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Bạn đọc thân mến, 
Khi tôi viết lá thư này gửi bạn thì cánh cổng nặng nề của 

năm 2018 đầy biến loạn cũng đang dần khép lại sau lưng, 
nhường chỗ cho năm 2019 lừng lững tiến về đối mặt chúng ta 
với biết bao viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp. Thật ra, từ một 
thuở rất xa xưa nào đó, lúc con người còn chưa biết viết nên 
lịch sử của chính mình, thì ngay trong các câu chuyện truyền 
miệng của tiền nhân, những bài vè hay lời ca dao người bình 
dân cùng hát nhau nghe theo dòng đời nhọc nhằn kiếm 
sống…đã phảng phất nỗi trăn trở bất an, và niềm ước mơ được 
vui hưởng những tháng ngày bình đạm nơi làng mạc quê hương 
trong hạnh phúc tình người. Đời là bể khổ mà, triết thuyết nhà 
Phật nói vậy! Cho nên, một khi đã sinh ra trong cuộc thế xoay 
vần thì mọi dân tộc mọi quốc gia đều như cùng chung số phận. 
Cũng có nội chiến ngoại xâm hay đồng khô nước lũ. Cũng có 
những cảnh đời ngang trái bất công, “trời nắng chang chang, 
người trói người.” Dù vậy, có lẽ chưa bao giờ như bây giờ, mỗi 
sáng sớm chúng ta thức dậy với hàng loạt tin tức về thiên tai 
nhân họa dồn dập dấy lên từ bốn phương tám hướng. Và đang 
khi tội ác với thiên hình vạn trạng cứ tăng tiến không ngừng, thì 
đạo đức nhân luân lại điên cuồng xuống dốc. Ngày nay, những 
giá trị tinh thần cao đẹp tổ tiên ta từng trân trọng và sẵn sàng 
đổ máu xương để gìn giữ lấy đã bị xã hội tân tiến cho là lạc 
hậu, vất bỏ bên lề. Cũng ngày nay, người ta đang thản nhiên 
chứng kiến, thậm chí hãnh diện thực hiện những gì mà cách đây 
chỉ mấy mươi năm thôi, chỉ cần nói đến cũng là điều hổ thẹn. 

Tạ ơn Chúa, đang khi thế lực tối tăm không ngừng vây bủa, 
thì ảnh hưởng của Cơ Đốc Giáo lại đồng thời tỏa rộng, lan 
nhanh đến khắp các đầu cùng đất, mà Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu 
Giáng Sinh được thế giới tưng bừng tổ chức hàng năm là một  
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 minh chứng hùng hồn. Thật vậy, cứ mỗi lần Đông đem giá rét 
trở về sau một năm đi vắng, thì hầu như không khí trong mọi 
thành phố ở khắp mọi nơi đều rộn rã hẳn lên, chuẩn bị cho ngày 
Đại Lễ. Giáo đường vọng vang tiếng hát. Phố sá lấp lánh hoa 
đèn. Người mẹ hiền ân cần sắm sửa những thực phẩm ngon 
lành nhất cho gia đình sum họp trong bữa ăn tối Giáng Sinh. 
Người cha già chăm chút dựng cây thông Noel thật đẹp, thật 
cao trước cổng nhà, để đứa con xa…đường về không lạc lối. 

 
Vài bạn đọc thân thương điện thoại cho tôi trước lễ, than 

phiền rằng ngày nay người ta xem Lễ Giáng Sinh như là một dịp 
để đàn đúm vui chơi hơn là suy gẫm vì sao Đấng Thánh phải 
lâm phàm. Vâng, con người có thể quên Thiên Chúa, nhưng từ 
thuở hồng hoang Chúa vốn chẳng quên người. Đó là tại sao 
hàng năm chúng ta có Lễ Giáng Sinh. Là vì tôi trộm nghĩ, dù 
trong bất cứ ý nghĩa hoặc tình huống nào, thì Lễ Giáng Sinh 
vẫn là câu chuyện của TÌNH TRỜI dành cho nhân loại đang 
sống thiếu yêu thương, là LỜI PHÁN HỨA BÌNH AN cho một 
thế giới lạc lầm đang cuống cuồng trong hoạn nạn. Và nếu bạn 
cho rằng đó chẳng qua chỉ là chút cảm nhận của riêng tôi, thì 
hãy nhớ đến hàng tỷ người trải biết bao thế hệ, mà kinh nghiệm 
đổi đời của họ là lời xác chứng thiết thân về tình yêu thương 
huyền nhiệm của Đức Chúa Trời: đủ quyền năng để toàn cứu 
những kẻ thuộc về Ngài; đủ bao dung để tha thứ mọi tội nhân; 
và cũng đủ nhẫn nại để đợi chờ phút quay về của những linh 
hồn hoang lạc. Cho nên tôi thật lòng tin quyết, dù bây giờ vẫn 
còn một số cá nhân hay đôi ba dân tộc nào đó đang xem Lễ 
Giáng Sinh chỉ là một loại “lễ lớn,” một dịp hội hè không hơn 
không kém…nhưng rồi sẽ có một ngày, khi nếm trải tình đời 
đắng cay đen bạc họ sẽ khao khát tình Trời chân thật, ấm 
êm…và trong cơn bão loạn triền miên của tranh chiến mệt 
nhoài, họ sẽ thấu hiểu ý nghĩa tuyệt vời của cụm từ “bình an 
dưới thế’ các thần sứ đã hoan ca đêm Hài Nhi Thánh vào đời. 

Cũng với lá thư này, chúng ta cùng nhau nhìn lại những 
sinh hoạt của Suối Thiêng 2018. Tạ ơn Chúa, trong năm này 
Tập San đã có thể tiếp tục làm trọn phận sự của một văn phẩm 
Cơ Đốc, đem Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời theo từng 
trang giấy nhỏ như cánh chim thiêng không mỏi mệt bay đến tận 
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các phương trời xa. Nhiều trước giả quen thuộc vẫn ở lại với 
chúng tôi; bên cạnh đó, có lẽ bạn cũng nhận thấy sự góp phần 
của một số cây bút mới. Làm việc âm thầm nhưng tận tâm tận 
lực, họ sử dụng ân tứ Chúa ban để theo đuổi ước vọng chung 
của Ban Biên Tập từ buổi đầu tiên, ấy là cố gắng làm sao để 
Suối Thiêng xứng đáng trở thành người bạn thân của mọi gia 
đình Cơ Đốc, và là một công cụ hữu ích cho việc rao giảng Tin 
Lành.  

Trong năm tới 2019, chúng ta vẫn sẽ phát hành tập san mỗi 
sáu tháng một lần với hình thức hiện nay, dài 120 trang, bìa in 
mầu trên giấy láng và đóng gáy vuông. Nhiều bạn đọc điện 
thoại về “thắc mắc” với Tòa Soạn, “Sao không phát hành mỗi 
tam cá nguyệt như trước? Gặp khó khăn gì? Bài viết hay là tài 
chánh?”. Thật tình mà nói, nhờ ơn Chúa chúng tôi không gặp 
khó khăn nào về cả bài viết lẫn tài chánh. Hầu hết những đầy tớ 
Chúa nặng lòng với công cuộc quảng bá hồng ân cứu chuộc của 
Đức Chúa Trời cho cộng đồng người Việt đang sống trên các 
đất nước tạm dung, đều sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi hợp tác 
của chúng tôi. Suối Thiêng thêm trang, cần thêm tiền. Bưu phí 
tăng cao, lại cần thêm tiền. Nhưng Chúa vẫn cho đầy đủ như đã 
cung cấp cho ta thực phẩm mỗi ngày. Còn vấn nạn thực sự của 
Suối Thiêng, chúng tôi sẽ xin phép được trình bày trong kỳ báo 
tới. 

Sau hết, và cũng với lá thư này, thay cho toàn Ban Biên 
Tập, chúng tôi xin thân kính gửi đến Bạn Đọc lời chúc mừng 
Giáng Sinh có chút muộn màng, và một Năm Mới với mọi ơn 
lành trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. 

 
Thân mến, 
NCB 
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Đời ta như chiếc lá vàng 
Trên ngàn cánh gió thu sang lưng trời. 

Lá bay lạc lối chơi vơi 
Xa lìa nguồn cội một đời héo khô. 

Lá bay, bay mãi, về mô? 
Cõi trần một chốn hư vô lạ thường. 

Hãy trở lại với TÌNH THƯƠNG. 
Tình Yêu Thiên Chúa là đường ta đi... 

 
ài thơ “Cội Nguồn” này đã được sáng tác khá lâu rồi khi 
tôi cảm nhận tình yêu thiên thượng trong đời sống của 

chính mình.  Ngài đã đến thế giới này để tìm và cứu nhân loại 
nói chung và chính mình tôi nói riêng. 

Có thể nói hầu như mọi người trên thế giới này đều biết Mùa 
Giáng Sinh, nhưng không phải ai cũng biết Chúa Giê-xu là trọng 
tâm của Mùa Giáng Sinh.  Lễ Giáng Sinh là ngày lễ mừng Chúa 
Cứu Thế Giê-xu giáng trần để cứu chuộc nhân loại.  Người Việt 
cũng thường gọi lễ Giáng Sinh là Nô-ên, phiên âm từ tiếng Pháp 
“Noel.”  Tiếng Anh dùng chữ Christmas gọi cho lễ Giáng Sinh.  
Chữ Christmas bắt nguồn từ hai chữ Cristes Maesse, the Mass 
of Christ, Thánh lễ của Cứu Chúa; tiếng Latin là Dies Natalis, 
tiếng Ý là It Natale và tiếng Ðức là Weihnachtsfest. 

 
Chữ Giê-xu có nghĩa là Chúa Cứu Thế.  Sau khi loài người 

sa ngã, Đức Chúa Trời đã hứa ban một Đấng Cứu Thế ra từ 

B 
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dòng dõi người nữ, sẽ dày đạp đầu con rắn là quỉ vương (Sáng 
thế ký 3:14-15.)  Là Chúa Cứu Thế, Ngài đến để làm một Sinh 
Tế Trọn Vẹn đền tội cho nhân loại.  Thiên sứ đã phán với Giô-
sép, vị hôn phu của Ma-ri, để mặc khải sự chịu thai mầu nhiệm 
này. Theo Phúc-âm Ma-thi-ơ 1: 18 Vả, sự giáng sinh của Đức 
Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã 
hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã 
chịu thai bởi Đức Thánh Linh.  19 Giô-sép chồng người, là người 
có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để 
nhẹm.  20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của 
Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán 
rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm 
vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.  
21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính 

con trai �y s� c�u dân mình ra kh�i t�i. 

Chữ Christ có nghĩa là Đấng Được Xức Dầu.  Trong Cựu 
Ước, khi một người được xức dầu là để làm (1) Thầy Tế Lễ, (2) 
Người Tiên Tri, (3) Vua.  Chúa Christ được xứa dầu để làm trọn 
cả ba chức vụ này.  Là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Ngài dâng 
chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại.  Là Tiên Tri Đến 
Từ Trời, Ngài công bố chương trình cứu chuộc của Đức Chúa 
Trời cho nhân loại.  Là Vua Đời Đời, Ngài đang ngồi bên hữu 
của Đức Chúa Cha, tể trị cả càn khôn và sẽ tái lâm trong đại 
quyền đại vinh.  Luca 1: 30 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, 
đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.  31 Nầy, 
ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. 
32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất 
Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là 
tổ phụ Ngài.  Luca 2: 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì 
nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui 
mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã 
sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. 

Chúa Giê-xu giáng thế đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại.  
Trước Chúa giáng sinh được ký hiệu là B.C (Before Christ - 
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Trước Chúa) và A.D (Anno Domini - Năm của Chúa chúng ta).  
Sự kiện giáng sinh của Cứu Chúa Giê-xu đã được tiên tri hàng 
ngàn năm trước.  Ðặc biệt trong Kinh-Thánh Cựu Ứớc đã sinh 
động trình bày những lời tiên tri này.  Ngài giáng thế để giầy đạp 
quyền lực của quỉ vương Sa-tan.  ‘‘Người sẽ giày đạp đầu mầy, 
còn mầy sẽ cắn gót chân người’’ (Sáng thế 3:15).  Nơi chốn 
giáng sinh của Ngài tại làng Bết-lê-hem, tỉnh Giu-đê, nước Do-
thái đã được tiên tri trước khoảng 700 năm.  ‘‘Hỡi Bết-lê-hem 
Ep-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ 
nơi ngươi sẽ ra cho Ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc 
tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng’’ (Mi-chê 5:2).  
Ngài được sanh bởi một nữ 
đồng trinh đã được tiên tri 
trong sách Tiên Tri Ê-sai.  
‘‘Vậy nên, chính Chúa sẽ ban 
một điềm cho các ngươi: nầy 
một gái đồng trinh sẽ chịu 
thai, sanh ra một trai, và đặt 
tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 
7:14).  Một ngôn sứ dọn 
đường cho Ngài ‘‘Nầy, Ta sai 
sứ giả Ta, người sẽ dọn 
đường trước mặt Ta; và Chúa 
mà các ngươi tìm kiếm sẽ 
thình lình vào trong đền thờ 
Ngài, tức là thiên sứ của sự 
giao ước mà các ngươi trông 
mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy (Ma-la-
chi 3:1).  Theo các học giả của Kinh Thánh cho biết có hơn 300 
lời tiên tri về Chúa Giê-xu đã được ứng nghiệm một cách chi tiết 
ở trong Kinh Thánh.     

 
Trọng tâm của Mùa Giáng Sinh là Chúa Giê-xu Christ.  

Chính Ngài phán: ‘‘Ta là Con Ðường, Chân Lý và Sự Sống’’ 
(Giăng 14:6).  Tại sao Ngài là Con Ðường, Chân Lý và Sự Sống 
lại rất quan trọng, và điều này có ý nghĩa gì? 
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CON ĐƯỜNG 
Con Ðường Tốt Lành.  Có một con đường giữa Ðức Chúa 

Trời và con người ngay từ buổi ban sơ khi Ngài tạo nên loài 
người.  Con đường đó chính là mối liên hệ tốt lành giữa Trời và 
người.  Ðức Chúa Trời đặt loài người vào Vườn Ðịa Ðàng và 
loài người được tận hưởng khu vườn tuyệt đẹp này.  ‘‘Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, 
và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.  Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; 
giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.  
Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra 
làm bốn ngả.  Tên ngả thứ nhứt là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ 
Ha-vi-la, là nơi có vàng.  Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ 
hương và bích ngọc.  Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh 
xứ Cu-sơ.  Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ 
cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát.  Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ 
vườn.  Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi 
được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây 
biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn 
chắc sẽ chết’’ (Sáng 2:8-17) 

Con Ðường Tốt Lành Bị Ðóng.  Nhưng từ khi ông bà A-
đam và Ê-va phạm tội, không vâng phục Ngài, mối liên hệ giữa 
Trời và Người bị ngăn cách.  Ðức Chúa Trời đuổi loài người ra 
khỏi Vườn Ðịa Ðàng, rồi đặt tại phía đông của vườn các thần 
chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây 
sự sống (Sáng 3:24).  Vì loài người phạm tội và sống trong tội 
lỗi, cho nên con đường dẫn đến cây sự sống bị đóng lại.  Ðức 
Chúa Trời không muốn loài người sống đời đời trong đau khổ và 
tội lỗi, cho nên Ngài đã không cho họ ăn trái của cây sự sống.  
Con đường đến với Ðức Chúa Trời bị đóng lại, loài người đã bị 
ngăn cách với chính Ðấng Tạo Hóa của mình.   

Nhu Cầu Mở Lại Con Ðường.  Con người không thể sống 
mà không có mối liên hệ với Ðấng Tạo Hóa, như người con 
sống không thể không liên hệ với cha của mình.  Nhu cầu mở lại 
Con Ðường giữa Trời và người là điều kiện hết sức cần thiết và 
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cấp bách.  Ai có thể làm điều này?  Chắc chắn con đường thiên 
thượng không thể do loài người mở được vì không ai có thể với 
tay đến tận trời.  Như vậy con đường được khai mở phải bắt 
đầu từ Trời.   

Chúa Giê-xu Là Con Ðường.  Trong tình yêu thương vô bờ 
của Ðức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã 
bằng lòng nhập thế nhập thể làm người hầu mở ra con đường 
giao thông giữa Trời và người. 

‘‘Vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào 
nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua 
cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một 
thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta 
hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới 
sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến 
gần Chúa.’’ (Hêb 10:19-22) 

 
CHÂN LÝ 
Thế Giới Tối Tăm.  Thế giới dưới sự thống trị của ma-quỉ 

không có chân lý vì chính Sa-tan là kẻ nói dối và là cha của sự 
nói dối.  ‘‘Vừa lúc ban đầu nó (ma-quỉ) đã là kẻ giết người, chẳng 
bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu.  Khi nó nói 
dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha 
sự nối dối’’ (Giăng 8:44).  Loài người sống trong một thế giới mù 
lòa, gian dối và không có lẽ thật.  Ma-quỉ là vua của chốn không 
trung mờ tối này và mục tiêu của nó là cướp, giết và hủy diệt loài 
người (Giăng 10:10a).  Ma-quỉ đảo ngược chân lý của lời Chúa.  
Tại Vườn Ðịa Ðàng, Sa-tan, trong hình con rắn, đã bẻ cong lời 
Chúa và khiến tổ phụ loài người phạm tội.  Trong câu chuyện 
Chúa Giê-xu bị ma-quỉ cám dỗ cho chúng ta thấy Sa-tan dùng 
lời Chúa theo tà ý của nó.   

Thế Giới Cần Chân Lý.  Sống dưới sự ảnh hưởng của thế 
lực tà linh, loài người rất cần chân lý vì chân lý đến từ Ðức Chúa 
Trời.  Tất cả nhân loại đang lầm lạc vì sự ảnh hưởng của tà linh.  
Mọi người như đang ở trong một căn phòng tăm tối, ai cũng lần 
mò tìm lối thoát nhưng không ai tìm được.  Giữa bầu trời u ám 
của tà linh, tội lỗi và sự chết, con người rất cần ánh sáng của Lẽ 
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Thật.  Sự chiếu sáng của Chân Lý từ Trời là điều trông mong lớn 
lao nhất của nhân loại.    

Chúa Giê-xu Là Chân Lý.  Phúc âm Giăng 1:14 xác định 
rằng Chúa Giê-xu đã trở thành người ở giữa chúng ta, đầy ơn 
và chân lý.  Chúa Giê-xu là Chân Lý và chính Ngài giải bày Chân 
Lý của Ðức Chúa Trời đến cho loài người.  Trong Chúa Giê-xu 
con người nhận được chân lý và chân lý giải phóng con người.  
‘‘Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để 
đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà 
được cứu rỗi.’’ (Giăng 3:17).   

 
SỰ SỐNG 
Mọi Người Ðều Phải Chết.  Như mạng lệnh Chúa truyền 

cùng tổ phụ loài người ‘‘Một mai ngươi ăn chắc phải chết.’’  Loài 
người không vâng phục Ðấng Tạo Hóa, đó là tội lỗi.  Cho nên, 
bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có 
sự chết, thì sự chết đã trả qua trên hết thảy mọi người, vì mọi 
người đều đã phạm tội (Rôma 5:12).   

Tình Yêu Thiên Chúa.  Tình yêu của Trời thì thật bao la bất 
tận.  Ai ở trong tình yêu đó mới hiểu được tình yêu của Ngài.  
Ngài yêu chúng ta khi 
chúng ta còn là kẻ có tội 
thì Chúa Cứu Thế vì tội 
lỗi của chúng ta mà chịu 
chết.  Ngài mang lấy mọi 
gánh nặng tội lỗi, mọi 
hình phạt bởi tội lỗi ở trên 
thập tự giá.  Thập tự giá 
là bàn thờ dâng Sinh Tế 
Tốt Lành Trọn Vẹn để 
chuộc tội lỗi cho mọi 
người tin Ngài.  Tình yêu 
Thiên Chúa trọn vẹn mọi 
bề.  Bề Rộng của tình yêu Ngài là ban sự cứu chuộc cho cả 
nhân loại.  Bề Dài của tình yêu Ngài là sự bảo tồn cho đến đời 
đời.  Bề Cao của tình yêu Ngài với tận đến Thiên Ðàng, nơi sắm 
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sẵn cho nhân loại mới.  Bề Sâu của tình yêu Ngài là tình yêu tận 
hiến, Thượng Ðế chịu chết đền tội cho con người.  Tình yêu ấy 
đã vượt quá mọi tình yêu của con người và ngôn ngữ của loài 
người cũng không diễn tả được.   

Chúa Giê-Su Là Sự Sống.  Ngài là Ðấng Trung Bảo duy 
nhất giữa Trời và người; nhờ Ngài mà loài người được sống.  
Chính Ngài phán, ‘‘Đây là Ý muốn của Cha Ta, phàm ai nhìn 
Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn Ta, Ta sẽ làm cho 
kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt’’ (Giăng 6:40).   

 
Cuộc đời của bạn sẽ trôi qua một cách vô vị nếu bạn không 

có Chúa Giê-xu, Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc của đời 
sống mình.  Vì Ngài là: Con Ðường, Chân Lý và Sự Sống. 
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His Declaration of 

Children's Rights included 
forward-thinking rights of the 
child to love, respect, 
education, and optimal 
conditions for development; to 
be himself, to make mistakes, 
to be taken seriously, to have 
secrets, to commune with God, 
and -- lastly -- to die 
prematurely.  He was 
impressed with the dignity with 
which a child faced death.  
Korczak was a practitioner, not 
just a theorist.  He developed 
strategies and observed the 
results.  He continued to write 
both professional articles and 
novels.  His were the first 
stories in which the heroes 
were children.  "I am," he said, 
"a doctor by education, a 
pedagogue by chance, a writer 
by passion, and a psychiatrist 
by necessity."  He extolled the 
magic of childhood, "when all 
the senses are open", observing 
that if children only knew how 
unhappy adults were, they 
would never want to grow up. 

 
In 1914 he was again 

drafted by the Russian army, 
serving for four years on the 
eastern front.  During this 
period, he wrote "How to Love 

 

Bản Tuyên Ngôn Nhân 
Quyền của Trẻ Em bao gồm 
những quyền cấp tiến dành cho 
trẻ em được yêu thương, tôn 
trọng, được giáo dục và có điều 
kiện chọn lựa để phát triển; phải 
là chính mình, có lầm lỗi, được 
cứu xét nghiêm túc, có quyền 
giữ bí mật, được tương giao với 
Đức Chúa Trời – và cuối cùng – 
chết lúc chưa trưởng thành. Ông 
có ấn tượng về sự cao cả của 
một đứa bé đối diện với cái chết. 
Korzak là một người thực tế chứ 
không phải là lý thuyết gia. Ông 
phát triển chiến lược và quan sát 
kết quả. Ông tiếp tục viết cả 
những tiểu thuyết và tạp chí 
nghề nghiệp. Những tác phẩm 
của ông là những câu chuyện 
đầu tiên trong đó những anh 
hùng là những đứa trẻ. Ông nói, 
“Qua việc học tôi là bác sĩ, do 
tình cờ tôi là nhà sư phạm, do 
nhiệt tình tôi là nhà văn, và do 
nhu cầu tôi là nhà tâm lý học”. 
Tôi ca tụng tính thần kỳ của tuổi 
thơ, “khi tất cả những giác quan 
của chúng đều mở ra”, hãy quan 
sát nếu trẻ em biết cha mẹ 
chúng là người lớn không hạnh 
phúc như thế nào, thì chúng sẽ 
không bao giờ muốn lớn lên cả.     

 
Vào năm 1914, một lần nữa 

ông bị động viên vào quân đội 
Liên xô, phục vụ bốn năm ở tiền 
tuyến phía đông. Trong thời gian 



Suối Thiêng 54 14 

a Child".  His return to the 
orphanage at the end of World 
War One was brief, as he was 
again conscripted, this time by 
the new Polish army for their 
war against the Soviets.  His 
service was cut short when he 
contracted typhus.  His mother 
nursed him, caught the disease 
herself and died.  Henryk 
Goldszmit never forgave 
himself for being, so he 
thought, the cause of her death. 

 
The years between the 

world wars saw Janusz 
Korczak's fame grow.  He was 
recognized as a visionary 
pediatrician.  He founded a 
newspaper for, about, and 
written largely by children.  As 
"the Old Doctor" he began a 
popular radio program devoted 
to children's matters.  He 
addressed the children as 
adults, and the adults as 
children.  By the early thirties, 
he was widely known 
throughout Europe as a leading 
author and advocate for the 
disadvantaged young.  In 1933 
he was awarded the Silver 
Cross of Restored Poland, a 
decoration given to only a select 
few for their contributions to 
Polish society.  At the award 
ceremony, as he was being 
praised by the Minister of 
Social Affairs, Korczak got up 
and walked out of the room.  
The surprised dignitaries didn't 
know if this was a display of his 

nầy, ông viết cuốn, “Làm Thế 
Nào để Yêu Một Đứa Trẻ”.  Vào 
cuối Thế Chiến Thế giới Lần Thứ 
Nhất, ông trở về Cô Nhi viện, 
nhưng thời gian  rất ngắn, rồi 
ông lại bị động viên vào quân đội 
mới của Ba lan vì họ chống lại 
Liên Xô. Thời gian phục vụ của 
ông cũng lại rất ngắn vì ông bị 
sốt xuất huyết. Mẹ ông chăm sóc 
ông, nhưng bà lại lây bệnh nên 
qua đời. Henryk Goldszmit 
chẳng bao giờ tha thứ cho mình 
vì ông nghĩ do chứng bệnh sốt 
xuất huyết nầy mà mẹ ông qua 
đời. 

 
Những năm giữa hai cuộc 

thế chiến thì danh tiếng của 
Janusz Korczak nổi lên. Người 
ta nhìn nhận ông là một bác sĩ 
khoa nhi có tầm nhìn rộng lớn. 
Ông ra một tờ báo, chỉ viết phần 
lớn về trẻ em. Là “Bác Sĩ Già” 
ông bắt đầu mở chương trình 
phát thanh phổ biến chuyên mục 
trẻ em. Ông nói đến những trẻ 
em như người lớn, và người lớn 
như trẻ em. Đầu thập niên ba 
mươi, ông nổi tiếng khắp Âu 
châu như là tác giả dẫn đầu và 
người binh vực cho lớp trẻ thất 
vọng. Vào năm 1933, ông lãnh 
giải Thập Tự Bạc của Ba Lan 
Phục hồi, một tấm huy chương 
chỉ dành cho một số ít người 
được chọn lựa trong việc góp 
phần cho xã hội Ba lan. Ở buổi 
lễ nhận giải, khi được Bộ Trưởng 
Xã hội ca ngợi, thì ông Korczak 
đứng dậy và bước ra khỏi 
phòng. Những người quyền quí 
trong buổi lễ ngạc nhiên không 
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well-known eccentricity or a 
deliberate insult.  After the 
speech and applause, Korczak 
returned and apologized.  He 
could not, he said, listen to 
such undeserved praise.  He 
accepted the award not as a 
personal tribute, but as a 
command to work harder.  In 
1937 he was given Poland's 
highest award for literature. 

 
The 1930s were also a 

period of increasingly dark 
clouds spreading across 
Europe.  Anti-Semitic 
sentiment and policies were 
sweeping out of Nazi Germany 
and across Poland.  Powerful 
Poles forced "the Old Doctor" 
off the air.  "Why let a Jew 
educate Polish children?"  
Korczak also lost his positions 
on Warsaw's Juvenile Court 
and on the board of a school he 
had founded.  He twice visited 
Palestine, and for the rest of his 
life entertained the idea of 
settling there.  He despaired 
over the plight of Jews in 
Poland, but could not bring 
himself to emigrate to Palestine 
with Stefa when she did so in 
1938.  She returned to Warsaw 
in the spring of 1939 to help 
Korczak get his visa for 
Palestine. 

     
Then war!  As the Nazi 

blitzkrieg descended on Poland, 
"the Old Doctor" was back on 
the air, encouraging the Poles 

hiểu đây  có phải là cách biểu 
diễn tính lập dị nổi tiếng của ông 
hoặc là sự xúc phạm. Sau lời 
diễn văn và khen ngợi, ông 
Korczak quay lại và xin lỗi. Ông 
nói, ông không thể nghe được 
những lời ca tụng như thế. Ông 
nhận huy chương, không phải là 
công khó của cá nhân, nhưng là 
một mạng lệnh phải làm việc 
nhiều hơn. Năm 1937, ông nhận 
được giải cao nhất về văn 
chương của Ba lan. 

 
Thập niên 1930 cũng là thời 

kỳ gia tăng đám mây đen tối bao 
trùm khắp Âu Châu. Cảm giác 
bài Do thái và những chính sách 
lan rộng khắp Đức quốc xã và 
ngang qua Ba lan. Chính quyền 
có thế lực Ba lan buộc chương 
trình truyền hình “Bác sĩ Già” 
phải chấm dứt phát thanh. “Tại 
sao lại để người Do thái giáo dục 
trẻ con Ba lan?” Korczak cũng 
mất vị trí của mình trong Tòa Án 
Thanh Thiếu Nhi ở Warsaw, và 
trong ban điều hành của trường 
học nơi ông thành lập. Ông đã 
hai lần về Palestine, và cuối 
cuộc đời của ông, ông có ý nghĩ 
sẽ định cư ở đó. Ông tuyệt vọng 
về hoàn cảnh của người Do thái 
ở Ba lan, nhưng ông không thể 
cùng với Stafa di cư đến 
Palestine khi bà ấy đi vào năm 
1938. Mùa Xuân 1939, bà ấy 
quay lại Warsaw để giúp đỡ 
Korczak lấy visa đi Palestine. 

 
Thế rồi chiến tranh! Khi 

người Đức quốc xã tấn công 
chớp nhoáng Ba lan, Chương 
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in their resistance.  He was 
urged by many to disband the 
orphanage and let the children 
return to whatever relatives 
would have them.  He refused 
out of hand, stating that the 
youngsters were safer with him 
and Stefa in an environment in 
which they felt some comfort 
and security.  As Warsaw came 
under bombardment, he was 
seen dashing about the city 
rescuing frightened children.  
The orphanage itself sustained 
a number of shell hits -- no 
injuries.  Then, just three weeks 
after they had been attacked, 
the Poles surrendered to 
overwhelming German force. 

 
Initially the Germans were 

reasonable and orderly in their 
occupation, but soon labor 
camp roundups and seizure of 
property began.  When all Jews 
were ordered to wear a white 
armband with a blue Star of 
David, Korczak declined to 
comply, wearing instead his old 
Polish army uniform as he 
made his daily rounds for food 
and support. Solicitation of 
financial support was still 
successful among the wealthier 
Jews, and many orphanage 
alumni returned to provide 
hands-on help for the 150 
children and the staff.  Korczak 
even convinced the Germans to 
let the kids go to summer camp 
in 1940.  Since Jews were 
forbidden to ride trains, he 

trình “Bác sĩ Già” phát thanh trở 
lại, động viên người Ba lan 
chống lại. Nhiều người thúc đẩy 
ông giải tán cô nhi viện và để 
con trẻ trở về những người bà 
con tiếp nhận chúng. Ông từ 
chối, và nói rằng những đưa trẻ 
sẽ an toàn khi ở với ông và Stefa 
trong một môi trường trong đó 
chúng tìm thấy được an ủi và an 
ninh. Khi Warsaw bị oanh tạc, 
ông ta táo bạo chạy quanh thành 
phố cứu những trẻ em hốt 
hoảng. Tại cô nhi viện có đủ chỗ 
ẩn nấp cho bọn trẻ - không bị 
thương tích. Vậy, sau ba tuần lễ 
bị tấn công, người Ba lan đầu 
hàng dưới quân đội Đức quốc 
xã. 

 
Ban đầu những người Đức 

chiếm hữu cách hợp lý và trật tự, 
nhưng chẳng bao lâu họ thành 
lập trại lao động và cướp bóc tài 
sản. Tất cả những người Do thái 
bị buộc phải mang băng đeo tay 
màu trắng và Ngôi Sao Xanh của 
Đa-vít, Korczak từ chối, và ông 
mặc đồng phục của người Ba 
lan khi ông dạo quanh thành phố 
để xin lương thực và sự giúp đỡ.  
Việc khẩn khoản xin sự giúp đỡ 
vẫn còn thành công ở giữa 
những người Do thái giàu có, và 
nhiều cựu cô nhi đã quay lại giúp 
đỡ cho 150 trẻ em và những 
nhân viên. Thậm chí Korczak 
còn thuyết phục những người 
Đức cho những trẻ em Do thái đi 
dự trại hè vào năm 1940. Vì 
người ta cấm người Do thái đi xe 
lửa, nên ông đi bộ hai chục dặm 
đến trại cũ của ông để xem xét 
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walked the twenty miles to his 
old camp to inspect its 
condition, which he found to be 
terrible.  He immediately 
confronted the German 
commander in the area with a 
request for help in rebuilding 
and resupplying the camp.  
Surprisingly, the help he asked 
for was given, and the children 
enjoyed a last reprieve outside 
the city -- green fields, trees, 
sunshine, and healthy food. 

 
A longstanding request by 

Stefa for an emigration visa was 
granted, but despite the urging 
of her friends, she could not 
now abandon the doctor for 
relative safety in Palestine.  She 
stayed with him in occupied 
Warsaw.   "He needs me," she 
said.  She was correct. 

 
In October 1940, the Nazis 

formally established the 
infamous Jewish ghetto, or 
"special quarter" as they called 
the walled-off region of 
Warsaw, eleven square miles 
confining over half a million 
souls.  Non-Jewish Poles were 
forced out, and Jews forced in.  
Since Korczak's orphanage was 
outside the walls, they had to 
relocate to an old school on the 
inside.  Some of his more 
influential Polish friends 
offered to hide him and some of 
the orphans on the outside.  His 
reply: "My friends, it is best 
that I keep the children with 

tình hình, ông thấy thật khủng 
khiếp. Ông lập tức xin vị tổng chỉ 
huy người Đức ở vùng đó cho tái 
thiết cô nhi viện và tái cung cấp 
lương thực cho trại. Đáng kinh 
ngạc, việc ông cầu xin đã được 
đáp ứng, và bọn trẻ được cứu 
giúp tạm thời bên ngoài thành 
phố - đồng cỏ xanh, cây cối, mặt 
trời và thực phẩm lành mạnh. 

 
 
Việc kiên trì xin visa của bà 

Stefa cho ông được chấp nhận, 
nhưng mặc dù có sự thúc giục 
của bạn hữu, bà không thể bỏ vị 
bác sĩ để hưởng an toàn hơn ở 
Palestine. Bà ở lại với ông ở 
Warsaw bị chiếm đóng. Bà nói, 
“Ông ta cần tôi”. Bà đã đúng. 

 
 
Vào Tháng Mười năm 1940, 

cuối cùng Đức quốc xã cũng 
thành lập khu ổ chuột đồi bại Do 
thái, “khu phố đặc biệt” được gọi 
là khu vực Warsaw, có tường 
thành bao bọc, mười một dặm 
vuông gồm có nửa triệu linh hồn. 
Những người Ba lan không phải 
là Do thái bị đuổi ra, còn những 
người Do thái bị đẩy vào. Vì cô 
nhi viện của Korczak ở ngoài 
thành, nên họ phải tái lập một 
trường cũ ở bên trong. Vài người 
bạn Ba lan có ảnh hưởng của 
ông đề nghị giấu ông và một số 
cô nhi ở bên ngoài tường thành. 
Ông trả lời, “Các bạn yêu quí, 
nếu bọn trẻ ở với tôi thì tốt nhất. 
Người Đức không làm hại chúng 
tôi”. Vậy, Korczak và nhân viên, 
trong một thông báo ngắn, gom 
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me.  The Germans won't harm 
us."  So Korczak and the staff, 
on the shortest of notice, 
gathered the orphans and their 
belongings and led their orderly 
procession through the wall to 
their new quarters.  On the 
way, a German soldier stole a 
wagon of potatoes that the 
children were pulling.  The 
Doctor complained to the 
Gestapo the next day.  When he 
admitted he was a Jew (with no 
armband), he was abruptly 
beaten and thrown in jail.  He 
was in prison for a month until 
ransomed by a bribe arranged 
by a Jewish collaborator who 
was also a Korczak supporter. 

 
On a second occasion he was 

again imprisoned for not 
wearing the Star of David.  A 
Jewish doctor convinced the 
German medical officer at the 
prison to write a release on 
medical grounds.  As he gave 
him the release, the German 
official told Korczak he must 
wear the armband, because he 
could not help him a second 
time.  "I can promise you I'll 
never wear it," said the doctor 
as he walked out. 

tụ những cô nhi và vật dụng của 
họ dẫn đám nhỏ có trật tự đi qua 
vách tường đến khu ở mới của 
họ. Trên đường đi, một người 
lính Đức cướp một toa xe lửa 
chất khoai tây để bọn trẻ ngồi 
vào. Ngày hôm sau Bác sĩ phàn 
nàn với cơ quan Mật vụ Đức. Khi 
ông ta công nhận mình là người 
Do thái (không đeo băng trên 
tay), lập tức ông ta bị đánh đập 
và bị nhốt vào tù. Ông ta ở tù 
trong một tháng cho đến khi 
người cộng tác Do thái của ông 
dùng tiền chuộc cứu ông ra khỏi 
tù. 

 
Vào trường hợp thứ hai, ông bị 

tù nữa vì không mang Ngôi sao 
của Đa-vít. Bác sĩ Do thái thuyết 
phục nhân viên y tế của người 
Đức ở trong nhà tù viết giấy tha 
cho ông trên cơ sở y khoa. Khi 
nhân viên người Đức cấp giấy 
tha cho Korczak thì ông ta bảo 
Korczak phải đeo băng trắng 
trên tay, vì ông ta không thể giúp 
đỡ ông lần thứ hai. Khi bước ra 
khỏi đó, vị bác sĩ nói với ông ta, 
“Tôi có thể hứa với ông là tôi sẽ 
không bao giờ mang nó”. 

 
(còn tiếp) 
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ỗi mùa Giáng Sinh 
đến đều đem lại cho 

chúng ta nhiều cảm xúc, nhất 
là cơ hội suy nghĩ cách thấm 
thía hơn về tình yêu của 
Thiên Chúa dành cho nhân 
loại qua những câu chuyện 
giáng sinh kỳ diệu được ghi 
chép trong Kinh Thánh. Đặc 
biệt Giáng Sinh năm nay, đang khi thực hiện trang bìa cho Suối 
Thiêng 54, hình ảnh Bết-lê-hem xưa, nơi Chúa Giê-xu sinh hạ cách 
khiêm nhường đã khiến lòng tôi rung động sâu xa! 

Nhớ lúc còn nhỏ, mỗi dịp Giáng Sinh về tôi thường ngân nga 
câu hát:  

 “Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, 
  Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng…” 

Bết-lê-hem đã ở trong ký ức tôi từ lâu, nhưng thật ra đối với tôi 
nơi này vốn không có ý nghĩa bao nhiêu, chẳng qua chỉ là một địa 
danh liên hệ đến dân tộc Y-sơ-ra-ên và là  nơi Chúa Giê-xu giáng 
sinh. Nhưng khi có dịp tìm hiểu về thành phố nhỏ này, Bết-lê-hem 
đã thật sự mang lại trong tôi nhiều ý nghĩa sâu sắc đến không ngờ. 

Về địa lý, Bết-lê-hem tọa lạc cách Giê-ru-sa-lem khoảng tám 
cây số về phía Nam của nước Y-sơ-ra-ên. Có nhiều nhân vật trong 
Kinh Thánh gắn liền với địa danh 
này. Nàng Ra-chên, vợ của Gia-
cốp, trong một hành trình đã qua 
đời sau khi sanh khó và được 
chôn ở bên đường cách phía Bắc 
thành Bết-lê-hem độ một cây số 
(Sáng-thế Ký 35:19). Một người 
nữ khác tên là Ru-tơ, đã được ghi 
vào gia phổ của Chúa Giê-xu nhờ 
tái giá với Bô-ô, người quê ở Bết-
lê-hem, là tổ phụ của vua Đa-vít. Chính vua Đa-vít, vị vua nổi tiếng 
hùng tài vĩ lược của Y-sơ-ra-ên đã ra đời ở Bết-lê  hem, nên 
thường gọi Đa-vít là người Bết-lê-hem (ISa-mu-ên  17:12; 20:6)… 

 Dù có liên hệ đến những nhân vật nổi tiếng trong dân Y-sơ-ra-
ên, nhưng Bết-lê-hem vẫn chỉ là một “tiểu thôn cô quạnh”. Sau khi 
gia tộc của vua Đa-vít suy kém nhiều, người ta chỉ nhớ đến Bết-lê 
hem với cái tên là “nhà bánh,” vì là vựa lúa mạch nơi chế biến và 
cung cấp bánh cho xứ Giu-đê và các vùng lân cận. 

M 

 

 

Bết-lê-hem ngày xưa 
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Tuy vậy, không phải ngẫu nhiên mà Bết-lê-hem được gọi là 
“nhà bánh,” nơi cung cấp lương thực nuôi sống dân chúng nhưng 
còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Từ thời Cựu Ước, Bết-lê-hem đã được 
tiên tri Mi-chê nhắc đến như là một nơi quan trọng, “Hỡi Bết-lê-hem 
Ép-ra-ta, …, từ nơi ngươi, một đấng cai trị Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh 
ra.” (Mi-chê 5: 1). Đây là lời tiên tri về sự giáng sinh của Đức Chúa 
Giê-xu.  Lời tiên tri này được các học giả trong triều đình vua Hê-rốt 
nhắc lại khi xác nhận nơi Đức Chúa Giê-xu ra đời (Ma-thi-ơ 2:4-6). 
Sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành Bết-lê-hem đã làm cho 
Bết-lê-hem có ý nghĩa trọn vẹn như là nơi không chỉ cung cấp bánh 
nuôi sống thân thể hằng ngày mà còn là nơi ban phát bánh sự sống 
cho dân Giu-đa và cho muôn dân trên đất: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta 
báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho 
muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít (Bết-lê-hem) đã sanh cho 
các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (Luca 2:10-11), 
tiếng của thiên sứ đã vang vọng khi xưa báo tin Đấng Cứu Thế ra 
đời đem đến tin lành cứu rỗi cho nhân loại! Ngài đã chọn một thành 
phố nhỏ tầm thường và hạ sanh trong máng cỏ tại chuồng chiên hiu 
quạnh để Bết-lê-hem trở thành một nơi tỏa lan ánh sáng của Tình 
Yêu, Chân lý và Hy vọng!  Hài nhi Giê-xu đã thay đổi “Bết-lê-hem 
ấp nhỏ,” khiến nơi này trở thành nguồn phước hạnh trong tâm linh 
của các mục đồng nghèo khi tìm đến để gặp Ngài, và họ đã đầy sự 
vui mừng trở về rao ra những điều mình đã nghe và thấy về Chúa 
Giê-xu. Các nhà thông thái bên Đông Phương cũng vượt bao dặm 
trường theo ánh sao tìm đến Bết-lê-hem để thờ phượng Đấng 
Chân Vương; họ trang trọng 
dâng Chúa vàng, nhủ hương và 
một dược, những lễ vật quý giá! 
Chúa sẵn sàng ngự vào tấm 
lòng của người nào mở ra tiếp 
nhận Ngài làm Cứu Chúa và 
thay đổi họ trở thành một nguồn 
phước hạnh cho nhiều người 
khác. 
    Ngày nay, Bết-lê-hem được 
xem là xứ thánh, nơi nhiều người theo Thiên Chúa giáo mong được 
một lần đến thăm để thỏa lòng ước ao và tôn kính được đến tận nơi 
Chúa Giê-xu đã hạ sanh. Rất nhiều nhà thờ thuộc các giáo phái 
khác nhau được xây dựng quanh khu vực của xứ thánh; đặc biệt 
ngôi nhà thờ nổi bật nhất ở Bết-lê-hem là The Church of the 
Nativity. Theo sử sách vào năm 326 sau Chúa giáng sinh, Hoàng 
Đế La-mã Constantine đã ra lệnh xây cất ngôi nhà thờ này ngay nơi 
Chúa hạ sinh tại môt máng cỏ tầm thườmg; trong khu nhà thờ có 

hem ngày nay 

 

Bết-lê-hem ngày nay 
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hòn núi giả được xây và đắp trên đó những hình ảnh về cuộc đời 
Chúa Giê-xu để kỷ niệm về Ngài. Trải qua các đời, dù nhà thờ bị hư 
hại rất nhiều, nhưng sau những lần trùng tu, nhà thờ vẫn nằm ngay 
ở vị trí nguyên thủy và vẫn giữ được nét trang trọng, nguy nga, 
quyến rũ, thu hút các con dân Chúa khắp nơi trên thế giới đến 
chiêm ngưỡng nơi Ngài đã giáng thế. Tuy nhiên, không ít người 
viếng thăm Bết-lê-hem với cảm xúc tạm thời và trở về với sự trống 
vắng sau những lần hành hương, vì họ chỉ đến với một địa danh 
trong lịch sử, một di tích về nơi 
Chúa Giê-xu hạ sanh nhưng 
không thật sự đến với chính 
Đấng đã làm cho Bết-lê-hem trở 
nên có ý nghĩa! 

Chúng ta đôi khi cũng vậy, 
chuẩn bị cho mùa lễ Giáng Sinh 
rất bận rộn với các chương trình 
lễ, trang hoàng, mua sắm, ăn 
uống, quà biếu cho nhau…mà 
quên đi Đấng đã giáng sinh để 
ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự 
vui mừng lớn, sự bình an thật!. 
Hãy lắng nghe tiếng Chúa tha thiết kêu gọi: “Hỡi những kẻ nào 
khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, 
mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không 
đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao 
các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy 
chăm chỉ nghe Ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui 
thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng Ta; hãy nghe Ta, 
thì linh hồn các ngươi được sống (Ê-sai 55:1-3). 

Chúng ta đang nhớ về Bết-lê-hem với cái nhìn là một địa danh 
trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, gắn bó với những thăng trầm của dân 
tộc Do Thái, là nơi sản xuất bánh cung cấp lương thực cho họ trong 
suốt bao thế hệ, hay chúng ta nhận thức đó là nơi Con Trời đã đến 
để ban cho chúng ta sự sống, và sự sống dư dật? Đức Chúa Giê-
xu phán rằng: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề 
đói, ai tin Ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35). 

 
Bá Thi 

The Church of the Nativity 
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Chúa ta hằng hữu, yêu thương, 
Đã ban Con Một mở đường cứu nhân, 

Giê-xu đã đến gian trần, 
Hy sinh chịu chết…mọi phần đớn đau! 

Tình Ngài cao quý làm sao, 
Hãy mau tin nhận Ngài vào lòng ngay, 

Thánh Linh dẫn dắt mỗi ngày, 
Đi trong ý Chúa tránh sai lạc lầm! 
Được Ngài thánh hóa trong tâm, 

Thánh Kinh suy gẫm, chuyên cần làm theo. 
Dù cho thử thách ngặt nghèo, 
Có Ngài ở cạnh lái chèo ta đi! 
Vượt qua mọi lúc hiểm nguy, 

Hết lòng tin cậy, chẳng gì hại ta. 
Quyền năng Đấng Christ cao xa, 

Ban cho Hội Thánh chúng ta vững bền! 
Ơn Ngài ta chớ có quên, 

Ngợi khen Danh Thánh vang rền núi sông, 
Chúng ta hiệp một đồng lòng, 

Tin Lành cứu rỗi, ân hồng truyền ra! 
Để cho tất cả biết Cha, 

Thế nhân được cứu thật là tốt thay! 
 

Tiểu Minh Ngọc 
 

 
 

“Ngài muốn chúng 
ta không như trẻ con 
nữa, bị người ta lừa 
đảo, bị mưu chước 
dỗ dành làm cho 
lầm lạc, mà day 

động và dời đổi theo 
chiều gió của đạo 
lạc, nhưng muốn 
cho chúng ta lấy 

lòng yêu thương nói 
ra lẽ chân thật, để 

trong mọi việc 
chúng ta đều được 

thêm lên trong Đấng 
làm đầu, tức là 
Đấng Christ.”   

Êphêsô 4:14-15 
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Ngài gom các giọt nước lại, Rồi lọc những giọt sương mù thành mưa . 
Các tầng mây tuôn mưa xuống, Tưới tràn trề trên loài người. 

(Gióp 37:27-28) 
 

hư giọt nước, trên dòng sông đang chảy, 
Ta vào đời, qua khe suối nhiều năm. 

Ta nhấp nhô, theo ngày tháng dương trần, 
Trôi nổi giữa, bảy tỉ người trần thế.  

Có những lúc, ta thấy mình nhỏ bé 1, 
Thấy thấp hèn, đơn lẽ giữa mênh mông.  
Trong cô đơn, trong mặc cảm buồn lòng, 
Ta cảm nhận, như thấy mình vô dụng? 

Giọt nước nhỏ, do Chúa Trời tạo dựng, 
Lúc hình thành, đến thời điểm bốc hơi. 
Trong quyền năng, trong mục đích đời đời 2 , 
Đem lợi ích, cho muôn loài nhân thế. 

Chúa sinh ta, trong biển trần dâu bể, 
Ngài sẵn dành một mục đích thanh cao. 
Dù nổi trôi, hoàn cảnh xã hội nào, 
Chúa theo dõi, ban Linh ân đắc thắng. 3 

Có những lúc, khi đồng khô cháy nắng, 
Ta sẽ là, giọt nước mát xanh tươi. 
Giữa tâm linh đói khát của bao người, 
Ta giọt nước đem niềm vui cứu rỗi. 

Bao người đã cách ngăn trong tội lỗi, 
Không tìm đường, nối kết Chúa yêu thương. 
Nước tràn qua thành thủy lộ mở đường, 
Đem cứu rỗi, đem bình an hy vọng. 

Ta mong là hạt nước trong năng động, 
Được Chúa dùng, rửa sạch những buồn lo. 
Trong linh năng, trong ân sủng khôn dò, 
Để ca ngợi, tôn vinh danh Thánh Chúa. 4 

Ngày nào đó, mây trời xanh giăng bủa, 
Giọt nước nầy được biến thể bốc hơi. 
Hồn vút cao, vinh quang thánh trên trời 5 
Vui đoàn tụ cùng con dân thiên quốc. 
 

THANH HỮU 
Tháng 11 năm 2018 

_____________________________________________ 
1 Ê-sai 40:15 
2 Phi-líp 3:14 
3 Sáng-thế Ký 28:15 
4 Thi-thiên 42:11,  Thi-thiên 34:1 
5 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 
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Giáng Sinh đến, thế nhân vui mừng lễ 
Bận trang hoàng, bận mua sắm, tặng quà, 
Gởi cánh thiệp dù phân cách bao xa 
Mong tái ngộ, đoàn viên cùng thân quyến… 
 

Một năm qua bao nhớ thương, lưu luyến, 
Đợi sum vầy cùng chào đón Giáng Sinh, 
Dầu không hiểu ý nghĩa Lễ diệu vinh 
Ngỡ lễ lớn- lễ thường niên- quen thuộc. 
 

Nào hiểu được Trời ban ơn cứu chuộc- 
Ban Con Trời giáng thế đến dương gian 
Ban Bình An cho thế giới lầm than 
Ban Hy Vọng vào cuộc đời tuyệt vọng 

 

Ban ân điển, Tình yêu và Sự Sống 
Qua giáng sinh của Cứu Chúa Giê -Xu 
Nơi chuồng chiên, máng cỏ thật khiêm nhu 
Ai thấu hiểu được Tình Yêu huyền nhiệm?! 

 

Ai tìm hiểu, dành hồn tim suy niệm 
Một Con Trời vinh hiển lại vào đời 

Lìa ngôi báu Ngài giáng hạ làm người 
Lại chết thế cho tội ô nhân loại?! 

 

Chúa giải cứu bao kiếp đời hư hoại 
Ngài chữa lành bao bệnh tật đớn đau, 
Ngài bày tỏ Chúa Toàn Năng chí cao 

Song chí cận-sống với người- thương cảm. 
 

Đấng vô tội làm giá chuộc bảo đảm 
Ai tin Ngài đã gánh tội hy sinh 

Mời Giê-xu làm Cứu Chúa đời mình- 
-Nhân Món Quà Giáng Sinh từ Thiên Thượng 

 

Được cứu rỗi hồn linh, được vui hưởng 
Địa vị cao - con Thiên Chúa quyền oai 

Sống phước hạnh cho đến lúc gặp Ngài 
Nơi Thiên quốc- cõi vĩnh hằng viên mãn. 

 

Phương Thảo 
     Oct 2018 
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           Nâng chén đầu xuân 

Dòng Sông ngập ngừng hỏi Núi 
đỉnh cao nào với tới hư không? 
Nhìn vào mênh mông Núi đáp 

 
  Anh chỉ biết… 

đêm xuân buồn, 
nên thiếu vầng trăng 

và cũng đâu phải tự nhiên… 
rượu không men mà đậm đà hương mật? 

 
Anh đâu muốn đi làm hành khất? 
khi còn nhà còn đất còn biển còn sông. 
thời vận thôi…con nước lớn ròng 
anh với em 
mỗi người như một cánh bườm 
kéo con thuyền  
chạy vòng quanh tám hướng 
ôm Nồm lướt Chướng 
mong muốn 
gọi đàn én bay về…đúng hẹn ngày Xuân! 

 
Em đừng quên… 

Trời sanh thì Trời dưỡng 
 đâu có bầy voi nào thiếu cỏ 

đâu có đàn cá nào thiếu mồi 
nếu con người không vô tâm 

phá rừng bạt núi làm biển gào gió gọi 
bão tố lụt lội tháng năm… 

Trời đất rất công bình 
người siêng, người hiền Trời cho thêm phước lộc 
kẻ ác, biếng nhác Trời phạt không dung 
Tiếng Núi đáp lời Sông rền rền cơn gió xoáy… 

của anh của em của mùa xuân sau cùng… 
 
     Sông Cửu
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As Mary rocks her baby boy 
She’s filled with sadness, filled with joy 

She looks upon that tiny face 
And sees the hope of every race. 

 
Her heart is filled with a mother’s glow 

And she never wants to let him go. 
She’ll see him run and laugh and play 
And longs to keep him safe each day. 

 
His life won’t be an easy one, 

His destiny hard, as God’s own Son. 
 

Mary sees the miracles he’ll perform, 
The lepers healed and free from scorn. 

The lame will walk, the blind will see, 
She sees his love will set us free. 

 
And then she sees him in a cross, 
She fells his pain and fells our loss, 
She knows his life must come to this, 
She sheds a tear and gives a kiss. 
 

His life won’t be an easy one, 
His destiny hard, as God’s own Son. 

 
So as Christmastime draws near 
And we are all so “busy” here, 
With shopping, baking, trees of green 
Let’s ask, what does this really mean? 
 

Let’s take a moment from the fuss, 
And think of all their gifts to us; 
A mother’s love, a baby boy, 
Peace and comfort, love and joy. 

 
For he was born for everyone, 
His destiny, God,s only Son. 

 
   Kathleen Weber 
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All the world has heard the story 

of the little Christ Child’s birth, 
But too few have felt the meaning 

of His mission here on earth. 
Some regard the Christmas story 

as something beautiful to hear, 
A lovely Christmas custom 

that we celebrate each year. 
But it is more than just a story 

told to make our hearts rejoice— 
It’s our Father up in heaven 

speaking through the Christ Child’s voice, 
Telling us of heavenly kingdoms 

that He has prepared above 
For all who trust His mercy 
and live only for His love… 

And only through the Christ Child 
can man be born again, 

For God send the Baby Jesus 
as the Savior of all men. 

 

Helen Steiner Rice 
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gày 25 tháng 12 dương lịch là ngày thế giới long trọng 
cử hành lễ kỷ niệm Đức Chúa Giê-xu Christ giáng thế. 

Cho đến thế kỷ thứ Tư, giáo hội Cơ Đốc mới thật sự thực hành 
Lễ Giáng Sinh. Sở dĩ người ta tổ chức vào ngày này là để chống 
lại những nhóm tà giáo tổ chức ngày lễ “Invincible Sun” liên 
quan đến mùa đông chí vào năm 274 dưới sự cai trị của Aurelian, 
hoàng đế La Mã. Giáo hội miền Tây bắt đầu dùng ngày 25 tháng 
12 làm ngày Giáng Sinh từ năm đó, rồi giáo hội phương Đông 
cũng bắt chước theo. Trở ngại xảy ra khi nhóm Thanh Giáo ở 
Anh Quốc và New England tìm cách hủy bỏ ngày Giáng Sinh 
nhưng họ gặp thất bại, nhờ vậy mà Lễ Giáng Sinh được duy trì. 
Từ đó đến nay, Giáng Sinh vẫn là ngày lễ quan trọng nhất trong 
năm so với các ngày lễ khác, đặc biệt là đối với các Cơ Đốc nhân. 

Âm nhạc giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong mùa Giáng 
Sinh. Điệu nhạc cùng lời ca nói lên sự vĩ đại của Đức Chúa Giê-
xu Christ trong đêm Ngài giáng thế giữa vinh hiển và phước hạnh. 
Các nhạc sĩ đã dựa vào Kinh Thánh mà viết lời ca cho phù hợp 
theo sách Ma-thi-ơ và Lu-ca, đặc biệt là Lu-ca. Bác sĩ Lu-ca đã 
chép cách chi tiết về sự tích Chúa Giê-xu Giáng Sinh. Ông ấy 
viết do sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, rằng: “Ấy là hôm nay, tại 
thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, 
là Chúa” (Luca 2:11). Một trong những bản thánh nhạc Giáng 
Sinh cổ xưa là bài “Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy” (When Shepherds 
Watched Their Flocks) đã được nhạc sĩ Nahum Tate (1652-1715) 
sáng tác, và được nhạc sĩ George Frederick Handel (1685-1759) 
soạn lại. Bản nhạc này được sáng tác theo sách Lu-ca 28:14, “Vả, 

N 
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cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên đến trú ngoài đồng, 
thức đêm canh giữ bầy chiên.” Hai ông Nahum Tate và Nicholas 
Brady (1659-1726) đã cùng nhau viết lời và nhạc cho bài này để 
thay thế cho nhạc cổ điển “Sternhold-Hopkins Psalter.” Với sự 
cho phép của vua William III, những sáng tác mới của ông 
Hahum và Nicolas đã được truyền từ Anh sang Mỹ, lại được giáo 
hội American Episcopal Church chọn vào năm 1789. Bản này 
luôn được nổi tiếng trong số nhạc Giáng Sinh nhất là cho người 
Tin Lành. Bản nhạc này được George Frederick Handel, một 
nhạc sĩ rất được ưu ái do tài năng âm nhạc, sửa lại. Nhạc sĩ 
George Frederick Handel nổi tiếng nhất là do nhạc Orato của ông, 
đặc biệt bản The Messiah sáng tác năm 1741 và được hoàn thành 
chỉ trong 24 ngày. Nhạc của ông đã được truyền đi khắp nơi. 

Bản “Kíp Đến Tôn Thờ” (Angels, From the Realms of Glory) 
do nhạc sĩ James Montgomery (1771-1854) sáng tác, và do 
Henry Smart (1813-1879) soạn lại. Bản này được căn cứ theo Lu-
ca 2:9 “Một thiên sứ của Chúa 
đến gần họ, và sự vinh hiển 
của Chúa chói lòa xung quanh, 
họ rất sợ hãi.” Nhạc sĩ James 
Montgomary là một trong 
những người đã từng góp phần 
lớn lao cho nền Thánh Ca Anh 
Quốc. Bản “Kíp Đến Tôn Thờ” 
đã được in trong tờ báo 
Montgomery’s Newspaper vào tháng 12 năm 1816 và sau đó 
được cho vào trong thánh ca “Montgomery’s Original Hymns,” 
và được mệnh danh là “Good Tidings of Great Joy to All 
People.” Nhạc sĩ Montgomery đã sáng tác gần 400 thánh nhạc. 

Bài “Tình Yêu Thiên Chúa” (O Come, O Come, Emmanuel) 
đã được sáng tác vào thế kỷ 12 trong thánh ca La tinh và được 
ông John M. Neale (1818-1866) dịch ra Anh ngữ, sau được nhạc 
sĩ Eldon Burkwall (1928-?) soạn lại. Bản này rất xưa, từ nguồn 
gốc giáo hội Trung Cổ La Mã, có thể còn xưa hơn nữa. Mỗi đầu 
câu của bài hát đều có danh từ Emmanuel, Chúa Quyền Năng, 
Chồi Gie-sê, Ngày mọc lên, Chìa khóa Đa-vít. 
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Câu 1 – Emmanuel, Đấng Giải Cứu. Con dân Chúa hôm nay 
lìa khỏi trời tại đây sánh với Y-sơ-ra-ên giữa lúc bị lưu đày tại 
Ba-by-lôn, xa khỏi đền thánh của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. 

Câu 2 – Chúa Quyền Năng. Điều này nói Lời Đức Giê Hô Va 
quyền năng, Đấng đã ban luật pháp tại núi Si-nai-i trong sấm sét 
kinh hoàng. (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16) 

Câu 3 – Chồi Gie-sê. Câu này đề cập đến 
Ê-sai 11:1 “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-
sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.” Lời tiên tri 
này hoàn toàn ứng nghiệm về sự sinh ra Christ, 
Đấng sinh từ dòng dõi Đa-vít, con trai Gie-sê. 

Câu 4 – Ngày Mọc Lên. Câu này nói tới 
Đấng Mết-si-a, nghĩa đen là “Mặt Trời Mọc.” 
Câu tiên tri này là tiếng vọng của thầy tế lễ 
Xa-cha-ri khi nghe Chúa Giê-xu sinh ra: “Và 
mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng 
tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong 
bóng sự chết.” (Luca 1:78b, 79a). 

Câu 5 – Ngài là Chìa Khóa Đa-vít. Câu này thấy trong Ê-sai 
22:22 “Ta sẽ đem chìa khóa  nhà Đa-vít để trên vai nó.” Câu này 
còn thấy trong Ê-sai 9:6 xác nhận thẩm quyền vương tước Đấng 
Christ “Quyền cai trị và sự bình an Ngài cứ thêm mãi không 
thôi.” 

Lòng chúng ta thật vui với con dân Chúa ở mọi thời đại khi 
nghĩ rằng Đấng Christ là Mết-si-a đã đến cách nay 2000 năm để 
hoàn thành sự cứu chuộc cho nòi giống vô hy vọng của A Đam. 
Chúng ta mong đợi như dân Y-sơ-ra-ên cổ xưa, tại giữa vầng 
mây, Ngài hiện đến trong sự chiến thắng tội lỗi và sự chết sẽ 
chấm dứt. 

 
THÙY LINH sưu tầm 
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Phần 2: Sự Gớm Ghiếc Lập Ra Trong Nơi Thánh 
(Tiếp Theo) 

 
rong phần trước tôi đã đề cập đến lời tiên tri của Đa-ni-ên 
và của Chúa Giê-xu nói về sự sụp đổ và trở nên gớm ghiếc 

của đền thờ thứ hai; và những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của 
đền thờ. Trong phần này chúng ta cùng xem xét sự chết của Chúa 
Giê-xu và những điềm báo từ đền thờ và sự hoang tàn cho đến ngày 
nay. 

 
3. Sự Chết Của Đấng Mê-si Và Những Điềm Báo Từ Đền 

Thờ 
Nhắc đến sự sụp đổ của đền thánh Giê-ru-sa-lem thứ hai, chúng 

ta không thể không nhắc đến lời tiên tri của Đa-ni-ên về sự kiện 
Đấng Mê-si sẽ bị “trừ đi” và sau đó là sự tàn phá đền thánh do 
những dân ngoại đến giày đạp. Tuy nhiên, trước khi bị dân ngoại 
đến phá hủy thì đền thánh đã trở nên như “hoang vu” không còn ý 
nghĩa sau sự kiện Đấng Mê-si, tức là Chúa Giê-xu, chịu chết và 
sống lại.  

Nếu trước đây đền thánh là nơi Đức Giê-hô-va nhậm các của tế 
lễ và ban sự tha thứ cho dân sự, thì giờ đây Chúa Giê-xu đã làm trọn 
của tế lễ đó và cất hết tội lỗi của cả thế gian. Vai trò của đền thờ 
không còn linh nghiệm trong sự tha thứ nữa. Hệ thống tế lễ của đền 
thánh cũng không còn hiệu nghiệm vì Chúa Giê-xu đã trở thành thầy 
tế lễ vĩ đại cho dân Y-sơ-ra-ên.  

Do đó, càng có nhiều người tin rằng lời tiên tri của Đa-ni-ên và 
Chúa Giê-xu đã trở nên ứng nghiệm ngay sau sự kiện Chúa Giê-xu 

T 
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chịu chết và sống lại. Trong lịch sử của Cơ Đốc Giáo và của Do 
Thái Giáo đều ký thuật lại những sự kiện mang tính điềm báo về sự 
hủy diệt từ chính đền thờ mà ra. [Có thể những sự kiện xảy ra mang 
tính lịch sử không có ý nghĩa về điềm báo, nhưng trong trường hợp 
đền thánh Giê-ru-sa-lem thì chúng ta nên xem xét lại.] Dưới đây là 
một vài trường hợp xảy ra cần được đề cập đến; dù có trường hợp 
không được nhắc đến trong Kinh Thánh nhưng tài liệu Giê-ru-sa-
lem Talmud và Ba-by-lôn Talmud có ghi chép lại. 

 
a) Bức Màn Đền Thờ Xé Đôi 
Sự kiện bức màn đền thờ xé đôi đều được các sách Tin Lành 

Cộng Quan ký thuật. Đa số lời giải thích cho rằng Đấng Mê-si đã 
mở bức màn cho con người đến gần với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, 
sự thắc mắc ở đây không phải là ý nghĩa của việc bức màn bị xé đôi, 
mà là ai đã làm điều đó? Nếu có những dấu hiệu nào khác xảy ra 
trong đền thánh thì dấu hiệu đó sẽ được giải thích ra làm sao? Bởi vì 
còn có nhiều sự việc xảy ra liên quan đến đền thánh trong suốt lịch 
sử từ năm 30 SC đến năm 70 SC, nên việc bức màn đền thờ bị xé 
toạc từ trên xuống dưới cũng còn có ý nghĩa khác. Bradley Chance 
cho rằng: “Sự việc bức màn trong đền thờ bị xé thể hiện sự hủy diệt 
của đền thờ. Đó là hình ảnh bị trừng phạt. Không ai khác, chính 
Đức Chúa Trời là Đấng đem đến sự hình phạt cho đền thờ.” Có thể 
nói, ngay khi Chúa Giê-xu trút linh hồn trên thập tự giá, bức màn 
trong đền thờ bị xé làm hai, cũng có nghĩa đền thánh không còn là 
nơi để con người tìm cầu sự tha thứ và sự thờ phượng phải lẽ qua hệ 
thống tế lễ của đền thờ. Bức màn bị xé đôi bắt đầu những điềm báo 
về sự hủy diệt của đền thờ. 

 
b) Sợi Dây Đỏ Điều Không Đổi Màu 
Bắt đầu từ khi Đấng Mê-si bị giết và sống lại, trong suốt 40 năm 

trước khi đền thờ bị phá hủy, dân Y-sơ-ra-ên không còn chứng kiến 
phép lạ trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội nữa. Đó là sự kiện luôn xảy ra 
hằng năm trong dịp Đại Lễ Chuộc Tội. Khi đó, thầy Tế Lễ Thượng 
Phẩm giết con sinh tế, dâng lên cho Đức Giê-hô-va trong nơi chí 
thánh; còn con dê còn lại phải thả nó ra nơi đồng hoang và bị giết đi. 
Tất cả tội lỗi của dân sự đều chất trên con dê bị đuổi ra nơi đồng 
hoang. Có một sợi dây đỏ điều cột trên sừng của nó sẽ được cắt về 
treo trên cửa của đền thờ cho mọi người thấy. Hằng năm, sợi dây 
màu đỏ điều đó sẽ đổi sang màu trắng để chứng tỏ tội lỗi của dân sự 
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được tha thứ. Như trong Ê-sai chép: “Ðức Giê-hô-va phán: Bây giờ 
hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như 
hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên 
trắng như lông chiên.” (Ê-sai 1:18). Tuy nhiên, trong tài liệu Ba-by-
lôn Talmud nói rằng: “Trong bốn mươi năm cuối trước khi đền thờ 
bị phá hủy, dải dây màu đỏ điều không chuyển qua màu trắng.” 
(Talmud Mas. Yoma 39b).  

 
c) Đèn Trong Nơi Thánh Tự Tắt 
Một trong những sự kiện khiến người Do Thái không giải thích 

được đó là đèn Menorah tự tắt. Đèn Menorah là bộ đèn nằm ở phía 
tây đền thờ, được cho là phải thắp sáng luôn luôn. Vì vậy, các thầy 
tế lễ luôn đổ đầy dầu Ô-liu để giữ lửa cháy. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra 
đó là, trong suốt bốn mươi năm, kể từ ngày Đấng Mê-si bị giết và 
sống lại, thì hằng đêm đèn Menorah luôn bị tắt. Mọi nỗ lực giữ lửa 
và thêm dầu cũng như không. (Talmud, Soncino, Yoma 39b). Ernet 
Martin cho rằng: “Sự sáng của Menorah, đại diện cho sự tương 
giao với Đức Chúa Trời, Thần Linh của Ngài và sự hiện diện của 
Ngài đã bị dời khỏi đền thờ.” 

 
d) Cửa Đền Thờ Hakel Tự Mở 
Điều kỳ lạ tiếp theo xảy ra nơi đền thờ được Giê-ru-sa-lem 

Talmud ghi lại: “Trong bốn mươi năm trước khi đền thờ bị phá hủy, 
chân đèn phía tây bị tắt, sợi dây đỏ điều vẫn là màu đỏ, thăm bắt 
cho Đức Giê-hô-va cứ ở bên tay trái. Họ sẽ đóng cửa đền thờ vào 
ban đêm và thức dậy thấy nó mở toang.” ((Jacob Neusner, the 
Yerushalmi, p.156-157). [The Temple was destroyed in 70 CE]). Bởi 
đây là những dấu hiệu chỉ về sự hủy diệt đền thánh nên thầy Ra-bi 
Rabban Yohanan Ben Zakkai, nói với đền thờ như sau: “Hỡi đền 
thờ, tại sao ngươi làm chúng ta hãi hùng? Chúng ta biết rằng cuối 
cùng ngươi sẽ bị hủy diệt. Vì có lời chép rằng: “ Hỡi Li-ban, khá 
mở các cửa ngươi, cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương ngươi!” 
(Xa-cha-ri 11:1) (Jerusalem Talmud; Sota 6:3). Cánh cửa Hakel tự 
động mở ra cho thấy mọi người có thể vào đền thờ, thậm chí vào nơi 
chí thánh. Sự hiện diện của Đức Giê-hô-va đã rời khỏi đền thờ. Đây 
không còn là nơi dành cho thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng nó dành 
cho tất cả những ai muốn đến thờ phượng Đức Chúa Trời. 

Thật vậy, ngay sau khi Đấng Mê-si bị trừ đi, thì sự linh nghiệm 
của đền thờ không còn nữa. Vai trò của hệ thống tế lễ thượng phẩm 
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trong đền thánh cũng không còn giá trị. Dù các thầy tế lễ có tiếp tục 
dâng của lễ, dân chúng có thể nhóm họp hằng năm trong kỳ Đại Lễ 
Chuộc Tội, thì đền thánh vẫn im lặng vì sự hiện diện của Đức Chúa 
Trời không còn ở đó. Đền thánh chờ đợi cho đến ngày bị hủy phá 
mà thôi. 

 
4. Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm Theo Dòng Lịch Sử: 
Lời tiên tri của Đa-ni-ên và của Chúa Giê-xu về đền thờ đã ứng 

nghiệm dù ở trong những bối cảnh lịch sử khác nhau. Dù lời tiên tri 
có liên quan đến những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng, 
nhưng những điều đã và đang xảy ra trong hiện tại minh chứng sự 
ứng nghiệm một phần nào đó của các lời tiên tri. 

 
a) Antiochus Và Tế Lễ Gớm Ghiếc Trong Đền Thánh Năm 

168 TC 
Đền thờ Giê-ru-sa-lem trở thành nơi gớm ghiếc và bị tàn phá bắt 

đầu ứng nghiệm với lời tiên tri của Đa-ni-ên về một người sẽ đến 
trong tương lai. “23 Ðến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những 
kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua, là người có bộ mặt 
hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm.24 Quyền thế người sẽ lớn 
thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá 
lạ thường; và được thạnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ 
có quyền và dân thành.” (Đa-ni-ên 8:23-25; 11:21-35) 

Lời tiên tri của Đa-ni-ên được nhiều học giả Do-thái cho là ứng 
nghiệm với Antiochus Epiphanes, là tổng chỉ huy của đế quốc Hy-
lạp. Antiochus tin rằng mình là thánh thần nên muốn dân chúng tạc 
tượng và tôn thờ ông. Vì sự nổi loạn tại Giê-ru-sa-lem bởi phe chính 
thống, lãnh đạo bởi Jason chống lại Menelau, là người được 
Antiochus lập lên đàn áp dân Y-sơ-ra-ên. Antiochus từ Ai-cập đem 
quân vào Giê-ru-sa-lem giết hơn 40 ngàn đàn bà, trẻ em và dân 
chúng; cũng đem khoảng 40 ngàn người khác bán làm nô-lệ. 
Antiochus vào đền thờ Giê-ru-sa-lem lấy nhiều vàng bạc, những vật 
dụng thánh, bàn thờ bằng vàng, chân đèn Menorah, bàn để bánh 
Trần Thiết, màn treo và những vật dát vàng trong đền thờ. Sự đàn áp 
dân Do Thái trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. 

Antiochus ra lệnh chấm dứt các của lễ dâng con sinh tế trong 
đền thờ mà thay vào đó là bàn thờ thần tượng và dâng lên những con 
vật không thanh sạch. Không những vậy, Antiochus ra lệnh biến nơi 
thánh của đền thờ thành đền thờ thần Zeus. Ông ra lệnh cấm giữ lễ 
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Sa-bát và các kỳ lễ Do Thái, không được đọc kinh Tô-ra và đốt 
nhiều kinh sách. Hễ ai còn giữ kinh sách Tô-ra sẽ bị giết, và ai cho 
mình là người Do Thái cũng sẽ bị giết. Vào năm 168 TC, Antiochus 
đặt tượng thần Zeus vào nơi chí thánh của đền thờ và làm ô-uế đền 
thờ bằng việc dâng trên bàn thờ một con heo. Hành động này trở 
nên ứng nghiệm lời tiên tri của Đa-ni-ên đã nói: “Những quân lính 
của người mộ sẽ dấy lên, làm ô-uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của 
lễ thiêu hằng dâng và lập sự gớm ghiếc, làm ra sự hoang vu.” (Đa-
ni-ên 11:31). 

 
b) Ngày 9 tháng Av: Ngày Định Mệnh của Đền Thờ Giê-ru-

sa-lem 
Có ba tuần lễ được biết với tên gọi là Bein Hameitzarim, tức là 

21 ngày từ ngày 17 tháng Tamuz (tức tháng 4) cho đến ngày 9 tháng 
Av (tháng 5), người Do Thái nên tránh tổ chức lễ cưới, tổ chức nhảy 
múa, nhưng nên kiêng ăn thịt và không uống rượu, trừ ngày Sa-bát. 
Gil Nativ cho biết rằng trong Mishna, Ta’anit 4:6 có kể về năm điều 
mà tổ phụ Y-sơ-ra-ên đã thất bại tương ứng khoảng thời gian từ 
ngày 17 tháng Tamuz đến ngày 9 tháng Av. Trong đó có sự kiện nổi 
loạn thờ Con Bò Vàng, các thám tử từ chối vào đất hứa, và ngày đền 
thờ bị hủy phá. Nhưng về ngày 9 tháng Av, thì tài liệu Mishna viết 
như sau: “Đền thờ bị hủy phá lần thứ nhất và lần thứ hai cũng trong 
ngày này.” Điều này có nghĩa là cả hai đền thờ bị hủy phá cùng 
trong ngày 9 tháng Av nhưng ở thế kỷ khác nhau mà thôi. Đền thờ 
thứ nhất bị hủy phá vào ngày 9 tháng Av năm 586 TC.; và đền thờ 
thứ hai bị hủy phá vào ngày 9 tháng Av năm 70 SC.  Đối với người 
Do Thái, ngày 9 tháng Av là ngày định mệnh, là ngày của sự hình 
phạt, là đêm than khóc. 

Vì sao ngày 9 tháng Av được chọn là ngày đền thờ bị hủy phá? 
Nativ giải thích rằng chính ngày này, chính xác hơn là chính đêm đó, 
tổ phụ của chúng ta, theo tường thuật của các thám tử, đã từ chối 
bước vào đất hứa. Chính đêm đó, tổ phụ chúng ta đã lầm bầm và 
khóc lóc mà hỏi Chúa rằng: “Tại sao Chúa đem chúng con vào vùng 
đất để bị giết bởi lưỡi gươm?” (Dân số ký 14:1). Thế hệ đó bị hình 
phạt, và sự hình phạt sẽ tiếp tục lặp lại cho các thế hệ trong tương lai 
nếu họ vẫn tiếp tục không kính sợ Đức Chúa Trời mình. 

Scherman kể lại rằng: Titus đem 80,000 lính La-mã đến vây 
Giê-ru-sa-lem. Trước lễ Vượt Qua năm 70 SC, dân chúng từ khắp 
nơi đổ về Giê-ru-sa-lem và khu vực đền thờ để dâng lễ, phe nổi dậy 
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lẻn vào thành phố Giê-ru-sa-lem và khu vực đền thánh. Họ đóng tất 
cả các cửa vào khu vực đền thánh để cố giữ đền thánh khỏi đội quân 
của Titus. Vì nhằm vào ngày lễ Vượt Qua, nên Titus không tấn công 
khu vực đền thánh. Hơn nữa, vì Titus được đảng Sa-đu-sê và Pha-ri-
si hứa sẽ trao đền thánh trong hoà bình, nên Titus vẫn chờ đợi. Đảng 
Sa-đu-sê không thể trao đền thánh trong hoà bình, vì phe nổi dậy 
Zealots và các phe khác đã nắm giữ khu vực đền thờ. Titus quyết 
định tấn công vào khu vực đền thánh nơi đang có rất nhiều người 
dân và phe nổi dậy ở trong. Vì không thể tấn công bằng vũ lực, 
Titus quyết định phong toả khu vực và cắt nguồn lương thực. Dân 
chúng trong thành và quân lính chết vì đói. Josephus tường thuật lại: 
“Trên mái của tường thành đầy phụ nữ và trẻ em chết vì đói, và thây 
của những người già chất đống trên đường phố. Các thanh niên trai 
trẻ lang thang vì đói nơi phố chợ cho đến khi họ ngã xuống. Không 
có ai khóc cho người chết, vì sự đói kém quá kinh khiếp. Những 
người ngã xuống vì đói, đều hướng mắt về đền thánh và những 
chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.” (The Jewish Wars, 5:10). 
Vì vậy, vào ngày 9 tháng Av năm 70 SC., thành phố và đền thờ bị 
thiêu đốt, quân lính La-mã giết rất nhiều thầy tế lễ và dân chúng. 
Trong sự tức giận, quân lính La-mã đã giựt sập những bức tường đá 
của đền thờ. Một số lượng lớn bờ tường bên ngoài có liên kết với 
đền thờ đều bị giựt sập xuống, chỉ còn một phần bức tường phía Tây, 
còn lại cho đến ngày nay. 

 
c) Sự Xây Dựng Đền Hồi Giáo và The Doom of the Rock  
Sau khi Mohammed qua đời năm 632 SC, Abu Kakr là người kế 

vị làm Caliphe, còn gọi là giáo chủ của thế giới Hồi giáo. Ngay sau 
đó có sự tranh chiến nội bộ trong dòng dõi Mohammed nên đã chia 
ra thành hai dòng hồi giáo Sunni và hồi giáo Shiite. Cả hai dòng này 
tranh chiến cho đến ngày nay. Từ những năm 633-643, Hồi giáo 
xâm chiếm và cai trị Syria, Iraq, Ai-cập, và Ba-tư. Vào năm 638, 
người Hồi giáo xâm chiếm Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem, nơi chính 
quyền Cơ-đốc giáo đang cai trị. Sử gia Steve Runciman chép lại 
cuộc xâm chiếm như sau:  

Vào một ngày trong tháng 2 năm 638, Caliph Omar tiến vào 
Giê-ru-sa-lem, cưỡi trên một con lạc đà màu trắng. Ông ta mặc một 
chiếc áo choàng cũ kỹ dơ nhớp, và theo sau là một đoàn quân hung 
bạo nhưng kỷ luật sắt. Bên cạnh ông ta là tổ phụ Sophronius, là 
chưởng lý của thành phố đầu hàng. Omar đi thẳng đến khu vực đền 
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thánh của Sô-lô-môn, nơi bạn của mình Mohammed được cất lên 
trời. Đứng nhìn ông Omar, tổ phụ Sophronius nhớ lại lời của Đấng 
Christ, và đọc thầm trong nước mắt: “Khi các ngươi thấy sự gớm 
ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà Đấng tiên tri Đa-ni-ên đã 
nói.” 

Theo truyền thống kể lại, chính Omar là người muốn xây dựng 
đền Hồi giáo trên nền của đền thờ của Đa-vít, dù có nhiều lời đồn 
đoán cho rằng đây là nơi Mohammed về trời. Vì thấy nơi đổ nát dơ 

dáy vì rác, nên 
Omar đã tự mình 
dọn rác vì tôn 
trọng nơi thiêng 
liêng mà Cơ-đốc 
nhân lúc bấy giờ 
bỏ mặc. Năm 691 

Umayyaed 
Caliph cho xây 
một nhà vòm trên 
nơi đổ nát mà 

Omar đã dọn và đặt tên là “Đền của Omar” sau này mang tên là 
“the Dome of the Rock.” Để áp đặt sự cai trị và thế lực mình, Caliph 
Omar cho xây dựng một đền thờ trên nền nhà thờ của Cơ-đốc giáo 
lúc bấy giờ, lấy tên là Al-aqsa, cũng trong khu vực đền thánh. Đền 
thờ này trở thành một trong ba địa danh thiêng liêng nhất của Hồi 
giáo, nhưng “The Dome of the Rock” là vương miện của cả khu vực 
núi thánh. 

Cả khu vực đền thánh trước đây đẹp đẽ bao nhiêu đã bị đổ 
xuống trở thành đống hoang tàn; nay được dọn dẹp và lập lại với sự 
gớm ghiếc của một tôn giáo, một vị thần khác và một dân tộc khác 
là kẻ thù, và là kẻ khinh bỉ danh Đức Giê-hô-va. Điều này xảy ra để 
ứng nghiệm những gì Đức Giê-hô-va có phán cùng dân sự của Ngài 
khi đền thờ Sô-lô-môn được khánh thành trong 1 Các Vua 9:6-9: 

 “6 Nhưng nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ Ta, không 
giữ các điều răn và luật lệ Ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc 
những thần khác và thờ lạy chúng nó, 7 thì Ta sẽ truất Y-sơ-ra-ên 
khỏi đất Ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mắt Ta cái đền 
này mà Ta đã vì danh Ta biệt riêng ra thánh, và Y-sơ-ra-ên sẽ trở 
nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân.8 Còn đền này, dầu cao 
dường nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng, chê bai, mà 
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rằng: Cớ sao Ðức Giê-hô-va có làm cho xứ này và đền này như 
vậy? 9 Người ta sẽ đáp rằng: Ấy vì chúng nó đã lìa bỏ Giê-hô-va 
Ðức Chúa Trời chúng nó, là Ðấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ê-díp-
tô; họ theo các thần khác, thờ lạy các thần ấy, và hầu việc chúng nó; 
vì cớ đó, Ðức Giê-hô-va đã giáng trên họ các tai họa này.” 

 
Lời tiên tri của Chúa Giê-xu được Lu-ca 21:24, viết lại rằng: 

“Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào 
các kỳ dân ngoại được trọn.” Cảm nhận của một người Do Thái tên 
là Nahmanides viết cho con trai mình trong thế kỷ 13 được ký thuật 
như sau:  

“Cha sẽ nói gì về vùng đất này...nơi này thánh khiết bao nhiêu, 
nay trở nên hoang tàn bấy nhiêu. Giê-ru-sa-lem là nơi hoang tàn 
nhất ...có khoảng hơn 2000 cư dân tại đây..nhưng không có một 
người Do Thái...Có nhiều người đến Giê-ru-sa-lem, đàn ông, đàn bà 
từ Đa-mách, từ Aleppo và mọi vùng trên thế giới để xem đền thờ và 
khóc vì nó. Nguyện Đấng xét đoán chúng ta sẽ thấy sự đổ nát của 
Giê-ru-sa-lem và ban cho chúng ta cơ hội xây dựng và phục hồi..” 

 
Thật vậy, Giê-ru-sa-lem, nơi khu vực đền thánh, ngày nay là đền 

thờ Hồi giáo Al-Aqsa và the Dome of the Rock, là nơi người Hồi 
giáo khắp nơi trên thế giới đổ về hành hương, cầu nguyện. Người 
không theo đạo Hồi không được phép vào bên trong “The Dome of 
the Rock”. 

 
Kết luận 
Lời tiên tri của Đa-ni-ên về sự tàn nát gớm ghiếc và hoang vu 

lập ra trong nơi thánh đã ứng nghiệm. Sự gớm ghiếc chưa từng xảy 
ra trong nơi thiêng liêng nhất nay đã trở thành sự thật với hành động 
của Antiochus. Lời tiên tri ấy tiếp tục được ứng nghiệm qua sự 
tuyên bố của Chúa Giê-xu về đền thánh qua đó không còn một hòn 
đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống, qua sự tàn 
bạo của Titus. Rồi đến sự ứng nghiệm của thời kỳ Hồi giáo, xây 
dựng sự gớm ghiếc trên nền của đền thờ Giê-ru-sa-lem. “Giê-ru-sa-
lem bị dân ngoại giày đạp” thậm chí ngay trên nền của đền thờ Giê-
ru-sa-lem cho đến ngày nay. Lời tiên tri về đền thờ Giê-ru-sa-lem đã 
ứng nghiệm trong quá khứ, và hiện nay vẫn đang ứng nghiệm đến 
sững sờ.  
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Trong phần sau, Phần 3: Vinh Quang Giê-ra-sa-lem và Sự Giải 
Cứu của Đức Giê-hô-va. 

Tôi sẽ mô tả lời tiên tri về đền thờ trong tương lai. Điều gì sẽ 
xảy ra khi nhiều lời đồn đoán về một đền thờ thứ 3 sẽ được dựng 
nên? Liệu đây sẽ là đền thờ đến từ Đức Chúa Trời, hay là hành động 
của sự chống nghịch đến từ con người. Đền thờ này dù được dựng 
nên, các của tế lễ có thể sẽ lập lại, nhưng một lần nữa, sự gớm ghiếc 
được bày tỏ bởi Đa-ni-ên và Chúa Giê-xu có thể sẽ còn gớm ghiếc 
hơn những gì đã xảy ra trong hiện tại. Đó là thời kỳ cuối cùng, khi 
anti-Christ hiện đến ngồi trên ngôi, tự xưng mình là Đức Chúa Trời, 
như Phao-lô viết “3Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội 
ác, con của sự hư mất hiện ra, 4 tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên 
mọi sự mà người ta xưng là Ðức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, 
rất đỗi ngồi trong đền Ðức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Ðức 
Chúa Trời.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 23-4). Tuy nhiên, dù điều gì xảy ra, 
thì sự nhân từ của Đức Giê-hô-va vẫn hằng còn đến đời đời cho 
những kẻ yêu mến Ngài. Thành thánh là Giê-ru-sa-lem mới sẽ từ 
trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống như Giăng chép trong Khải 
Huyền 21, hoặc là Ê-xê-chi-ên 40-48, nói về đền thờ mới, là nơi đầy 
dẫy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va. 
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ó là một năm giữa thập niên 90. Vì các chương trình truyền 
giáo và tương trợ Việt Nam của chúng tôi chỉ vừa mới 

chính thức bắt đầu từ tháng Chín 1993, nên mọi hoạt động lúc bấy 
giờ đều còn khá phôi thai. Chủ yếu, chúng tôi tập trung giúp đỡ quý 
đầy tớ Chúa tuổi tác hay bệnh tật yếu đau và các quả phụ mục sư gia 
cảnh khó khăn…như vẫn cậy ơn Chúa trung tín theo đuổi tận đến 
ngày nay. Bên cạnh đó là sự nỗ lực hỗ trợ việc đào tạo nhân sự, tổ 
chức những buổi truyền giảng “bỏ túi” và cưu mang một số hội 
thánh nhỏ, nghèo đang âm thầm sinh hoạt trong vùng sâu vùng xa, 
hoặc nằm rải rác dọc theo đường biên giới. Công việc vốn đã không 
dễ dàng gì, phần vì tình hình chung của quê mẹ thời điểm ấy, phần 
vì số Mạnh Thường Quân tham gia chương trình vẫn còn ít ỏi. Tôi 
nhớ, các hội thánh Việt Nam trên miền đất tạm dung những năm đầu 
xây dựng cũng nhỏ và nghèo, thường được hội thánh mẹ đỡ đầu, 
cho dùng chung giáo sở. Và chưởng quản những hội thánh như vậy 
là các mục sư Việt Nam hầu như làm việc không lương, phục vụ bầy 
chiên mọi mặt “thượng vàng hạ cám,” từ đưa đón đi thờ phượng 
ngày Chúa Nhật đến giúp tìm nhà, dọn nhà, làm đơn xin trợ cấp an 
sinh xã hội, thông dịch và cả đi khám bệnh khi cần thiết nữa. Đã vậy 
mà lại còn bị hạn chế. Phần nhiều quý ân nhân mỗi khi trao cho 
chúng tôi một số tiền ủng hộ đều kèm theo lời căn dặn: “Nhớ giúp 
hội thánh mình thôi nha.” “Hội Thánh mình” lúc ấy là Giáo Hội Báp 
Tít Nam Phương, ở Việt Nam vỏn vẹn có hai nhánh: Chính gốc là 
Báp Tít Ân Điển (nhà thờ) được thành lập trước 1975 do Mục Sư Lê 
Quốc Chánh quản nhiệm. Kế đến là Báp Tít Nam Phương (tư gia) 
do Mục Sư Nguyễn Thông phụ trách, hoạt động hoàn toàn tách biệt. 
Đây không chỉ là vấn nạn riêng của giáo hội Báp Tít thôi đâu, mà có 
thể nói là thách thức chung của các hệ phái đang “có mặt” trên miền 
đất quê hương nhiều đau khổ của dân tộc Việt Nam mình. Sau 1975, 

Đ 
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các “nhà thờ” đứng chựng trong tình hình mới, còn “tư gia” thì trái 
lại, cứ mọc lên như nấm sau mỗi cơn mưa. Và chúng tôi, non trẻ, 
đơn sơ, chưa từng trận mạc…phải cậy ơn Chúa chạy đi chạy về làm 
việc giữa hai thế lực—tuy biết rất rõ mình là con một Cha, tôi một 
Chủ, cùng chiến tuyến, có một kẻ thù chung…mà lại cứ không 
ngừng chê bai, chỉ trích, chống đối nhau nữa là khác?!... 

Trong cái khó có niềm vui. Làm việc với “nhà thờ” thì tương đối 
an toàn lại đầy đủ tiện nghi, ít ra cũng không đến đỗi phơi sương 
nằm gió. Nhưng khổ nỗi, “nhà thờ” thường là nơi “quan trên ngó 
xuống, người ta trông vào,” hễ rục rịch chút gì thì lập tức có “bạn” 
đến thăm. Cho nên, hầu hết các nhà thờ đều hè nhau đứng yên tại 
chỗ. Nếu nói như cách một số bạn đọc thân thương hay phê bình 
Suối Thiêng thì đó là một trại lính đứng nghiêm; chỉ khác chút, là 
lính trại này không mặc giáp cũng chẳng cầm gươm, cờ xí cuốn gọn 
gàng nên trông hiền lành ra phết. 

Làm việc với “tư gia” thì phải nghĩ đến hai chữ “liều mình.” 
Những buổi học Kinh Thánh tập trung hàng trăm người trong một 
gian phòng chật chội, nóng bức, cửa đóng im lìm. Mở đầu bài dạy 
mà kẻ giảng lẫn người nghe đều không chắc sẽ có phần kết thúc. 
Những lần chứng đạo cá nhân vội vàng khi sang đò hoặc trên đồng 
ruộng. Những khi vượt núi qua rừng để thăm viếng vài gia đình tín 
hữu vừa lâm nạn (bất cẩn cháy nhà hoặc gặp gỡ kẻ bất lương trên 
đường vắng). Cũng không ít lần bị đuổi bắt, nào phóng qua mương, 
nào nhảy ngang rào…áo quần rách bươm, mình mẩy bầm dập mà 
hớn hở mừng vì Chúa cho thoát thân kịp lúc. 

Tuy nhiên, cái khó khăn nhất khi đi truyền giáo ở Việt Nam đâu 
phải là vấn đề bị đe dọa bắt bớ hoặc chịu đói khát đến kiệt sức trong 
những chuyến xuyên sơn, mà là phải làm sao phân biệt giả/chân 
giữa một rừng người, ai cũng tự nhận mình đầy dẫy Thánh 
Linh…nào nói tiên tri, nào làm phép lạ. Và nỗi trăn trở sâu sắc nhất 
của chúng tôi cũng không phải vì thiếu phương tiện làm việc hay 
thiếu khả năng đáp ứng nhu cầu của anh chị em, bèn là phải làm sao 
chọn lựa một thái độ ứng xử đúng với tinh thần Cơ Đốc trong những 
tình huống đau lòng. 

Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều. Chuyến đi cuối cùng 
trước khi Đoàn quay về Mỹ, chúng tôi dành thời gian thăm viếng 
một Hội Thánh Báp-tít tư gia ở Lâm Đồng, nơi có hơn trăm người 
kinh và người sắc tộc Khơ Ho cùng thờ phượng Chúa trong một 
ngôi nhà nguyện nhỏ. Giảng dạy, bồi linh, cầu nguyện cho trẻ em, 
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người già, phát thuốc cho người bệnh… Và tất nhiên, một số nhu 
yếu phẩm đã được ân cần trao tặng cho các gia đình nghèo trong hội 
thánh. Công việc vừa xong thì mặt trời cũng bắt đầu ngã bóng, đã 
đến lúc nói lời chia tay. 

Vào khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì từ ven rừng xa xuất hiện 
một bóng người đang hối hả đạp xe tiến đến. Đó là một người đàn 
ông sắc tộc tuổi ngoại tứ tuần, nét mặt khắc khổ, tuy áo quần tương 
đối sạch sẽ mà vẫn không giấu được dáng vẻ nghèo nàn. Chiếc xe 

đạp “đòn dong” anh sử 
dụng có lẽ còn nhiều 
tuổi hơn chủ nó, trên 
“ghi đông” xe máng 
đầy những chiếc bao 
không, đủ cỡ, đủ loại, 
đủ màu (?), có lành có 
rách vá víu tùm lum! 
Bằng một thứ tiếng 
kinh ngọng nghịu và 
chút ít ngại ngùng 

trong mắt, anh hỏi: “Tôi nghe nói nơi đây có phát gạo muối cho tín 
đồ nghèo, phải không?” Đó là thầy truyền đạo A Sum thuộc Hội 
Thánh người Chu Ru ở sâu trong núi, cách nơi này khoảng 20 cây số 
đường rừng. Chim chóc đưa tin, họ biết Hội Thánh Khơ Ho có đoàn 
vào thăm và phân phát cứu tế phẩm nên nài nĩ thầy truyền đạo tìm 
đến, hy vọng được giúp đỡ chút gì chăng?! Khổ nỗi, quà đã tặng hết 
cho Khơ Ho, đám đông đã tan hàng, lại thêm đây là chuyến chót nên 
chúng tôi chẳng ai còn tiền bạc gì trong túi cả. “Xin lỗi Thầy!” Tôi 
ái ngại nói, buồn bã nhìn đôi mắt rưng rưng của người truyền đạo. 
“Không sao đâu cô, chúng tôi chịu khổ quen rồi!” Anh nhỏ nhẹ đáp 
lời, và chậm chạp quay xe đi trở vào con đường rừng đã nhuộm 
bóng hoàng hôn. Những chiếc bao không cọ nhau xào xạc theo từng 
vòng xe đạp nhỏ nặng trĩu nỗi buồn. 

Tháng 11 cùng năm, tôi đưa đoàn trở lại Lâm Đồng, tìm vào 
vùng đất của người sắc tộc Chu Ru, nhưng hầu hết dân trong buôn 
đã bồng bế nhau đi một thời gian trước đó. Mất mùa liên tiếp, đời 
sống khó khăn, lại thêm bị quyền lực tối tăm không ngừng bách hại, 
họ đành phải lìa bỏ miền núi rừng quen thuộc tìm chốn khác nương 
thân. Hỏi thăm nhóm tín đồ của Hội Thánh Chu Ru, “già làng” đáp, 
“Cũng đi rồi. Thầy A Sum dẫn họ xuôi Nam tìm nguồn sống mới, 
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đến nay chẳng nghe tin tức gì.” Tôi đứng ngẩn ngơ trên nền đất của 
ngôi nhà nguyện đã xơ xác, hoang tàn, bồi hồi thương về hình ảnh 
chiếc xe đạp “đòn dong” máng đầy những chiếc bao cũ trống không, 
thương cả đôi mắt lệ đoanh tròng của người truyền đạo nghèo còng 
lưng đạp xe trở về làng trên con đường rừng xa tắt nắng. 

Anh và tôi tuy gặp nhau trong phút chốc mà những ấn tượng lưu 
lại rất sâu đậm đến khó quên. Kể về bầy chiên người Chu Ru nhỏ bé 
anh đã nhiều năm chăm sóc – không danh phận chẳng tiền lương – 
anh bảo: “Vài đoàn truyền giáo ghé qua làm chứng cho chúng tôi tin 
Chúa, tặng đôi ba quyển Tin Lành Giăng và một ít truyền đạo đơn 
rồi biền biệt ra đi không trở lại. Chúng tôi tự mình đùm bọc lẫn nhau 
trong muôn ngàn cảnh khó, vào rừng đốn cây xẻ gỗ cất một nơi thờ 
phượng để cùng nhau nhóm lại, cùng nhau cầu nguyện, học Kinh 
Thánh hàng tuần. Như vậy chúng tôi là ‘nhà 
thờ’ hay là ‘tư gia’?” anh hỏi. Và khi tôi áy 
náy nói lời xin lỗi vì đã không thể đáp ứng 
cho “nhóm bạn nghèo” của anh những nhu 
cầu gạo muối đơn sơ, anh lại ôn tồn đáp: 
“Không sao đâu cô, chúng tôi chịu khổ quen 
rồi!”  

Câu chuyện hai bên trao đổi chỉ ngần đó 
thôi, nhưng bài học “bước đi với Chúa” anh 
đã âm thầm để lại trong lòng người nghe quả 
thật là vô giá. Là vì từ khi ấy, những gánh 
nặng dường như rất khó mang trên bước 
đường phụng vụ của chúng tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, nỗi 
nhọc nhằn chịu đựng như cũng ý nghĩa hơn. Và trong một phương 
diện nào đó, tôi trộm nghĩ, chính là hình ảnh người truyền đạo Chu 
Ru “vô danh tiểu tốt” với 20 cây số đường rừng và những chiếc bao 
không đã được Chúa dùng đưa dẫn bước chân của chúng tôi vào sâu 
trong các vùng rừng núi thâm u để tìm kiếm cho Ngài những đàn 
chiên lưu lạc, bơ vơ người sắc tộc. 

  

người kể chuyện 
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“Đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề,  
vì là thành của Vua lớn.”  

(Ma-thi-ơ 5:35) 
 

iê-ru-sa-lem trong tiếng 
Do-thái là từ ghép của 

‘jeru’ có nghĩa là ‘nền tảng’ 
hay ‘thành phố,’ và ‘shalom’ có 
nghĩa là an bình, hoà bình; như 
vậy nó có nghĩa là ‘thành phố 
thanh  bình.’ Thế nhưng thật 
oái oăm, từ khi được thành lập 
đến nay, ít khi nó được an bình 
quá vài thế kỷ.  

Lịch sử cổ sơ của nó đã bắt 
đầu từ thiên niên kỷ thứ tư 
Trước Chúa. Trong suốt thời 
gian 4000 năm tồn tại của nó, 
nó đã bị tấn công ít nhất là 52 
lần, bị chiếm qua chiếm lại 23 
lần, và 2 lần bị hủy diệt hoàn 
toàn. Các cuộc đào bới khảo cổ 
cho thấy, có nơi những đống đổ 
nát của nó dày lên đến 20m. Kể 
từ khi chính thức thành lập vào 
năm 1350 Trước Chúa, nó đã 

trải qua ít nhất là 118 cuộc 
tranh chiến.  

Cho đến hiện nay, nó vẫn tiếp 
tục là đầu mối cho những xung 
đột mang tính ý thức hệ ngoài 
khả năng giải quyết của lý trí 
con người. Đối với các con dân 
Chúa, đó là nơi ghi dấu những 
trang sử thánh về cuộc đời của 
Chúa Giê-xu, những lời dạy 
của Ngài và công ơn cứu chuộc 
của Ngài đối với nhân loại, và 
cũng sẽ là sân khấu cho cuộc 
trình diễn cuối cùng của lịch sử 
nhân loại.  

Trong khi thế giới đang 
hướng về Giê-ru-sa-lem hồi 
hộp chờ đợi những gì sẽ xảy ra, 
chúng ta hãy dành ít phút để 
tìm hiểu về nó. Phần trình bày 
của chúng tôi gồm 3 mục: (1) 
Hiện tình Giê-ru-sa-lem trên 
bàn cờ thế giới. (2) Giê-ru-sa-

G 
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lem trong lịch sử dân Do-thái. 
(3) Ý nghĩa của Giê-ru-sa-lem 
đối với người Tin Lành. 

I. HIÊN TÌNH GIÊ-RU-
SA-LEM TRÊN BÀN CỜ 
THẾ GIỚI  

Cuối năm 2017, vào thứ Tư 
ngày 6-12, Tổng Thống Mỹ 
Donald Trump đã công bố một 
quyết định làm rúng động thế 
giới.  

Ông tuyên bố rằng từ năm 
1995 Quốc Hội Hoa Kỳ đã ra 
Đạo Luật Tòa Đại Sứ Giê-ru-
sa-lem, yêu cầu chính phủ liên 
bang dời tòa đại sứ Hoa Kỳ về 
Giê-ru-sa-lem và công nhận đó 
là thủ đô của Israel. Tuy nhiên 
suốt hơn 20 năm qua, các đời 
tổng thống đã liên tục ra sắc 
lệnh triển hoãn thi hành, vì họ 
nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp ích 
cho tiến trình hoà bình. Nhưng 
cho đến nay, một hoà ước bền 
vững giữa Israel và Palestine 
vẫn còn rất xa vời, vì vậy ông 
quyết định chính thức công 
nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô 
của Israel.  Ông cũng nói rằng 
quyết định của ông chẳng qua 
chỉ là thừa nhận một thực tế, và 
ông không hề đi lệch đường lối 
chính sách của nước Mỹ. Ông 
chỉ thị cho Bộ Ngoại Giao sớm 
dời toà đại sứ Mỹ từ Tel Aviv 
về Giê-ru-sa-lem. 

Như vậy là lần đầu tiên sau 
hơn 2000 năm, Giê-ru-sa-lem 

được một quốc gia công nhận 
là thủ đô của Israel. 

Phản ứng của các quốc gia 
Sau tuyên bố của Tổng 

Thống Trump, Thủ Tướng 
Israel Netanyahu đọc một thông 
điệp ca ngợi ông đã có một 
quyết định lịch sử, đã dựng một 
cột mốc cho vinh quang của 
thành phố, và hứa rằng Israel sẽ 
tiếp tục bảo vệ sự tự do thờ 
phượng của các tôn giáo tại đây. 
Ngược lại, Tổng Thống Abbas 
của Thẩm Quyền Palestine  
cảnh cáo rằng quyết định đó sẽ 
gây hậu quả tai hại cho tiến 
trình hoà bình và gây bất ổn 
cho khu vực cũng như cả thế 
giới. Ismael Hanieh, thủ lãnh 
nhóm cực đoan Hamas ở dãi 
Gaza, cho rằng quyết định đó là 
một nước cờ có tính toán, sẽ tạo 
nên phản ứng khôn lường nơi 
người Palestine, Ả-rập và Hồi 
giáo. 

Các quốc gia Ả-rập và Hồi 
Giáo trong vùng đều lên tiếng 
phản đối, ngay cả đồng minh 
của Mỹ như Saudi Arabia cũng 
tỏ thái độ dè dặt. 

Ở Tây Phương, Phó Chủ Tịch 
Ủy Hội Âu Châu cho biết rằng 
lập trường của Liên Âu vẫn 
không thay đổi, dựa vào nghị 
quyết 478 của Hội Đồng Bảo 
An, các bên cần phải đàm phán 
để giải quyết tình trạng Giê-ru-
sa-lem làm thủ đô tương lai của 
cả hai nước. 
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Tổng Thư Ký Liên Hiệp 
Quốc Antonio Guterres cũng 
nhấn mạnh cần tránh hành động 
đơn phương, các vấn đề tối hậu 
cần phải giải quyết qua đàm 
phán, để có thể thực hiện được 
nguyện vọng chính đáng của cả 
hai bên. 

Một ngày sau khi Tổng 
Thống Trump tuyên bố, Đại 
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc với 
đa số tuyệt đối 128-9 phiếu, đã 
chấp thuận một nghị quyết 
không ràng buộc (nonbinding 
resolution) kêu gọi các nước 
tránh dời tòa đại sứ về Giê-ru-
sa-lem.  

Đến giữa năm 2018, vào thứ 
Hai 14-5, ngày kỷ niệm 70 năm 
thành lập quốc gia Israel, toà 
đại sứ Hoa Kỳ làm lễ khai 
trương tại Giê-ru-sa-lem. Thị 
Trưởng Giê-ru-sa-lem đã đặt 
tên TT Trump cho một bùng 
binh ngã tư đường gần tòa lãnh 
sự để tỏ lòng tri ân ông. 

Ngày sau lễ khai trương, là 
ngày người Palestine gọi là 
Nakba (ngày bi thảm) kỷ niệm 
70 năm quân Ả-rập bị thua trận 
Israel, khiến cho dân Palestine 
phải tản lạc. Trong thời gian kỷ 
niệm nầy, hàng chục ngàn 
người Palestine ở dãi Gaza tụ 
tập biểu tình bạo động dọc theo 
hàng rào ranh giới, đòi về lấy 
lại những nhà cửa đất đai bị 
mất từ năm 1948. Cuộc biểu 
tình bị quân đội Do-thái mạnh 

tay đáp trả, gây nhiều chết chóc 
và thương tích khiến cho nhiều 
người lên án.  

Nhưng rồi chỉ mấy ngày sau 
đó, trong dịp lễ tháng Ramadan 
của Hồi giáo, hàng vạn người 
Palestine vùng West Bank và 
Đông Giê-ru-sa-lem được chính 
quyền Israel cấp giấy phép đi 
đến cầu nguyện thờ phượng tại 
thánh địa Hồi Giáo là Núi Đền 
Thờ (Temple Mount) ở Giê-ru-
sa-lem. Hàng ngàn cảnh sát 
viên được huy động giữ trật tự 
nên đã không xảy ra điều gì 
đáng tiếc. Trong khi đó tại 
Gaza, cổng Raffa thông thương 
với Ai-cập cũng được Tổng 
Thống Sissi cho phép mở suốt 
tháng Ramadan để cho người 
Palestine được đi hành lễ. 

Tuy Liên Hiệp Quốc đã 
khuyến cáo các nước về việc 
dời tòa đại sứ về Giê-ru-sa-lem, 
nhưng vẫn có một số nước 
quyết định dời, đó là 
Guatemala và Paraguay, hai 
nước Nam Mỹ. Trong khi đó, 
tại Honduras (Nam Mỹ) và 
Slovakia (Đông Âu), cơ quan 
lập pháp cũng khuyến nghị 
chính phủ sớm thực hiện việc 
di dời. Trong khi Liên Âu tẩy 
chay lễ khai trương Tòa Đại Sứ 
Mỹ, có 4 nước Âu Châu nhận 
lời đến dự, đó là Áo, Romania, 
Hungary và Tiệp Khắc. Bước 
đầu của các nước nầy là mở tòa 
lãnh sự danh dự tại Giê-ru-sa-
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lem, rồi sau đó sẽ tiến tới thiết 
lập toà đại sứ. 

Trước khi Mỹ tuyên bố dời 
tòa đại sứ, Nga cũng đã công 
nhận Tây Giê-ru-sa-lem là thủ 
đô của Israel nhưng đồng thời 
xem Đông Giê-ru-sa-lem là thủ 
đô tương lai của Palestine. Nga 
vẫn duy trì toà đại sứ ở Tel 
Aviv, nhưng vào 14-6 vừa qua 
đã tổ chức ngày Quốc Khánh 
tại Giê-ru-sa-lem trong khu 
khách sạn Sergey xây cất từ thế 
kỷ 19 nay được tu bổ và gọi là 
Khu Phức Hợp Nga. 

Khái lược về Israel và 
Palestine 

Những tác động quan hệ 
chồng chéo giữa các phe phái 
khiến người đọc khó hình dung 
được những gì đang xảy ra tại 
Israel, nhất là tại Giê-ru-sa-lem, 
giữa người Do thái và Palestine. 
Ở đây chúng tôi chỉ trình bày 

khái lược về hiện trạng của họ 

trước khi đi vào chi tiết lịch sử 
ở phần tiếp theo trong kỳ tới. 

Từ khi Israel độc lập vào năm 
1948 đến nay, ngoài những 
cuộc xung đột võ trang với các 
tổ chức khủng bố, Israel đã trải 
qua 3 cuộc chiến tranh lớn với 
các quốc gia Ả-rập lân cận. Họ 
đều toàn thắng và chiếm thêm 
đất đai. Do đó, chính quyền 
Israel đã làm chủ được gần như 
toàn bộ lãnh thổ lịch sử của họ.  

Chúng ta nên nhớ rằng từ 
nhiều thế kỷ qua, quốc gia 
Israel đã không còn có mặt trên 
địa cầu. Vùng đất họ trở về 
lánh nạn trước và sau Thế 
Chiến II được gọi là Palestine 
Ủy Trị (Mandatory Palestine) 
của Bộ Thuộc Địa Anh Quốc. 
Nếu chúng ta đọc Thánh Kinh 
Báo những năm 1930-40, trong 
mục Du Lịch Xứ Thánh chúng 
ta sẽ thấy tên xứ thánh là 
Palestine. Sau Thế Chiến II, 
Anh Quốc thấy tình hình 
Palestine quá rối reng nên đã từ 
bỏ chế độ ủy trị và trao cho 
Liên Hiệp Quốc giải quyết. 
Liên Hiệp Quốc đề nghị 
khoanh một số lãnh thổ cho 
người Palestine và một số cho 
người Do-thái, còn Giê-ru-sa-
lem đặt dưới sự quản lý của 
LHQ. Ngay lúc đó, người Do-
thái tuyên bố độc lập và thành 
lập quốc gia Israel, được Liên 
Hiệp Quốc  công nhận vào 11- 
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5-1949. Dân số họ lúc đó được 
khoảng 700,000 người. 

Dân Palestine địa phương của 
vùng đất ấy, hầu hết đều là gốc 
Ả-rập và có đạo Hồi, chỉ có 
một thiểu số là tín đồ Cơ-đốc-
giáo thuộc giáo hội Chính 
Thống Đông Phương, và một 
vài tôn giáo nhỏ khác. Họ phải 
ly hương tị nạn hoặc bị trục 
xuất, con số lên đến 700,000 
người (vào năm 1948). Số khác 
tiếp tục sinh hoạt và trở thành 
công dân Israel.  

Ngay từ ban đầu, năm 1947 
nếu các quốc gia Ả-rập và 
người Palestine thỏa thuận theo 
kế hoạch phân chia lãnh thổ của 
Liên Hiệp Quốc để thành lập 2 
quốc gia Israel và Palestine thì 
có thể mọi sự đã êm xuôi. Trái 
lại, họ tưởng có thể bóp chết 
Israel từ trong trứng nước nên 
không thừa nhận quốc gia 
Israel, phát động chiến tranh, 
huy động lực lượng và vũ khí 
gấp nhiều lần Israel, tấn công 
họ, nhưng đều thất bại chua cay. 
Israel chiếm được toàn lãnh thổ 
Palestine với cả thủ đô Giê-ru-
sa-lem.  Năm 1980 Israel tuyên 
bố Jerusalem là thủ đô chính 
thức của mình, nhưng LHQ 
khuyến cáo rằng quyết định đó 
vô hiệu. Năm 1988, người 
Palestine cũng tuyên bố 
Jerusalem là thủ đô của nhà 
nước Palestine mặc dù họ 
không có chính quyền ở đó. 

Hiện nay có 2 khu vực nằm 
trong biên giới Israel được xem 
là lãnh thổ Palestine là  West 
Bank nằm bên bờ tây của sông 
Giô-đanh đối diện với quốc gia 
Jordan, do Thẩm Quyền 
Palestine (Palestine Authority) 
cai trị, và Dải Gaza ở góc tây 

nam Israel bên bờ biển, tiếp 
giáp với Ai-cập, do tổ chức 
Hamas cai trị.  Từ những nơi 
nầy, nhiều vụ khủng bố đã xảy 
ra, Israel buộc phải xây tường 
ngăn cản, hoặc phong tỏa, hạn 
chế sự đi lại, khiến cho người 
dân Palestine rất bất mãn.  

Vùng West Bank cắt ngang 
phía đông thành phố Giê-ru-sa-
lem. Khu vực nầy gọi là Đông 
Giê-ru-sa-lem trong đó có Cổ 
thành, trước năm 1968 bị 
Jordan chiếm giữ. Sau khi 
Jordan thua rút về, Israel sáp 
nhập Đông và Tây Giê-ru-sa-
lem thành một đô thị duy nhất 
dưới sự quản trị hành chánh 
chung cho cả người Palestine. 
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Năm 1980, vì có cuộc nổi dậy 
của người Palestine, Israel đã 
xây một bức tường ngăn vùng 
này với Tây Giê-ru-sa-lem. 
Đông Giê-ru-sa-lem là nơi có 
nhiều thánh tích của cả Do-thái 
giáo, Cơ-đốc giáo và Hồi giáo:   
– Núi Đền Thờ (Temple 
Mount), là nơi xây Đền Thờ 
Jerusalem nguyên thủy; người 
Hồi giáo tin rằng Mahomet lên 
trời tại núi nầy, họ cũng có đền 
al-Quesa và Dome of the Rock 
xây từ thế kỷ thứ 7 tại đây. – 
Bức tường Phía Tây hay Bức 
Tường Than Khóc (Western 
Wall or Wailing Wall), nơi 
người Do-
thái đến 
cầu 
nguyện 
tưởng nhớ 
sự mất 
nước. – 
Thánh 
Đường 
Thánh Mộ 
(Church of 
the Holy 
Sepulchre) 
xây từ thế 
kỷ thứ 4 
tại nơi người ta cho rằng Chúa 
Giê-su đã bị thập hình, chôn và 
sống lại. Những địa điểm nầy 
đã được UNESCO xếp vào 
danh sách Di Sản Văn Hoá Thế 
Giới.  

Cổ Thành chia làm 4 khu vực 
cho 4 sắc dân: (1) Khu Hồi 
Giáo lớn và đông nhất nằm ở 
góc đông bắc, trong đó có Núi 
Đền Thờ;  (2) Khu Cơ-đốc giáo 
nằm ở phía tây bắc, trong đó có 
Nhà Thờ Thánh Mộ; (3) Khu 
người Armeni ở góc tây nam, 
nhỏ và ít người nhất. Dù cũng 
là Cơ-đốc giáo, nhưng họ 
cương quyết giữ biệt lập. Toà 
Thượng Phụ họ đóng tại đây 
lâu đời, làm chủ nhiều đất đai 
trong thành phố; (4) Khu Do-
thái giáo ở góc đông nam nơi 
có nhiều cơ sở giáo dục và viện 
bảo tàng trưng bày nhiều cổ vật 

khai quật 
được tại 

đây. 
Ngoài ra 
còn có 
khu người 
Maroc ở 
cạnh Bức 

Tường 
Than 
Khóc 

nhưng đã 
bị chính 
quyền giải 
toả để lập 

quãng trường tại đó. 
(Còn tiếp) 
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Chị em thân mến, 
 

ách nay không lâu, tôi có dịp đọc bài “phiếm luận” của 
một nhà văn viết về những nỗ lực của con người trong công 

cuộc chinh phục không gian, với nhiều lời tán dương dành cho các 
thành tựu lớn của khoa học cùng những nhân vật đã phát minh ra 
chúng. Chẳng hạn ông kể, nhờ viễn vọng kính Hubble của Edwin 
Hubble mà ngày nay chúng ta đã có thể chiêm ngưỡng khúc luân vũ 
kỳ tuyệt của các dải ngân hà, và nếu như hai nhà thiên văn Arno 
Penzias và Robert Wilson không đưa vào đời hệ thống Antenna, thì 
chuổi thanh âm vang vọng của bài ca “Big Bang” trong vũ trụ vẫn 
mãi còn là bí mật. Dù vậy, khi đề cập đến ước mơ tiếp xúc với người 
ngoài hành tinh, hoặc kế hoạch đưa người lên sao Hỏa để cứu vãn 
tình trạng thặng dư nhân số của quả địa cầu già nua… thì giọng văn 
của trước giả không giấu nổi chút châm biếm đến khôi hài. Theo 
ông, thay vì săn đuổi những mộng mơ huyển hoặc kiểu này, chúng ta 
nên dốc đổ tâm lực vào việc kiến tạo một cuộc sống viên mãn, an vui 
cho con người trên đất! 

 

Về một phương diện nào đó, có lẽ tôi đồng ý với ông ấy. 
Vũ trụ rộng lớn, bao la; bốn chữ mênh mông vô tận e rằng chỉ 

mô tả được phần nào không đáng kể. Hãy nghĩ, dù còn rất hạn chế, 
những khám phá của khoa học cận đại cho biết sự hiện hữu của 
khoảng 10 tỷ dải ngân hà trong không gian, tính trung bình lớn nhỏ, 
mỗi dải có 100 tỷ ngôi sao. Ở đây, tôi xin phép giải thích thêm về sự 
khác biệt giữa ngôi sao (star) và hành tinh (planet). Ngôi sao - như 
mặt trời - chứa đựng toàn khí nóng gồm 75% hydrogen và 23% 
helium nên tự nó phát ra ánh sáng. Giống như trái đất và mặt trời, 

C 

 



Suối Thiêng 54 52 

sức hút của ngôi sao giữ lại những khí này trên mặt ngôi sao. Hành 
tinh - như trái đất - tự nó không có ánh sáng, quay chung quanh một 
ngôi sao như mặt trời. Vì hành tinh không có ánh sáng và quá xa 
trái đất, nên viễn vọng kính tốt nhất chúng ta có hiện nay không thể 
thấy được hành tinh khác. Người ta đoán rằng vì có cả tỷ ngôi sao 
như mặt trời trong vũ trụ, nên chắc cũng có cả tỷ thái dương hệ như 
của chúng ta (tám hành tinh xoay quanh một mặt trời). 

Bây giờ là một vài con số về quả địa cầu. Trái đất chúng ta nằm 
trong dải ngân hà Milky Way với ước lượng có 240 tỷ ngôi sao. 
Hành tinh xa nhất trong thái dương hệ của chúng ta là Neptune 
(Hải Vương tinh), với khoảng cách 2.8 tỷ miles (4.5 tỷ cây số). Trạm 
Phi Thuyền Quốc Tế (International Space Station) bay vòng quanh 
trái đất với vận tốc 17,000 miles/giờ. Với vận tốc này, con người 
bay 18.3 năm mới đến Neptune. Chu vi của trái đất là 40,070 km 
(24,900 miles), một con số khá to, nhưng so với mặt trời thì trái đất 
chỉ là hạt cát: mặt trời to hơn trái đất 1.3 triệu lần! Cùng sự so sánh 
ấy, mặt trời lại “không thấm thía” gì so với cả tỷ ngôi sao khác 
trong vũ trụ: có những ngôi sao to gấp tỷ lần – chứ không phải triệu 
lần – mặt trời. Con người trong vũ trụ xem ra còn bé nhỏ hơn con 
kiến trên trái đất. Con kiến chắc mất cả ngàn năm đi vòng quanh 
trái đất, thì con người cũng mất cả trăm ngàn năm đến những ngôi 
sao “láng giềng.” Đó là tại sao nhà “phiếm luận” của chúng ta cho 
rằng ước mơ gặp gỡ người hành tinh khác, hoặc di cư lên sao Hỏa 
chỉ là giấc mộng hảo huyền. Thứ nhất, đường xa diệu vợi, trăm năm 
kiếp người không đủ để vượt qua. Thứ hai, trong số những hành tinh 
cùng thái dương hệ chúng ta thì cũng theo nghiên cứu của khoa học 
ngày nay, duy chỉ  quả địa cầu – hành tinh xanh – nhận được sự ưu 
đãi siêu nhiên để phù hợp với môi trường sống. 

 

Tuy nhiên, về một phương diện khác, tôi nghĩ là quan niệm rằng 
con người có thể dốc công sức để tự kiến tạo cho mình một cuộc 
sống viên mãn ngay trên đất chẳng qua cũng chỉ là một loại hình 
mộng mơ huyển hoặc. Cứ nhìn lại dòng lịch sử nhân loại mà xem! 
Không ít vĩ nhân đã từng ôm khát vọng cảm hóa con người, cũng có 
lắm chế độ mưu cầu đổi thay xã hội…mà nào thấy ai đạt được thành 
quả gì đâu?! Các nhà đạo đức ân cần khuyên dạy người ta ăn ở 
thiện lành, nhưng tội ác của con người cứ ngày càng gia tăng cường 
độ đến mức kinh hoàng. Lãnh đạo các quốc gia hứa hẹn cùng nhau 
chung sống hòa bình, vậy mà ngọn lửa chiến tranh có chủ ý hoặc 
không cứ bùng lên hết nơi này sang nơi nọ, không ngừng đe dọa sự 
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sống của nhân sinh. Rất hiển nhiên, chúng ta có thể làm sạch môi 
trường nhưng không thể làm sạch tấm lòng, có thể thiết lập một hệ 
thống pháp trị hiệu lực đủ để xét xử và trừng phạt mọi phạm nhân, 
nhưng lại không thể làm cho một con người bất hảo trở thành thiện 
hảo. 

So với khoảng 100 năm về trước, phải nhìn nhận rằng xã hội 
của chúng ta ngày nay tiến bộ vượt bực về nhiều mặt lắm, nhưng 
gẫm lại những điều ấy chưa chắc đã giúp ích con người. Chẳng thế 
mà Tiến sĩ Bob Moorehead đã viết trong “The Paradox of Our Age” 
(Điều Nghịch Lý Của Ngày Nay) những dòng đầy cảm thán: “Ngày 
nay, chúng ta biết cách kiếm sống nhưng không mấy ai biết sống. 
Một đời người được kéo dài, nhưng chỉ là cộng thêm một số năm 
tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng rồi trở về lại trái đất, 
nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào thăm người hàng 
xóm mới. Chúng ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng 
không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều 
việc lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành! Nói quá nhiều, thương yêu 
quá ít, và thù ghét thì lại quá thường. Có thể chia cắt được một hạt 
nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Thiết 
kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài 
liệu…nhưng sự truyền thông giữa người và người lại càng sút kém 
đi.” Dù Morehead nói vậy nhưng theo tôi trộm nghĩ, đây không phải 
là câu chuyện của ngày nay mà là vấn nạn của con người đã có tự 
ngàn xưa; căn bệnh trầm kha cứ theo thời gian ngày càng trở nặng. 
Con người tội nghiệp sống đau đớn, chơ vơ trong nhiều khoảng 
cách. Xa lạ với bầu trời rộng mở trên đầu. Xa lạ với môi trường 
chung quanh. Xa lạ với nhau, và xa lạ với chính mình. Một cách ví 
von, có thể nói họ như chiếc phi thuyền lạc hướng, muốn quay lại 
nhưng không có cách về. Lại như chiếc bách giữa dòng đen cuồng 
nộ của đại dương, muốn tìm nơi trú ẩn an toàn nhưng lại không biết 
đâu là bến đỗ. Để giúp đỡ con người, các nhà xã hội học, quý lãnh 
đạo tinh thần, và hầu hết mọi chủ thuyết tôn giáo đều cố gắng đưa 
ra nhiều sự giải thích và những giải pháp khác nhau, nhưng tất cả 
chẳng qua chỉ là giả thiết. Duy  Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa 
Trời hằng sống – mới cung cấp cho nhân sinh một câu trả lời khẳng 
định. 

 

Theo Kinh Thánh, từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã làm nên trời 
đất và muôn vật, trong đó có con người. Mặc dù thuộc đẳng cấp cao 
quý nhất, “thiên sinh vạn vật duy nhân tối linh” vì mang hình ảnh 
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của Đấng Tạo Hóa, được Ngài hà sinh khí vào mũi và ban cho 
quyền quản trị toàn vũ trụ, con người thực chất cũng là một loài thọ 
tạo, cùng chia xẻ với muôn vật dòng sống từ thiên thượng để hiện 
hữu và tiếp tục sinh tồn. Chính vì thế, chẳng những tất cả đều có sự 
nối kết mật thiết với Đấng tạo ra mình mà còn liên hệ chặt chẽ với 
nhau nữa. Khi loài người phạm tội, mối tương quan ấy giữa Thiên 
Chúa và họ bị gãy đổ, làm ảnh hưởng đến những mối liên quan khác 
trong vũ trụ. Đó là tình trạng mà một vài chủ thuyết tôn giáo cho 
rằng cái tiểu ngã đã bị tách rời khỏi khối đại ngã. Trên con đường 
lưu lạc “nó” trót rơi vào cõi trầm luân. Để tự cứu, “nó” (tiểu ngã 
ấy) phải gắng công tu tập, hành thiện tích đức, họa may có chút hy 
vọng giải thoát nào chăng! Hoàn toàn trái lại, Kinh Thánh xác 
quyết rằng tội là nguồn gốc mọi thảm trạng của nhân loài. Nói cách 
khác, tội là nguyên nhân mà khổ đau là hệ quả. Một khi đã đắm 
chìm trong biển tội, con người sẽ vĩnh viễn bị vùi dập giữa muôn 
ngàn nỗi thống khổ điêu linh, không thể nào tự cứu. Và giải pháp 
Thiên Chúa dành cho họ chính là Đức Chúa Giê-xu. “Vì Đức Chúa 
Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…” là 
những ngôn từ đẹp nhất trong dòng nhân thánh sử, đã được Cơ Đốc 
giáo cao rao cho thế giới lạc lầm xuyên suốt ngàn năm qua, chắc 
hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần nghe biết. Rồi khi Chúa 
Giê-xu lìa bỏ thiên cung giáng hạ làm người nơi thôn nhỏ Bết-lê-
hem, các thần sứ đã cùng hân hoan công bố “một tin mừng lớn cho 
hết thảy muôn dân, vì Ngôi Hai Thiên Chúa 
đã vào đời để tìm cứu con người ra khỏi tội,” 
là tin tức tốt lành “vô tiền khoáng hậu” mọi 
người luôn cùng nhau nhắc lại mỗi mùa 
Giáng Sinh những lúc đông về. 

 

Chị em thân mến, 
Một trong những thú vui rất yêu thích của 

tôi là đứng ngắm sao trời vào những đêm tĩnh 
lặng, chiêm ngưỡng đến miên man vẻ đẹp khó 
tả của vùng không trung bát ngát một mầu đen mượt như nhung, lấp 
lánh điểm ngàn muôn tinh tú. Đặc biệt là vào mùa giáng sinh yên ả 
như ở San thành năm nay - không giá tuyết chẳng mây mù - sao 
bỗng rực rỡ lung linh như kêu gọi người trần hãy dừng chân giữa 
dòng đời xuôi ngược, để thêm một lần lắng nghe câu chuyện một vì 
vương tử đã giáng hạ vào đời thăm viếng thế nhân. Và cùng với cảm 
xúc dâng cao, tôi hay bồi hồi tự hỏi, không biết Ngài đã vượt qua 
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bao nhiêu hàng hàng lớp lớp tầng không trên con đường từ thiên 
cung tìm xuống Bết-lê-hem nghèo nàn, nhỏ bé?! 

Dù vậy, trong lá thư giáng sinh này, tôi không định kể với chị 
em về vô số vùng trời cao vinh hiển nhân gian chưa từng biết mà 
Chúa Giê-xu đành bỏ lại sau lưng để đến với hồng trần.  

Thay vào đó, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ đến những cách biệt 
sâu rộng khôn cùng con người đời đời khao khát nhưng không thể 
vượt qua…nay nhờ ơn Ngài mà trở nên gần gũi. Khoảng cách giữa 
Trời và người. Giữa Đấng Tạo Hóa vĩ đại và loài thọ tạo nhỏ nhoi. 
Giữa Quan Án công bình và những tội nhân khôn phương tự biện. 
Hãy nhớ! Đừng quên! Ngài đã tìm ta cực khổ ra sao, đã trả giá thế 
nào để đem lòng Cha trở về cùng con cái, bởi đó mà những đổ vỡ 
đau thương do con người lầm lỗi gây ra từ thuở hồng hoang đã 
được hàn gắn, được chữa lành, và họ đã tìm lại được hy vọng sống. 

Cánh cửa cơ hội đã mở. Nhịp cầu ân sủng đã được bắc ngang 
biển tội mù đen, chờ đón những linh hồn mệt mỏi vì nghiệp chướng 
trầm luân đang khao khát tìm về nguồn chân phúc.  

Bạn có muốn bước lên không?! Và với chị em Cơ Đốc rất thân 
thương tôi xin có đôi lời chân thành nhắn nhủ, rằng trong Mùa 
Giáng Sinh này hãy cố gắng chia sẻ cho ít nhất một người về trải 
nghiệm đổi đời kỳ diệu của mình: “từ tối tăm qua sáng láng, từ tội 
nhân hư mất mà trở nên con dân rất yêu dấu của Đức Chúa Trời” 
nhờ hồng ân cứu chuộc của Đấng Giáng Sinh. Được phục hòa với 
Thiên Chúa là phước hạnh vô biên không chỉ có trong cõi đời sau 
như nhiều người vẫn thường lầm tưởng, bèn là niềm vui lớn chúng 
ta có thể tận hưởng ngay tự đời này. Vì một khi mối tương giao giữa 
Đấng Tạo Hóa và loài thọ tạo cao quý nhất mang hình ảnh của 
chính Ngài đã được tái nối kết cách nhiệm mầu, thì lập tức những 
phân chia, cách biệt khác trong thế giới loài người  cũng xóa bôi 
nhờ đó. Kinh Thánh khẳng định, rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phá 
đổ mọi bức tường ngăn cách. Sẽ không còn phân biệt chủng tộc mầu 
da, giới tính hay thành phần xã hội, nhưng trong Ngài, tất cả sẽ họp 
thành một nhân loại mới, là người được dựng nên trong sự công 
bình và thánh sạch. 

 

Thân mến chúc chị em và toàn bửu quyến một Mùa Giáng Sinh 
tràn đầy phước hạnh và Năm Mới 2019 mọi sự an lành trong ân 
điển diệu kỳ của Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng Giáng Sinh. 

 

lê tuyết loan 
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ột mùa Giáng Sinh nữa lại trở về trong cái lạnh đầu Đông. 
Sự kiện kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh là dấu ấn quan 

trọng nhắc nhở Hội Thánh và các dân tộc trên thế giới về tình yêu 
thương, sự hy sinh và sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu dành cho tất cả 
mọi người trên trái đất này, không phân biệt tiếng nói, màu da, sắc 
dân... “Lễ Giáng Sinh đang đến”1 là thông tin được nghe trên khắp 
thế giới từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam. Đối với giới trẻ, 
những người trưởng thành và thậm chí người cao tuổi, thì Giáng 
Sinh là một thời gian đầy hân hoan và vui mừng.2 Nhưng Lễ Giáng 
Sinh là gì và mang ý nghĩa như thế nào luôn là câu hỏi khó trả lời, 
đặc biệt đối với các bạn trẻ Việt Nam hiện nay?!  

Bài viết này sẽ không tranh luận về tính đúng đắn của ngày 25 
tháng 12,3 nhưng muốn nói đến khía cạnh khác đó là: Giới trẻ hôm 
nay hiểu về ngày Lễ Giáng Sinh như thế nào và cách thức, thói quen 
của đại đa số bạn trẻ khi đến dịp Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng 
Sinh ra sao? Bên cạnh đó, bài viết sẽ suy nghĩ thêm về phương cách 
thay đổi cái nhìn của các bạn trẻ Việt Nam về sự kiện Chúa Giê-xu 
                                                 
1 Giáng Sinh là: Lễ kỷ niệm hàng năm của các tín hữu Cơ-đốc về sự ra đời của 
Chúa Jesus Christ, vào ngày 25 tháng 12. Lễ Giáng sinh cũng được gọi là: 
Christmastide. Mùa Giáng Sinh kéo dài từ ngày 24 tháng 12 (Đêm Giáng sinh) 
đến ngày 6 tháng 1 (Lễ hội Epiphany). [______, Collins Concise Dictionary 
(Glasgow: Harper Collins, 2000), np.] 
2 Ellen Gould White, The Adventist Home (Hagerstown: Review and Herald 
Publishing Association, 2002), 477. 
3 Lễ Giáng Sinh đầu tiên được tổ chức ngày 25/12/336 tại Rome và được cả 
công đồng Cơ đốc chấp nhận sau đó một thế kỷ [Ronand V. Huggins, 
Eerdmans Dictionary of the Bible (Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 2000), 240. 
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đã đến thế gian. Ước mong rằng Đức Chúa Trời sẽ đoái thăm và ban 
ơn cho toàn thể con dân Chúa nói chung và các bạn trẻ nói riêng. 
Cầu xin Chúa giúp tất cả mọi người có cái nhìn đúng đắn và nhận 
thức rõ ràng về ngày Lễ Kỷ Niệm4 đặc biệt này! 

 
1. LỄ HỘI GIẢI TRÍ 
Nói đến Lễ Giáng Sinh thì phần nhiều các bạn trẻ tại Việt Nam 

liền nghĩ rằng đây là dịp để tổ chức liên hoan, gặp gỡ bạn bè trong 
dịp cuối năm. Lễ Giáng Sinh thật là thời gian quý báu dành cho các 
bạn học sinh, sinh viên, công chức, công nhân… gặp nhau. Đây là 
cơ hội để mọi người cùng ngồi với nhau hàn huyên tâm sự, tổng kết 
những thành tích đã đạt được, ôn lại kỷ niệm trong thời gian qua và 
đề ra phương hướng cho năm mới. Một số bạn trẻ khác chẳng biết 
làm gì khác ngoài việc ngồi lại cùng uống rượu, chè chén li bì hoặc 
tại nhà riêng, hoặc tại quán bar, quầy rượu trong dịp Giáng Sinh.    

Lễ Giáng Sinh còn là thời gian để các bạn trẻ cùng gia đình đi 
du lịch, nghỉ ngơi thư giãn. Hay ít nhất ở tại nhà để hưởng không 
gian yên tĩnh, lắng lòng... Bạn Hồ Tuấn Khanh sống tại Cần Thơ 
cho biết: “Mỗi dịp Giáng Sinh thì bạn bè của tôi thường ra phố với 
người yêu, nhưng tôi luôn ở nhà nghỉ ngơi.” Bạn còn nói thêm: “Ra 
đường chỉ góp phần chen lấn.”5 Bạn Hoàng Thu Vân, sống tại Hà 
Nội lại có ý nghĩ khác: “Giáng Sinh là dịp để mọi người đi chơi cho 
vui vẻ.”6 Du lịch là nhu cầu quan trọng trong cuộc sống và dịp Lễ 
Giáng Sinh cuối năm là cơ hội bằng vàng để thực hiện mơ ước đi xa 
của mình. Gần thì Nha Trang, Phú Quốc; xa thì Thái-lan, Hongkong, 
Seoul... 

Giáng Sinh cũng là dịp để tặng quà cho nhau. Từ Điển Collins 
cho biết rằng: Ngày 25 tháng 12 luôn được xem như một ngày kỷ 
niệm đặc biệt khi bạn hữu trao quà tặng và lời chúc đẹp cho nhau.7 
Khi được hỏi: “Bạn có nhận định gì về Lễ Giáng Sinh?” Bạn Huỳnh 

                                                 
4 Ngày 25/12 đánh dấu ngày sau ngày Đông Chí (Chiến thắng của mặt trời trên 
bóng tối). Ngày này được chọn làm ngày Lễ Giáng sinh để thay thế lễ hội thờ 
thần mặt trời của ngoại giáo, các Cơ đốc nhân đã áp dụng 'Mặt trời công bình' 
(Ma-thi-ơ 4: 2) cho Đấng Christ [Paul J. Achtemeier, Society of Biblical 
Literature: Harper's Bible Dictionary (San Francisco: Harper & Row, 1985), 
163]. 
5 Phỏng vấn Bạn Hồ Tuấn Khanh, Cần Thơ. Ngày 28/10/2018 
6 Phỏng vấn Bạn Hoàng Thu Vân, Hà Nội. Ngày 28/10/2018 
7 ______, Collins Concise Dictionary (Glasgow: Harper Collins, 2000), np. 



Suối Thiêng 54 58 

Thị Kim Phượng sống tại Quảng Ngãi trả lời: “Mình thấy Giáng 
Sinh trời lạnh nhưng ngoài đường lúc nào cũng nhiều người đi chơi. 
Giáng Sinh tặng quà cho nhau, mình thấy vui vẻ ấm áp.”8 Nhưng 
khi hỏi tiếp câu thứ hai: “Bạn có biết Lễ Giáng Sinh để kỷ niệm sự 
kiện gì không?” Bạn Kim Phượng đã im lặng không trả lời. Điều 
này cho thấy còn rất nhiều bạn trẻ chưa biết Giáng Sinh là gì. Có 
một khoảng trống trong kiến thức, sự hiểu biết về  nguồn gốc và ý 
nghĩa của Lễ Giáng Sinh,  

Đối với một số bạn trẻ khác thì Giáng Sinh chính là Lễ hội ca 
nhạc, là ánh đèn màu sân khấu với dàn ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, 
Sơn Tùng, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Hiền Thục, Bonneur 
Trinh… Những cuộc thi hoa hậu, biểu diễn thời trang, những live 
show kỷ niệm mười năm ca hát của các ca sĩ cũng nở rộ trong dịp 
Giáng Sinh và chào đón năm mới. Lễ Giáng Sinh chính là cơ hội để 
các ca sĩ chạy show và quảng bá hình ảnh cho công chúng. Lễ Giáng 
Sinh còn là dịp để các Bạn trẻ cùng nhau thưởng thức những ca 
khúc bất hủ, là cơ hội đắm mình trong không gian âm nhạc chuyên 
nghiệp và hiện đại. Lễ Giáng Sinh là dịp để hội tụ của những tài 
năng âm nhạc, là nơi gặp gỡ của giới nghệ sĩ và công chúng mộ điệu.   

Hơn nữa, Lễ Giáng Sinh còn là cơ hội để giới kinh doanh đẩy 
mạnh doanh số bán hàng. Hàng khuyến mãi, giảm giá chiếm đầy các 
trang báo giấy, báo điện tử. Quảng cáo bán hàng tràn ngập các kênh 
truyền thanh và truyền hình. Không biết tự bao giờ, qua bàn tay của 
những nhà kinh doanh, Giáng Sinh gắn liền với mua sắm, kêu gọi, 
mời chào… Hàng hóa từ “thượng vàng đến hạ cám” được giới kinh 
doanh tung ra đầy các hội chợ, siêu thị và chợ truyền thống... Hàng 
hóa lấn chiếm lên vỉa hè của người đi bộ, hàng hóa được rao bán 
trên những chiếc xe di động… Những trang trí phục vụ Lễ Giáng 
Sinh như: cây thông, mô hình ông già Noel, mô hình ông già Tuyết, 
con tuần lộc, dây kim tuyến, trái châu… sặc sỡ khoe sắc khắp các 
đường phố. Lễ Giáng Sinh đã bị thế giới thương mại hóa tự bao 
giờ…  

Đối với đa số các Bạn trẻ, Lễ Giáng Sinh chính là dịp vui chơi, 
giải  trí, ăn uống, ca nhạc, mua sắm, du lịch… Họ chưa từng biết 
hoặc chỉ mơ hồ nhận biết rằng Giáng Sinh là ngày Kỷ Niệm Chúa 

                                                 
8  Phỏng vấn Bạn Huỳnh Thị Kim Phượng, Quảng Ngãi. Ngày 
28/10/2018. 
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Giê-xu ra đời. Làm thế nào để truyền rao Phúc Âm đến nhóm người 
này thật sự là ưu tư của những người hầu việc Chúa hôm nay. 

 
2. LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG 
Bên cạnh vô số các hoạt động của Hội Thánh chung đón mừng 

Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh như: truyền giảng, nhóm họp, 
hội đồng, ca nhạc thánh… thì có khá đông các bạn trẻ tại Việt Nam 
hôm nay lại nhìn lễ Giáng Sinh dưới lăng kính Lễ Hội truyền thống. 
Đối với một bộ phận thanh niên, là những người được sinh ra trong 
gia đình Cơ-đốc thì Giáng Sinh chỉ là Lễ Hội mang tính truyền 
thống, có tính chất “cha truyền con nối,” “đời này truyền qua đời 
kia.” Nếu một thanh niên lớn lên trong bối cảnh giáo hội với nét văn 
hóa đi nhóm, ca hát, dâng hiến, phục vụ... Nếu không thật sự gặp 
Chúa, dễ lắm người ấy chỉ xem lễ Giáng Sinh là Lễ Hội tôn giáo bận 
rộn mang tính truyền thống.  

Khi được hỏi: “Theo bạn, Lễ Giáng Sinh từ đâu đến?” Bạn Sùng 
A Ze ở Dak Lak đã mơ hồ cho biết: “Lễ Giáng Sinh đến từ nước 
Mỹ.”9 Còn bạn H A Sinh thì nói: “Theo em nghĩ, Lễ Giáng Sinh có 
từ thời Hoàng Đế La-mã Constantine.”10 Giáng Sinh chỉ là dịp để 
trang hoàng Nhà Thờ thật lộng lẫy với cây thông Noel khoe sắc với 
đủ loại trái châu sặc sỡ, những sợi dây kim tuyến lung linh, những 
ngôi sao chiếu sáng đung đưa trước gió, những cây gậy chăn chiên, 
những tấm thiệp đủ màu sắc với những lời chúc Giáng Sinh thật hấp 
dẫn. Mỗi dịp Lễ Giáng Sinh là một loạt những bức ảnh được ghi 
hình qua ống kính và các bạn trẻ rất sung sướng được khẳng định 
bản thân qua những album trên các trang blog, zalo hoặc facebook 
cá nhân.  

Với một số bạn trẻ khác thì Lễ Giáng Sinh gắn liền với bận rộn 
trong việc chuẩn bị các hình ảnh phông màn như: các thiên thần ca 
hát trong đêm Cứu Chúa ra đời. Giáng Sinh phải có hang đá, chuồng 
chiên, máng cỏ với những gã mục đồng vây quanh Ấu Chúa. Lễ 
Giáng Sinh không thể thiếu hình ảnh các Bác sĩ từ Đông Phương với 
những con lạc đà chậm rãi bước trong sa mạc theo ngôi sao huyền 
diệu, mang theo những quà tặng như: vàng, nhũ hương và một dược 
dâng lên Cứu Chúa. Giáng Sinh mô tả cuộc truy lùng của vua Hê-rốt, 
cuộc trốn chạy sang Ai-cập và tiếng than khóc của “Ra-chên.” Tất 

                                                 
9 Phỏng vấn Sùng A Ze, Dak Lak. Ngày 05/11/2018. 
10 Phỏng vấn Bạn H A Sinh, Dak Lak. Ngày 05/11/2018. 
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cả những hình ảnh, thông tin, sự kiện trên đây đều được thể hiện qua 
những pan-no, áp-phích, những phông màn trong nhà thờ mỗi khi 
Lễ Giáng Sinh trở về... 

Thời gian chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh cũng là điều đáng nói. 
Bắt đầu từ tháng Mười hàng năm, đa số các nhà thờ đã bắt đầu tập 
hát Giáng Sinh. Ban ấu nhi, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng 
niên, trung niên và lão niên thường xuyên tập hát vào chiều Chúa 
Nhật hoặc chiều thứ Bảy. Việc tập hát ca ngợi Chúa Giáng Sinh là 
hành động đáng trân trọng, đáng khuyến khích. Tuy nhiên, có nhiều 
bạn trẻ chỉ biết có công việc, trách nhiệm mà thật sự quên đi ý nghĩa 
và tác động của sự kiện Chúa Giáng Sinh trong đời sống của chính 
mình. Bạn Pơ Jum Nai Kho ở Dak Lak đã thẳng thắn nhận định như 
sau: “Đa số các bạn thanh niên trong Hội Thánh chỉ tập trung vào 
công tác chuẩn bị như tập hát, dự lễ, gặp gỡ, vui vẻ với nhau mà 
chưa thật sự nhận biết những ý nghĩa quan trọng của ngày Kỷ Niệm 
Chúa Giáng Sinh.” 11  Hơn nữa những vở kịch xoay quanh câu 
chuyện Giáng Sinh được dàn dựng công phu với những trang phục 
Do-thái cổ được chuẩn bị từ rất sớm. Nhiều người đã lao vào công 
tác chuẩn bị cho Lễ Hội mà quên đi sứ điệp quan trọng nhất từ sự 
Giáng Sinh của Cứu Chúa Giê-xu Christ.   

Trong một số gia đình Âu Mỹ, mỗi dịp Giáng Sinh trở về thì trẻ 
em nô nức với quà Giáng Sinh, với sự tích ông già Noel chui vào 
ống khói lò sưởi được truyền tụng từ đời này qua đời kia. Lễ Giáng 
Sinh không thể thiếu những điều ước, hình ảnh ông già Tuyết với 
chiếc xe kéo của bầy tuần lộc vẫn đọng mãi trong ký ức của trẻ thơ. 
Giáng Sinh với những túi quà nặng trĩu, những thỏi Sô-cô-la ngọt 
lịm, những tấm thiệp đủ màu sắc với những lời chúc làm say lòng 
người. Lễ Giáng Sinh giống như một giấc mơ đẹp trong câu chuyện 
cổ tích, trở về theo chu kỳ hàng năm và Giáng Sinh là dịp các bạn 
trẻ như được bay bổng trong không gian huyền diệu, như được chạm 
tay vào cánh cổng thiên đường. 

Tính chất truyền thống của Lễ Giáng Sinh in đậm trong tâm thức 
của mỗi con người. Lắm lúc sự kỷ niệm Chúa Giê-xu ra đời là một 
chuỗi các sự kiện, trách nhiệm và gánh nặng. Giáng Sinh là một Lễ 
Hội truyền thống với những buổi nhóm đông đảo, tiệc mừng linh 
đình, quà cáp hấp dẫn. Giáng Sinh là dịp để những ca đoàn hùng hậu 
và dàn diễn viên chuyên nghiệp thể hiện chính mình. Giáng Sinh là 

                                                 
11 Phỏng vấn Bạn Pơ Jum Nai Khô, Dak Lak. Ngày 06/11/2018. 
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nơi các ca sĩ đẳng cấp thể hiện giọng hát oanh vàng. Giáng Sinh là 
dịp để các nhà thờ đua nhau trang hoàng, tiệc tùng đình đám, tổ 
chức hoành tráng... Khi mùa Giáng Sinh qua đi rồi chỉ còn lại sự 
mệt mỏi, khô khan và trĩu nặng. Chúa Giê-xu đang ở đâu? Lễ Giáng 
Sinh có đang được các Cơ-đốc-nhân nhận thức cách đúng đắn hay 
chưa? 

 
3. LỄ HỘI CỦA PHÚC ÂM 
Trong ý nghĩa cốt lõi thì Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh 

là cơ hội để công bố sứ điệp Phúc Âm cho toàn thế giới. Tin Lành, 
ơn cứu rỗi qua sự kiện Chúa Giê-xu Christ giáng thế làm người cần 
được nhấn mạnh, cần được truyền bá rộng rãi cho tất cả mỗi con 
người đang sinh sống trên trái đất này. Đây là trách nhiệm của Hội 
Thánh toàn cầu nói chung cũng như sứ vụ của mỗi bạn trẻ Cơ-đốc 
nói riêng. Các hoạt động xoay quanh Lễ Giáng Sinh được nói ở trên 
cần được giảm đi, đồng thời cần tăng cường công tác truyền bá Phúc 
Âm cho mọi người, mọi nhà, đặc biệt đông đảo các bạn trẻ hiện nay. 
Bạn Nguyễn Hoàng Tiến, một tín hữu ở Cần Thơ bày tỏ quan điểm: 
“Không nên chú trọng vào ông già Noel, cây thông và các trang trí 
khác nhưng cần tập trung vào công tác truyền giảng cho người chưa 
biết Chúa.”12 Bởi vì nhu cầu lắng nghe Phúc Âm cấp thiết hơn, cần 
kíp hơn là những hoạt động mang tính truyền thống như: ban hát, 
diễn lễ, đóng kịch, trang hoàng, quà cáp, mua sắm, tiệc mừng và lễ 
hội. Sự kiện Chúa Giê-xu đến thế gian cứu rỗi những linh hồn hư 
mất là quan trọng hơn hết, cần được ưu tiên và đẩy mạnh trong 
những dịp như Lễ Giáng Sinh hàng năm. 

Thông tin đầu tiên cần được công bố cách rộng rãi cho mọi 
người đặc biệt là giới trẻ hiện nay là sự giáng thế làm người của 
Chúa Giê-xu. Sự kiện Đức Chúa Trời trở nên con người cần phải 
được tất cả con dân Chúa, các đầy tớ Chúa nhấn mạnh và rao giảng 
cách không mệt mỏi. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (Giăng 1: 14) 
không chỉ cần được nghe trong bài giảng mà phải được mỗi Cơ-đốc-
nhân nhắc đi nhắc lại trong suốt mùa Giáng Sinh cho tất cả các đối 
tượng chưa biết Chúa, chưa tin nhận Chúa Giê-xu; thay vì quá chăm 
chút vào trang hoàng nhà thờ, cây thông Noel, ca đoàn, diễn kịch, 
quà cáp và tiệc mừng. Trong dịp Lễ Giáng Sinh, tất cả các thành 
viên trong Hội Thánh nên đi ra, phát chứng đạo đơn, công bố Phúc 

                                                 
12 Phỏng vấn Bạn Nguyễn Hoàng Tiến, Cần Thơ. Ngày 06/11/2018. 
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Âm cho những người bạn cùng trường học, cùng sở làm, trong công 
ty. Sẽ ích lợi hơn khi các tín hữu công bố Phúc Âm, công bố sự kiện 
Chúa Giê-xu giáng thế làm người thay vì quá quan tâm vào các hạt 
động mang tính bề ngoài. Sẽ ích lợi hơn khi Danh Chúa Giê-xu 
được nhiều người biết đến thay vì Hội Thánh cứ mãi ca hát, đóng 
kịch và diễn lễ với nhau trong mỗi dịp Giáng Sinh.  

Thông tin thứ hai cần được các bạn trẻ Cơ-đốc công bố là sự hy 
sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã đổ huyết ra chuộc tội 
cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Thay vì quá chú trọng vào hình 
ảnh Ấu Chúa trong chuồng chiên máng cỏ, các thiên thần ca hát, các 
mục đồng thăm viếng 
Chúa Giê-xu, các Bác sĩ 
từ phương xa băng 
ngàn lội suối. Hội 
Thánh hôm nay cần 
nhấn mạnh sự cứu 
chuộc đã được Chúa 
Giê-xu thực hiện trên 
thập tự giá. Câu chuyện 
Gô-gô-tha cần được kể 
ra và nhấn mạnh trong 
dịp Lễ Giáng Sinh. Bởi 
vì hôm nay, Cứu Chúa 
Giê-xu không còn là 
Hài Nhi bé nhỏ nữa, 
Ngài đã chết thay tội 
cho chúng ta trên thập tự giá. Kinh Thánh khẳng định: “Huyết của 
Chúa Giê-xu, Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1: 7). 
Hễ ai tin nhận Ngài thì đều được cứu rỗi và trở nên con cái Đức 
Chúa Trời. Chúa Giê-xu giáng sinh với mục đích làm người, thi 
hành chức vụ, hy sinh trên thập tự giá, phục sinh, thăng thiên và ban 
Thánh Linh trên Hội Thánh. Toàn thể công tác cứu rỗi của Chúa 
Giê-xu cần được chuyển tải cho tất cả mọi người. Sẽ là thiếu sót lớn 
nếu Lễ Giáng Sinh chỉ mãi nhấn mạnh sự ra đời của Cứu Chúa mà 
thôi. 

Thông tin thứ ba cần được công bố cho đông đảo các bạn trẻ 
trong dịp kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh là sự cứu rỗi dành cho 
tất cả những người bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa 
của mình. Giáng Sinh không nên dừng lại ở những câu Kinh Thánh 
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chủ đề như: “Ngôi Lời trở nên xác thịt” (Giăng 1: 14) hoặc “Sáng 
Danh Chúa trên các từng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch cho 
loài người” (Lu-ca 2: 14). Mà cần phải công bố thêm: “Ai tin Con 
thì có sự sống đời đời. Ai không vâng phục Con thì chẳng thấy sự 
sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người 
ấy.” (Giăng 3: 36). “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền 
phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin 
Danh Ngài.” (Giăng 1: 12). Những thông tin về sự kiện “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) cần được các bạn trẻ Cơ-đốc công bố, quảng bá, 
truyền miệng… cho đông đảo giới trẻ chưa từng biết về Chúa Giê-
xu. 

Sự kiện Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh nhắc nhở cả thế 
giới về sự kiện  giáng thế làm người, sự hy sinh của Chúa Giê-xu 
cách nay hơn 2.000 năm. Do đó Hội Thánh toàn cầu cảm tạ Chúa về 
sự kiện trọng đại này. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu Christ hiện nay 
không còn nằm trong chuồng chiên máng cỏ nữa, thậm chí chức vụ 
của Ngài trên đất, sự hy sinh trên thập tự giá, sự phục sinh và thăng 
thiên là những sự kiện đã xảy ra, đã được hoàn tất. Hôm nay, Chúa 
Giê-xu sắp trở lại trái đất lần thứ hai. Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu 
Giáng Sinh đến thế gian lần thứ nhất nhắc nhở toàn thể con dân 
Chúa về sự tái lâm của Ngài. Hội Thánh toàn cầu, mỗi Cơ-đốc nhân, 
đặc biệt đông đảo các bạn trẻ Cơ-đốc đã chuẩn bị chính mình cho sự 
đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu hay chưa? Lễ Kỷ Niệm sự kiện 
Chúa Giáng Sinh trong quá khứ có đang làm lu mờ về sự tái lâm của 
Ngài hay không?  

 
KẾT LUẬN  
Tiên tri Ma-la-chi từng tiên báo trước: “Vì từ nơi mặt trời mọc 

cho đến nơi mặt trời lặn, Danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại… 
Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Ma-la-chi 1: 11). Thật đúng 
như vậy, qua dịp Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh hàng năm, 
Danh Chúa được rao giảng, được tôn cao, được mọi người biết đến. 
Dù không biết rõ nhưng hầu như toàn thể công dân của địa cầu này 
đều biết rằng có một Lễ Giáng Sinh của Cứu Chúa Giê-xu Christ 
được tổ chức hàng năm. Mặc dù các hoạt động mang tính giải trí, du 
lịch, mua sắm, tiệc mừng, ca hát, quà tặng, quảng cáo… mang tính 
thế tục nhưng cũng góp phần quảng bá rộng rãi Danh Chúa Giê-xu 



Suối Thiêng 54 64 

và sự kiện Ngài giáng thế làm người. Hay sự chuẩn bị nhộn nhịp 
trong các giáo đường với đèn màu, sân khấu, diễn kịch, ca đoàn, bài 
giảng, biểu ngữ, khẩu hiệu… mang tính tôn giáo nhưng vẫn đang 
góp phần khiến Danh Chúa Giê-xu được đề cao, được tôn trọng từ 
phương Tây đến phương Đông. 

Phúc Âm cần phải được công bố cách rộng rãi cho mọi người, 
đặc biệt là cho giới trẻ trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng mỗi khi Giáng Sinh trở về! Tình yêu giáng thế cứu người của 
Chúa Giê-xu cần phải được tuyên rao mạnh mẽ trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, báo chí, internet và hơn nữa trên đầu môi của 
mỗi người tin và mỗi bạn trẻ Cơ-đốc! Sự nhập thể, đời sống, chức 
vụ, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên của Chúa Giê-xu cần phải 
được Hội Thánh toàn cầu nhấn mạnh, công bố, tuyên rao rộng rãi 
cho tất cả mọi người trong mỗi Mùa Vọng! Sự tái lâm của Chúa 
Giê-xu cần phải được đông đảo các tôi tớ Chúa, các người hầu việc 
Chúa trên toàn thế giới xác quyết và khẳng định trong mỗi dịp Noel 
trở về! Nếu được vậy, Danh Chúa Giê-xu sẽ ngày càng được truyền 
tụng, được ca ngợi, được tôn vinh trên toàn thế giới. Phúc Âm sẽ 
tràn ngập địa cầu và ngày của Chúa Giê-xu Christ tái lâm sẽ nhanh 
chóng xuất hiện.  

Nguyện tất cả vinh hiển, quyền năng, tôn trọng đều thuộc về 
Đức Chúa Trời đến đời đời! Amen! 

November, 2018. 

Mục sư Đặng Thiên Ân. 
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Tại sao mỗi lần chuyển mùa từ Thu sang Đông gần như ai 

cũng bị cảm, cúm, ho,…? 
Khi người bệnh ho, hắt hơi, nói to,… các loại siêu vi trùng 

Cảm và Cúm sống trong mũi họng sẽ theo giọt nước bọt nhỏ li ti 
bắn tung ra lơ lửng trong không khí. Chúng ta sinh sống, đi qua 
đi lại trong “biển” vi trùng, trong đó có các loại siêu vi trùng này. 

Khi trời lạnh, mạch máu trong mũi và họng dãn nở để máu 
đến sưởi ấm không khí thở vào. Nếu máu đến không đủ, các loại 
siêu vi trùng Cảm lạnh và Cúm lợi dụng cơ hội tấn công. 

Bệnh lây lan qua đường nào? 
Vì siêu vi trùng cư trú trong mũi họng nên bệnh lây lan chủ 

yếu qua nước bọt (do ho, hắt hơi, nói to,… bắn tung ra). 
Làm cách nào để ngừa? 
Để phòng ngừa Cảm Cúm cần áp dụng mấy biện pháp sau: 
1. Tránh nhiễm siêu vi trùng: tránh xa người bệnh (siêu vi 

trùng có thể lây mạnh trong phạm vi 4 m), thường xuyên rửa tay, 
và nếu mình bị cần che mũi miệng khi ho, hắt hơi để tránh lây 
cho người khác. 

2. Giữ ấm: nhất là vùng cổ, ngực và không khí thở vào (nên 
dùng khẩu trang). 

3. Uống đủ nước: Mỗi ngày uống ít nhất 1,5 lít. Uống từng 
ít một, chia làm nhiều lần trong ngày (tránh uống nhiều một lúc). 
Tránh uống nước trà, nước ngọt. Đủ nước giúp đường thở có đủ 
chất nhớt (mucus) để rửa vùng mũi họng cách tự nhiên. 

4. Kẹo dược thảo: nên ngậm thường xuyên nhất là khi phải 
đến chỗ đông người hay tiếp xúc với người bị Cảm Cúm, nhất là 
khi chính mình vừa có cảm giác muốn bị Cảm hay Cúm. Đây là 
loại kẹo có chứa tinh dầu (essential oils) của các loại dược thảo 
có mùi thơm (từ các loại rau thơm). Trong số các loại dược thảo, 
bạc hà (natural mint), húng quế (ocimum), vỏ cam quýt hay 
chanh (citrus peel) là thứ có tác dụng tốt. Các loại tinh dầu này có 
tác dụng trực tiếp sát trùng vùng mũi họng, làm dãn nở mạch máu 
dẫn máu đến chống vi trùng. 
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Có người bày súc rửa mũi có thể ngừa, có đúng không? 
Đúng. Mỗi cuối ngày, sau khi đi làm về nên súc rửa mũi bằng 

nước ấm để loại bỏ chất dơ bẩn hay siêu vi trùng. Cách đơn giản 
là bụm nước ấm vào hai lòng bàn tay rồi nhúng mũi cho nước 
vào sâu, sau đó hỉ sạch (Có thể tham khảo trên internet / 
Youtube: tra chữ “Nasal rinse” hoặc “Sinus rinse” để biết cách 
súc rửa mũi). 

Xông mũi có giúp ngừa Cảm Cúm không? 
Có. Dùng nước nóng pha tinh dầu xông mũi vừa để rửa, vừa 

để diệt siêu vi trùng và vừa để giúp cơ thể tỉnh táo đối phó với 
bệnh tật (do tác dụng của tinh dầu). Cách đơn giản là cho vỏ 
quýt, cam, bưởi, một nắm rau thơm ăn, vài giọt dầu gió vào ly 
hay tô nước sôi mà xông. Nên xông cả mặt, mắt, mũi (Có thể tra 
chữ “Nasal steaming” trên internet để biết cách xông mũi). 

 

    
 
Lê Hoàng Sơn, Bs, Ths. 

Bạc hà Húng quế Vỏ quýt 
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uê hương, hai tiếng gọi thân thương mà thiết tưởng mỗi khi 
chúng ta nhắc đến, thì ít nhiều cũng gợi  lên những kỷ niệm 

vui buồn ta còn giữ lại trong ký ức.  
Chữ quê hương hay cố hương nhắc cho chúng ta rằng đó là nơi 

“quê cha đất tổ” hay là nơi “chôn nhau cắt rốn.” Khi rời xa quê 
hương qua xứ người thì chúng ta gọi đó là cố hương. Có người khi 
nghĩ đến quê hương thì nhớ hình ảnh những bụi chuối, những hàng 
dừa, những lũy tre xanh, những dòng sông đục nước phù sa với lục 
bình trôi bềnh bồng, hoặc những rặng núi đồi trùng điệp, những con 
đường đất đỏ ngoằn ngoèo, hoặc những bãi cát trắng trải dài và biển 
xanh mênh mông đến tận chân trời... 

Trong ký ức tôi, những hình ảnh còn đọng lại là những cánh 
đồng lúa mênh mông, những chùm hoa súng tim tím màu cà, những 
hàng rào bông bụp và những con đường đất cát...Đó là thị trấn Vĩnh 
Châu, xưa thuộc tỉnh Bạc Liêu, nơi nổi tiếng “dưới sông cá lội, trên 
bờ Tiều-Châu!” Nhưng năm tôi mới ba tuổi, thì gia đình chúng tôi 
dọn lên vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột. Những hình ảnh trên là 

Q 
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những lần mẹ tôi dắt tôi về quê thăm ông ngoại. Khi xe đò chạy 
ngang qua những đồng lúa như nối liền với chân trời, trong những 
buổi sớm tinh sương, trời mới tờ mờ sáng. Tôi sống ở Buôn Mê 
Thuột được 10 năm. Những kỷ niệm đẹp nơi đó là những buổi tối 
chơi đùa với các bạn hàng xóm, cũng là bạn cùng lớp. Buổi trưa ăn 
vội vã xong thì vào trường sớm để cùng các bạn chơi cầu tuột, chơi 
u...Cuối tuần thì chúng tôi đi xem cinê, hoặc đi suối bắt ốc, hái hoa 
dại và chơi nhiều trò chơi khác ... Có lẽ đó là những chuỗi ngày vui 
nhất: chưa biết lo âu, ăn thì no, mà lo thì chưa tới! Chưa biết khổ là 
gì. Cho đến khi lên lớp Năm lớp Sáu thì tôi mới bắt đầu thấm thía và 
thích hát bài “Bao Giờ Biết Tương Tư.”  

Sau đó vì trường Hoa duy nhất tại Buôn Mê Thuột chỉ có đến 
lớp Sáu, nên tôi năn nỉ ba tôi cho tôi lên Sài Gòn học tiếp với vài 
đứa bạn của mình. Vì là gái út, lại học giỏi, nên ba tôi đồng ý cho tôi 
ở lại Sài Gòn để học, sau những ngày tạm “lánh nạn” mùa hè đỏ 
lửa.  

Năm 1978 sau khi học xong lớp 12 tôi thi, xin vào đại học Văn 
Khoa (nhưng sau bị chuyển vào trường Sư Phạm.) Mùa thu năm đó 
tôi và em trai tôi đã rời Việt Nam, bắt đầu sống cuộc đời xa xứ với 
thân phận tị nạn. Lúc đó tôi mới gần 20 tuổi đời. 

Sau ba ngày đêm lênh đênh trên biển cả mưa gió sóng dồi, 
chúng tôi đã cập bến Mã Lai, rồi được đưa ra một đảo hoang gọi là 
Pualao Bidong mà nhiều người tị nạn tại đó gọi là “buồn đau bi 
đát!” Hai chị em chúng tôi sống ở đó được chín tháng nhưng tưởng 
chừng dài lê thê bất tận! Cuối cùng chúng tôi cũng được Phái Đoàn 
Mỹ đến nhận theo diện nhân đạo mà nhiều người gọi là “hốt rác,” vì 
không được nước nào nhận! Nhưng may mà được Mỹ “hốt” ( có 
nhiều người trông được Mỹ hốt mà không được) Nếu không, chúng 
tôi đã đi Thụy Điển rồi!  

Ở Mỹ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Từ lúc vào 
đời 20 tuổi, tôi vừa học vừa làm, 
rồi lập gia đình, nuôi nấng con cái, 
gặp Chúa, hầu việc Chúa. .. Thấm 
thoát đã hơn 38 năm! Còn hơn thời 
gian tôi sống ở Việt Nam! Đó là 
những tháng ngày khó khăn: gây 
dựng gia đình, sự nghiệp, vừa học, 
vừa làm, vừa hầu việc Chúa... Bao 
nhiêu thử thách, cay đắng, ngọt bùi...Nhưng cảm tạ ơn Chúa vì có 
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Chúa luôn ở cùng, nâng đỡ, dắt đưa! Cảm động trước tình yêu của 
Ngài, năm 2013, sau bao tháng ngày khẩn nguyện, tìm cầu ý Chúa, 
tôi đã quyết định nghỉ hưu sớm, để bước vào cánh đồng truyền giáo 
ở những vùng như Việt Nam, Campuchia và Đài Loan.  

Khi hầu việc Chúa ở Đài Loan, tôi thấy có những điều quen 
thuộc với văn hóa Việt Nam mình. À không! Việt Nam chịu ảnh 
hưởng sâu xa nền văn hoá của Trung Hoa thời cổ, cho nên rất tương 
tự. Nhớ lần đầu đến Đài Loan, cuối năm 2010. Khi đi ngang những 
trường trung, tiểu học Đài Loan, nó gợi nhớ lại trường Hoa tại Việt 
Nam ngày trước. Thật quen thuộc, thật gần gũi! Không ngờ mùa thu 
năm 2014 chúng tôi bắt đầu đến Đài Loan ở 3 tháng để rao giảng 
Tin Lành cho những người Việt tại đó: các thanh niên đi hợp đồng 
lao động và các cô dâu Việt Nam ở xứ Đài.  Có những buổi chiều ở 
tại trung tâm Tin Lành, khi  nghe tiếng đàn dương cầm của các em 
đến học đàn, những bản nhạc quen thuộc mà các con tôi thường  đàn 
lúc nhỏ, khiến tôi chợt thấy buồn và nhớ các con ray rức... Rồi bỗng 
nhiên tôi lại thấy nhớ nước Mỹ: nhớ những con đường cao tốc 
xuyên bang, qua những đồi thông, những dòng suối, dòng sông, qua 
những vùng dọc biển trải dài cặp theo xa lộ 1 và 101. Những đồng 
cỏ xanh mướt thênh thang trên đường từ bang Cali băng qua miền 
đông Mỹ. Những đường phố rộng rãi, sạch sẽ, những siêu thị với 
đầy đủ rau trái bốn mùa, giá rẻ ở bang Cali... Nhớ làm sao! Tôi chợt 
phát hiện, mình đã yêu nước Mỹ thật sự rồi! Không biết từ lúc nào? 
Rồi tôi bỗng tự hỏi, nơi nào là quê hương chính của mình nhỉ? Nơi 
nào tôi có ấn tượng nhất? Nhớ lúc còn ở Việt Nam, khi phải trả lời 
về nguyên quán của mình, thì tôi trả lời “Việt gốc Hoa.” Được biết 
cha mẹ tôi là đời thứ hai tại Việt Nam. Ông bà cố gốc từ Quảng 
Đông Trung Quốc. Nhưng tôi không có ấn tượng gì của Trung 
Quốc, ngoài một số kiến thức từ các môn học sử, địa và ảnh hưởng 
tư tưởng Nho Giáo qua văn học. Vào trung học thì sách giáo khoa 
và các giáo viên đều đến từ Đài Loan. Đến lúc qua Mỹ, nhập tịch rồi 
thì tôi trở thành “Mỹ gốc Việt,” hoặc “Mỹ gốc Hoa từ Việt Nam 
đến.” Qua Đài Loan thì mình là “Việt gốc Hoa, quốc tịch Mỹ.”  

Nếu phải chọn chỉ một quốc gia để gọi là quê hương, thì mình sẽ 
chọn nước nào nhỉ? Thật ra nơi nào cũng có ít nhiều mối quan hệ. 
Một nơi là quê cha đất tổ, một nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên 
trong thời niên thiếu, rồi nơi mình đã vào đời, lập nghiệp và hòa 
nhập vào văn hoá, cũng là nơi các con tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi 
nghĩ không thể bỏ một nơi nào, vì đó là những phần đã hòa nhập và 
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ảnh hưởng đến sự suy nghĩ nếp sống của con người. Khi nghĩ đến 
đây, tôi cảm thấy không một nơi nào là toàn hảo trên đất này. Tất cả 
chỉ là cõi tạm, như lời bài hát: “Trần thế chẳng phải quê hương, 
chính tôi đây thân lữ hành, nhà Cha ta trên Thiên Quốc...”  

Chính Chúa Giê-xu cũng đã từ nước Thiên Đàng vinh hiển 
xuống thế gian làm người, sinh ra tại Bết-lê-hem, sau đó được mang 
qua Ai-Cập để tỵ nạn (tránh sự bách hại của vua Hê-Rốt) Rồi Chúa 
lớn lên tại Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Sau cùng Ngài đã vào thành Giê-
ru-sa-lem để bị nộp rồi bị đóng đinh. Ngài đã hoàn thành sứ mạng 
cứu chuộc loài người! Nhưng sau ba ngày, Chúa đã sống lại và đã 
về nước Ngài trên Thiên Quốc. Chúa có 
hứa sẽ trở lại để đem con dân Ngài về 
với Ngài: “hầu cho Ta ở đâu thì các 
ngươi cũng ở đó.” (Giăng14:2-3) 

Cảm tạ ơn Chúa đã tìm và cứu tôi, 
cho tôi được làm con của Ngài, được 
làm công dân nước Trời. Quê hương các 
con cái Ngài sẽ là nước Thiên Đàng vĩnh 
cửu! Nơi không còn than khóc, kêu ca, 
không còn nước mắt (Khải Huyền 21: 4) 
và con cái Ngài sẽ được sống với Đức Chúa Trời vĩnh cửu.  

Vâng! Đây mới chính là quê hương thực sự và đời đời mà mình 
trông mong! Những quê hương trên đất này chỉ là tạm thời thôi. Tất 
cả rồi sẽ qua đi. Lời Kinh Thánh có chép: “Trời đất sẽ qua đi (Ma-
thi-ơ 24:35), nhưng những ai tin nhận Chúa thì được sự sống đời 
đời (Giăng 3:16). 

 Bạn có muốn được vào nước Thiên Đàng đời đời không? Muốn 
vào nước Thiên Đàng thì bạn phải là công dân nước Trời. Điều kiện 
đầu tiên và cần thiết nhất để trở thành công dân nước Trời là bạn 
phải nhận biết mình là tội nhân, thật sự ăn năn tội lỗi mình và tin 
nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình. Vì Ngài đã 
xuống thế gian làm người và chết thay để chuộc tội lỗi của nhân 
loại. Lời Kinh Thánh có chép rằng: “Ai tin Con (Chúa Giê-xu) thì 
được sự sống đời đời (Giăng 36:23)” Nếu bạn làm được điều này 
thì bạn sẽ trở thành công dân nước Trời, và quê hương vĩnh cửu của 
bạn sẽ là Nước Thiên Đàng miên viễn! 

 
VIỄN PHƯƠNG 
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  (phần ba) 
 

ai năm - kể từ khi dừng chân nơi bến sông Mỹ Thuận, rồi 
nhờ những dung rũi nhiệm mầu mà quen biết với nhóm 

người tuy xa lạ nhưng đầy ắp tình thân trên chiếc Ghe Giảng Đạo 
Tin Lành, Bà Cô Hạnh mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-Xu của họ làm 
Chúa và là Cứu Chúa của cuộc đời mình. Bà học giáo lý căn bản, 
và nhận thánh lễ Báp-têm dưới dòng sông mát rượi của vùng đất 
lành miền Nam để chính thức trở thành một thành viên trong gia 
đình Chúa. Về sau khi hồi tưởng lại, Bà Cô tôi kể rằng vào lúc ấy, 
Bà vẫn còn mù mờ lắm với những ngôn từ thần đạo đầy kỳ bí của 
anh chị em tín hữu, chẳng hạn như “Thiên Chúa thành nhục thể” 
hoặc “Ngôi Lời trở nên xác thịt”…Nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng 
của một người được cất đi gánh nặng trong tâm hồn thì rất thật và 
không thể nào quên. Rời bỏ gia đình chồng một cách oan khiên năm 
mới hai mươi tuổi, vừa đau khổ vì hôn nhân bất hạnh lại thêm nỗi bị 
thân quyến đuổi xô, người thiếu phụ đáng thương xót xa nhận biết 
rằng trong cái nhìn của định kiến xã hội thời bấy giờ, Bà đã trở 
thành loại đàn bà hư hỏng, thứ “trốn chúa lộn chồng…” một bản án 
vừa khắc nghiệt lại có tính chung thân mà Bà không còn cách nào, 
cũng không thể làm gì để bù đắp hoặc thay đổi nữa. Những đêm hiu 
hắt bên đèn một mình một bóng, nghĩ đến vết nhơ đen phải đeo 
đẳng trọn đời, Bà Cô Hạnh cảm thấy tuyệt vọng đến khôn cùng, tức 
tưởi nghẹn ngào khóc suốt đêm không ngủ. 

H 
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Vậy mà dưới dòng sông Mỹ Thuận sáng hôm ấy, phép lạ đã xảy 
ra. “Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy…Bao nhiêu ác tích Cứu Chúa 
xua sạch hồn đây! Sông huyết tuôn, trôi mọi tội, trôi đi xa, sạch rồi. 
Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy…Bao nhiêu ác tích Cứu Chúa xua 
sạch hồn đây!” Đó là bài hát ngắn các tín hữu đồng ca khi Cô Hạnh 
lên khỏi nước. Đức tin còn non trẻ, Cô chưa hiểu hết những điều kỳ 
diệu Chúa Giê-xu đã làm để xua sạch ác tích khỏi hồn Cô. Cô chỉ 
biết và biết rất rõ một điều, rằng mọi dấu vết của lầm lỗi, của nhuốc 
nha đã trôi đi theo con nước êm xuôi của dòng sông Mỹ Thuận, và 
Cô Hạnh bây giờ đã trở nên người mới. Sự thay đổi lớn lao không 
chỉ tiềm ẩn bên trong, mà còn bày tỏ rõ rệt ra bên ngoài đến hầu như 
có thể sờ đụng được. Cô như bay bổng trong vùng trời hạnh phúc 
thênh thang, chỉ những ai từng chung cảnh ngộ mới có thể cảm 
thông. Đó là niềm vui được phục hồi, được sinh hoạt với một cộng 
đồng vốn biết rõ những khiếm khuyết trong quá khứ của Cô, nhưng 
đã dang rộng vòng tay tiếp đón Cô với tất cả trìu mến, ân cần như 
đối với một viên ngọc không tì vít. 

Buổi chiều ngày Cô Hạnh nhận thánh lễ Báp-têm, Hội Thánh 
Ghe mở một bữa tiệc nhỏ để gọi là chào mừng thành viên mới. Anh 
Thiệt nhân dịp này chính thức cầu hôn Cô Hạnh. Anh vốn côi cút từ 
thơ bé, không có người thân, nên nhờ Thầy Truyền Đạo thay lời, 
rằng Anh muốn cùng Cô đi trọn quãng đường trần, vui buồn sướng 
khổ có nhau. Mối tình thầm lặng chàng thanh niên “tên sao tánh 
vậy” trao gửi cho cô bán bánh ú đẹp nết đẹp người kể cũng đã lâu, 
bà con trên ghe đều biết và thầm mong họ sớm nên đôi bạn, nên khi 
Thầy Truyền Đạo mở lời thì ai nấy đều vui ra mặt. Không khí sống 
động hẳn lên với viễn cảnh tưng bừng của đám cưới đầu tiên sắp 
được cử hành ở Hội Thánh Ghe. Chưa gì mà các ông bà lớn tuổi đã 
tính xem nên cử ai đại diện hai họ, rước dâu ra sao, nấu nướng thế 
nào?!...Còn đám thanh niên thì vỗ tay, dậm chân cổ võ: “Ưng đi 
Hạnh! Ừa đi Hạnh!” 

Cô Hạnh đứng lặng thinh giữa không khí ồn ào như vỡ chợ, mặt 
cúi gầm, hai hàng nước mắt chứa chan. Khích lệ mãi, Cô mới chậm 
chạp mở lời: 

--Tôi đã một lần lỡ bước… 
Nhiều tiếng nhao nhao: 
--Chuyện đó cũ xì rồi, bỏ đi, đừng nhắc lại làm gì… 
Nhưng cô Hạnh vẫn nhỏ nhẹ tiếp lời: 
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--Chuyện tuy đã qua nhưng vết thương lòng vẫn còn đó. Đàn bà 
Việt Nam bị tiếng bỏ chồng còn tệ hơn là chồng chết, nên tôi thật 
tình sợ hãi, không dám nghĩ đến chuyện thêm một lần đò. Nay Hội 
Thánh và Thầy Cô đã ngõ lời tôi làm sao dám cãi. Chỉ xin ba năm 
để khuây khỏa nỗi buồn và suy nghĩ cho 
thật cặn kẽ xem có nên tái giá hay 
không… 

Mọi người nhìn nhau ái ngại. Năm 
ấy anh Thiệt đã 26 tuổi rồi mà lời cô 
Hạnh lại không có gì chắc chắn. Lỡ như 
sau ba năm Cô dứt khoát từ chối, hoặc 
trong ba năm đó Cô gặp được chỗ nào 
khác hợp ý hơn thì biết làm sao?! 

Ngờ đâu anh Thiệt lại khẳng khái 
nhận lời: 

--Được. Kết nghĩa vợ chồng là tính 
ăn đời ở kiếp chớ đâu phải chuyện ngày 
một ngày hai.  Em cứ yên tâm ở đây vui 
sống cùng Hội Thánh, chừng nào trong lòng thật khuây khỏa, suy 
nghĩ thật cặn kẽ rồi sẽ cho “Qua” một câu trả lời cũng không sao. 
Từ khi gặp Em, “Qua” đã cầu xin Chúa cho được cùng Em nên đôi 
bạn, ngoài Em thì “Qua” nhất quyết không ưng người nào khác. Cho 
nên dù ba năm, năm năm hay thậm chí lâu dài hơn nữa…nào có hề 
gì!... 

Đêm hôm ấy khi mọi người đã ra về hết, anh Thiệt một mình leo 
lên mui ghe ngồi nỉ non ca bài vọng cổ “Đợi Chờ” mà Anh vừa cảm 
tác: 

Đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ, 
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. 

Anh về học lấy chữ nhu, 
Đã quyết một lòng cùng em kết nối thương yêu, 

Thì dù cho chín trăng anh cũng đợi,  
mà đến mười thu anh cũng chờ… 

Trời khuya tịch mịch. Vài cơn gió từ Vàm bên kia nhè nhẹ lùa 
sang, chuyên chở lời ca êm đềm lan tỏa trên sông nước. Bà con 
Xóm Nổi thao thức nằm nghe. Họ vốn là những người bình dân, 
thuộc thành phần lao động…thường khi tay phải làm cật lực thì hàm 
mới có mà nhai…nên chuyện trai gái hò hẹn yêu đương ít ai thực sự 
cho là quan trọng. Vậy mà lúc bấy giờ qua tiếng hát anh Thiệt, họ 
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chợt nhận ra hai chữ “đợi chờ” trong duyên nợ lứa đôi của những 
người “có đạo” sao lại mang âm hưởng ngọt ngào và đậm đà ý nghĩa 
biết bao nhiêu!.. 

*** 
Kể về chuyện tình của Gia-cốp và Ra-chên, Kinh Thánh viết 

rằng vì yêu Ra-chên nên 7 năm lao động nhọc nhằn mà Gia-cốp coi 
dường như chỉ đôi ba bữa. Ba năm chờ đợi đối với anh Thiệt thì sao? 
Chẳng nghe Anh nói gì hết! Chỉ thấy Anh ngày ngày sinh hoạt bình 
thường trong Hội Thánh, vẫn ân cần giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu, 
và một mực quan tâm chăm sóc cô Hạnh như từ những ngày còn 
yêu thầm nhớ trộm. 

Ngày tháng lần lượt trôi qua. Mãn hẹn, cảm động trước tấm 
chân tình của chàng trai “tên sao người vậy,” cô Hạnh nhận lời cùng 
Anh tính chuyện trăm năm. Tuy nhiên, trước khi định ngày làm lễ 
thành hôn, Cô muốn trở về quê thăm viếng song thân để trình thưa 
cùng Cha Mẹ những đổi thay quan trọng trong cuộc đời mình và xin 
cho phép Cô tái giá. Anh Thiệt cũng đồng đi, trước là để ra mắt gia 
đình bên vợ, đồng thời nạp sính lễ cầu hôn đúng theo phép tắc cưới 
xin của ông bà từ xưa truyền lại. 

Đây là thời gian cô Hạnh bận rộn rất nhiều. Nhưng thay vì lo 
chuẩn bị cho ngày cưới của mình, Cô lại tíu tít đặt làm cho Cha một 
khăn đóng mới và tự tay thêu cho Mẹ một chiếc khăn quàng. Lại 
còn may cho mỗi người một bộ áo dài nữa, bằng loại gấm tốt nhất 
mà Cô tìm mua được trên chợ tỉnh. Sâu kín tận đáy lòng, Cô Hạnh 
có một ước mơ cháy đỏ. Cô muốn được trở lại mái nhà xưa, muốn 
được anh Thiệt đến đón dâu từ cỗng lớn, nhất là muốn được thấy 
Cha Mẹ mặc bộ áo mới Cô sắm sửa cho, hớn hở tươi cười tiễn bước 
Cô vu quy với những lời chúc tốt đẹp dành cho đứa con gái đã nếm 
trải nhiều đau khổ của Ông Bà trong ngày con xuất giá. 

Năm năm trước, cô Hạnh cũng đã một lần thừa lịnh Cha Mẹ đi 
lấy chồng. Tuổi 17 thơ ngây, tâm hồn trong trắng, lại được trưởng 
dưỡng trong một gia đình nặng nề lễ giáo, Cô chưa thấu hiểu, cũng 
chưa nếm biết tình đời ấm lạnh, đường đời trắc trở làm sao! Tâm 
trạng của Cô lúc ấy, giống như hầu hết phụ nữ Việt Nam cùng thế 
hệ, là một sự cam phận “bến nước mười hai.” Thân em như hạt mưa 
sa, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày. Thời đó người ta cưới dâu, 
đàn ông cưới vợ, chủ yếu là để có người quán xuyến việc nhà, 
phụng sự cha mẹ chồng và sinh con cái để kế thừa hương hỏa. Ba 
điều ấy cô Hạnh tội nghiệp chỉ làm tốt được hai, nên kết cuộc chẳng 
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những bao tâm lực dốc đổ suốt ba năm “làm vợ, làm dâu” phải trôi 
theo dòng nước, mà đối với gia tộc hai bên Cô còn mặc nhiên trở 
thành một thứ “tội nhân thiên cổ.” 

Tuy nhiên, với nhận thức sâu sắc vừa đơm bông kết trái trong 
tâm hồn, cô Hạnh cảm biết lần vu quy này rất khác. Không còn là 
chuyện rủi may đã đành. Cũng không có vấn đề cam phận. Hôn 
nhân – như lời Kinh Thánh dạy – là sự kết hợp cuộc đời của hai con 
người thật sự mến thương nhau, quyết định cùng nhau xây dựng gia 
đình, chia sẻ vui buồn trọn tháng ngày trên đất. Như anh Thiệt đã 
tha thiết yêu Cô, và Cô, không thể tự dối lòng, từ một lúc nào đó đã 
âm thầm trao gửi cho Anh những rung động đầu tiên của trái tim 
trinh nữ. Một lần dang dở, năm năm lưu lạc lênh đênh, cô Hạnh đã 
học biết phần nào về dòng đời vốn chẳng mãi sóng lặng gió yên như 
lòng người ao ước. Sẽ có những ngày nắng đẹp. Cũng có những lúc 
mưa giông. Nhưng Cô tin rằng với sức mạnh của tình yêu, họ sẽ 
cùng nắm tay nhau mà đi xuyên suốt cuộc đời này dù thuận thời hay 
nghịch cảnh. Quan trọng hơn cả, Cô biết trên đầu họ, trong lòng họ 
còn có một Cứu Chúa, Đấng nắm giữ tương lai. Ngài đã đưa họ đến 
với nhau, Ngài sẽ dẫn dắt, giữ gìn và ban phước cho hôn nhân của 
họ. Chính vì thế mà Cô khao khát lắm có hai bậc sinh thành hiện 
diện để chứng kiến ngày vui trọng đại trong cuộc đời mình, ngày Cô 
thật sự xuất giá vu quy. 

Bên cạnh những mơ ước xôn xao đầy hình ảnh đẹp là nỗi thắc 
thỏm buồn lo, vì tính cũng đã lâu Cô không hề liên lạc được với gia 
đình. Vài năm đầu khi mới dừng chân trên bến sông Mỹ Thuận, mỗi 
tháng Cô đều gửi về một lần thư. Những chiếc ghe thương hồ nào đi 
đường Cần Thơ-Vĩnh Long có ghé Tân-an đều khá quen thuộc với 
hình ảnh Cô Út Hạnh đôi mắt rưng rưng, nhờ họ trao tay cho song 
thân một lá thư dầy, vài món quà và một số tiền nhỏ Cô tần tiện 
kiếm được gửi dâng cho Cha Mẹ. Những lá thư đi, những lá thư lại 
trở về cùng với tiền và quà không người nhận: “Chúng tôi không 
quen ai có cái tên này,” câu trả lời lạnh nhạt và dứt khoát. Mãi về 
sau những bạn ghe tốt bụng nhất cũng lắc đầu chán nản. Nhưng cô 
Hạnh không bỏ cuộc. Cô vẫn viết thư, vẫn mua quà, và tháng tháng 
vẫn dè xẻn dành ra mấy đồng bạc trắng. Tất cả được xếp vào chiếc 
rương mây đặt trên đầu nằm, theo ngày tháng đầy lên như nỗi khao 
khát nhớ thương của đứa con gái lạc loài muốn tìm về nguồn cội.  

 
 (còn tiếp) 
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GIỚI THIỆU SÁCH 
Đã Phát Hành 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỂ LẠI CHO CON 
Tuyển Tập Truyện Ngắn của Nhã-Tâm 

 

Giá ủng hộ $20.00/quyển
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VĂN PHẨM CƠ ĐỐC SUỐI THIÊNG 
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sẽ được phát hành nhân Đại Hội Báp Tít 2019  
Kính mời Quý Vị đón đọc 

 

Giá ủng hộ $20.00/quyển 
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THE VIETNAMESE BAPTIST OF ESCONDIDO 
HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP-TÍT ESCONDIDO 

855 Brotherton Rd, Escondido, CA 92025 
Quản Nhiệm: Mục Sư Khưu Kim Phương 

Điện Thoại Liên Lạc: 760 845-4105 
       Email: pkkhuu@gmail.com 

 
TÔN CHỈ 
Kính Chúa và yêu người, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, phát triển niềm tin và 

chia sẻ tình yêu Thiên Chúa qua cơ hội phục vụ cộng đồng chung quanh cũng 
như những nơi xa.  

 
SINH HOẠT HẰNG TUẦN 
Chúa Nhật:  

• 09:30AM – 10:15AM – Học Kinh Thánh (Trường Chúa Nhật) 
• 10:45AM – 12:15PM – Thờ Phượng Chúa 
• 12:30PM – 13:30PM – Ăn Trưa Thông Công 
• Thứ Tư: 07:30PM – 09:00PM – Học Đàm Thoại Tiếng Anh 
• Thứ Năm:  06:00PM – 08:00PM – Awana 

                            08:00PM – 09:15PM – Tập Hát Thờ Phượng 
• Thứ Sáu: 08:00PM – 09:30PM – Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện 

 
Hội thánh chúng tôi rất hân hoan được tiếp đón quý đồng hương đến thăm 

viếng  và tham dự các chương trình sinh hoạt của Hội thánh chúng tôi, hy vọng 
qua đó chúng tôi có cơ hội phục vụ cộng đồng người Việt. 

Mục sư quản nhiệm, Ban Chấp Hành và toàn thể con dân Chúa 
tại Hội thánh Tin Lành Báp-tít Escondido kính mời. 

HỘI THÁNH TIN LÀNH GIÁM LÝ PHỤC HƯNG DETROIT 
500 W Gardenia Ave, Madison Heights, MI 48071 

 
Quản Nhiệm: Mục Sư Nguyễn Đức Nhân 

Email: ducnhan234@yahoo.com 
Phone: (714) 501-0323 

 

Học Kinh Thánh: Mỗi tối thứ Tư 
8:30pm – 10:30pm 

Lễ Thờ Phượng: Chúa Nhật 
6:00pm – 7:30pm 

 

Ngoài ra Hội Thánh còn có chương trình dạy Tiếng Anh (ESL) 
miễn phí phục vụ cộng đồng  

vào mỗi tối thứ Ba từ 8:30pm – 10:30pm 
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HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP 
5 Villa du Maine, 77186 Noisiel (France), Tel : 01 60 05 11 93. 

Email : duocthieng@free.fr 
 
                             THÔNG CÁO &THƯ MỜI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 31 
Noisiel ngày 21/12/2018 
Kính gởi : Quý vị Mục sư, Truyền đạo, TĐTN, quý con cái Chúa, 
 
Lễ Kỷ Niệm Cứu Chúa Giáng Sinh sắp đến, thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh 
Tin Lành Việt Nam tại Pháp, thân ái gởi đến quý vị lời Chúc Mừng Mùa Lễ Giáng 
Sinh vui vẻ, phước hạnh, và Năm Mới 2019 sắp tới khỏe mạnh, bình an trong vòng 
tay yêu thương chăm sóc của Chúa. 
Kính thưa quý vị, Hội Đồng Thường Niên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại 
Pháp lần thứ 31, sẽ được tổ chức : 
 
*Địa điểm : 1) Trọn ngày Thứ Bảy 18/05/2019 tại nhà thờ Tin Lành :  
                         15 rue du Plessis, 77340 Pontault Combault.                                                    
                    2) Chiều Chúa nhựt 19/05/2019 tại nhà thờ Tin Lành Việt Nam Paris :  
                        172  Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris. (Métro : Place d’Italie). 
*Chủ dề : PHỤC VỤ CHÚA, theo câu Kinh thánh I Côrinhtô 15 :58 « Vậy, hỡi anh 
em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách 
dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích 
đâu ». 
*Diễn giả : Mục sư Nguyễn văn Bảo 
                  -Đại diện Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Quảng Trị 
                  -Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Khe Sanh (Quảng Trị). 
*Chương Trình Tổng Quát : 
*Thứ Bảy 18/05/2019, tại nhà thờ Pontault Combault : 
-08g00-09g00 : Ăn sáng 
-10g00-12g00 : Khai mạc, giảng bồi linh 
-12g15-13g30 : Ăn trưa 
-14g00-15g30 : Thờ phượng, giảng bồi linh 
-15g30-17g30 : Tường trình công việc Chúa, bầu cử Ban Chấp Hành Hội Thánh 
Tin Lành         .                         Việt Nam tại Pháp & Đoàn Thanh Thanh Niên Tin 
Lành Việt Nam tại Pháp. 
-17g00-19g00 Ăn chiều. 
 
*Chúa nhựt 19/05/2019, tại nhà thờ Paris : 
-14g30-17g00 : Giảng bồi linh, bế mạc Hội Đồng. 
 
         Như các năm trước, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp sẽ đài thọ các 
bữa ăn miễn phí cho quý đầy tớ, con cái Chúa trong suốt những ngày Hội Đồng. 
Quý vị ở xa cần chỗ ở, xin vui lòng ghi danh nơi Mục sư Nguyễn văn Bình, theo địa 
chỉ hoặc Tel, hoặc Email ghi ở trên. 
 
         Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp thân ái kính mời quý 
đầy tớ, con cái Chúa vui lòng cầu thay cho Hội Đồng và đặc biệt ghi danh tới tham 
dự Hội Đồng đông đủ để cùng gặp gỡ, thông công, chia sẻ ơn phước cùng bồi bổ 
tâm linh để vững mạnh trên bước linh trình phục vụ Chúa, góp phần xây dựng nhà 
Chúa lớn mạnh tại Pháp. 
                                                   Trân trọng kính mời 
                                                        Hội Trưởng 
                                               Mục sư Nguyễn văn Bình 
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LIÊN HIỆP HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM ÂU CHÂU 
5 Villa du Maine, 77186 Noisiel, France, Tel : +33 (0)1 60 05 11 93 – Email : 

duocthieng@free.fr 
 
Kính gởi :  -Quý vị Mục sư Truyền Đạo, TĐTN 
                   -Quý con cái Chúa tại Âu Châu 
 
*Trích yếu : V/V Kính mời tham dự Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt 

Nam lần thứ 2 tại Hannover (Đức) từ ngày 19-22/07/2019. 
 
Kính thưa quý đầy tớ, con cái Chúa, 
Thay cho Ban Chấp Hành Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, tôi thân ái 

kính gởi đến quý vị lời chào thăm trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nguyện ân 
điển và bình an từ Ngài luôn tràn ngập trên toàn thể quý vị. Kính chúc quý vi Mùa Lễ Giáng 
Sinh 2018 vui vẻ, phước hạnh và năm mới 2019 sắp tới an lành trong vòng tay gìn giữ của 
Chúa. 

Kính thưa quý vị, Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu năm qua 
tổ chức tại Dijon (Pháp) rất đông quý đầy tớ con cái Chúa tới tham dự thật nhiều phước 
hạnh không xiết kể, ai nấy đều thỏa lòng cảm tạ ơn Chúa. Năm nay, Hội Đồng lần 2 được tổ 
chức :  

*Địa điểm :  Jugendherberge Hannover 
                     Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1 
                     30169 HANNOVER (Miền Bắc Đức) 
Website: https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/hannover-international-

301/portrait 
*Thời gian : Từ ngày 19-22/07/2019 
*Chủ đề của Hội Đồng : « HÃY BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH »  

theo Kinh thánh Ga-la-ti 5:6 « V�y tôi nói r�ng : Hãy bư	c đi theo Thánh Linh, ch	 h� 
làm tr�n nhng đi�u ưa mu�n c�a xác th�t ». 

*Diễn giả :  
1. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó TổngThư ký, Thường Trực Tổng 

Liên Hội Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam.                                                                          
2. Mục sư Nguyễn văn Bình, Hội Trưởng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành 

VN Âu Châu. 
3. Một số diễn giả được mời sau. 

*Giá biểu ăn ở trọn Hội Đồng : 
   *Người lớn và trẻ em ngủ giường và ăn uống trọn 3 ngày Hội Đồng, giá biểu như 

sau :     
1. Phòng 2 giường : Giá mỗi người 170,00 Euros. 
2. Phòng 4 giường : Giá  mỗi người 150,00 Euros. 
3. Trè em ngủ chung giường với cha mẹ, không lấy mâm ăn : Miễn phí. 

*Ghi danh : Trước ngày 31/05/2019. (sau ngày nầy Ban tổ chức không đảm bảo có 
chỗ, vì phòng ốc có hạn). 

1. Ghi danh nơi quý vị Mục sư Truyền Đạo quản nhiệm Hội Thánh nơi quý vị ở và 
quý quản nhiệm gởi danh sách về MSNC Long Hoàng (MSNC Daniel Hoàng) theo địa 
chỉ : An der Martinskirche 14, 30449 Hannover. Email : hoanghannover@yahoo.de, Tel : 
0049/5112629819.                   

2. Ở xa, nơi không có Hội Thánh và ở các nước ngoài Âu Châu, xin ghi danh nơi : 
Mục sư Nguyễn văn Bình : 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel (France), email : 
duocthieng@free.fr, tel : 01 60 05 11 93 (ngoài nước Pháp gọi Tel như sau: 0033/1 60 05 
11 93). 

Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu xin thông báo và kính xin quý vị vui 
lòng cầu thay cho Hội Đồng được tổ chức trong sự ban ơn dư dật từ nơi Chúa, đồng thời xin 
quý vị ghi danh tham dự để chúng ta gặp gỡ, chia sẻ ơn phước, cùng nghe những sứ điệp 
bồi linh cho đời sống. 

 
Thay mặt Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu 
Mục sư Nguyễn văn Bình, Hội Trưởng. 
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TIN TỨC 
 
TIN TỨC 
* Tin Việt Nam. 
Lần Đầu Tiên Sau 1975, Kon Tum Có Hội Đồng Bồi Linh 

Tỉnh 
Hội Đồng Bồi Linh đầu 

tiên của tỉnh Kon Tum kể từ 
sau năm 1975 được tổ chức 
vào ngày 15/11/2018 tại nhà 
thờ Tin Lành Đăk Ruồng. 
Mục Sư Hội Trưởng Thái 
Phước Trường đến dự và là 
diễn giả của chương trình.  

Nương trên nền tảng 
Kinh Thánh 2 Phi-e-rơ 3:17,18 với chủ đề “Hội Thánh Vững Tiến,” 
Mục Sư Hội Trưởng đã rao giảng sứ điệp “Vững Vàng Trong Chúa” 
vào buổi sáng, và “Tấn Tới Trong Chúa” vào buổi chiều. 

Có hơn 400 tôi con Chúa trong tỉnh về tham dự Hội Đồng. 
Chúa cho Hội Đồng được diễn ra trong không khí trang nghiêm 

và tràn đầy phước hạnh. Tôi con Chúa được khích lệ qua sứ điệp bồi 
linh với tinh thần xây dựng Hội Thánh vững mạnh để tấn tới. 

Ca Đoàn Hallelujah Cảm Tạ Chúa 30 Năm Thành Lập 
Gần 100 tôi con Chúa là 

những thành viên của Ca 
Đoàn Hallelujah cùng đại 
diện của các Hội Thánh khu 
vực thành phố Sài Gòn đã 
cùng tham dự Lễ Cảm Tạ 
Chúa kỷ niệm 30 năm thành 
lập tại nhà thờ Tin Lành Tô 
Hiến Thành vào chiều ngày 
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17/11/2018 vừa qua. 
Bằng việc sử dụng ân tứ Chúa ban để hầu việc Ngài qua các 

chương trình truyền giảng Phúc Âm bằng âm nhạc, cũng như góp 
phần tôn vinh Chúa trong các buổi lễ cảm tạ, cung hiến nhà thờ, Ca 
Đoàn Hallelujah quy tụ nhiều thành viên đến từ các Hội Thánh khác 
nhau, trong đó có những ca trưởng phục vụ Chúa trong ban nhạc của 
Hội Thánh địa phương. 

Như trước giả Thi Thiên 146:2 đã nói, “Trọn đời sống tôi sẽ 
ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát 
xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy,” ước mong mỗi thành 
viên trong Ca Đoàn tiếp tục dùng ân tứ Chúa ban để thờ phượng, 
hầu việc Ngài trong quyền năng của Đức Thánh Linh, để từ đó có 
thêm nhiều cơ hội phục vụ Chúa với nhiều Hội Thánh trên khắp đất 
nước Việt Nam, hầu bày tỏ danh Chúa một cách mạnh mẽ hơn. 

Đăk Nông: Khám Bệnh Nhân Đạo Tại Xã Đăk Nang, Huyện 
K’Rông Nô 

Nhân dịp Hội Thánh Tân 
An tại xã Đăk Nang, huyện 
K’Rông Nô được chính 
quyền công nhận là Điểm 
Nhóm Tin Lành dân tộc Sán 
Chỉ đầu tiên trên tỉnh Đăk 
Nông, Ban Y tế – Xã hội Tin 
Lành tỉnh kết hợp với CBN 
Việt Nam, tổ chức đợt khám 
bệnh cho người dân trên địa bàn xã Đăk Nang vào ngày 10/11/2018 
vừa qua. 

Địa điểm khám bệnh được thực hiện tại Trạm y tế xã Đăk Nang, 
huyện K’Rông Nô. Sau khi ổn định khâu chuẩn bị, Bác sỹ Ya 
Đuyên triển khai một số công tác liên quan đến việc khám bệnh cho 
các thành viên trong đoàn. 

Trước khi chương trình bắt đầu, Mục Sư Nhiệm chức Trần Quốc 
Thiện cầu nguyện và giới thiệu với người dân rằng đây là đoàn 
khám bệnh thuộc Hội Thánh Tin Lành, “tất cả anh em y, bác sỹ, 
chuyên môn trong đoàn là tín đồ Tin Lành, được Chúa yêu nên đem 
yêu thương đến giúp đỡ bà con vùng khó khăn này”. 
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Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khóa I (Năm 
3) Tỉnh Bến Tre 

Nhằm đáp ứng nhu cầu 
học Lời Chúa của các tín 
hữu không có điều kiện 
tham dự các lớp Thánh Kinh 
Căn Bản tập trung hằng năm, 
Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh 
Bến Tre tiếp tục tổ chức lớp 
Thánh Kinh Căn Bản dài 
hạn Khóa I – Năm 3. Có 40 tín hữu đăng ký tham dự khóa học này, 
hầu hết là những tín hữu lớn tuổi. 

Khóa học được khai giảng vào tháng 3 và học rải đều trung bình 
mỗi tháng một ngày tại nhà thờ Tin Lành Tân Thạch, Quới Sơn và 
Giao Hòa, cho đến thời điểm cuối tháng 10 thì hoàn tất năm môn 
học. 

Lễ bế giảng được tổ chức lúc 9 giờ ngày 3/11/2018 tại nhà thờ 
Tin Lành Giao Hòa. Mục Sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Mục vụ 
tỉnh Bến Tre đến dự và rao giảng sứ điệp “Vâng Phục Chúa” nương 
trên nền tảng Kinh Thánh I Các Vua 17:1-24. 

Kết thúc khóa học có 37 khóa sinh đủ điều kiện cấp chứng nhận 
hoàn tất năm 3. Xin Chúa ban ơn cho các khóa sinh, để khi họ trở về 
Hội Thánh địa phương sẽ cộng tác tích cực với Hội Thánh, mang lại 
những kết quả lớn lao cho công việc Chúa. 

Hội Thao Cơ Đốc Tỉnh Long An 
Tại Long An, sân chơi thể 

thao Cơ Đốc của các bạn 
Thanh Thiếu niên được diễn 
ra vào dịp lễ 2/9 hàng năm. 
Năm nay, Hội Thao Cơ Đốc 
tỉnh Long An được tổ chức 
tại Hội Thánh Tin Lành Long 
Trạch. Chương trình khai 
mạc diễn ra vào lúc 14 giờ 
ngày 2/9/2018 tại sân bóng Vạn Lợi (gần nhà thờ Long Trạch) với 
hơn 150 Thanh Thiếu niên tham dự. 

Có chín Hội Thánh tranh tài qua các môn thể thao: bóng đá nam 
và bóng ném nữ. Các cổ động viên của các Hội Thánh thể hiện tinh 
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thần đồng đội, cổ vũ nhiệt tình. Mặc dầu thời tiết bên ngoài nắng 
nóng hay có mưa lớn cản trở thì tinh thần thể thao Cơ Đốc vẫn mạnh 
mẽ, đoàn kết để dành chiến thắng. Năm nay, Ban Tổ chức phối hợp 
với Khối Thể Thao Tổng Liên Hội phụ trách các trò chơi đặc sắc 
như: Bánh xe tăng, kéo co vòng tròn, đánh bóng, bóng cua,… Các 
Thanh Thiếu niên thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh qua các trò chơi. 
Cảm tạ Chúa, qua chương trình thể thao này đã có 3 em là thân hữu 
tiếp nhận Chúa. 

Lễ Cảm Tạ Chúa 80 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành 
Sở Thượng – Hà Nội 

Ngày 17/11/2018 Hội 
Thánh Sở Thượng vui 
mừng tổ chức LỄ CẢM TẠ 
CHÚA 80 năm thành lập 
Hội Thánh với chủ 
đề: THÀNH TÍN CHÚA 
LỚN THAY để nhắc nhớ 
con dân Chúa về đức thành 
tín, sự gìn giữ của Chúa với 
Hội Thánh Ngài. 

Chung dự cùng Hội Thánh Chúa trong dịp lễ tạ ơn có Quý tôi tớ 
Chúa trong Thường Trực Ban Trị sự Tổng Hội, con dân Chúa đến từ 
20 Hội Thánh tại khu vực đồng bằng, cùng quý vị đại diện cho các 
cấp chính quyền. 

Dịp lễ tạ ơn một lần nữa nhắc nhớ cho con dân Chúa tại Hội 
Thánh Sở Thượng về sự thành tín của Chúa đối cùng Hội Thánh 
Ngài. Bởi dù là một Hội Thánh thành lập từ rất sớm nhưng quãng 
thời gian nhà thờ đóng cửa lại khá dài. Năm 1938 Hội Thánh Tin 
Lành Sở Thượng thành lập, năm 1954 Hội Thánh trực thuộc vào 
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Sau nhiều biến cố lịch sử, Hội 
Thánh phải đóng cửa do không có người nhóm lại. Năm 2004 Hội 
Thánh mở cửa trở lại, có sự sinh hoạt thờ phượng Chúa. Mục Sư Vũ 
Hồng Thái cùng các nhân sự từ Hội Thánh Tin Lành Hà Nội gây 
dựng, chăm sóc và mở mang Hội Thánh. Từ đây Hội Thánh dần 
được phục hồi bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa vẫn 
đang hành động trên Hội Thánh mà Ngài đã lập. 
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Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư Truyền Đạo Năm 2018, HTTL 

Việt Nam Miền Bắc. 
Sáng ngày 30/10/2018 tại Hà Nội, Hội Thánh Tin Lành Việt 

Nam (MB) khai mạc Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư Truyền Đạo 
Năm 2018 với sự tham dự của hơn 500 Quý Mục Sư, Mục Sư 
Nhiệm chức, Truyền Đạo và Nữ Truyền Đạo cùng khách mời. 

Hội Đồng Bồi Linh năm 2018 dành cho Quý tôi tớ Chúa là 
những người chăn bầy, chức sắc với chủ đề: “Hãy Đứng Vững 
Trong Chúa.” Kinh Thánh: "Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng 
trong đức tin, hãy dốc chí 
trượng phu và mạnh 
mẽ." I Cô-rinh-tô 6:13 để 
giúp Quý tôi tớ Chúa có 
một tầm nhìn chung, hiệp 
một lo gây dựng công 
việc Chúa và bảo vệ Hội 
Thánh Ngài trước những 
làn sóng tấn công bởi đạo 
lạ, tà giáo và những tư tưởng thế tục. 

Trong kỳ Hội Đồng này, Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam (MB) long trọng tổ chức Lễ Công Nhận Chức Vụ cho 19 Tân 
Mục Sư Nhiệm chức và 91 Truyền Đạo để khích lệ Quý tôi tớ trung 
kiên trong chức vụ. 

 
Bồi Linh Đặc Biệt Cho Các Mục Sư Truyền Đạo và Nhân Sự 

của Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – Việt Nam  
Từ ngày 6 - 7 tháng 11 

năm 2018 tại Vũng Tàu đã có 
trên ba mươi Mục Sư Truyền 
Đạo và nhân sự từ các tỉnh 
thành Cần Thơ, Vĩnh Long, 
Ninh Thuận, Quảng Ngãi, 
Vũng Tàu, và Đồng Nai về 
tham dự. Diễn giả cho đợt Bồi 
Linh là Mục Sư Hội Trưởng 
Nguyễn Đức Na và Mục Sư 
Nguyễn Đức Nhân. 
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Cảm tạ Chúa trong kỳ bồi linh này các tôi tớ Chúa cũng có cơ 
hội thông công, tham quan và tắm biển Vũng Tàu sau những ngày 
tháng vất vả làm công việc Chúa. Tinh thần hầu việc Chúa của quý 
tôi tớ Ngài đã được khích lệ rất nhiều qua kỳ bồi linh này.  

 
* Tin Hoa Kỳ 

10,000 Người Đầu Phục Đấng Chirst Tại Chiến Dịch Vươn 
Đến Cộng Đồng Của Mục Sư Greg Laurie 

Tại Anaheim, CA – 
Khoảng 100,000 cư dân 
miền Nam California đã 
lấp đầy sân vận động 
Angel ở Anaheim suốt 
3 đêm trong chương 
trình thường niên SoCal 
Harvest lần thứ 29, diễn 
ra từ 17-19 tháng Tám. 
Với các quyển Kinh 
Thánh trong tay và bạn hữu kề bên, hàng ngàn tấm lòng tuôn đổ tại 
sân vận động tập trung sẵn sàng nghe Phúc Âm được rao giảng bởi 
Mục Sư - Giáo Sĩ Greg Laurie. Mục Sư Laurie đã chia sẻ mỗi tối tại 
sự kiện SoCal Harvest, nhấn mạnh đặc biệt nhu cầu của California – 
và đất nước – một cơn phấn hưng. 

 
Hơn 10,000 người đáp lại lời mời của Mục Sư Laurie mỗi đêm 

để kết ước đức tin trong Đấng Christ qua việc bước tới phần sân 
rộng của sân vận động Angel để hiệp nguyện với đội ngũ chương 
trình Harvest ngay tại đó, hay minh chứng đức tin của họ qua buổi 
phát sóng SoCal Harvest trực tiếp trên phương tiện internet. 

 
Cùng  tham dự với Mục Sư Laurie suốt ba buổi tối sự kiện là các 

nghệ sĩ Cơ Đốc thu âm hàng đầu gồm Chris Tomlin, ban nhạc 
Mercy Me, Phil Wickham, ban nhạc Passion, Jordan Feliz, Andy 
Mineo, Lincoln Brewster và Dennis Agajanian. Thêm vào đó, Mục 
Sư Laurie đã phỏng vấn nữ diễn viên Madeline Carroll, ngôi sao 
trong phim I Can Only Imagine, về niềm tin của cô ấy trong chương 
trình tối Chúa Nhật. Hơn nữa, còn có vài tay đua Freestyle 
Motocross hàng đầu, gồm Jimmy Fitzpatrick và “Đội quân Fitz, ” 
Jarryd McNeil, Taka Higashino, Destin Cantrell, và Todd Potter, đã 
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có mặt trong chương trình FMX diễn ra trên đường đua trong sân 
vận động Angel vào thứ 7. 

Cảm tạ Chúa về một chương trình đầy ơn phước hạnh! 
 
* Tin Thế Giới 

Phép Lạ Đã Cứu 148 Hành Khách Khỏi Trận Động Đất: 
‘Chúa Là Có Thật! Tôi Đã Nhìn Thấy Điều Đó’ 

PALU, Indonesia – Vào 
ngày 28 tháng 9, cùng thời 
điểm với trận động đất cực 
kì dữ dội tại Indonesia, một 
chiếc máy bay đã hạ cánh 
thần kì, gần như tránh được 
chấn động. Phi công người 
Indo làm chứng về mối liên 
hệ của mình với Chúa đã giúp ông nghe được chỉ dẫn từ Chúa đã 
cứu được 148 hành khách. 

Phi Công Ricoseta Mafella, một Cơ Đốc nhân tin kính, chia sẻ 
với CBN News rằng ông thường nhẩm các bài hát thờ phượng trong 
lúc lái máy bay. Nhưng khoảnh khắc trước trận động đất và sóng 
thần đổ bộ vào Indonesia tháng trước, ông cảm thấy thôi thúc ca 
ngợi lớn tiếng. Ông nói: “Chúa dường như Ngài đang nói, ‘Hãy ca 
ngợi và thờ phượng Ta’”. Cơ trưởng Mafella nói ông chẳng nhìn 
thấy gì không bình thường khi ông tiếp đất ở Palu ngày đó ngoài 
những cơn gió mạnh nhưng đã thúc đẩy ông đưa ra một quyết định 
khác biệt là quay đầu trước khi hạ cánh. Sự chậm trễ đã khiến cho 
việc hạ cánh trễ 9 phút. Sau đó, khi hành khách đã khởi hành và 
Mafella phải chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo, ông nói ông đã 
nghe có tiếng hướng dẫn ông, “Nhanh lên, rời khỏi chỗ này, xuất 
phát mau”. Cơ trưởng Mafella tự hỏi rằng đó có phải là trí tưởng 
tượng của mình không hay điều gì. Bất kể là gì, ông nghe theo 
những gì mình nghe được và cất cánh 3 phút sớm hơn dự định. 
Quyết định đó đã cứu sống nhiều mạng người. Cơ trưởng Mafella 
bất ngờ khi xâu chuỗi các sự kiện. 

Ông kể lại, “Trận động đất bắt đầu tại Donggala từ 5:55 tối. Tôi 
khởi cánh lúc 5:52. Tại độ cao 7.7 và 7.4 so với lúc cất cánh!” 

Ba phút này rất quan trọng bởi vì máy bay của Cơ trưởng 
Mafella đã cất cánh an toàn, tòa kiểm soát bắt đầu sập ngã vì trận 
động đất mạnh. Ông rất biết ơn đến người điều phối hàng không 
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Anthonius Agung đã cho ông cất cánh suôn sẻ trước khi tòa tháp sập 
đổ. Agung sau đó bị mắt kẹt và bắt buộc phải nhảy khỏi tòa tháp từ 
tầng 4. Ông là anh hùng. Thật không may, ông đã mất vì chấn 
thương nặng. 

Ngay lúc đó, Cơ trưởng Mafella và hành khách không biết gì về 
những gì xảy ra bên dưới mình. Sau đó, ông nhận ra điện thoại của 
mình đã chụp được cảnh các cơn sóng đang bắt đầu hình thành sóng 
thần tấn công miền trung Sulawesi. Ông cũng miêu tả máy bay may 
thay đã thoát khỏi sự hủy diệt bởi chấn động mạnh trong gang tấc 
như thế nào. Ông chia sẻ, “Đường băng bị nứt ra 2 mét. Phía sau 
đường băng là nước, xảy ra ngay khi giờ xuất phát!” 

Cơ trưởng Mafella vui mừng vì ông đã lắng nghe và vâng lời. 
“Cảm tạ Chúa rất nhiều! Ngài bày tỏ mọi điều – Nếu Ngài chậm 

1 hay 2 giây, điều đó sẽ là thảm họa. Tôi không cần chứng mình sự 
thật là Chúa là có thật. Chúa luôn hiện hữu! Tôi đã thấy và đó là quá 
đủ đối với tôi.” 

 
PHÂN ƯU 
 
Nhận được tin buồn: 
*  Ông Thomas Phan Nhẫn, thân sinh của Mục Sư Phan Phước 

Lành và Mục Sư Phan Phước Lào, đã về nước Chúa lúc 7:50 sáng 
ngày 28 tháng 06, 2018 tại San Jose, California. Hưởng thọ 87 tuổi. 

Tang lễ đã được cử hành vào lúc ngày 13 & 14 tháng 07 năm 
2018 tại San Jose, California.  

* Ông Mục Sư Lê Văn Nguyện, đã về nước Chúa ngày 26 
tháng 08 năm 2018, tại Việt Nam. Hưởng thọ 66 tuổi. 

Tang lễ đã được cử hành vào ngày 27-29 tháng 08 năm 2018 tại 
Củ Chi, Việt Nam.  

* Mục Sư Lê Khắc Tuyển, đã về nước Chúa ngày 04 tháng 12 
năm 2018, tại Nha Trang, Việt Nam. Hưởng thọ 90 tuổi. 

Tang lễ đã được cử hành vào ngày 06 tháng 12 năm 2018, linh 
cữu đem về chôn cùng ngày tại Bảo Lộc, Việt Nam. 

 
Toàn BQT Dorcas Corporation – BBT Đặc San Suối Thiêng xin 

kính có lời phân ưu cùng các tang quyến. Nguyện Chúa an ủi Quý 
Vị trong giờ phút đau buồn phải tạm thời chia cách người thân. 
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Kể từ khi bùng phát vào đêm 8/11/2018, đám cháy được đặt tên 

là Camp ở hạt Butte, bang California, Mỹ cuối cùng cũng đã bị chặn 
lại vào ngày 26/11 sau 3 ngày mưa liên tục. Đây là trận cháy rừng 
gây tổn thất nặng nề nhất lịch sử Bang California cả về nhân mạng, 
nhà cửa và diện tích rừng bị tàn phá. Trận cháy đã khiến 85 người 
thiệt mạng và phá hủy hơn 14.000 ngôi nhà, tàn phá 153.000 acres 
rừng (1 acre khoảng 0.4 hecta). Tuy nhiên, theo cơ quan bảo vệ rừng 
và phòng cháy của bang, đám cháy thậm chí khó có thể kiểm soát 
hoàn toàn trước ngày 30/11, CNN đưa tin, nếu không có 3 ngày mưa 
liên tục vừa qua. 

"Đám cháy quá mạnh. Tôi không có bất cứ từ nào để mô tả nó. 
Điều này chưa bao giờ xảy ra. Chưa ai từng đối mặt với sự tàn phá 
khủng khiếp và nhiều cái chết đáng tiếc đến mức độ này," đó là phát 
biểu của Cảnh Sát Trưởng hạt Butte Kory Honea tại thời điểm mà 
đám cháy thậm chí chưa đi được phân nửa. 

 
Trong vụ cháy rừng lịch sử này, một điều kỳ diệu đã xảy ra với 

một Hội Thánh của Đức Chúa Trời; đó là HT Bap-tít Magalia Pines. 
Hội Thánh đã được cứu khỏi đám cháy rừng mặc dù xung quanh 
nhà thờ là một rừng lửa. 

Một vị mục sư ở Bắc California nhớ lại thời điểm bản thân và 
một nhóm nhỏ tín hữu của hội thánh mình thoát nạn một cách diệu 
kỳ khỏi rừng lửa đã bao phủ một diện tích lớn của tiểu bang Bờ Tây 
(California) này. 

Doug Crowler, Mục Sư của Hội Thánh Magalia Pines Baptist 
Church (Hội Thánh Baptist Magalia Pines), đã liều mình cứu lấy 
những người khác bằng cách tập trung lại 30 người dân tuyệt vọng 
cùng với 4 thành viên của hội thánh. Ông đã mở cửa nhà thờ của 
mình làm chỗ trú ẩn cho những người đang chạy khỏi trận cháy 
rừng. Theo lời của Mục Sư Crowder thì trong khi ông và một nhóm 
tín hữu cùng nhau tới nhà thờ thì mọi thứ xung quanh đã bắt đầu “nổ 
tung”. 
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“Chúng tôi đang trên đường  chuẩn bị rời đi,” ông nói với tờ báo 
Baptist Press, nghẹn ngào trong nước mắt, “thì cảnh tượng chung 
quanh chúng tôi giống như là cả thế giới lửa đang phun trào vậy.” 

“Những cái cây xung quanh bắt đầu nổ văng ra,” Mục Sư 
Crowder tiếp tục. “ Nhà hàng bánh mì Subway ở đối diện bên kia 
đường cũng nổ tung, mọi hướng xung quanh chúng tôi toàn là lửa.” 

Không còn nơi nào để đi, nhóm người chạy trở lại vào trong nhà 
thờ, họ nhóm nhau lại và bắt đầu cầu nguyện. Trong lúc đó, âm 
thanh gầm rú của những ngọn lửa đang xé tan những tòa nhà bên 
cạnh. Cạnh đó, bên trong một cửa hàng bán đồ dụng cụ, những bình 
ga đã phát nổ và tạo lên một tiếng chói tai đầy kinh hoàng. Trong 
khoảnh khắc đầy nguy kịch này, nhóm nhỏ trong nhà thờ kêu lên, 
cầu xin Chúa bảo vệ họ, và dường như thật đơn giản, Chúa đã đáp 
lời họ. 

Mặc dù ngọn lửa của cơn cháy rừng đang bùng cháy ở bên ngoài, 
nhà thờ hoàn toàn không hề bị hư hại chút nào, bao bọc lấy những 
người bên trong, bảo vệ họ qua một đêm dài và giữ cho họ an toàn 
và vô hại một cách trọn vẹn. “Chúng tôi hoàn toàn không bị hề hấn 
gì – hoàn toàn,” Mục Sư Crowder nói, ông cũng thêm rằng: 
“Không những thế, những cái cây trong khuôn viên của nhà thờ 
cũng không hề bị làm sao, đến cả lá cây cũng vẫn còn trên cành.” 

Điều đáng kinh ngạc là, mặc dù cả thành phố bị cháy rụi xuống 
tận nền đất, tòa nhà thờ vẫn còn đứng nguyên. Giờ đây, tòa nhà thờ 
này sẽ trở thành một điểm sáng của niềm hi vọng cho thành phố này 
trong khi mọi thứ sẽ được xây dựng lại từ tro bụi. 

“Sẽ mất nhiều năm nữa để nơi đây trở lại là một thành phố,” 
Mục Sư Crowder nói. “Dầu vậy, nhà thờ của chúng tôi vẫn đứng 
vững và vẫn sẽ chăm sóc cho những người xung quanh và vẫn nhóm 
lại.” 

Ngọn “Lửa Trại” – được đặt tên dựa trên nguồn gốc của cơn 
cháy rừng này tại công viên Camp Creek (Trại Creek), California – 
đã trở thành vụ cháy rừng gây tổn thất nhất trong lịch sử của tiểu 
bang California. Tới thời điểm này, (thời điểm mà ngọn lửa đã 
“vượt qua” nhà thờ) theo báo cáo của Cảnh Sát Trưởng hạt Brutte, 
số người chết đã lên tới 44 người. Ngọn Lửa Trại cũng đã phá hủy 
tới 47,348 héc-ta đất của miền Bắc California, cùng với đó, dựa trên 
báo cáo của tờ báo CNN, vụ cháy này cũng đã phá hủy tới 7,000 
công trình kiến trúc khác nhau, trong đó có 6,453 ngôi nhà của 
những hộ dân đang sinh sống trong khu vực. 
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Hầu như mỗi năm California đều thường có những trận cháy 

rừng. Do thời tiết ở đây rất khô khan, ít mưa, cộng với cái nóng của 
mùa Hè nên chỉ cần một sự bất cẩn rất nhỏ của một ai đó cũng đủ để 
dẫn đến những vụ cháy rừng. Đó cũng là phần lớn lý do đã xảy ra 
những trận cháy rừng ở California hàng năm. 

Lời Chúa trong sách Gia-cơ cũng đã dùng hình ảnh một chút lửa 
có thể thiêu rụi một cái rừng: “Thử xem cái rừng lớn chừng nào 
mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!” để cảnh báo không phải cho 
những người lính cứu hỏa, nhưng là cho chúng ta là những người 
đang sở hữu một “chút lửa.” Một “chút lửa” ở đây chính là “cái 
lưỡi” của mình. Nếu chúng ta không cẩn thận lời nói của mình thì sự 
tàn phá của nó sẽ khủng khiếp như những trận cháy rừng nói trên. 
Thiết nghĩ đây là lúc để chúng ta cùng nhau  đọc lại Lời Chúa trong 
Gia-cơ 3:2-12 một cách thật cẩn thận và suy gẫm về Lời Ngài cách 
sâu sắc hơn. “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu 
có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, 
hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, 
cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. 
Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió 
mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó, tùy 
theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà 
khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà 
một chút lửa có thể đốt cháy lên! Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi 
đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, 
đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. 
Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị 
phục được và đã bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không 
ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp 
được: đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta 
khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả 
loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một 
miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên 
như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả 
nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve 
được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng 
không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.”  

Trong vụ cháy rừng ở California nói trên, 3 ngày mưa liên tục 
đã giúp dập tắt được trận cháy rừng mà hàng ngàn lính cứu hỏa đã 
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làm hết sức mình trong vô vọng. Cũng vậy, chỉ có quyền năng của 
Chúa mới có thể thay đổi được những cái “cái lưỡi” từ rủa sả thành 
ra ngợi khen, từ cay đắng thành ra ngọt ngào và từ chết chóc thành 
ra nguồn phước cho mọi người xung quanh. Chúng ta hãy chạy đến 
với Cha Thiên Thượng, và xin Ngài tuôn đổ xuống cuộc đời mình 
những cơn mưa phước hạnh. Để có được những cơn mưa phước 
hạnh, không gì khác hơn là chúng ta phải Tin và Thực Hành lời 
Chúa. Hãy để cho Lời Chúa nằm trên lưỡi của chúng ta mỗi ngày 
như chính trước giả Thi Thiên đã nói: “Tôi giấu Lời Chúa trong 
lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”  Hay có thể nói khác 
hơn, là hãy để cái lưỡi của tôi không phải là một “đốm lửa” hay tàn 
phá mà là một “đốm phước hạnh” một “đốm yêu thương”, một 
“đốm ngọt ngào” lan tỏa ra cho những người xung quanh mình. 

 
Một điều nữa mà chúng ta không thể không suy nghĩ đến, đó là 

ngôi nhà thờ được bảo vệ khỏi đám cháy một cách kỳ diệu. Điều 
này làm tôi suy nghĩ đến câu chuyện của ba bạn Đa-ni-ên đã được 
Chúa giải cứu khỏi lò lửa hực của Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Ngài có thể 
bày tỏ quyền năng của Ngài bằng nhiều cách, tuy nhiên qua vụ cháy 
rừng này, tôi tin rằng Ngài muốn nhắc nhở chúng ta câu chuyện ba 
bạn của Đa-ni-ên (Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô) rằng: họ đã 
không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào ngoài Chúa, dù phải 
đối diện với một lò lửa hực nóng gấp bảy lần bình thường. Lòng họ 
kiên định đến lạ thường và cái lưỡi của họ đã nói lên những lời đáng 
khâm phục để học hỏi “Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng 
tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc 
cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng 
chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng 
pho tượng vàng mà vua đã dựng.” Tôi tin rằng Ngài đang nhắc 
chúng ta không được “thờ lạy” trước những thế lực của vật chất thế 
gian của xã hội ngày nay. Hiện nay có thể nói “Chủ Nghĩa Vật 
Chất” đang là một thế lực vô hình cực lớn mà không nhiều người 
nhận diện ra nó hoặc cưỡng lại được. Hãy mạnh mẽ và đừng để nó 
làm lay động đời sống đức tin của chúng ta. Có như vậy chúng ta 
mới sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu kỳ diệu của Ngài bằng nhiều 
cách khác nhau, và rồi những cơn mưa phước hạnh từ Chúa cũng sẽ 
tuôn đổ không ngừng xuống trên đời sống của mỗi chúng ta. 

             
 Nguyễn Đức Tin 
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in quý Độc Giả Suối 
Thiêng dành riêng một 

thì giờ để hiệp ý cùng chúng tôi 
cầu thay cho các vấn đề sau: 

 
--Cầu nguyện cho công cuộc 

truyền giáo trên toàn thế giới.- 
Như một khối đá tròn trên 

đầu dốc, thế giới chúng ta đang 
sống cứ lăn mãi với tốc độ ngày 
càng nhanh đến chóng mặt 
xuống vũng lầy khủng hoảng. 
Các nhà lãnh đạo chính trị đổ 
lỗi cho nhau. Các nhà xã hội 
học điều nghiên phân tích tình 
hình, xem rồi ra quả địa cầu 
này sẽ tệ đến đâu. Các văn nghệ 
sĩ dốc đổ tâm tư vào việc tả vẽ 
nỗi buồn đau của nhân loại. 
Còn các khoa học gia thì lao 
khổ tìm kiếm một phương cách 
nào khả dĩ cho sự tồn tại của 
muôn loài. Không ai bảo ai, 

mọi người đều như mường 
tượng rằng toàn cõi vũ trụ đang 
tiến dần đến chỗ tận chung. 
Tuy nhiên, là Cơ Đốc nhân, 
chúng ta không nhận thức cách 
mơ hồ mà trái lại, biết chắc đây 
là những điềm báo rất rõ về 
thời kỳ cuối cùng theo lời Kinh 
Thánh. Vậy thì phải cầu nguyện 
cho sự an ninh của thế giới sao 
đây?! Cứu Chúa Giê-xu Christ, 
Nguồn Cội của Bình An đã 
bước vào đời từ hơn hai ngàn 
năm trước, nhưng con người lại 
từ chối Ngài nên không thể nào 
có được bình an. Hy vọng sống 
còn duy nhất của nhân sinh 
hiện nay không phải thuộc đời 
này, là nơi mọi công trình vốn 
được để dành cho lửa, cũng 
không phải ở nơi  lãnh đạo các 
cường quốc, các nhà xã hội học, 
các văn nghệ sĩ hay các khoa 
học gia…mặc cho họ tài giỏi, 
bản lãnh hay có phát minh vĩ 
đại gì… mà là đang ở nơi 
chúng ta, những người mang sứ 
mệnh rao Lời Sự Sống trong 
cõi chết. Thật vậy, đây chính là 
lúc mỗi một tôi con Chúa nên 
nghiêm túc nhìn lại những gì 
chúng ta đã và đang thực hiện 
trong công tác “rao giảng nhân 
đức của Đấng đã gọi anh chị 
em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi 
sáng láng lạ lùng của Ngài,” 
để cùng chân thành đồng lòng 
hiệp ý, cầu xin Chúa giúp 
chúng ta biết “làm hết sức 

X 
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mình” trong công cuộc giảng 
đạo cứu người. 

Trói buộc mọi thế lực tối tăm, 
công bố sự bình an cho khắp 
đất là việc lớn; dù vậy, vẫn có 
thể bắt đầu cực kỳ hiệu quả từ 
đôi ba bước nhỏ nhoi. Chúa 
chẳng những lắng nghe khi 
chúng ta cúi đầu khẩn thiết nài 
xin, Ngài còn rất vui sánh bước 
bên ta khi con dân Nước Trời 
mang tình yêu của Đấng 
Thượng Thiên vào tận các hang 
cùng ngõ hẹp. Hãy đến thăm 
một trại mồ côi. Hãy ôm một 
đứa trẻ khuyết tật vào lòng, cho 
bé chút ấm áp tình người trong 
đêm đen trần thế. Cứu khổ cứu 
nạn cho hằng hà sa số chúng 
sinh đang lênh đênh trong biển 
khổ là việc chúng ta không thể 
làm. Nhưng hãy thử thăm viếng 
một cụ già neo đơn hoặc một 
người vô gia cư nào đó đang 
sống gần bãi rác…Một cái nắm 
tay. Một lời an ủi. Một món quà 
tuy nhỏ đấy mà trao tặng ân cần. 
Nói cho họ biết, có một Đấng 
Yêu Thương luôn chờ đợi họ 
quay về để sống trong hạnh 
phúc yên vui,và họ sẽ không 
còn khổ nữa. Đó là bạn đã góp 
phần hiện thực hóa lời cầu 
nguyện bình an cho thế giới 
nhiễu nhương. Đó cũng là việc 
mọi Cơ Đốc nhân đều có thể 
làm, không phân biệt giới tính, 
thành phần hay tuổi tác. 

Hãy cầu nguyện cho các nạn 
nhân thiên tai, cầu nguyện cho 
những gia đình có người thân bị 
mất mạng trong những cuộc 
bắn giết vô tội vạ, cầu nguyện 
cho những đoàn di dân đang 
tìm kiếm một vùng định cư 
tương đối an lành giữa biết bao 
họa hoạn. Hãy cầu nguyện cho 
những chương trình Truyền 
Giảng của các hội thánh nhân 
dịp Kỷ Niệm Cứu Chúa Giê-xu 
Giáng Sinh 2018. 

Hãy cầu nguyện cho các nhà 
truyền giáo phương xa, bất kể 
họ đang trực thuộc hệ phái nào. 
Cứu Chúa của chúng ta đã phá 
đổ mọi bức tường ngăn cách; 
hễ có cùng một Chúa, một Đức 
tin, một phép Báp-têm, là 
chúng ta đã được gọi đến cùng 
một sự trông cậy. Hãy cầu 
nguyện cho những chương trình 
chứng đạo chung/riêng của địa 
phương mình, hội thánh mình. 
Hãy cầu nguyện cho những 
đoàn người âm thầm lặng lẽ 
băng qua các khu ổ chuột, 
những vùng đất địa đầu còn đầy 
mê tín, tối tăm, cứu giúp người 
bệnh tật, nâng đỡ kẻ thế 
cô…giảng về thần học Cơ Đốc 
thì rất ít mà bày tỏ tình thương 
Cơ Đốc lại rất nhiều. Cũng hãy 
cầu nguyện cho chính mình, xin 
Chúa cảm động lòng ta không 
chỉ cầu nguyện cho họ mà thôi, 
nhưng còn sẵn sàng góp một 
bàn tay vào công trình mở 
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mang Vương Quốc của Trời 
trên đất.  

--Cầu nguyện cho các 
chương trình truyền giáo và 
tương trợ của Dorcas.- 

Như đã thông báo trong kỳ 
phát hành trước, Dorcas 
Corporation hiện nay có tên 
chính thức là Suối Thiêng 
Corporation, cùng tên với đặc 
san. Tên, thay đổi một chút. 
Tuổi, già thêm một năm. Tính 
từ ngày chính thức hoạt động 
đến nay đã tròn 25 tuổi. Ban 
Quản Trị vẫn ngần ấy người, 
còn lực lượng hậu cần có đông 
hơn chút ít. Và nhu cầu cho 
công việc truyền giáo và tương 
trợ trên quê hương vẫn tiếp tục 
tăng lên. Nhìn lại con đường đã 
qua, chúng tôi thật hết lòng 
cảm tạ Chúa và không thôi kinh 
ngạc về tình yêu thương và sự 
nâng đỡ khôn xiết kể của Ngài. 
Xin tiếp tục cầu nguyện và góp 
phần với chúng tôi. 

--Cầu nguyện cho các văn 
phẩm của Suối Thiêng.-  

Tạ ơn Chúa, tuyển tập truyện 
ngắn ĐỂ LẠI CHO CON phát 
hành vào Mùa Phục Sinh 2017 
đã được bạn đọc khắp nơi niềm 
nở đón chào và dành cho nhiều 
hảo cảm. Chi phí in ấn cũng 
nhờ đó mà trang trải xong rồi. 
Như dự định, sau khi phát hành 
Suối Thiêng giai phẩm Mừng 
Chúa Giáng Sinh 2017, chúng 
tôi đã lập tức bắt tay vào việc 

cho ra đời tuyển tập thứ hai: 
“Những Lá Thư Viết Từ San 
Diego,” dự định phát hành vào 
Mùa Phục Sinh 2018. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện, 
lòng chợt nhận được sự cảm 
động đặc biệt nên ao ước có thể 
dành cho quyển sách này sự 
chuẩn bị tốt hơn, nếu không 
muốn nói là tốt nhất, mong 
rằng mai kia người dẫu ra đi 
nhưng sự chia sẻ tâm tình vẫn 
còn ở lại.  

Suối Thiêng cũng sẽ tiếp tục 
theo đuổi bước cải tiến cả hình 
thức lẫn nội dung. Chúng tôi 
cậy ơn Chúa thực hiện điều này 
với lòng mong ước tập san sẽ 
xứng đáng là người bạn thân 
của mọi gia đình Cơ Đốc, và là 
một món quà đẹp đẽ, giá trị mà 
anh chị em có thể tự hào khi 
trao tặng nó cho bạn bè, đặc 
biệt là các thân hữu. Xin Quý 
Vị cầu nguyện cho giấc mộng 
lớn của chúng ta nhé. 

--Cầu nguyện cho quý tôi 
con Chúa đang có vấn đề về 
sức khỏe.  

*Chúng ta đặc biệt cầu 
nguyện cho Bà Mục Sư Lê 
Thành Chung, vừa qua phẫu 
thuật thay van tim chính, nay 
lại sắp có một ca mổ khác vào 
ngày 11 tháng 12 tới đây vì van 
đã thay không hoạt động. Xin 
Chúa dùng các bác sĩ để chữa 
lành cho Bà. Và nhớ cầu 
nguyện cho Ông có đủ sức 
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khỏe để chăm sóc Bà giữa bao 
nhiêu công việc đa đoan. *Cầu 
nguyện cho vợ chồng Giáo sĩ 
Lương Vinh Diệu, Santa Ana; 
cả hai đều đã tuổi tác rồi. *Tiếp 
tục cầu nguyện cho hiền nội 
của MS Thái Hữu Hiền, Bà 
Nguyễn Thị Huệ, đang mắc 
bệnh trầm cảm nặng. Xin Chúa 
nâng vực Bà vượt qua cơn yếu 
đuối tâm thần để Ông có thể 
yên lòng hầu việc Chúa.  

--Cầu nguyện cho quý vị lớn 
tuổi hoặc đang trên tiến trình 
bình phục sau một cơn đau 
yếu.- *Cầu nguyện cho Cụ 
MSts Hồ Xuân Phong, đã 97 
tuổi. Cụ ơi, mỗi ngày vẫn nhớ 
đến Cụ, vẫn mãi mong ước 
được đi thăm Cụ mà rốt lại cứ 
ngồi một chỗ ở San thành?! 
*Cầu nguyện cho MS & Bà 
Khúc Văn Dầu trong tuổi hưu 
hạ, nhớ trước kia Ông Bà luôn 
cầu thay và hỗ trợ chức vụ của 
chúng tôi. *Cầu nguyện cho 
MS & Bà Nguyễn Hữu Trang 
cũng đã hưu hạ, xin Chúa dùng 
nhà thơ trong thời gian rỗi rảnh 
để tiếp tục cho ra đời những thi 
phẩm hay ca ngợi Chúa. *Cầu 
nguyện cho ÔBMS Trần Nhựt 
Thăng được khỏe mạnh, vui vẻ 
trong tuổi hưu hạ. *Cầu nguyện 
cho Cụ Bà Dương Văn Minh 
được Đức Thánh Linh an ủi 
trong thời gian phải tạm thời 
chia cách với Cụ Ông. *Cầu 
nguyện cho MS trí sự Châu Tấn 

Nẫm. *Cầu nguyện cho hai cụ 
Nguyễn Văn Cúc, Santa Rosa, 
CA. Chúng tôi hằng cảm tạ 
Chúa về hai cụ, mấy mươi năm 
dài luôn thầm lặng đi bên chức 
vụ của chúng tôi. 

 
Quý độc giả nào có vấn đề 

cần cầu thay xin liên lạc về địa 
chỉ Tòa Soạn. Chúng tôi rất 
vui được dâng lời cầu nguyện 
cho Quý Vị. 

 
Ban Cầu Nguyện Gia Đình 

Suối Thiêng 
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iên Tri Ê-sai đã dùng 
Em-ma-nu-ên là một 

cái tên biểu tượng cho Giê-xu, 
Đấng Mê-si-a. Trong thời Tiên 
Tri Ê-sai, Sy-ri và Y-sơ-ra-ên 
đã tấn công Giu-đa để buộc 
Vua A-cha của Giu-đa gia nhập 
vào liên minh để chống lại đế 
quốc A-sy-ri. Ê-sai đã khuyên A-cha để lòng tin cậy vào lời của 
Đức Chúa Trời, đừng sợ sự ngăm dọa của Sy-ri và Y-sơ-ra-ên 
(Êsai 7:1-9) Sau đó Tiên Tri công bố dự định của Chúa sẽ cho A-
cha một dấu hiệu là lời của Ngài là sự thật. Sy-ri và Y-sơ-ra-ên sẽ 
mất khả năng để trở thành mối đe dọa cho Giu-đa. Nhưng trước 
khi hòa bình và thịnh vượng thành sự thật, Ê-sai loan báo rằng sẽ 
có một sự trừng phạt nghiêm khắc trong tay của đế quốc A-sy-ri. 
Chỉ có một số dân sót mới có thể kinh nghiệm được tương lai tốt 
lành mà Chúa đã định sẵn cho dân Ngài (Ê-sai 7:10-25). 

Dấu hiệu mà Chúa hứa cho A-cha là sự ra đời của một con trẻ, 
và thời ấu thơ của con trẻ này là thời gian mà sự đoán phạt cho 2 
nước trên sẽ xảy ra. Đứa trẻ này sẽ được đặt tên là Em-ma-nu-ên, 
có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, như là một biểu 
tượng của hy vọng cho Giu-đa giữa cơn nghịch cảnh (Ê-sai 8:8-
10) Đức Chúa Trời sẽ ở cùng dân sự Ngài dù trong sự tàn phá của 
các đạo binh A-sy-ri (Ê-sai 8:7-8). Em-ma-nu-ên đem lại một 
niềm hy vọng và tương lai cho những người đặt sự tin cậy vào 
nơi Đức Chúa Trời. Tung tích và hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ 
này cũng tạo nhiều tranh cãi. Lời tiên tri đặc biệt này đã đạt được 
trọn vẹn ý nghĩa khi Chúa Giê-xu ra đời. Nhưng cũng có những 
sự ứng nghiệm đầu tiên trong thế kỷ 8 trước Công Nguyên khi Ê-
xê-chia được sanh ra cho A-cha. Khi Ê-xê-chia kế vị, ông đã làm 
nhiều điều thiện để dẫn dân Giu-đa trở về với Đức Chúa Trời. 
Một vài học giả cho rằng đây là người mà tiên tri Ê-sai muốn đề 
cập đến trong lời tiên tri của ông. Những người khác thì lại cho 
rằng đó là con của Ê-sai và người nữ tiên tri (Ê-sai 8:3). Nếu 
trong trường hợp đó, Em-ma-nu-ên sẽ là cái tên thay vì là Ma-he-
Sa-la-Hát-Bát.  

T 
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Nhưng chẳng cần quan tâm đến quan niệm của Ê-sai, Ma-thi-
ơ đã lập tức nhận ra rằng hy vọng cho sự tái lập của nhà Đavít đã 
được ứng nghiệm tối hậu chỉ với Chúa Giê-xu (Mathiơ 1:23). Với 
sự giáng sanh của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã ở với chúng ta 
một cách sâu nhiệm hơn. Sự sanh ra của Ngài là mô hình của 
Đức Chúa Trời đã đạt đến điểm đỉnh. (Sáng 3:15; 1 Sam 2:1-10; 
2 Sam 7:12-16) Và trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng 
chúng ta cho đến tận thế (Mathiơ 28:20).  

                                                   
 
 
 

 
Hàng ngang:  

1. Người được bảo trước sẽ không chết trước khi 
thấy Đấng Mê-si-a sanh ra. 

2. Cha của Giăng Báp-tít 
3. Vua Giu-đa đương thời Đấng Christ sanh ra 
4. Nơi Chúa Giê-xu lớn lên 
5. Nơi Chúa Giê-xu sanh ra 

Hàng dọc: 
6. Vị thiên sứ báo tin Giê-xu giáng sanh 
7. Người chị em bà con với Ma-ri 
8. Mẹ của Chúa Giê-xu 
9. Chúa Giê-xu là dòng dõi của Vua này. 
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Vật liệu (cho 8 người ăn) 
Bột: 
--1 gói bột bánh cóng hiệu 4 con voi 
Nhân: 
--2 lbs tôm có đầu - 1/2 lb thịt heo xay - 1/2 gói đậu xanh nguyên hột, 

ngâm trước ba giờ - 12 oz nước lọc - 1 muỗng cà phê bột nghệ - 1/2 
muỗng cà phê muối - 1 muỗng cà phê đường – Dầu ăn – 4 khuôn bánh 
cóng (có bán ở các chợ Việt Nam) – Rau sống ăn kèm (các loại rau thơm 
& xà lách) – Bún – Nước mắm chua ngọt 

 
Cách làm.- 
--Tôm rửa sạch, cắt râu, rạch lưng lấy sợi chỉ đen bỏ đi. 
--Thịt heo xay ướp với muối, tiêu, bột ngọt, củ hành độ 30 phút cho 

ngấm. Sau đó cho vào chảo với ít dầu để xào cho chín. 
--Đậu xanh rửa sạch, hấp khoảng 30 phút trong nồi hấp, nhớ đừng hấp 

chín quá. 
Pha bột: 
Pha bột theo cách hướng dẫn trên nhãn, cộng thêm ½ muỗng cà phê 

muối + 1 muỗng cà phê bột nghệ để bánh có màu vàng đẹp. 
Chiên bánh: 
--Cho dầu ăn vào chão hay nồi, dầu phải đủ ngập khuôn bánh. Đợi dầu 

sôi, cho khuôn bánh vào chảo dầu khoảng 3 phút cho thật nóng, sau đó lấy 
khuôn ra. 

--Múc một muỗng canh bột vào khuôn bánh đã làm nóng, tiếp theo cho 
đậu xanh  + khoai môn + thịt bầm + 1 con tôm. Cuối cùng múc một muỗng 
canh bột đổ lên trên mặt cho đầy lưng cóng. 

--Cho cóng bột vào chảo dầu đang sôi chiên cho tới khi vàng. 
--Khi bánh vàng, dùng dao lấy bánh ra khỏi khuôn và tiếp tục múc bột và 

nhân cho vào cóng chiên cái mới. 
Pha nước mắm: 
Pha nước mắm rất nhanh và đơn giản theo cách dưới đây: 
--Trộn 1 lon nước dừa hiệu Coco + 1 trái ớt băm + 3 tép tỏi băm + 1 trái 

chanh đã vắt lấy nước + 4 muỗng cà phê đường + ¾ chén nước mắm 
ngon. 

Nêm nếm lại cho vừa tùy theo khẩu vị của mỗi người. Ăn nóng với bún 
và rau sống, rất ngon. 

 
Quý bà thử xem! 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG KỲ.- 

hư quý bạn đọc cũng biết, Dorcas tuy rất nhỏ bé đơn sơ nếu 
so cùng những hội đoàn Cơ Đốc khác đang hoạt động khắp 

nơi trên thế giới, nhưng với tâm tình thiết tha phụng vụ, chúng tôi 
vẫn luôn cậy ơn Chúa làm tất cả những gì trong khả năng Ngài ban 
để rao giảng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và thể hiện tình 
thương ấy cách thực tế bằng những việc thiện lành, giúp đỡ người 
bệnh tật khó khăn không phân biệt chủng tộc, giới tính, giáo lương 
hay thành phần xã hội. Từ lúc khởi đầu vào tháng Chín 1993, Đoàn 
đã liên tục về quê hương mỗi năm 2 lần vào các tháng Tư và tháng 
Mười/Mười Một, thời gian được xem là thuận tiện để tổ chức các 
lớp học Kinh Thánh, các chương trình Bồi Linh hay Huấn Luyện 
cho nhân sự nữ. Nhưng từ sau khi “được” Bộ Công An cấm vào 
nước liên tiếp 5 năm, chúng tôi cùng nhau quyết định chỉ vào Việt 
Nam mỗi năm một lần thôi; không phải bị bắt mà giảm nhuệ khí, chỉ 
là tránh cho các hội thánh địa phương cùng làm việc chung gặp tình 
huống khó xử. Dù vậy, nhiều loại công tác như thăm viếng nạn nhân 
thiên tai, xây cất nhà nguyện cho tín hữu, đào giếng nước trong 
vùng khô hạn…vẫn được rải đều quanh năm nhờ sự dự phần của 
một số anh chị em ở địa phương. Những việc khác đòi hỏi sự quyết 
định tại chỗ sẽ tập trung giải quyết vào tháng Chín hằng năm khi 
Đoàn về từ Mỹ. 

Sau đây là một số hoạt động nhân chuyến đi tháng Chín 2018. 
*Hỗ trợ chương trình thăm viếng/truyền giảng cho thiếu nhi ở 

Bình Định: 
Tập trung 250 thiếu nhi, phân phát 250 phần quà trị giá chung 

$300.00 Mỹ kim. Đã có 45 em tái xác quyết niềm tin và 77 em xưng 
nhận đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu. 

N 
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Ban truyền giảng cho thiếu nhi 

ở Bình Định 

 
Thiếu nhi Bình Định tập múa 
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*Hỗ trợ chương trình truyền giảng cho thiếu nhi tại Điểm Nhóm 
Bình Châu, quận Bình Tân: 

Tập trung 150 thiếu nhi, phân phát 150 phần quà Trung Thu trị 
giá chung $300.00. Đã có 28 em tái xác quyết niềm tin và 75 em 
công xưng đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Truyền giảng Trung Thu ở Bình Châu 

 
các em tin Chúa chụp ảnh lưu niệm 
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xem kịch  

 
phát quà 
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*Hỗ trợ chương trình sinh hoạt/truyền giảng cho thiếu nhi Việt 
Nam & Kh’me tại làng Prekđam, Kampuchia: 

Tập trung 150 thiếu nhi, phân phát 150 phần quà trị giá chung 
$300.00. Đã có 30 em tái xác quyết niềm tin và 69 em công xưng 
đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu. Công việc tại đây tương đốiphức tạp 
phần vì sự khác biệt về ngôn ngữ, phần vì thì giờ không thuận tiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TĐ Điệp Sok đón các em đến địa điểm họp mặt 

 
chương trình sinh hoạt cho thiếu nhi Kh’Me  

vào buổi chiều 
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*Thăm viếng các mục sư 
trí sự & quả phụ mục sư tại 
làng an dưỡng Tiên Thủy 
tỉnh Bến Tre: 

Đến thăm các Cụ một 
lần vào tháng Chín 2017 rồi 
lòng cứ mãi vấn vương. Nhớ 
lời các Cụ ân cần căn dặn: 
“Có dịp về Việt Nam thì ghé 
thăm chúng tôi nhé. Đừng 
nặng lòng quá về quà cáp, 
gặp nhau giây lát cũng vui 
rồi.” Năm trước chúng tôi 
biếu các Cụ $100.00 US/gia 
đình, kèm theo một ít nhu 
yếu phẩm. Tặng bánh, nhưng 
không đủ tiền mua trà, các 
Cụ cười vui, đem trà nhà ra đãi khách. Năm nay đã có chuẩn bị mà 
đến. Tiền mặt 2 triệu VNđ/gia đình. Gói nhu yếu phẩm đầy đủ 
đường, sữa, bột ngọt, bột giặt, nước tương, nước mắm, dầu ăn, mì 
gói và hộp bánh + gói trà rất đặc biệt. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, 
rất tạ ơn Chúa các Cụ vẫn hiện diện đầy đủ tuy có vẻ già yếu hơn c. 

 
chương trình sinh hoạt cho thiếu nhi Việt Nam vào buổi tối 

 
quà gồm bánh kẹo và 

sách hình đẹp mắt. 
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Thêm một tuổi rồi còn gì! Bà cụ quả phụ Mục Sư Nghi, 88 tuổi, vừa 
nằm viện về. Cụ bảo: “Sao lúc này tôi yếu quá, lại hay quên nữa.” 
Buổi nói chuyện huyên thuyên kéo dài vài giờ. Một Mục Sư trí sự 
đọc chúng tôi nghe câu đối Cụ vừa cảm tác; khổ nỗi chỉ có thượng 
liễn, còn hạ liễn Cụ hẹn năm sau. Được voi đòi tiên, các Cụ “lên 
chương trình” lần sau Đoàn ghé thăm sẽ cầm khách lại qua đêm mới 
tạm nói hết chuyện?! 

 
Bến Tre mời khách uống dừa 

 
toàn ban diễn lễ 
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chia sẻ tâm tình 

 
trao quà 
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*Thăm viếng 5 Hội Thánh người sắc tộc Stiêng ở Bình Long, 

tỉnh Bình Phước.- 
 Họ là một nhóm người sắc tộc Stiêng lưu lạc. Theo Thầy TĐ 

Điểu Có tâm tình thì trước kia mỗi gia đình đều sở hữu nhà cửa và 
đôi ba mẫu ruộng, quanh năm cuộc sống cũng tạm yên nơi bản làng. 
Rồi thình lình một số người kéo đến với súng, dao, gậy gộc…đánh 
đuổi họ đi để cướp đất. Trên con đường rày đây mai đó tìm phương 
kế sinh nhai, bằng cách này cách khác họ đã gặp những đoàn truyền 
giáo, nghe biết về Tin Lành cứu rỗi và đặt niềm trông cậy vào Cứu 
Chúa Giê-xu. Những người đồng niềm tin dần dà quy tụ, đùm bọc 
lẫn nhau, cùng nhau góp công góp của xây cất nơi thờ phượng và 
nâng đỡ nhau trong đức tin cũng như sinh hoạt đời thường. 

Chúng tôi được nghe biết về họ từ 5 năm về trước, nhưng trên 
đường tìm kiếm đã gặp rất nhiều khó khăn. Mãi đến chuyến đi tháng 
Chín năm này mới có dịp cùng nhau tương hội. Cảm tạ Chúa, nhờ 
một vài gia đình ân nhân hằng tâm hằng sản góp phần hỗ trợ, Đoàn 
đã trao tặng các em 278 phần quà nhân dịp Trung Thu, 150 ngàn 
VNđ/phần, và 18 phần quà cho các anh chị hướng dẫn, 300 ngàn 
VNđ/người…để gọi là khích lệ. 

 
bữa cơm từ giã 
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HT Bà Cang 5 

 
HT Sóc Ứng 
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phát quà cho nhân sự 

 
 

Anh Danh áo đen là một đại gia 
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Ai vui nhất? 

 
niềm vui  nhỏ 
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em đi lãnh quà 

 
trên đường về... 
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Nhân cơ hội gặp gỡ, chia sẻ tâm tình, được biết các hội thánh 
này mới thành lập nên còn rất đơn sơ, có nhiều nhu cầu cần giúp đỡ. 
Ví dụ như xây nhà vệ sinh để tránh tình trạng thiếu nhi phóng uế 
bừa bãi chung quanh nơi thờ phượng. Đoàn quyết định bắt đầu từ 
Hội Thánh Bà Cang 5 do TĐ Điểu Có quản nhiệm. Cũng để dùng 
việc xây cất nơi đây làm thí điểm cho những hội thánh còn lại. Một 
nhà vệ sinh gồm 2 phòng đã được hoàn tất khoảng hơn tháng sau đó, 
trông khá khang trang với chi phí 34 triệu 500 ngàn VNđ. Dorcas 
giúp tài trợ 30 triệu VNđ; số còn lại do tín hữu trong Hội Thánh 
cùng nhau dâng góp. 

 

 
TĐ Điểu Có 
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nhà vệ sinh đã hoàn tất 

 
Biên Nhận 
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*Tặng 11 chiếc xe đạp nhằm giúp các học sinh nghèo/nhà xa 
phương tiện đến trường.- 

Có đi sâu vào thế giới của người sắc tộc trên miền núi hoặc đồng 
bào sống trong vùng sâu, vùng xa…mới thấy hết ý nghĩa của cụm từ 
“nghèo nàn, cơ cực.” Cơm cháo rau dưa quanh năm tay làm hàm 
chẳng đủ nhai, đó là chưa kể thường xuyên bị mưa lũ hoặc hạn hán 
làm hư hại mùa màng. Trẻ con năm sáu tuổi thì ở nhà giúp nấu cơm, 
trông em cho cha mẹ đi làm. Lớn hơn một chút, chín mười tuổi thì 
góp sức làm lụng trên nương rẫy, dầy dạn gió sương. Được đến 
trường là phước lớn, mà cha mẹ cũng phải hy sinh rất nhiều để con 
mình học hành “cái chữ” cho có tương lai, dù là một tương lai 
thường khi không lấy gì làm tươi sáng. 

Để giúp đỡ các em, từ nhiều năm qua chúng tôi đã theo đuổi 
chương trình cấp học bổng. Điều kiện tuyển chọn: các học sinh con 
em gia đình tín hữu trung kiên, nghèo nhưng học giỏi…sẽ được 
quan tâm cứu xét, và nếu gia cảnh đặc biệt khó khăn sẽ có ưu tiên. 
Bên cạnh đó Dorcas cũng tặng xe đạp cho những em nhà quá xa 
trường (trên 5km), đỡ phải hàng ngày lội bộ vất vả. 

Tháng Chín năm nay Đoàn quyết định tặng số học sinh nghèo 
thuộc Hội Thánh Tin Lành Kon Tum 10 chiếc xe đạp, giá 1 triệu 
800 ngàn/chiếc. Phải kể công khó của Hoàng Vũ nơi đây! Vũ bây 
giờ là giáo sư thần học đấy, nhưng làm việc chung nhiều năm chúng 
tôi vẫn quen gọi một chữ Vũ trơn?! Dọ xem hàng, các đại lý ra giá 
100.00US/chiếc xe đạp (tất nhiên là đẹp). Vũ nghiên cứu tìm chỗ 
ráp hàng theo yêu cầu của khách, giá 1 triệu 800 ngàn VNđ/chiếc 
(cũng đẹp y như vậy). Nhờ MS Phạm Hồng Liêm mua hộ 10 chiếc 
xe đạp với 18 triệu VNđ. Ông ấy “vặn bù lon” thêm môt nấc. Chẳng 
biết Ông hát bài gì mà đại lý xe đạp trên Kon Tum đồng ý ráp xe 
theo đúng yêu cầu với giá 1 triệu 700 ngàn VNđ/chiếc. Vậy là 18 
triệu của Dorcas rốt cuộc sắm được 11 chiếc xe đạp thay vì 10 chiếc 
như dự kiến ban đầu. 

Đợt I phát ra 9 chiếc, đây là vài hình ảnh tiêu biểu mời quý vị 
xem: 
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một chiếc xe đạp cho con 

 
em vui biết chừng nào 
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chiếc xe mầu tím… 

 
Mẫu đơn xin cấp xe 
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Phân phối xong 9 chiếc xe đạp đợt I mọi sự bình yên. Còn lại 2 
chiếc dự định làm quà Giáng Sinh cho hai em học sinh “nghèo 
nhưng học giỏi” ở ĐăkGlei thì có chút việc lấn cấn xảy ra. Theo 
trình bày của Mục Sư Liêm, tại ĐăkGlei có gia đình của anh A 
Toang, nhà nghèo anh phải đi Gia Lai hái cà phê mướn. Trên đường 
đi cùng xe chở cà phê với chủ, xe lật, anh chết để lại vợ và 3 con 
còn đang trong tuổi đến trường. Năm nay trước khi đi làm mướn, A 
Toang hứa Tết về có tiền sẽ sắm xe đạp cho con đi học, nhưng bây 
giờ thì cha không về nữa rồi. Cảm động trước tình cảnh đó, hai em 
học sinh tại ĐăkGlei lẽ ra nhận được xe đạp đợt này, đã quyết định 
nhường phần 
quà của mình 
cho bạn. Hội 
Thánh tặng 
một chiếc áo 
quan giúp A 
Toang gửi tấm 
thân cát bụi. 
Còn 2 con anh, 
A Hi và Y By 
thì nhận được 
món quà xe 
đạp của 
Dorcas. A 
Toang là một 
tín hữu, chúng 
tôi không chúc 
anh “sớm tiêu 
diêu nơi miền 
cực lạc,” hoặc 
“sớm hưởng 
nhan Thiên 
Chúa,” biết 
rằng hiện giờ 
linh hồn anh 
đang yên nghỉ trong Paradise. Tin chắc anh rất vui, vì lời hứa sau 
cùng với các con, chúng tôi cũng đã thay anh làm trọn. Cám ơn Mục 
Sư Liêm đã giúp chúng tôi thu xếp mọi việc rất chu đáo. 

 

 
Tặng xe đạp cho 2 con anh Toang 
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*Thăm viếng & hỗ trợ chương trình truyền giảng tại 19 Điểm 
thuộc chi hội Cà Mau.- 

Đoàn mất 4 ngày mới hoàn tất chương trình thăm viếng 19 
Điểm thuộc Hội Thánh Tin Lành Cà Mau, ý là năm trước đã có đến 
một số Điểm rồi. Năm nay thiếu nhi Cà Mau “ăn Trung Thu” lớn 
với sự yểm trợ của Dorcas: 880 phần quà trẻ em, 50 ngàn VNđ/phần, 
và 52 phần quà cho các anh chị hướng dẫn, 300 ngàn VNđ/phần. 
Mỗi Điểm đều có tổ chức truyền giảng, Chúa cho kết quả rất khích 
lệ. Nhiều nơi các em hăng hái công xưng đức tin đông quá, Ban Tổ 
Chức phải cho “rọng” lại vì không đủ chỗ chứa?!  

Mục Sư Đoàn Hô Na-I đích thân viết một bản tường trình dài 20 
trang có kèm hình ảnh. Suối Thiêng sẽ cho đăng trọn trong kỳ phát 
hành tới. Bây giờ xin mời Quý Bạn Đọc tạm xem một số hình ảnh 
sinh hoạt của chuyến đi qua đường link: 

https://youtu.be/0GGcm7vsH8E 
 
BÁO CÁO SINH HOẠT KỲ TỚI.- 
Chúng tôi có ba việc ao ước thực hiện được trong vài tháng tới: 
--Như câu chuyện chúng tôi vừa kể phần trên, 2 em thiếu nhi 

nghèo ở ĐăkGlei đã sẵn lòng nhường lại 2 chiếc xe đạp (lẽ ra là 
phần quà tặng các em) cho A Hy và Y By, con của anh A Toang 
mới qua đời. Đó là một nghĩa cử đáng khen, và thiết nghĩ chúng ta 
nên sắp xếp để bù lại thỏa đáng cho các em. Hai chiếc xe đạp trị giá 
khoảng 3 triệu 500 ngàn VNđ 

--Tiếp tục giúp đỡ Hội Thánh Xà Uất và Hội Thánh Sóc Sải ở 
Bình Long xây cất nhà vệ sinh để giữ sự sạch sẽ, tôn nghiêm cho 
nơi thờ phượng. Mỗi nhà vệ sinh gồm 2 phòng cần 34 triệu 500 
ngàn VNđ/một nhà. 

--Hội Thánh Sóc Ứng (cũng ở Bình Long) do TĐ Chăm quản 
nhiệm có nhu cầu mua một cây đàn dùng trong thờ phượng, trị giá 
khoảng 15 triệu VNđ. 

Mong ước được quý ân nhân góp phần giúp đỡ.  
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH.- 
 
Tồn quỹ tính đến ngày 30 tháng 05, 2018: $9,390.98 (Chín 

ngàn ba trăm chín mươi Mỹ kim chín mươi tám xu) 
 
Thu trong kỳ: ÔBMS Nguyễn Quang Phiệt, NC $200.00 – ÔB 

Vũ Đức Mạnh, CO $500.00 – HTBT Aurora, CO $2,500.00 – BPN 
Baltimore, MD $300.00 – VBC $100.00 – Thúy Yi, CA $2,000.00 – 
ÔBMS Trần Ngọc Xuân, SC $1,280.00 – Hong Tina Tran, SC 
$800.00 – Trương Huỳnh Nga, CA $100.00 – Vũ Bình Thuận, CO 
$600.00 – BPN Northshore, CA $200.00 – Dawn Pharmacy, CA 
$500.00 – ÔB Nguyễn Minh Tỷ, WA $200.00 – Bà Lương Ngọc 
Hạnh, WA $200.00 – Nguyễn Phương Thảo, WA $500.00 – ÔB Lê 
Thảo, Seattle, WA $30.00 – ÔB Trịnh Ngọc Đường, Seattle, WA 
$50.00 – ÔB Hồ Xuân Niên, Seattle, WA $20.00 – ÔB Lê Công 
Danh, Seattle, WA $20.00 – ÔB Bạch Văn Đông, Seattle, WA 
$20.00 – ÔBMS Nguyễn Hữu Trang, Seattle, WA $100.00 – HTBT 
Hy Vọng, LA $500.00 – Minh Huỳnh & Durene Ngo, LA $250.00 – 
ÔB Đinh Phùng Xuân, CA $2,000.00 – Thảo Cooper, WA $500.00 
– HTBT Sugar Land, TX $50.00 – Phan T. Tâm, CO $100.00 – 
Ruth Tran, CA $400.00  

Tổng thu: $14,020.00 
 
Chi trong kỳ: Hồ sơ thuế-Chuyển tên $250.00 – Phí bưu điện 

$4.75 – Chuyến truyền giáo tháng 9, 2018 $11,783.00 
Tổng chi: $12,037.75 
 
Tồn quỹ tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2018: $11,373.23 

(Mười một ngàn ba trăm bảy mươi ba Mỹ kim hai mươi ba xu 
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Kể từ ngày 01 tháng 06  năm 2018.- 
HTBT Sugar Land, TX $50.00 – ÔB Lữ Hòa, CA $50.00 – ÔBMS 

Trần Đình Hân, CO $40.00 – ÔBMS Trần Thanh Vân, TX $30.00 – Ruth 
Tran, CA $100.00 – BPN Northshore, CA $40.00 – ÔB Nguyễn Văn Lực, 
CA $50.00 – Nguyễn Thủy Tiên, CA $100.00 – Vũ Ngọc Quỳnh, NV 
$30.00 – Đại Hội Báp-tít Thường Niên kỳ thứ 53, CA $885.00 (checks) + 
$385.00 (cash) – Durene Ngo, LA $200.00 – O6BMS Lê Chí Hiếu, NC 
$100.00 – Cô Hương Phạm, CA $100.00 – Cụ Bà Hứa Thị Thông, CA 
$100.00 – Riverside Baptist Church, NC $20.00 – ÔB Nguyễn Văn Ngọ, 
HI $20.00 – HTBT Colorado Springs, CO $100.00 – Đạt Hồng, CA $50.00 
– ÔB Phan Thanh Thế, CA $20.00 – BPN HTBT Aurora, CO $100.00 – 
HTBT Wichita Falls, TX $100.00 – Bà Đặng Kỳ Ngọc, CO $20.00 – Hồng 
Nguyễn, TN $20.00 – Bà Nguyễn Ngọc Sương, CO $20.00 – VUMC, MI 
$100.00 – ÔBMS Ức Chiến Thắng, FL $100.00 – Bà Vương Thị Thu, 
Seattle, WA $10.00 – ÔB Nghiêm Hữu Tâm, Seattle, WA $20.00 – ÔBMS 
Nguyễn Hữu Trang, Seattle, WA $20.00 – OB Nguyễn Văn Ngọ, HI 
$20.00 – Thảo Cooper, WA $150.00 – HTBT Colorado Springs, CO 
$100.00 – ÔB Nguyễn Văn Ngọ, HI $20.00 – Hồng Vân Vũ, CAN $50.00 
– Minh Nguyen, VN $15.00 – Doan Nguyen, France $30.00 – The Lương’ 
family, France $100.00 – OB Trần Văn Thanh, GA $300.00 – Bà Lê Tuyết 
Loan & Các con, CA $300.00 – Mỹ Lạc Huỳnh, AUS $60.00 – Mỹ Hà 
Huỳnh, AUS $40.00 – Thu Tam Ly, VN $5.00 – Dao Lu, $15.00 – Bà 
Phạm Ngọc Quới & gia đình, Norway $50.00 – Bà Trần Thị Hòa, AUS 
$40.00 
 

Tổng thu tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2018: $4,275.00 
Tồn kỳ trước: $1,744.00 + 80 Euros 

Chi phí phát hành Suối Thiêng 53: $3,500.00 
Còn lại: $2,519.00 + 80 Euros 

Chi phí phát hành Suối Thiêng 54 sẽ được báo cáo trong kỳ tới. 
Chân thành cám ơn Quý Vị 
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*Cùng quý độc giả: 
 

hư đã kính thông báo trên Suối Thiêng # 53, phát hành 
tháng Sáu 2018, theo yêu cầu của IRS, Dorcas 

Corporation sẽ dùng chung tên Suối Thiêng kể từ tháng Giêng 
2019. Check ủng hộ xin đề trả cho Suối Thiêng Corporation nếu 
dâng vào quỹ truyền giáo, và Suối Thiêng Magazine nếu dâng 
vào quỹ báo chí. Trân trọng cám ơn quý vị. 

*Tập san Suối Thiêng của chúng ta đã thực hiện 120 trang kể 
từ 2018. Bưu phí lại tăng cao mỗi năm gây thêm gánh nặng. Ban 
Biên Tập kính mong quý vị giúp đỡ: -Góp phần dâng hiến để 
chúng tôi có thể duy trì việc phát hành văn phẩm Cơ Đốc này 
cách đều đặn, đúng thời điểm. –Xin vui lòng cho Tòa Soạn biết 
mỗi khi thay đổi địa chỉ nhận báo để tránh tình trạng thất lạc, lại 
bị phạt mỗi khi có báo trả về. Xin chân thành cám ơn quý vị. 
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