
2-1 THÁNH-KINH BÁÕ 

NHAC T H Á N H 
(Lu-ca 

ilã khuya. Bóng tõi và giá lanh 
bao-phfi khâp đát Giu-dê. Mpi 

ngirò-i dèu à trong sir yèn-lăng. Kliòng 
ai ngò cbinli đèm nay là đêm thánh, 
môt dém ljch-sù- giũa Tròi và ugiròi. 

Cácli thành Bét-lè-hcm không xa, mpt 
nliòni ngirò-i dang (|uày-quân gifra đòng-
vâng, -lanh run bòi luyét sa, gió thòi. 
Tliìnli-llioàng, trong bpn hp đira ra vài 
tiéng dpng khe-khc. Phài, hp đang 
thú-c, dè cnnh-giũr bày chiên minh. 

Bêm càng khuya, sírc lanh tàng dãn, 
bpn chnn-chièn mo'-màug, suy-nghĩ dè'n 
1111ii u; ngày mèt mõi dã qua và ngày 
nhpc-nhfin sc tó-i. Bòi sông hp thât 
vãt-vS, tên tuòi lip không ai biát đén, 
cũng nlur đja-vi diro-ng-thòi cùa hp. 

Bông... nlurng tia hào quang chói-lpi, 
xc tan bóng tôi cùa dèm trirò-ng, bpn 
chăn-chièn giirt minh tlu'rc đ$y, tirò-ng 
minh (V trong giác-mc*. Mpt sir tròi dã 
dè'n cùng hp, vira àn-câu vira nghiêm-
nghi báo tin inirng: «Círu-Chùa Chrisl 
đâ giáng sanh tai Bét-lè-hcm». 

Hòi, trên bău trò-i đen-sim, tãi-mil, 
bày giò- sáng-rirc muõn nghin áuh kini, 
môt khũc nhac thánh vang-Iirng: 

«Vinh-hièn thay Oirc Chúa Trò-i ô- no-i 
Chi-Cao, Hòa-binh diró-i dã"l, Hl-duyêt 
giũa loài nguò-i». 

Nhac thánh diu-dàng thay ! ém - ái 
thay! Muòn-vàn th ièn-binh tròi khúc 
thánh-cn, ngp-i-khen Tao-Ilóa, Bfing dcm 
kỳ-nguyôn thanh-binh và su- vui-nu'rng 
ló-n cho nho-n-loai. 

Bêm nay, Bãng Christ dã giáng sanh. 
Banh Birc Chúa Tròi dupc vinh-hicn 
tôn-trpng. Lò-i Ngài dirp-c irng-nghiêm : 
aNay, 11101 gái dòng-lrinh sc clũu thai, 
sanh ra môt trai, và dăl lên là lMU-ma-
nu-ên ». (E-sai 7 : 14). 

Bêm nay, kv-nguyèn Ihanh-binh dè'n 
vó-i i i 1 1 n i. Suôt 4.000 nãm, trên mi.ít dál 
ô-tôi nay, dây-dày sir gian-ác, gó-ni ghê, 
loài ngu-ò-i mê-mél Irong trũug tir-vong, 
ách nìing-nè cùa Sa-tan dà gán cir càng 
nãng Irĩu vai. Giũ-a lúc áy, thoat nghe 

VANG - LÌPNG 
2 : 14) 

khúc nhac thánh tròi lên reo hào Con 
Bú-c Chúa Trò-i dã dè'n. Phài, Ngài dã dè'n, 
chinh Ngài sS rit lai nlurng vê"t thuong 
lòng, chinh Ngài dem su- binh-an cho 
nhân-loai, yên-ùi mpi kè buòn-bã và ban 
su- tu-do cho nhũ-ng lãm-hòii bi xièng-
xich, và chinh Ngài sê cát ách năng kia 
khôi vai nhân-loai. 

Bêm nay, nhac thánh trãm-bòng du-
điro-ng, vang-dpi môt góc tròi êm-lăng, 
su- vui-nu'rng lán ban xuftng cho loài 
ngirài, lòng tròng-mong Đáng Mê-si dã 
thòa. Con Tròi giáng-thê", sSn-sàng tiép-
nhân mpi lòng thôn-thú-c, dau-tlurong, 
chim nôi giũ-a ba-dào ác-nghiêt. 

Hòi, nhac thánh im dân, sir tròi bién 
mát. Nlurng dir-àm nhac thánh văn còn 
đòiig-vpng trong tâm-hòn cùa bpn chàn-
chiên, khién lòng hp bi xúc-đpng la-lùng. 
Ho bSi-iôi và kinh-ngac vè nlurng viêc 
vira xây ra, nlurng manh-dan, hp bâo 
nhau: «Chúng la hãy lò-i Bél-lê-hem, xcm 
vipc đă xăy dén mà Chúa dã cho chúng 
ta hay ». 

Miêng nói, chân ràe bu-òc, lòng tràn-
ngàp vui-nu'rng, hp bò cà bày chiên 
ngày-ngò nâm yèn trên cò phù luyét, 
quên sir huih-lèo, toi-láni dang bao-bpc 
minh. Nhac thánh vang rèn tiên khung 
trè'i khuya, khién lòng hp nóng-này, 
quèn hét uhũ-ng nôi mèt-nhpc, hang hai 
dap giá, hang dòng, lòi no-i mà sir tró-i 
đă chì lò. Và kia... trong máng cò cùa 
môt quán trp tai Bít-lô hem, Hài-nhi 
Jêsus hpc hang kliàn trâng, dang yên-giác 
diròi anh hào-quang chiêu nhe. 

Bêm chu-a tàn, bóng t6i và giá lanh vâ"n 
bao-phù vùng trò-i Giu-đè. Trên con 
điro-ng vè, bpn chăn chiên liòn-hò-, nhày 
reo, vi chinh mât hp dã trông tháy Con 
Tròi , lòng hp dã nhàn dirp-c nguòn pluròc 
thiên tlurp-ng. Hòi thinh-lình, gifra dòng-
vâng iiii-iih niông, gifra can gió khuya 
nhe thòi, lòng hp càm-dông, nhò tòi 
khúc nhac thánh dã qua, cà bpn đòng 
tròi tiêng đu-diro-ng, ugp-i-khen Birc 
Chúa Tròi Cao-Câ. (Coi liĩ:p Irang SS) 

HÃY VUI-MÙNG TROXG SC THÒNG CÂY, NHfN-NIIl'C TROXG Sir 

HOAX-NAN, BEN LÒNG MÀ CÀU-NGUYÊN 



N H A C T H Á N H V A N G - L Í F N G 
(Ti íp llii'O Irong 24) 

Bêni kỳ-niêm Cúu-Chúa Jêsus-Clirist 
giáng-sanh dè'n, lòng qui ông bà, anh chi 
cm có cfim-xúc gi chàng? Chuyên-lich 
Con Trò-i giáng-sanh đirp-c nliàc lai, 
nhfrng ban thánb-ca diu-dàng xen làn 
tiê'ng đó-n du-dirang, bà không làm cho 
lòng chúng la nóng-nây và vui-múng đS 
ngo-i-khcn Bú-c Chúa Trò-i, cùng làm 
sáng danh Ngài sao? 

Kia, các gă cbăn-chiên nhir đuo-ng đp-i 
ta cùng hp cãt biróc kia I — Nguyên-Lĩnh 
(Đà-năng). 
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