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THƯ TÒA SOẠN 

 
 
 
 
 
 
 

Bạn đọc thân mến, 

 
Bạn đang đọc Suối Thiêng 10, số mùa Đông, cũng là Giai 

Phẩm Mừng Chúa Giáng Sinh 06. Điều này có nghĩa là chúng ta 
đang ở vào những ngày sau cùng của năm 2006.  

Thời điểm cuối năm thường đem đến cho lòng người nhiều suy 
nghĩ. Một cách chung, chúng ta có khuynh hướng ôn lại những vui 
buồn thành bại của năm qua, và như những người Cơ-đốc, dâng 
lên Chúa niềm tri ân sâu sắc về mọi kết quả  thu lượm được, đồng 
thời cầu xin Ngài ban cho cơ hội để làm tốt hơn trong năm tới.  

Đây cũng là tâm trạng của Ban Biên Tập Suối Thiêng. Nhìn lại 
một năm qua, điều trước tiên phải ghi nhận là sự thương xót rất lớn 
của Ba Ngôi Đức Chúa Trời đối với chúng tôi, nhờ đó, Suối Thiêng 
chẳng những đã có thể phát hành đều đặn bốn kỳ như hoạch định 
mà còn có chiều hướng phát triển tốt đẹp, đặc biệt vào sáu tháng 
cuối năm 2006. Về vấn đề layout-trang trí, khi Mục Sư Nguyễn-
Văn-Đức bận rộn quá nhiều việc phải rời bỏ chúng tôi, Chúa đã 
gửi Trần-Ngọc-Cầm đến, tiếp theo là sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mục 
Sư Lê-Thành-Chung. Cũng kể từ Giai Phẩm Mùa Thu, Suối Thiêng 
đã được phổ biến sâu rộng trên mạng và khởi có kế hoạch in ấn, 
phát hành riêng tại Úc Châu.  

Năm 2007 sẽ là một năm định hướng.  
Về tôn chỉ, mục đích, chúng tôi tiếp tục cậy ơn Chúa để đẩy 

mạnh việc giúp gây dựng niềm tin Cơ-đốc và quảng bá Tin Lành 
của Đức Chúa Trời qua tập san Suối Thiêng. Cũng như các năm 
qua, văn phẩm Cơ-đốc này sẽ được phát hành mỗi tam cá nguyệt 
vào các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, vẫn với chiều dày 88 trang, bìa 
in mầu trên giấy láng. Có khác chăng, là kể từ nay mỗi bài viết sẽ 
được trang điểm bởi bàn tay ân cần của người mục-sư-nghệ-sĩ của 
chúng ta; chính điều này sẽ khiến Suối Thiêng chuyên chở đến bạn 
đọc khắp nơi chẳng những tâm tình của trước giả các tác phẩm đầy 
ơn, mà còn cả tấm  lòng của người làm đẹp cho những bài viết ấy. 

Hình thức đã vậy, mà nội dung của Suối Thiêng cũng có nhiều 
cải tiến. Ban Biên Tập được mở rộng thêm với sự góp phần của 
những cây bút ngoài Mỹ  nhằm tạo nên một  sắc thái đặc biệt  cho 
văn phẩm  Suối Thiêng. Bài vở sẽ được hệ thống hóa theo từng chủ 
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đề và có tính cách định kỳ để giúp độc giả được dễ dàng hơn trong 
việc nắm bắt và ghi nhớ các ý dạy dỗ xuyên suốt trong từng chủ đề. 
Với giai phẩm Mừng Chúa Giáng Sinh kỳ này chúng ta đã học về 
sự vào đời của Đấng Cứu Thế. Trong năm 2007, chúng ta sẽ tiếp 
tục cùng nhau học về Niềm Tin Cơ-đốc với nền tảng là Bài Tín 
Điều Các Sứ Đồ. Như vậy, chủ đề của Suối Thiêng mùa Xuân, phát 
hành tháng Ba, 07 sẽ là Sự Chết Chuộc Tội & Sự Sống Lại của Cứu 
Chúa Giê-xu với Mục Sư Nguyễn-Sang đảm trách bài giảng luận. 
Tháng Sáu, 07, số mùa Hạ, sẽ là bài học về Đức Thánh Linh với 
Mục Sư Đoàn-Hưng-Linh. Tháng Chín, số mùa Thu, là phần học về 
Hội Thánh với Mục Sư Tiến Sĩ Tô-Văn-Út. Và sau hết, nếu Chúa 
đẹp lòng, chúng ta sẽ thực hiện một giai phẩm đặc biệt vừa Mừng 
Chúa Giáng Sinh vừa Kỷ Niệm Suối Thiêng lên ba tuổi vào tháng 
Mười Hai, 2007. 

Để giúp Suối Thiêng cứ làm tốt vai trò “người bạn thân của 
mọi gia đình Cơ-đốc”, chúng tôi luôn đặt bên cạnh các bài giảng 
chủ lực nhiều bài viết với những thể loại khác nhau, tuy không 
giảng gì hết mà thường chúng ta cảm nhận mình được dạy dỗ rất 
nhiều khi đọc chúng ! Bạn thích loạt bài “Giáo Dục Gia Đình Cơ-
đốc” của Cô Ánh-Tuyết không ? Nhiều chị em điện thoại về tâm sự 
với tôi rằng các bài viết ấy đã giúp họ đỡ cãi nhau hoài với Ông 
Xã. “Mình đã biết ‘vì chàng là đàn ông…’ nên không ‘chấp nhất’!” 
Bạn thích dòng “Sử Thiêng Trên Đất Thánh” của Mục Sư Hồ-
Xuân-Phước không ? Nhiều độc giả nói với tôi rằng “Đọc những 
bài viết này của Mục Sư Phước có cảm tưởng như mình đi thăm 
Đất Thánh ‘thiệt’ vậy !” Bạn thích các bài “Chữ Nhất” của Cô-
Tùng không ? Thú thật với bạn, Cụ Đồ Già này “bê bối” lắm, luôn 
là người nộp bài trễ nhất trong Ban Biên Tập. Tôi đã định gửi thư 
“cám ơn” mấy lần, nhưng thấy có bạn điện thoại về thủ thỉ rằng 
“Đọc các bài ‘Chữ Nhất’ như sống lại tuổi học trò,” tôi lại cố gắng 
tập nhịn nhục đến điều ! Và nhân đây, cũng xin “bật mí” với bạn, 
kể từ tháng Sáu 07 tới đây Suối Thiêng sẽ khởi giới thiệu loạt bài 
“Con Người Ngưỡng Mộ” do Mục Sư Lê-Thành-Chung phụ trách. 
Đọc xong bạn có cảm tưởng thế nào nhớ cho chúng tôi biết nhé. 

“Ôn cố” đã nhiều, mà “tri tân” như vậy cũng không phải ít, lá 
Thư Tòa Soạn nên chấm dứt nơi đây. Nhân dịp Mừng Chúa Giáng 
Sinh và trước thềm Năm Mới, thay cho Ban Biên Tập Đặc San Suối 
Thiêng & Ban Tương Trợ Việt Nam Đô-Ca, tôi xin thân kính chúc 
Quý Bạn Đọc một Mùa Giáng Sinh 06 đầy ý nghĩa và Năm Mới 07 
tràn ngập ân hồng. 

Trong Danh Chúa Cứu Thế,  
NCB 
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 Tôi tin Giê-xu Christ là Con độc-sanh của Đức Chúa Trời, 
và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh. 

Sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri. -  Bài Tín Điều Các Sứ Đồ
 

ếu nói về Đức Chúa Cha là 
Ông Trời thì người Việt 

chúng ta không lấy làm lạ vì ai 
cũng biết có ông Trời. Nhiều 
người đã lập bàn thờ ông Thiên ở 
ngoài sân trước nhà. Nhưng khi 
nói đến Đức Chúa Giê-xu thì 
nhiều người Việt vẫn chưa hiểu 
rõ Ngài là ai. Kinh Thánh cho 
biết Đức Chúa Trời có ba ngôi: 
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, 
và Đức Thánh Linh. Không phải 
có ba Đức Chúa Trời, song Ba 
Ngôi bình đẳng, hiệp nhất hoàn 
toàn. Đức Chúa Giê-xu là Ngôi 
Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa 
Trời và khi hóa thân làm người 
Ngài mang danh là Chúa Giê-xu 
Christ. Chữ Giê-xu nghĩa là 
Chúa Cứu Thế. Chữ Christ nghĩa 
là Vua. Phúc Âm Lu-ca 2:11 
chép: "Ấy là hôm nay tại thành 
Đa-vít đã sanh cho các ngươi 
một Đấng Cứu Thế, là Christ, là 
Chúa." Theo kế hoạch của Đức 
Chúa Trời, Đấng Cứu Thế đã 
hóa thân  làm người,  sanh ra bởi  

 
 
một nữ đồng trinh tại Bết-lê-
hem, thuộc xứ Do Thái. Đó là 
công trình siêu việt do Đức 
Thánh Linh thực hiện. Sự giáng 
sinh của Chúa Giê-xu đã chia đôi 
dòng lịch sử nhân loại và mở đầu 
cho kỷ nguyên hiện nay : Trước 
Chúa Giáng Sinh và Sau Chúa 
Giáng Sinh. 
 

Hai yếu tố quan trọng giúp cho 
con người biết rõ Đức Chúa Giê-
xu là ai. Thứ nhất là Kinh Thánh 
và thứ hai là Đức Thánh Linh. 
Kinh Thánh là Chân lý và còn lại 
đời đời. Kinh Thánh là Kim Chỉ 
Nam hằng ngày cho đời sống của 
người tin theo Chúa. Người tin 
theo Chúa không thể tách rời 
Chúa Giê-xu và Lời Chúa dạy 
trong Kinh Thánh được. Kinh 
Thánh được Đức Thánh Linh soi 
dẫn hơn 40 người theo thời gian 
khác nhau ghi chép lại những 
câu chuyện về Đức Chúa Trời và 
những lời răn dạy cho tuyển dân 

N 
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Ngài là người Do Thái và các 
dân tộc khác.  

Công việc của Đức Thánh 
Linh là giúp đỡ, giải bày Chân lý 
của Đức Chúa Giê-xu cho con 
người để con người biết Chúa 
Giê-xu, yêu kính Ngài và hầu 
việc Ngài (Giăng 14:26). Khi 
chúng ta đọc Kinh Thánh và 
không hiểu gì cả thì chúng ta 
phải cầu xin Đức Thánh Linh soi 
dẫn, giải bày Chân lý để chúng ta 
hiểu. Ngài là vị Giáo sư cho tất 
cả các tín nhân. Đức Chúa Trời 
không có ý làm cho con người bị 
khó hiểu hay hiểu cách mập mờ 
về Ngài. Chúng ta đọc Kinh 
Thánh và không hiểu vì văn tự 
làm cho chúng ta khó hiểu và Sa-
tan là ma quỷ che mắt thuộc linh 
để chúng ta không hiểu được Lời 
Chúa dạy.  

Tên gọi Đức Chúa Con được 
đề cập đến nhiều lần trong Kinh 
Thánh. Sa-tan là ma quỷ, kẻ 
chống lại Đức Chúa Trời đã gọi 
Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa 
Trời (Mathiơ 4:3, 6). Thiên sứ 
Gáp-ri-ên đã xác nhận Hài Nhi 
sanh ra tại Bết-lê-hem xứ Giu-đa 
là Con Đức Chúa Trời (Lu-ca 
1:35). Các môn đệ Chúa xưng 
nhận Chúa Giê-xu là Con Đức 
Chúa Trời (Mathiơ 14:33; Giăng 
1:49). Tà ma xưng nhận Chúa 
Giê-xu là Con Đức Chúa Trời 
(Mathiơ 8:29). Viên đội trưởng 
quân đội La-mã xưng nhận Chúa 
Giê-xu là Con Đức Chúa Trời tại 
dưới chân cây thập tự (Mathiơ 
27:54). Và chính Chúa Giê-xu 

cũng đã xác nhận Ngài là Đức 
Chúa Con (Giăng 10:35-38).  

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa 
Giê-xu là Đức Chúa Con, chịu 
hoài thai bởi Đức Thánh Linh, 
sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri để 
dẫn dắt con người trở lại cùng 
Đức Chúa Trời là Đức Chúa 
Cha. Sự nhập thể (incarnation) 
của Chúa Giê-xu là một sự mầu 
nhiệm do Ba Ngôi Đức Chúa 
Trời thực hiện để đưa con người 
hư mất trở lại trong mối liên hệ 
tâm linh đời đời với Ngài. Qua 
Kinh Thánh giải bày, chúng ta 
biết được có 10 lý do vì sao 
Chúa Giê-su giáng thế cách đây 
hơn hai ngàn năm tại xứ Do 
Thái. 
  
1. Để bày tỏ Đức Chúa Trời 
cho con người - To reveal the 
invisible God 
Đức Chúa Trời bày tỏ chính 

mình Ngài cho con người bằng 
nhiều cách. Ngài bày tỏ về quyền 
năng tể trị của Ngài trên vũ trụ 
thiên nhiên. Ngài dùng các đấng 
tiên tri để dạy dỗ con người bằng 
nhiều cách trải qua các thời đại 
trong Kinh Thánh. Rồi Ngài 
cũng đã hiện thân thành người 
qua Đức Chúa Con để chỉ cho 
con người biết Đức Chúa Trời 
cách rõ ràng (Hêbơrơ 1:1-3; 
Giăng 1:18).  
  
2. Để làm ứng nghiệm các lời 
tiên tri - To fulfill prophecy 
Đức Chúa Trời phán trước về 

Chúa Giê-xu sẽ được được hoài 
thai bởi Thánh Linh, sanh bởi Nữ 
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Đồng trinh Ma-ri tại xứ Do Thái. 
Vương quốc Ngài sẽ đối nghịch 
cùng vương quốc của Sa-tan, là 
ma quỷ, kẻ chống nghịch Đức 
Chúa Trời từ thuở ban đầu 
(Sáng-thế-ký 3:15; Ê-sai 7:14). 

Trước khi khởi hành chức vụ 
rao giảng Tin Lành trên đất, Đức 
Chúa Giê-xu đã chịu báp tem để 
làm trọn luật pháp. Báp tem chỉ 
dành cho những tội nhân ăn năn 
quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. 
Chúa Giê-xu là Đấng vô tội 
nhưng bằng lòng chịu báp tem để 
làm ứng nghiệm lời tiên tri đã 
chép trước về Ngài (Mathiơ 
3:13-17). 

 
3. Để làm của lễ chuộc tội cho 
con người - To make a sacrifice 
for our sins 

Ðức Chúa Giê-xu giáng thế trở 
thành người để hoàn thành một 
sứ mạng cao cả. Sứ mạng ấy là 
chết thay cho tội lỗi của nhân 
loại. Tại sao Chúa Giê-xu phải 
chịu chết? Theo luật pháp của 
Ðức Chúa Trời, nếu không có sự 
đổ huyết thì không có sự tha thứ. 
Trong thời Thánh Kinh Cựu 
Ước, mỗi khi con dân Chúa 
phạm tội, họ phải dùng con bò, 
chiên, hay bồ câu để làm sinh lễ 
chuộc tội cho mình. Vì Ðức 
Chúa Trời là Ðấng Thánh Khiết 
nên Ngài phải hình phạt tội nhân. 
Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng Yêu 
Thương nên Ngài phải cứu giúp 
tội nhân. Vì Ðức Chúa Trời là 
Ðấng Công Bình nên Ðức Chúa 
Con là Ðấng Christ bằng lòng 

gánh hết mọi tội lỗi của con 
người trên mình Ngài như một 
con sinh tế đổ huyết chuộc tội 
cho nhân loại một lần đủ cả để 
tội nhân được kể là công bình 
trước mặt Ðức Chúa Trời (Hê-
bơ-rơ 2:9; 9:22; 10:10; Mác 
10:45; Rô-ma 5:8; 1 Phi-e-rơ 
3:18).  
 
4. Để làm cho con người hòa 
thuận lại cùng Đức Chúa Trời 
- To reconcile man to God 

Tội lỗi ngăn cách con người 
với Đức Chúa Trời. Tội lỗi như 
áng mây đen đậm cản trở tia 
sáng mặt trời khỏi mặt đất. Tội 
lỗi như một hố sâu thẳm ngăn 
cách con người đến cùng Ðức 
Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu 
như là một nhịp cầu nối lại 
khoảng cách giữa con người tội 
lỗi và Đức Chúa Trời Thánh 
khiết (2 Côrinhtô 5:19). 

1 Timôthê 2:4-6 chép rằng: 
“Ngài muốn cho mọi người được 
cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì 
chỉ có một Đức Chúa Trời, và 
chỉ có một Đấng Trung bảo ở 
giữa Đức Chúa Trời và loài 
người, tức là Đức Chúa Jêsus 
Christ, là người; Ngài đã phó 
chính mình Ngài làm giá chuộc 
mọi người.” 
 
5. Để nêu gương cho các tín 
nhân - To provide an example 
for believers 

Kinh Thánh ghi lại câu chuyện 
tổ phụ của loài người là A-đam 
và Ê-va. A-đam vì không vâng 
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lời Chúa nên đã ăn trái cấm và 
khiến cho tội lỗi bắt đầu lan 
truyền trong dòng dõi của loài 
người trên đất. Kinh Thánh cho 
biết Đức Chúa Giê-xu giáng thế 
như một A-đam thứ hai để dạy 
con người bài học vâng phục. 
Trong cơn đau đớn khổ nạn tại 
vườn Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa 
Giê-xu đã cầu nguyện xin thánh 
ý Cha được nên chứ không theo 
ý riêng của Ngài. Chúa Giê-xu 
giáng thế để nêu gương cho các 
tín nhân lòng vâng phục Đức 
Chúa Trời. Vâng phục Chúa là 
làm theo lời Ngài dạy trong Kinh 
Thánh (1 Giăng 2:6; 1 Phierơ 
2:21).  
 
6. Để làm Thầy tế lễ cho các tín 
nhân - To provide the believer 
with a high priest 

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa 
Giê-xu hiện đang ngồi bên hữu 
Đức Chúa Cha trên Thiên quốc 
để cầu thay cho con dân của 
Ngài. Thư tín Hêbơrơ 3:1 chép: 
“Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là 
kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy 
suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ 
thượng phẩm mà chúng ta tin 
theo, tức là Đức Chúa Jêsus.” 
 
7. Để phá hủy công việc của 
Sa-tan - To destroy the devil 
and his works 

Thư tín Hêbơrơ 2:14-15 chép: 
“Vậy thì, vì con cái có phần về 
huyết và thịt, nên chính Đức 
Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, 
hầu cho Ngài bởi sự chết mình 
mà phá diệt kẻ cầm quyền sự 

chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát 
mọi người vì sợ sự chết, bị cầm 
trong vòng tôi mọi trọn đời.” 

Thư 1 Giăng 3:8 chép: “Kẻ nào 
phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì 
ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. 
Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện 
ra để hủy phá công việc của ma 
quỉ.” 

 
8. Để chữa lành những tấm 
lòng tan vỡ - To heal the 
brokenhearted 

Phúc Âm Luca 4:18-19 chép: 
“Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì 
Ngài đã xức dầu cho Ta đặng 
truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; 
Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị 
cầm được tha, Kẻ mù được sáng, 
Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để 
đồn ra năm lành của Chúa.” 

Mathiơ 4:23-24 cũng chép 
rằng: “Đức Chúa Giê-xu đi khắp 
xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà 
hội, giảng Tin Lành của nước 
Đức Chúa Trời và chữa lành mọi 
thứ tật bịnh trong dân. Vậy, danh 
tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-
ri, người ta bèn đem cho Ngài 
mọi người đau ốm, hay là mắc 
bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ 
ám, điên cuồng, bại xui, thì Ngài 
chữa cho họ được lành cả.” 
 
9. Để ban cho con người đời 
sống dư dật và sự sống đời đời 
- To give abundant life and 
eternal life 

Phúc Âm Giăng 3:36 chép: “Ai 
tin Con, thì được sự sống đời 
đời; ai không chịu tin Con, thì 
chẳng thấy sự sống đâu, nhưng 
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cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời 
vẫn ở trên người đó.” Phúc Âm 
Giăng 10:10 cũng chép rằng: “Kẻ 
trộm chỉ đến để cướp giết và hủy 
diệt; còn Ta đã đến, hầu cho 
chiên được sự sống và được sự 
sống dư dật.” 
 
10. Để làm vinh hiển Đức Chúa 
Cha - To glorify the Father 

Phúc Âm Giăng 13:31 chép: 
“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: 
Hiện bây giờ Con Người được 
vinh hiển, và Đức Chúa Trời 
được vinh hiển nơi Con Người.” 
Chúa Giê-xu phán cùng các môn 
đệ Ngài rằng: “Các ngươi nhơn 
danh Ta mà cầu xin điều chi mặc 
dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được 
sáng danh nơi Con.” (Giăng 
14:13). Trong lời cầu nguyện, 
Chúa Giê-xu đã thưa cùng Đức 
Chúa Cha rằng: “Con đã tôn vinh 
Cha trên đất, làm xong công việc 
Cha giao cho làm.” (Giăng 
17:4). 

 
Qua 10 lý do kể trên, chỉ có 

duy nhất Đức Chúa Giê-xu 
Christ mới có thể làm được 
những điều cao cả đó. Không có 
một giáo chủ của một tôn giáo 
nào trên thế gian dám tuyên bố 
rằng mình từ trời xuống và chính 
mình là Đức Chúa Trời. Chỉ có 
duy nhất Đức Chúa Giê-xu tuyên 
bố: “Vì Ta từ trên trời xuống, 
chẳng phải để làm theo ý Ta, 
nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta 
đến.” (Giăng 6:38) và “Ta với 
Cha là một.” (Giăng 10:30). 

Không có một giáo chủ nào từ 
xưa đến nay dám tuyên bố rằng 
mình là Con Đường (The Way) 
duy nhất để người ta đi theo 
phụng thờ cả. Chỉ có duy nhất 
Đức Chúa Giê-xu tuyên bố rằng: 
“Ta là Đường đi, Chân lý, và Sự 
sống, chẳng bởi Ta thì không ai 
được đến cùng Cha.”  (Giăng 
14:6). Không có một giáo chủ 
nào dám quả quyết lời nói mình 
là chân lý, không thay đổi. Chỉ 
có Chúa Giê-xu quả quyết “Trời 
đất sẽ qua, nhưng Lời Ta nói 
chẳng bao giờ qua đi.” (Mathiơ 
24:35). Cũng không có một giáo 
chủ nào từ xưa cho đến nay chết 
rồi sống lại. Chỉ có duy nhất Đức 
Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi 
chết (Mathiơ 28:5-7; Giăng 
20:31). 

  
Trong đời sống, bạn và tôi 

phải làm nhiều quyết định quan 
trọng liên hệ đến niềm tin, việc 
học hành, công việc làm, hôn 
nhân, và nơi sinh sống. Chúng ta 
có nhiều lần đứng ngay tại ngã 
ba và băn khoăn không biết chọn 
con đường nào để đi tới. Đối với 
sự làm quyết định cho niềm tin 
mình, tôi không thể nào lý luận 
rằng “Đạo nào cũng tốt được!” 
Tôi lại càng không thể dùng các 
sách triết lý để làm kim chỉ nam 
cho đời sống tôi được. Vì Kinh 
Thánh là lời sống và linh nghiệm 
có tác dụng biến đổi con người 
tôi nên tôi phải chọn Kinh Thánh 
làm Kim Chỉ Nam cho đời sống 
mình. Vì Chúa Giê-xu là Đấng 
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duy nhất ban cho tôi đời sống dư 
dật ở cõi đời tạm nầy và sự sống 
đời đời trong Thiên Quốc của 
Ngài nên tôi đã quyết định chọn 
đi theo Chúa Giê-xu và hết lòng 
hầu việc Ngài. Tôi đã tiếp nhận 
Chúa Giê-xu làm Chúa và Chủ 
đời sống mình lúc vừa tròn 15 
tuổi. Kể từ ngày ấy, tôi được 
nhắc nhở về vai trò và sứ mạng 
của Đức Chúa Giê-xu trên đất. 
Ngài không những chỉ cho con 
người con đường để đi gặp Đức 
Chúa Trời nhưng chính Ngài là 
Con Đường. Nếu Đức Chúa Giê-
xu không giáng thế trở thành 
người thì thế giới loài người 
chúng ta đều bị chết mất trong 
tội lỗi.  

Người tin theo Chúa Giê-xu 
không xem Cơ Đốc giáo giống 
như một trong các tôn giáo lớn 
trên thế giới, nhưng mà là đặt 
trọng tâm trong mối liên hệ với 
Đức Chúa Trời trong Đức Chúa 
Giê-xu để được sự sống đời đời 
ở trong cõi đời đời. Lời phán hứa 
về sự sống đời đời của Đức Chúa 
Trời dành cho con người tội lỗi 
đã được thực hiện qua sự giáng 
thế của Chúa Giê-xu trên đất. 
Phúc Âm Giăng 3:16 chép: “Vì 
Đức 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 đời đời.” Đây là lời hứa 
quan trọng và cần kíp cho tất cả 
những ai muốn kinh nghiệm sự 
sống đời đời ngay từ bây giờ. 
Qua câu Kinh Thánh trên, có hai 
điều còn lại đời đời. Thứ nhất, 

Lời Chúa còn lại đời đời. Thứ 
nhì, con người còn lại đời đời. 
Con người không phải chết rồi 
hết. Kinh Thánh cho biết con 
người còn lại đời đời trong hai 
cõi: sự chết đời đời hoặc sự sống 
đời đời. 

 
Kể từ khi tiếp nhận Chúa Giê-

xu làm Cứu Chúa và Chủ đời 
sống mình cách đây 25 năm, tôi 
biết chắc mình đang có được sự 
sống đời đời trong Đức Chúa 
Giê-xu. Bạn có muốn được sự 
sống đời đời như vậy không?  
Nếu bạn tin rằng Đức Chúa Giê-
xu chính là Đức Chúa Con được 
hoài thai bởi Thánh Linh, sanh 
bởi nữ đồng trinh Ma-ri và nếu 
bạn sẵn lòng tiếp nhận Chúa Giê-
xu làm Cứu Chúa và Chủ đời 
sống mình, bạn chắc chắn nhận 
được sự sống đời đời trong Đức 
Chúa Giê-xu. Mời bạn hãy đọc 
lời cầu nguyện dưới đây với lòng 
thành tâm và sau đó hãy tìm đến 
một Hội Thánh Tin Lành trong 
vùng để sinh hoạt tâm linh trong 
những ngày tới. Chúc mừng bạn 
đã làm quyết định đúng hôm 
nay! 

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu, 
con biết con là người có tội và 
đang cần sự tha thứ của Ngài. 
Con tin rằng Ngài đã chết để trả 
xong hình phạt cho tội lỗi của 
con. Con muốn xây bỏ khỏi bản 
tính tội lỗi và theo Ngài. Con xin 
mời Ngài ngự vào trong lòng và 
đời sống của con. Con cầu 
nguyện trong danh Chúa Giê-xu. 
A-men. (Muốn thật hết lòng) 
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Mục sư Trần Đình Hân 
Colorado, mùa Noel 

hai ngàn không trăm lẻ sáu 
 

Từ máng cỏ đến chân thập tự giá 
Chúa hỡi Người sao sống quá hy sinh 
Đường vinh quang trả bằng xương bằng máu 
Chúa vào đời đêm giá buốt chuồng chiên 

 
     Từ máng cỏ đến chân thập tự giá 
     Là tình yêu, không phải bằng ngôn ngữ 
     Là bàn tay, không phải lời trên môi 
     Là hành động mà Con Trời đã phó ! 
 

Từ máng cỏ đến chân thập tự giá 
Chúa vào đời tẩy xóa những hờn căm 
Biển yêu thương tha thứ vỗ muôn trùng 
Ngài khỏa lấp những đau thương hồn tan vỡ 
 

 Từ máng cỏ đến chân thập tự giá 
 Những mảnh đời tan tác hợp lại nhau 
 Như những đám lục bình tìm lại giòng sông cũ 
 Sống bên nhau, tạ ơn Đức Chúa Trời ! 
 

Từ máng cỏ đến chân thập tự giá 
Là ánh sáng cho đêm tối mù khơi 
Là hy vọng trong cõi đời đầy vô vọng 
Là cứu rỗi cho những ai kêu danh Ngài, 
Giê-xu, Chúa Cứu Thế ! 
 

Từ máng cỏ đến chân thập tự giá 
Hãy ăn năn mời Chúa ngự vào lòng 
Đêm nay đây, đêm Chúa bước vào đời 
Quà cứu rỗi Ngài đang dành cho bạn ! 
Hãy mở lòng đón nhận hồng ân ban 
Vì đời sống chóng qua như hơi nước 
Khi lìa đời ta có được gì đâu ? 
Từ máng cỏ đến chân thập tự giá 
Bên chân Ngài, lòng tràn ngập niềm vui !
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Trong vòng hai năm từ khi tôi vào 
Trung-Học, Mũi-Tên-Đen đã có 
thêm hai em bé. Căn nhà như chật 
cả người, gánh nặng lại chồng 
chất trên vai tôi. Vào năm sinh 
nhật thứ 13, tôi đã cao lớn như 
một cô gái. Lúc này nhà trường 
giúp tôi chải chí trên đầu và cho 
tôi  một vài vật dụng vệ sinh cá 
nhân như kem, bàn chải đánh 
răng…Tôi cũng có được hai món 
đồ sở hữu, đó là một sợi giây 
chuyền của bạn tôi tặng, và một 
hộp đựng nữ trang mà Ba đã 
lượm nơi hố rác, chỗ Ông làm 
việc những lúc không say sưa. 
Tôi cất sợi giây chuyền vào hộp 
nữ trang, chỉ đeo nó vào ngày 
Chúa Nhật. Nhưng cũng có lúc tôi 
lấy chuỗi hột ra treo lên và say 
sưa nhìn chúng lấp lánh dưới ánh 
mặt trời. Đây là những vật sở hữu 
của tôi. Nó không nhiều, nhưng 
nó là của tôi. 
Đã đến lúc tôi bắt đầu suy nghĩ: 

“Tại sao không bỏ nhà trốn đi ?” 
và khởi sự làm những cuộc du 
ngoạn rộng hơn. Tôi hay xuống 
nhà ga Uxbridge ngồi trên băng 
ghế, bên cạnh là con chó Bessie, 
nhìn con tàu từ từ đến và đi. 
Quang cảnh náo nhiệt của nhà ga 
như đập vào óc của đứa con gái 
13 tuổi này rất nhiều. “Có cái gì 
thích thú hơn ở cuối trời kia ?” 

Tôi mơ mộng sẽ đi Luân Đôn tìm 
việc làm rồi trở về nhà dẫn mấy 
đứa em theo, chị em ở với nhau 
trong một căn nhà xinh xinh và 
cuộc sống sẽ vui vô ngần sau đó. 
Tuy nhiên ý nghĩ rời bỏ đàn em 
làm cho tôi khó xử. Điều gì sẽ 
xảy ra cho chúng nó sau khi tôi đi 
vắng ? Sự lui tới nhà ga với 
những ước vọng nhỏ nhoi chắc sẽ 
còn tiếp tục nếu không có gì xảy 
ra. Nhưng có một chuyện, điều 
này đối với tôi cũng hết sức quan 
trọng, đó là con chó Bessie chết. 
Bessie là bạn đồng hành với tôi 
trong những năm qua, bây giờ nó 
già rồi chết. Tôi đã thực sự mất 
nó. Mẹ đã đi, con chó cũng không 
còn, thật quá sức chịu đựng của 
tôi, nhất là không có một ai chia 
xẻ nỗi buồn này. Các em tôi còn 
quá nhỏ để có thể hiểu được sự 
trống vắng của lòng tôi. Tôi quyết 
định rời khỏi nhà khi nào thuận 
tiện. Lần đến nhà ga kế tiếp cũng 
là lần chót. Ba và Mũi-Tên-Đen 
luôn vắng nhà vào buổi tối, nên 
tôi đi rất dễ dàng mà không sợ ai 
trông thấy. Điều khó khăn là làm 
sao vào trong nhà ga được dù 
không có tiền mua vé. Một cách 
cẩn thận, tôi gói cái hộp đựng 
giây chuyền lại trong một tờ báo 
và bước ra khỏi nhà đi thẳng đến 
nhà ga. Sẵn kinh nghiệm của một 
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đứa trẻ lam lũ, tôi lướt vào bên 
trong nhà ga một cách dễ dàng. 
Con tàu chuyển bánh rồi chạy 
nhanh. Tôi vừa hồi hộp sung 
sướng vừa lo sợ. Đến 
Hammersmith, tôi quyết định 
không đi nữa. Nhà ga thật náo 
nhiệt, đồng hồ vừa điểm 22 giờ là 
lúc dân ở Hammersmith đang vui 
vẻ. Tôi lướt qua mặt người soát 
vé mà chẳng một ai để ý. Bên 
ngoài đường phố nhộn nhịp, đèn 
điện sáng trưng như ban ngày, 
phố phường làm chói mắt tôi. 
Vừa đi lang thang trên hè phố, 
vừa tìm một nơi ẩn núp qua đêm, 
tôi cảm thấy trời bắt đầu lạnh 
hơn. Một người đàn ông thấy tôi 
đi lang thang liền hỏi: “Cô bé, đi 
đâu mà khuya thế này chưa về 
nhà ?”. Tôi đáp: “Em trốn nhà ra 
đi vừa mới đến đây. Ông có nơi 
nào cho em trú đỡ đêm nay  
không ?”, tôi sực nhớ, thấy mình 
đói và mệt. 

“Mẹ tôi sẽ vui vẻ gặp em tại 
nhà,” người đàn ông đáp. Ông 
giới thiệu tôi cho mẹ ông, Bà vui 
vẻ chào tôi và nói: “Bữa tối đã 
được dọn sẵn, chúng ta hãy lại ăn 
và sẽ nói chuyện vào sáng mai.” 
Tôi được người chủ nhà cho ngủ 
trên một cái giường có trải drap 
nệm. Lần đầu tiên được nằm ngủ 
trên một cái giường như vậy, tôi 
sung sướng quá nên chẳng bao 
lâu ngủ thiếp đi. Buổi sáng thức 
dậy, tôi bối rối lắm, nhưng chợt 
nhớ đến những may mắn đã gặp 
chiều qua, tôi đã làm xong việc 
đó, đã bỏ nhà trốn đi. Sau khi 
được ăn điểm tâm, tôi giúp một 
vài công việc cho người đàn bà tử 
tế ấy. 

--Này em, để đó lát nữa hãy 
làm. Giờ em có thể nói cho bà 

biết tại sao em đến Hammersmith 
trễ như vậy ? 

Tôi thưa lại tất cả câu chuyện 
cho Bà ấy nghe. Qua đôi mắt Bà 
nhìn tôi, tôi thấy được sự khích lệ 
biết bao trong hoàn cảnh mới mẻ 
này. Khi tôi vừa chấm dứt câu 
chuyện, Bà lấy tay lau nước mắt. 
“Bà thấy đó, con đang đi tìm việc 
làm để kiếm tiền dẫn mấy đứa em 
đến ở với con.” 

--Bà muốn con hứa với Bà rằng 
con sẽ trở lại đây thăm Bà, nhớ 
ghi rõ địa chỉ, đừng có quên 
nghen con. Bà nghẹn ngào nói. 

Tôi cẩn thận ghi số nhà và ra đi. 
Trên đại lộ chính của 
Hammersmith, tôi để ý thấy một 
quán cà-phê không lớn lắm nhưng 
sạch sẽ, dễ thương. Tôi quyết 
định bước vào. Có một phụ nữ 
đang lau những miếng kính thật 
sạch. 

--Xin lỗi Bà, Bà có thể cho tôi 
làm việc ở đây không ạ ? 

Người phụ nữ nhìn tôi từ đầu 
đến chân, có vẻ ngạc nhiên. 

--Em bao nhiêu tuổi?  Bà hỏi. 
--Dạ, 14 tuổi. Con biết con còn 

nhỏ tuổi, nhưng con có thể làm 
được nhiều việc, thưa Bà. Tôi vội 
đáp. Và thêm: 

--Xin Bà làm ơn giúp con. 
--Ừ, tôi đang cần người giúp 

việc. Ngày mai con trở lại đây rồi 
sẽ tính. 

Tôi vui mừng vô hạn, nhảy 
nhót, ca hát luôn miệng trên 
đường trở về nhà người phụ nữ đã 
cho tôi trọ đêm qua. Đang trên 
đường về với nhiều tin tức tốt 
đẹp, thình lình cha tôi đi về phía 
tôi, bên cạnh Ông là một nữ cảnh 
sát. Tôi hiểu ngay rằng tôi đang 
gặp rắc rối. Người phụ nữ tốt 
bụng khi hôm tiến đến trước mặt 
tôi. Bà nói : 
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--Xin lỗi em, Doreen, vì em 
mới có 13 tuổi nên em phải trở về 
nhà với ba em. 

Tôi oà lên khóc nức nở : 
--Con không muốn trở về nhà 

với Ông ấy nữa. Con muốn ở lại 
đây. 

Bà dỗ dành tôi : 
--Đừng khóc, Doreen. Bà muốn 

con nói tất cả những gì con đã nói 
với Bà sáng nay cho cảnh sát 
nghe. 

Tôi bắt đầu kể cho Cô ấy nghe 
tại sao tôi đến Hammersmith, 
rằng tôi muốn tìm việc làm để 
giúp các em tôi có một đời sống 
khả dĩ hơn, và tôi đã tìm được 
việc làm rồi. Tôi sẽ bắt đầu nhận 
việc sáng mai nếu Cô cho tôi đi. 
Người cảnh sát đem tôi vào một 
phòng riêng, Cô hỏi rất nhiều về 
gia đình tôi, để ý nghe tất cả 
những gì tôi nói và tôi đã hết sức 
thành thật trong lời khai của 
mình. Nghe xong Cô không nói 
một lời. Màn diễn cuối cùng là tôi 
được trả về nhà trên một chiếc xe 
cảnh sát. Về đến nhà, xóm giềng 
và lũ trẻ chạy ra coi. Tôi được họ 
bàn tán như là một nữ anh hùng 
đầy can đảm, còn Ba thì đánh cho 
tôi một trận đòn nên thân mà tôi 
chưa bao giờ bị như thế. 

--Sao không đi kêu ai tới cứu 
mầy đi ? Hay là mầy muốn tao 
đánh thêm ? Ba sấn sổ. 

Dĩ nhiên là giới hữu trách 
không tin rằng sự thật là chính 
như vậy đó. Ngày hôm sau có 
một vị thanh tra đến nhà tôi, Mũi-
Tên-Đen lựa quần áo đẹp nhất ra 
mặc. Bà đổ lỗi rằng vì thiếu tiền 
nên không  thể săn sóc chúng tôi 
một cách chu đáo. Ngày hôm sau 
nữa, mền mùng được gửi đến cho 
lũ trẻ. Còn tôi đã quyết định rồi, 
tôi chỉ đợi một thời gian ngắn nữa 
thôi sẽ lại ra đi. Lần này tôi sẽ đi 
thật xa để không ai có thể tìm 

thấy tôi nữa; tôi đang trông đợi 
cho đến ngày sinh nhật thứ 14 của 
mình. 

Người bạn tốt của tôi, cô giáo 
Trường Chúa Nhật, đã nghe tất cả 
câu chuyện thương tâm của tôi, 
Cô an ủi tôi rất nhiều. Mọi người 
đều ngạc nhiên lắm, cả chính tôi 
nữa, rằng tôi đã gây được sự chú 
ý của rất nhiều người. Cô giáo 
Trường Chúa Nhật luôn nói với 
tôi về Chúa Giê-xu Christ. “Ngài 
là mục đích sống của em, Doreen 
à !” Để khỏi phụ lòng Cô, tôi lắng 
nghe, nhưng trong thâm tâm tôi 
chẳng bao giờ chấp nhận Ngài. 
“Cô sẽ cầu nguyện cho em, Cô 
không quên em đâu.” Cô tìm cho 
tôi một việc làm, ấy là giúp việc 
cho một người giàu có ở Cowley, 
không xa Uxbridge lắm. Tôi hứa 
sẽ bắt đầu ngay sau khi xong 
trường học. “Mặc dù tiền lương 
ít, nhưng nếu em làm việc giỏi họ 
sẽ trả thêm.” Cô bảo thế. 

Một cuộc sống mới đang đợi 
tôi, tôi nhìn về tương lai một ngày 
kia tôi sẽ bỏ nhà ra đi vĩnh viễn. 
(Ở Anh-quốc, sự cưỡng bách giáo 
dục bắt buộc mỗi công dân phải 
học đến 14 tuổi mới được rời ghế 
nhà trường). 

 
THAY ĐỔI 
Hôm đó, đúng vào buổi chiều 

Chúa Nhật giữa thu, tôi có hơi 
buồn khi suy nghĩ, “Đây là lần 
cuối cùng mình đến nhà thờ,” vì 
đã đến ngày tôi có thể bỏ nhà ra 
đi làm một người giúp việc. Tôi 
hy vọng sẽ gặp người bạn tốt của 
tôi là Cô Giáo Trường Chúa Nhật, 
nhưng hôm đó Cô không đi 
nhóm. Chẳng có một người nào 
biết được sự ra đi của tôi. Sau giờ 
Trường Chúa Nhật tôi về nhà. Ba 
và Mũi-Tên-Đen đi khỏi. Canh 
chừng mấy đứa nhỏ, tôi vội bỏ 
một vài món đồ vào một cái túi 
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xách nhỏ. Không có quần áo nào 
khác ngoài bộ đồ đang mặc trên 
mình, hành lý của tôi gồm có một 
hộp nữ trang trong có sợi giây 
chuyền giả và một quyển Thánh 
Ca. Tụi nhỏ trong xóm ra tiễn tôi 
đi. Mấy đứa em tôi trông buồn 
lắm. “Đừng khóc mấy em,” tôi 
nói trong nghẹn ngào. “Chị sẽ về 
thăm mấy em, đường từ Cowley 
về nhà không xa lắm đâu.” 

Các em vẫy tay tiễn tôi đi, đứng 
nhìn theo cho đến khi tôi khuất 
dần. Tôi buồn ghê gớm, nhưng 
đây là sự sống. Buổi chiều thật 
đẹp, ánh nắng vàng chói chang 
soi bước cho tôi đến Cowley. Đây 
là một dịp tiện, đừng đánh mất. 
Tôi cảm thấy lo sợ. Nơi mình sắp 
đến sẽ như thế nào ? Nó có giống 
như lúc mình đến Hammersmith 
không ? Những ưu tư đầy ắp 
khiến tôi không suy nghĩ gì được 
nữa. Lại một lần nữa tôi bước vào 
đời mà không có một lời khuyến 
khích, chỉ bảo của một người nào. 
Trên đường đến Cowley, tôi phải 
đi ngang qua ngôi trường cũ, nơi 
tôi đã từng ra vào mỗi ngày, 
nhưng giờ đây nó chỉ còn đọng lại 
trong tôi những hình ảnh của sợ 
sệt và lo lắng… Rồi chẳng bao 
lâu, Cowley xuất hiện. Dưới mắt 
tôi, Cowley thật đẹp, con đường 
không to lớn nhưng có cây cối hai 
bên; nhà không nhiều nhưng rất 
sáng sủa. Coi lại địa chỉ, tôi đi tìm 
số nhà. Cuối cùng tôi dừng lại 
trước một ngôi nhà to lớn. Cái 
cổng sao mà to và đẹp thế, nó 
giống như cửa thiên đàng, chỉ có 
khác là cổng này bằng sắt thay vì 
bằng vàng như ở thiên đàng thôi. 
Tôi do dự trước khi dám nhận 
chuông. Một thiếu phụ bước ra, 
Bà nhìn tôi và hỏi : 

--Em cần tôi giúp gì không ? 

--Dạ thưa, con đến đây để làm 
người giúp việc cho Bà. 

Người thiếu phụ vội vàng mở 
cổng. Với dáng điệu lịch sự, Bà 
nói: 

--Mời em vào, tôi đang trông 
đợi em lắm đây. 

Bà dẫn tôi vào một phòng lớn, 
lên cầu thang. Tôi mở trừng đôi 
mắt ra nhìn Bà mà không thốt 
được một lời. Thiếu phụ quay lại 
hỏi tôi: 

--Chắc là em muốn thấy phòng 
của em lắm phải không ? Xin em 
theo tôi, phòng của em trên đây, 
phía tay trái. Tôi tin rằng em sẽ 
thích nó. 

Thích nó ? Phải nói rằng tôi yêu 
nó mới đúng, vì tôi chẳng bao giờ 
thấy được một căn phòng như thế. 
Tôi nghĩ: “Có lẽ nó giống thiên 
đàng. Một căn phòng lót thảm rất 
vừa vặn, một cái giường với khăn 
phủ mầu hồng, tủ áo có mặt 
gương, tủ nhỏ chia từng ngăn, 
một cái bàn nhỏ kê cạnh giường, 
đàng góc kia là một bàn rửa mặt. 
Tôi giương đôi mắt lên nhìn từ 
vật nọ đến vật kia. Thiếu phụ lại 
nói : “Này Doreen, tên của em có 
phải không ? Tôi là chủ của em. 
Phòng này dành riêng cho em, 
buồng tắm của em bên cạnh gần 
cửa.” Buồng tắm của tôi ? Thật 
khó lòng tin những gì tôi đang 
nghe và thấy. 

--Đồng phục của em trong ngăn 
đồ, em để đồ của em vào tủ 
gương và tủ ngăn nhé. 

--Thưa Bà, con không có hành 
lý nào hết. 

--Sao ? Em nói rằng em không 
có gì cả sao? 

--Dạ vâng, con chỉ có bấy nhiêu 
thôi. 

Người thiếu phụ bây giờ mới 
hoàn toàn hiểu rằng người giúp 
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việc mới của Bà thật là nghèo hết 
sức. Bà nhã nhặn: “Ờ em, mọi 
việc rồi sẽ xong, rửa tay rồi đi 
xuống nhà dưới.” 

Bà khuất sau cánh cửa mầu 
hồng, tôi nghe tiếng bước chân 
của Bà nhỏ dần dưới cầu thang. 
Ngồi xuống một cách cẩn thận 
trên giường, tôi tự hỏi sẽ ra sao 
nếu tôi bị trả về nhà một lần nữa ? 
Tôi lấy đồ đạc của mình ra đặt 
trên bàn: quyển Thánh Ca, cái 
hộp và xâu chuỗi. Tôi tò mò thử 
cái đèn bên cạnh, đèn bật sáng, tôi  

 
 

iữa bầu trời đầy sao, 
không gian như trầm lắng, 

đâu đây như thánh thót tiếng hát 
cung đàn, những khúc nhạc, 
những âm vang của tình yêu 
dường để đón chào sự hiện diện 
của một Đấng huyền nhiệm. Vũ 
trụ cùng muôn vật như trải lòng 
mình để đón mừng một bậc mà 
loài người tôn là Vua của muôn 
Vua, Chúa trên muôn Chúa. 
Chính nơi chuồng chiên máng cỏ 
tăm tối ấy, Đấng Cứu Thế đã ra 
đời. Vả, sự giáng sinh của Chúa 
đã được báo trước như vầy: “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-

mừng rỡ lắm. vào gương tôi sực 
nhớ phải đi rửa tay và xuống nhà 
dưới. Mùi xà-phòng thơm nồng 
lên mũi tôi, vừa hít tôi vừa bước 
xuống cầu thang. Nhà bếp cũng là 
một cảnh tượng mới mẻ cho tôi 
nữa; cái gì cũng láng, cũng đẹp 
như mình đang trong mơ vậy. 

 

(còn tiếp) 
 
 
 

 
nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở 
cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). 
Con Đức Chúa Trời – Chúa 
Giêxu – đã ra đời trong hoàn cảnh 
ấy, không phải là một sự ngẫu 
nhiên, mà là một điều đã được 
định đoạt từ trước. Từ trên ngôi 
cao sang vinh hiển, Chúa hạ trần 
trong xác phàm nhân chịu bao 
nhục nhằn đau đớn, tất cả cũng 
chỉ vì hai chữ ‘tình yêu’. 

 
Thế giới loài người có biết bao 

định nghĩa về ‘tình yêu’. Lắm khi 
chúng ta tự hỏi chính mình ‘yêu 
là gì?’ và rồi có hàng ngàn, hàng 
triệu câu trả lời mà vẫn không sao 
làm thỏa mãn chúng ta. Nếu bạn 
đang đọc đến đây, tôi muốn bạn 

G 
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hãy dừng lại vài giây và tự hỏi 
chính mình ‘yêu là gì ?’. Có phải 
bạn sẽ trả lời: ‘yêu là bày tỏ tình 
thương với một đối tượng nào đó’ 
hay ‘yêu là khi bạn trân trọng 
món quà của người ấy tặng’, hoặc 
bạn sẽ trả lời như nhà thơ Xuân 
Diệu: ‘yêu là chết ở trong lòng 
một ít’... Dù cho bạn có dùng tất 
cả những khôn ngoan của loài 
người, bạn cũng không thể nào có 
một định nghĩa đầy đủ về tình 
yêu, cho đến khi bạn biết được 
như thế nào là tình yêu của Chúa 
Giêxu đã bày tỏ trên đời sống 
bạn. 

 
Đã có lắm người thắc mắc rằng: 

‘Nếu Chúa là Con Trời, là Đấng 
có thể làm mọi sự, thì việc gì 
Chúa phải khốn khổ xuống trần 
trong thân xác phàm nhân, những 
năm tháng trên đất là những chuỗi 
ngày bị dày vò, bắt bớ và cuối 
cùng nhục nhã, đớn đau chết trên 
cây thập tự’. Nếu như bạn có 
những bạn bè đã từng hỏi bạn như 
thế hoặc chính bạn cũng đã từng 
thắc mắc như thế, tôi xin kể cho 
bạn một câu chuyện:  

“Có một người kia, ông ta biết 
về Chúa nhưng không tin Ngài vì 
cho rằng Chúa là Vua của muôn 
loài thì không việc gì lại phải hóa 
thân trong kiếp con người để 
mang đau khổ như thế. Đối với 
ông việc ấy có vẻ như là một điều 
gì không thực tế. Thế rồi, trong 
một đêm đông, khi vợ con đến 
Nhà Thờ đón mừng Lễ Giáng 
Sinh, ông đứng bên cửa sổ giữa 

lúc tuyết rơi trắng xóa. Bất chợt, 
ông thấy có một con chim đang 
co ro trên khung cửa sổ. Chú 
chim có vẻ như không thể chịu cái 
lạnh thêm được nữa. Ông bèn 
đứng tránh sang một bên để chú 
chim bay vào nhà cho đỡ lạnh. 
Thế nhưng chú chim vẫn đứng đó 
vì không hiểu ông muốn gì. Ông 
lại gần định bắt lấy chú chim và 
mang vào sưởi ấm thì nó lại tránh 
xa ông. Lúc đó, ông ước gì ông có 
thể hóa thân là chim để nói với 
chú chim này rằng: hãy vào nhà 
kia mà sưởi ấm. Khi suy nghĩ này 
vừa đến, ông chợt nhận ra một 
chân lý rằng: loài người sẽ không 
hiểu Chúa là Đấng Cứu Thế nếu 
Ngài chỉ đứng trên cao mà phán; 
loài người sẽ không hiểu tình yêu 
của Ngài nếu Ngài không hóa 
thân làm người và mang tội lỗi 
cho họ; loài người sẽ không hiểu 
Chúa là ai nếu như Ngài không 
hóa thân vào xác phàm nhân và 
nói về Ngài cho họ biết. Người 
đàn ông bất chợt hiểu ra điều đó, 
ông bèn quỳ xuống bên khung cửa 
sổ và tiếp nhận Chúa. Đúng lúc 
ấy, tiếng chuông đêm Giáng Sinh 
vang lên như điệu nhạc réo rắt 
đón chào một linh hồn vừa quay 
về đầu phục Chúa”. 

Bạn nghĩ gì về câu chuyện   
trên ? Giờ thì bạn đã hiểu vì sao 
Chúa đến thế gian này phải  
không ? Cha Thiên Thượng của 
chúng ta tuyệt vời như thế đấy. 
Ngài đã làm tất cả những gì Ngài 
có thể, thậm chí hy sinh chính 
Con độc sanh của Ngài chỉ với 
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một mục đích duy nhất: chuộc tội 
cho chúng ta. Đến đây, tôi lại có 
một suy nghĩ: chúng ta là ai mà 
được Đức Chúa Trời đền tội ? 
Câu hỏi này tôi đã hỏi chính tôi 
và tôi cũng muốn hỏi bạn nữa. Có 
bao giờ bạn tự hỏi chính mình 
không. Bạn là ai mà hưởng đặc ân 
từ Chúa như vậy ? Cho dù chúng 
ta có tốt đẹp đến thế nào đi chăng 
nữa, chúng ta cũng không xứng 
đáng để được Chúa làm như vậy. 
Một món quà quá lớn lao mà Đức 
Chúa Trời đã ban cho loài người, 
một món quà đến từ thiên thượng. 

 
Trong kỳ Lễ Giáng Sinh, những 

người được tặng quà thường phải 
có một mối liên hệ nào đó với 
người tặng quà. Chúng ta đã được 
nhận món quà 
từ Chúa, một 
món quà mà 
không một 
món quà nào 
có thể so sánh 
được, một 
món quà làm tràn ngập những ân 
tứ và vinh quang của tình yêu 
thương. Ngay cả sứ đồ Phao-lô 
cũng phải thốt lên rằng: “Tạ ơn 
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng 
tôi một vị Chúa, đó là một tặng 
phẩm vô cùng vĩ đại”. Vậy, động 
cơ nào khiến Chúa ban cho chúng 
ta món quà quý giá như thế ? Có 
phải vì chúng ta là những con 
người quá hoàn hảo không ? Câu 
trả lời là ‘không phải như vậy’. 
Chúng ta không có gì tốt cả, trái 
lại còn đắm chìm trong tội lỗi. 
Chúng ta được Chúa ‘tặng quà’ là 

bởi ân điển cao sâu của Ngài. Nó 
xuất phát từ tình yêu mà Ngài 
dành cho chúng ta. Đó là cung 
bậc cao nhất của tình yêu và Ngài 
đã chứng thực tình yêu của Ngài 
dành cho nhân loại ‘Vì Đức Chúa 
Trời yêu thương thế gian đến nỗi 
đã ban Con Một của mình, hầu 
cho hễ ai tin Con ấy thì không bị 
hư mất mà hưởng sự sống đời 
đời’ (Giăng 3:16). 

 
Đối với người Cơ Đốc, Giáng 

Sinh không chỉ đơn thuần là dịp 
kỷ niệm ngày Chúa sinh ra đời, 
nhưng nó có một ý nghĩa rất trọng 
đại trong niềm tin cũng như đời 
sống. Giáng Sinh dường như là 
một điều gì đó đã ăn sâu vào tâm 
khảm họ. Giáng Sinh cũng là dịp 
để họ nhớ lại tình yêu mà Đức 
Chúa Trời đã dành cho loài người 
khi ban Con Một của Ngài là Cứu 
Chúa Giêxu; chính Ngài đã xuống 
thế làm người để gánh thay tội lỗi 
cho những con người hư mất. 
Giáng Sinh cũng là dịp họ bày tỏ 
tình yêu thương của họ dành cho 
Chúa qua việc trang trí Nhà Thờ, 
phát truyền đạo đơn về ngày 
Chúa giáng trần… cũng như tình 
yêu thương cho những người lân 
cận được thể hiện bằng những gói 
quà nho nhỏ chất chứa cả tấm 
lòng của người tặng. Những món 
quà tuy nhỏ nhưng nhắc nhở mọi 
người một điều: Đức Chúa Trời 
đã ban chính Đức Chúa Giêxu 
như một món quà vô giá cho con 
người. Ý nghĩa chính của Giáng 
Sinh không phải là ông già Nô-
ên, những hàng thông xanh mướt 
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hay những bông tuyết trắng ngần, 
mà là nhắc nhở mỗi người về  
tình yêu nguyên thủy, tình yêu vô 
điều kiện của Đức Chúa Trời đối 
với chúng ta là những tội nhân. 

 
Không như ở Mỹ hay một số 

nước khác tại Châu Âu, Giáng 
Sinh tại Úc Châu - nơi tôi đang 
sinh sống - lại rơi vào mùa hè. 
Thời tiết rất nóng bức, vì vậy mà 
câu hát ‘Đêm đông lạnh lẽo, Chúa 
sinh ra đời…’ dường như không 
đúng với Giáng Sinh tại Úc Châu. 
Tuy nhiên, không vì thời tiết nóng 
bức mà ý nghĩa của ngày Lễ 
Giáng Sinh bị quên lãng. Cũng 
như tại những nơi khác, Giáng 
Sinh luôn là một dịp thuận tiện để 
những thành viên trong gia đình 
quây quần bên nhau cùng đón 
mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng 
trần. Trong tâm khảm của người 
Cơ Đốc, Giáng Sinh là một ngày 
quá đặc biệt, quá trọng đại đến 
nỗi không thể nào quên được. Có 
một người nào đó đã nói đùa như 
vầy: ‘Anh có thể quên ngày sinh 
nhật của anh, ngày sinh nhật của 
vợ anh, thậm chí ngày cưới của 
vợ chồng anh, nhưng anh không 
thể nào quên được ngày sinh nhật 
Chúa’. Câu nói tưởng như vui đùa 
nhưng kỳ thực lại mang một ý 
nghĩa vô cùng sâu sắc. 

 
Trong đêm Giáng Sinh hoặc là 

đêm sau đó, gia đình thường tổ 
chức buổi ăn tối chung với nhau. 
Thức ăn truyền thống cho Lễ 
Giáng Sinh thường là thịt gà tây 

(turkey), thịt bò và ham. Đồ dùng 
tráng miệng có thể là bánh táo 
nướng với hạt điều (peanut) trên 
mặt bánh. Trong ngày này, những 
người trong gia đình thường làm 
chứng lại những ơn phước mà 
Chúa đã làm trên đời sống của 
mỗi người trong năm qua, cũng 
như bày tỏ những ước vọng hoặc 
những điều mà họ ước ao được 
làm cho Chúa trong năm tới. Buổi 
ăn đêm Giáng Sinh luôn là một 
kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả 
những thành viên trong gia đình. 
Nó như là một dấu mốc cho sự 
chuyển giao giữa một năm cũ đã 
kết thúc, và là sự chuẩn bị cho 
một khởi đầu trong một năm mới 
hầu việc Chúa có kết quả hơn. 

 
Đặc biệt tại bãi biển Bondi 

Beach nằm ở phía Đông của 
thành phố Sydney là nơi thu hút 
đông đảo khách du lịch đến viếng 
thăm trong kỳ nghỉ Giáng Sinh. 
Một phần vì phong cảnh hữu tình, 
phần khác nơi đây có nhiều nhà 
hàng cung cấp những đặc sản 
cũng như những món ăn truyền 
thống dành cho Lễ Giáng Sinh. 
Tại trung tâm của thành phố 
Melbourne thì người ta thường tổ 
chức Đêm Đốt Nến (Carols by 
candlelights) trong khi họ hát 
những bài hát Giáng Sinh yêu 
thích của mình. Tại thành phố 
Brisbane, nhiều người tụ tập tại 
những địa điểm du lịch nổi tiếng 
như bãi biển Gold Coast, bãi biển 
Sunshine Coast, núi Mt-Cootha 
để mừng đêm Giáng Sinh với 
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nhau. Chính những kỳ lễ đặc biệt 
như vầy, con người ta dường như 
được kéo gần lại với nhau hơn. 
Có thể trước khi gặp nhau họ là 
những người không hề quen biết, 
nhưng qua những sự kiện như 
vầy, họ trở thành những người 
bạn thân thiết của nhau. 

 
Ngày nay có lắm khi chúng ta 

hiểu lầm ý nghĩa của ngày Lễ 
Giáng Sinh. Bên cạnh việc Giáng 
Sinh là ngày kỷ niệm đón Chúa 
vào đời, Giáng Sinh còn là ngày 
để chúng ta nghỉ ngơi, mua sắm 
hay hoạch định cho tương lai. Tôi 
không nói nghỉ ngơi hay mua sắm 
là xấu nhưng đôi khi chúng ta để 
những điều đó vượt trên ý nghĩa 
thật của Giáng Sinh. Nhiều người 
ngày nay không còn coi trọng ý 
nghĩa của Lễ Giáng Sinh nữa, 
cũng chẳng cần biết Giáng Sinh là 
gì, chỉ việc đến Nhà Thờ như mỗi 
Chúa Nhật và ... chấm hết. Thế 
nhưng, tạ ơn Chúa, trong lúc đó 
vẫn có rất nhiều người đang hết 
lòng tìm kiếm Ngài. Có thể những 
công việc họ làm rất đơn sơ, rất 
giản dị (có lẽ vì thế mà không ai 
để mắt tới) như trang trí cây 
thông cho Nhà Thờ, quét dọn hay 
phát truyền đạo đơn để rao truyền 
về ngày Chúa ra đời. Những công 
việc đó dễ dàng quá, đơn giản quá 
nhưng nó xuất phát từ tấm lòng, 
xuất phát từ tình yêu, tình yêu cho 
Chúa và tình yêu cho những linh 
hồn hư mất. 

 
Chúa đã và đang dùng ngôn 

ngữ của Ngài để bày tỏ chính 

Ngài cho thế gian. Ngôn ngữ đó 
là ngôn ngữ tình yêu, là ngôn ngữ 
cao nhất của mọi loại ngôn ngữ. 
Chúa không chỉ đến và truyền đạt 
bằng ngôn ngữ tình yêu, mà Ngài 
còn kêu gọi mọi người hãy nói 
với nhau bằng ngôn ngữ tình yêu. 
Nếu như thế giới này, mọi người 
ai cũng đến với nhau bằng ngôn 
ngữ tình yêu, ai cũng làm điều mà 
họ muốn người ta làm cho mình, 
ai cũng sống vì người khác… thì 
thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao, 
chúng ta sẽ không cần phải vào 
thiên đàng vì khi đó thiên đàng 
chính là đây, ngay trên đất này. 

 
Mỗi năm, mùa Giáng Sinh lại về, 
ước mong rằng mỗi người chúng 
ta sẽ làm được một điều gì đó để 
bày tỏ tình yêu của chúng ta đối 
với Chúa. Đừng để những bận rộn 
trong công việc hằng ngày chiếm 
hết thời gian của chúng ta cho 
Chúa. Tình yêu Chúa được bày tỏ 
qua Giáng Sinh hơn 2000 năm 
trước và tình yêu vĩnh cữu đó vẫn 
đang được tiếp tục bày tỏ trên đời 
sống bạn và tôi mỗi ngày. Hãy tự 
hỏi chính mình ‘tôi phải làm gì để 
xứng đáng với tình yêu của Chúa 
Giêxu’. Tôi nài nỉ bạn hãy tự hỏi 
câu hỏi đó cho chính mình mỗi 
ngày và hãy lắng nghe xem con 
tim bạn trả lời sao. Hãy làm theo 
những điều đó bởi tôi tin chắc 
một điều đó là những gì thật nhất 
của con người bạn. Hãy nhớ câu 
chuyện của người đàn ông trong 
đêm Giáng Sinh. Nếu bạn là 
người vẫn còn đang loay hoay 
trong dòng đời vô định này, hay 
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bạn là người đã biết Chúa nhưng 
vì một lý do nào đó mà cách xa 
Ngài, tôi khuyên bạn hãy mau trở 
về ngay. Chúa như người cha 
đang đứng đợi cửa con mình về. 
Có những đứa con đi chơi xa, có 
những đứa con vì đam mê thế 
gian nên chưa chịu về, cũng có 
những đứa con trách hờn Chúa. 
Ngài hiểu hết, và Ngài vẫn đang 
tựa cửa chờ đón bạn về. Hãy trở 
về ngay đi bạn, để được đắm 
mình trong cánh tay yêu thương  
 
 

của Cha, để được thủ thỉ với 
Ngài‘những ngày qua con tự tìm 
lối đi  cho riêng mình,  nhưng con  
chiêm nghiệm một điều là không 
có gì bằng khi được ở trong cánh 
tay Cha’.  

(Giáng Sinh 2006) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cảm ơn đời cho tôi một ngày nữa 
Thêm một ngày để bày tỏ yêu thương 

Để rao truyền 
Danh Chúa thật phi thường 

Bao linh hồn được 
về nơi hạnh phước”. 

I had the nicest Christmas list, 
The longest one in town, 

Till Daddy looked at it and said, 
“You’ll have to cut it down.” 

 
I knew that what he said was true 

Beyond the faintest doubt, 
But was amazed to hear him say, 

“You’ve left your best Friend out.” 
 

And so I scanned my list again, 
And said, “Oh, that’s not true!” 

But Daddy said, 
“His name’ not there, 

That Friend who died for you.” 

And then I clearly understood, 
“Twas Jesus that he meant; 

For Him who should come first of all 
I hadn’t planned a cent! 

 
I’d made a Christmas birthday list, 

And let the Savior out ! 
But, oh, it didn’t take me long 

To change the list about. 
 

And though I’ve had to drop some 
names 

Of folks I like a lot, 
My Lord must have the most 

 – because His name is at the top! 
 

  Author Unknown 
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iô-đanh - Jordan - có 
nghĩa là “đi xuống - go 
down.” Dòng sông 

“Jordan đổ dốc” là một tên gọi 
quen thuộc đối với người Trung 
Đông. Có sông nào đi lên ? 
“Jordan đi xuống” vì độ nghiêng 
đổ dồn nhanh chóng như thác lũ - 
từ hồ Huleh xuống hồ Galilee, 
cũng như từ hồ Galilee xuống 
Biển Chết.  

Jordan khởi điểm từ bốn nguồn 
trong núi Hermon (Hẹt-môn), 
vùng Bắc Xứ Thánh. Đó là các 
sông Nahr Banias (chảy qua 
Caesarea Philippi, một địa bàn 
sinh động của bốn sách Phúc-âm, 
Ma-thi-ơ 16:13; Mác 8:27); 
Leddan chảy qua thành Đan, Nahr 
Hasbani và Nahr Bareighit.  

Thượng nguồn Jordan không 
có chỗ nào sâu quá 15 feet, chảy 
vào hồ Huleh. Gần đây chính 
quyền Israel dẫn nước ra cho cạn 
hồ để thành lập vùng bảo vệ cầm 
thú. Từ hồ Huleh xuôi Nam, 
Jordan chảy êm ả được vài dặm 
rồi đổ xuống một đèo cao, mang 
theo ít nhiều phù sa, dẫn vào hồ 
Galilee (10 dặm Nam của hồ 
Huleh). 

 Lưu lượng Jordan chảy vào hồ 
Galilee không nhiều so với khối 
lượng gia tăng đáng kể từ hồ 
Galilee xuôi Nam. Lý do mâu 
thuẫn ? Hồ Galilee nhận rất nhiều 
mạch nước ngầm. Du lịch Xứ 
Thánh, thử bơi lội hồ Galilee một 
hồi, quý vị khám phá ngay nhiều 
dòng nước ấm, lạnh khác nhau - 
chảy quanh trong hồ. 

Hồ Galilee tuyệt đẹp một phần 
nhờ nước trong xanh sâu thẳm 
(150 feet) và đồi núi hùng vĩ bao 
quanh - một mầu nâu lạ - chấm 
phá những đóm cỏ cây, đậm một 
màu xanh hấp dẫn.   

Hồ Galilee có vài nét độc đáo. 
Trước hết, độ “cao” của nó - 690 
feet dưới mặt nước biển. Kế đến, 
địa thế lạ thường của đồi núi 
chung quanh - gió bão kết tụ 
nhanh chóng, bất thần và mức độ 
tàn phá có thể rất hung hãn - mặc 
dù hồ chỉ dài 12 dặm và ngang 8 
dặm.  

Từ hồ Galilee đến Biển Chết, 
65 dặm về hướng Nam, Jordan 
không gặp hồ nào khác, nhưng có 
nhiều sông con nhập vào. Gần 
nhất và lớn nhất là sông Yarmuk, 
5 dặm Đông Nam của hồ Galilee, 
tăng đôi khối lượng nước. Người 

G 
 



 

www.suoithieng.com 23 

Jordan chuyển một phần lớn khối 
nước nầy cho nhà máy điện nước 
và chương trình dẫn thủy nhập 
điền của họ. Bờ Nam sông 
Yarmuk là thành Ga-đa-ra 
(Gadara) của vùng Decapolis 
(Mười Thành trong bốn sách 
Phúc-âm). 

Bốn dặm về phía Nam của 
Yarmuk, sông Wadi Bira đổ thêm 
nước vào Jordan, mà nguồn chính 
là núi Tabor. Kế đến là Nahal 
Harod, phía Tây Jordan, nổi tiếng 
vì Gideon và đoàn quân đông đảo 
uống nước (Các Quan Xét 7).  

Bốn mươi dặm về phía Nam 
của hồ Galilee là rạch Jabbok, 
địa danh quen thuộc trong Thánh 
Kinh, gần thành Ađam, nơi phép 
lạ sông Giô-đanh ngừng chảy để 
Giô-suê và dân Israel vượt sông 
tiến về Đất Hứa (Giô-suê 3:16).  

Giô-đanh uốn dài 250 dặm từ 
Bắc xuống Nam và chấm dứt 
hành trình ở cửa Biển Chết (chỉ 
dài 120 dặm nếu đi thẳng). Đây là 
điểm thấp nhất của Jordan, 1290 
feet dưới mặt nước biển. Biển 
Chết là một trong những hồ có độ 
“cao” thấp nhất trên thế giới.  

Biển Chết không có lối thoát 
nào ngoài việc bốc hơi. Một ngàn 
năm qua, khối lượng các khoáng 
chất tăng lên 20%. Độ mặn rất 
cao. Người Ả-rập gọi là Biển Lót 
- the “Sea of Lot” vì muối quá 
nhiều, trắng xóa cả đáy hồ.  

Jordan có những điểm độc đáo 
ít sông nào so bì. Là sông có độ 
“cao” thấp nhất. Hai bờ sông thu 
hút dân cư sớm nhất trong lịch sử 

nhân loại. Được ba tôn giáo xem 
là "sông thiêng.” Mặc dầu không 
lớn lắm nhưng nổi danh, chuyên 
chở nhiều nét lịch sử lừng lẫy, là 
nguồn văn thơ trữ trình, được chú 
tâm, chụp hình, quay phim...  

THỜI CỰU ƯỚC. Sông Jordan 
là ranh giới thiên nhiên chia cắt 
Đông Tây. Mặc dầu sông không 
lớn và không sâu lắm, vùng đồng 
bằng Jordan là một ranh giới lợi 
hại. Khí hậu nóng, nước nhiều, 
thuận lợi cho thú rừng, kể cả trâu 
nước và voi.  

Sáng Thế Ký 13 ghi lại câu 
chuyện Lót dành phần đất tốt 
phía Đông Jordan vì mầu mỡ, 
nước chan hòa. Su-cốt nằm ngay 
trong vùng nầy, nơi vua Solomon 
cho đúc các bình đất sét để dùng 
trong Đền Thờ (2 Sử ký 4:17).  
Đây cũng là nơi Gia-cốp cầu 

nguyện trên đường trở về quê 
hương, sau thời gian “tị nạn” nơi 
nhà cậu La-ban. Gia-cốp cầu 
nguyện khẩn thiết khi nghe tin Ê-
sau, anh mình đang đem một lực 
lượng 400 người đến đón.  
Đề phòng mọi bất trắc, Gia-cốp 

chia gia nhân làm hai toán, mỗi 
toán coi sóc một nửa súc vật. Ông 
tự bảo: “Nếu anh ta tiến công toán 
nầy, toán kia có thể chạy thoát.” 

Gia-cốp thưa với Chúa: “Chúa 
bảo con trở về quê hương, sống 
với bà con thân thích. Ta sẽ hậu 
đãi con ! Thật ra, con chẳng xứng 
đáng gì nhưng Chúa đã thương 
xót và giữ đúng tất cả những lời 
Ngài hứa. Khi con ra đi - ngoài 
cây gậy - chỉ có hai bàn tay trắng 
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mà nay con có hai đoàn người với 
bao nhiêu tài sản” (Sáng thế ký 
32:10). 

Gia-cốp van xin Chúa giải thoát 
khỏi tay Ê-sau, vì sợ Ê-sau đánh 
giết mình cùng với vợ con. Tối 
hôm ấy, Gia-cốp chọn các món 
quà để biếu Ê-sau: 200 dê cái, 20 
dê đực, 200 chiên cái, 20 chiên 
đực, 30 lạc đà cái và một đàn lạc 
đà con, 40 bò cái, 10 bò đực, 20 
lừa cái và 10 lừa đực.  

  Giô-đanh đi vào lịch sử ở một 
thời điểm nổi bật khác của dân 
Israel - sau 40 năm lưu lạc trong 
sa mạc và trước khi tiến chiếm 
Đất Hứa. Họ đóng trại trong đồng 
bằng Mô-áp, bên bờ Đông, đối 
ngang Jericho (Dân số ký 22:1).  

Theo quy định của việc chia 
đất, Giô-đanh là ranh giới thiên 
nhiên giữa một số chi tộc. Ma-na-
se có ranh giới dài nhất dọc sông 
Jordan, một nửa Ma-na-se bên bờ 
Đông, một nửa Ma-na-se bên bờ 
Tây - từ hồ Galilee xuống tận 
Jericho. 

Lãnh thổ Nép-ta-li chạy từ phía 
Nam của hồ Galilee lên đến tận 
nguồn sông Jordan. Bên-gia-min 
và Giu-đa tiếp cận với Jordan bên 
bờ Tây. Ru-bên và Gát bên bờ 
Đông (Dân số ký 32 và 34; Giô-
suê 13-19). 

Biến cố lịch sử thiên thượng và 
hào hùng nhất được ghi trong 
Giô-suê 3:14-17 - toàn dân Israel 
vượt Jordan tiến vào Đất Hứa. 
Chi tiết nổi bật ở điểm nghịch lý 
nầy: Giô-suê ra lịnh sang sông 
đúng lúc bất lợi nhất - ngay giữa 
mùa gặt, lúc nước sông tràn lên 

khắp bờ. Có lẽ Giô-suê cũng lầm 
lẫn trong việc chọn người dẫn 
đầu: các thầy tế lễ. 

 Giô-suê lại bảo họ khiêng 
Rương Giao-Ước. Thật là liều 
lĩnh, thiếu khôn ngoan. Nhưng 
xin quý vị đừng kết luận quá   
sớm ! Bước chân các thầy tế lễ 
khiêng Rương Giao-Ước vừa 
giẫm vào nước, nước từ nguồn đổ 
xuống ngưng lại, dồn lên cao. 
Khúc sông bị nước dồn lên như 
thế trải dài về phía mạn ngược 
đến tận Adam. Nước sông phía 
biển cứ tiếp tục chảy xuống Biển 
Chết, lòng sông bắt đầu cạn ráo. 
Toàn dân đi qua, và trước mặt họ 
sừng sững thành Jericho.  

Phép lạ sông Giô-đanh được 
ghi lại vắn tắt trong Thi Thiên 
114:3: “Dòng sông Giô-đanh rút 
lui.” Tạ ơn Chúa về những bước 
chân đức tin vững chắc của các 
thầy tế lễ, của Giô-suê và toàn 
dân. Tạ ơn Chúa về đức thành tín 
đời đời vững chắc của Ngài.  

Ngoài lần vượt sông lịch sử 
ngoạn mục nầy, còn có những lần 
vượt sông khác. Thời Các Quan 
Xét, khoảng 42,000 người Ép-ra-
im vượt sông, bị dân Ga-la-át, 
dưới sự lãnh đạo của Giép-thê, 
giết chết (Các Quan Xét 12:6). 

Áp-sa-lôm kéo đại quân Israel 
qua sông Giô-đanh vượt đuổi vua 
cha David (2 Sa-mu-ên 17:24). 
Nhưng sau đó quân David đánh 
bại quân Israel. Áp-sa-lôm cỡi 
một con la. Con la đâm đầu chạy 
dưới những cành chằng chịt của 
một cây sồi lớn, tóc Áp-sa-lôm 
vướng vào cành; con la tiếp tục 
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chạy và ông bị treo chơi vơi giữa 
trời đất. Áp-sa-lôm bị đâm ba mũi 
giáo và bị đánh chết ngay tại đó. 

Tiên tri Ê-li vượt sông Jordan 
chạy về hướng Đông, trốn vua A-
háp (1 Các Vua 17:3,5). Ông ẩn 
mình tại suối Kê-rít, uống nước 
suối, ăn bánh và thịt do chim quạ 
Chúa sai đến.  

 Sông Giô-đanh là nơi tiên tri 
Ê-li-sê làm phép lạ, chữa lành 
bịnh phung cho tướng Na-a-man 
của Sy-ri. Ê-li-sê không tiếp 
tướng Na-a-man, chỉ cho người ra 
cổng bảo Na-a-man: “Xuống sông 
Giô-đanh tắm bảy lần thì các vết 
phung sẽ lành” (2 Các Vua 5:10).  

THỜI TÂN ƯỚC. Sông Giô-
đanh là một địa điểm Chúa Giê-
xu bắt đầu chức vụ. Giăng Báp-tít 
làm phép báp-tem cho Chúa tại 
đây và Chúa Thánh Linh đến với 
Ngài như bồ câu (Mác 3:13-17).  

Vì để tránh đi ngang vùng Sa-
ma-ri, Chúa Giê-xu cũng như dân 
Na-xa-rét và dân Ga-li-lê thường 
vượt sông Giô-đanh, qua bờ 
Đông, đi bộ xuống miền Nam rồi 
vượt sông Giô-đanh, trở lại bờ 
Tây, đi ngang Jericho để lên 
Jerusalem.  

Chúa Giê-xu và các môn đồ ở 
gần nguồn sông Giô-đanh, vùng 
Sê-sa-rê Phi-líp khi Phi-e-rơ xưng 
nhận Ngài là Đấng Christ, Con 
Đức Chúa Trời hằng sống (Ma-
thi-ơ 16:13).  

THỜI CẬN ĐẠI. Sau thế chiến 
thứ I, sông Giô-đanh trở thành 
một biên giới chính trị. Theo 
quyết định của Anh Quốc và Liên 

Hiệp Quốc năm 1947 và 1948, 
sông Jordan trở thành biên giới 
quốc tế giữa Israel và Jordan.  

Sau cuộc chiến sáu ngày năm 
1967, sông Jordan trở thành lằn 
ranh ngưng chiến giữa Israel và 
Jordan - từ hồ Galilee xuống Biển 
Chết. Mặc dầu nhỏ về kích thước, 
sông Jordan chiếm một tầm vóc 
lớn trên bình diện chính trị quốc 
tế.  

Người ta thường nói, sông 
Jordan là hình ảnh của một đời 
người. Bắt đầu nhỏ bé, trẻ trung 
nơi nguồn núi Hẹt-môn phương 
Bắc. Jordan đến tuổi trưởng thành 
về tầm vóc và sức mạnh tại hồ 
Galilee. Cuối cùng Biển Chết là 
nấm mồ thiên nhiên chôn vùi tất 
cả. 

Trên bờ sông Giô-đanh nầy, 
tiên tri Ê-li-sê và đám học trò đốn 
cây để xây cất một trường Kinh 
Thánh lớn hơn (2 Các Vua 6:1-7). 
Đang đốn, lưỡi rìu của một sinh 
viên sút cán văng xuống nước. 
Anh ta hoảng hồn la lên, “Thầy 
ơi, rìu nầy con mượn !”  Rìu 
mượn ! Người phục vụ Chúa 
nghèo quá, không sắm nổi đồ 
nghề !  

Thách thức, khó khăn có đấy 
nhưng Đức Chúa Trời ở đó và 
Ngài làm phép lạ. Chúa can thiệp 
hết sức nhiệm mầu. Ê-li-sê chặt 
một khúc cây, ném xuống nước, 
lưỡi rìu nổi lên. Ha-lê-lu-gia, tạ 
ơn Chúa ! Nhưng xin Anh Chị 
đừng ra sông ném đồng hồ vàng, 
nhẫn hột xoàn xuống nước thử 
làm phép lạ ! Xin đem dâng hiến 
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cho một trường Kinh Thánh, hoặc 
giúp một vài sinh viên Thần Học.  

Không thách thức nào quá lớn 
cho Đức Chúa Trời toàn năng. 
Không sông Giô-đanh nào quá 
sâu, quá rộng, quá khó cho Ngài. 
Cần người, Chúa sẽ đưa người 
đến. Cần tiền, Chúa sẽ ban cho. 
Hết lòng phục vụ là công việc của 
chúng ta, phép lạ là công việc của 

Đức Chúa Trời. 
Các ứng viên Dân Chủ và Cộng 

Hòa vừa nỗ lực vận động tranh cử 
để làm dân biểu, nghị sĩ. Mỗi lần 
thắng cử, họ cầm quyền được 
mấy năm ? Bốn năm, 6 năm ! 
Chúng ta có đang hăng say vận 
động người Việt cho Chúa ? Khi 
một người tiếp nhận Chúa Cứu 
Thế, họ được cứu bao lâu ? Đời 
đời !  

Họ là đối tượng yêu thương của 
Cứu Chúa chúng ta. Ngài đến để 
tìm và cứu mọi dân tộc. Chúng ta 
có hết lòng cùng nhau làm việc 
với Chúa ? Ngài sẽ biến cộng 
đồng Việt nam thành Hội thánh 
của Đức Chúa Trời. 

Khi mất chìa khóa xe, tôi đi tìm 
liền, lục lạo phòng khách, phòng 
ngủ, tủ áo quần. Nhưng khi mất 
một chiếc vớ cũ, tôi không bận 
tâm. Giá trị của cái gì mình mất 
xác định mức độ nghiêm trọng 

của công tác tìm kiếm, phải 
không ? 

Chúa nói gì trong Lu-ca 15:7 ? 
“Giá trị của một người Việt nam 
lạc mất cao quý lắm. Chính Ta xả 
thân trên cây thập tự vì họ. Ta tha 
thiết với linh hồn họ. Ta đến để 
tìm và cứu họ.” 

 Ít ra câu chuyện sông Giô-đanh 
để lại Anh, Chị và tôi một lời 
thách thức. Dấn thân, bước chân 
xuống nước - cho dầu sông Giô-
đanh cuồng sôi như thác lũ. Chúa 
sẽ làm phép lạ. Phép lạ là việc của 
Chúa. Phục vụ là việc của Anh 
Chị và tôi. Amen. 

 
Chuyện Cười 

 
 

 

BẠN SUY RA ĐIỀU GÌ ? 
 

Nhà thám tử lừng danh Sherlock 
Holmes và trợ lý của mình, Bác 
sĩ Watson, dựng lều qua đêm 
trong một chuyến du lịch dã 
ngoại. Nửa đêm, Holmes bỗng 
đánh thức Watson dậy và hỏi : 
--Watson, hãy nhìn lên bầu trời 
và nói cho tôi biết anh suy ra 
được điều gì ? 
--Tôi nhìn thấy hàng triệu ngôi 
sao. Và nếu như có hàng triệu 
ngôi sao, thậm chí vài ngôi sao 
trong số đó là hành tinh, rất có 
thể sẽ tồn tại một hành tinh như 
trái đất. Và nếu có một vài hành 
tinh như trái đất thì ở đó rất có 
thể sẽ có sự sống… 
Holmes ngắt lời : 
--Watson, anh thật là ngốc. Lều 
của chúng ta đã bị đánh cắp rồi ! 
 

        Bìm-Bịp sưu tầm 
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Chị em thân mến, 
 

rong một buổi mạn đàm, 
nhân bàn về những mối 

tình vương giả, các bạn tôi đã đề 
cập đến Vua Edward VIII và cuộc 
thoái vị nổi tiếng của Ông để trọn 
tấm chung tình với người mình 
yêu dấu. Người yêu của Vua, Bà 
Wallis Simpson, là một phụ nữ 
Mỹ đã hai lần ly dị, và do đó, 
được xem như không đủ tiêu 
chuẩn để trở thành hoàng hậu 
nước Anh. Phải chọn lựa giữa tột 
đỉnh vàng son danh vọng và một 
cuộc sống bình dị nhưng chan 
chứa tình yêu, Vua đã chấp nhận 
lìa bỏ ngai vàng. Đời trị vì của 
Vua ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 325 
ngày. Sau khi chính thức thành 
hôn với Wallis Simpson vào năm 
1937, Vua sống ly hương cho đến 
khi từ giã cõi đời vào năm 1972 
tại Paris, và được chôn cất ở 
Windsor.  

Sự chọn lựa của Edward VIII 
đã làm cho Vua trở nên một nhân 
vật độc đáo. Người ta tán tụng 
Edward VIII, cho rằng trên cõi 
đời này, những Đường Minh 

Hoàng thí chết cho Dương Quí 
Phi, những Hán Vũ Đế gạt nước 
mắt đem Vương Chiêu Quân cống 
Hồ để bảo vệ ngôi báu thì nhiều, 
còn lìa bỏ ngai vàng cho trọn 
nghĩa yêu thương chúng ta mới 
thấy có vị vua nước Anh này là 
thứ nhất. Người đời vô tình hay 
cố ý đã quên lãng câu chuyện của 
một Vị Vua bội phần cao trọng 
hơn Edward VIII cũng vì nặng 
nghĩa yêu thương mà lìa bỏ ngai 
vàng. Thật vậy, Đức Chúa Giê-xu 
Christ, Con Đức Chúa Trời, hơn 
hai nghìn năm trước đã một lần 
đến trần gian trong thân xác con 
người để tìm cứu con người, và 
tập san Suối Thiêng chị em đang 
có trong tay đây đã được thực 
hiện để đánh dấu kỷ niệm trọng 
đại ấy.  

 
Không hiểu sao giai thoại lìa 

ngôi cho trọn với tình của Vua 
Edward VIII lại đem đến cho tôi 
nhiều cảm khái, lòng thấy thương 
Chúa xót xa. Thật vậy, nếu nhìn 
vào toàn thể câu chuyện với đôi 
mắt vô tư và nhận định cách công 
bằng, chúng ta sẽ thấy rằng tuy 
quyết định của hai Vua có vẻ 

T 
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giống nhau, nhưng ý nghĩa và giá 
trị của hai sự lìa ngôi này thật 
khác nhau nhiều lắm. 

 
Trước hết, về địa vị, Edward 

VIII chỉ là vua của một vương 
quốc trần gian. Dù nước Anh là 
một trong số những liệt cường 
của thế giới lúc bấy giờ đi nữa, 
nhưng ngai vàng mà vua liều bỏ 
chẳng qua cũng thuộc về cuộc đời 
phù du, nay còn mai mất. Chúa 
Giê-xu là Thượng Đế chí cao, 
Vua trên muôn vua, Chúa trên 
muôn chúa. Ngai vàng mà Ngài 
từ bỏ là chính Ngôi Trời tôn quí 
đời đời, cao sang vĩnh cửu. Hãy 
thử nhìn vào không trung bao la 
thăm thẳm để đo lường khoảng 
cách nghìn trùng diệu vợi giữa 
Trời và người mà Ngài  phải vượt 
qua để đến với chúng ta. Hãy thử 
suy nghĩ về sự khác biệt không 
sao diễn tả giữa cõi thượng thiên 
vinh hiển và chốn ô trần “đời là 
bể khổ” để thấu hiểu phần nào 
những gì Ngài phải rời bỏ khi 
bước vào thế giới của chúng ta. 
Từ đó, hãy thử một lần lắng tâm 
hồn lại, cảm nhận chân thành, sẽ 
thấy được trong muôn một tình 
yêu vô lượng của Ngài đối với 
chúng ta, những con người đầy 
lầm lỗi… 

Thứ nữa, Edward VIII lìa bỏ 
ngai vàng để bắt đầu một cuộc 
đời nhàn hạ. Tất nhiên không còn 
tiền rừng bạc bể, kẻ mọp người 
quì, nhưng chúng ta cũng đoán 
biết rằng Ông đã có tại Ba-lê, 
kinh đô ánh sáng của nước Pháp, 
một cuộc sống không phải giàu 
sang thì cũng đầy đủ tiện nghi vật 

chất. Chúa Giê-xu của chúng ta 
đã bắt đầu cuộc đời trên đất thế 
nào? Sinh ra trong một chuồng 
súc vật vì nhà quán không còn 
chỗ ngụ, chưa được bao ngày đã 
bị đuổi giết, phải cùng cha mẹ 
chạy sang lánh nạn xứ người, đời 
sống thơ ấu nghèo nàn, đời chức 
vụ gian khổ, bị chính dân tộc 
mình từ chối, và mượn tay người 
La Mã giết chết cách thảm 
thương bằng nhục hình đóng đinh 
trên cây gỗ. 

 
Sau hết, Edward VIII lìa bỏ 

ngai vàng vì tình yêu, và Ông đã 
được tình yêu đền bù xứng đáng. 
Ít ra, Ông đã sống với người mình 
yêu suốt 35 năm hạnh phúc. Ít ra, 
Ông đã được nhắm mắt lìa đời 
trong vòng tay thân thiết của bạn 
tình chung. Chúng ta tin rằng Bà 
Wallis Simpson đã chẳng bao giờ 
quên cái giá Ông phải trả để có 
được Bà trong đời sống, và dù 
Ông không còn ngự trên ngôi vua 
Anh quốc, nhưng trái tim Bà luôn 
là nơi ngự trị riêng dành cho Ông 
với tất cả ái ân nồng thắm của 
một người biết mình yêu ai, và 
lòng tri ân sâu sắc vì biết được ai 
đã yêu mình.  

 
Chúa Giê-xu của chúng ta 

không thế. Có người nói cách ví 
von rằng toàn thể Kinh Thánh đã 
chép về câu chuyện tình của 
Thượng Đế - Đấng Tạo Hóa - yêu 
thương nhân loại, là loài thọ tạo 
của mình, và mong muốn được họ 
yêu thương. Nếu thật thế thì đây 
là một câu chuyện tình buồn mà 
sứ đồ Giăng đã mô tả trong hai 
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câu đơn giản : “Ngài đã đến 
trong xứ mình, song dân mình 
chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1: 11) 
và “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình 
trong thế gian, thì cứ yêu cho đến 
cuối cùng” (Giăng 13 : 1b). Nỗi 
đau khổ của một trái tim yêu, ấy 
là biết mình yêu nhưng không 
được người yêu lại. Nỗi đau khổ 
ấy tăng thêm khi phải chịu đựng 
sự bạc hãnh phũ phàng của 
những kẻ mình hết lòng yêu. Và 
tôi tin rằng nỗi đau khổ ấy đã lên 
đến tột đỉnh khi tình yêu bị hắt 
hủi, trái tim bị dày vò tan nát mà  
vẫn thiết tha yêu, vẫn không thể 
nào dứt bỏ. 

 
Không phải Chúa Giê-xu không 

biết trước những gì sẽ xảy đến với 
mình khi bước vào trần gian, và 
chính điều này đã đượm thêm cho 
sự hy sinh của Ngài một vẻ đẹp 
bội phần cao quý. Biết tình yêu 
của mình không được con người 
đền đáp, nhưng Ngài vẫn đem 
tấm lòng rộng sâu hơn trời biển 
để yêu mến con người. Biết phải 
chịu nhiều thống khổ giữa đời mà 
vẫn lìa ngôi cao quý, dấn bước 
vào đời để tìm cứu nhân gian. Là 
vì Ngài cũng đồng thời biết rằng 
sự ban cho bản thân mình là giải 
pháp sau cùng và duy nhất để mở 
cho nhân gian một con đường 
sống. Thật vậy, từ sau khi hai con 
người đầu tiên trên trái đất vì 
phạm tội phải dắt díu nhau đi, 
cánh cửa vườn địa đàng đóng lại, 
nỗi khổ đau của đời sống và sự 
chết bắt đầu, thì trong ngôn ngữ 
của nhân loại cũng bắt đầu có hai 

chữ bất an. Và cũng từ khi đó, 
trong lời kêu gọi của Thượng Đế 
gửi đến con người xuyên suốt 
dòng lịch sử cũng thấy xuất hiện 
hai chữ bình an : “Ý tưởng của 
Ta đối cùng các ngươi là ý tưởng 
bình an.” “Luật pháp của Ta là 
luật pháp bình an, bổ linh hồn 
lại.” “ Hãy trở về cùng Ta thì các 
ngươi sẽ được bình an.” Lỗ tai 
thiêng liêng của con người nghe 
được điều ấy. Tận trong sâu thẳm 
tâm linh con người hiểu được 
điều ấy. Nhưng con người không 
thể quay lại, không thể trở về. 
Giống như một người đã bị cuốn 
trôi theo dòng nước lũ, ngột ngạt, 
kinh hãi, quay cuồng nhưng 
không thể nào bảo nước dừng 
trôi, không thể nào tự cứu. Cho 
đến khi Chúa Giê-xu đứng dậy, 
rời khỏi chỗ của Ngài và đưa tay 
kéo họ vào bờ. Chính vì thế, trong 
đêm Ngài giáng hạ, thiên sứ đã 
rao báo tin mừng lớn cho nhân 
loại mà rằng : 

 
“Sáng danh Thiên Chúa 

trên trời, 

Bình an dưới đất  cho người 

thiện tâm.” 

 
Sự lìa ngôi của Cứu Chúa Giê-

xu không phải là một hành động 
đơn độc, bèn là cả một chương 
trình vĩ đại được hoàn thiện từng 
bước một trong quyền thiên hựu 
với sự góp phần của nhiều người 
thuộc nhiều thành phần xã hội 
khác nhau. Trong khuôn khổ một 
lá thư tâm tình gửi bạn nhân dịp 
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Mừng Chúa Giáng Sinh, tôi xin 
đơn cử một vài người tiêu biểu : 

Trước tiên, chúng ta thấy có sự 
góp phần quan trọng của một cô 
gái tên gọi Ma-ri. Kinh Thánh 
không chép Cô xuất thân gia thế, 
sắc đẹp khuynh thành hay tài cao 
học rộng. Kinh Thánh chép Cô là 
người có tấm lòng khiêm nhường 
“tôi đây là tôi tớ Chúa”, và tinh 
thần vâng phục “xin sự ấy xảy 
đến cho tôi như lời người 
truyền”. Chính vì vậy mà Chúa 
đại dụng Cô, đến nỗi muôn đời 
gọi Cô là người có phước : Cô 
đưa Đấng Cứu Thế vào đời. Cầu 
xin Chúa giúp đỡ những người nữ 
Cơ-đốc chúng ta trở thành những 
Ma-ri khiêm cung và thuận phục 
để qua đời sống của chúng ta, 
Đấng Cứu Thế được bày tỏ cho 
mọi người với vẻ đẹp hoàn hảo 
nhất. 

 
Kế đến, chúng ta  thấy có sự 

góp phần của Giô-sép, vị hôn phu 
của Ma-ri. Kinh Thánh không 
chép điều gì đặc biệt về người 
đàn ông này, chỉ ngắn gọn mô tả 
Ông là một người thợ mộc nghèo 
nhưng có nghĩa. Và chỉ ngần ấy 
cũng đã đủ để Đức Chúa Trời 

giao thác trọng trách bảo dưỡng 
gia đình Chúa cho Ông. Cầu xin 
Chúa giúp đỡ những người 
chồng, người cha Cơ-đốc luôn là 
những người đàn ông có nghĩa để 
dẫn dắt gia đình, trưởng dưỡng 
con cái trong đường lối Chúa 
cách trung tín. 

 
Bên cạnh hai nhân vật chính 

này, chúng ta cũng thấy có những 
người chăn, thức đêm canh giữ 
bầy chiên trong đêm Chúa vào 
đời. Chăn chiên là việc làm cực 
nhọc, công giá chẳng bao nhiêu. 
Đã vậy, phải tỉnh thức để giữ 
chiên giữa canh thâu trong lúc 
mọi người say ngủ lại càng là 
công việc mệt mỏi và nhàm chán. 
Nhưng chính nhờ vậy mà họ đã 
được nhìn thấy thần sứ của trời 
cao, được nghe tin Chúa Cứu Thế 
vào đời, và trở thành những con 
người đầu tiên loan báo tin mừng 
trọng đại này cho người khác.  

 
Thế giới ngày nay không phải 

đang ngủ mê sao?! Trong đêm 
đen của trần gian, giữa bóng tối 
của danh-lợi-quyền, hàng triệu 
triệu con người đang ngủ say vùi 
trong ham muốn của đời, mê 
tham của mắt và xác thịt. Cầu xin 
Chúa giúp đỡ cho những người 
chăn của chúng ta cứ làm việc 
chuyên cần với tinh thần của 
người lính canh trông đợi sáng. 
Việc làm khó nhọc, công giá 
chẳng là bao, bầy chiên vô tình 
thường không biết tri ân, bạn 
đồng công có khi hoạnh họe, chèn 
ép…Nhưng Kinh Thánh, và kinh 
nghiệm của người theo Chúa trải 
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các đời đều cho thấy rằng Đức 
Chúa Trời chắc sẽ bày tỏ những 
khải tượng lớn lao, rực rỡ nhất 
của Nước Trời cho những người 
có tinh thần tỉnh thức và trông 
đợi. 

 
Trong câu chuyện vào đời của 

Cứu Chúa, chúng ta còn thấy có 
các nhà học giả phương Đông. 
Kinh Thánh không nói rõ họ ở địa 
phương nào, vượt bao nhiêu 
đường đất trong một khoảng thời 
gian bao lâu để đến Bết-lê-hem 
tìm Chúa. Kinh Thánh chỉ chép 
họ trông thấy ngôi sao Ngài nên 
rời bỏ quê hương dấn thân tìm 
kiếm và được gặp. Cầu xin Chúa 
giúp đỡ chúng ta biết nhạy bén 
với những dấu hiệu của Ngài bày 
tỏ đó đây trong đời sống, và cho 
chúng ta có tinh thần rời bỏ ý 
riêng để luôn tìm cầu ý Chúa dù 
phải vượt nhiều gian khổ, phải 
chấp nhận trả giá, chấp nhận hy 
sinh.  

 
Quanh câu chuyện Giáng Sinh 

còn có nhiều người khác nữa. 
Phúc-âm Giăng 18:37 chép lời 
Chúa Giê-xu phán rằng : “Này, 
vì sao Ta đã sinh ra và vì sao Ta 
đã giáng thế : Ấy là để làm chứng 
cho lẽ thật.” Ngài chính là Lẽ 
Thật. Và chúng ta - những Cơ-
đốc-nhân -  đã có Ngài, Lẽ Thật 
vô đối, là sự sáng và sự sống của 
thế gian.  

Ngài cũng lại phán rằng : “Ta 
đã đến quăng lửa xuống đất; nếu 
cháy lên rồi Ta còn ước ao chi 
nữa.” (Lu-ca 12:49). Ngọn lửa tin 

yêu trong lòng Vua Thiên 
Thượng, trong đêm cuối cùng, khi 
đối diện với bóng thập tự giá của 
khổ hình sừng sững trên đồi cao, 
đã trìu mến gọi những môn đệ 
của Ngài là bạn hữu và trân trọng 
giao thác cho họ sứ mệnh rao 
giảng Tin Lành. Ngọn lửa của hy 
vọng muôn đời,  khi Ngài hướng 
cái nhìn vào hàng hàng lớp lớp 
những thế hệ nghìn sau, trong ấy 
có chúng ta,  mà bảo rằng “Các 
ngươi sẽ làm việc Ta làm, cũng sẽ 
làm việc lớn hơn nữa.”  

Chị em tôi, một người chưa 
phải là Cơ-đốc-nhân nào đó, do 
một tình cờ nào đó, đã có trong 
tay tập báo Suối Thiêng và đang 
đọc câu chuyện “Lìa Ngôi”. Bạn 
nghĩ gì về việc một Vì Vua Cao 
Cả đã từ bỏ Ngôi Trời, lặn lội vào 
trần gian tìm kiếm bạn, để mang 
bạn ra khỏi cuộc đời nhiều gian 
truân, hệ lụy, để bao bọc bạn 
bằng phước hạnh, bình an? Bạn 
nghĩ gì nếu biết rằng chỉ cần bạn 
mở rộng tâm hồn tiếp nhận Chúa 
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GIÁNG-SINH 
 

Vào mùa thu năm 1775, có 
một người đàn ông ăn mặc 
như một nông phu, bước vào 
khách sạn lớn nhất thành phố 
Baltimore xin mướn phòng. 
Viên quản lý khách sạn thấy 
người này có vẻ tầm thường, 
sợ giảm danh tiếng khách sạn, 
nên từ chối. Người khách lạ 
bỏ đi và mướn phòng ở nơi 
khác. Sau đó, có người cho 
quản lý khách sạn hay rằng 
ông vừa từ chối Phó Tổng 
Thống Hoa-Kỳ Thomas 
Jefferson. Quản lý khách sạn 
lập tức chạy theo, mời Phó 
Tổng Thống trở lại. Nhưng 
Phó Tổng Thống từ chối mà 
trả lời rằng : “Xin nói với ông 
ấy rằng tôi đã mướn phòng 
khác rồi. Nếu ông ấy không có 
chỗ cho một nông phu Hoa-Kỳ 
tay lấm chân bùn, ông ấy cũng 
không có chỗ cho Phó Tổng 
Thống Hoa-Kỳ nữa.” 

Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu 
đến trần gian, Ngài được sinh 
ra trong một chuồng súc vật vì 
quán trọ không có chỗ trống 
cho mẹ Ngài.  

Thánh Kinh chép rằng : 
“Chúa Cứu Thế đã đến thăm 
thế giới do chính Ngài sáng 
tạo, nhưng thế giới không 
nhận biết Ngài.” Mùa Giáng 
Sinh năm nay lòng quý vị có 
chỗ trống cho hài nhi Giê-xu 
ngự vào không ? 

Ngài đang chờ đợi quý vị. 
 

ĐOÀN-THU-CÚC    

hôm nay, thì lập tức những lầm 
lỗi, đau buồn trong quá khứ sẽ 
được xóa bôi, và cuộc đời bạn sẽ 
mở ra những trang tương lai tươi 
đẹp mới? 

Chị em tôi, những người nữ Cơ-
đốc thuộc về Lẽ Thật, có ngọn lửa 
tin yêu của Chúa Cứu Thế cháy 
rực trong lòng. Bạn nghĩ gì về 
những người đang sống quanh 
mình còn quay quắt với bất an, 
bạn nghĩ gì về tám mươi triệu linh 
hồn người Việt Nam cần được 
nhận ơn cứu rỗi ? Bạn nghĩ gì về 
những người truyền giáo xa xôi 
trong rừng trên núi, hàng ngày 
chỉ mong có hai bữa cơm khoai 
đỡ dạ để đi ra rao giảng Tin  
Lành ? Bạn nghĩ gì về những đứa 
trẻ gầy còm với tấm thân trần dãi 
dầu mưa nắng quanh năm, những 
người già bệnh hoạn, những 
người trẻ cô đơn, những kẻ tật 
nguyền…đang mong chờ một chút 
thể hiện tình thương từ những 
người Cơ-đốc ?!... 

Cầu xin Hài Nhi Thánh Giê-xu 
thăm viếng bạn cách đặc biệt 
trong Mùa Giáng Sinh này. Cầu 
xin tình yêu thương bạn dâng 
tặng cho Ngài sẽ làm ấm lòng 
Đấng đã Lìa Ngôi Trời vì bạn. 
Cầu xin Ngài giúp bạn tìm được 
câu trả lời thỏa đáng cho mọi nan 
đề trong đời sống, rồi Giáng Sinh 
2006 sẽ trở thành một kỷ niệm 
không thể nào quên vì kể từ nay, 
con tim của bạn sẽ trở thành nơi 
ngự trị của Đấng Chí Cao, là Vua 
trên muôn vua và Chúa trên muôn 
chúa. A-men. 

 

  lê-tuyết-loan 
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He was a humble workman 

With the tools with which he wrought 
And he built a common stable, 

Or so it was, he thought ! 
 

And he fashioned there a manger 
Where the cattle could be fed 
Never thinking that the Savior 
Would pillow there His head 

 
He had only built a stable 
With a manger in the stall, 

Yet it cradled there the Christ-child, 
Who is King and Lord of all ! 

 
So although our task be humble 
Let us work each day with care; 

For we may not know God’s purpose, 
Or why He placed us there. 

 
For the manger that formed the cradle 

Of our Lord and Savior here, 
Was built by a humble workman 

In Bethlehem of Judea. 
 

           ____ Henry B. Knox 
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iến Sĩ Tâm lý Cơ Đốc 

Henry Cloud trong quyển sách  
“Boundaries in Marriage” 
(Những Ranh Giới trong Hôn 
Nhân) khẳng định rằng:“God 
designed marriage to be a place 
not only of love, but of growth” 
(page 40) tạm dịch: “Chúa tạo 
hôn nhân là một nơi không chỉ 
của tình yêu mà còn của sự lớn 
lên” 

Rất nhiều cặp vợ chồng chỉ 
vun quén phần thứ nhất là “tình 
yêu” mà không để ý đến phần 
thứ nhì là “lớn lên”. 

Lời Chúa dạy: “Hãy tấn tới 
trong ân điển và sự thông biết 
Chúa” (II Phierơ 3:18a) 

Hôn nhân là nơi tốt nhất để 
giúp vợ chồng lớn lên trong sự 

thông biết Chúa và sống theo 
lời Chúa.  
Để giúp nhau lớn lên, vợ 

chồng cần học biết và áp dụng 
những ranh giới cần thiết trong 
hôn nhân. 

 

Ranh giới trong hôn nhân là 

gì ? 

Hiểu cách đơn giản nhất, ranh 
giới trong hôn nhân chính là 
đường ranh cho biết phần nào 
thuộc về ai. Ranh giới giúp vợ 
chồng xác định phần trách 
nhiệm của mỗi người. Trách 
nhiệm dẫn đến hành động. Khi 
có vấn đề xảy ra giữa vợ chồng, 
mỗi người có trách nhiệm về 
những điều sau đây của chính 
mình: 

quan điểm, cảm xúc, thái độ, 
sự lựa chọn, giới hạn, lòng 
mong muốn, ý nghĩ, giá trị, khả 
năng, tình yêu. 

 Chúa tạo dựng mỗi chúng ta 
có sự tự do. Ngài cho chúng ta 
chịu trách nhiệm về sự tự do 
chọn cách sống của mình. Điều 
nầy không chỉ áp dụng trong 
cuộc sống mà ngay trong hôn 
nhân. Khi vợ hay chồng không 

T 

 

“Quyết chẳng có điều sợ hãi 
trong sự yêu thương, nhưng 
sự yêu thương trọn vẹn thì cất 
bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có 
hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì 
không được trọn vẹn trong sự 
yêu thương.”                             
          I Giăng 4:18 
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sử dụng đúng sự tự do Chúa 
cho hoặc không nhận trách 
nhiệm về hành động của mình, 
đó là lúc nan đề xảy ra. 

 

Tầm quan trọng của ranh 

giới trong hôn nhân  

1.Bảo vệ hôn nhân: Ranh giới 
sẽ giúp đẩy những điều không 
tốt ra khỏi và đưa những điều 
tốt vào hôn nhân. 

(Thí dụ: Nếu vợ tiếp tục thói 
quen tiêu xài cách phí phạm, 
chồng sẽ hủy bỏ những thẻ tín 
dụng, không tạo cơ hội cho vợ 
nuôi dưỡng khuyết điểm) 

2.Tự chủ: Ranh giới  không 
phải là những điều luật mình 
đặt ra cho người phối ngẫu 
nhưng cho chính mình. 

(Thí dụ: nếu chồng thường 
nói xấu vợ trước mặt họ hàng, 
vợ quyết định sẽ không đi với 
chồng trong những buổi họp 
mặt sắp tới của gia đình)    

 

Những phạm vi cụ thể của 

ranh giới trong hôn nhân 

1.Lời nói: Lời nói bày tỏ 
chính mình là ai, điều mình tin, 
điều mình muốn và điều gì 
mình không muốn. Sau đây là 
vài lời tiêu biểu thường dùng 
trong ranh giới hôn nhân: 

- Không, anh không muốn 
làm điều nầy 

- Không, em sẽ không tham 
dự vào việc đó 

- Vâng, em muốn làm chuyện 
nầy 

- Anh sẽ nói hoặc anh sẽ làm 
điều đó 

- Em thích cách nầy 
- Anh không thích như thế  
2. Tin cậy: Tin cậy là điều hết 

sức quan trọng trong hạnh phúc 
hôn nhân. Để giữ sự tin cậy cho 
nhau, vợ chồng cần: 

- Không nói dối nhau 
- Không lừa dối, phản bội 

nhau 
- Không che đậy, giấu diếm 

nhau 
- Yêu thương nhau 
- Có lòng nhân từ với nhau   
- Tha thứ nhau 
Tình yêu phải được xây dựng 

trên sự chân thật. Kinh Thánh 
dạy: “Mỗi người trong anh em 
phải chừa sự nói dối, hãy nói 
thật với kẻ lân cận mình, vì 
chúng ta là chi thể cho nhau.” 
(Êphêsô 4:25) 

3. Hậu quả:  Hậu quả là ranh 
giới rất cần thiết trong việc xây 
dựng hạnh phúc hôn nhân và 
giúp nhau lớn lên trong đức tin, 
như lời Chúa dạy:“Đức Chúa 
Trời chẳng chịu khinh dễ đâu, 
hễ ai gieo giống chi lại gặt 
giống nấy” (Galati 6:7). Sau 
đây là vài  ví dụ về hậu quả cần 
nhận lãnh: 

- Dùng bữa trước, khi người 
phối ngẫu về trễ quá nhiều lần 
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- Ngưng cuộc đối thoại khi 
người phối ngẫu nói những lời 
xúc phạm và tổn thương mình 

- Hủy bỏ các thẻ tín dụng 
- Không đồng tình, che giấu 

hay tiếp tay cho người phối 
ngẫu tiếp tục làm điều sai. 

4. Khoảng cách trong tình 
cảm: Trong thực tế có một số 
người phối ngẫu không muốn 
thay đổi cách nói hay đối xử dù 
biết mình làm tổn thương người 
kia. Trong trường hợp nầy, đây 
là những lời nói thích hợp: 

- Em yêu anh, nhưng em 
không thể tin những lời anh 
nói. Em không thể cảm thấy 
gần gũi với anh cho đến khi 
chuyện nầy được giải quyết. 

- Khi em cư xử dịu dàng và 
ngọt ngào, chúng ta sẽ có sự 
thân mật, gần gũi trở lại. 

- Nếu anh không dùng những 
lời chê trách và bằng lòng lắng 
nghe với tinh thần cảm thông, 
em sẽ cảm thấy tin cậy đủ để 
tiếp tục chia xẻ những suy nghĩ 
và cảm xúc của em cho anh. 

- Anh cảm thấy không thể nói 
cho em nghe những cảm xúc 
sâu xa của anh nếu em cằn 
nhằn và oán trách anh sau khi 
nghe những điều đó. 

5. Khoảng cách về không 
gian: Có những tổn thương cần 
được nhận ra, lúc đó, cần một 
khoảng cách về không gian để 
có thời gian chữa lành, thời 
gian để học thêm điều mới. 
Trong vài trường hợp nghiêm 

trọng, khoảng cách về không 
gian cần thực hiện, thí dụ: 

-  Rời khỏi cuộc cải lẫy   
- Tạm thời cách xa nhau để 

suy nghĩ lại mọi việc 
- Dọn ra để chữa trị (nghiện 

ngập) 
- Tách riêng để tránh sự tổn 

thương về thân xác (bị đánh 
đập) 

Lời Chúa dạy: “ Người khôn 
khéo thấy trước sự tai hại, bèn 
lo ẩn núp mình. Còn kẻ ngu 
muội cứ đi qua và phải mang 
lấy tai vạ.”  (Châm Ngôn 
27:12) 

6. Người  khác: Chúa luôn 
cung cấp những người chung 
quanh để giúp chúng ta lúc có 
cần. 

- Dùng người thứ ba giúp giải 
quyết sự xung đột giữa vợ 
chồng 

- Dùng người thứ ba giúp bảo 
vệ và  hỗ trợ mình 

- Dùng một nhóm nhỏ để 
giúp chữa lành và thêm sức cho 
mình 

- Dùng người khác hướng 
dẫn mình biết áp dụng ranh giới 
hôn nhân 

- Dùng người tư vấn, bạn tốt 
hay Mục Sư  giúp chỗ an toàn 
trong lúc khó khăn 

- Dùng nhà trú ẩn (shelters) 
lúc thật cần thiết. 

7. Thời gian: Một số trường 
hợp xung đột trong hôn nhân 
cần thời gian để giải quyết. 
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- Cần đồng ý với nhau dành 
thời gian trong việc cụ thể nào 
đó: “Tối nay, chúng ta sẽ dành 
một giờ để thảo luận với nhau 
về việc sử dụng tài chánh.” 

- Cần đồng ý với nhau trong 
việc sắp xếp thời gian để thảo 
luận vấn đề nào đó thay vì tiếp 
tục nói với nhau lúc cả hai đang 
nóng giận: “ Sáng thứ Bảy nầy, 
chúng ta sẽ nói với nhau về 
chuyện con gái của mình.” 

- Cần đồng ý với nhau để đặt 
mục tiêu chung: “Hè nầy chúng 
ta sẽ cùng bàn thảo việc cách 
nói chuyện với nhau như thế 
nào, rồi mùa thu chúng ta sẽ 
bàn thảo việc cách sử dụng thời 
gian cuối tuần”    

Mười quy luật của ranh giới 

trong nhôn nhân: 

Qua kinh nghiệm của nhiều 
năm tư vấn gia đình, Tiến sĩ 
Tâm Lý Cơ Đốc Henry Cloud 
và John Townsend đã rút ra 10 
điều luật của ranh giới trong 
hôn nhân  như sau: 

Quy luật thứ nhất: Gieo và 
Gặt 

Để giúp con người được tăng 
trưởng trong nếp sống đạo, 
Chúa đã đặt luật gieo gặt.  

Khi chúng ta hành xử trong 
tình yêu, mọi người sẽ đến gần 
chúng ta. Khi chúng ta hành xử 
thiếu yêu thương hoặc thiếu 
trách nhiệm, mọi người sẽ tránh 
xa chúng ta. 

Nhiều khi vì tình yêu, vợ 
chồng đã vô tình dung dưỡng 
khuyết điểm của nhau và của 
con cái. Điều nầy đã làm cản 
trở người mình yêu được tăng 
trưởng trong nếp sống đạo và 
làm cho chính mình cùng người 
khác phải chịu đau khổ lâu dài 
vì khuyết điểm của người mình 
yêu. 

Thí dụ: Chồng đi làm về 
thường quạu quọ, trút đổ những 
bực dọc, áp lực trong sở làm 
trên vợ con, hay lớn tiếng rầy la 
vợ con vì những chuyện rất nhỏ 
nhặt và oan ức. Vợ vì thương 
chồng đi làm cực khổ nên hết 
sức chìu chồng, làm mọi cách 
để chính mình và các con 
không làm cớ cho chồng bực 
dọc. Trên bữa ăn hầu như 
không có được không khí thoải 
mái vui vẻ đáng phải có, vợ thì 
căng thẳng, các con thì run sợ, 
lấm lét, không biết bị cha la rầy 
lúc nào.   

Trong 2 trường hợp trên đây, 
chồng gieo nhưng không gặt 
hậu quả, vợ và con là người 
lãnh phần gặt. 
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Áp dụng quy luật Gieo Gặt  
Trong trường hợp trên, vợ sẽ 

nói với chồng: “Anh yêu, em 
biết anh mệt mỏi nhiều trong 
công việc làm, và em luôn 
muốn nâng đỡ anh bằng mọi 
cách em có thể làm được. 
Nhưng sự cau có, bực dọc và 
nạt nộ của anh làm tổn thương 
em và các con. Điều nầy không 
thể tiếp tục được. Em muốn anh 
nói chuyện tử tế hơn với mẹ 
con em ngay khi anh bực bội. 
Lần sau, nếu anh tiếp tục la lối 
với mẹ con em vô cớ trên bàn 
ăn như bấy lâu nay, em và con 
sẽ cần một khoảng cách trong 
tình cảm với anh. Có thể mẹ 
con em sẽ ăn cơm trước, hay sẽ 
rời nhà, đi ăn kem hay đến nhà 
bạn em một lúc.”   

Người chồng phải gặt lấy hậu 
quả cách đối xử  thiếu tử tế của 
mình đối với vợ con là mình 
phải ngồi nhà trong cô đơn và 
sự xa cách của người thân. 

Chính hậu quả nầy sẽ giúp 
cho người chồng suy nghĩ lại 
và thay đổi thái độ của mình 
đối với vợ con. Lời nói dịu 
dàng nhưng bao hàm ý cứng 
rắn của vợ sẽ giúp chồng trở 
nên người tốt hơn.  

Quy luật thứ nhì: Nhận 
Trách Nhiệm 
Để giúp nhau lớn lên trong 

nếp sống đạo, vợ chồng không 
nên nhận thay trách nhiệm cho 
nhau. Lời Chúa dạy: “Vì ai sẽ 

gánh lấy riêng phần nấy.” 
(Galati 6:5) 

Thí dụ: Chồng cờ bạc, thiếu 
trách nhiệm với vợ con. Sự 
nhẫn nhục chịu đựng của người 
vợ chỉ làm cho người chồng 
nuôi dưỡng tật xấu. Vợ còn 
phải nói dối (gọi phone vào sở 
chồng, dối dùm rằng chồng 
bệnh hay bận chuyện bất ngờ 
của gia đình) để bao che hành 
động đi cờ bạc suốt sáng rồi 
quá mệt, không đi làm nổi của 
chồng. Sự “giúp đỡ” kiểu nầy 
của vợ chỉ nuôi dưỡng thêm 
tính cờ bạc của chồng mà thôi. 

Áp dụng quy luật Nhận Trách 
Nhiệm: 

Vợ hủy bỏ các thẻ tín dụng, 
mở trương mục riêng, dọn ra ở 
riêng, hay tìm sự giúp đỡ của 
những chuyên ngành. Vợ cần 
tìm mọi cách đưa chồng vào 
chỗ phải nhận lấy trách nhiệm 
việc mình làm.  

Quy luật thứ ba: Năng Lực  
Một trong những câu hỏi 

thường nghe nhất trong phòng 
tư vấn: “Cách nào tôi có thể 
làm cho người phối ngẫu của 
tôi trở nên…” 

Nan đề ở ngay điểm nầy. 
Chúng ta cần nhận thức rằng 
không có người nào có năng 
lực thay đổi thái độ và hành 
động của người khác cả. Chúng 
ta không thể nào có năng lực để 
làm cho người phối ngẫu lớn 
lên hay đừng làm điều nầy hoặc 
phải làm điều kia. Trái Thánh 
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Linh là self-control, chứ không 
phải other-control; là tự chủ 
chính mình chứ không làm chủ 
người khác. Ngay cả chính 
chúng ta cũng không thể tự trở 
thành người chúng ta muốn thì 
làm sao chúng ta có thể làm 
cho người phối ngẫu trở thành 
một người theo ý chúng ta 
muốn được ? Chúng ta thường 
làm điều mình ghét (Rôma 
7:15). 

Vậy nếu chúng ta không có 
năng lực để thay đổi người phối 
ngẫu trở nên người theo ý mình 
thì chúng ta có năng lực để làm 
được việc gì ? Chúng ta có 
năng lực để nhận tội, bày tỏ và 
ăn năn những lỗi lầm của chính 
mình đã gây ra làm tổn thương 
hôn nhân của mình. Chúng ta  
có thể nhận ra những điều nầy 
để nhờ ơn Chúa giúp chúng ta 
bỏ đi và thay đổi.  

Thí dụ: Chúng ta không có 
năng lực làm cho người phối 
ngẫu của chúng ta hiểu được 
cảm xúc của chúng ta trong 
một ngày làm việc đầy những 
điều bất như ý và căng thẳng 
của mình. Nhưng chúng ta có 
thể  cho người ấy biết là chúng 
ta đang cần ở người ấy sự cảm 
thông với cảm xúc chúng ta 
đang có. Chúng ta có thể làm 
gương  về thái độ khi gặp một 
ngày khó khăn trong công việc. 

Chúng ta không có năng lực 
thay đổi người khác nhưng 

chúng ta có thể ảnh hưởng 
người ấy. 

Quy luật thứ tư: Tôn Trọng  
Lời Chúa dạy rất rõ: “Hễ điều 

chi mà các ngươi muốn người 
ta làm cho mình, thì cũng hãy 
làm điều đó cho họ.” (Mathiơ 
7:12) 

Nếu chồng muốn vợ tôn 
trọng ranh giới của chồng, thì 
chồng trước nhất phải tôn trọng 
ranh giới của vợ. 

Thường chúng ta thích được 
nói “không”, thích có được sự 
tự do để chọn lựa, thế nhưng ta 
lại không thích được nghe câu 
trả lời “không”. Người trưởng 
thành là người ao ước sự tự do 
cho người khác như cho chính 
mình. 

Quy luật Tôn Trọng sẽ ích lợi 
và cần 
thiết như 
một thứ 
phân bón 
tốt nhất 

nuôi 
dưỡng 

vườn 
hồng 
hạnh 

phúc tiếp 
tục nở 
những nụ 
tình thơm 

ngát. 
Tình yêu chân thật dành cho 

người phối ngẫu khiến chúng ta 
có lòng mong ước và bảo vệ sự 
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tự do chọn lựa của người ấy. 
Chúng ta sẽ sẵn lòng làm chết 
niềm ước ao riêng của chính 
mình cho người mình yêu trong 
cách của mình và biết ơn Chúa 
vì Ngài cũng có ban cho người 
ấy suy nghĩ, giá trị, và cảm xúc 
riêng tư. Nhớ lại lần cuối là khi 
nào mình đã nói “không” với 
những yêu cầu của người phối 
ngẫu, và đã đọc trong mắt 
người đó câu: “Ồ, vậy mà anh 
(em) tưởng em (anh) quan tâm 
đến anh (em).”  Thế là chúng ta 
đã cảm thấy mình như có lỗi 
với người đó hoặc là mình vẫn 
giữ ranh giới của mình nhưng 
trong lòng cảm thấy phẫn uất. 
Cả hai cảm xúc nầy đều dẫn 
đến sự tổn thương trong tình 
cảm. 

Quy luật Tôn Trọng rất khó 
áp dụng trong đời sống hôn 
nhân vì sự khác biệt giữa hai 
phái tính, cá tính, thể lý, tâm lý, 
tính khí, tính cách, cá tính, sở 
thích, cách suy nghĩ, cảm xúc, 
nhận định, phản ứng, đáp ứng, 
tình yêu, nhu cầu, biểu hiện, 
cách đánh giá..vv… 

Chính vì có quá nhiều sự 
khác biệt giữa vợ chồng nên 
quy luật “Tôn Trọng” hết sức 
cần thiết để duy trì và vun xới 
sự hài hòa trong hôn nhân.    

Thí dụ: Vợ muốn chồng cùng 
đi mua sắm  có giá hạ đặc biệt 
vào cuối tuần. Chồng thì muốn 
vợ ở nhà để cùng xem chương 
trình thể thao đặc biệt trên tivi. 

Vợ nài nỉ chồng: “Anh chìu em 
chút xíu đi nha anh, em muốn 
có anh đi với em, đá banh có 
hoài trên tivi mà, mai mốt xem 
cũng được vậy, nha anh; hy 
sinh chút xíu để chứng tỏ là anh 
yêu vợ chứ.” 

Khi người vợ nói như thế là 
không tôn trọng ý thích của 
chồng, chỉ nghĩ đến điều mình 
thích. Cách năn nỉ của vợ làm 
cho người chồng cảm thấy bị 
áp lực để không thể nói 
“không”. Rồi người chồng đi 
với vợ suốt buổi chiều cho việc 
mua sắm mà chàng không hề 
thích thú, đi mà giữ trong lòng 
nỗi bực tức mà không nói ra 
được. 

 
Áp dụng quy luật: “Tôn 

Trọng” 
Thay vì chìu ý đi mua sắm 

với vợ mà lòng buồn bực, uất  
ức, chồng sẽ ôn tồn nói với vợ: 
“Cưng à, em biết là anh không 
thích đi mua sắm mà. Gia tài 
hai đứa mình có buổi cuối tuần  
rảnh rỗi thôi, cưng thích đi mua 
sắm, cưng đi; còn anh thích 
xem thể thao, để anh thưởng 
thức, thế có phải cả hai đứa 
mình đều vui không ?” 

 
Kỳ tới: Những ranh giới cần 

thiết trong hôn nhân (tiếp tục) 
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Ca Ngợi: Nay khúc nhạc mừng ca đêm Giáng Sinh, 
  Đã trổi lên tưng bừng. 
  Hân hoan vui đón Ngôi Hai Con Trời hạ sinh 
             Ban Phúc Âm cứu chuộc con người. 

* 
Tình yêu Chúa:         Vì Chúa Cha Ngài thương yêu thế gian 
   Ngài đã ban cho Con Ngài. 
   Ai tin Con ấy sẽ được thoát  vòng hư vong 
   Và được cứu ở nơi Thiên Đàng. 

* 
Khuyên biết   Vì Giê-xu Ngài thương yêu chúng sinh 
Ơn Chúa:                   Lìa bỏ ngôi nơi thiên đình.  
   Năm xưa giáng xuống thế gian  

cứu chuộc muôn dân 
   Ngài chết thế cho chúng ta sinh tồn. 

* 
Cao quý thay hồng ân cứu sinh 
Mà Chúa ban cho người. 
Ta luôn ghi nhớ ơn Cha  suốt đời không quên 
Trọn đời ta chỉ tin yêu Ngài. 

* 
Nguyện suốt đời lòng con yêu kính Cha 
Và chỉ tôn thờ Ngài. 
Xin Cha ban Đức Thánh Linh dắt dìu tâm con, 
Luôn bước theo con đường của Cha Nhân Từ. 

Mai-Thị-Chức 
HTTL Seoul, Korea 
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Cầu nguyện  Nay chúng con thành tâm xin khẩn nguyện, 
tha thiết:  Cầu Chúa ban ơn lành. 
   Cho nhân dân nước Nam 

trong vòng trầm luân, 
   Vì ma quỷ đang thống trị cuộc đời. 

* 
   Luôn sống trong lầm mê tối tăm, 
   Lòng ác gian càng nhiều. 
   Cho nên không thấy Giê-xu 

Chúa Trời dang tay, 
   Mong đón nhận con người trong tay Ngài. 

* 
   Xin Chúa ban hồng ân xót thương, 
   Toàn chúng dân trên hoàn cầu. 
   Hôm nay mau mở cửa tâm 

đón nhận Giê-xu 
   Được huyết Chúa rửa sạch tâm ô tội. 

* 
Xác tín niềm tin:  Ta chẳng nên thờ lạy quỷ ma, 
   Và những tượng hình tà thần. 
   Vô tri, vô giác biết chi, chỉ là hư vô 
   Mà nên chỉ yêu kính Cha trên trời. 

* 
Khuyên hãy trọn niềm tin nơi Giê-xu, 
Mà bước theo đường Ngài. 
Mai sau khi Chúa tái lâm trở lại trần gian 
Mình được sống với Cha nơi thiên Đàng. 
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rong kho cười của dân gian có ghi lại câu chuyện không 
biết một chữ của Trạng Quỳnh. Tưởng cũng nên nhắc lại 
rằng Trạng Quỳnh là một nhân vật hư cấu nhằm bày tỏ 
tinh thần đối kháng của dân gian qua hành trạng của nhân 

vật này trong bối cảnh thế kỷ 18 thời Lê mạt. Bấy giờ Trạng Quỳnh 
đang để ý đến một nữ danh sĩ và tìm cách hội diệân. Vốn là người 
tinh nghịch nên ông tìm gặp nàng tại một điïa điểm rất là Trạng 
Quỳnh. Nhưng cô ấy chỉ cho ông vào gặp với điều kiện là phải đối 
được câu đối của nàng trên cả ba phương diện : đối từ (đối lời văn) 
đối tứ (đối ý văn) và đối tự ( đối cách dùng chữ) thời hạn là năm tiếng 
gõ. Vốn tự hào là người thông minh mẫn tiệp, ông chấp nhận cuộc 
chơi. Câu đối chỉ có năm chữ, nhưng tiếng gõ thứ năm đã buông rơi 
từ lâu mà Trạng Quỳnh còn đứng ngẩn ngơ...  

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Dốt thì về học lại, đứng chi lâu 
cho chật đất. Năm năm nữa mà chưa đối được thì lại đây..chị dạy 
cho.”  

Trạng Quỳnh choáng váng. Thông minh uyên bác như ông, trêu 
chọc cả vua quan sỉ thứ không ai đáp trả được, thế mà hôm nay bị một 
cô gái chê dốt, cô lại còn hẹn năm năm sau, không đối được trở lại 
gọi cô bằng chị cô sẽ dạy cho. Nỗi đau nhục này quả là khó quên với 
Trạng Quỳnh nên ông quyết chờ cơ hội phục thù. 

Dịp may đến khi nghe tin mỹ nhân sẽ mở hội chiêu phu. Trạng 
Quỳnh tất bật, chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch phục 
thù. Hội Chiêu Phu khai diễn và kéo dài cả tuần nhật mà vẫn chưa 
kén được khách đông sàng. Cho đến ngày thứ tám, buổi chiều, một 
thư sinh tuấn tú dừng lại, đọc những câu hỏi dành cho thí sinh. Nét 
mặt trầm trọng, chàng đăm chiêu suy nghĩ và lẩm bẩm “Không biết 
một chữ ! Không biết một chữ !” rồi đi. Việc này lập tức được thị nữ 

 



 

Suối Thiêng 10 44 

trình lên tiểu thư và ông chủ. Hôm sau hiện tượng này cũng lặp lại y 
như thế. Chủ nhân cùng tiểu thư đứng sau rèm quan sát và ra hiệu cho 
thị nữ kín đáo theo thư sinh đến quán trọ mời chàng trở lại hội kiến. 

Qua câu chuyện, chủ nhân và tiểu thư  được biết, dù rất ngưỡng 
vọng đức độ của chủ nhân và tài sắc của tiểu thư chàng thư sinh vẫn 
không có ý định ứng tuyển làm khách đông sàng. Vì với chàng, sự 
nghiệp trước, và chàng đang dồn hết tâm lực vào việc học hành để 
chờ khoa thi sắp tới. 

Chủ nhân rất bằng lòng, chàng thư sinh trẻ lễ phép, điềm đạm lại 
có chí khí. Tiểu thư thì bằng lòng chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại 
ngưỡng mộ nhan sắc và văn tài mình. Biết bao người không trả lời 
được câu hỏi nào, thì chàng chỉ không biết một chữ như vậy chàng 
cũng thuộc loại thông minh quán thế, lấy nhau rồi dạy thêm chàng 
mấy hồi. Tóm lại cả hai cha con đều ưng ý chàng trai và cuối câu 
chuyện chủ nhân tỏ ý muốn gả con gái cho chàng mà không đòi hỏi 
một điều kiện nào.  

Ngày cưới, Trạng Quỳnh gởi tặng cặp vợ chồng trẻ một chiếc 
rương lớn chứa đầy sách quý với điều kiện chỉ được mở ra sau khi 
động phòng. 

Đêm động phòng, sau các nghi lễ hôn nhân, đôi vợ chồng trẻ mới 
có dịp gần gũi chuyện trò với nhau, và tiểu thư ngạc nhiên khi thấy 
chú rễ ngờ nghệch, ngây ngô, chẳng có chút gì thông minh uyên bác 
như trước lễ cưới. Cô đâm nghi ngờ, bèn khui rương sách tặng cuả 
Trạng Quỳnh ra xem, thì hỡi ơi, chẳng có sách vở mà chỉ có cán mai, 
và bắp cày cắt ngắn cột thành bó. Bó cán mai dán miếng giấy : “Dốt  
đặc cán mai”, bó bắp cày ghi “Văn chương phú lục chẳng hay, trở về 
làng cũ học cày cho xong.”  

Biết là mắc lõm Trạng Quỳnh, cô căn vặn chồng, mới vỡ lẽ ra, 
chàng là nông dân nghèo tỉnh kế bên, được Trạng Quỳnh tìm đến, hứa 
kiếm vợ cho, rồi may sắm y phục, dạy đi, dạy đứng, dạy ăn nói, nghĩ 
sẵn những câu hỏi đáp tùy theo tình huống mà dạy cho.  

Chuyện đã dở dang, ván đã đóng thành thuyền, không còn cách 
nào lộn nài tháo ách được nữa. Nhưng là người kiên nhẫn, cô gái 
quyết tâm đóng cửa dạy chồng với ông gia thương con gái nên hết 
lòng giúp rể. Cũng may, chàng trai cũng khá thông minh lại chịu khó 
học hành nên về sau cũng thi cử đỗ đạt. 

 
ăn học Việt Nam cũng có ghi lại giai thoại về việc Lê Quý 
Đôn treo tấm liễn không biết một chữ ngoài cổng nhà mình 

như sau:  
V 
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Lê Quý Đôn sinh năm Đinh Hợi (1724) tự là Doãn Hậu, hiệu là 
Quế Đường, thuở nhỏ tên là Danh Phương. Ông người làng Duyên 
Hà, huyện Duyên Hà, trấn Sơn Nam Hà, nay là thôn Phú Hiếu, xã 
Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Cha ông là Lê Phú Thứ, đỗ 
tiến sĩ năm Bảo Thái thứ 5 đời vua Lê Dụ Tôn (1724) làm quan đến 
Hình Bộ Thượng Thư, được phong tước Hầu.         

Ông có một ký tính phi thường, chỉ nhìn thoáng qua sách vở là đã 
nhập tâm. Có lần ông đến chơi nhà một người bà con làm xã trưởng, 
mở cuốn sổ thuế để trên bàn ra xem. Ít lâu sau, nhà xã trưởng bị cháy, 
sổ thuế bị cháy luôn, thành ra không biết ai đã đóng thuế rồi, ai còn 
thiếu. Nhân khi Lê Quý Đôn đến thăm hỏi,nghe xã trưởng than thở, 
Lê Quý Đôn bảo: “Không sao đâu, hôm trước xem qua tôi vẫn còn 
nhớ. Ông lấy giấy bút ra đây, tôi đọc lại từng trang cho mà chép.”  

Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thần đồng. Lên hai đã biết đọc chữ hữu 
chữ vô. Lên năm đã thuộc nhiều bài trong Kinh Thi. Năm lên sáu, 
một hôm đang đứng chơi ngoài đường bỗng có người đến hỏi thăm 
nhà cụ nghè Thứ. Cậu ấm bèn đứng dạng hai tay hai chân ra bảo: “Đố 
ông chữ gì đây, ông nói trúng thì tôi mới chỉ”. 

Cho là đứa bé hỗn láo, ông không thèm đáp. 
Lê Quý Đôn cười to, bảo: “Chữ Thái mà không biết”.  
Khách ngạc nhiên về sự thông minh của cậu bé, sau đó tới nhà 

mới biết là con của bạn mình. Khách liền thuật lại câu chuyện. Cụ 
Nghè Thứ toan nọc cậu ấm ra đánh đòn, nhưng khách ngăn lại, bảo để 
ra đề một bài thơ, nếu Quý Đôn không làm được thì đánh đòn cũng 
không muộn. Đề thơ là Rắn đầu biếng học mỗi câu phải có chữ rắn 
hoặc tên một con rắn. Không nghĩ ngợi, Lê Quý Đôn ứng khẩu đọc 
ngay : 

Chẳng phải liu điu cũng giống nhà 
Rắn đầu biếng học lẽ không tha 
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ 
Nay thét mai gầm rát cổ cha 
Ráo mép chỉ quen lời lếu láo 
Lằn lưng chẳng khỏi vết năm ba 
Từ nay Châu Lỗ xin siêng học 
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia 
 

Trí thông minh ông phát triển rất sớm, 11 tuổi thuộc Sử Ký và 
phần Cương lĩnh, Đồ thuyết trong Kinh Dịch. 14 tuổi Lê Quý Đôn làu 
thông Tứ Thư, Ngũ Kinh, một ngày ông có thể làm mười bài phú mà 
không cần phải nghỉ nháp.  
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Năm 1743 Ông đỗ Giải Nguyên kỳ thi Hương khoa Quý Hợi. 
Ông đổi tên Lê Danh Phương thành Lê Quý Đôn vào dịp này. Năm 
1750 Lê Quý Đôn đỗ Hội Nguyên, Ông đỗ Đình Nguyên năm 1752 
danh đề Bảng Nhãn vì khoa Nhâm Thân này không lấy Trạng 
Nguyên.   

Là người Duyên Hà, đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, Hội, và Đình nên 
người ta gọi ông là Tam Nguyên Duyên Hà. Sau khi đỗ Bảng Nhãn 
ông trở nên kiêu ngạo, cho treo một tấm liễn đề:  

Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn 
(Thiên hạ có chữ nào không biết đến đây hỏi) 

ngoài cổng nhà, để khoe tài học của mình. 
Một ngày kia nhân đi vãn cảnh, ông ghé thăm một cơ sở tôn giáo 

trong vùng. Sau khi trà nước trò chuyện, một tu sỉ trẻ thưa: 
- Thưa Quan Bảng, chẳng mấy khi ngài quá bước đến đây,  chúng 

tôi có điều xin phép được hỏi ạ. 
Lê Quý Đôn bảo có điều gì cứ hỏi. 
Tu sỉ trẻ thưa: “Bẩm quan Bảng, có người đố chúng tôi câu này, 

chúng tôi suy nghĩ mãi chẳng ra chữ gì. Nhờ quan Bảng chỉ dạy 
giùm”  

Hạ bất khả hạ, thượng bất khả thượng, 
chỉ nghi tại hạ, bất khả tại thượng. 
(Dưới chẳng thể dưới, trên chẳng thể trên, 
chỉ nên ở dưới, chẳng thể ở trên). 
 

Nói xong, người ấy bước ra. Lê Quý Đôn ngồi suy nghĩ mãi 
chẳng hiểu ra chữ gì, mọi người ngồi quanh giữ yên lặng cho ông suy 
nghĩ. 

Một lúc sau tu sỉ đó lại chạy vào hỏi : Thưa quan Bảng chữ gì vậy 
ạ ? 

Ông ngượng quá nhưng phải trả lời: “Khó hiểu quá, tôi vẫn chưa 
nghĩ ra được.” 

Người tu sỉ kia liền hớn hở vẻ mặt nói: “Thế mà tôi mới chợt nghĩ 
ra đấy ạ.” 

- Xin thử giảng cho nghe xem, tôi chịu thua rồi. 
- Thưa là chữ nhất ạ. Hạ bất khả hạ là trong chữ hạ chữ nhất ở 

trên chứ chẳng thể ở dưới ạ, Thượng bất khả thượng là trong chữ 
thượng chữ nhất ở dưới chứ chẳng thể ở trên ạ. Chỉ nghi tại hạ là 
trong chữ chi chữ nghi chữ nhất nằm ở dưới ạ. Bất khả tại thượng là 
trong chữ bất, chữ khả chữ nhất nằm ở trên ạ. Thưa quan Bảng có 
đúng vậy không ạ ? 
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Hình ảnh tấm liễn treo trước cổng nhà với câu viết: “Thiên hạ 
nghi nhất tự lai vấn” (Thiên hạ có chữ gì không biết đến đây hỏi) 
thoáng hiện trước mắt ông. Lê Quý Đôn biết mình bị lãnh đòn thù, 
ngượng quá, đứng dậy nói mấy câu chữa thẹn rồi mau mau cáo từ. 

Từ đó Lê Quý Đôn bị đeo cái tiếng là chỉ có một chữ nhất mà 
không biết. Nhưng cái liễn kiêu ngạo kia vẫn còn treo đó, cho tới 
ngày lễ tang cụ Lê Phú Thứ. 

Tang lễ của quan Hình Bộ Thượng Thư, được gia phong tước 
Hầu đang linh đình cử hành bỗng có một ông cụ râu tóc bạc phơ 
chống gậy đi vào, xưng là bạn cũ của cụ Phú Thứ. Nghe nói là bạn 
của cha mình, Lê Quý Đôn bèn cho mời vào hầu chuyện. Ông cụ cho 
biết: 

- Bác đây là bạn đồng môn với cha cháu, nhưng thi mãi không đỗ, 
nhà nghèo lại ở xa nên bác ít đi lại. Nay nghe tin cha cháu qui tiên, 
bác cố gắng đến có câu đối phúng viếng gọi là cho trọn tình bằng 
hữu. Bác mắt kém, tay run, phiền cháu đem nghiên bút ra đây, bác 
đọc cho mà viết.          

Nghiên bút đem ra, ông cụ liền đọc: “Chi !” 
Lê Quý Đôn không biết viết chữ chi nào, chi là chưng, chi là biết, 

hay chi là cành. Có cả chục chữ chi khác nhau, nên cứ chờ ông đọc 
tiếp chữ kế để viết .  

 Ông cụ thấy thế liền vừa đọc vừa giục giã: “Chi... kìa cháu viết 
đi chứ !” 

Bất đắc dĩ, Lê Quý Đôn phải hỏi : “Bẩm bác, chữ chi nào kia ạ ?” 
Ông cụ hừ một tiếng rõ to, rồi thở dài, lên giọng bảo : 
- Trời đất, cháu đậu đến Bảng Nhãn, mà có chữ chi là chưng cũng 

không biết viết. Thế cháu treo cái liễn đề mấy chữ ở ngoài cổng kia 
làm gì ?    

Nghe ông cụ nói, Lê Quý Đôn xám mặt lại. Đám tang vụt im 
phăng phắc, mọi người giương mắt nhìn. Ông cụ bèn đọc luôn một 
hơi hai vế đối: 

 

 

“Chi chi tam thập niên dư, 
Xích huyện Hồng châu, kim 
thượng tại. 

Tại tại sổ thiên lý ngoại, đào 
hoa, lưu thủy, tử hà chi” 

Thấm thoát ba mươi năm, 

Xích huyện, Hồng châu, 

nay còn đó. 

Hỡi ôi xa ngoài ngàn 

dặm, đào hoa, nước chảy, 

bác về đâu ? 
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Câu đối chữ dùng rất lạ, tình ý lại rất thiết tha. Đọc xong ông cụ 
phủ phục trước linh sàng cụ Lê Phú Thứ mà khóc lóc kể lể rất đỗi bi 
ai ? 

- Ối anh ơi là anh ơi ! anh bỏ đi đâu, không dạy bảo con anh, để 
nó thi đậu đến Bảng Nhãn mà có chữ chi là chưng cũng không biết 
viết, ối anh ơi, là anh ơi ! 

Lê Quý Đôn tức đến nổ ruột nhưng không dám thốt nửa lời. Khóc 
kể một lát, ông đứng lên chống gậy ra về, ai năn nỉ mời lại thế nào 
cũng không được. 

Kết quả là ngay sau đó Lê Quý Đôn cho gỡ tấm liễn Thiên hạ 
nghi nhất tự lai vấn kia đi, và cũng từ đó ông gần như bỏ hẵn tính 
kiêu ngạo. 

 
Chúng ta kính phục trí thông minh, cũng như những công trình 

nghiên cứu sáng tác mà Lê Quý Đôn để lại cho hậu thế, cũng như 
những cống hiến cho đất nước như cầm quân dẹp giặc, bảo vệ quốc 
thể khi đi sứ Trung hoa, v..v... Tiếc rằng lòng kiêu ngạo đã dẫn ông 
đến chỗ tỏ ra mình là người giỏi nhất trong thiên hạ không có chữ nào 
là không biết qua bức liễn Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn, thì cái chữ 
đơn giản dễ dàng nhất là chữ nhất ông lại không biết. Câu đố này, 
chiết tự còn có nhiều ý nghĩa khác nữa. 

 
Hạ bất khả hạ, thượng bất khả thượng, 
chỉ nghi tại hạ, bất khả tại thượng. 
(Dưới chẳng thể dưới, trên chẳng thể trên, 
chỉ nên ở dưới, chẳng thể ở trên). 
 

Chúng ta đọc lại xem Hạ bất khả hạ, thượng bất khả thượng, 
quen quá như  câu nào đó trong Kinh Thánh : trong chữ hạ chữ nhất 
nằm trên, trong chữ thượng chữ nhất nằm dưới. Trên trở thành dưới, 
dưới trở thành trên. Đầu sẽ thành rốt, rốt sẽ thành đầu. Câu này 
ngoài cái cách dùng chiết tự đột nhiên tung ra, làm Lê Quý Đôn bất 
ngờ không nghĩ tới, người tu sĩ trẻ này còn làm cho Lê Quý Đôn phân 
tâm bằng cách chạy ra chạy vào hỏi quan Bảng nghĩ ra chưa là để cắt 
dòng suy nghĩ của Lê Quý Đôn, chưa kể còn áp lực tâm lý với bao 
nhiêu người ngồi chung quanh chờ câu trả lời. Họ thật đã công phu 
chuẩn bị kỹ lưỡng để đả phá hành động kiêu ngạo của ông. Thật ra, 
ông không treo tấm liễn Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn mọi người cũng 
đều công nhận ông tài giỏi, nhưng khi ông kiêu ngạo vẽ rồng vẽ rắn 
cho mình thì gặp phải phản ứng của sĩ lâm. 
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Nếu giai thoại không biết một chữ của Trạng Quỳnh cho chúng ta 
bài học “tìm cầu sự bình an với mọi người” (Hê-bơ-rơ 12:14) để 
chính bản thân và tâm hồn mình cũng được bình an, thì câu chuyện 
không biết một chữ của Lê-Quý-Đôn đã phản ảnh nguyên tắc sống 
chính Chúa Giê-xu truyền dạy, là khuôn vàng thước ngọc trải các đời 
cho tất cả nhân sinh :  

“...ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình 
xuống,  sẽ được nhắc lên”  Luca 14: 11 

Chúng ta nhớ chăng Chúa là Đấng đáng tôn trọng dường bao mà 
Ngài đã rửa chân cho môn đồ. Tuy rất giàu có, Ngài đã đến cõi đời 
này trong cảnh cơ hàn, để  phục vụ người khác thay vì đòi hỏi người 
ta phải phục vụ mình, dù Ngài có quyền làm như thế. Ngài đến thế 
gian không phải để sống, bèn là để chết, dùng chính sinh mệnh mình 
làm giá chuộc hầu cho chúng ta là những kẻ đáng chết mà được sống.  

Vậy trong Mùa Giáng Sinh này, có nên chăng chúng ta dành đôi 
chút thì giờ tìm hiểu về đời sống của NGÀI, việc làm của NGÀI, hầu 
có thể tìm ra ý nghĩa nào đó cho đời sống của chính chúng ta. 

 
Tài Liệu Tham Khảo 
 
- Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Khâm Định Việt Sử Thông Giám 

Cương Mục tập II Viện Sử Học dịch, NXB Giáo Dục,1998, trang 
630, 659-660, 672, 677, 697, 701-706, 716, 723, 724-725, 731, 733, 
740, 743, 753  

- Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập I, Viện 
Sử Học dịch, NXB Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1992, trang 390-391 

- Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập II, Viện 
Sử Học dịch, NXB Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1992, trang 213. 

- Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập III, Viện 
Sử Học dịch, NXB Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1992, trang 246. 

- Lê Quý Đôn Vân Đaì Loại Ngữ  Phạm Vủ, Lê Hiền dịch và chú 
giải, Nhà sách Tự Lực  

- Đổ Đức Nhiểu và Ban Biên Tập Từ Điển Văn Học Tập I, 
Nguyễn Lộc, NXB Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1983, trang 385-387 

- Đổ Đức Nhiểu và Ban Biên Tập Từ Điển Văn Học Tập II, Nhà 
Xuất Bản Khoa Học Xã Hội Hà Nội.1984, trang 145,146. 

- Lai Nguyên An & Bùi Trọng Cường Từ Điển Văn Học Việt 
Nam Tập I, NXB Giáo Dục Hà Nội, 1995, trang 180-183, 382 

- Nguyễn Huyền Anh, Việt Nam Danh Nhân Từ Điển, CS XB 
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ì Suối Thiêng số Mùa 
Đông cũng là Giai 

Phẩm Mừng Chúa Giáng Sinh, 
trong tập san này chúng ta học về 
Đức Chúa Giê-xu, Ngôi Hai 
Thượng Đế, và sự hạ trần của 
Ngài. Câu chuyện Thượng-Đế 
Vào Đời tuy rất kỳ diệu nhưng 
cũng khá quen thuộc với hầu hết 
chúng ta. Ai chẳng từng một lần 
nghe kể rằng Chúa đã sinh ra tại 
một làng quê hẻo lánh thuộc 
nước Do-thái, và trong đêm Ngài 
giáng hạ có nghìn muôn thiên sứ 
rao báo tin vui, ca hát vang lừng. 
Ai chẳng từng một lần nhìn thấy 
hình ảnh một hài nhi nằm trong 
máng cỏ với đôi ba chú chiên, bò 
ngơ ngẩn chung quanh, có Giô-
sép, Ma-ri, có bọn chăn chiêm 
ngưỡng, có cả các vua phương 
Đông đến tôn thờ và dâng hiến 
nhiều lễ vật.  

Một số những sưu tầm sau 
đây sẽ giúp làm đậm đà thêm 
những gì đã có trong lòng Quý 
Vị về câu chuyện Giáng Sinh, và 
nếu được như chúng tôi mong 
ước, sẽ nối kết những tình tiết, 

những nhân vật, những địa danh 
trong câu chuyện ấy để Quý Vị 
có thể nhìn thấy sự xếp đặt tinh 
vi của Thiên Thượng trong công 
cuộc đưa Chúa Cứu Thế vào đời, 
rồi câu chuyện sẽ mang nhiều ý 
nghĩa. 

 
* Đấng Cứu Thế phải thuộc 

trong gia tộc Đa-vít và phải 
giáng sinh tại Bết-lê-hem (Mi-
chê : 5:2-5). Nhưng người được 
lựa chọn làm cha mẹ Ngài lại ở 
Na-xa-rét, cách xa Bết-lê-hem 
100 dặm. Một chiếu chỉ của 
hoàng đế La-mã buộc họ phải đi 
Bết-lê-hem, chính lúc Hài Nhi 
gần giáng sinh. Như vậy, Đức 
Chúa Trời đã dùng chiếu chỉ của 
một đế quốc ngoại đạo để làm 
ứng nghiệm các lời tiên tri của 
Ngài.  

 
Việc Kiểm Tra Dân Số Dưới 
Thời Cai Trị Của Qui-ri-ni-u 

Đây là cuộc kiểm tra dân số 
khắp cả đế quốc La-mã. Sử ký 
La-mã đặt cuộc kiểm tra dưới 
thời Qui-ri-ni-u vào năm 7 S.C., 
tức là 10 hoặc 12 năm sau khi 

V 
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Đức Chúa Giê-xu giáng sinh. 
Trong một thời gian, sự tương 
phản về lịch sử này đã làm cho 
các nhà nghiên cứu Kinh Thánh 
bối rối. Song những năm mới 
đây, người ta đã tìm được nhiều 
chỉ thảo thư (papyrus) thời xưa 
và nhiều bằng cớ khác, do đó 
biết rằng Qui-ri-ni-u đã làm 
Thống Đốc xứ Sy-ri HAI LẦN. 
Lu-ca nói rõ rằng đây là lần kiểm 
tra dân số “trước hết”. Người ta 
cũng khám phá ra rằng nhân dân 
buộc phải trở về nguyên quán để 
chịu kiểm tra. Như vậy, cái 
xuổng của nhà khảo-cổ-học cứ 
tiến đi, và xác chứng rằng mỗi 
lời ghi trong Kinh Thánh là thật 
đúng với lịch sử, cho đến chi tiết 
nhỏ nhặt hơn hết cũng vậy. 

* Hơn 600 năm trước Chúa 
Giáng Sinh, tiên tri Mi-chê đã 
được thần cảm để loan báo về 
địa danh Chúa Cứu Thế đặt bước 
chân đầu tiên của Ngài trên đất. 
Đây là vài nét đặc trưng về “tiểu 
thôn cô quạnh”, nơi được niềm 
vinh hạnh lớn lao đón Con 
Thượng-Đế hạ trần. 

 
Bết-lê-hem 

Nơi Đức Chúa Giê-xu giáng 
sinh là một trung tâm của những 
phối hợp lịch sử. Đây là thành 
của Đa-vít, nơi an táng Ra-chên, 
nơi Ru-tơ cư ngụ. Cách 15 dặm 
về phía Nam là Hếp-rôn, nơi ở 
của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-
cốp. Cách 10 dặm về phía Tây-
Bắc là Ga-ba-ôn, nơi mà Giô-suê 
đã được Đức Chúa Trời làm cho 

mặt trời dừng lại. Cách 12 dặm 
về phía Tây là Sô-cô, nơi Đa-vít 
giết Gô-li-át, người Phi-li-tin 
khổng lồ. Cách 6 dặm về phía 
Bắc là Giê-ru-sa-lem, nơi Áp-ra-
ham đã dâng phần mười cho 
Mên-chi-xê-đéc. Giê-ru-sa-lem 
là thủ đô hoa lệ của Đa-vít và Sa-
lô-môn, là nơi đặt ngôi Đa-vít 
trải 400 năm, là nơi Ê-sai và Giê-
rê-mi thi hành chức vụ, là trung 
tâm của Đức Chúa Trời bao 
nhiêu đời cố gắng tỏ mình cho 
loài người. 

Giáo đường Giáng Sinh tại 
Bết-lê-hem là nhà thờ cổ nhất 
của đạo Đấng Christ; nguyên 
thủy nó được xây cất bởi Hélène, 
mẹ của Constantin, là hoàng đế 
đầu tiên của đế quốc La-mã tin 
theo Đấng Christ (330 S.C.). Ở 
dưới nhà thờ có một phòng giống 
như cái hầm, và người ta nói 
rằng đó chính là máng cỏ, nơi 
Đức Chúa Giê-xu giáng sinh. Có 
một truyền thoại rằng chính 
phòng này là một phần tòa nhà 
của các tổ tiên, là Đa-vít, Bô-ô 
và Ru-tơ. Trong phòng này, 
Jérôme, nhà học giả La-tinh, đã ở 
30 năm để phiên dịch Kinh-
Thánh ra tiếng La-tinh. 

 
* Sách Phúc Âm Lu-ca 2:6-7 

chép rằng Con Trời đã được sinh 
ra trong một chuồng súc vật, vì 
nhà quán không còn chỗ ở. 

 
Giáng Sinh Trong Máng Cỏ 

Chữ dịch là “nhà quán” có 
thể có nghĩa là một nơi trọ công 
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cộng, hoặc phòng dành cho 
khách liền với một nhà riêng. 
Người ta cho rằng đây là loại thứ 
hai, có lẽ là nhà của bà con theo 
dòng Đa-vít, và cũng là “nhà” 
mà về sau các bác sĩ đã tới (Ma-
thi-ơ 2:11). Đối với người đàn bà 
gần sanh con, thì hành trình 100 
dặm từ Na-xa-rét đến Bết-lê-
hem, lúc đi bộ, lức cỡi lừa, chắc 
mất nhiều thì giờ và rất khó 
nhọc. Vì phòng dành cho khách 
đã có những người tới trước ở 
chật ních, nên không còn chỗ cho 
Giô-sép và Ma-ri; ông bà phải 
tạm ở trong chuồng bò. Giờ phút 
thiêng liệng đã điểm, và Con 
Đức Chúa Trời đã được máng cỏ 
làm cái nôi. Điều này chứng 
minh Đức Chúa Trời “xót 
thương số phận nhọc nhằn của kẻ 
nghèo” và Ngài khinh dễ sự hoa 
lệ, huy hoàng của loài người !” 
Sau khi các gã chăn chiên tới 
thuật truyện của họ, chắc người 
ta đã mở phòng tốt nhất trong 
nhà để tiếp đón Giô-sép và Ma-
ri. 

 
 
* Trong đêm Chúa Giáng 

Sinh có các thiên sứ rao báo tin 
mừng cho bọn chăn chiên đang 
thức canh giữ bầy chiên ngoài 
đồng. Trong một dịp khác, chúng 

ta sẽ học kỹ hơn về việc ấy. 
Trong bài này chúng ta hướng 
trọng tâm vào ba sự kiện: các 
Bác Sĩ phương Đông đến tìm thờ 
Hài Nhi Thánh, Ngôi Sao đã dẫn 
đường họ, và vua Hê-rốt, người 
tìm giết Chúa Giê-xu. 

 
Các Bác Sĩ Đến Thăm 

Việc này chắc đã xảy ra 
khoảng Đức Chúa Giê-xu được 
40 ngày và lên 2 tuổi (Ma-thi-ơ 
2:16; Lu-ca 2:23, 39). Hai tuổi 
này dường như chỉ tỏ lúc ngôi 
sao hiện ra lần đầu tiên (câu 7) 
để thúc đẩy họ lên đường trong 
một hành trình kéo dài mấy 
tháng, chứ không phải là định 
đúng lúc Hài Nhi sinh ra. Nhưng 
Hê-rốt muốn chắc chắn, nên đã 
lấy thời hạn xa nhất. Ít ra Hài 
Nhi đã không còn ở trong máng 
cỏ nữa, như các hình vẽ thường 
mô tả, nhưng Ngài đã ở trong 
“nhà” (câu 11). 

Ba bác sĩ này đến từ Ba-by-
lôn, hoặc từ xứ xa hơn, là nơi 
phát tích của loài người, tức là 
quê hương của Áp-ra-ham, nơi 
dân Do-thái bị lưu đày và nhiều 
người Do-thái còn cư ngụ. Ba 
bác sĩ này thuộc về hạng trí thức, 
và là cố vấn của vua chúa. Có lẽ 
họ biết Kinh Thánh của dân Do-
thái, và biết rằng dân ấy trông 
đợi một Đấng Mết-si-a ngự đến 
làm vua. Ba-by-lôn là nơi Đa-ni-
ên đã ở, và chắc họ có biết lời 
tiên tri của ông về 70 tuần lễ, 
cùng lời tiên tri của Ba-la-am về 
“một Ngôi Sao hiện ra từ Gia-
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cốp” (Dân số ký 24:17). Họ là 
những người có địa vị cao, vì 
được phép vào triều kiến Hê-rốt. 
Người ta thường nói là có “ba 
bác sĩ”, nhưng Kinh Thánh 
không nói rõ là có bao nhiêu. Có 
lẽ có nhiều hơn, hoặc ít ra họ 
cũng có bọn tùy tùng tới vài trăm 
người, vì một nhóm ít ỏi du hành 
hàng ngàn dặm qua những đồng 
vắng hoang vu, giặc cướp nhan 
nhản, thì không được an ninh. 
Họ tới Giê-ru-sa-lem, tỏ ra có 
việc quan trọng, đủ làm cho cả 
thành xôn xao. 

Sự thăm viếng của ba bác sĩ 
nhằm mục đích tượng trưng sự 
sùng kính của giới trí thức và của 
những xứ xa đối với VUA mới 
sinh ra, cùng kêu gọi dân Giê-ru-
sa-lem chú ý rằng Ngài đã ngự 
đến. Nhưng cũng còn nhằm một 
mục đích nữa mà chính các bác 
sĩ không biết, ấy là cung cấp tiền 
bạc cho Hài Nhi trốn qua Ai-cập. 
Cha mẹ vốn nghèo, và nếu chẳng 
nhờ số vàng của các bác sĩ dâng 
cho, thì gia đình Chúa không thể 
nào trốn thoát tay Hê-rốt. 

  
* Sở dĩ các bác sĩ phương 

Đông này biết được tin Chúa 
Cứu Thế vào đời và tìm gặp, tôn 
thờ Ngài là nhờ một : 

Ngôi Sao 
Người ta tính ra rằng Mộc-

tinh (Jupiter) và Thổ-tinh 
(Saturne) đã giao hội năm 6 T.C. 
Nhưng điều này hầu như không 
thể cắt nghĩa được tại sao “ngôi 
sao đi trước mặt họ cho đến 

chừng ngay trên chỗ Con Trẻ ở 
mới dừng lại”. Có người tưởng 
có lẽ là một Tân-tinh (nova), tức 
là một ngôi sao nổ ra và cháy 
sáng trong  một thời gian. Các 
nhà thiên văn cho chúng ta hay 
rằng trên Ngân Hà, hằng năm có 
chừng 30 ngôi sao nổ ra như vậy, 
sáng rực gấp hơn 10,000 lần khi 
trước, rồi lại trở về mực sáng 
thường. Nhưng hiện tượng ấy 
làm thế nào tương ứng với 
trường hợp này được ? 

Chắc ngôi sao mà các bác sĩ 
thấy là một hiện tượng rõ rệt, 
một ánh sáng siêu nhiên do sự 
khải thị trực tiếp của Đức Chúa 
Trời mà đi trước mặt họ và chỉ 
vào đúng chỗ. Đó là sự báo cáo 
siêu nhiên về một sự giáng sinh 
siêu nhiên. Các bác sĩ là những 
nhà thiên văn và chiêm tinh. Đức 
Chúa Trời dùng cái gì ở trong 
phạm vi tư tưởng của họ để dẫn 
đưa họ đến Đấng họ đang tìm 
kiếm. Có lẽ khi họ trở về xứ sở 
và thuật lại điều mình được thấy, 
thì đã dọn đường để mấy chục 
năm sau, các Sứ Đồ đến rao 
giảng Tin Lành, và một vài vị đã 
đi tới Ba-by-lôn. 

 
* Và đây, người đầu tiên đã 

tìm giết Hài Nhi Thánh nhằm 
mục đích bảo vệ ngôi báu của 
mình: 

 
Vua Hê-rốt 

Nhà Hê-rốt là một triều vua 
gốc ở xứ Ê-đôm; dưới quyền đô 
hộ của người La-mã, họ đã được 
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cai trị xứ Giu-đê trước khi Đấng 
Christ xuất hiện ít lâu. Hê-rốt đại 
vương (37-3 T.C.) đã đoạt được 
và giữ lấy ngôi bởi những hành 
động tàn bạo khôn kể xiết, thậm 
chí ông đã giết cả vợ và hai con 
trai. Ông là người hung ác, quỉ 
quyệt và vô tình. Chính ông đã 
giết những con trẻ ở Bết-lê-hem 
vì toan hạ sát Đấng Christ. 

Chừng 33 năm sau, con trai 
ông, là Hê-rốt Antipas, giết 
Giăng Báp-tít (Mác 6:14-29), và 
chế nhạo Đấng Christ (Lu-ca 23: 
7-12). 

14 năm sau nữa, cháu nội ông, là 
Hê-rốt Ạc-ríp-ba I, giết sứ đồ 
Gia-cơ (Công-vụ 12:1-12). 

16 năm sau nữa, chắt nội 
ông, là vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba II, 
đã xét xử Phao-lô (Công-vụ 
25:13-26:32. 

 
 

Thánh-Kinh Tân Ước Lược Khảo 
   

A & T sưu tầm 
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ếu là họa sĩ, tôi muốn vẽ 
một bức tranh mô tả một 

ngày Đông thâm u, mây xám 
giăng nơi nơi và sương mù phủ 
thấp, những cành cây khô trơ 
trụi, đứng gầm đầu buồn bã bên 
mái nhà lạnh lẽo tuyết phủ. Tuy 
nhiên, bức tranh không hoàn 
toàn ảm đạm như thế đâu. Bên 
góc phải, tôi sẽ thêm một tia 
nắng, xuất phát từ mặt trời đang 
tạm khuất lấp sau vầng mây xám.  
Đó là bức tranh của tôi, cũng là 
bức tranh của thế giới chúng ta 
đang sống, và đặc biệt đúng 
trong hoàn cảnh cuối năm, nhiều 
lễ lạc, nhiều niềm vui, mà cũng 
không ít ưu phiền. 

 
Nếu ở quê nhà, rộn ràng nhất 

là Tết Nguyên Đán, thì ở Mỹ, Lễ 
Giáng Sinh, kèm theo Lễ Tạ Ơn 
và Tết Dương Lịch, là những lễ 
hội tưng bừng nhất trong năm. 
Trong những ngày đầu dựng 
nước, người dân Mỹ kỷ niệm 
những lễ hội này đậm tính chất 
tôn giáo. Trong Lễ Tạ Ơn, họ 
hoàn toàn hướng lòng về Thượng 

Đế với sự cảm tạ Đấng ban cho 
họ ơn lành mỗi ngày: sự sống, 
cơm ăn, áo mặc, mưa thuận gió 
hòa. Lễ Giáng Sinh, họ liên hoan 
ca ngợi, tôn thờ Chúa Ngôi Hai 
giáng trần, đem tình yêu, hạnh 
phúc cho nhân loại.   

 
Ngày nay, tinh thần thế tục đã 

pha lẫn nặng nề trong những lễ 
hội này, khiến người ta mừng Lễ 
Tạ Ơn mà không biết thật ra 
mình tạ ơn ai, tạ ơn điều gì, nên 
quay ra tạ ơn lẫn nhau, tạ ơn con 
người, quên hẳn Đấng Tạo Hóa 
đã sinh dựng nên mình và ban 
cho mình sự sống mỗi ngày. 
Đáng buồn thay, bây giờ nhiều 
người Mỹ đã gọi ngày Lễ Tạ Ơn 
là Lễ “Gà Tây,” “Turkey Day,” 
chỉ vì họ ăn món gà tây truyền 
thống trong ngày này. Trong Lễ 
Giáng Sinh, người ta vui mừng 
ăn uống tiệc tùng chè chén, quà 
cáp liên hoan, không để một phút 
dừng lại suy nghĩ vì sao mình có 
Lễ Giáng Sinh ? Để chống lại 
tinh thần Cơ-Đốc-Giáo, bây giờ 
các cơ quan công quyền, truyền 
thông, thương mại, xí nghiệp, 

N 
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không dùng chữ “Mừng Chúa 
Giáng Sinh,” “Merry Christmas” 
cho ngày này, mà chỉ nói chung 
chung “Mừng Lễ Hội,” “Happy 
Holiday,” ngụ ý gộp chung Lễ 
Giáng Sinh với những lễ hội 
khác của con người, nhằm suy 
giảm ý nghĩa của việc Thiên 
Chúa thành người xuống thế gian 
cứu muôn người. Đó thật là một 
bức tranh ảm đạm. 

 
Lễ Giáng Sinh là lễ kỷ niệm sự 

ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  
Điều mầu nhiệm là, đang khi con 
người dường như không muốn 
chấp nhận Chúa Cứu Thế trong 
cuộc đời mình, thì lạ thay, toàn 
thể nhân loại, từ Âu sang Á, từ 
thành thị đến thôn quê, mọi 
người đều mừng Lễ Giáng Sinh. 
Một cách gián tiếp, mỗi năm khi 
nhân loại mừng Lễ Giáng Sinh, 
đó là lúc sứ điệp Tin Lành được 
loan báo cho muôn người, “Hôm 
nay, đã sanh cho các ngươi một 
Đấng Cứu Thế, là Christ, là 
Chúa.” Nếu một người đã sanh 
ra trên đời, ăn của Trời, uống của 
Trời, thở do Trời, sống nhờ Trời, 
khổ kêu Trời, và mỗi năm dự Lễ 
Giáng Sinh, người đó có thể nào 
nói rằng, mình chưa bao giờ biết 
Chúa ?  

Lễ Giáng Sinh là mùa vui nhộn 
nhất trong năm, cũng là mùa 
người ta bị thất vọng, xuống tinh 
thần, đau khổ và trầm cảm hơn 
bao giờ hết. Đáng lẽ mùa Giáng 
Sinh là mùa đoàn tụ, nhưng biết 
bao gia đình đã tan nát, để lại 

những tâm hồn cô đơn trống 
vắng và vết thương trong lòng 
những đứa con bị xâu xé giữa 
cha và mẹ. Giáng Sinh cũng là 
mùa của ăn xài tiêu phí, khiến nợ 
chất chồng, không trả nổi, làm 
nhiều người phải đau lòng, nát 
óc. Mùa Giáng Sinh là lúc đáng 
lẽ con người phải hướng về 
Thiên Chúa để dọn lòng mình 
cho bình an, thánh sạch, trái lại, 
đây là dịp cho người ta ăn chơi 
buông thả hơn bao giờ hết, quay 
cuồng trong nếp sống vô luân tội 
lỗi, gây ra biết bao ân hận, hậu 
quả thảm hại, tàn phá gia đình và 
cuộc đời của biết bao người. Đó 
cũng là một bức tranh ảm đạm. 

 
Tuy nhiên, như tia nắng trong 

ngày Đông tàn, trong những bức 
tranh ảm đạm ấy, chúng ta vẫn 
còn hy vọng. Để đối phó với 
những căng thẳng nặng nề trong 
mùa Giáng Sinh, các nhà chuyên 
môn cho chúng ta một số lời 
khuyên như sau. 

 
Về tình cảm, dù là tình yêu 

riêng tư, hay tình cảm gia đình, 
hãy thực tế, đừng mơ mộng một 
bức tranh lý tưởng. Những rạn 
nứt tình cảm không thể hàn gắn 
nhanh chóng trong mùa lễ như 
mình tưởng tượng. Hãy vui với 
điều mình có, và tránh những va 
chạm gây thêm xung khắc. Đừng 
cố ép mình, giả vờ để làm vui 
lòng ai đó. Nếu hoàn cảnh không 
cho phép mình bay về sum họp 
gia đình, hay mình đang cố tránh 
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đám đông, hãy lịch sự từ khước 
những lời mời như thế. Ngược 
lại, nếu cảm thấy cô đơn vì 
không ai mời mình họp mặt, 
hoặc mình vừa trải qua cuộc ly 
dị, hoặc mất người thân yêu, hãy 
mở một buổi tiệc cho những 
người cô đơn như mình, để 
những tâm hồn đơn chiếc được 
chung vui, an ủi lẫn nhau, thay vì 
phải khóc một mình trong căn 
phòng lạnh lẽo. Hoặc mình có 
thể đến thăm viếng, giúp đỡ 
những người già yếu, bệnh tật. 
Khi làm điều đó, mình chẳng 
những đem lại nụ cười cho người 
cô đơn, mà còn giúp chính mình 
tìm lại sức sống và ý nghĩa của 
cuộc đời. 

 
Về quà tặng, nên có sự tính 

toán từ trước, dựa trên khả năng 
tài chánh của mình. Tránh việc 
mua sắm tùy tiện, ồ ạt, hoặc buộc 
phải mua quá khả năng để làm 
vui lòng đối tượng. Có những 
người chuẩn bị quà trong cả năm 
để có thì giờ chọn những món 
vừa ý, có ý nghĩa, và nhằm lúc 
hạ giá. Quí vị phụ huynh có con 
em, nên chuyện trò, giải thích 
trước với chúng để tránh những 
hiểu lầm, ước vọng quá cao dẫn 
đến thất vọng, khiến mất đi niềm 
vui và ý nghĩa của ngày lễ. 
Trong tinh thần Cơ-Đốc, chúng 
ta không hẳn chỉ tặng quà cho 
những người tặng quà cho mình, 
theo kiểu “bánh ích đi, bánh qui 
lại,” nhưng nên tặng quà cho 
những người thiếu thốn, kém 

may mắn hơn mình, nhất là chú ý 
đến quí vị mục sư trí sự và mục 
sư quả phụ. Ý nghĩa đẹp của quà 
tặng là bày tỏ tình yêu thương, 
nghĩ đến nhau trong ngày lễ. Hãy 
làm thế nào để giữ được ý nghĩa 
đó. Đừng để quà tặng trở nên 
gánh nặng, hay một loại “hối lộ” 
để lấy lòng hầu dễ nhờ vả sau 
này, hoặc chỉ là sự trả “nợ” một 
cách miễn cưỡng, ấy là mình đã 
đánh mất ý nghĩa của quà tặng 
mùa Giáng Sinh.   

 

 
Kèm với quà tặng, việc gửi 

thiệp mừng cũng thế. Hãy biến 
nó thành niềm vui và sự quan 
tâm thật sự cho những người 
mình nhớ đến và cầu nguyện cho 
họ trong mùa Giáng sinh. Ngày 
nay, những e-mails và e-cards có 
thể giúp chúng ta thực hiện sự 
thăm hỏi này một cách nhanh 
chóng, hiệu quả, đỡ mất thì giờ 
và ít tốn kém. Những gia đình 
chịu khó chụp hình và dùng tấm 
ảnh này làm thiệp Giáng sinh gửi 
cho bà con thân quyến, thật là 
một nỗ lực đáng quí. 
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Mặc dù rất bận rộn do công 
việc cuối năm tại sở làm, hoặc 
tiệc tùng, quà cáp, dọn dẹp nhà 
cửa, trang hoàng và trăm ngàn 
thứ linh tinh khác, hãy nhớ gìn 
giữ sức khỏe, nếu không muốn bị 
kiệt sức, trầm cảm, hay đau ốm 
liệt giường trong những ngày lễ. 
Ăn uống điều độ, ngủ đủ và 
đừng quên tập thể dục, sẽ giúp 
mình giữ quân bình trong sinh 
hoạt hằng ngày. 

 
Dành thì giờ cho sự thờ 

phượng Chúa trong dịp Lễ Giáng 
Sinh là điều cần đặt ưu tiên hàng 
đầu. Trong tháng 12, nhiều Hội 
Thánh có chương trình Thánh 
Nhạc đặc biệt, chương trình 
truyền giảng, hoặc chương trình 
thờ phượng Mừng Chúa Giáng 
Sinh, hãy sắp xếp thì giờ tham 
dự, và mời bạn hữu đi cùng. Đây 
là dịp tiện quí báu để chúng ta 
lắng lòng nghe lại những thánh 
ca quen thuộc, nhắc về câu 
chuyện Giáng Sinh của Chúa 
Cứu Thế, hầu hâm nóng lại tình 
yêu với Ngài; cũng là cơ hội 
được nghe Lời Chúa nhắc nhở 
chúng ta về niềm tin, trong nếp 
sống đạo, giúp mình chuẩn bị 
bước vào năm mới, sẵn sàng cho 
những thách thức mới. 

 
Trên bề mặt tưng bừng hào 

nhoáng của Lễ Giáng Sinh có thể 
âm thầm chôn giấu nhiều nan đề 
bên dưới.  Đó là bức tranh ảm 
đạm của con người. Nhưng trong 
tình yêu Thiên Chúa, chúng ta 

luôn có hy vọng cho một ngày 
mới, một năm mới, một cuộc đời 
mới. Nếu bạn đang chán chường 
thất vọng, hãy biết rằng, không 
phải chỉ mình bạn mang tâm 
trạng ấy đâu. Biết bao người 
đang cô đơn, âm thầm rơi lệ 
trong đêm Giáng Sinh ! Không 
cần phải như thế. Chúa Giê-xu 
đến đem tình yêu và bình an cho 
con người. Chỉ khi nào lòng bạn 
có Chúa Giê-xu ngự cùng, thì 
bạn mới tìm được sự bình an cho 
tâm hồn. Hãy đến với Chúa Giê-
xu, để ánh sáng của Ngài chiếu 
soi vào cuộc đời lạnh lẽo của 
bạn, khiến bạn ấm lại, để bạn có 
thể đem tình yêu ấm áp ấy sưởi 
ấm những tâm hồn cô đơn trong 
đêm Đông giá. Hãy để Chúa 
dùng bạn như ánh nắng trong 
ngày Đông. 

 
  Bình-Minh 
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- Tôi phải làm xong một việc 

quan trọng rồi mới tin Chúa 
được. 

- Không có việc nào quan 
trọng bằng việc anh quay lại 
nhận Thượng Ðế làm cha. 

- Tôi hứa, tôi sẽ tin Chúa mà. 
- Có thể cho tôi biết việc quan 

trọng anh cần làm không ?  
- Tôi phải đi đòi nợ cho vài 

người bạn. 
Tôi lẫn tránh mắt em và lên 

đường chuẩn bị cho những ngày 
dài đầy phẫn nộ của mình. 

Ra khỏi nhà vào buổi sáng 
sớm bất chợt tôi ngoái lại đàng 
sau, hình như có ánh mắt em 
đang nhìn tôi đâu đó. Tôi cố xua 
đi ánh mắt ấy trong tâm khảm rồi 
rảo bước nhanh. 

Chiếc xe tải phóng nhanh qua 
vũng nước đọng làm bùn sình tóe 
vào mặt vào áo tôi ướt sũng. Tôi 
giận dữ nhìn theo thầm chửi thề 
và ngao ngán nhìn chiếc áo trắng 
ngã màu trông thật  thê thảm. 
Càng tìm cách lau thì nó lại 

loang ra dơ bẩn hơn. Cơn giận  
đang chất ngất trong lòng tôi giờ 
lại được chất thêm. Tôi bước đi 
lòng nặng trĩu. 

Trong góc khuất tận cuối 
phòng của quán cà phê, tôi ngồi 
đợi kẻ thù. Những thước phim 
đau đớn được quay chậm lại … 

 
Trại tù mùa Ðông đất Bắc: mọi 

thứ đã xong chỉ còn chờ giờ 
thuận tiện, bốn người bạn tôi sẽ 
vượt ngục. Tôi không đi trong 
chuyến này vì còn cưu mang 
những người đang bệnh nặng 
trong tù. Từng nắm gạo được 
giấu kỹ suốt 3 tháng ròng làm 
lương thực băng rừng, từng chiếc 
áo xé ra làm vải bó chân thay 
cho giày, từng lát gừng với muối 
đề làm ấm trong trời Ðông. 

Giờ lao động, tôi đánh lạc 
hướng tên lính gác đang cầm 
súng chĩa vào nhóm tù binh bằng 
cách ôm bụng lăn lộn kêu la ầm 
ỉ, mọi người bỏ cuốc xẻng xúm 
quanh tôi. Người lính quát: “Ai 
về chỗ nấy không được động 
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đậy”. Tôi được khiêng vào bóng 
cây bởi hai bạn tù được chỉ định, 
tiếp tục oằn oại kêu la, tôi trào 
nước bọt, co giựt, mọi người 
nhốn nháo: “Chắc chết quá cán 
bộ ơi ! nặng quá rồi”. Người lính 
cúi nhìn tôi rồi ra lệnh khiêng về 
trại. Trên đường về, tôi thầm 
nguyện cho bạn tôi ra đi bình an. 

 
Tối hôm ấy cả trại nhốn nháo 

vì có 4 người trốn trại, lệnh truy 
nã cấp tốc. Chúng tôi bị chuyển 
từ trại này sang trại khác không 
được mang theo bất cứ gì. Tôi bị 
kêu lên điều tra đầu tiên vì tội 
giả bệnh. Tôi vờ ôm bụng, lê 
từng bước chân nặng nhọc vào 
phòng điều tra. Vừa vào đến cửa 
tôi lãnh ngay một cú đá như trời 
giáng vào bụng. Bây giờ mới đau 
thật sự, tôi oằn oại mà không cần 
diễn xuất, mồ hôi vả ra như tắm, 
hai người lính xốc tôi ngồi vào 
ghế đối diện với người cán bộ 
điều tra. 

- Nói ! mầy chủ mưu vụ vượt 
ngục này phải không ? 

Tôi lắc đầu. Một cái tát nẩy lửa 
vào mặt tôi : 

- Mầy không nói thì không có 
đường về đâu. Trại tù sắp giải 
tán rồi, nhưng mầy sẽ ở lại. Nói 
đi, có thể mầy sẽ về sớm hơn 
đấy. 

Không biết do đâu mà lúc ấy 
tôi gục xuống, mềm nhũn; người 
ta đưa tôi vào bệnh xá với bệnh 
án là kiệt sức. Tưởng như được 
thoát, nhưng ngay đêm hôm ấy 
tôi nghe tin sét đánh: bốn người 
bạn của tôi bị bắn chết trên 
đường đào tẩu. Tang vật đe dọa 
tính mạng của hết thảy anh em tù 
binh là túi gạo 2 ký. Lúc bấy giờ 
cả nước đang ăn độn thì làm sao 
tù binh có gạo mang theo. Cuộc 
điều tra chính thức mở ra tìm cho 
ra người đã gom góp gạo, và 
gom bằng cách nào ? Một số anh 
em biết tôi là người đó nhưng 
không ai nói ra. Cho đến một 
hôm, người ta lôi tôi ra giữa cột 
cờ và lôi cả người điềm chỉ ra. 
Người lính hỏi tên điềm chỉ : 

- Theo anh thì có cách nào để 
tù không vượt ngục ?  

Người điềm chỉ nói lí nhí trong 
miệng không nghe rõ. Sau đó tôi 
bị căng ra giữa sân và những cái 
báng súng liên tục giáng xuống 
đầu gối chân tôi tưởng chừng 
như nát vụn ! 

 
Tôi được thả về trên chiếc 

băng ca sau 3 tháng chết đi sống 
lại trong tù, chân tôi gãy, phù nề 
và bốc mùi thối. Không bệnh 
viện nào nhận tôi lúc bấy giờ. 
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Bạn bè khiêng tôi đi gõ cửa khắp 
nơi để giành giật mạng sống và 
đôi chân lại cho tôi. Ông Trời 
còn thương, cho tôi gặp một thầy 
thuốc ẩn dật đã tận tụy chữa lành 
cho tôi. Nhưng từ đó, tôi đi khập 
khiểng. Tôi đã thề trước vong 
linh của bốn người bạn quá cố 
rằng tôi sẽ giết hắn để trả thù, và 
với em nữa. Tôi cũng thề với em 
là sau khi trả thù xong tôi sẽ tin 
Chúa, Chúa của em, Ðấng mà 
em yêu thương hết mực, tin kính 
hết mực, tôi cũng sẽ yêu thương, 
cũng sẽ tin kính như em, tôi hứa. 

- Thưa anh, tụi em đã đưa nó 
đến. 

Tôi nhìn lên, người điềm chỉ 
tôi trong tù, người làm đôi chân 
tôi gãy vụn, người làm nên cái 
chết của 4 người bạn tôi đang 
đứng đó yên lặng, co rúm. 

Một đàn em tôi quát lên: “Quì 
xuống !” Kẻ thù tôi đi bằng đầu 
gối đến gần tôi, tôi nhìn hắn qua 
làn khói thuốc, mặt hắn xanh 
mướt. Ngay lúc ấy em xuất hiện, 
đôi mắt nhìn tôi thảng thốt. Tôi 
quát lên: “Em đứng lại, không 
được qua đây !” Mắt đen tròn 
của em ngấn lệ, em run run nép 
vào tấm sáo mắt nhìn tôi như biết 
nói. Lòng tôi chùng lại: Trời hỡi, 
tại sao em lại đến lúc này ?! 

Kẻ thù nhìn tôi cầu khẩn: “Xin 
tha cho tôi, lúc ấy con tôi đau 
nặng, tôi muốn về nhìn mặt cháu 
lần cuối, người ta hứa sẽ cho tôi 
về !” 

Tôi nghiến chặt răng, yên lặng, 
lòng tôi đầy giông tố. Tôi nghe 

tiếng em gọi tên tôi, không phải 
từ phía em đứng mà từ chính cõi 
lòng tôi. Tôi nhìn kẻ thù :  

- Hãy trả tiền ly cà phê này rồi 
về đi, về với con của mày !  

Hắn không dám tin nơi tai của 
mình, cứ cúi xuống như lạy tôi. 

- Tao lặp lại, hãy trả tiền ly cà 
phê này, mày nghe không, đừng 
để tao đổi ý. 

- Cám ơn anh, muôn lần cám 
ơn anh. 

- Ðừng cám ơn tao, hãy đến 
cám ơn người con gái kia, chính 
cô ấy đã cứu mầy đấy. 

Kẻ thù đi rồi, tôi thả hắn đi vì 
thúc thủ trước em, người con gái 
đem tôi lên từ vực thẳm. Số phận 
đã an bài cho tôi có em lúc này, 
để tay tôi không nhúng vào tội 
như lời em vẫn nói. Lời em nói 
bên tôi êm như kinh chiều: 
“Chúa yêu anh, Ngài tha thứ hết 
mọi tội cho anh. Hãy sống tha 
thứ như Ngài đã tha thứ …”  

Ði bên em trong chiều lộng 
gió, con đường Tự Do đầy lá dù 
chẳng có mùa Thu, nắm chặt tay 
em tôi thì thầm: “Cám ơn em đã 
đến chiều nay.” 

 
Tôi tạt ly rượu vào gốc mai 

vàng sau nhà vì em bảo tôi đừng 
uống rượu. Tôi xé từng điếu 
thuốc đổ những cọng thuốc ra 
thành đống trên chiếc bàn cũ 
ngoài sân rồi châm lửa đốt vì em 
bảo tôi đừng hút thuốc, phải giữ 
buồng phổi cho tương lai. Tôi 
nhảy xuống dòng sông sau nhà 
bơi qua bơi lại mỗi buổi chiều vì 
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em bảo phải luyện tập thân thể 
cho khỏe mạnh. Tôi ăn mỗi bữa 
bốn chén cơm vì em bảo phải ăn 
nhiều. Tôi ngốn mỗi ngày cả rổ 
rau vì em bảo ăn rau nhiều mới 
trẻ ! 

Tôi cứ làm theo lệnh của em 
như thằng gù ở nhà thờ Ðức Bà 
… … Cho đến ngày tôi sung 
sướng lên Saigon gặp em với tờ 
giấy định cư sang Hoa Kỳ theo 
chương trình H.O. 

Người của nhà thờ nói với tôi 
là em đã lên đường truyền giáo ở 
một nơi rất xa. Tôi tìm em khắp 
chốn, lặn lội 
khắp nơi. 
Ngày tôi lên 
máy bay rời 
đất nước, 
chân trĩu 
nặng, lòng 
trĩu nặng, tôi 
mong có một 
phép mầu như 
trong tiểu 
thuyết là em 
sẽ xuất hiện 
chạy đến bên 
tôi cùng tôi 
trên chuyến ra 
đi. Khi cánh 
cửa phi cơ 
đóng lại là khi trái tim tôi bị bóp 
nát. Tôi thù em, tôi hận em, tôi 
ghét em, người thiếu nữ thần 
thoại đã đem tôi lên từ vực sâu 
của thù hận, giờ em lại đẩy tôi 
xuống, sao em nở tàn nhẫn với 
tôi. Cả Chúa của em nữa, Ðấng 
yêu thương, Ðấng xóa bỏ hận 

thù, Ðấng Cứu Rỗi, tôi hận tất  
cả ! 

Tôi sống trên xứ người như 
một kẻ tật nguyền, uống rượu 
như hủ chìm, hút thuốc như tàu 
thủy trên bộ. Tôi chửi vào mặt 
bất cứ ai rủ đi nhà thờ. 

Một ngày, say khướt trong một 
quán bar, hình như có ai đó đưa 
tôi về. Khi tỉnh lại tôi thấy đầu 
nhức như búa bổ, định thần lại 
thì hai tay đã bị trói gô sau ghế. 
Một người tạt nước lạnh vào mặt 
tôi : 

- Tỉnh lại đi để nhận bản án 
của mày. 

Tôi định thần nhìn kỹ và nhận 
ra vài người trong số họ là tay 
chân của kẻ thù tôi năm xưa. Tôi 
thầm nghĩ: mình tiêu rồi. Người 
đứng gần dùng chân đá vào bụng 
tôi liên tục, tôi nôn thốc nôn 
tháo, một người nắm tóc tôi giật  
ngược ra sau:  

- Xưng tội đi, khi anh ấy đến là 
lúc mầy đi gặp ông bà mầy. 

Và hắn đến, người mấy năm 
trước tôi bắt hắn phải đi bằng 
đầu gối đến bên tôi giờ đang 
trước mặt tôi, hắn sẽ bắt tôi đi 
bằng gì đến bên hắn đây. Tôi 
nhắm mắt lại, thở dốc. Giọng hắn 
lạnh lùng :  

- Ra ngoài hết. 
Tôi nghĩ thầm, nó muốn xử 

mình một mình đây. Tôi tiếp tục 
nhắm mắt chờ đợi những trận 
đòn thừa sống thiếu chết. Có 
người mở trói cho tôi, là hắn, hắn 
nhìn vào mắt tôi: 

- Sao anh ra nông nỗi này ? 
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- Ðừng giả nhân giả nghĩa, cứ 
giết tao nếu muốn. 

- Sao lại thế, chính anh đã tha 
cho tôi chiều hôm ấy mà. 

- Cô ấy chứ không phải tao. 
- Không phải cô ấy mà là 

Chúa, Ðấng đã yêu thương tôi và 
anh. Mình thù hận quá nhiều. 
Ngài đã gánh thay cho chúng ta 
rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi. 

Sao lời nói quen quá, tôi ngẩng 
lên nhìn vào mắt hắn : 

- Ai nói với anh điều đó ?  
- Chính cô ấy, cô ấy đến gặp 

tôi ngay hôm sau và cầu nguyện 
cho tôi. Từ đó tôi có sự bình an 
thật trong tâm hồn. Nghe tin anh 
qua đây tôi nhờ mấy đứa đàn em 
tìm anh, chúng nó hiểu lầm 
tưởng tôi tìm anh để ân oán. 
Thành thật xin lỗi anh. Tôi chỉ 
muốn nói với anh là cám ơn anh, 
nhờ anh tôi được gặp cô ấy, và 
nhờ cô ấy tôi gặp Chúa. Tôi đã 
thật sự được tha thứ, tôi mong 
anh cũng vậy. 

Tôi xin hắn cho xuống xe giữa 
đường. Lang thang bên bờ Long 
Beach tôi ngồi bệt trên cát nhìn 
ra khơi. Ở nơi xa thẳm kia là 
Việt Nam quê hương tôi, là nơi 
có em, có người con gái đã mang 
tôi lên từ vượt thẳm, và tận nơi 
này, nơi chỉ có tiền tài và lối 
sống thực dụng, một lần nữa, em 
lại vớt tôi lên, phải em không ? 
Giá em là linh mục tôi sẽ chạy 
đến xưng tội cùng em, cho dù em 
có làm gì đi nữa thì tôi cũng 
muốn xưng tội cùng em. Bỗng 
dưng tôi muốn khóc, gã đàn ông 

thô tục đầy dẫy hận thù lại muốn 
khóc với em phút này. Tôi cố 
nuốt để nước mắt chảy ngược 
vào trong, và nghiến chặt răng để 
đừng bật lên tiếng nấc. Có một 
cái gì đang òa vỡ trong tôi, tôi 
bật lên: “Chúa ơi! Chúa của con 
ơi !” tôi khóc. Nước mắt tôi đổ 
trôi hết những đau thương chồng 
chất bao năm qua, tay chân tôi 
lạnh cóng trong gió chiều. Tôi 
rảo bước thật nhanh đến ngôi 
giáo đường gần đó. Ðêm Giáng 
Sinh, phải rồi đêm nay là đêm 
Giáng Sinh, đêm mà cách đây ba 
năm tôi đã quì cùng em bên ngôi 
giáo đường nhỏ ở quận ba để cầu 
nguyện với Chúa của em. Nhưng 
đêm nay, tôi cúi đầu cầu nguyện 
với Chúa của tôi, phải Chúa của 
tôi. “Em ơi ! Tôi đã có Ngài rồi 
em hãy vui đi.” 
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Anh là người lính chiến, 
Bụi sa trường cấu nát cả chinh y. 
Rừng cao nguyên hoa lá thầm thì, 

Hoang sơn dã mạc là bạn bè thân thiết. 
Từ cống hiến đời trai cho nước Việt. 
Đôi vai gầy gánh nặng nợ giang sơn, 
Anh ra đi cho đất nước nhẹ tủi hờn 

Cho chủng tộc nương nhờ tay cung kiếm. 
Trận địa tang thương dạn dày nguy hiểm 
Chiến tuyến u sầu gối súng nằm sương 

Chiều hành quân dừng lại nghỉ bên đường 
Bỗng thấy trong căn nhà nhỏ 

Đôi vợ chồng Truyền Đạo nghèo 
cùng đàn con dại 

Cúi đầu trước mâm cơm, 
Rau luộc, dưa rừng, khoai độn…nào có gì ngon 

Họ vẫn vui mừng dâng lời cảm tạ. 
Người lính chiến bỗng bâng khuâng tự hỏi, 

Tận tâm hồn : “Giê-xu Christ là ai, 
Vua chúa trần gian hay Đấng Thánh thiên đài, 

Sao thiên hạ vì Ngài vui chịu khổ ?” 
Hạt giống đạo gieo vào lòng từ đó 
Đã ươm mầm, nẩy lộc giữa tim anh 

Theo tháng năm cây lớn dậy vươn mình : 
Anh lính chiến trở thành người Cơ-đốc ! 

 
NGƯU-CANH-PHAN 
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TIN-TỨC 
 

TIN GIÁO-HẠT PHÁP : 
Paris : Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris. 
Lễ Kỷ Niệm 20 Năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

Paris đã được cử hành trọng thể vào lúc 15:00 PM Chúa Nhật ngày 8 
tháng 10, 2006 tại Nhà Thờ Tin Lành Việt Nam số 172 Boulevard 
Vincent Auriol, 75013 Paris. Rất đông đảo con dân Chúa và quan 
khách đến tham dự với chương trình ca hát tôn vinh Chúa do ban hát 
Thanh Niên và Thiếu Nhi của Hội Thánh đảm trách rất vui vẻ và phấn 
khởi. Người tham dự còn được nghe Mục Sư Giáo Sở Trưởng lược 
thuật tiểu sử về sự thành lập cùng thành quả của Hội Thánh trong suốt 
20 năm qua được Chúa ban ơn, dìu giúp vững vàng cho đến ngày 
hôm nay. Con dân Chúa và quan khách đồng thời còn nghe sứ điệp 
bồi linh, truyền giảng do Mục Sư Nguyễn-Văn-Bình ban phát với đề 
tài: “Tận Hiến Cho Chúa” kêu gọi con dân Chúa tận hiến cho Ngài để 
phục vụ Chúa, và người chưa tin Chúa tận hiến cuộc đời cho Chúa 
bằng cách mời Chúa làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình. Kết quả có 
một vị quan khách giơ tay tiếp nhận Chúa. 

Sau khi phát quà lưu niệm cho toàn thể con dân Chúa và quan 
khách, cùng chụp hình kỷ niệm ngày lễ, toàn thể quan khách và con 
dân Chúa được mời dự bữa ăn thân ái Kỷ Niệm 20 năm thành lập Hội 
Thánh rất vui vẻ. (theo Đuốc Thiêng số 85, tháng 10, 2006) 

 
TIN HOA-KỲ : 
Truyền Giảng Vùng San Diego, CA. 
Một Chương Trình Truyền Giảng Tin Lành cho người Việt tại 

thành phố San Diego đã được tổ chức lúc 7:30 chiều thứ Sáu ngày 17 
tháng 11, 06 do Liên Hội Thánh Tin Lành San Diego cùng nhau tổ 
chức tại Nhà Hàng Lucky Star, San Diego với Mục Sư Nguyễn Thỉ, 
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Giám Đốc Chương Trình Phát Thanh Tin Lành là diễn giả và sự hiện 
diện của các ca nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, Đinh Hiền Nhân, Bích Vân 
và Lê Lộc cùng nhiều ca sĩ khác. Vé vào cửa và ăn tối: $15.00/người. 

Tạ ơn Chúa cho thành quả tốt đẹp, có 470 người tham dự với 
đông đảo thân hữu cùng đến nghe Lời Chúa. Sứ điệp “UỐNG NƯỚC 
NHỚ NGUỒN” đã được Mục Sư diễn giả chia sẻ cách đầy ơn. Nhiều 
người đã tiến lên đáp ứng lời kêu gọi “trở về”, công xưng đức tin, 
nhìn nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và Chúa của đời sống mình.  

Denver, Colorado 
Các Hội-thánh Việt-Nam tại Colorado sẽ tổ chức chung với nhau 

buổi nhóm Mừng Chúa Giáng Sinh, lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 
16/12/2006 tại: Hội-thánh Báp-tít Englewood, Diễn giả: Mục sư 
Phạm-văn-An 

Trong dịp nầy Mục Sư diễn giả cũng sẽ ban phát Lời Chúa tại các 
Hội-thánh địa phương như Hội Thánh Denver và Hội Thánh Sống 
Mới vào ngày Chúa Nhật 17/12/2006. 

 
TIN ÚC CHÂU : 
Trại Mùa Đông. 
Vào các ngày từ 1/12 đến 3/12/2006 Retreat Camp sẽ được tổ 

chức tại Gold Coast (QLD) dành cho các Bà Mục Sư, vợ Mục Sư và 
vợ chấp sự. Diễn giả: Giáo Sư Ánh-Tuyết. Các tín hữu muốn tham dự 
đều được hoan nghênh. 

Chương Trình Giáng Sinh.  
- Kỳ lễ Giáng Sinh đang đến gần. Các Hội Thánh tại Úc Châu 

đang trong không khí chuẩn bị để đón chào một sự kiện trọng đại nhất 
của người Cơ-đốc. 

- Tại Brisbane, các Hội Thánh dự định sẽ tổ chức một Đêm Giáng 
Sinh chugn với nhau vào 17/12/06 

- Thanh Niên cũng sẽ có Đêm Carol chung với nhau, qua đó cũng 
là dịp truyền giảng Lời Chúa đến người chưa tin. 

- Một buổi truyền giảng cũng sẽ được tổ chức tại Hội Thánh Tin 
Lành Ân Điển Việt Nam Brisbane. Diễn giả: Mục Sư Tiến Sĩ Tô-
Văn-Út. 

 
TIN VIỆT NAM : 
Bản tin từ Việt Nam bay về trong dịp Lễ Tạ Ơn đã mang theo 

những thông điệp đầy khích lệ: 
- Đã có 4 Hội Thánh Báp-tít tư gia tại thành phố Saigon được cấp 

giấy phép hoạt động tại địa phương : Hội Thánh Báp-tít Ân Điển Gò-
Vấp (240 tín hữu), Hội Thánh Báp-tít Đức Tin ở Tân-Phú (50 tín 
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hữu), Hội Thánh Báp-tít Thiên Phước, Bình-Tân (100 tín hữu), và 
Hội Thánh Báp-tít Trung Tín Quận 12 (30 tín hữu). Còn 12 Hội 
Thánh nữa trong thành phố đang chờ đăng ký và nhận giấy phép. 

--Một không khí cởi mở chưa từng thấy (theo lời người gửi tin) 
trong lĩnh vực hoạt động tôn giáo đã khích lệ tôi con Chúa có những 
chương trình đặc biệt nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2006. Được biết, Liên 
Hữu các Hội Thánh Báp-tít Việt Nam dự định tổ chức một Đêm 
Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh vào tối 27 tháng 12 tại Nhà 
Hát Hòa Bình (gần Việt Nam Quốc Tự) với sức chứa 2,500 tham dự 
viên, kinh phí dự trù 80 triệu VNĐ. Liên Hữu các Hội Thánh Báp-tít 
Miền Bắc cũng sẽ tổ chức tại Hà-Nội một Chương Trình Mừng Chúa 
Giáng Sinh vào ngày 24 tháng 12 cho khoảng 600 người tham dự với 
kinh phí dự trù là 65 triệu VNĐ. Xin quý độc giả cầu thay. 

 
GIỚI THIỆU : 
 
Sách Mới. 
Tòa Soạn Suối Thiêng vừa nhận được: 

 
GIA-ĐÌNH HỘI THÁNH BỀN VỮNG 

của Mục Sư Lê-Ngọc-Cẩn 

 
Sách dày 190 trang, bìa in một mầu nhưng trình bày trang nhã, 

đẹp mắt. Phần nội dung gồm hai chương : 
Chương I. Phương pháp soạn bài Trường Chúa Nhật và cách 

hướng dẫn lớp học Trường Chúa Nhật cũng như phương pháp soạn 
bài giảng. 

Chương II. 36 bài học Kinh Thánh Trường Chúa Nhật mẫu, có 
câu hỏi thảo luận, trả lời và phụ chú; 36 dàn bài Bài Giảng song ngữ 
Việt-Anh. 

         Địa chỉ liên lạc:       
 

Mục Sư Lê-Ngọc-Cẩn 
105 LANDALE DR. 

STERRETT, AL 35147 
Email: mscanle@hotmail.com. 

Tele # (205) 678-9090 
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Website Tin Lành London.  
Tin từ Mục Sư Giáo Sĩ Lê-Hồng-Phúc: Cảm tạ Chúa, chúng tôi 

vừa làm xong trang website Tin Lành London, xin nhờ Suối Thiêng 
phổ biến cho những ai có bạn hữu hoặc thân nhân đang sống tại 
London. 

Nếu quý vị có ý kiến đóng góp xin cho chúng tôi biết để trang 
website càng được tốt hơn; chúng tôi sẽ cố gắng update trang website 
này  mỗi tuần. Cảm tạ Chúa đã dùng Mục Sư Võ-Ngọc-Triển tại 
Dallas, Texas design và update trang website này for free. 

Quý vị có thể mở trang website Tin Lành London theo các địa chỉ 
dưới đây: 

www.tinlanhlondon.com 
www.tinlanhlondon.org 
www.tinlanhlondon.net 

 

PHÂN ƯU 
 

Nhận được tin buồn : 
Ông Kiều-Công-Lý, tín hữu Hội 

Thánh Tin Lành Việt Nam North San 
Diego đã qua đời lúc 5:30 sáng ngày 6 
tháng 11 năm 2006 tại San Diego, Nam 
California. 

Lễ An Táng đã được cử hành tại 
Nghĩa Trang El Camino Memorial Park 
vào lúc 12 giờ trưa thứ Bẩy ngày 11 
tháng 11 năm 2006. 

Ban Biên Tập Đặc San Suối Thiêng, 
Ban Tương Trợ Việt Nam Dorcas xin 
thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện xin Chúa an ủi quý vị trong giờ 
phút đau buồn phải tạm thời xa cách 
người thân. 
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Nhóm Phụ-Nữ-Cơ-Đốc 
phụ trách 

 
Xin quý độc giả Suối Thiêng 
dành một thì giờ cầu thay cho 
các vấn đề sau : 

 
* Cầu nguyện cho công việc 

Chúa ở quê hương Việt-Nam. 
Xin Chúa mở những cánh cửa cơ 
hội để Tin Lành sớm được rao 
giảng tự do mọi bề cho hơn tám 
mươi triệu linh hồn người Việt-
Nam cần được ơn cứu rỗi. 

 
* Cầu nguyện cho việc tái thiết 

Hội Thánh Báp-tít Ân Điển, 
Saigon, Việt-Nam sớm hoàn tất. 

 
* Cầu nguyện cho Suối Thiêng 

tiếp tục được ơn trước mặt Chúa 
để đem niềm vui và sự an ủi đến 
cho độc giả khắp nơi. Cầu 
nguyện cho Ban Biên Tập có 

những bài viết đầy ơn, cho việc 
trang trí, in ấn được tốt đẹp qui 
vinh Danh Chúa.  

 
* Cầu nguyện cho việc in ấn 

Suối Thiêng ở Úc Châu sớm 
vượt qua giai đoạn đầu khó khăn. 
Cầu nguyện đặc biệt để việc phát 
hành Suối Thiêng ở Việt-Nam 
sớm được thực hiện. Một “đại 
diện” của chúng tôi đã trực tiếp 
đặt vấn đề với BTGCP và nhận 
được câu trả lời “không thấy gì 
trở ngại.” Chúng ta biết rằng từ 
điểm này đến việc có giấy phép 
phát hành hẳn hoi là cả một 
quãng đường dài, nhưng dù sao, 
ánh sáng hy vọng đã lóe lên cuối 
đường hầm. Chúng tôi cần sự 
cầu thay của quý vị. 

 
* Cầu nguyện cho Chương 

Trình Tương Trợ Việt-Nam Đô-
Ca. Xin Chúa cho có thêm nhiều 
người chung lòng góp sức, cùng 
nhau đem tình thương Cơ-đốc 
đến với anh chị em trong niềm 
tin, những kẻ tật nguyền, người 
nghèo khổ. 

 
* Cầu nguyện cho quý vị lớn 

tuổi hoặc có sự đau yếu: MSts 
Châu-Tấn-Nẫm, MSts Đặng-
Đăng-Khoa, MSts Hồ-Xuân-
Phong, MS Hồ-Xuân-Phú, MS & 
Bà Nguyễn-Văn-Phuông, MS & 
Bà Lê-Quốc-Chánh, Cụ Bà 
QPMS Nguyễn-Văn-Vạn, Cụ Bà 
QPMS Nguyễn-Phú-Lành, Cụ 
Bà QPMS Nguyễn-Văn-Thiệt, 
Cụ Bà QPMS Lê-Văn-Phải, MS 
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& Bà Phan-Thanh-Bình, NS & 
Bà Vũ-Đức-Nghiêm, ÔB Cụ 
Nguyễn-Văn-Cúc, ÔB Cụ Đỗ-
Hữu-Quý, ÔB Cụ Dương-Văn-
Minh, Ông Nguyễn-Văn-
Thương, Bà Cụ Lê-Công-Chánh, 
Bà Nguyễn-Ngọc-Tâm và Bà 
Trần-Thị-Sáu. 

 

* Cầu nguyện cho Mục Sư 
Huỳnh-Văn-Thông sẽ giải phẩu 
chân sau Lễ Giáng Sinh 06. 

 
* Tiếp tục cầu nguyện cho quý 

vị có vấn đề về sức khoẻ và đang 
trên đà bình phục: MS Phạm-
Thị-Xuân-Hương, Bà (MS) Lý-
Công-Thuận và Bà (BS) Phan-
Trần-Đạo. 

 

 

Giáng Sinh 1935 là lúc cao  điểm của cơn khủng hoảng kinh tế trên 
toàn thế giới. Có một gia đình kia chỉ gồm có mẹ goá và một con mồ 
côi 6 tuổi chung sống với nhau. Vì quá nghèo, họ chỉ có thể tổ chức 
mừng Giáng Sinh thật đơn sơ. Người mẹ tự đan một đôi găng tay cho 
con trai mình để làm quà. Đến ngày lễ, sau khi người mẹ đã trao quà 
cho con, chú bé này chạy vào phòng, mang ra một chiếc hộp nhỏ gói 
bằng giấy báo, trao cho mẹ và giục: “Mẹ mở ra đi, quà của Mẹ đó !” 
Người mẹ cẩn thận mở món quà và bên trong hộp, Bà thấy một mảnh 
giấy nhỏ trên có hàng chữ viết bằng bút mầu nguệch ngoạc: “Con 
Yêu Mẹ”. Những giọt lệ sung sướng tuôn đầm đìa khi Bà ôm con vào 
lòng va nói rằng: “Cám ơn Con. Đây là món quà Giáng Sinh quý 
nhất trong đời Mẹ.” 

Hơn 2000 năm trước đây, Thượng Đế đã gửi cho nhân loại món 
quà quý nhất của Ngài và của nhân loại nữa. Thượng Đế đã thành 
người, đến thăm con người trong thế giới khốn cùng, lầm than vì tội 
lỗi. Kể từ đêm Thượng Đế xuống đời trong hình hài của Hài Nhi Giê-
xu, con người có Lễ Giáng Sinh. 

Quý vị đã tiếp nhận món quà của Thượng Đế trong năm nay chưa ? 
      

 

ĐOÀN-THU-CÚC 
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                             Ngọc Hương 

 
hông khí ngoài trời lạnh dần, báo hiệu một mùa đông lại đến 
và Mùa Giáng Sinh cũng bắt đầu. Mọi người hăng say tất bật 
đi mua sắm chuẩn bị cho lễ Nôel. Các cửa hàng, các con 

đường rực rỡ với nhiều kiểu trang trí thật đẹp mắt. Và trong những 
đêm đông ấy, nhà nhà thắp lên những ánh đèn lộng lẫy phát ra từ cây 
thông ở góc nhà cùng những món quà bí mật và xinh xắn làm mọi 
người càng mong mỏi đến ngày Giáng Sinh. Hầu hết mọi người trong 
chúng ta, ai cũng nao nức khi Mùa Giáng Sinh đến. Thế nhưng, bạn 
có biết Giáng Sinh bắt đầu từ đâu ? 

 
Bạn có biết ? 
Lễ Giáng Sinh là ngày lễ mà những người Cơ-đốc kỷ niệm ngày 

Chúa giáng sinh. Lễ Giáng Sinh còn được gọi là lễ Nôel. “Nôel” là từ 
viết tắt của “Emmanuel,” có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng 
ta.” Đây là từ trong Kinh Thánh (Mathiơ 1:23) mà người ta dùng để 
gọi Chúa Giê-xu khi Ngài vừa sanh ra đời. 

Không ai biết chính xác ngày Chúa Giê-xu hạ sanh, nhưng hầu 
hết mọi người lấy ngày 25 tháng 12 làm ngày kỷ niệm Chúa Giáng 
Sinh. 

 
Bạn có biết ? 
Lần đầu tiên ngày 25 tháng 12 được xem như ngày Chúa giáng 

sinh là vào năm 336 Sau Công Nguyên theo lịch của người La Mã. Lễ 
Giáng Sinh bắt đầu từ sự ảnh hưởng của những lễ hội mà người La 
Mã cổ đại tổ chức sau một mùa gặt đầy thắng lợi. Như là một phần 
của lễ hội, họ chuẩn bị những thức ăn ngon, trang trí nhà cửa bằng 
những cây xanh. Họ trao đổi quà cho nhau, và làm bầu không khí trở 
nên nhộn nhịp bằng những tiếng hát. Dần dần, những phong tục này 
được đưa vào ngày Lễ Giáng Sinh.  

K 
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Khoảng những năm cuối của thế kỷ thứ Tư, ngày 25 tháng 12 
được chính thức công nhận là ngày Lễ Giáng Sinh. Vào năm 1100, Lễ 
Giáng Sinh trở thành ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất ở Châu Âu, và 
ông già Nôel là biểu tượng của sự trao quà. 

 
Bạn có biết ? 
Ông già Nôel là một nhân vật có thật. Ông là một giám mục tên 

Nicholas sống ở vùng đất mà bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ông không phải 
là một người nổi tiếng thời bấy giờ. Nhưng ông được biết đến qua 
những câu chuyện phân phát quà cho những đứa trẻ nghèo. 

Nhiều năm sau khi ông qua đời, Nicholas được người đời tôn lên 
như là một vị thần; ông trở thành một vị thần hộ mệnh của những đứa 
trẻ. Ngày ông qua đời, ngày 6 tháng 12, là một ngày rất có ý nghĩa 
trên các nước Châu Âu. Trong đêm trước đó, trẻ em cởi giày và treo 
những chiếc vớ, thường là trước lò sưởi trong nhà. Thức dậy rất sớm, 
chúng hăm hở đón nhận món quà mà ông già Nôel để lại trong đêm. 

Ngày nay nhiều người biết đến ông già Nôel như là một nhân vật 
quan trọng trong ngày Lễ Giáng Sinh.  

 
Bạn có biết ? 
Có một nhân vật vĩ đại không những trao quà cho những đứa trẻ 

nghèo, nhưng hy sinh con trai duy nhất của mình cho tất cả chúng ta. 
Món quà tuyệt vời ấy chính là Chúa Giê-xu. Giáng sinh trong một nơi 
nghèo hèn, một chuồng chiên, tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, Chúa 
sống như một con người, biết đau, biết buồn. Không như chúng ta, 
đứa trẻ vô tội ấy sinh ra để chết. Không phải vì bất kỳ tội lỗi nào của 
Ngài, Ngài không hề phạm tội, nhưng vì tội lỗi của chúng ta. Ngài 
chết để chúng ta được sống. 

 
“Vì Đức 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 đời đời” 
(Giăng 3:16). 

 
Tham Khảo: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas 
http://www.worldbook.com/features/holidays/html/history.htm 
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Đây là một món ăn ngon, bổ dưỡng, không đắt tiền mà lại dễ 
nấu…rất thích hợp cho không khí lạnh và vui vẻ một cách thơ mộng 
của đêm Mừng Chúa ra đời, khi gia đình quây quần bên nhau trong 
gian bếp ấm hoặc có sự hiện diện của năm ba người bạn thân tình.  
 
Vật liệu   
1kg thịt bò bắp – 1 xâu hạt sen Huế - 100gr bạc của – 50gr táo tàu – 2 
củ cà rốt lớn – 6 củ khoai tây nhỏ - ½ ký cà chua chín đỏ - 100gr 
tương hột – 1 trái dừa xiêm, mỡ nước, gia vị - 2 tép sả, 2 trái ớt, 1 trái 
chanh – 2 củ tỏi, 100gr hành đỏ. 
 
Cách làm  
* Chuẩn bị :  
--Thịt bò xắt khoanh dầy khoảng 2 phân, ngang 4 phân. Ướp gia vị + 
hành tỏi + tiêu + bột ngọt + nước mắm. 
--Hạt sen, bạc của (đã lột vỏ) luộc mềm. Táo tàu ngâm nước, rửa 
sạch, cắt đôi, bỏ hột. 
--Cà rốt gọt vỏ, tỉa hoa, cắt dầy 1 phân. Khoai tây gọt vỏ, tỉa hoa. 
Tương hột vắt nước, bằm nhỏ rồi trộn với xì dầu. 
--Cà chua luộc chín, bóc vỏ, chà bỏ hột, chỉ lấy nước bột cà. 
--Sả đập dập, bó lại. 
* Thực hiện : 
Bắc chảo mỡ nóng, cho thịt bò vào chiên sơ để thịt được săn lại. Bắc 
chảo mỡ nóng khác, cho hành tỏi và sả vào phi vàng. Cho thịt bò vào 
xào + tương + cà chua vào xào đều, để sôi 5 phút cho thấm. Cho dừa 
xiêm vào (nếu ít có thể cho thêm nước sôi) hầm cho thịt mềm (độ 2-3 
giờ, để lửa nhỏ). Khi thịt bò gần mềm cho cà rốt và khoai tây vào. 
Khi cà rốt và khoai tây mềm mới cho hạt sen + bạc của + táo tàu vào 
nấu sôi, nêm lại vừa ăn, nhắc xuống. 
* Dùng với bánh mì, chấm muối ớt vắt chanh. 
 
Quý Bà thử xem ! 
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Trong khi Giô-sép đi làm, Ma-ri bận rộn với công việc nhà. Chú bé Giê-xu 
quanh quẩn bên mẹ, thỉnh thoảng cũng giúp được vài chuyện vặt. Căn nhà 
của họ thật là  nhỏ và đơn sơ, có lẽ hình vuông và mái bằng làm bằng những 
viên gạch bùn phơi khô; phía ngoài được quét vôi chứ bên trong thì vẫn để 
một màu xám xịt tự nhiên. Nhà chỉ có một gian thôi. 

 Cánh cửa thường xuyên để mở ra đường phố, 
một tấm màn  vải gai treo ngang cửa dùng ngăn 
bụi bặm. Nếu có cửa sổ, thì các cửa này được đục 
thẳng từ vách ra, và cũng có những màn che cửa. 
Sàn thì bằng đất nện trộn với đất sét cho nên cũng 
cứng như là xi măng. Trên sàn có một vài tấm 
đệm bằng rơm hoặc bằng da thú. Phía ngoài, một 
cầu thang gỗ dẫn lên trên mái ngói bằng bùn trộn 
với rơm và vôi nung, trải lên trên những kèo của 
trần nhà. Có một lan can cao khoảng một feet rưỡi 
xung quanh hết phần mái. Cứ sau mỗi trận mưa thì 

Giô-sép phải nện lại phần đất trên mái để khỏi bị dột. Có một mái bằng như 
vậy là có thêm một khoảng không gian để sinh hoạt ăn uống hoặc nghỉ ngơi 
trong mùa hạ và phơi quần áo, ngũ cốc… 

Ma-ri thức dậy từ tờ mờ sáng. Sau khi ăn một tí bánh mì và sữa đông, bà 
quấn một cái khăn choàng bằng vải gai dầy, có viền màu xanh và đỏ. Bà kéo 
một phần khăn che vừa khuất mái tóc đen mượt. Bên trong là một chiếc áo 
dài thắt ngang lưng bằng một sợi dây da. Bà mang đôi dép có quai hậu cũng 
bằng da. Đứa bé trai đã biết đi thì mặc một chiếc áo thụng ngắn, hoặc một 
cái áo ngắn và một cái váy ngắn đến đầu gối. 

Mang theo một cái hũ bằng đất, Ma-ri dẫn Giê-xu đi một quãng ngắn đến 
chợ. Họ chào hỏi những phụ nữ, trẻ con khác một cách rôm rả. Họ đến giếng 
lấy nước đủ dùng cho một ngày rồi trở về nhà. Cứ một tuần hai lần, khu 
buôn bán này lại tấp nập với những gian hàng của các nhà nông và lái buôn 
đem hàng đến bán. Những ngày đó Ma-ri ghé lại để mua thức ăn dự trữ, trả 
tiền bằng những đồng kẽm bà để trong một cái 
túi treo ở thắt lưng. 

Về đến nhà, Ma-ri bắt đầu nướng bánh mì. 
Trước tiên bà lấy lúa mạch trong hũ ra và bắt đầu 
xay giữa hai phiến đá xay. Cuối cùng thì cũng 
được đầy một tô bột. Bỏ thêm nước vào một tô 
nhỏ và nghiền khoảng một nắm tay bột nhồi cũ 
từ hôm trước vào để làm men cho bánh mì mới. 
Nếu có lễ lạc gì, bà sẽ nêm một chút mùi quế 
hoặc lá thơm vào cho bánh có mùi vị thêm. 

Cậu bé Giê-xu thích thú nhìn mẹ nhồi bột với nước trong một cái máng 
nhồi đặc biệt và ủ vài tiếng đồng hồ cho bột dậy lên. Sau đó Ma-ri nắn bột 
thành vài cái bánh tròn dẹp, cẩn thận chừa lại một ít men cho ngày hôm sau, 
và đem bánh bỏ vào lò nướng. 

Trong khi chờ bánh chín thì còn vô số công việc khác không kể hết được. 
Khi trời ấm áp, bà phải lên mái nhà để quấn sợi, dệt vải, mạng vá, giặt giũ, 
làm bơ, phó mát từ sữa dê… Chiều xuống thì bà vào trong nhà, chuẩn bị bữa 
ăn tối và thắp các đèn dầu trong nhà lên. 

GIA ÐÌNH 
GIÔ-SÉP, 
MA-RI 
VÀ GIÊ-XU 
TẠI 
NAXARÉT 
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Bữa tối rất đạm bạc nhưng thật ngon lành. Bên cạnh những món ăn chính, 
bánh mì, rượu nho, có thể có thêm cá khô mặn từ hồ Ga-li-lê hoặc gà luộc từ 
các trại nuôi gia súc trong vùng. Chỉ có những người giàu mới ăn thịt thường 
xuyên, còn gia đình của Giê-xu thì chỉ có cừu nướng hoặc dê trong các ngày 
lễ lớn mà thôi. Họ thường ăn các loại rau cải, đậu que, dưa leo, củ hành.. Ăn 
tráng miệng thì có trái vả, dưa, đậu các loại, nho hoặc lựu, tuỳ theo mùa. 
Thỉnh thoảng cũng có bánh ngọt. Không có đường, họ dùng mật ong và nước 
đậm đặc của trái nho hoặc trái vả để làm bánh. Sữa chua và phó mát cũng là 
một phần trong thực đơn. Trước khi dùng bữa, gia đình rửa tay và Giô-sép 
bắt đầu cầu nguyện cho bữa ăn. Họ ngồi vào chỗ, dùng bánh mì như là 
muỗng để múc đồ ăn trong dĩa. 

 Khi ăn, Giô-sép có thể kể lại những câu chuyện của các tổ tiên Do-Thái, 
bắt đầu từ thời Áp-ra-ham. Giô-sép cũng dạy cho con trai mình những điều 
luật phải giữ. Luật lệ và điều răn từ thời Môi-se đến thời đó đã được thêm 
thắt rất nhiêu, cho đến thời Chúa Giê-xu thì cũng phải hơn 600 luật lệ, nghi 
thức được viết và truyền miệng mọi người Do-Thái làm theo. 

Vào cuối ngày thì Giô-sép đi đến nhà hội cho buổi lễ tối, Giê-xu cũng 
thường hay đi chung với cha mình. Còn Ma-ri thì ở nhà, trước khi ngủ, bà 
đốt lửa trong lò lên để sưởi ấm. Những chiếc đệm để ngồi ăn cơm bây giờ 
được dùng làm giường ngủ mỗi tối. 
  
                                                
                 

 

 

 Ô chữ kỳ này đố về những 
nhân vật trong Kinh thánh, 
được sắp xếp thành từng đôi 
với nhau. 

1-8: Hai người 
con trai của thầy 
tế lễ Hê-li. 
2-9: Hai người 
con trai của Giô-
sép. 
3-6: Hai con sanh 
đôi của Giu-đa. 
4-10: Hai nàng 
dâu của Na-ô-mi. 
5-7: Hai vợ chính 
của Gia-cốp. 

 

Bích Thùy 
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hư đã kính trình bày với Quý Độc Giả trên Suối Thiêng 9, phát 
hành tháng 9/06, trong chu kỳ các tháng vừa qua chúng ta đã 

cậy ơn Chúa xây cất thêm 15 gian Nhà Tình Thương cho các gia đình 
tín hữu nghèo ở quê hương Việt Nam. Năm gian cấp cho khu vực Bạc 
Liêu đã hoàn tất. Mười gian còn lại, dành cho người sắc tộc H’mong ở 
tỉnh Daknông và người sắc tộc Stiêng ở tỉnh Bình Phước sẽ hoàn tất 
trước Mùa Giáng Sinh năm nay.  

Sau đây là hình ảnh các gian Nhà Tình Thương cấp cho những nhân 
sự phụ trách Điểm Nhóm thuộc Hội Thánh Báp-tít Nhàn Dân, Bạc  
Liêu: 
 

 
 

N 

NTT ND 2 :                
cấp cho vợ chồng 

Truyền Đạo  
Nguyễn-Trung-Kiên,  

phụ trách một  
Điểm Nhóm tư gia. 

 

NTT ND 1 :  
cấp cho  

Nữ Truyền Giáo  
Tạ-Mỹ-Chuộng.  

Cô là Thủ Quỹ của Ban 
Chấp Hành Tổng Hội 

Thánh Báp-tít Nhàn-Dân, 
đồng thời phụ trách một 

Điểm Nhóm tư gia. 
 

 

Từ cao thẳm tình thương lên tiếng gọi, 
Yêu Giê-xu nên lòng nặng yêu đời. 
Hành trang ta là sứ mệnh thiên đài, 
Trong cõi chết ta rao Lời Sự Sống. 

Đông-Thụy đề 
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Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ tiến hành việc tu bổ Nhà Thờ 

Nhàn Dân trong Quý I, 2007. Kế hoạch như sau : 
- Quét vôi lại toàn bộ nhà thờ. 
- Chỉnh sửa hệ thống đèn và quạt đã hư cũ. 
- Xây sửa lại hồ báp-tem. Tháng Tư vừa qua, trong khi làm Lễ Báp-

tem cho các tân tín hữu thuộc Hội Thánh Nhàn Dân, Mục Sư Tiến Sĩ 
Lanny Loe đã trợt té, vết thương trên tay rỉ máu luôn ba ngày, và Mục 

NTT ND 5 : 

cấp cho vợ chồng Phạm-
Thành-Dũng & Nguyễn-
Phương-Huệ. Nơi đây 

đang được  
tổ chức thành một 

 Điểm Nhóm tư gia. 

NTT ND 3 : 

cấp cho Bà Lâm-Thị-
Hoàng và con gái là 
Trương-Kiều Oanh. 

Cô Trương-Kiều-Oanh 
trước kia là một Nữ 

Truyền Giáo phụ trách 
chứng đạo vùng sâu 
Bạc-Liêu. Vì hoàn 

cảnh gia đình đã tạm 
ngưng chức vụ. 

NTT ND 4 : 

cấp cho vợ chồng Phạm-
Thành-Mãi & Nguyễn-

Thị-Trang. Nơi đây đang 
được tổ chức thành một  
Điểm Nhóm tư gia. 
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Sư đã phải lập tức kết thúc chuyến đi theo lời khuyên của một bác sĩ 
chuyên khoa Mỹ ở Saigon. Nhận thấy hồ báp-tem cần được làm hệ 
thống thoát nước, các nấc thang lên xuống phải xây lại và mở rộng 
thêm để tăng mức độ an toàn cho người làm lễ cũng như người nhận lễ 
báp-tem. 

- Xây một phòng Học Kinh Thánh dành riêng cho thiếu nhi. 
- Nâng cấp nhà vệ sinh hiện có và xây thêm một phòng nữa,  đủ dùng 

cho số tín hữu nhóm lại đông. 
Chúng tôi đã nhờ Mục Sư Nguyễn-Ngọc-Hiền hội ý với Mục Sư 

Nguyễn-Khắc-Nhẫn để lên một kế hoạch sửa chữa cụ thể, và sẽ cậy ơn 
Chúa bắt tay vào việc này ngay khi có thể. Xin Quý Độc Giả cầu thay. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho Chuyến Mục Vụ Truyền 
Giáo Thứ Chín cho quê hương Việt Nam, dự định thực hiện vào đầu 
năm 2007. Như thường lệ, một phái đoàn ở Hoa Kỳ sẽ trở về phối hợp 
với các lãnh đạo ở quê hương trong một chương trình làm việc bốn 
tuần gồm hai kế hoạch song song : Quảng bá niềm tin Cơ-đốc qua các 
công cuộc Truyền Giảng cho thân hữu, mở Khóa Huấn Luyện-Đào Tạo 
Nhân Sự…và bày tỏ niềm tin ấy bằng cách giúp đỡ anh chị em trong 
Chúa có hoàn cảnh khó khăn hay các công việc thiện nguyện khác. 

Tổng quát như sau: 
• Mở các lớp Huấn Luyện để góp phần đào tạo nhân sự. 
• Tổ chức các Chương Trình Truyền Giảng để đem Lời Hằng 
Sống của Đức Chúa Trời đến cùng những tâm hồn khao khát.  
• Cấp phát học bổng cho các học sinh nghèo nhưng hiếu học, 
là con em gia đình tín hữu trung kiên (USD120/phần/năm).  
• Thăm viếng, giúp đỡ số gia đình đầy tớ Chúa có hoàn cảnh 
khó khăn, phân phát quà cứu trợ cho các tín hữu nghèo đói, 
bệnh nhân cùi, người khuyết tật… 
• Tiếp tục xây cất Nhà Tình Thương cho tín hữu người sắc tộc 
(USD250/gian), và đào giếng để cung cấp nguồn nước trong 
lành cho dân chúng sống trong các vùng ô nhiễm 
(USD250/giếng). 

Nhằm mục đích đạt được kết quả cao nhất cho mục vụ, quy vinh 
Danh Chúa, chúng tôi tạm thời không nêu rõ thời gian và địa điểm của 
từng công việc. Sau khi hoàn tất công tác, các bản báo cáo với đầy đủ 
chi tiết kèm chứng từ cụ thể sẽ được gửi đến Quý Hội Thánh và Ân 
Nhân đã dự phần tham gia kế hoạch. Những hình ảnh đặc trưng cũng sẽ 
được đăng tải trên Suối Thiêng để độc giả các nơi dễ dàng theo dõi 
công việc, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa.  

Thay cho những gia đình khó khăn sắp được giúp đỡ, chúng tôi xin 
gửi đến quý vị lòng biết ơn và lời cảm tạ chân thành. Chúa là Đấng 
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thấy trong chỗ kín nhiệm, chắc sẽ đẹp lòng ban thưởng cho mỗi người 
chúng ta cách dư dật tùy theo sự giàu có vô lượng của Ngài. 
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Tồn quỹ tính đến ngày 31 tháng 8, 2006: USD10,016.00 ( mười nghìn 
không trăm mười sáu Mỹ kim chẵn) 
Thu trong kỳ : 
HTBT Salt Lake City, UT $50.00 – HTBT Tình Thương, SC $170.00  
Chi trong kỳ : không 
 
Tồn quỹ tính đến ngày 31 tháng 11, 2006: USD10,236.00 (mười nghìn 
hai trăm ba mươi sáu Mỹ kim chẵn). 
 
    Chân thành cám ơn Quý Vị. 

 
 

    Chuyện Cười 

Mục Sư Thanh Tra đến thăm một lớp Kinh Thánh Thiếu Nhi và hỏi : 
- Các con có biết ai đã phá vỡ thành Giê-ri-cô không ? 

Cả lớp im lặng. Chỉ vào một bé trai trông có vẻ thông minh, Mục Sư 
bảo : 

- Con, hãy nói cho ta biết ai đã phá vỡ thành Giê-ri-cô. 
Đứa bé mếu máo chực khóc. Thấy vậy, Cô Hướng Dẫn Viên nhỏ nhẹ 
can thiệp: 

- Thưa Mục Sư, em này hiền lắm; nó không phá vỡ thành Giê-ri-cô 
đâu ạ. 
Buồn lòng, trong giờ họp với Ban Chấp Hành Hội Thánh, Mục Sư 
than phiền: 

- Quý Ông nghĩ có buồn không, cả Cô Giáo lẫn học viên lớp Kinh 
Thánh Thiếu Nhi đều không biết ai đã phá vỡ thành Giê-ri-cô. 
Một Ông Chấp Sự ôn tồn đáp : 

- Mục Sư đừng buồn; đã lỡ vỡ rồi thì thôi. Chúng tôi sẽ cho xuất 
quỹ điều hành để tu bổ lại ngay lập tức ạ. 
      Bìm-Bịp sưu tầm 

AI PHÁ VỠ THÀNH GIÊ-RI-CÔ ? 
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    Nguyễn-Kim-Châu phụ trách
   
HTBT VN Sugar Land, TX $50.00 – Bà Cụ Lê-Công-Chánh, CO 
$100.00 – ÔB Lê-Xuân-Minh, CA $30.00 - Cụ Bà QPMS Nguyễn-
Văn-Vạn, CA $30.00 – ÔB Lâm-Phát-Tánh, CA $20.00 – BPN HTBT 
Austin, TX $20.00 – Tracy Tuyên-Trần, CA $20.00 – HTBT Tình 
Thương, SC $30.00 – HTBT Salt Lake City,  Utah $50.00 - Nguyễn-
Thị-Xuân-Hương, CA $20.00 - Nguyễn-Thị-Nở, CA $50.00 – ÔB 
Tống-Văn-Thường, Utah $50.00 – Nhân & Loan, San Diego, CA 
$100.00 – Minh-Hai, CA $20.00 – Liên-Chi Vilayvanh, AR $20.00 – 
Minh-Dy Hà, CA $20.00 – Nhạc Sĩ & Bà Vũ-Đức-Nghiêm, San Jose, 
CA $30.00 – ÔB Tống-Văn-Hổ $20.00 – HTTL VN Akron, OH $40.00 
– BPN HTBT VN Aurora, CO $100.00 – HTBT Englewood, CO 
$50.00 – BPN HTBT Phước-Hạnh, SC $40.00 - Cụ Bà Hứa-Thị-
Thông, CA $50.00 - Nguyễn-Phương-Thảo, WA $150.00 – ÔB 
Nguyễn-Văn-Lực, SC $50.00 - Trần Bình & Minh, CA $100.00 – Ô. 
Đào-Văn-Nhật, GA $100.00 – HTBT VN Jonesboro, GA $100.00 – 
Cô-Tùng, GA $100.00 – MS & Bà Huỳnh-Văn-Thông, GA $100.00 – 
ÔB Lê-Thanh-Nhã, LA $20.00 – Tôn-Nữ-Hương, LA $20.00 – MS & 
Bà Nguyễn-Văn-Kiên, CA $30.00 – Bà Trương-Soái-Huệ, CA $20.00 
– BPN HTTL Sống Mới, CO $100.00 – MS & Bà Đặng-Ngọc-Hồng, 
FL $25.00 – ÔB Đinh-Phùng-Xuân, CA $50.00 - Tuyết KO $20.00 – 
HTBT Sugar Land, TX $100.00 – ÔB Lâm-Thường-Châu, CA $100.00 
– MS & Bà Nguyễn-Sang, CA $50.00 – Ngô-Thị-Huệ & Đỗ-Thị-Ngọc-
Huệ, Canada CAN50.00 – Monteney Vietnamese Baptist, CA $20.00 – 
Bà Lê-Tuyết-Loan & Các con $300.00. 
Tổng cộng : USD2,515.00 & CAND50.00 
 

Chân thành cám ơn quý vị. 
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in Queensland, Úc-đại-lợi 
Vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, theo nguồn tin từ Wikinews cho 

biết Steve Irwin, người Úc với biệt danh “Người Săn Cá Sấu” (The 
Crocodile Hunter) đã bị ngạnh nhọn có gai 
độc của con cá đuối (stingray) đâm thẳng 
vào ngực và tim của anh gần bờ biển 
Cairns Queensland, Úc quốc trong khi anh 
đang quay phim dưới biển để làm tài liệu 
cho con gái nhỏ của anh trình diễn trên đài 
truyền hình.  Theo lời  của người sản xuất 
phim, cũng là bạn thân của Steve Irwin, 
ông John Stainton thì: “Steve quyết định 

quay vài khúc phim cho con anh, cháu Brindi.  Cùng ra khơi với Steve 
có những người quay phim đến nơi rặng đá ngầm ở Batt Reef để quay 
thêm một chút về các con cá đuối.  Khi Steve bơi đến phía trên  các con 
cá nầy thì cái đuôi nhọn của nó đã đâm thẳng vào ngực,  để lại một lỗ 
hổng nhỏ trên ngực của anh, và anh đã chết trước khi đoàn cấp cứu 
đến nơi.”  Theo ông Ross Coleman, Hải Học Viện trường Đại học 
Sydney, Úc quốc cho biết: “Đây là trường hợp hiếm có để một người 
bị chết từ sự tiếp xúc với ngạnh nhọn 
của cá đuối, và tôi không nhớ hay nghe 
bất cứ trường hợp nào tương tự như 
vậy.  Cá đuối có thể nguy hiểm nếu bị 
kích động và như là một huấn luyện 
viên bơi lặn dưới nước, bạn nghe nhiều 
người bị thương tích khi tiếp cận với 
nó, nhưng khó có thể làm chết người.” 

Cái chết của Steve Irwin được coi 

T 

 

 

 

TIN 
CÁC 
NƠI 

Bạn đọc thân mến, 
Thế giới của chúng ta vẫn tiếp tục căng thẳng với thù 

hận, tranh chiến, và một số tin tức thu lượm được đó đây 
trong chu kỳ các tháng vừa qua lại thêm một lần xác 
định tình trạng ấy. Đây là một sự kiện đáng buồn, vì hơn 
2,000 năm trước Vua Hòa Bình đã đến với trần gian, thế 
mà con người vẫn sống bất an chỉ vì không tiếp nhận 
Ngài.  

Cầu xin Mùa Giáng Sinh năm nay đem đến cho bạn 
đọc Suối Thiêng một sự thay đổi lớn, không phải vì 
quyền lực tối tăm đã thôi quấy phá chúng ta, mà chính vì 
tâm hồn chúng ta đã được neo chặt nơi Ngài, Hài Nhi 
Thánh, Chúa Bình An. 
    Linh-Sơn 
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như là một việc bất ngờ đã làm dao động rất nhiều người trên thế giới 
bao gồm các người lớn tuổi và trẻ em, ngay cả Thủ Tướng nước Úc, 
ông John Howard cũng đã nói rằng: “Gần như là bất ngờ và không 
tưởng tượng được về cái chết thình lình của Steve Irwin rất lạ lùng và 
không đúng lúc.” 
Được biết trong cuộc đời của Steve Irwin, anh đã xuất hiện trên các 

đài truyền hình ở Úc và Hoa Kỳ, nhất là đài truyền hình Animal Planet 
gần 50 tài liệu, thu hút rất nhiều người xem trên thế giới, khoảng 200 
triệu người, cũng như sách báo, các đồ chơi của trẻ em hầu hết đều có 
hình ảnh của anh. 

Steve hưởng dương 44 tuổi, để lại vợ, Terri và hai con, Brindi Sue 8 
tuổi và Bob 2 tuổi. 
 

in Bart Township, Pensylvania 
Vào sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 2006, Charles Carl 

Roberts IV đã vào phòng học của các em nhỏ người Amish và dùng 
súng bắn giết các em này, theo nguồn tin từ 
tờ báo USA TODAY đăng ngày 4 tháng 10 
năm 2006 tường thuật. Trong 10 cháu gái 
nhỏ có 5 cháu bị tử thương, 5 cháu khác bị 
trọng thương và Charles Carl Roberts IV 
cũng đã tự sát.  Nguồn tin cũng cho biết 
thêm trước khi hành động, Charles Carl 
Roberts IV đã nói với vợ anh rằng khoảng 
20 năm về trước khi anh còn là một  thiếu 
niên, anh đã “làm nhục” hai cô gái nhỏ bà con với anh khi họ còn ở 3 
và 5 tuổi, và hiện giờ thì anh cũng đang có ý định đó với các cháu gái 
trong phòng học.  Tuy nhiên sau việc khám nghiệm, cảnh sát nói rằng 
họ đã không tìm thấy Charles làm nhục các cháu, và những người thân 
trong gia đình anh cũng đã nói rằng họ không biết việc nầy. Được biết 
cha của Charles Carl Roberts IV, 32 tuổi, đã từng là viên chức cảnh sát. 
Anh lập gia đình với cô Mary Roberts trong 9 năm, và cô là Cơ-đốc-
nhân. Hai người có 3 con nhỏ tuổi từ 1 đến 7 sau khi con gái đầu lòng 
Elise sanh ra vào năm 1997, và từ trần sau đó chỉ trong vòng 20 phút. 

Cái chết của con gái đầu lòng đã làm cuộc 
đời của Charles thay đổi, và qua bức thư để 
lại cho người vợ thân yêu mà Ủy Viên Cao 
Cấp Cảnh Sát, ông Jeffrey Miller trong cuộc 
hội thảo với các phóng viên nhà báo đã trình 
qua có một phần như sau: “Anh không còn 
là người như trước từ cái chết của Elise,  và 

T 
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đã làm cho anh có đầy sự hờn ghét và thù hận. Anh ghét chính bản 
thân anh, ghét Thượng Đế, và như là một sự trống không mỗi khi chúng 
ta làm việc gì vui vẻ, anh vẫn nghĩ đến Elise là làm thế nào Elise đã 
không có mặt ở đây để chia xẻ với chúng ta, cho nên anh trở lại với ý 
nghĩ giận dữ.” Những  ý nghĩ hờn ghét và giận dữ này đã “sinh sôi nẩy 
nở” trong lòng của Charles theo thời gian; Vì thế anh đã dự định làm 
nguôi cơn giận bằng cách đến lớp học của các em nhỏ người Amish để 
hành động. Đây không phải là điểm chánh yếu mà Charles muốn đến, 
nhưng vì nó là nơi mà Charles ở gần, và việc anh làm chỉ là do sự thuận 
lợi mà thôi. 
 

in Tehran, Iran 
Vào ngày 3 tháng 11 năm 2006, theo nguồn tin từ tờ báo Press and 

Sun Bulletin cho biết, Iran đã phóng thử nghiệm khoảng 12 hỏa tiễn 
bao gồm Shahab-3 là loại có thể chứa đầu đạn nguyên tử hạt nhân với 
tầm bắn xa khoảng 1240 dặm dựa trên hỏa tiễn 
Nodong của Bắc Hàn, và có thể phóng xa đến 
Y-sơ-ra-ên. Vai trò điều động hùng mạnh của 
quân đội Iran là muốn ngăn chận các quyền lực 
của thế giới nơi vịnh Ba-tư, nghĩa là ba ngày sau 
khi các chiến hạm của Hoa Kỳ thực tập trên 
vùng biển Ba-tư. Được biết trước đó Iran đã 
từng tranh luận cùng các ủy viên cao cấp ở 
Washington rằng việc chế tạo các năng lượng 
nguyên tử hạt nhân chỉ dùng để phát điện.  Khi các phóng viên nhà báo 
hỏi Tổng Trưởng Ngoại Giao, Cô Condoleezza Rice về việc Iran thử 
nghiệm các hỏa tiễn, Cô nói: “Họ đang biểu dương rằng họ là hùng 
mạnh. Tôi nghĩ họ không chú trọng đến Ban An Ninh đang chú ý đến 
họ, và Iran sẽ bị tổn thương nặng nề nếu họ biết việc họ đang làm. Họ 
đang cố gắng phô trương cùng thế giới rằng quý vị không thể nào ngăn 
chận chúng tôi trong việc chế tạo nguyên tử hạt nhân.”   

Các đài truyền hình của Iran cũng đã trình bày vài loại hỏa tiễn đã 
thử nghiệm trên các giàn phóng di động. Và trong cuộc hội thảo cùng 
Liên Hiệp Quốc trong đó có Hoa Kỳ, Anh quốc và Pháp, Tướng chỉ 
huy an ninh của Iran, ông Yahya Rahim Safari nói: “Chúng tôi muốn 
chỉ định đây là các vũ khí phòng vệ của chúng tôi để chống lại kẻ thù 
và hy vọng rằng họ hiểu thông điệp của chúng tôi.”  

Bộ Trưởng Quốc Phòng của Y-sơ-ra-ên, ông Ben-Elie cũng nói: 
“Iran đang bước theo con đường của Bắc Hàn, cho nên đây không 
phải là vấn đề của Y-sơ-ra-ên mà là của cả thế giới.” Lời nói này có ý 

T 
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chỉ về Bắc Hàn vài tháng trước đó cũng đã thử nghiệm và phóng ra các 
hỏa tiễn có tầm bắn xa. 
 

ác mẩu tin vừa nêu trên gợi cho chúng ta những suy nghĩ gì ? 
Đời người ngắn ngủi ? Trẻ em bị chết đau thương vì sự hờn ghét 

cá nhân ? Lòng người kiêu ngạo ? Vũ khí phô trương ? Tất cả những 
điều này đều nói lên rằng đời sống con người lúc nào cũng ở trong tình 
trạng lo lắng, ưu tư và người luôn có sự tranh chấp, không ai muốn 
mình thua thiệt, không ai nuốn mình là kẻ thất bại, và cũng không ai 
muốn tha lỗi cho kẻ khác khi họ gây hại đến người thân thương của 
mình. Vâng, đúng vậy, theo tâm lý chung của quý vị và tôi, đây là việc 
rất khó để tha lỗi người khác, nhưng qua việc làm của những người 
Amish, dù có sự thương tâm đau khổ, nhưng với niềm tin tuyệt đối 
trong Chúa, họ đã chấp nhận, đã sẵn sàng bước đi theo lời dạy của 
Chúa Giê-xu như Ma-thi-ơ đã ký thuật: ‘Nếu mỗi người trong các 
ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời 
cũng sẽ xử với các ngươi vậy’ (Ma-thi-ơ 18:35). Chúa không chỉ dạy 
dỗ bằng lời nhưng cũng thể hiện qua hành động của Ngài; khi bị những 
người gian ác đóng đinh trên cây thập tự nơi đồi Sọ Gô-gô-tha, Đấng 
giàu lòng yêu thương của chúng ta đã dâng lời cầu xin cùng Cha Thiên 
Thượng: ‘Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì’ 
(Lu-ca 23:34). Là con dân Chúa, chúng ta có nên oán ghét ai không ? 
hờn giận không ? Có nên hờn trách Chúa không, khi hoạn nạn, khó 
khăn đến trong đời sống của chúng ta, như trường hợp của Charles Carl 
Robert IV ? Có tìm mọi cách để hả giận, để trả thù không ? Hay chúng 
ta sẵn sàng nới rộng vòng tay yêu thương tha thứ mà cách đây gần hai 
ngàn năm Đấng Yêu Thương đã từng đổ huyết vô tội để chết thay cho 
tội lỗi của nhiều người, trong đó có quý vị và tôi ? Khó khăn lắm phải 
không thưa quý vị ? Nhưng nếu chúng ta hết lòng hết sức muốn noi 
theo sự dạy dỗ của Ngài, xem như khuôn vàng thước ngọc cho đời 
sống, thì chắc Ngài sẽ sẵn lòng đáp lời cầu xin và giúp đỡ chúng ta làm 
thành việc ấy theo như ý định tốt lành và đời đời của Ngài vậy. A-men!  
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

http://en.wikipedia.org 
http://www.usatoday.com/ 
http://www.pressconnects.com/ 
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HỘP THƯ BẠN ĐỌC 
 
Nhằm mục đích giúp cho việc phát hành Suối Thiêng được dễ dàng, 
thuận lợi, xin Quý Độc Giả quan tâm hỗ trợ Toà Soạn các việc sau đây: 

• Xin báo cho chúng tôi biết nếu Quý Vị muốn tiếp tục nhận 
Suối Thiêng trong năm 2007. Xin cho biết số lượng cần dùng 
và địa chỉ nhận báo thuận tiện nhất. 

• Xin báo cho chúng tôi biết mỗi khi Quý Vị dời chỗ ở hoặc thay 
đổi địa chỉ nhận báo để tránh tình trạng báo bị trả về và Tòa 
Soạn bị phạt. 

• Dâng hiến cho Suối Thiêng, trên check xin Quý Vị vui lòng ghi 
rõ Suối Thiêng, và gửi về địa chỉ Tòa Soạn. Xin đừng đề tên 
chúng tôi. 

• Viết check hộ người khác, phần memo nhớ ghi tên người dâng. 
Phiếu Ủng Hộ xin đề tên người nhận báo.  

• Sau hết, những chi tiết trên Phiếu Ủng Hộ xin vui lòng dùng 
CHỮ IN HOA. Xin đừng viết tháo hoặc chữ viết tay bay bướm 
để giúp chúng tôi đọc đúng tên & địa chỉ của Quý Vị.  

• Xin chân thành cám ơn.   
• Chúa ban phước. 

              Suối Thiêng 

 

 

BẠN THÂN MẾN, 
Sau khi đọc xong quyển báo nhỏ này, 

nếu Quý Bạn muốn tìm hiểu thêm về Niềm 
Tin của người Cơ-đốc, xin vui lòng liên lạc 
với một Hội Thánh Tin Lành hoặc Tin 
Lành Báp-tít trong vùng Bạn ở, chắc chắn 
sẽ được hoan nghênh và tận tình giúp đỡ. 

Cầu xin Chúa đưa dẫn Bạn đến Nguồn 
Ơn Cứu Rỗi của Ngài. 

 
   Suối Thiêng 

 

 


