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Sinh Nhật Chúa Giê-xu

Chúng ta đã bước vào 
tháng 12 dương lịch, và 
sống ở đây, dù có đạo 
hay không, chúng ta 
cũng ăn mừng Giáng 
Sinh, dưới hình thức 
này hoặc hình thức 
khác. Chúng ta đều 
biết, Giáng Sinh là lễ kỷ 
niệm ngày Chúa Cứu 
Thế Giê-xu xuống trần làm người. 
Mừng Giáng Sinh là chúng ta mừng 
sinh nhật của Chúa Giê-xu. 
 Tại Mỹ đây người ta thường 
kỷ niệm sinh nhật của những nhân 
vật lịch sử, những người có công 
trạng với đất nước. Chẳng hạn như 
kỷ niệm sinh nhật các vị tổng thống 
Abraham Lincoln, George Washing-
ton, v.v... Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật 
của những người đó rất khác với lễ 
kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-xu. 
Khi mừng sinh nhật những người có 
công với đất nước, người ta không 
trưng bày hình ảnh khi người đó mới 
sinh, cũng không nhắc lại những 
diễn biến xảy ra trong ngày người 
đó ra chào đời. Người ta chỉ nhắc 
đến những điều họ làm khi đã thành 
nhân, những công trạng của họ khi 
đã trưởng thành và góp mặt với đời. 
 Đối với Chúa Cứu Thế 
Giê-xu thì khác, mỗi khi kỷ niệm sinh 
nhật của Chúa, chúng ta lại nhắc 
đến hình ảnh Chúa Hài Đồng và 
những câu chuyện lạ lùng, liên quan 

đến sự ra đời của Chúa. Vì sao vậy? Vì 
sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là 
một biến cố lớn trong lịch sử nhân 
loại, chung quanh ngày Chúa ra đời 
có nhiều sự việc huyền nhiệm, lạ 
lùng mà Thánh sử ghi lại. 
 Trước hết, ngày Chúa 
Giê-xu giáng sinh là ngày đem lại 
niềm vui lớn muôn dân. Ngày Chúa 
ra đời là cái mốc chia đôi giòng lịch 
sử của nhân loại. Ngày nay khi nhắc 
đến thời gian trong lịch sử, chúng ta 
nói đến trước công nguyên và sau 
công nguyên, hay trước Chúa và sau 
Chúa, tức là trước và sau khi Chúa 
Giê-xu sinh ra. Ngày Chúa Giê-xu ra 
đời có ảnh hưởng trên tất cả mọi 
người trên thế giới này. Mỗi chúng 
ta đều có ngày sinh và ngày chết, 
những ngày đó được tính dựa vào 
thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh. 
Mỗi khi viết thư hay một giấy tờ 
quan trọng, chúng ta phải ghi ngày 
tháng năm, và năm 2016 mà chúng 
ta có hôm nay là tính từ thời điểm 
Chúa Giê-xu ra đời.

Minh Nguyên



Ngoài ra, khi kỷ niệm sinh nhật 
Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể 
không nhắc đến những diễn biến lạ 
lùng xảy ra chung quanh sự ra đời 
của Ngài. Một số những diễn biến 
đó gồm có như sau:
1. Sự ra đời của Chúa Giê-xu 
được nói đến từ nhiều thế 
kỷ trước. 
Bảy trăm năm trước khi 
Chúa Giê-xu chào đời, 
một vị tiên tri đã viết: 
Dân đi trong bóng tối 
đã thấy ánh sáng lớn. 
Ánh sáng đã chiếu trên 
những kẻ cư ngụ trong 
vùng đất tối tăm... Vì một Con Trẻ đã 
ra đời cho chúng ta. Một Con Trai đã 
được ban cho chúng ta. Quyền cai 
trị sẽ ở trên vai Ngài, Ngài sẽ được 
xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa 
Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, 
Hoàng Tử Bình An (Ê-sai 9:1,5, BD 
Mới). Đó là lời tiên tri về thời điểm 
và hoàn cảnh khi Đấng Cứu Thế ra 
đời. Chúa Giê-xu đã ra đời khi người 
Do Thái sống trong bóng tối của nô 
lệ và tội lỗi, khi họ ở dưới quyền cai 
trị của người La-mã. Chúa đến đem 
ánh sáng hy vọng cho dân Ngài và 
cho mọi người trên trần gian.
2. Chúa Giê-xu do một trinh nữ 
sinh ra. 
Cũng vào khoảng 700 năm trước 
khi Chúa Giê-xu ra đời, nhà tiên tri 
Ê-sai tuyên bố: Chính Chúa sẽ cho 
các ngươi một dấu hiệu, nầy, một 
trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con 
trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Tiên 
tri Ê-sai 7:14, BD Mới). Lời tiên tri này 

đã thành sự thật, khi thiên sứ 
Gáp-ri-ên đến làng Na-xa-ét, nói với 
Trinh nữ Ma-ri những lời sau: Hỡi 
người được ơn, mừng cho ngươi, 
Chúa ở cùng ngươi ... Ngươi sẽ chịu 
thai và sinh một con trai, mà đặt tên 

là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn 
trọng, được gọi là Con của 

Đấng Rất Cao; và Chúa, là 
Đức Chúa Trời, sẽ ban 
cho Ngài ngôi Đa-vít, là 
tổ phụ Ngài (Phúc Âm 
Lu-ca 1:28, 31 và 32). 
Trinh nữ Ma-ri nghe lời 
thiên sứ nói bèn thưa: 
Tôi còn là trinh nữ, làm 

sao có việc đó? Thiên sứ đáp: Đức 
Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và 
quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che 
phủ ngươi dưới bóng mình, cho 
nên Con Thánh sinh ra sẽ được 
xưng là Con Đức Chúa Trời (Lu-ca 
1:28, 31-35). Chúa Giê-xu do Trinh 
Nữ Ma-ri sinh ra, một trinh nữ sinh 
con là điều chưa bao giờ xảy ra 
trong lịch sử nhân loại. Điều này 
được nói trước hằng bảy trăm năm 
và đã thành sự thật.
3. Tin Chúa ra đời khiến cả một 
triều đình bối rối. 
Tin một em bé chào đời mà làm cho 
cả một triều đình bối rối. Đây là điều 
cũng chưa bao giờ xảy ra trong lịch 
sử nhưng đã xảy ra cho triều đình 
vua Hê-rốt. Kinh Thánh ghi rằng, khi 
có mấy nhà thông thái đến kinh 
thành Giê-ru-sa-lem, vào cung điện 
Hê-rốt và hỏi: Vua Giu-đa mới ra đời 
tại đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi 
sao Ngài bên đông phương? Nghe 

4   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 8 



Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 8   5

tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành 
Giê-ru-sa-lem đều bối rối, đến nỗi 
vua phải tra hỏi các học giả, bảo họ 
tìm trong sử sách xem vị vua đó ra 
đời tại đâu. Và khi các học giả nói 
rằng Chúa ra đời tại làng 
Bết-lê-hem, Hê-rốt đã tìm cách trừ 
khử Ngài (Ma-thi-ơ 2:1-8, 16).
4. Khi ra đời, Chúa được đặt nằm 
trong máng cỏ. 
Khi một em bé sắp chào đời, cha 
mẹ và người trong gia đình không 
những chuẩn bị nôi giường mà 
cũng trang hoàng cả một căn 
phòng để chào đón. Nếu gia đình 
nghèo thì ít nhất cũng có một cái 
nôi chuẩn bị sẵn. Khi Chúa Giê-xu 
chào đời, vì hoàn cảnh, Ngài không 
được ở trong căn phòng đẹp hay 
trong nôi ấm cúng nhưng Ngài 
phải ở trong một chuồng chiên dơ 
bẩn và nằm trong máng cỏ, là nơi 
người ta để cỏ khô cho súc vật ăn. 
Nơi Chúa sinh ra đời tuy đặc biệt 
như thế nhưng thiên sứ đã biết và 
đó là hình ảnh thiên sứ báo cho các 
mục đồng, là dấu hiệu để họ tìm 
Đấng Cứu Thế mà thiên sứ vừa báo 
tin. Thiên sứ nói: Đây là dấu hiệu 
cho các anh nhận ra Ngài: các anh 
sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn, 
đặt nằm trong máng cỏ. (Lu-ca 
2:12).
5. Tin Chúa ra đời được các thiên 
sứ loan truyền trên không trung. 
Đây cũng là điều chưa bao giờ xảy 
ra trong lịch sử. Trong đêm Chúa 
Giê-xu sinh ra đời, có mấy người 
chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm 
canh bầy chiên. Một thiên sứ của 

Chúa hiện đến, hào quang Chúa 
tỏa sáng chung quanh, nên họ rất 
khiếp sợ. Thiên sứ bảo: Đừng sợ, vì 
này, tôi báo cho các anh một Tin 
Mừng, cũng là Niềm Vui lớn cho mọi 
người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, 
một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh 
cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là 
Chúa. Sau đó muôn vàn thiên binh 
hợp với vị thiên sứ đó hát ngợi ca 
Thiên Chúa: Vinh Danh Thiên Chúa 
trên trời, bình an dưới thế cho người 
Ngài thương.(Lu-ca 2: 8-14).
6. Tin Chúa ra đời được loan báo 
qua một vì sao trên trời. 
Thánh Kinh ghi: Khi Đức Chúa 
Giê-xu giáng sinh tại Bết-lê-hem, 
vào thời vua Hê-rốt, có mấy nhà 
thông thái từ phương đông đến 
Giê-ru-sa-lem hỏi: Vua Do Thái mới 
hạ sinh ở đâu, vì chúng tôi thấy 
ngôi sao Ngài bên phương đông 
nên đến để tôn thờ Ngài (Ma-thi-ơ 
2:1, 2). Khi các nhà thông thái, là 
người chuyên nghiên cứu các vì sao 
trên trời, thấy một vì sao lạ xuất 
hiện, họ biết là có một nhân vật đặc 
biệt ra chào đời, vì thế họ đã gác bỏ 
công việc, rủ nhau theo hướng vì 
sao lên đường đi tìm nhân vật đặc 
biệt mới sinh để tôn thờ Ngài.
7. Khi Chúa ra đời, các mục đồng 
đến tôn thờ Ngài.
Thường khi một em bé ra chào đời 
có nhiều người đến thăm, nhưng 
chỉ những ai quen biết hoặc là bà 
con mới thăm. Trong trường hợp 
Chúa Giê-xu, không có người bà 
con nào đến thăm, vì ông Giô-sép 
và bà Ma-ri đang đi xa nhà, nhưng 
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có các mục đồng đến. Đây là 
những mục đồng đã được thiên sứ 
báo tin. Họ tìm đến chuồng chiên 
máng cỏ để tôn thờ Chúa Hài 
Đồng. Khi gặp được Chúa, các mục 
đồng kể lại những điều họ đã thấy 
và nghe thiên sứ nói. Ai nghe điều 
họ nói cũng rất là ngạc nhiên, vì tất 
cả mọi điều đều lạ lùng và huyền 
nhiệm vô cùng, chưa bao giờ xảy ra 
cho một người nào.
8. Khi Chúa ra đời các nhà thông 
thái đến dâng lễ vật cho Ngài 
Các nhà thông thái đã đi theo vì 
sao, tìm đến nơi Chúa Hài Đồng 
sinh ra để tôn thờ Chúa và dâng 
quà tặng cho Ngài. Khi Thánh ghi 
như sau: Ngôi sao mà họ đã thấy 
bên đông phương đi trước mặt cho 
đến chừng ngay trên chỗ Con Trẻ ở 
mới dừng lại. Thấy ngôi sao, các 
nhà thông thái mừng vô cùng. 
Bước vào nhà, thấy Con Trẻ và 
Ma-ri, mẹ Ngài; họ bèn quỳ xuống 
thờ lạy Ngài, rồi mở hộp châu báu, 
dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ 
hương và một dược. (Trích Kinh 
Thánh, sách Ma-thi-ơ 2:9-11)

Chúa Giê-xu không những đã sinh 
ra đời một cách lạ lùng, với bao 
nhiêu sự việc lạ thường xảy ra 
chung quanh ngày Chúa ra đời, 
nhưng Chúa cũng đã sống một 
cuộc đời đặc biệt, tràn ngập yêu 
thương. Ngài không chỉ dạy cho 
con người những mẫu mực yêu 
thương nhưng chính Ngài vì yêu 
thương đã hy sinh chịu chết cho 
nhân loại. 
Mừng Giáng Sinh năm nay, chúng 
ta đừng chỉ nghĩ đến ăn uống, quà 
tặng, dạ vũ nhưng hãy mừng sinh 
nhật Chúa cách ý nghĩa và xứng 
đáng với tình yêu của Chúa hơn 
hết. Đó là tiếp nhận Chúa vào cuộc 
đời và mời Ngài làm Đấng Cứu Thế 
cho riêng mình. Thánh Kinh cho 
biết: Chúa Cứu Thế đã đến trong 
nước Ngài mà dân Ngài không 
nghênh tiếp, nhưng những ai tiếp 
nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, 
thì Ngài ban cho quyền phép trở 
nên con Đức Chúa Trời. 
(Phúc Âm Giăng 1:12)

(Trích từ “Chương Trình Phát Thanh Tin 
Lành”,  tinlanhbayarea.org)

 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, 
thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, 
nầy mọi sự đều trở nên mới.”

2 Cô-rinh-tô 5:17
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Ánh Sáng Giáng Sinh
Mỗi năm cứ đến Giáng Sinh, 

Là con vui vẻ tâm linh khác thường, 
Vì rằng biết được Chúa thương, 

Đã ban Con Một Quí Vương trên Trời, 
Chúa Ngài đã xuống trần đời, 

Là Cha, là Ánh Sáng ngời muôn nơi, 
Ngài đến là để cứu người, 

Và ban hy vọng sáng tươi không ngừng, 
Làm cho thế giới vui mừng, 

Đêm đông chào đón tưng bừng hoan ca! 

Tiểu Minh Ngọc

Tình Ngài thật quá bao la, 
Thương con từ bé đến già vẫn thương, 

Ngài là Chúa Thánh Thiên Đường, 
Là Cha vinh hiển, yêu thương, nhân từ! 

Tình Ngài mãi mãi có dư, 
Hỏi người sao lại chần chừ lặng thinh? 

Hãy mau đón nhận Thân Tình, 
Từ Ngài - Ánh Sáng Giáng Sinh cho người… 
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Con cá dẫu mạnh khỏe, nó cũng 
chỉ sống được khi ở trong nước, và 
khi ra khỏi nước nó sẽ chết; con 
người dẫu mạnh mẽ, nhưng cũng 
chỉ có thể sống được trong bầu khí 
quyển nầy, nhưng nếu ra khỏi bầu 
khí quyển mà không mang theo khí 
oxy, con người cũng sẽ chết, vì 
ngoài bầu khí  quyển của trái đất 
không có không khí để thở. 
Lời Đức Chúa Trời dạy rằng: “Vậy, 
nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy 
là người dựng nên mới; những sự 
cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở 
nên mới”(2 Cô-rinh-tô 5:17). Có 
nghĩa rằng, trong nhân loại, dầu ai 
đó có giàu có, nhiều tài năng, nhiều 
tri thức, hay có thân hình cường 
tráng, thì chỉ khi nào họ ở trong 
Chúa Cứu Thế Jêsus, thì người đó 
mới có được cuộc đời mới, tức là 
cuộc đời thánh sạch, công bình, 
hạnh phúc, có sự sống phong phú, 
mạnh mẽ và trở nên công dân của 
Đức Chúa Trời trong thiên đàng 
được.
Thế nào là “dựng nên mới”?
Mọi vật hầu như đều có 3 thời kì, đó 
là mới, cũ và sau đó là hư nát; Con 
người có thời kỳ trẻ, rồi già và chết; 
Linh hồn con người cũng vậy; khi 
mới sanh ra thì mới mẻ vì chưa 
phạm tội lỗi; sau đó trở nên cũ vì lỗi 

lầm, và cuối cùng là hoặc là chết đời 
đời trong hỏa ngục, nếu lỗi lầm của 
cuộc đời cũ không được giải quyết; 
hoặc được vào thiên đàng nếu tội 
lỗi của cuộc đời cũ được giải quyết.
Chiếc xe gồm 2 phần chính, phần 
động cơ, mọi thiết bị an toàn của xe 
và lớp sơn bên ngoài. Chiếc xe có 
chạy mạnh, nhanh, êm và an toàn 
hay không là do phần động cơ và 
các thiết bị an toàn quyết định chứ 
không phải là lớp sơn bên ngoài. 
Con người chúng ta Đức Chúa Trời 
dựng nên có hai phần, thể xác và 
linh hồn; Cuộc đời chúng ta có 
hạnh phúc, có niềm vui sống hay 
không là do linh hồn của chúng ta 
quyết định.
Linh hồn mọi người đều giống 
nhau ở thời kỳ ban đầu; tức là khi 
mới sanh ra, mọi người ai ai cũng 
đều thánh sạch, chỉ biết ăn, chơi và 
ngủ; Nhưng đến giai đoạn hiểu 
biết, chúng ta phạm tội, thì chúng 
ta bước vào giai đoạn linh hồn cũ đi. 
Nếu thời gian cuộc đời chúng ta 
kéo dài mãi ở trong thời kì nầy cho 
đến chết, chúng ta sẽ bước vào địa 
ngục, là nơi dành cho ma quỷ, tội lỗi 
và mọi thứ kinh tởm và kinh khiếp 
nhất.
Trước khi tin nhận Chúa, chúng ta 
thấy không có gì thay đổi cách đặc 

Người Được Dựng
Nên Mới 

Người Được Dựng
Nên Mới 
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biệt trong cuộc đời mình cả; có thể 
có giai đoạn nào đó, mình thấy 
mình khôn hơn; giàu hơn, tức là 
thấy mình có tiền để xài thoải mái 
hơn; hay gặt hái được thành công 
hơn, được nhiều người biết đến 
hơn; nhưng nhìn kĩ lại, thấy mình 
không có gì mới hơn ngoài điều đó: 
như ngày xưa mình hay nói tục, bây 
giờ cũng vậy; ngày xưa mình hay 
ghen tị với ai hơn mình, bây giờ 
cũng chẳng khác chi hết; ngày xưa 
mình hay mê tín, bây giờ càng hơn 
nữa; ngày xưa mình hút nửa gói 
thuốc, bây giờ 1 gói đến 2 gói ngày; 
ngày xưa mình ít ly, bây giờ đi 1 
lít;..cuộc đời giàu có thêm, có bằng 
cấp nhiều hơn, thành công hơn, 
nhưng cứ bất an, cứ nhiều lo buồn, 
chán chường, thậm chí là nhiều đau 
khổ; ai thương mình thì mình 
thương lại; ai ích cho mình thì mình 
quan tâm, còn ai ghét mình thì 
mình ghét lại, ai vô ích cho mình thì 
mình làm lơ; người đó cũng không 
màng tới 1 cuộc đời mới với tâm 
linh tốt lành hơn, mà chỉ quan tâm 
làm sao mình giàu hơn, được nhiều 
người nể trọng hơn…lời Chúa cho 
biết những người như thế là đang 
sống trong cuộc đời cũ; như chiếc 
xe máy, theo thời gian, chạy ít thì hư 
ít, mà chạy nhiều thì hư nhiều; nó 
không mới lại như thời ban đầu 
xuất xưởng được. Và qua thời kỳ cũ 
kỹ, nó sẽ trở nên hư hỏng và người 
ta quăng nó đi như thế nào, thì linh 
hồn con người cũng giống vậy; sau 
cuộc đời cũ kỹ, không được đổi 
mới, nó cũng sẽ bị quăng vào lò lửa, 
vì sư hư nát của nó.

Nhưng mỗi con người đều có cơ hội 
không bị hư bỏ sau giai đoạn cuộc 
đời cũ nát; đó là được Đức Chúa Trời 
dựng mới lại trước khi họ qua đời; 
Chiếc xe cũ nát của bạn không thể 
nào trở nên mới, mạnh như ban 
đầu, nếu chỉ tu sửa hay thay thế 1 
phần vỏ bên ngoài, hay 1 phần của 
động cơ bên trong, nhưng toàn bộ 
phần động cơ bên trong phải được 
thay thế bằng động cơ mới hoàn 
toàn. Đó là cách mà Đức Chúa Trời 
đã, đang và sẽ làm cho những 
người ở trong Chúa Jêsus.
Một ngôi mộ dù được xây cất, tô 
đẹp như các lăng tẩm của vua chúa, 
thì nó vẫn là mồ mả chứa bên trong 
toàn hài cốt hôi hám và dơ dáy. Một 
người có dùng đủ mọi loại mỹ 
phẩm, áo quần, và giả những giọng 
nói thật ngọt ngào như những cô 
giáo dạy mẫu giáo, thì cũng không 
thay đổi được bản chất bên trong 
lòng của họ. Nhưng Chúa Jêsus sẽ 
thay đổi hoàn toàn linh hồn, là 
động cơ của sự sống chúng ta ngay 
khi chúng ta thật lòng tin nhận 
Chúa Jêsus.
Kinh thánh nói về những người ở 
trong Chúa Jêsus, tức là người tiếp 
nhận Chúa Jêsus mà rằng: Vậy, nếu 
ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là 
người dựng nên mới; những sự cũ 
đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên 
mới.”
Đây là điều Chúa hứa và Chúa đã 
đang làm cho mọi người tiếp nhận 
Chúa trên địa cầu nầy; không một 
người nào tin nhận Chúa mà không 
được Chúa thay đổi cuộc đời của 
họ; không một người nào vẫn là 
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con người xấu nết sau khi họ tin 
Chúa Jêsus thật lòng; mọi thói hư, 
tật xấu, mọi lối sống ô uế lỗi lầm 
đều được nhổ tận gốc rễ ra khỏi 
cuộc đời của họ; mọi lo buồn, bất 
an, đau khổ và sự yếu đuối của họ 
đều được diệt 
mất; anh chị em 
là nhân chứng 
sống cho điều 
nầy; anh chị em 
thảy đều là con 
người mới, 
không phải chỉ 
mới trong một 
thời kì nào đó mà 
thôi, bèn là mới đời đời; cuộc đời 
chúng ta không còn bóng dáng của 
sự cũ kĩ nữa.
Đời sống chúng ta trở nên mới là 
công việc của Đức Chúa Trời. 
“Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, 
Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng 
Christ mà được hòa thuận lại cùng 
Ngài.....Đức Chúa Trời đã làm cho 
Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội 
lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ 
Đấng đó mà được trở nên sự công 
bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 
5:18, 21)
Kinh thánh dạy rằng người tin Chúa 
Jêsus có cuộc đời mới là công việc 
của Đức Chúa Trời; và Ngài thực 
hiện bằng cách Chúa Jêsus là Đấng 
chẳng biết tội lỗi, hay là Đấng 
chẳng từng phạm một tội lỗi nào, 
đã gánh thay hết mọi tội lỗi chúng 
ta trên thập tự giá khổ hình, để nhờ 
sự chết thay của Ngài, mà chúng ta 
được trở nên người được Đức Chúa 
Trời kể là người công bình, tức là 

người được tha thứ mọi tội; và từ 
khi được tha thứ mọi lỗi lầm, chúng 
ta trở nên hòa thuận với Đức Chúa 
Trời.
Con người cũ, tức người mà tội lỗi 
cũ chưa được tha thứ, và tiếp tục 

vấp phạm tiếp 
lỗi lầm khác, là 
người được coi 
là thù nghịch với 
Đấng tạo hóa, 
tức là Đức Chúa 
Trời thánh khiết 
tuyệt đối. 
Có nhiều người 
muốn thoát khỏi 

con người cũ và cũng có nhiều 
người thích giữ nguyên con người 
cũ của mình; Nhưng thích hay 
không thích con người cũ, thì con 
người không có một năng lực nào 
để tự họ có thể giải quyết được bản 
tánh tội lỗi bên trong cũng như 
chiến thắng được thế lực tội ác bên 
ngoài là ma quỷ. 
Nhiều người hướng thiện họ ra sức 
tu tâm, sửa tính, cố gắng làm nhiều 
công đức; nhưng bản tánh xác thịt, 
lỗi lầm bên trong chẳng bao giờ bị 
bào mòn đi. Việc tu tâm, sửa tính 
của con người là đáng trân trọng, 
nhưng nó giống như việc tu sửa lại 
chiếc xe bị hư hỏng; tu sửa rồi nó lại 
cứ hư, và tiếp tục tu sửa cho đến khi 
chiếc xe đem bán sắt vụn; vì việc tu 
sửa không giúp cho chiếc xe trở nên 
mới theo thời gian như thế nào, thì 
đối với bản chất lỗi lầm của con 
người, việc tu tâm, sửa tính bằng 
sức lực của chính mình nó cũng như 
thế.

 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng 
Christ, thì nấy là người 

dựng nên mới; những sự 
cũ đã qua đi, nầy mọi sự 

đều trở nên mới.” 
2 Cô-rinh-tô 5:17
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Một người nọ cho rằng sở dĩ mình dễ 
phạm tội là do hay va chạm với người 
khác; nếu mình sống một mình thì 
bản tính mình sẽ hiền lành và mình 
không phạm tội được, và anh quyết 
định lên núi tu hành; một ngày nọ, 
đến một khe núi lấy nước tưới cây; 
vác trên vai hai thùng nước rời khỏi 
khe nước được một đoạn khá xa; 
bỗng anh vấp chân té ngã, vừa đau 
vừa đổ mất hai thùng nước, anh tức 
giận, đỏ mặt, tía tai, hét thật to cho 
đỡ tức; Nhưng trong phút giây đó, 
anh chợt nhận ra một điều rằng, 
mình phạm tội tức giận vì chuyện 
không đâu nầy chẳng phải là tại ai, 
nhưng tại các bản chất tội lỗi bên 
trong của mình mà thôi.
Trên hành tinh nầy không có ai có 
quyền tha thứ mọi tội cho chúng ta, 
và cũng không ai có năng lực cất bản 
chất xấu xa ra khỏi của chúng ta, và 
ban cho chúng ta một bản chất 
thánh sạch, tốt lành ngoài Chúa 
Jêsus Christ, là Cứu Chúa của chúng 
ta, Đấng có quyền năng, khôn ngoan 
và tình yêu lớn lao đã sáng tạo nên 
vũ trụ, muôn vật và con người chúng 

ta, Đấng mà ma quỷ phải cúi phục, sợ 
hãi; bão tố phải trở nên yên lặng 
theo tiếng phán của Ngài, bệnh tật 
được chữa lành; và sự chết bị đánh 
bại trước uy quyền của Ngài.
Chúa Jêsus đã chết và sống lại một 
lần đủ cả; Hiện nay Ngài đang ở trên 
thiên đàng, và cả dưới đất để lắng 
nghe và giải cứu chúng ta; Ngài tha 
thiết chờ đợi bạn ăn năn tội mình, 
quay về với Ngài; để được Ngài tha 
thứ, và ban cho bạn một cuộc đời 
mới hoàn toàn. (câu 19-20)
Người đã được cứu là đại sứ của thiên 
đàng. Chúng ta làm chức khâm sai, 
hay đại sứ của Chúa Jêsus Christ, tức 
là người được giao chức việc rao đạo 
giảng hòa cho mọi người trên đất. 
Tin lành là đạo đem con người đến 
với sự giảng hòa với Đức Chúa Trời, 
và con người với con người. Tội lỗi 
trong con người cũ của chúng ta phá 
hoại sự hòa thuận giữa chúng ta là 
con với Đức Chúa Trời là Cha; và giữa 
con người với con người. Trọng trách 
của Cơ đốc nhân là dùng đời sống và 
lời nói của mình làm cho mọi người 
xung quanh mình làm hòa với Đức 
Chúa Trời và làm cho con người hòa 
thuận lại với nhau.
Đức Chúa Trời mời gọi bạn đến với 
Ngài để nhận được một cuộc đời 
mới. Ngài là Đấng duy nhất trong vũ 
trụ nầy có thể làm cho bạn điều đó. 
Là người Cơ đốc, chúng ta hãy nhớ 
mình là đại sứ của Thiên đàng được 
Đức Chúa Trời sai đi. Hãy dùng đời 
sống và sự rao giảng của mình để mở 
rộng vương quốc của Đức Chúa Trời 
trên đất.
(Từ HTTL Việt Nam Juan)



12   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 8

Nhớ ngày nào, tôi còn là chiên lạc,
Giữa chợ đời đầy sóng gió nhiễu nhương.
Mải vui chơi, trên khắp các nẻo đường, 
Không định hướng được những gì trước mắt.
Cứ bước đi, đi mãi theo dòng thác,
Cho đến khi nhìn lại mất lối về.
Tôi bơ vơ, lạc lõng giữa trời đêm
Thật kinh hãi, bàng hoàng không lối thoát!
Giữa lúc ấy, một bàn tay ấm áp, 
Chạm vào tôi, như một phép nhiệm mầu!
Hạnh phúc thay, tôi bỗng dưng muốn khóc,
Ai nhớ tôi, trong những phút giây này?
Bàn tay ấy đã dìu tôi trở lại, 
Lúc tôi sắp ngã gục giữa đường đời.
Đức Chúa Trời, nguồn yêu thương tuyệt đối,
Luôn theo tôi qua những bước gập ghềnh,
Không quên tôi, cho tôi còn cơ hội
Để trở về dưới bóng cánh toàn năng.
Được sống vui bên người Cha nhân ái,
Phước hạnh tràn đầy ở mãi bên tôi.

Chiên 
Lạc 
Trở 
Về

Nguyễn T. Thu Hương

Hỡi những kẻ mệt mỏi và 
gánh nặng, hãy đến cùng ta, 
ta sẽ cho các ngươi được yên 

nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28)
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Khoảng Trống Tâm Linh
Nguyễn Thị Ngọc Thư

Tôi được sinh ra trong một gia đình 
công chức ở Hà nội, được cha mẹ cho 
ăn học đầy đủ, có công ăn việc làm ổn 
định và có thu nhập. Chồng tôi là một 
giáo sư, tiến sĩ đang làm công tác 
giảng dạy. Con cái ngoan ngoãn , học 
giỏi. Kinh tế gia đình khá giả. Gia đình 
thuận hòa. Bạn bè tôi nhiều người 
cũng thầm ước ao có cuộc sống như 
gia đình tôi.
Tuy rằng tôi sống trong hoàn cảnh 
đầy đủ về vật chất, tinh thần nhưng 
tôi vẫn cảm nhận sự trống trải, cô 
đơn, buồn bã. Cảm giác lo lắng sợ hãi, 
bất an thường trực trong tôi. Bởi vậy 
rất nhiều năm tôi đã tìm đến chùa 
chiền, bói toán, gọi hồn, lễ bái, giải 
hạn để cầu được sự bình an nhưng 
tình trạng của tôi vẫn không được cải 
thiện. Hơn nữa nhiều tình huống 
trong cuộc sống không tìm được lối 
thoát, tôi cần chân lý , tôi cần sự chỉ 
dẫn nhưng không biết tìm ở đâu và 
như thế nào. Đọc sách , báo, hỏi bạn 
bè, chuyên gia tư vấn để tìm giải 
pháp nhưng cũng không làm cho tôi 
thỏa mãn và tôi cứ thấy thiếu đi một 
một cái gì đó không cắt nghĩa được.
Tôi có hai con và các con tôi đều học 
ở nước ngoài. Sau năm học đầu tiên 
con gái thứ hai của tôi về thăm gia 
đình. Tôi ngạc nhiên về sự trưởng 
thành và tự tin của con. Nó vui vẻ 
hoạt bát, không con vẻ lo lắng , căng 
thẳng khác hẳn với nó trước kia. Con 
tôi nói về Chúa Giê xu, về sự cứu rỗi, 
về tình yêu thương, về những gì nó 
cảm nhận được sau khi đặt niềm tin 
nơi Chúa với vẻ mặt rạng rỡ. Lần về 

nghỉ hè năm ấy gia đình tôi rất vui vẻ. 
Con gái tôi khôn lớn, biết yêu thương, 
quan tâm , giúp đỡ đến người xung 
quanh. Đó là ấn tượng rất sâu sắc về 
niềm tin đã biến đổi đời sống của con 
gái tôi. Đồng thời trong thời gian ấy 
nơi tôi công tác có một lớp học Kinh 
thánh, tôi tham gia học tập và tìm 
hiểu về Chúa Giê xu và tôi đã quyết 
định tiếp nhận Chúa Giê xu làm Cứu 
Chúa của mình.
Quả thật cuộc đời tôi sang một trang 
mới, Tôi được giải phóng ra khỏi nỗi  
sợ hãi, lo lắng, bất an. Thay vào đó là 
niềm vui, sự bình an, phước hạnh 
ngập tràn trong tôi. Tôi nhìn mọi thứ 
xung quanh cái gì cũng đẹp mê hồn, 
tôi cứ thả mình để tận hưởng những 
điều mà đấng Tạo hóa ban cho và suy 
gẫm về những điều kỳ điệu đó. Tôi 
muốn yêu thương hơn, muốn tha thứ 
hơn,muốn giúp mọi người hơn…. Tôi 
nhận ra rằng chỉ duy nhất Chúa Giê 
xu là đường đi, chân lý và sự sống của 
tôi và chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn 
nhu cầu của tôi. Tôi cảm tạ Chúa về 
điều đó. Nhà vật lý học Pascal có nói: 
“Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người 
có một khoảng trống trong tâm linh 
mà không có điều gì lấp đầy được, chỉ 
có Chúa Giê-xu mới có thể lấp đầy được 
khoảng trống đó”; Tôi cũng mong 
muốn những người xung quanh tôi 
đến với một mối quan hệ mới để 
nhận được  sự sống đời đời  trên thiên 
đàng và khoảng trống tâm linh được 
lấp đầy bởi phước hạnh, bình an, 
niềm vui khi sống cuộc đời trên đất. 
hoithanhhanoi.com
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Ý Nghĩa

Chúng ta đã bước vào tháng 12 với 
những nhộn nhịp của Mùa Giáng 
Sinh. Người ta chen chúc nhau mua 
sắm và nhìn vào mức độ mua sắm để 
đo lường sự phát triển hay suy thoái 
của nền kinh tế. Riêng quý vị nhìn 
thấy gì trong Mùa Giáng Sinh? Giáng 
Sinh là ngày kỷ niệm Con Trời giáng 
thế và sự giáng thế đó mang ba ý 
nghĩa sau, dựa vào lời Kinh Thánh:
1. Giáng Sinh là ngày nhân loại 
được Thiên Chúa soi sáng bằng ánh 
sáng của Ngài 
700 năm trước khi Chúa Giê-xu 
giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai được 
Thiên Chúa mạc khải, báo truớc về 
việc Thiên Chúa giáng trần như sau: 
"Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh 
sáng lớn và ánh sáng đã chiếu vào nơi 
bóng tử thần ngự trị" (Ê-sai 9:1). Lúc 
Chúa Giê-xu giáng sinh, con dân 
Chúa thật sự đang sống trong bóng 
tối: bóng tối của nô lệ, nghèo khổ, 
bất công, áp bức... Trong khung 

cảnh đó, câu: Dân đi trong bóng tối 
đã thấy ánh sáng lớn thật đúng và 
thích hợp.
Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, con 
người đã tiến bộ vượt bực và ngày 
nay ta không thể nói là mình đang 
sống trong bóng tối. Tuy nhiên, nhìn 
vào thực tế, một bóng tối khác cũng 
đang bao trùm trên nhân loại. Bóng 
tối của tội lỗi, gian ác, xấu xa, của 
những hình thức tội ác người ta 
không bao giờ ngờ đến. Mở một tờ 
báo, theo dõi một bản tin, cũng đủ 
thấy cái bóng tối đang bao trùm trên 
nhân loại. Cái bóng tối của thế kỷ 
chúng ta không nằm trong khoa học 
kỹ thuật, cũng không nằm trong 
hiểu biết của con người, nhưng 
trong tình trạng xuống dốc của đạo 
đức. Lương tâm con người đã trở 
thành chai lì, làm điều sai quấy mà 
không còn một mảy may khó chịu.
Chính trong bóng tối đó của nhân 
loại mà Giáng Sinh vẫn còn ý nghĩa. 

Mục sư Nguyễn Thỉ

 Lễ Giáng Sinh



Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 8  15

Trong Mùa Giáng Sinh nầy, điều 
chúng ta cần làm là nhìn lên ánh 
sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng đã 
ban cho nhân loại qua việc Chúa 
Giê-xu giáng sinh. Khi đến trần gian, 
Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Ta là ánh 
sáng của thế giới, người nào theo Ta 
sẽ không đi trong bóng tối nhưng có 
ánh sáng sống” 
(Phúc Âm Giăng 8:12)
Ánh sáng đã đến 
nhưng con người 
khước từ ánh sáng nên 
vẫn tiếp tục sống 
trong bóng tối. Lời 
Chúa dạy:
“Ánh sáng đã đến trần 
gian nhưng người ta 
yêu bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm 
của họ là xấu xa.” 
(Phúc Âm Giăng 3:19) 
Giáng Sinh là ngày ánh sáng của 
Thiên Chúa đến với con người. Ánh 
sáng đó đã đến và soi sáng khi 
người ta chịu đi trong ánh sáng. 
Nhưng ánh sáng cũng trở thành 
bóng tối nếu người ta quay lưng lại 
với ánh sáng. Quý vị đang hướng về 
ánh sáng của Thiên Chúa hay đang 
quay lưng lại với Ngài?
Ý nghĩa thứ nhất của Giáng Sinh, 
theo lời dạy của Thánh Kinh là ánh 
sáng đã đến với nhân loại. Ý nghĩa 
thứ hai, cũng theo lời tiên tri Ê-sai 
được Chúa mạc khải là:
2. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa 
ban cho nhân loại món quà đặc 
biệt 
Lời tiên tri về việc Chúa Giê-xu giáng 
sinh được mô tả bằng những lời như 
sau: 

“Có một con trẻ sinh cho chúng ta, 
một con trai ban cho chúng ta.” (Ê-sai 
9:5a)
Chữ "chúng ta" được nhắc đến hai 
lần cho thấy đối tượng của giáng 
sinh không ai khác hơn là con người 
chúng ta. Thiên Chúa giáng trần là 
để giải thoát con người khỏi gông 

cùm của tội lỗi.
Bóng tối và tội lỗi đi 
chung với nhau, trói 
buộc con người, làm 
cho con người 
không sống đúng 
với vai trò và chỗ 
đứng của mình. Khổ 
đau và bất hạnh vì 
vậy cứ tiếp diễn. 

Ngày nào con người quay lại với ánh 
sáng, để cho Thiên Chúa giải thoát, 
ngày ấy chúng ta mới hiểu được thế 
nào là thật sự giải thoát. Giáng Sinh 
là mùa người ta tặng quà cho nhau 
và món quà lớn nhất là Chúa Giê-xu 
đã được Ðức Chúa Trời ban cho 
nhân loại hơn 2,000 năm trước. Ðây 
không phải chỉ là món quà của Mùa 
Giáng Sinh mà là của cả cuộc đời vì 
qua Chúa Giê-xu, chúng ta được giải 
thoát, được tha thứ, được làm con 
Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã được 
ban cho chúng ta nhưng chúng ta 
có tiếp nhận Chúa như món quà cho 
đời sống hay vẫn tiếp tục hững hờ 
trước tình yêu cao quý Chúa dành 
cho chúng ta?

Giáng Sinh là ngày ánh sáng chiếu 
rọi vào trần gian. Giáng Sinh là ngày 
Thiên Chúa ban món quà vô giá cho 
con người và:
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3. Giáng Sinh cũng là ngày con 
người phải tiếp nhận món quà vô 
giá đó để tận hưởng ân phúc Thiên 
Chúa dành cho chúng ta 
Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài 
được gọi bằng những danh hiệu 
sau: Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa 
Quyền Năng, Thân Phụ Vĩnh Hằng 
và Vương Tử Hòa Bình. Những danh 
hiệu nầy nói lên bản tính và việc làm 
Chúa và cũng cho thấy những khía 
cạnh của đời sống con người cần 
đến Chúa.
Cố vấn là người hướng dẫn, khuyên 
bảo, khích lệ. Cố vấn cũng mang ý 
nghĩa người mưu sĩ hay vị quân sư, 
quyết định đường đi, nước bước của 
chúng ta. Chúa Giê-xu đã giáng sinh 
làm người hướng dẫn đó, nhưng 
chúng ta có chịu làm theo lời 
khuyên dạy của Ngài hay không?
Chúa chẳng những là vị cố vấn 
nhưng Ngài cũng chính là Ðức Chúa 
Trời trong thân xác con người. Chúa 
chẳng những hướng dẫn nhưng 
cũng ban cho chúng ta sức mạnh để 
đương đầu với nghịch cảnh và 
những khó khăn trên đời vì vậy 
Chúa được gọi là Thiên Chúa quyền 
năng. 
Thiên Chúa quyền năng đó cũng là 
người Cha nhân từ, đời đời không 
bao giờ thay đổi do đó Ngài mang 
danh hiệu Thân Phụ Vĩnh Hằng. 
Thiên Chúa quyền năng nói đến sức 
mạnh của Chúa còn Thân Phụ Vĩnh 
Hằng cho thấy tình yêu đời đời Chúa 
dành cho chúng ta.
Sau hết, Chúa Giê-xu được gọi là 
Vương Tử Hòa Bình vì chính Chúa 
đem đến cho con người an bình thật 

sự: an bình nội tâm, an bình giữa 
người với người và trên hết an bình 
giữa con người với Thiên Chúa.
Ðối với các nhà doanh thương, 
Giáng Sinh là mùa quyết định việc 
thu nhập trong năm. Ðối với các nhà 
kinh tế đây là cây thước để đo mức 
độ lên xuống. Ðối với một số người 
khác, đây là dịp để ăn uống, giải trí. 
Trẻ em thì chỉ mong chờ mùa nầy để 
có quà nhưng chúng ta cần có cái 
nhìn đúng hơn về Giáng Sinh. Giáng 
Sinh là ngày Thiên Chúa đem ánh 
sáng đến cho nhân loại, ban cho 
nhân loại món quà vô giá, là ngày 
Thiên Chúa đến với con người như 
một người cha yêu thương, người cố 
vấn dẫn đường và là người giải hòa, 
nối kết chúng ta trở lại với Thiên 
Chúa chí cao.
Chúng ta cần dừng lại trong cái bận 
rộn của Mùa Giáng Sinh, suy nghĩ 
đến ý nghĩa đích thực của ngày lễ và 
sống với ý nghĩa đó. Ánh sáng đã 
đến trần gian, nhưng quý vị đã tiếp 
nhận ánh sáng đó chưa? Quý vị 
đang quay mặt hay đang quay lưng 
lại với ánh sáng của Thiên Chúa? 
Thiên Chúa ban cho quý vị món quà 
vô giá nhưng quý vị đã tiếp nhận 
món quà đó chưa? Thiên Chúa 
muốn ở bên cạnh quý vị, làm người 
cố vấn toàn hảo, là người cha nhân 
từ, người giải hòa chúng ta với Thiên 
Chúa và ban cho chúng ta an bình 
thật sự. Kính mời quý vị lấy đức tin, 
mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa, 
quý vị sẽ kinh nghiệm tất cả những 
điều nầy và sẽ kinh nghiệm ý nghĩa 
đích thực của Mùa Giáng Sinh.
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Đang giấc điệp trời đông vang tiếng nhạc
Bết lê hem rực sáng ánh hào quang
Khắp nhân gian rạng chiếu cõi thiên đàng
Người trần hưởng trọn nguồn ơn cứu rỗi

Đấng Cứu Thế đoái thương người tội lỗi
Bỏ ngôi trời giáng thế cứu muôn dân
Ngàn thiên binh lượn hát chúc dương trần
Người mê ngủ vùng lên vào ân sủng

Các mục tử vang vang lời chúc tụng
Tìm về nơi máng cỏ của chuồng chiên
Quì thờ tôn Thánh Tử Đấng Chăn Hiền
Lòng mở rộng đón mừng Hài Nhi Thánh

Bên phương đông ánh sao Vua lấp lánh
Các chiêm tinh biết Đấng Thánh ra đời
Đường trường xa ngày đêm quyết tới nơi
Chiêm ngưỡng Đấng từ trời cao giáng thế

Từ hôm ấy trải nghìn muôn thế hệ
Biết bao người tìm kiếm Chúa thờ tôn
Suối yêu thương tưới mát khắp thân hồn
Đời tràn ngập ánh vinh quang hạnh phước

Nhân loại hỡi hãy đi tìm cho được
Đấng Chân Thần, Đấng Cứu Rỗi yêu thương
Tìm về nơi an hưởng phước thiên đường
Quì bên Chúa trọn niềm tin tôn kính.

Tìm về đêm GiángSinh

Trích trong tập thơ: Ngọt Ngào Tình Chúa
http://tinlanhparis.com

Trần Nguyên Lam Bửu
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Sao Biển
Ái Tâm

Luân vội vã rời khu rừng như lúc 
chàng tìm đến. Mở vội xe, lách 
mình vào, sau khi yên vị, Luân 
phóng nhanh ra khỏi khu rừng dù 
chưa biết sẽ đi về hướng nào trong 
những giờ phút kế tiếp. Điều Luân 
biết chắc là chàng phải rời khu 
rừng càng sớm càng tốt.
Tiếng chim gọi đàn, tiếng vù vù 
nhẹ nhẹ của những chú ong, tiếng 
gió hôn nhẹ trên những chiếc lá, 
muôn màu, muôn vẻ của những 
khóm hoa rừng như bằng chứng 
cho sự sống, sự hiện hữu nào đó 
mà Luân không muốn chấp nhận. 
Bao nhiêu năm khước từ, chống 
đối, Luân không muốn chấp nhận 
một quyền tể trị nào trong vũ trụ 
để trở thành kẻ thua cuộc trong lúc 
này.
Luân cho xe rời xa lộ, hướng vào 
khu phố. Nắng hè bớt gay gắt, 
đường phố bắt đầu tấp nập hơn. 
Tiếng xe cộ, tiếng nhạc rập rình 
tăng thêm sự mệt mỏi, chán nản 
trong Luân. Đảo mắt tìm quán cà 
phê quen thuộc, nhưng chiều nay 
Luân cảm thấy nơi ấy cũng không 
đủ sức lấp khoảng trống vắng hiện 
tại. Luân cho xe quay trở về căn 
phòng quen thuộc. Khi chiếc xe 

vừa ngừng trước cửa nhà, Luân lại 
ngập ngừng không muốn vào, 
chàng sợ cái êm vắng của căn nhà 
buổi hoàng hôn, chàng sợ đối diện 
với cô đơn mà nhiều lần chàng đã 
tự hào khi bạn bè ganh tị với thành 
công và chế giễu sự cô đơn của 
chàng: cô đơn là một cần thiết để 
chàng hiểu rõ hơn chân giá trị của 
cuộc sống. Nhưng chiều nay, khi 
đạt đến đỉnh cao của mơ ước mà 
bao năm qua Luân cố công xây 
dựng, Luân cảm thấy cuộc đời sao 
trống vắng, vô nghĩa. 
Do dự và do dự, cuối cùng Luân 
đến mở thùng thư, dù chàng biết 
ngoài những hóa đơn tiền điện, 
điện thoại nếu có thêm nữa thì chỉ 
là những thư quảng cáo. Trái với 
điều Luân suy nghĩ, trong thùng 
thư chỉ vỏn vẹn một phong thư. 
Nhìn nét chữ mềm mại, quen thuộc 
trên bao thư, Luân bồi hồi cảm 
động. Phân vân, do dự, Luân cất 
phong thư vào túi, chàng trở ra xe, 
quay về hướng đường Beach. 
Luân ra đến biển khi mặt trời cố trải 
những ánh vàng lóng lánh còn lại 
trong ngày trên mặt biển xanh 
biếc. Vài nhóm người lục tục  kéo 
nhau về. Luân kiếm được một nơi 
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khá vắng, ngả mình trên bờ cát, hơi 
ấm từ đất cát len vào da, xen vào 
từng tế bào đem lại cho Luân sự 
sảng khoái. Sóng biển đập nhẹ vào 
bờ tạo nên những âm thanh rào rạt. 
Luân nhẹ gỡ phong thư nhận được 
chiều nay, chậm rãi đọc.
Saigon, ngày....tháng....năm 199.
Anh Luân,
Nhận được thư này chắc Anh ngạc 
nhiên lắm, dễ chừng cũng hơn mười 
năm! Bé Lan Chi của Lan đã hơn tám 
tuổi rồi, thời gian qua nhanh thật. 
Không biết bây giờ gặp lại, chúng ta 
có nhận ra nhau không. Mười năm 
qua biết bao thay đổi, có những thay 
đổi thật cần thiết phải không anh 
Luân?
Chiều hôm kia, anh Nguyên đạp xích 
lô ngang qua khu Đakao gặp Mỹ 
Linh. Anh Nguyên chở Linh về chơi 
với Lan một buổi tối, nhờ vậy mà biết 
địa chỉ và tin tức của Anh để viết 
thăm anh đây. Chắc anh cũng biết 
qua cuộc sống của tụi Lan bây giờ. 
Gia đình bé nhỏ của Lan vẫn sống 
trong căn nhà của ba mẹ Lan với gia 
đình Ngọc, ba mẹ Lan về Cần Thơ. 
Ngọc đã có ba bé rồi. Tụi Lan chỉ có 
một mình Lan Chi, cuộc sống khá vất 
vả nên chưa dám thêm nhiều. Từ khi 
anh Nguyên đi học tập về, anh đã cố 
gắng trong nhiều nghề để kiếm sống, 
nhưng cuối cùng phải chọn nghề 
đạp xích lô, tuy vất vả nhưng có đủ ăn 
mà cón có thể giúp cho vài người 
thiếu thốn hơn mình. Còn Lan lãnh 
áo quần trong xóm, may phụ thêm 
vào tiền chợ. Nhìn vào cuộc sống 
thấy nghèo hơn, so với ngày xưa thấy 
tồi tệ hơn, nhưng  với Lan, hạnh phúc 

vẫn êm đềm, khi mình còn nhìn được 
lên khoảng trời xanh và tiếng hát 
từng người trong gia đình vẫn còn có 
thể vút cao, hòa vào màu trời thiên 
thanh ấy. Và khi tiếng côn trùng rỉ rả 
trong đêm khuya, tiếng thì thầm với 
Thiên Chúa của anh Nguyên và Lan 
vượt bóng đêm, đến vùng ánh sáng 
thiên đàng. Ước mơ của Lan vẫn đơn 
sơ, nhỏ bé như ngày nào. 
Nghe Linh bảo anh vừa trình xong 
luận án. Cho anh Nguyên và Lan gửi 
đến anh lời chân thành chúc mừng 
sự thành công của anh. Sự thành đạt 
đó không những đem vinh hạnh cho 
anh, cho gia đình mà còn cho cả dân 
tộc mình nữa. Nếu là ngày xưa ở quê 
hương mình, cái vinh hạnh đón rước 
một ông tân trạng đâu phải nhỏ anh 
Luân nhỉ. 
Trên đỉnh ước mơ anh cảm thấy thế 
nào, anh nghĩ gì anh Luân? Đáng ra 
Lan không được hỏi anh câu ấy, 
nhưng khi nghe Linh bảo anh có đầy 
đủ mọi thứ nhưng vẫn sống rất lẻ   loi, 
cô độc, Lan nhớ lần cuối gặp nhau, 
anh bảo: Thiên Chúa chỉ là ý nghĩ, 
ước muốn cần được xoa dịu của 
những con người đang sống trong 
thiếu thốn về vật chất, lẫn tinh thần. 
Khi thành công trên bước đường 
công danh sự nghiệp, anh sẽ chỉ cho 
Lan thấy hạnh phúc do chính mình 
tạo nên, không có sự can thiệp nào 
của Thượng Đế trên cuộc sống con 
người, cũng không có sự hiện hữu 
nào của Thiên Chúa cả! Nếu đúng 
như điều anh nói, tại sao anh có đầy 
đủ mọi thứ mà anh vẫn thấy trống 
vắng, cô đơn? Bao nhiêu năm miệt 
mài, tìm kiếm, anh vẫn chưa tìm 
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được chân giá trị của cuộc sống sao? 
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà 
người ta bảo:"Có tiền mua tiên cũng 
được", hay "bàn tay ta làm nên tất 
cả..." Thế sao con người vẫn quằn 
quại, khắc khoải tìm kiếm một điều 
gì đó lấp đầy những trống vắng, 
nhưng không sao lấp được! Khoảng 
trống đó, dù anh đem hết cả vũ trụ 
này lấp vào cũng không bao giờ đầy, 
vì chỗ đó của Thiên Chúa...
Trong dịp sinh nhật Mỹ Linh, em gái 
của Luân, chàng quen Ngọc Lan, 
người con gái có đôi mắt nai hiền, 
và nụ cười luôn nở trên môi. Thời 
gian nhẹ trôi qua để hai người hiểu 
nhau, yêu nhau, nhưng khoảng 
cách của niềm tin ngăn cách bước 
tiến của hôn nhân. Vào một đêm 
đầu mùa hè, khi vì sao hôm bắt đầu 
lấp lánh mỉm cười nơi góc trời 
hướng tây, khi tiếng sóng không 
còn đập rào rạt vào bờ mà chỉ vỗ 
vào bờ cát những tiếng lăn tăn êm 
dịu và những vì sao dát ánh sáng 
trên nền trời đen thẫm, tiếng Ngọc 
Lan thoáng nhẹ trong hơi gió đêm: 
    - Anh Luân à, nếu nói không yêu 
anh, Ngọc Lan không nói thật lòng 
mình. Một tình yêu chân thật phải 
đưa chúng ta vào một mái ấm gia 
đình, nhưng chúng ta không tiến 
đến điều ấy được khi mà anh xem 
Thiên Chúa như một sản phẩm của 
trí tưởng tượng, đối với Lan, Thiên 
Chúa là Đấng Tạo Hóa mà Lan tôn 
thờ; khi mà anh cho địa vị, quyền 
thế, học thức, những công thức, 
những phương trình, những hàng 
chữ sẽ đem lại hạnh phúc cho con 
người, và Lan lại tin hạnh phúc là 

quà tặng của Thiên Chúa cho con 
người yêu Ngài. Anh cho rằng nếu 
có một Thượng Đế thật thì đó chỉ là 
một vị thần linh tạo nên những sự 
vật vô tình, và con người đã đem lại 
cho sự vật một linh hồn. Anh đã 
nâng con người ngang hàng với 
Thiên Chúa, anh quên rằng cảm 
quan mà Thiên Chúa ban cho để 
con người cảm nhận, tận hưởng tạo 
vật Ngài dựng nên. Anh hãy lắng 
nghe tiếng gió thoảng trong đêm, 
tiếng rì rào của sóng biển, có phải 
đó là những lời tình tự của thiên 
nhiên nói với anh về sự hiện hữu 
của Thiên Chúa không? Nhìn lên 
bầu trời đầy sao, nhìn vào vũ trụ 
bao la, cái vòng tuần hoàn, luân 
chuyển đó không chứng minh 
được cho anh thấy sự tể trị của 
Thiên Chúa sao? Và ngay cả sự hiện 
hữu của anh, của Lan đâu phải là 
một sự tình cờ. 
Chúng ta bàn cãi với nhau về 
những điều này nhiều rồi và chúng 
ta vẫn đi trên đường riêng rẽ. Mỗi 
người có quyền quyết định con 
đường mình chọn. Lan mong trên 
con đường anh chọn, đến một 
khoảng nào đó anh sẽ gặp, không 
phải chính anh, mà là Thiên Chúa 
"vì sự thật về Thượng Đế đã được 
giải bày cho anh, chính Thượng Đế 
đã tỏ cho anh biết. Từ khi sáng tạo 
trời đất những đặc tính vô hình của 
Thượng Đế - tức là quyền năng vô 
tận và bản tính thần linh - đã hiển 
nhiên trước mắt mọi người, ai cũng 
có thể nhận thấy nhờ những vật 
hữu hình, nên anh không có lý do 
chữa tội." Khi anh cố tình khước từ 
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sự hiện hữu của Thiên Chúa trong 
cuộc đời anh, mà đúng ra anh phải 
đến tôn thờ Ngài, thì suốt cuộc đời 
anh vẫn cảm thấy cô đơn...
***
Sau khi Ngọc Lan lấy chồng, Luân 
đã vượt trùng dương với hy vọng 
nơi chân trời mới ấy, chàng sẽ 
chứng minh được điều chàng suy 
nghĩ là đúng. 
Suốt những năm tháng miệt mài 
nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, Luân 
hy vọng những khám phá mới của 
mình phục vụ cho hạnh phúc nhân 
loại. Những thành công liên tục trên 
cuộc sống khiến Luân càng tin con 
người không cần đến Thiên Chúa 
hay một vị thần linh nào mà vẫn tìm 
được hạnh phúc. 
Sau những tháng năm cần cù, chăm 
chỉ làm việc đó, chiều nay, khi cầm 

mảnh bằng trong tay, Luân cảm 
thấy trong cái bao la của vũ trụ, sự 
tìm tòi hiếu biết của mình quá bé 
nhỏ, như hạt cát giữa đại dương. 
Hay nói đúng tâm trạng của Luân 
hơn, những gì chàng vừa đạt được 
đó như con số không, mà phải đi 
đến vô cùng chàng mới gặp được 
số một để cuộc đời có ý nghĩa. 
Cái cảm giác đó tạo nên nỗi trống 
vắng mà chàng đã trốn chạy từ khu 
rừng đến bờ biển này. Nhìn lá thư 
của Ngọc Lan trong tay, Luân nhận 
biết đây không phải là sự tình cờ mà 
là lời mời gọi, một thách thức cho 
Luân trong quyết định quay trở về 
với tiếng gọi từ trên cao.
Bầu trời càng về khuya như càng 
thấp xuống, những vì sao biển lung 
linh, thì thầm đến vô tận về vũ trụ 
bao la, tuyệt diệu...

Cö Nguyeãn

ĐÊM GIÁNG SINH

Náo nhiệt muôn nhà rộn rã chuông
Đèn hoa rực sáng khắp ngả đường
Lời xin hạnh phúc cho Tổ quốc
Giọng khẩn an bình với Quê hương

Chúa tỏa hồng ân tròn ý nguyện
Trời truyền phép lạ trọn tình thương
Mừng đêm Thánh lễ đầy hy vọng
Chúc vẹn niềm tin trải bốn phương.
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Có những buổi sáng, tối trời, 
Những dòng người bước vội.
Trong đó có tôi, len lỏi,
Hành trang trĩu nặng nỗi đơn côi.
Có những buổi trưa, nắng trời, 
Những dòng người nổi trôi
Trong đó có tôi, mệt mỏi.
Giọt mồ hôi 
Thấm lạnh nửa cuộc đời!
Và rồi, 
Có những buổi chiều, trời tối,
Những dòng người nông nổi,
Cũng có tôi
Ước mong một nguồn cội để tìm về.
Về đâu, về đâu, sẽ về đâu? Cuộc đời!
Đời này qua đi, đời khác đến 
Nhưng đất vẫn còn luôn.
Mặt trời mọc, mặt trời lặn rồi trở về nơi nó mọc 
Hư không, hư không cuộc sống mãi xoay vòng.
Có bao giờ bạn mong?
Chuyến xe đời mình sẽ về đâu sau cuộc sống!?
Sẽ về đâu khi nhắm mắt lìa đời !?
Sẽ về đâu ! Sau mưa gió bão giông !?
Chân nặng bước nhưng cõi lòng vẫn trống!
Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không.
Có bao giờ bạn mong được bình an trong cuộc sống 
Có bao giờ bạn ngóng
Một tình yêu đầy hi vọng 
Một tình yêu chỉ cho không ?
Một cuộc sống đời đời!
Có bao giờ bạn hỏi 
Vì sao Chúa Giê su chịu khổ?
Vì sao Ngài giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ.
Vì sao Ngài gánh tội cho đời ?
Đấng vốn không biết tội lỗi,lại chịu muôn vàn tội lỗi.
Đấng vì yêu, giang tay chết vì đời.
Chúa đã chịu hình cho loài người trắng tội
Chúa Giê-xu , Ngài đã sống lại rồi 
Hãy đón nhận tình yêu, tình Cứu Rỗi
Hãy tiếp nhận tình yêu Ngài vẫn đợi
Hãy biết ơn, tình Cứu Chúa ngàn đời.

Dòng người dòng đời

TNTM



Trong Thánh Kinh 
sách Tin-lành 
Giăng 3: 16 Lời 
Chúa phán: “ Vì 
Đức Chúa Trời 
yêu thương thế 
gian, đến nỗi đã 
ban Đức Chúa 
Giê-xu Christ 
xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa 
Giê-xu không bị hư mất mà được sự 
sống đời-đời.”
Trong thế giới, quốc gia nào cũng có 
bệnh viện và xe cứu thương. Con 
người không chấp nhận mình có 
thương tích là điều đúng, nhưng 
không ai trong quốc gia đó; biểu tính 
chống quốc gia có xe cứu thương cả, 
vì mọi người biết đó là sai, bởi trong 
tương lai không sớm thì muộn mọi 
người đều hiểu được rằng: Mình 
cũng sẽ có ngày cần đến nó! 
Mặt khác, chẳng có ai mong mình có 
ngày vào bệnh viện, hay ra nghĩa địa 
cả, điều đó là đúng. Nhưng không ai 
lại không chấp nhận sự hiện diện của 
bệnh viện ở trong quốc gia mình. Và 
cũng chẳng có cuộc biểu tình nào 
chống thành lập nghĩa địa để chôn 
người chết cả? 
Không những mọi người cần có 
bệnh viện, mà còn cần nhiều bệnh 
viện, cần nhiều bác sĩ giỏi. Không 
những ở trong nước, mà lại ao ước có 
những bệnh viện nổi tiếng, có sự 
hiện diện của một số đông bác sĩ 
nước ngoài thuộc những quốc gia có 
trình độ cao như: Hoa-Kỳ, Anh, Pháp, 
Nhật, Đức nữa chứ. Đây là những tin 

vui, trong một 
quốc gia, mà 
người dân có thể 
sống yên tâm, 
khi có điều gì đó 
chẳng lành xảy 
ra cho chính 
mình.
Những chiếc xe 

cứu thương bóng loáng, trang bị đèn 
nhiều màu sắc, vẫn hú còi dành 
quyền ưu tiên của mình để chạy trên 
đường phố mà cứu nguy cho một 
người nào đó đã bị thương tích. 
Người ta gọi đây là xe cứu thương, 
chứ không ai gọi là xe  cứu tử. Vì nó 
chỉ đến giúp cứu nguy cho một hay 
hai người nào đó từ nơi bị thương mà 
chở đến bệnh viện thôi, chết sống thì 
hạ hồi phân giải. Một người bị 
thương chắc chắn đã hiểu là  mình 
đang ở trong tin dữ, cho nên lo lắng 
sợ hãi, khi nghe tin được xe cứu 
thương tới cứu mình thì mừng, vì 
hiểu rằng mình đang cần nhận được 
sự cứu nguy.
Cũng vậy, những chiếc xe cứu hoả; 
được sơn màu đỏ hụ còi inh ỏi đến 
tiếp cứu cho những căn nhà đang 
cháy. Người có nhà đang cháy, và 
những hàng xóm nhìn thấy ngọn lửa 
cháy thì hiểu mình đang ở trong tin 
dữ mà người ta gọi là sợ mất hồn, 
mất vía. Cho nên khi nghe được 
tiếng còi xe cứu hoả đến tiếp cứu, thì 
biết rõ đó là tin vui.  Người ta gọi đó 
là xe cứu hoả, nó đi chữa cháy, chứ 
không ai gọi là xe cứu hồn bao giờ.
Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại được 
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gọi là Đấng Cứu Thế? Vì Trong Thánh 
Kinh sách Rô-ma 3: 23 Lời Chúa phán: 
“ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu 
mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” 
Cho nên trong thế gian này chẳng có 
ai được gọi là người mà không phạm 
tội. Vì lẽ đó Chúa Giê-xu giáng trần 
cứu cả thế gian, Ngài được gọi là 
Đấng Cứu Thế. Nhưng có người lại 
thắc mắc hỏi:
-Tại sao chỉ có một mình Chúa Giê-xu 
cứu được thế gian mà lại không cần 
sự hợp tác của các giáo chủ thuộc các 
tôn giáo?
-Xin trả lời: Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là 
Đức Chúa Trời. Đấng quyền năng vô 
hạn lượng, Ngài dựng nên cả vũ trụ 
và loài người. Cho nên Đấng, đã dựng 
nên loài người, với quyền năng vô 
hạn lượng mới cứu được tất cả mọi 
người. Trong mọi người đó, có giáo 
chủ của tất cả các tôn giáo. 
Hơn nữa, Đấng Cứu Thế phải là Đấng 
vô tội mới cứu được tội nhân. Còn các 
giáo chủ thuộc các tôn giáo cũng là 
tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy 
thì nếu đã là tội nhân, làm sao có thể 
cứu tội nhân được? Mà phải nhờ Đức 
Chúa Giê-xu 
Đấng vô tội cứu.
        Trên thực tế, 
sở dĩ có nhiều 
người không tin 
Chúa Giê-xu, vì họ 
không hiểu được 
mình là người đang ở trong tin dữ, 
nên họ cảm thấy chưa có nhu cầu về 
Tin lành. Có một điều đáng buồn là 
có nhiều người đã biết được mình sẽ 
có ngày phải chết, nhưng chưa hiểu 
được tại sao lại phải chết. Cứ nghĩ là 
già thì chết, bệnh thì chết, chứ không 

hề biết đến nguyên nhân chính là 
“phạm tội với Đức Chúa Trời thì phải 
chết.”
Một người bị thương, hay một căn 
nhà bị cháy, nó không giống như linh 
hồn của một người đã chết ở ngay 
trong thân thể đang sống của con 
người đó. Vì người đó không mục 
kích được sự chết của linh hồn mình. 
Khi nghe đến thân thể chết đã là điều 
kinh khủng rồi, huống chi khi nghe 
đến linh hồn. 
Một người khi biết linh hồn mình đã 
chết vì người đó không tin nhận Chúa 
Giê-xu. Nếu muốn thay đổi cuộc đời, 
thì khi nghe được lời cảnh cáo của 
Đức Chúa Trời, con người phải quay 
về với Đức Chúa Trời bằng cách tin 
nhận Chúa Giê-xu để tội được tha 
linh hồn được sống mà vào thiên 
đàng. Nhưng nhiều người lại khước 
từ Chúa Giê-xu mà chạy vào trong các 
tôn giáo. 
Chúa Giê-xu giáng thế không phải để 
lên án thế gian. Mà để cứu vớt thế 
gian. Vì sẽ có một ngày nào đó, tận 
thế xảy ra, hay ngày tận cùng của 
cuộc đời con người sẽ đến. Nếu 

không đặt niềm 
tin vào Chúa Cứu 
Thế Giê-xu thì sẽ 
đau khổ đời-đời. 
Tôi xin bạn hãy 
đặt niềm tin vào 
Chúa Giê-xu. Vì 

ngoài niềm tin vào Ngài, tôn giáo hay 
chính bạn có nỗ lực bằng cách như 
thế nào đi chăng nữa, dù  cả đời, 
cũng chỉ là vô ích mà thôi. 
Cho nên muốn hết tội để linh hồn 
khỏi chết, thì mọi người phải đặt 
niềm tin của mình vào sự chết thay 
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của Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
Hàng năm, vào mùa Giáng sinh, mọi 
người nô nức, hân hoan trong niềm 
vui mừng để trang trí những ngọn đèn 
màu, những hang đá, hay hình ông 
già Noel, để gợi lại những hình 
ảnh có một không hai của hơn 
hai ngàn năm trước. Những 
bài giáng sinh tán tụng 
Hồng Ân của Thiên Chúa  
ban cho loài người đang 
vang vọng trên khắp Năm Châu, từ 
thành thị đến thôn quê. Lời dự ngôn 
của Tiên tri Ê-sai về việc Chúa Giáng 
sinh trước 700 năm vẫn được nhắc đi 
nhắc lại trong KInh Thánh sách Ê-sai 
9:5 như sau “Vì có một con trẻ sanh 
cho chúng ta, tức là một con trai ban 
cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên 
vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng 
lạ lùng, là Đấng mưu luận, là Đức 
Chúa Trời quyền năng, là Cha đời-đời, 
là Chúa bình an.”
         Hơn 700 năm đã trôi qua , thời 
điểm đã đến. Lời Thánh Kinh Cựu-ước 
được dự ngôn qua Tiên tri Ê-sai đã 
được ứng nghiệm. Sách Tân Ước Lu-ca 
2: 10 ghi lại lời Thiên sứ đến báo tin 
rằng: “ Thiên sứ bèn phán rằng : Đừng sợ 
chi, vì này, 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 sẽ sanh cho các ngươi một Đấng 
Cứu Thế là Christ là Chúa.” 
 Từ đó đến nay đã trải qua  hơn 21 thế 
kỷ. Tin Lành đang được nỗ lực để 
truyền ra khắp đất. Nhưng đâu phải 
trái đất này cứ tồn tại mãi-mãi để mọi 
người thay phiên nhau nghe những lời 
vang vọng báo tin của thiên sứ cho vui  
tai đâu.  

Chúng ta nên nhớ Lời Chúa phán 
trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14: 
như sau: “Khi nào Tin-Lành được truyền 
ra khắp đất, thì sự cuối cùng sẽ đến.”
        Trái đất này không tồn tại đến 

mãi-mãi, thì con người cũng không 
tồn tại đến muôn đời. mà mọi 

người phải có ngày gặp lại 
Chúa Cứu Thế Giê-xu. 
Cho nên, vui hưởng Mùa 
giáng sinh hàng năm là 

điều quí, nhưng chỉ hưởng 
không thì điều đó cũng đâu có gì để 
giúp cho linh hồn mình được sự tha tội 
và nhận sự sự sống đời-đời? Hãy tin 
Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, Ngài đã 
đến thế gian, và tự nguyện treo mình 
trên cậy thập tự để đền tội cho mọi 
người. 
Vậy mỗi người hãy hiểu rằng: Nếu 
không có ai bị thương, thì xe cứu 
thương sẽ không đến. Nếu chẳng có 
nhà nào cháy, thì cũng không có xe 
cứu hoả nào tới. Cũng vậy. Chúa Cứu 
Thế Giê-xu đã đến thế gian, vì mọi 
người trong thế gian đã phạm tội. Cho 
nên Lời Chúa được chép trong  Thánh 
Kinh sách I Ti-mô-thê 1:15a  “Đức Chúa 
Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu 
vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng 
đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy;”
Chương trình Công Bố Phúc Âm luôn 
cầu nguyện cho những quý vị thân 
hữu. Vì Lời Chúa dạy rằng: “Một linh 
hồn quí hơn cả thế gian.” Xin quý vị thân 
hữu hãy qúi trọng linh hồn của chính 
mình bằng cách: Tin nhận Chúa Cứu 
Thế Giê-xu để tội được tha, linh hồn 
được cứu, tên có trong sách sự sống 
đời-đời trên thiên đàng như Lời Chúa 
đã hứa. Amen.
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Yêu người như Chúa yêu ta
Ngài yêu lìa bỏ đền ngà Thiên Cung
Đến trần gian chịu khốn cùng
Hy sinh thân báu lâm chung cứu mình
Yêu ta Ngài đã hy sinh
Hãy yêu thân hữu như mình được yêu
Yêu không phải chỉ nói nhiều
Yêu là biết lắng nghe điều cần nhu
Yêu không bỏ bạn lẫn thù
Yêu là giúp đỡ - công phu dắt dìu
Yêu không tự phụ, tự kiêu
Yêu là khích lệ, nâng niu, tận tình
Yêu không thu tóm cho mình
Yêu là chia sẽ điều mình hiến dâng
Yêu không run sợ ngại ngần
Yêu là tận hiến cả thân thể mình
Yêu không ...
Yêu là ...
Không đòi ta chết thay ai
Nhưng Yêu giống Chúa học bài hi sinh
Yêu người như chính thân mình
Ban cho tất cả vì Tình Yêu Thương!

Đức Chúa Jêsus phán: “Chẳng có sự yêu thương nào 
lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.”
(Kinh Thánh – Sách Tin Lành Giăng 15: 13)

HUỲNH TIẾT

YÊU VÌ BẠN HỮUYÊU VÌ BẠN HỮU






