
KHẨN CẤP 
“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là 

thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” (Tv 27:1). 

Cơ trưởng Chesley 
Sullenberger (Sully) và 

cơ phó Jeff Skiles cất 
cánh từ phi trường 

LaGuardia trên chuyến 
bay 1549 của hãng 

hàng không Hoa Kỳ thì 

bất ngờ đụng một đàn 
chim lớn và mất sức 

mạnh ở cả hai động cơ. 
Sully nói: “Đó là cảm 

giác khó chịu nhất, 
giống như rơi từ lầu cao 

vậy, tôi chưa cảm thấy 
như vậy bao giờ. Tôi biết 

ngay là có điều bất ổn”. 

Anh nhớ nhìn thấy 

những con chim trên 
màn hình kiểm soát, có tiếng động mạnh, bên dưới là sông biển. Các tiếp viên và 150 

hành khách được lệnh “Brace for impact” (nghĩa là “giữ chặt vị trí để máy bay đáp khẩn 
cấp”). Và rồi máy bay lao thẳng xuống sông Hudson, nhờ vào trọng lực và kỹ năng của 

Sully. Đó là ngày 15-1-2009. 

Anh khéo léo cho máy bay lướt trên nước như một phép màu. Trong vòng vài phút, phi 
hành đoàn giúp hành khách thoát ra ngoài qua hai cánh và được cứu sống trước khi máy 

bay chìm dần trong làn nước băng giá. 

Sully nói: “Lời cảm ơn thì không đủ. Tôi mắc nợ lòng biết ơn mà tôi rằng tôi không bao giờ 

trả được”. Có hai mối nguy hiểm trong sự cố gay go này. Một là máy bay có thể nổ tung, 
hai là mọi người đều chết chìm theo máy bay. Sully đã tránh được nguy cơ thứ nhất và 

đội cứu hộ đã kịp tránh được nguy cơ thứ hai. 

Cả 155 người thoát chết trong tích tắc nhờ phản ứng nhanh, kỹ năng khéo léo, và đặc biệt 
là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, trong lĩnh vực phục vụ của bạn, hãy làm 

việc và cố gắng hết sức, nhưng phải nhớ điều quan trọng: không ngừng cầu nguyện. Luôn 

có những sự cố bất ngờ nên phải luôn tỉnh thức, Chúa Giêsu luôn nhắc nhở điều này, đặc 
biệt trong Mùa Vọng này! 

Lạy Đấng Cứu Độ, xin giữ cho tâm trí con luôn tỉnh thức, đổi mới tâm hồn con, tôi 

luyện kỹ năng của con, và xin giúp con cầu nguyện. Amen. 
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