
ĐIỀU CAO CẢ VĨ ĐẠI NHẤT LÀ GÌ ? 
 
 

“Hãy nhiệt thành, đừng trễ nải, hãy lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa” – Rm 12:11). 
 

Khi chữa cháy một tòa nhà ở Brooklyn, Timothy Stackpole biết rằng có một phụ nữ đang 
mắc kẹt trong đó. Không chần chừ, anh và hai người khác băng qua ngọn lửa, và tầng 

nhà sập xuống. 
 

Timothy nói: “Toàn thân tôi mắc kẹt tới cổ. Lửa vẫn cháy xung quanh tôi. Tôi nhớ là đã 
cầu xin Chúa cho tôi can đảm chết”. Timothy và các đồng nghiệp bị mắc kẹt gần 30 phút. 

 
Lính cứu hỏa Michael Brady lên xe cứu thương cùng với Timothy. Brady nói về Timothy: 

“Anh ấy an ủi và động viên: ‘Cảm ơn người anh em. Cảm ơn bạn đã giúp tôi’. Sự nhiệt 
thành của anh ấy không bao giờ bị đè nén”. 

 

Bị phỏng 30%, Timothy gần như sẽ chết, nhưng sau 66 ngày được điều trị, anh xuất viện 
và được chào đón là một anh hùng. Mặc dù có thể nghỉ hưu, nhưng Timothy không nghỉ. 

Vợ anh nói: “Đó là cuộc sống và ơn gọi của anh ấy. Anh không làm như vậy. Anh cảm thấy 
anh được coi là có bổn phận làm điều đó”. 

 
Timothy được thăng cấp đội trưởng, là một trong hằng trăm lính cứu hỏa đã đến tòa tháp 

đôi WTC (Trung tâm Thương mại Thế giới) ngay sau khi bị tấn công ngày 11-9-2001. 
Timothy là một trong 343 lính cứu hỏa bị tử vong khi tòa tháp đôi sụp xuống. 

 
Theo đoạn băng thu âm trước khi Timothy chết, anh nói: “Điều cao cả vĩ đại nhất người 

ta có được là nhờ giúp đỡ người khác”. Mười ngàn người đã tham dự lễ tang Timothy 
Stackpole, trong đó có thị trưởng Rudolph Giuliani, người đã gọi Timothy là “một trong 

những người đặc biệt nhất”. 
 

Hãy để chuyện đời của Timothy gợi hứng bạn thúc đẩy và đừng bao giờ thoái thác. 

 
Thật vậy, Timothy là tấm gương sáng về sự quên mình, dấn thân vì người khác. Dấn thân 

phục vụ là điều đã được Chúa Giêsu khen ngợi: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình 
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13). 

 
Lạy Đấng Chữa Lành toàn năng, đau khổ là điều khó hiểu – nhất là khi nó xảy ra 

với những con người kỳ diệu. Nhưng qua bi kịch đó, thường có sự chiến thắng lạ 
lùng. Sau đau khổ là niềm đam mê được đổi mới. Ước gì con biết phục vụ với cả 

lòng hăng hái và nhiệt huyết. 
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