hậu 
quả của tội lỗi đã khiến cho con 
người sống trong sợ hãi, khổ đau và 
cuối cùng phải đối diện sự chết. 
Nhưng hôm nay tôi có một tin mừng 
cho quý vị và các bạn. Hai ngàn năm 
trước đang khi các mục đồng đang 
thức đêm canh giữ bầy chiên tại 
đồng nội Giu-đê, một thiên thần đến 
loan báo cho họ rằng: Đừng sợ chi, 
vì nầy ta báo cho các ngươi một tin 
lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho 
muôn dân, ấy là hôm nay tại thành 
Đa-vít đã sinh cho các ngươi một 
Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa 
(Lu-ca 2:10) Qua lời loan báo nầy, 
nan đề lớn nhất của nhân loại được 
giải quyết qua Chúa Cứu Thế. 
Danh hiệu “Christ” ở đây nói đến Vị 
Cứu Tinh từ trời, được Thượng Đế ủy 
nhiệm đến trần gian giải cứu loài 
người ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và 
sự chết. Danh hiệu “Chúa” ở đây mô 
tả Đấng Chủ Tể hoàn vũ, Đấng Tạo 
Hóa của muôn loài vạn vật đã mang 

Cho BaïnTin Möøng
Mục sư Ngô Minh Quang
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thân con người đến trần gian. Lời 
tiên tri nầy đã ứng nghiệm lời tiên tri 
đã báo trước đó 7 thế kỷ rằng: 
Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu 
thai, và sanh một con trai,Rồi 
người ta sẽ đặt tên con trai đó là 
Em-ma-nu-ên. (Ma-thi-ơ 1:23) Sử 
gia Lu-ca ký thuật lại lời căn dặn của 
vị thiên thần đó cho các mục đồng 
trong đêm ấy 
rằng: “Nầy là dấu 
cho các ngươi 
nhận ra Ngài, Các 
người sẽ gặp một 
con trẻ bọc bằng 
khăn, nằm trong 
máng cỏ” (Lu-ca 
2:12) Thật đây là 
điều quá sức tưởng tượng của loài 
người, không ai hiểu nổi vì sao Đấng 
Cao Cả lại mang hình hài thể xác của 
con người trong thân phận hài nhi 
nghèo nàn nhỏ bé, giáng sinh trong 
chuồng chiên bẩn thiểu, nằm trong 
máng cỏ hôi tanh. Máng cỏ vốn là 
nơi tranh dành thức ăn của súc vật 
lại trở thành chiếc nôi của Vua Trời. 
Từ đây sự sống từ Trời được nối liền 
với loài người, mở đầu kỷ nguyên 
mới cho nhân loại và từ đây những ai 
tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào 
tâm hồn sẽ được sự sống kỳ diệu đó. 
Thưa quý vị và các bạn,
Có bao giờ quý vị tưởng tượng một 
thế giới mà Chúa Giê-xu không 
giáng sinh không? Vào một buổi 
sáng lễ Giáng Sinh, một người kia 
nằm mơ thấy mình đang sống trong 
một thế giới mà Chúa Giê-xu chưa 
bao giờ giáng trần. Trong giấc mơ, 
anh thấy mình đang ngồi trong văn 

phòng đọc quyển bách khoa tự điển 
để tìm hiểu phong tục giáng sinh về 
việc tặng quà và gởi thiệp Giáng 
sinh. Anh không tìm ra chữ “Giáng 
Sinh”. Nhìn kỹ lên tủ sách, anh thấy 
có nhiều chỗ trống: tất cả sách vở 
liên quan đến Chúa Giê-xu đều biến 
mất. Anh đứng dậy, bước ra phòng 
khách thì lạ lùng hơn nữa, cây Nô-ên 

mà anh và các 
con chưng bày 
hôm qua cũng 
biến mất. Anh 
hoảng hốt mở 
cửa bước ra 
ngoài thì lầu 
chuông của ngôi 
nhà thờ cũng 

mất dạng. Phóng tầm mắt xa hơn, 
anh run lên vì tất cả những cây thập 
tự trên các nhà thờ trong thành phố 
đều không còn nữa. Lúc ấy, một 
người bạn chạy vào báo tin mẹ anh 
đang hấp hối, anh liền về nhà. Anh 
hỏi bạn có mời mục sư đến cầu 
nguyện cho cụ chưa, bạn nhăn nhó 
nói dầu tôi đã tìm mãi mục sư nhưng 
chẳng thấy ông đâu, khi chạy đến 
nhà thờ, thì nhà thờ biến mất chỉ còn 
khu đất trống. Đến đây người bạn 
nói: “Thôi, không có mục sư thì xin 
nhờ anh cầu nguyện!” Anh với tay 
lấy quyển Kinh Thánh để ở đầu 
giường ra đọc trước khi cầu nguyện, 
nhưng anh vô cùng ngạc nhiên vì 
quyển Thánh Kinh đã mỏng lại, cả 
quyển Tân Ước trong đó có phần ghi 
lại cuộc đời của Chúa đều biến mất. 
Anh cúi đầu tuyệt vọng, nói vài lời an 
ủi suông, và yêu cầu mọi người cùng 
đọc bài cầu nguyện chung, nhưng 

“..seõ laø moät söï vui 
möøng lôùn cho muoân 
daân, aáy laø hoâm nay taïi 
thaønh Đa-vít ñaõ sinh 
cho caùc ngöôi moät Đaáng 
Cöùu Theá laø Christ, laø 
Chuùa” (Lu-ca 2:10)
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không ai thuộc bài nầy, chính anh 
cũng lúng túng vì không hiểu vì sao 
mình lại không thể thuộc bài cầu 
nguyện quá quen thuộc nầy. Anh 
bật lên khóc, thì bừng tỉnh, lúc đó 
mới biết mình đang chiêm bao. 
Lúc ấy, tiếng hát của ca đoàn từ ngôi 
nhà thờ cuối đường vang lên: “Mau 
mau, cùng nhau đến tôn thờ! Mau 
mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau 
mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa 
Christ, Vua ta.” Quá sung sướng, anh 
chạy ra băng ra ngoài, và kìa dưới 
ánh nắng chan hòa, cây thập tự giá 
trên ngôi nhà thờ đứng sừng sững 
oai nghiêm. Anh bước vào nhà thấy 
cây thông nhỏ, dầu đã mua cách đây 
một tuần vẫn còn xinh tươi. Anh vui 
mừng sung sướng, quỳ bên cạnh 
cây Nô ên, anh dâng lên Chúa lời cầu 
nguyện, cám ơn Chúa Giê-xu đã 
giáng sinh. Nếu Ngài không giáng 
thế, thì trần gian nầy sẽ buồn bã đến 
bực nào. Nếu Chúa không đến trần 
gian thì quyển Thánh Kinh sẽ thiếu 
phần Tân Ước với cả sứ điệp cứu rỗi, 
bảo đảm cho cuộc sống tương lai 
rạng ngời cho những ai tiếp nhận 
Chúa Giê-xu. Sự chết không phải là 
chấm dứt một đời sống, mà là khởi 
đầu một cuộc sống mới ở Thiên 
Đàng, một cuộc sống hạnh phước 
trong cõi vĩnh hằng. Nếu không có 
Giáng Sinh sẽ không có ngày Chúa 
Nhật, là ngày Chúa chết đi vì tội lỗi 
nhân loại và sống lại, đem lại sự 
sống mới cho con dân Ngài. Nếu 
Chúa không giáng sinh sẽ không có 
những bài ca giáng sinh bất hủ, như 
Đêm Yên Lặng, Khúc Ca Thiên Thần, 
Nô-ên Đầu Tiên...Anh đang mãi suy 

nghĩ đến hạnh phước đó thì nghe 
tiếng nhỏ nhẹ sau lưng, quay lại, anh 
thấy đứa con gái nhỏ từ trong 
phòng ngủ bước ra, xúng xính trong 
bộ quần áo mới, anh mua cho cháu 
để làm quà Giáng Sinh, anh hỏi con: 
Con biết hôm nay là ngày gì không? 
Bé trả lời “Hôm nay là ngày lễ Giáng 
Sinh, Anh hỏi tiếp: Con biết lễ Giáng 
Sinh là gì không? Con anh trả lời: Là 
lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu vào 
đời!”. Con anh đọc ngay câu Kinh 
Thánh mà cháu học thuộc lòng 
trong Chúa Nhật rồi: “Chúa Giê-xu 
đã đến trong thế gian, để cứu vớt 
người có tội” 
Thưa quý vị và các bạn,
Giấc mơ vừa rồi của một người nhắc 
nhở chúng ta điều gì? Quý Vị có bao 
giờ tưởng tưởng một thế giới mà 
Chúa Giê-xu chưa hề giáng trần 
không? Trong phương diện xã hội, 
quý vị sẽ thấy không có ngày Chúa 
Nhật, cũng không có niên lịch, 
không có bệnh viện với dấu hiệu 
chữ thập đỏ, sẽ không có những bài 
ca Giáng Sinh vang lên khắp nơi 
trước vào tháng Chạp ... Về phương 
diện tâm linh, nếu Chúa không 
Giáng Sinh, con người sẽ mãi mãi 
khổ đau, sẽ mãi mãi sống trong tối 
tăm tuyệt vọng. Nhà tiên tri Ê-sai 
cho biết, trước đó hơn 700 năm, 
rằng khi Chúa giáng trần sẽ đem 
ánh sáng hy vọng đến trần thế: 
"Đem dân Ta trở về với Ta là việc 
nhỏ, con còn làm ánh sáng cho các 
dân tộc trên thế giới để đem ân cứu 
độ đến cho họ nữa!" (Ê sai 49:6) 
"Những người thuộc về Chúa sẽ 
sống lại. Xác chết những người quá 
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cố sẽ sống lại. Những kẻ nằm trong 
bụi đất hãy vùng dậy, hoan ca. Vì Ánh 
Sáng Sự Sống đã đem sương móc hồi 
sinh đến các nghĩa trang". (Ê-Sai 
26:19) Hãy dấy lên, và chiếu sáng vì 
Ánh sáng của ngươi đã đến và vinh 
quang Chúa tỏa sáng trên ngươi. Vì 
nầy, bóng tối sẽ bao trùm quả đất và 
tối tăm che phủ các dân. Nhưng 
Chúa sẽ tỏa sáng trên ngươi Và vinh 
quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi. 
Các nước sẽ đến cùng ánh sáng 
ngươi Và các vua sẽ hướng về ánh 
bình minh của ngươi. (Ê sai 60:1-3)
Những lời tiên tri nầy đã ứng nghiệm 
trong đêm Chúa Cứu Thế Giáng Trần, 
trên không trung ca đoàn thiên sứ đã 
cất tiếng hát rằng: 
Vinh danh Thượng Đế trên trời, 
Bình an dưới thế cho người thành 
tâm.
Qua khúc ca nầy, ta thấy 2 lần 
Thượng Đế trong thân xác con người 
được vinh danh (1) Lần Thứ Nhất: 
Trên Trời cao, cả thiên đàng chúc 
tụng Chúa, Vua Thiên Đàng, Chủ Tể 
hoàn vũ (2) Lần Thứ Nhì: Dưới đất, 
trần gian được Chúa viếng thăm. Vị 
Vương Tử Hòa Bình xuống đời để cứu 
loài người ra khỏi tội, phục hòa loài 
người với Đấng Tạo Hóa mình. Tụng 

ca Chúa trên các từng trời rất cao, 
bộc lộ hết ý nghĩa đầy trọn của việc 
Chúa Cứu Thế vào đời. Cuộc đời và 
chúc vụ của Ngài đã thể hiện sự Vinh 
Hiển Đức Chúa Trời trên các tầng trời 
rất cao, bình an dưới thế và ân trạch 
cho loài người. Cho nên hễ ai trong 
trần thế nầy tiếp nhận món quà của 
Chúa, Ngài rất vui, những ai thật lòng 
ăn năn tội mình, quay đầu lại với 
Chúa, Ngài rất sung sướng. 
Rất mong quý vị, Giáng Sinh nầy 
không phụ lòng Chúa, tiếp nhận 
Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế 
trong thân xác con người đến giáng 
trần vì quý vị. Ngài yêu quý vị, Ngài 
chết thế quý vị, Ngài sống lại để đem 
sự sống vĩnh phúc cho quý vị. 
Xin quý vị và các bạn hãy dâng lên 
Chúa những lời cầu nguyện rằng: 
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tạo 
Hóa con, cảm tạ Chúa đã giáng sinh 
vì con, Ngài đến để tìm vào cứu loài 
người chúng con, con nhận biết tội 
lỗi mình, nỗi khổ đau mình. Xin Chúa 
tha thứ tội lỗi con, chấp nhận con 
vào gia đình Ngài, biến đổi đời sống 
con, để qua đời sống con danh Chúa 
được tôn vinh. Con cầu nguyện 
những lời nầy trong danh Chúa Cứu 
Thế Giê-xu. A men.

“Chúng tôi ao ước được nhìn thấy sự bình an thay cho 
nỗi lo lắng; sự chữa lành thay cho sự đau khổ; sự thỏa 
lòng thay cho sự trống rỗng; hi vọng thay cho sự vô 
vọng và sự chữa lành thay cho bệnh tật trong đời sống 
bạn. Chúng tôi cũng tin rằng mọi việc đều có thể xảy ra 
qua quyền năng của Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng 
thật sự quan tâm đến bạn.”_Victor Hugo 

16   Nguyeät San Ôn Laønh   Thaùng möôøi hai   



Nguyeät San Ôn Laønh   Thaùng möôøi hai    17

Ngài đã đến cõi dương trần tăm tối
Một năm nào trong chiếc áo tả tơi
Áo cô đơn, hèn thấp của kiếp người
Và vậy đó Con Trời đã giáng thế
Ngài chọn bước trơ vơ đời nhập thể
Không cung vàng điện ngọc đón hài nhi
Vua của muôn vua cao cả oai nghi
Lặng lẽ đến đêm trần gian hờ hững

Tieáng Goõ Cöûa
TKG

Những năm tháng nhọc nhằn và chịu đựng
Quá ưu phiền Cứu Chúa của con ơi!
Giữa dòng đời nước mắt Chúa rớt rơi
Ngài đã khóc như con người vẫn khóc
Nước mắt rơi trước cảnh đời cô độc
Nước mắt rơi trước tử biệt chia lìa
Trái tim người trong Thánh thể Ngài kia
Đã thổn thức nhịp đau thương cùng tột
Trên thánh giá huyết Giê-xu từng giọt
Rớt rơi trên bản án chết của đời
Để chuộc mua về hạnh phúc cho người
Ban ơn sống từ kinh hoàng cái chết
Bởi vì yêu Ngài âm thầm trao hết
Cả cuộc đời mạng sống có ai hay
Bởi vì yêu Ngài đã đến nơi đây
Tìm và cứu những hồn đời lạc lối

Anh có nghe tiếng Ngài trong đêm tối
Vẫn từng hồi gõ cửa cuộc đời ta
Chúa nhân từ chờ đợi thật thiết tha
Một lời đáp, một lần hồn rộng mở
Chúa đang đứng đợi chờ ta trước cửa
Để vào nhà ăn bữa tối vui tươi
Ngài ở lại đây quấn quít chẳng rời
Bên ta hết một đời yêu thương mãi.



Bobby đang lạnh cóng ở 
sân sau nhà trong giá 
tuyết. Bobby không 
mang ủng, cậu 
không thích mang 
ủng, mà thật ra thì 
cậu cũng chẳng có 
đôi ủng nào để 
mang. Cậu mang 
đôi giày bata bằng 
vải mỏng có vài cái lỗ 
rách, thiệt tội nghiệp cho 
đôi giày khi phải ở ngoài giá tuyết 
như vầy.
Bobby đã ở ngoài sân cả tiếng đồng 
hồ rồi. Và dù rằng đã cố gắng hết sức 
có thể, cậu cũng chẳng suy nghĩ ra 
mình có cái gì để tặng mẹ trong dịp 
lễ Giáng Sinh năm nay. Cậu lắc đầu 
và nghĩ, "Cũng vô dụng thôi, dù 
mình có nghĩ ra được, thì mình cũng 
chả có tiền đâu mà mua."
Từ khi cha cậu qua đời cách đây ba 
năm, gia đình năm người của cậu 
thật sự khó khăn. Không phải vì mẹ 
cậu không lo chăm sóc các con, cũng 
không phải bà không cố gắng làm 
lụng, mà bởi vì dù bà có cố gắng tới 
đâu đi nữa cũng không bao giờ đủ 
cả. Mẹ cậu phải làm việc ngày đêm ở 
bệnh viện, nhưng đồng lương nhỏ 
bé của bà chỉ đủ trang trải cho một 
cuộc sống khá chật vật.
Khi gia đình cậu càng thiếu thốn tiền 
bạc và vật chất bao nhiêu, thì họ 
càng yêu thương và gắn bó với nhau 
bấy nhiêu. Bobby có hai chị lớn và 

một em gái nhỏ, cả ba 
đều lo quán xuyến 

việc nhà mỗi khi mẹ 
vắng nhà.
Hai chị và em gái 
của Bobby đều đã 
tự làm những món 

quà thật đẹp dành 
cho mẹ. Nhiều khi 

nghĩ cũng thấy hơi 
không công bằng, vì 

Bobby chẳng biết tự làm 
những món quà như các chị và em 
của cậu. Giáng sinh lại càng gần, và 
cậu vẫn chưa có gì cả.
Đưa tay quẹt nước mắt, Bobby đá 
mạnh vào tuyết, rồi cậu bắt đầu đi 
xuống phố, đến những nơi có những 
cửa tiệm và quầy bán hàng. Thật 
chẳng dễ dàng khi mới sáu tuổi mà 
lại chẳng có cha bên cạnh, nhất là 
khi cậu cần có một người đàn ông để 
nói chuyện. Bobby đi từ tiệm này 
sang tiệm khác, nhìn vào những cửa 
sổ trang trí rất lộng lẫy. Những món 
đồ thật đẹp, và cũng có nghĩa rằng 
chúng đã vượt quá khả năng của 
cậu.
Trời càng lúc càng tối, Bobby buồn 
bã, định quay về nhà thì bất ngờ mắt 
cậu bắt gặp phải một tia sáng mặt 
trời le lói phản chiếu từ một vật gì đó 
bên lề đường. Cậu cuối xuống và 
phát hiện đó là một đồng 10 xu. Có 
lẽ không ai cảm thấy mình giàu có 
như Bobby lúc này.
Trong lúc cậu nắm chặt gia tài vừa 

Caâu chuyeän Giaùng Sinh 
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mới tìm thấy trong tay, một luồng 
hơi ấm lan tỏa khắp thân thể cậu, 
Bobby bước nhanh về phía cửa hiệu 
đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Nhưng 
niềm vui của cậu nhanh chóng bị 
dập tắt khi tất cả các chủ tiệm, hết 
người này đến người khác, bảo cho 
cậu biết rằng cậu sẽ chẳng thể mua 
được thứ gì với đồng 10 xu đó đâu.
Cậu thấy một cửa hiệu bán hoa và 
cũng mạnh dạn bước vào xếp hàng, 
hi vọng sẽ mua được một đóa hoa. 
Khi người chủ hiệu hỏi ông có thể 
giúp gì cho cậu, Bobby xòe tay ra với 
một đồng 10 xu và hỏi không biết 
cậu có thể mua một bông hoa làm 
quà cho mẹ vào mùa Giáng sinh này 
không. Người chủ hiệu hết nhìn 
Bobby và lại nhìn đồng 10 xu trong 
tay cậu. Im lặng một lúc, ông ta vỗ 
vào vai Bobby và nói "Cháu đứng 
đây chờ một chút để xem ta có thể 
làm được gì cho cháu?"
Trong lúc đứng chờ, Bobby ngắm 
nhìn những bông hoa tuyệt đẹp và 
cậu hiểu vì sao mà các bà mẹ và 
những cô gái trẻ lại thích hoa đến 
thế.
Tiếng cửa hiệu đóng lại kéo Bobby 
về với thực tế, người khách cuối 
cùng đã rời khỏi. Chỉ còn lại một 
mình trong cửa hiệu, Bobby chợt 
cảm thấy cô đơn và sợ hãi.
Vừa lúc ấy, người chủ cửa hiệu bước 
ra và tiến đến quầy bán hàng. Và, 
trước mắt Bobby là 12 đoá hoa hồng 
cánh dài, màu đỏ rực rỡ với những 
chiếc lá màu xanh được gói xen kẽ 
với những bông hoa "babie" trắng 
nhỏ li ti trong một tờ giấy bạc lớn. 
Tim Bobby như ngừng đập khi người 

chủ hiệu cầm bó hoa và đặt cẩn thận 
và trong một chiếc hộp dài màu 
trắng.
"Cái này giá 10 xu đấy cậu bé," người 
chủ hiệu vừa nói vừa đưa tay ra nhận 
đồng 10 xu từ Bobby. Một thoáng 
nghi ngờ, Bobby chìa tay đưa đồng 
10 xu cho ông ta. Có thật thế không? 
Khi mà chẳng có ai khác chịu bán 
cho cậu một thứ gì có giá bằng đồng 
10 xu của cậu. Cảm nhận được vẻ do 
dự của cậu, người chủ hiệu bảo, "Tôi 
vừa có hơn 20 bông hồng bán với 
giá 10 xu cho 12 bông. Cậu có muốn 
mua không?"
Lần này thì Bobby không còn do dự 
nữa, và khi người chủ hiệu đặt chiếc 
hộp dài đựng những bông hoa xinh 
đẹp ấy vào tay Bobby thì cậu biết 
đây là sự thật. Bước ra khỏi cửa hiệu, 
người chủ hiệu hoa còn đứng tiễn 
cậu, và Bobby còn được nghe ông ta 
chúc, "Chúc cháu một mùa giáng 
sinh thật vui vẻ nhé."
Khi người chủ hiệu bước vào trong, 
người vợ của ông bước ra và hỏi 
"Anh đang nói chuyện với ai vậy, 
mấy đóa hoa anh bó lúc nãy đâu 
rồi?"
Nhìn đăm chiêu qua khung cửa sổ, 
và những giọt nước mắt lấp lánh 
trong đôi mắt, ông chậm rãi trả lời, 
"Một điều lạ lùng xảy ra cho anh 
sáng nay. Trong lúc anh đang chuẩn 
bị mọi thứ để mở cửa hiệu, thì dường 
như có một tiếng nói vang vọng bên 
tai anh, bảo anh chuẩn bị 12 đóa hoa 
tốt nhất cho một món quà đặc biệt. 
Anh không chắc là anh nghe có 
đúng không hay anh lại ngớ ngẩn 
nữa. Một vài phút cách đây, một cậu 
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bé rách rưới bước vào bên trong cửa 
hiệu của mình, bảo rằng cậu ta 
muốn mua 1 đóa hoa cho mẹ chỉ với 
đồng 10 xu.
Khi anh nhìn cậu bé, anh chợt nhìn 
thấy chính mình cách đây nhiều 
năm. Lúc đó, anh quá nghèo đến nỗi 
chẳng có thể mua được gì tặng cho 
mẹ làm quà Giáng sinh. Rồi một 
người đàn ông với chòm râu rậm 
rạp mà anh chưa bao giờ gặp đã 
chặn anh lại và cho anh 10 đô-la.
Khi anh nhìn thấy cậu bé tối nay, 
anh chợt hiểu rằng ai đã nói cho anh 
nghe vào buổi sáng nay, và anh đã 
gói 12 bông hồng tốt nhất làm quà 

cho cậu bé."
Nói đoạn, hai vợ chồng người chủ 
hiệu hoa ôm chầm lấy nhau thật yêu 
thương, và khi họ bước ra bên 
ngoài, mặc dù trời giá lạnh, họ vẫn 
thấy lòng mình thật ấm áp. 
 Đức Chúa Trời đã dành cho bạn một 
tình yêu vô giá trong đêm Giáng 
Sinh, bạn có sẵn sàng chia xẻ tình 
yêu đó cho người khác trong mùa 
Giáng Sinh này không? 

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa 
Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì 
chúng ta cũng phải yêu nhau.”
I Giăng 4:11

 Truyện vui

Một cô cựu học sinh trường Lê Quí Đôn đang du học tại Mỹ, 
lần đầu tiên đi xe bus từ San Diego đến San Jose để họp mặt 
với bạn học cũ trong dịp Giáng Sinh. Lên xe bus, cô ta hỏi 
ông tài xế:
- Từ San Diego đến San Jose mất bao nhiêu tiếng vậy ông?
- 8 tiếng.
- Vậy từ San Jose vể lại San Diego mất bao nhiêu tiếng ?
Bác tài bực mình quá gắt lên:
- Đi về cùng chỗ thì đương nhiên là cũng 8 tiếng rồi, có vậy 
mà cũng hỏi, thiệt tình !
Cô ta tức quá cãi lại:
- Sao lại giống nhau được? Từ Noel đến Tết Tây chỉ   
mất có 5 ngày, còn từ Tết Tây đến Noel thì bao lâu,...
mất cả năm trời lận đó ! Vậy mà cũng không biết.
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Tuyết trắng nhẹ rơi giữa trời đêm
Bỗng nhiên rộn rã nhạc trổi lên

Thiên Thần hợp xướng ngàn ca khúc
Mừng Chúa Giê- Xu đã giáng sinh.
Từ xa thắp thoáng đám mục đồng

Cùng đàn chiên đến đứng vây quanh
Nói rằng được báo từ Thiên Sứ

Hãy đến nơi đây để chúc mừng.
Nằm trong máng cỏ Chúa hài đồng
Vang tiếng tôn vinh Ngài trên không

Con trời đã xuống nơi trần thế
Ban sự an bình cho thế nhân.

Năm nay lại cũng một mùa đông
Tuyết trắng giăng giăng giữa mênh mông

Ồ! hơn hai ngàn năm rồi nhỉ
Ngày Chúa giáng sinh khắc ghi lòng.

Ngày nay đã có biết bao người
Nhờ Chúa Giê- Xu đổi thay đời

Từ chốn thấp hèn nên con Thánh
Là con vua Thánh ở trên trời.

Giờ đây ta hãy hát ca vang
Hoà theo nhịp điệu mấy cung đàn

Chúc mừng kỷ niệm ngày giáng thế
Của Chúa Giê- Xu thật huy hoàng.

             

Deâm Thaùnh huy hoaøng

PNL

-



Chị là cô giáo dạy giỏi, thành đạt 
trong nghề. Một tín đồ Cơ Đốc còn 
độc thân. Sau 75, chị được lưu dụng 
dạy lại trường tiểu học cũ, nay đổi là 
trường "Phổ thông cấp một". So với 
mấy năm ăn độn thì chị có cuộc 
sống đỡ hơn những người xung 
quanh. Tuy nhiên chị luôn cảm thấy 
mình hụt hẫng....

Những nụ cười cởi mở, những câu 
thăm hỏi thân tình trong những 
ngày Chúa Nhật đến Thánh đường 
thờ phượng giữa những tín hữu với 
nhau không còn nữa; thay vào đó là 
những tiếng thở dài, nhìn nhau, lắc 
đầu, không ai nói với ai lời nào 
cả....Những người Mẹ, người chị của 
học sinh trước đây mỗi lần gặp chị 
thì chuyện ngắn, chuyện dài như 
không muốn chia tay. Bây giờ ra 
đường lỡ gặp mặt, họ dè dặt hỏi chị 
với giọng khô khan không giống 
như ngày nào: Chào "cô giáo lưu 
dụng"... 

Mỗi tháng ngồi họp ở trường, người 
ta cũng giới thiệu chị là "giáo viên 
lưu dụng". Chị biết rất rõ ngụ ý của 
cụm từ "cô giáo lưu dụng" của phụ 
huynh học sinh là nhắc nhở chị 
đừng vì chỗ làm mới mà chối Chúa. 

Còn lời các cán bộ gọi chị là "giáo 
viên lưu dụng" đồng nghĩa với giáo 
viên "ngụy" xài đỡ một thời gian rồi 
bỏ!
Bộ mặt xã hội thay đổi chán chường 
như vậy, nhưng chị luôn vững tin 
một điều: "Lòng mình thế nào có 
Đức Chúa Trời biết." Chị luôn cầu 
nguyện xin Chúa ban phước cho chị 
được làm một người vợ, một người 
mẹ và trọn đời cả gia đình đều trung 
tín thờ kính Chúa. Nhưng vấn đề lập 
gia đình đối với chị thật sự là một sự 
khó khăn lớn lao. Vì cớ chị năm nay 
đã hơn bốn mươi tuổi!

Một buổi chiều, trên đường đạp xe 
từ trường về nhà, một chiếc xe gắn 
máy đã tông phải chị. Người chủ xe 
tức tốc đưa chị và bệnh viện. Kết quả 
khám nghiệm cho biết chị bị gãy 
xương đùi. Khi biết chị không có gia 
đình thân nhân, những người đến 
thăm chị là vị mục sư già, cùng các 
tín hữu, các mẹ, các cô dì của học 
sinh; người lái xe gây tai nạn xin tự 
nguyện ở lại nhà thương chăm sóc 
cho chị. 
Anh là một người trung niên 44 tuổi. 
Anh lo cho chị thật chu đáo từ món 
ăn thức uống đến mọi thứ cần dùng. 

Tình yeâu   muøa Giaùng Sinh
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Những bệnh nhân chung phòng , ai 
cũng lầm tưởng chị và anh ta là đôi 
vợ chồng....

Mặc dù anh chưa phải là tín hữu, 
nhưng mỗi khi anh bỏ màn cho chị  
ngủ, đem cơm đến cho chị ăn, nghe 
chị cầu nguyện tạ ơn Chúa, anh 
cũng nhắm mắt cuối đầu thầm 
nguyện theo chị. Mỗi lần thấy như 
vậy, các bệnh nhân đều bàn tán 
khen ngợi: "Vợ chồng anh chị ấy 
trong đạo Tin Lành, hèn nào mà họ 
chẳng hết lòng thương nhau."
Mỗi lần nghe như vậy, anh len lén 
nhìn chị, hai người đều cảm nhận 
một niềm vui tràn ngập trong lòng. 

Khi mới vào cấp cứu, chị rất giận 
anh ta. Chị phải cầu xin đến lòng 
yêu thương của Chúa....Đến mấy 
ngày sau đó, chị mới dằn được cơn 
cáo trách trong lòng mình! Qua thời 
gian nằm viện, có sự chăm sóc tận 
tình tỏ ra là người biết lỗi của anh và 
sự nhận xét của người chung 
quanh, chị nghe như bên tai có lời 
Chúa dạy:"Hãy biết tha tội cho kẻ 
biết ăn năn...." làm lòng chị ấm lại và 
đã không còn buồn giận anh đã vô 
tình gây ra tai nạn cho chị!

Hơn một tháng điều trị, vết mổ ráp 
xương mới lành hẳn. Tuy vậy, chân 
chị đi lại vẫn còn yếu. Bác sĩ trị liệu 
khuyên chị nên tập thường xuyên 
cho chân mau bình phục trở lại. Anh 
ta là người duy nhất tập cho chị 
từng bước đi hằng ngày. 

Suốt cả tháng nằm một chỗ trong 
phòng, hôm nay nhìn lại khoảng 
trời xanh bao la và bên chị là một 
người đàn ông đã tận tình chăm sóc 
chị trong những ngày bệnh hoạn cô 
đơn, khiến lòng cô gái đã đi qua tuổi 
thanh xuân càng thêm rộn rã. Chị 
thấy bầu trời hôm nay xanh hơn, 
chùm bông mắc cỡ ven đường cũng 
tuyệt đẹp. Anh dìu chị đến ngồi 
xuống một chiếc băng gỗ và nói 
bằng một giọng chân tình:

- Đây là quyển Thánh Kinh của Mục 
sư cho anh....Lần đầu tiên anh xưng 
"anh" và gọi chị bằng "em"....Trong 
thời gian chăm sóc em, anh được 
Mục sư hướng dẫn học xong giáo lý 
căn bản và sẽ được làm Báp-têm 
trong mùa Giáng sinh năm nay. Anh 
đã cầu xin Chúa nhân từ tha tội cho 
anh rồi. Không biết anh có được em 
thương và tha lỗi cho anh không?!

Niềm vui sướng đến với chị thật bất 
ngờ. Chị dựa đầu vào vai anh đáp 
trong nước mắt:

- Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng 
mình Tình Yêu trong mùa Giáng 
Sinh.

Sông Cửu
(Theo lời kể của Lê Ngọc Quế Anh)
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Sau một vài bài thánh ca 
quen thuộc, ông mục sư 
chủ tọa chầm chậm 
đứng dậy, bước lên bục 
giảng và giới thiệu sơ 
lược về một người bạn 
mà ông quen biết từ 
thuở thiếu thời. Và rồi 
một ông lão bước lên 
bục để nói chuyện.

"Có một người cha, đứa 
con trai của ông và 
người bạn của nó cùng 
vượt Thái Bình Dương 
trên một chiếc tàu," ông bắt đầu, 
"Bỗng dưng có một cơn bão thình 
lình xuất hiện, kéo phăng mọi thứ ra 
xa bờ. Những cơn sóng bạc đầu dữ 
dội đến nỗi người cha, vốn là một 
thủy thủ dày dặn kinh nghiệm, 
không thể nào giữ vững chiếc tàu... 
và thế là cả ba cùng bị sóng biển 
cuốn vào đại dương." 
Ông lão ngập ngừng đôi phút, nhìn 
hai thiếu niên đang ngồi ở dưới kia, 
chúng có vẻ rất thích thú với câu 
chuyện của ông. Ông tiếp tục, 
"Người cha, vốn là một người bơi rất 
giỏi, nên ông ta có thể bơi trở lại con 
tàu. Ông chụp lấy sợi dây cứu sinh... 
và bây giờ, ông ta đã phải chọn một 
quyết định hết sức đau đớn, đó là 
quăng đầu dây kia cho ai, con trai 
mình hay là bạn của nó? Ông ta chỉ 
có vài giây để quyết định mà thôi.
Người cha đó biết rằng đứa con của 
mình đã là một Cơ đốc nhân, đã tiếp 

nhận Chúa vào đời sống; 
và ông cũng biết đứa 
bạn nó là người chưa tin 
Chúa. Tuy đau đớn tột 
cùng, nhưng không thể 
chần chừ trước dòng 
nước đang chảy xiết kia, 
ông ta phải thực hiện 
quyết định của mình 
nhanh chóng. Trong khi 
người cha thét gọi con, 
"Cha yêu con vô cùng, 
con trai của cha!" thì ông 
lại quăng sợi dây về phía 
đứa bạn nó. Lúc ông kéo 

đứa trẻ kia cập vào tàu, thì cũng là 
lúc con trai ông đã biến mất sau 
những đợt sóng cồn giữa đêm tối 
mịt mù. Thân xác nó chẳng bao giờ 
tìm lại được."
Lúc đó, hai thiếu niên ngồi ngay 
trước bục giảng cựa quậy, chờ đợi 
nghe tiếp câu chuyện của ông. Ông 
tiếp tục, "Người cha biết rằng con 
trai mình sẽ bước vào cuộc sống đời 
đời với Chúa Jesus, và ông cũng 
không thể chịu đựng được nỗi suy 
nghĩ rằng đứa bạn của nó sẽ bị hư 
mất đời đời nơi hỏa ngục vì một đời 
sống không có Chúa. Vì thế, ông 
quyết định hy sinh đứa con trai của 
mình. Tình yêu của Thượng Đế thật 
vĩ đại, và Ngài đã làm một việc tương 
tự như thế cho tất cả chúng ta."

Nói rồi, ông bước xuống và về chỗ 
ngồi trong khi một bầu không khí 
im lặng bao trùm cả Hội Thánh.

Ngöôøi baïn cuûa con trai
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Vài phút sau khi buổi nhóm tan, hai 
đứa thiếu niên nọ chạy lại bên ông 
lão. Một đứa bắt đầu nói rất nhã 
nhặn, "Câu chuyện của ông thật 
cảm động, nhưng cháu không nghĩ 
câu chuyện thật sự xảy ra, rằng có 
người cha nào lại chấp nhận bỏ con 
mình mà cứu người khác với hy 
vọng sẽ đem người kia về tin nhận 
Chúa."

Ông lão liếc nhìn xuống cuốn Kinh 
Thánh mới tinh, được bao bọc rất kỹ 
càng của cậu bé và trả lời, "Thế là 
cháu đã hiểu được vấn đề rồi đó." 

Một nụ cười xuất hiện trên gương 
mặt ông lão, và ông lại nhìn lên hai 
cậu bé, "Nó có vẻ như không thực tế 
cho lắm, phải không? Nhưng hôm 
nay, ta đứng lên chỉ để nói với mấy 
cháu rằng câu chuyện đó cho ta 
một ý nghĩ về việc Thượng Đế đã 
ban Con Một của Ngài cho ta." 
Ông dừng lại một chút rồi tiếp, "Và 
mấy cháu biết đó, ta chính là người 
cha trong câu chuyện, và mục sư 
chủ tọa của mấy cháu chính là bạn 
của con trai ta." 

Sưu tầm.

“Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông 
theá gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät 
cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con 
aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï 
soáng ñôøi ñôøi.” (Giaêng 3:16) 
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Tôi có nghe một câu chuyện về một 
người đàn ông làm nghề điều khiển 
cây cầu kéo.  Vào một giờ nhất định 
mỗi buổi chiều, ông nâng chiếc cầu 
lên cho phà đưa khách bộ hành 
xuyên qua cầu, rồi kế đó ông hạ 
chiếc cầu xuống đúng giờ khoảng 
ấn định để cho xe lửa chở hành 
khách vuợt lên trên cầu.  Ông làm 
công việc này một cách chính xác 
đúng theo giờ giấc quy định. 
  
Một ngày nọ, ông đem đứa con trai 
đi làm việc với ông để cậu con trai 
có thể quan xát công việc ông làm.  
Khi cha cậu nâng chiếc cầu lên, cậu 
bé lấy làm thích thú và muốn đến 
gần để trông cho rõ hơn.  Cha cậu 
nhận ra rằng mình đang lạc mất 
đứa con trai và bắt đầu đi tìm cậu 
bé.  Trong sự kinh hoàng, người cha 
thấy con trai mình đang bị lâm nguy 
vì tiến tới quá gần hộp số chuyển 
động của cây cầu.  Cuống loạn lên, 
ông muốn chạy đến tiếp cứu con 

trai của mình, nhưng nếu ông rời bỏ 
phòng điều khiển chiếc cầu, ông sẽ 
không trở lại kịp để hạ chiếc cầu 
xuống cho chuyến xe lửa chở hành 
khách xuyên qua. 
Ông ta đang giáp mặt với một tình 
trạng khó xử. Nếu ông ở lại để hạ 
chiếc cầu xuống, con trai ông sẽ bị 
chết.  Nếu ông vẫn cứ để nó nâng 
lên, hàng trăm người sẽ bị chết.  
Ông biết ông phải làm gì.  Với 
những gìọt nước mắt chảy dài 
xuống gương mặt của ông, ông 
lặng nhìn chuyến xe lửa xuyên qua 
cầu.  Trên chuyến xe lửa, hai bà 
đang ngồi chuyện trò thân mật với 
nhau qua chén trà.  Những người 
khác đang đọc báo.  Hầu như tất cả 
đều không biết việc toát mồ hôi vừa 
mới xẩy ra.  Người đàn ông la thét 
lên, “Mấy người không biết tôi vừa 
mới hy sinh con trai tôi cho quý vị 
không?”  Nhưng chuyến xe lửa vẫn 
tiếp tục cuộc hành trình. 
Câu chuyện này là hình ảnh những 
gì đã xảy ra trên thập tự giá.  Đức 
Chúa Trời hy sinh Con Ngài để 
chúng ta được sống.  Nhưng hầu 
như không ai mảy may suy nghĩ về 
điều này cả.  

Còn bạn thì sao?  Bạn có quan tâm 
đến sự hy sinh tối hậu Đức Chúa 
Trời đã làm cho bạn không?  Bạn có 
tạ ơn Ngài không? 

st.

 Söï Hy Sinh Toái Haäu 
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