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KHI BON CHĂN CHIEN TRO* VE... 
(Lu-ca 2: 20) 

P H A M - X U Â N - T Í N , T H O - - K Ỳ B À O - N G O A I B Õ - B A O BOÀN, PLEIKU 

I _ | Ê M đông giá-lanh, gió vi-vu, trô-i 
mù-mit. Bon chăn chiên quây-

quân quanh đõng h'ra. Ho bâi-hoâi, 
dôi nguòicũngđã thiêm-lhiepdãnđi... 

Thoat nghe thiên-sú râng: ccBirng 
so-chi; vì nãy, ta báo cho các nguoi 
môt Tin-lành, sê là môt svr vui-mùng 
lón cho muôn dân, áy là hôm nay tai 
thành Đa-vit dã sanh cho các nguoi 
môt Đáng Cúu-the, là Christ, là Chúa.» 

Vang-dây, r irc-rõ môt góc tròi: 
«Sáng Danh Cbúa trên các tírng trcVi 
rát cao, bình-an dtrói dât, ân-trach 
cbo loài ngucri.» 

WÊăm^' • •»<>• - '.i.-íL.'~_r 
Bon chăn chiên lât-dât cùng nhau 

tìm-kiêm tlnV-lay Con VuaThiên-dàng. 
Đên noi, ho thôa lòng ngám xem tiròng-
tân Quân-Vuong vùa ha-trân. TrcV 
gót lui vê, câ bon xòn-xao bàn-tán viêc 
phi-thu-tVng mtVi xây ra. Ho còn đang 
rê lau băng dàng lièn nghe tiê'ng rên-
la inh-ôi tir chòi tranh canh trièn núi: 

—Chaoôi! contôi! ô i chiê'n-tranhl 
ôi giăc-giã ! Nguoi đã cirtVp con trai 
yêu-quí cùa ta ! ô i dáng rùa-sâ thay 
làgiăc-giã ! Nguoi đã giè'tcon môtta. 

—Hõi cu, sao thê', tôi-nghiep cbua ! 
Thôi cu; chtV nãm lăn-lóc chi nũa. 
Câu cbăn chiên trê tuòi dõ cu dày. 
Ròi câ bon xúm nhau an-íii cu. 

— O các anh em có biet con tôi 
kbông? Nó chêt ròi, chao ôi, nó chét 
no-i chiên-trucrng xa tbam kia. ô i 
giăc-giã ! ôi loan-lac! Bao gitV, bao 
gicVthè'-gian mói hirõ-ng str hòa-bìnli... 

—Cuai,saocutbát-vongthe! Kìa, 
chúng tôi vira găp Đáng mà tiên-tri 
L-sai đã chép: ccNgài duoc x-u-ng là 
CHÚA B Ì N H - A N » . ccNgài sê làp su-
bìnb-an cho muôn dàn.» ccBăy gicV ho 
sê láy giram rèn lucVi cày, láy giáo rèn 
luõi l iêm.. . nguòi ta chang còn tâp su 
chiên-tranh nũa.» Cu kíp bãy tbcV-

lay Ngài hău linh-hôn đucrc sy bình-
an cùa Ngài truóc dã... 

—Õ, nhu thê tbì phuóc-banh cbo 
nhon-loai biê't bao. 

Bon chăn chiên liên vái chào cu già 
và lên durtVng. Víra ra khôi làng ho 
găp ngay mõt bon nguíri quăn-áo tâ-
toi, măt-mày dtr-dáy, tay mangxieng, 
dău trùm lai. Giũa dám dông có 
tiéng than rãng: 

—Ai ôi! thuong-xótchúngtôicùng... 
Ai dó, xin cúu chúng tôi thoát kbôi 
xiêng-xich nô-lê nãy... 

—Thôi di anh c i , chúng ta dã làm 
vào vòng nò-lê thê nãy, sõ-phàn plió-
măc cho may-rùi. Kêu-la than-van 
ích gì, nào ai thuong-xót, nào ai ciru 
đugc đâu! 

Môt nguòi phăn chiên lón tuoi tháy 
thê' than ràng: 

—Tôi-nghiêp thàt, nê'u lôi có tiên, 
tôi nõ nào chãng chuôc ho mà giâi-
pbóng ho kbõi ácb nôM? khô-sô nãy. 

Nbung môt nguòi cbăn chièn khác 
chay lai la lón ràng : 

—Hõi anh em 1 anh em chó tuyêt-
vong. Chúng tôi đã găp Jêsus, Con 
r>úc Cbúa Tròi cVmángcò Bet-lè-hem, 
Ngài sê giâi-cúu anh em thoát khôi 
vòng nô-lè, nhu Kinh-Tbánhdã chép: 
ccNgài dã sai Ta dén dang rit nhũ-ng kê 
v õ lòng, đăng cho kê phu-tù duoc lir-
do, kê"cãm-tù duoc ra khòi nguc.» 
Anh em còn hi-vong lón. Anh em 
hãy chcV-doi. Anh em sê duoc nghe 
le-thât cùa Ngài và lê-tbât sè buông-
tba anh em... • 

—A-lè-lu-gia ! . . . 

Sau máy tháng chăn băy ô- núi cao, 
bon cbăn chiên rù nhau lùa băy vê 
ràn. Trua nay, ho vira xuõng chcrn 
Aúi, ho găp ngay môt bà góa dang 
ngõi ãm mun con tho- ô- gôc cô-tbu. 



khi tình lai, nan-nhân kia mói lòcho 
ho hay rãng: 

—Các bác oi , tír nhô den nay tôi 
pham dù thú tôi-lõi. Tôi đã Iê-bái 
khápdìnhchùa nhung gánh năng tôi-
loi kia không lìa khòi tâm-hõn tôi. Nó 
cú khuãy-rôi tòi, không cho tôi chút 
bình-yên nào câ. Tôi cũng dã làm 
theo các đièu-răn... mà các tôn-giáo 
bãt buôc. Tôi dã ăn chaj' ép-xác, bô-
thí, vàn vân, nhungcàng ngày tôi càng 
câm thăy mình đên su hu-mát đòi 
dò-i và con đoân-phatdangdô trên tôi. 
Bôi vày, tôi nhtr đièn nhu dai... tõi 
chay cho nãy chô nodètim sucúu-roi 
mà chăng duoc nên thíít-vong... Bày 
giò1 các bác oi, các bác cĩru tôi cùng. 

—Anh oi , chúng tôi không thê cúu 
ai đuoc. Nhung tìrng-trãi anh cũng 
nhu tùng-trâi chúng tôi lúc truó-c. 
Nhung ta on Đúc Chúa Tròi , clning 
iôi dã găp Đâ'ng mà Ngài có húa ràng: 
«Nguoi sê d:ĩt tên là Jêsus vì Ngirò-i sê 
cúu dân mình ra khôi tòi .» Chính vê 
Báng dó mà tiên-tri Ê-sai đã nói: 
«Nguòi vi tòi-loi chúngta mà bi vê't, vì 
su gian-ác chúng ta mà bi thuong.» 
Vàj', anh bãỳ kíp dên cùng Ngài di. 
Hãy nhìn-xem Ngài thì điro-c cúu-roi. 

• O O 

Ay dáy «bon chăn chièn trô vê Iàm 
sáng Danh và ngoi-khen Đúc Chúa 
Trò-i vèmoi dêu mình đã thãy và nghe.» 

B ínhdông! . . . d inhdông! . . . Hôm 
nay, khi du lê Noêl ra ve, anh chi em 
sê làm sáng danh và ngoi-khen Chúa 
cách nào. V ì , kìa còn vô-sõ nguòi 
chua hê nghe Tin-Lành Jêsus. 

—Buòi trira náng gát, sao bà ăm 
cbáu ngôi cr giũa núi vang thè'? 

— I ! 
—Tôi-nghièp, sao em gày vây? 
Bèu-bao khóc, bà góa chàm-rãi kè : 
—Cácbácoi.chanóchet.anhnóchêt, 

rôi chj nó cũng chét nõt. Kô' dè'n nó 
đau luôn mãy tháng truòng nây. Ôi 
tù-thãn, ôi bênh-líit! Chúng nó dã 
cuóp chõng cuóp con tôi. Tôi chay 
thăj' chay thuõc dã cùng. Nhungtiên 
míít tât mang. Có nguòi mách tôi 
trèn núi nây có miêu thăn Ba-anh rãt 
linh-thiêng; nên tôi lăn-lôi den đây 
dàng lê-vât, cău-xin thãn phù-hô con 
tôi tai qua nan khõi. 

—Tòi-nghi§p cho bà. Trèn núi nãy 
tliât có tugng và mieu thăn Ba-anh. 
Nlurng bà c i , tuong ãy cbăng qua có 
mièng mà không nói, có mát mà chăng 
tháy, có tai mà không nghe, vây làm 
sao cúu-chũa và phù-hô con bà đuoc. 

Mòt nguòi chăn cliièn khác tiep 1 àng: 
— May tliáng truóc đày chúng tòi 

dã tlieo lòi thièn-sú phán-bâo, chúng 
tôi dã tìm và găp Đáng mà Búc Chúa 
Tròi tô-phu chúng ta phán húa truóc 
ràng: « B ò i lãn roi Nguòi, cbúng ta 
duoc lành bjnh...» Đăng ãj' là Jêsus 
đã giáng-sanh tai thành Đa-vít. Bà 
kíp dê'n cùng Ngài di. . . 

— Phâi rôi, quâ thât Đáng Mè-si dã 
dè'n. Tôi quyê't di tìm cho găp Ngài. 
Thôi chào các bác nhé... 

Câ bon lièn lùa bãy đ.n uông nuóc 
ò giê'ng xa xa kia. Víra đê'n noi ho 
giut mình vì nghe môt cái ùm. Hiêp 
nhau ho vát lèn mòt nan-nhân. Sau 


