
Thêm Một

Bất Ngờ



Bạn có thích
những điều  
bất ngờ?



Lễ Giáng Sinh sẽ không trọn 
vẹn nếu thiếu những món quà 
được gói đẹp đẽ, đến nỗi bạn 

không thể chờ đợi giây phút được 
mở quà. Có thể đó là hộp sô-cô-la 
ngon tuyệt? Một vật dụng mà bạn 
đang rất cần? Hay tuyệt vời hơn là 
món đồ mà ai đó tự tay làm để tặng 
bạn?

Nhưng có một món quà Giáng Sinh 
bất ngờ khác. Đó là món quà mà rất 



nhiều người đã bỏ lỡ hoặc không 
chú ý. Nhưng chúng tôi tin rằng 
món quà này sẽ làm bạn thật sự 
bất ngờ. Đó là món quà được dành 
cho bạn và đến từ Đấng biết rõ 
điều bạn cần.

Trước khi cho rằng đây là chuyện 
khó tin, tại sao chúng ta không 
xem thử? Hãy cùng nhau mở món 
quà đặc biệt này để biết rõ hơn.

Món quà này 

có những đặc điểm 

rất đặc biệt.
. . .



Một món quà 
bạn rất cần.
Món quà này đáp ứng những nhu 
cầu sâu thẳm nhất của bạn, như là 
mối quan hệ, niềm hy vọng, sự an 
ủi, sự đảm bảo và sự bình an. Bởi 
vì Đấng ban tặng món quà biết rõ 
lòng bạn nên Ngài biết chính xác 
điều bạn khao khát.





Món quà ban 
niềm hy vọng.
 

Bạn đang nặng gánh lo âu vì tiền 
bạc, nan đề, bệnh tật? Bạn cảm 
thấy mất định hướng và bối rối? 
Món quà này sẽ cho bạn niềm hy 
vọng. Chính món quà này sẽ an ủi 
bạn những khi ngã lòng và đảm 
bảo với bạn rằng bạn không cô 
đơn trên hành trình khó khăn của 
mình.





Món quà cho 
bạn khởi đầu 
mới.
Bạn hối tiếc về những lỗi lầm trong 
quá khứ và muốn bắt đầu lại? Bạn 
mong mỏi được nghe ai đó nói 
rằng: “Anh đã được tha thứ, anh 
có thể bước tiếp”? Món quà này sẽ 
cho bạn một cơ hội để sống cuộc 
đời mới tốt đẹp hơn và sống có mục 
đích.





Món quà đem 
lại sự thỏa lòng 
thật sự.
Bạn làm nhiều việc và tích lũy 
nhiều thứ, nhưng vẫn cảm thấy 
thiếu vắng điều gì đó trong cuộc 
đời mình? Món quà này sẽ ban cho 
bạn sự thỏa lòng thật sự, một sự 
mãn nguyện sâu xa và một mục 
đích mới trong cuộc đời.





Món quà đến 
từ một người 
đặc biệt.
Món quà này rất đặc biệt bởi vì nó 
đến từ một Đấng biết rõ bạn và yêu 
thương bạn hơn ai hết. Đấng ấy 
luôn quan tâm đến lợi ích của bạn 
và muốn ban cho bạn điều tốt nhất. 



Dành Cho Bạn



Nếu bạn thấy thật khó tin thì 
hãy để chúng tôi đảm bảo với 
bạn: món quà đó thật sự tồn 
tại. Đúng vậy, bạn không cần 
phải chờ đợi tới Lễ Giáng Sinh 
– bạn có thể mở món quà này 
bất cứ lúc nào.



Bạn có
tò mò 

không? 
Hãy đọc và 

tận mắt thấy!



Thật sự thì 
món quà này là 
một người 
- một người rất đặc biệt. Đó là Đấng 
đã đem đến tên gọi và ý nghĩa thật 
sự của Lễ Giáng Sinh: Ngài là Chúa 
Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đã đến để chỉ cho chúng 
ta con đường đến với Đức Chúa 
Trời – Đấng tạo dựng vũ trụ, cả thế 
giới và tất cả chúng ta. Qua Ngài, 
chúng ta sẽ biết về Đấng Tạo Hóa 
của mình và kinh nghiệm những 
phước hạnh lạ lùng mà Ngài ban 
cho – sự đáp ứng mọi nhu cầu sâu 
thẳm nhất; niềm hy vọng trong lúc 
tuyệt vọng; sự tha thứ tội lỗi và cơ 
hội mới để sống cuộc đời tốt đẹp; 
sự thỏa mãn thật sự, ý nghĩa và 



Chúa Jêsus phán:
“Ta đã đến để chiên 

được sự sống  
và sự sống

 sung mãn.”
(Giăng 10:10)

định hướng cuộc đời; niềm vui và 
sự bình an vô giá, tình yêu thương 
vô điều kiện, vô bờ bến.



Phải chăng đây là điều bạn đang 
tìm kiếm? Tin vui cho bạn là điều 
ấy thật sự tồn tại và đang chờ đợi 
bạn kinh nghiệm.

Bạn chỉ cần thưa với Đức Chúa Trời -  
Đấng Tạo Hóa rằng: 

“Vâng, con tiếp nhận món quà 
là Chúa Jêsus, Con Ngài.” 
Hoặc có lẽ bạn chưa tin chắc để nói 
“vâng” và muốn suy nghĩ thêm. 
Không sao! Nhưng tại sao bạn 
không tìm hiểu thêm chút nữa? Hãy 
xem thử món quà này đem đến điều 
gì và tự mình khám phá liệu điều đó 
có thể làm thỏa mãn những ao ước 
sâu thẳm nhất và những nhu cầu 
sâu xa nhất của bạn không. 



Hãy nói chuyện với một người bạn 
Tin Lành để tìm hiểu thêm về Chúa 
Jêsus. Chúng tôi cũng có một tập 
sách nhỏ với tựa đề Câu Chuyện 
Hy Vọng, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.



Bất Ngờ
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