
Đây là  
ánh sáng thật 
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để soi sáng  
mọi người. 
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Chào mừng bạn đến với
Hành trình đếm ngược đến 

Lễ Giáng Sinh
Bạn thường ăn mừng lễ Giáng Sinh như thế nào? Bạn sẽ dành thời 

gian với gia đình hay đi chơi, chụp hình cùng bạn bè? Hay bạn sẽ 
hòa cùng dòng người đông đúc trong các siêu thị và trung tâm mua 
sắm để mua hàng giảm giá? Hay bạn sẽ tất bật với những công việc 
của hội thánh để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh?

Dù bạn tận hưởng niềm vui của mùa Giáng Sinh bằng cách nào, 
chúng tôi muốn mời bạn cùng tham gia với chúng tôi trong hành 
trình đếm ngược đến lễ Giáng Sinh bằng những suy ngẫm mỗi ngày, 
từ đầu tháng 12 cho đến lễ Giáng Sinh. Mong ước rằng bạn sẽ gác lại 
những bộn bề và lo toan của cuộc sống để một lần nữa suy ngẫm về 
câu chuyện Giáng Sinh trong mùa lễ này. Hãy chiêm nghiệm về tình 
yêu thương của Đức Chúa Trời khi Ngài lìa bỏ thiên đàng để đến thế 
gian, trở thành một hài nhi yếu đuối vì chúng ta.

Đó là câu chuyện vô cùng kỳ diệu! Nguyện câu chuyện đó sẽ khắc 
ghi trong tâm trí và tấm lòng bạn. Chúng tôi hy vọng những bài suy 
ngẫm này sẽ khích lệ và nâng đỡ bạn trong suốt tháng 12 này! 

—BAN BIÊN SOẠN LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
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G I Ớ I  T H I Ệ U  V Ề
L Ễ  G I Á N G  S I N H

Đón mừng mùa Giáng Sinh 
năm nay. . .



CÔ - LÔ - S E  1:15 - 18
15Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng 
sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. 16Vì trong Ngài mọi vật 
trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được 
đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc 
các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài 
và vì Ngài. 17Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ 
vững trong Ngài. 18Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. 
Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người 
chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.

K H I  Đ Ứ C  C H ÚA  T R Ờ I
L Ì A  B Ỏ  T H I Ê N  Đ À N G

N G À Y  1  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Chúng ta không cần phải suy đoán về 
Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần 

phải nhìn lên trời và tự hỏi: Chúa có ở đó 
không? Ngài không thể bày tỏ chính Ngài 
để chúng ta được thấy sao?

Đức Chúa Trời vốn đã cho chúng ta được thấy 
Ngài! Bằng cách sai Con Ngài là Chúa Jêsus 
đến trần gian, Cha Thiên Thượng đã bày tỏ 
chính Ngài cho chúng ta cách trọn vẹn. Chúa 
Jêsus là Đức Chúa Trời “được tỏ bày trong 
thân xác” (I TIM. 3:16). Ngài đã khẳng định điều 

này khi phán với Phi-líp: “Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha” (GI. 14:9).

Đây chính là tin tức tốt lành của lễ Giáng Sinh – rằng Đức Chúa Trời đã bày 
tỏ chính Ngài cho chúng ta qua Con Ngài. Ngài đã bỏ lại vinh quang của thiên 
đàng, giáng thế làm người, được sinh ra bởi một trinh nữ. Tất cả mọi sức 
mạnh, bản tính và quyền năng của Đức Chúa Trời vô hạn đã được tìm thấy 
nơi hài nhi mà Ma-ri đặt nằm trong máng cỏ ở Bết-lê-hem. Ngài là “hình 
ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo” 
(CÔL. 1:15). Và “trong Ngài mọi vật… đều được tạo dựng… muôn vật được giữ 
vững trong Ngài” (C.16-17).

Khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Jêsus, hãy nhớ Ngài là ai. Trong 
Ngài, chúng ta thấy sự thánh khiết, ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời 
đời đời.

Đức Chúa Trời đã lìa bỏ thiên đàng.

—PAUL VAN GORDER

Cha ơi, cảm ơn Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho chúng con thông 
qua Con Ngài. Chúng con kinh ngạc vì Đức Chúa Trời quyền năng 

đã đến với chúng con qua một hài nhi nhỏ bé và yếu đuối!

CHÍNH NGÀI LÀ 
HÌNH ẢNH CỦA 

ĐỨC CHÚA TRỜI 
VÔ HÌNH, LÀ ĐẤNG 

SINH RA TRƯỚC 
TẤT CẢ MỌI LOÀI 

THỌ TẠO.
CÔ - LÔ - S E  1:15
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MÁNG CỎ LÀ BƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG HÀNH TRÌNH 
LÊN THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.



CÔ - LÔ - S E  1:19 - 23
19Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của 
mình ở trong Ngài, 20và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với 
chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến 
cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.
21Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên 
thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu 
xa của anh em, 22nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải 
qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một 
cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước 
mặt Ngài; 23miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, 
không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hi vọng của Tin 
Lành mà anh em đã nghe, là Tin Lành đã được rao giảng cho 
mọi tạo vật dưới trời; và tôi, Phao-lô, đã trở nên người phục 
vụ Tin Lành ấy. 

C O N  T R Ẻ
L Ớ N  L Ê N

N G À Y  2  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Dù là Cơ Đốc nhân nhưng nếu không 
cẩn thận, chúng ta cũng sẽ dễ đánh 

mất trọng tâm của câu chuyện Giáng Sinh. 
Halford E. Luccock đã cảnh báo về mối nguy 
hiểm này khi ông viết: “Chúng ta dễ bị thu 
hút bởi câu chuyện về một em bé đến nỗi 
cảm thấy ủy mị về điều đó. Câu chuyện này 
không yêu cầu chúng ta làm bất cứ điều gì; 
cũng không đòi hỏi bất kỳ thay đổi quan 
trọng nào trong cách suy nghĩ và cách sống.

Câu hỏi lớn đặt ra cho chúng ta là: liệu 
lễ Giáng Sinh của chúng ta vẫn chỉ là câu 
chuyện về một em bé, hay còn nhiều hơn 
thế, là câu chuyện về một Đấng đến thế 
gian như một em bé, là Đấng có thể cứu 
thế gian khỏi tội lỗi và kêu gọi chúng ta dự 
phần với Ngài trong những mục đích vĩ đại 
và phi thường?”

Chúa Jêsus không chỉ đến để bày tỏ “sự 
viên mãn” của Đức Chúa Trời (CÔL. 1:19), mà 

Ngài cũng đến để “hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên 
thập tự giá” (C.20). Chỉ khi nhìn sự giáng sinh của Chúa Jêsus trong ánh sáng 
của sự thương khó và phục sinh của Ngài, chúng ta mới có thể nắm bắt trọn 
vẹn ý nghĩa của việc Ngài đến thế gian.

Trong sự hiểu biết trọn vẹn đó, hãy kỷ niệm Lễ Giáng Sinh năm nay với lòng 
cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài cho chúng ta. Nguyện những bài suy 
ngẫm trong mùa vọng này giúp mọi suy nghĩ và hành động của bạn hướng 
đến việc tôn vinh Hài Nhi đã lớn lên và chịu chết vì tội lỗi của tất cả chúng 
ta. Đấng Cứu Thế đã giáng sinh!

—DAVID MCCASLAND

VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI 
ĐÃ VUI LÒNG ĐẶT 

ĐỂ MỌI SỰ VIÊN 
MÃN CỦA MÌNH 
Ở TRONG NGÀI, 

VÀ NHỜ NGÀI MÀ 
HÒA GIẢI MUÔN 

VẬT VỚI CHÍNH 
MÌNH, BỞI HUYẾT 

NGÀI TRÊN THẬP 
TỰ GIÁ ĐEM BÌNH 

AN ĐẾN CHO CẢ 
NHỮNG VẬT DƯỚI 

ĐẤT VÀ NHỮNG 
VẬT TRÊN TRỜI.
CÔ - LÔ - S E  1:19 - 20
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SỨ MẠNG THẬP TỰ GIÁ ẨN GIẤU TRONG THÔNG ĐIỆP 
CỦA MÁNG CỎ.



P H I - L Í P  2:5 - 11
5Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có,
6Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời,

Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời
Là điều nên nắm giữ;

7Ngài đã từ bỏ chính mình,
Mang lấy hình đầy tớ,
Và trở nên giống như loài người.

8Ngài đã hiện ra như một người,
Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết,
Thậm chí chết trên cây thập tự.

9Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao,
Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus,
Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất
Đều phải quỳ xuống,

11Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận
Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa,
Mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Đ Ể  C H Ú N G  TA
C Ó  T H Ể  H I Ể U

N G À Y  3  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Trong thế giới của chúng ta, những 
người quan trọng thường có xu hướng 

kết giao với những người quan trọng khác; 
họ hỗ trợ lẫn nhau. Và việc giao thiệp với 
những người phù hợp, ở những nơi phù 
hợp có thể giúp bạn tiến xa. Vì vậy, thật khó 
tin khi nghĩ về việc Đức Chúa Trời hạ mình 
trước chúng ta.

Đúng vậy, chúng ta. Bạn và tôi. Chúng ta 
là lý do Ngài từ bỏ sự vinh hiển của Ngài. 
Chúng ta sẽ không bao giờ thực sự hiểu 

được điều này cách trọn vẹn trong đời này. Chúng ta biết điều Ngài đã làm, 
nhưng trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta không thể hiểu được vì sao.

Khi những người vĩ đại hơn chúng ta lại hạ mình theo một cách nào đó, đó 
là một cử chỉ có tác động rất lớn. Chúng ta ngạc nhiên và xúc động khi một 
người có danh tiếng và địa vị như thế lại làm điều đó. Khi ai đó tặng cho 
chúng ta một món quà mà chúng ta không hề nghĩ tới hoặc không xứng 
đáng để nhận, chúng ta sẽ nói: “Ôi, bạn không cần phải làm thế”. Nhưng 
chúng ta cảm động vì họ nghĩ đến chúng ta. Vì thế, khi nghĩ về Đức Chúa 
Trời trong máng cỏ, tôi lắc đầu vì không thể tin được. Nhưng tôi rất biết ơn 
vì Ngài đã làm như vậy.

Đức Chúa Trời đã tự hạ mình xuống theo cách mà ngay cả một người chăn 
chiên bình thường cũng có thể hiểu được. Khi nằm trong máng cỏ, Đức Chúa 
Trời đang công bố cho tất cả những người sẽ đến với Ngài. Đó là một thông 
điệp không lời nói lên rằng chúng ta rất cần biết về Đức Chúa Trời của mình.

—DAN SCHAEFFER

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã từ bỏ rất nhiều điều và trở nên 
giống như con. Xin giúp con sống khiêm nhường để 

người khác có thể nhìn thấy tình yêu của Ngài qua con.

VÌ CON CÁI 
THƯỢNG ĐẾ LÀ 

NGƯỜI BẰNG 
XƯƠNG THỊT, 

NÊN CHÚA JÊSUS 
CŨNG ĐÃ NHẬP 

THỂ LÀM NGƯỜI.
H Ê - B Ơ - R Ơ  2:14 ( B H Đ )
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VIỆC ĐẤNG CHRIST TRỞ THÀNH CON NGƯỜI LÀ ĐIỀU MẦU NHIỆM, 
NHƯNG TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI THÌ RẤT RÕ RÀNG.



I  G I Ă N G  4:1 - 9
1Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem 
các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên 
tri giả đã xuất hiện trong thế gian. 2Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh 
Linh của Đức Chúa Trời:Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ 
đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời; 3thần linh 
nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Jêsus thì không phải đến từ 
Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em nghe 
nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. 4Các con bé nhỏ ơi, các con 
thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con 
vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. 5Chúng thuộc về thế gian nên nói những 
việc thế gian, và thế gian nghe chúng. 6Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. 
Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Đức Chúa 
Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều nầy, chúng ta nhận biết được thần 
linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm. 7Thưa anh em yêu dấu, chúng 
ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu 
thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. 8Ai không 
yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình 
yêu thương. 9Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã 
được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến 
trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống.

LÝ  D O  C H Í N H

N G À Y  4  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Chúa Jêsus đã điều chỉnh những suy nghĩ 
mơ hồ của tôi về Đức Chúa Trời. Ngài bày 

tỏ một Đức Chúa Trời đến tìm kiếm chúng 
ta, Đấng dành cho chúng ta sự tự do và trên 
tất cả, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương.

Những người tin Chúa lâu năm có lẽ mất 
đi sự kinh ngạc về sứ điệp của Chúa Jêsus, 
nhưng tình yêu chưa bao giờ là cách bình 
thường để mô tả về những gì diễn ra giữa 
con người và thần của họ. Aristotle đã 
nói thẳng thắn: “Thật ngông cuồng khi 
ai đó tuyên bố rằng mình yêu thần Dớt”, 
hoặc thần Dớt yêu con người. Nhưng Kinh 
Thánh dẫn chứng rằng tình yêu thương là 
lý do chính khiến Chúa Jêsus đến trần gian: 
“Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối 
với chúng ta đã được bày tỏ trong điều 

nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ 
Con ấy mà được sống” (I GI. 4:9).

Tôi nhớ có lần tôi đang ngồi ở sân bay để chờ lên máy bay. Tôi cảm thấy 
nặng nề vì những đau buồn, nghi ngờ và lời cầu nguyện không được đáp 
lời của những người khác.

Tình cờ, Karen bạn tôi cũng đi cùng chuyến bay với tôi. Cô ấy yên lặng lắng 
nghe tôi một hồi lâu, rồi bất ngờ đặt câu hỏi: “Anh Philip, có bao giờ anh để 
Chúa yêu thương anh không? Điều đó khá quan trọng, tôi nghĩ vậy.”

Tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ thông điệp quan trọng nhất của đức tin Cơ 
Đốc. Câu chuyện về Chúa Jêsus là câu chuyện về tình yêu thương. Đúng, 
điều đó bao gồm nỗi đau và sự thất vọng. Nhưng Chúa Jêsus là hiện thân 
cho lời hứa của Đức Chúa Trời – Đấng đã làm tất cả để đem gia đình của 
Ngài trở về.

—PHILIP YANCEY

TÌNH YÊU THƯƠNG 
CỦA ĐỨC CHÚA 

TRỜI ĐỐI VỚI 
CHÚNG TA ĐÃ 
ĐƯỢC BÀY TỎ 

TRONG ĐIỀU NẦY: 
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ 

SAI CON MỘT CỦA 
NGÀI ĐẾN TRẦN 

GIAN ĐỂ CHÚNG TA 
NHỜ CON ẤY MÀ 

ĐƯỢC SỐNG.
I  G I Ă N G  4:9

11

YÊU LÀ KHI ĐỨC CHÚA TRỜI TRỞ THÀNH CON NGƯỜI.



C Â U  C H U Y Ệ N
G I Á N G  S I N H

Giáng Sinh đầu tiên . . .



Chúng ta chắc hẳn đều biết rõ câu chuyện Giáng Sinh.

Chúng ta biết rằng thiên sứ đã phán trực tiếp với Ma-ri và Giô-
sép về sự giáng sinh của Chúa Jêsus. Chúng ta biết Ma-ri là một 
trinh nữ. Chúng ta biết Chúa Jêsus được sinh ra để cứu chúng ta 
khỏi tội lỗi. Chúng ta biết rằng Ngài được đặt nằm trong máng cỏ và 
có những người chăn chiên đến thăm. Là Cơ Đốc nhân, có lẽ chúng 
ta cảm thấy mình biết rõ từng chi tiết của câu chuyện này. Xét cho 
cùng thì đây là trọng tâm của mọi hoạt động kỷ niệm lễ Giáng Sinh.

Tuy nhiên, phải chăng chúng ta đã đánh mất sự kinh ngạc đơn sơ 
trước sự giáng sinh của Chúa Jêsus? Liệu câu chuyện này có trở 
nên quá quen thuộc đến mức trở nên tầm thường không? Sự giáng 
sinh của Đấng Christ chưa bao giờ có mục đích là đặt chúng ta vào 
“tâm trạng lễ hội”; mà sự kiện này nên đánh động và thúc giục 
chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời với lòng tôn kính. Vì dù chúng ta 
có được sum họp với gia đình và vui vẻ tận hưởng mùa Giáng Sinh 
hay không, thì câu chuyện Giáng Sinh cho biết mỗi chúng ta có thể 
thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi hy vọng những bài suy ngẫm tiếp theo sẽ giúp bạn suy 
nghĩ về câu chuyện Giáng Sinh cách tươi mới trong mùa lễ này.



Ê - S A I  7:10 - 15
10Đức Giê-hô-va lại phán với A-cha: 11“Hãy xin Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời của con ban một dấu lạ, hoặc dưới vực sâu hoặc trên 
trời cao.”
12Nhưng A-cha thưa: “Con sẽ không xin và cũng không dám thử 
Đức Giê-hô-va.”
13Ê-sai nói: “Nầy, nhà Đa-vít hãy nghe đây! Có phải các ngươi cho 
rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, mà nay lại muốn làm phiền 
Đức Chúa Trời ta nữa sao? 14Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các 
ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con 
trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. 15Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, 
cho đến khi biết bỏ điều dữ và chọn điều lành.”

S Ự  R A  Đ Ờ I  Đ Ặ C  B I Ệ T

N G À Y  5  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Trong Kinh Thánh, có rất nhiều em bé ra 
đời cách đặc biệt: Ca-in, em bé đầu tiên 

ra đời sau sự sáng tạo; Y-sác, niềm hy vọng 
cho tương lai của dân Y-sơ-ra-ên; và Sa-mu-
ên, sự đáp lời cho lời cầu nguyện hết lòng 
của người mẹ. Tất cả đều vô cùng quan 
trọng. Tất cả đều được mong đợi trong vui 
mừng. Và tất cả đều được các trước giả 
Kinh Thánh mô tả hoàn toàn giống nhau: 
trong mỗi trường hợp, chúng ta được cho 
biết rằng người mẹ sẽ mang thai và sinh 
một con trai (SÁNG. 4:1; 21:2-3; I SAM. 1:20).

Bây giờ, hãy xem thêm một sự ra đời khác 
của một bé trai. Sự ra đời này được mô tả 

chi tiết hơn rất nhiều: một vài từ sẽ không đủ để nói hết những gì chúng ta 
cần biết về sự giáng sinh của Chúa Jêsus. Trong sách Mi-chê, chúng ta biết về 
nơi Ngài sẽ được sinh ra là Bết-lê-hem (5:2). Trong sách Ê-sai, chúng ta biết 
rằng mẹ Ngài sẽ là một trinh nữ (7:14) và Ngài sẽ đến để giải cứu dân Ngài 
ra khỏi tội (ÊS. 53).

Trong Tân Ước, chúng ta cũng được cung cấp những thông tin quan trọng, 
chẳng hạn như tên gọi của Ngài và lý do Ngài được đặt tên như vậy (MAT. 1:21), 
nơi Ngài được sinh ra để làm ứng nghiệm lời tiên tri (2:6) và việc cha mẹ 
phần xác của Ngài dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời (1:16).

Sự ra đời của Chúa Jêsus đặc biệt hơn tất cả những sự ra đời khác. Sự giáng 
sinh của Ngài đã làm thay đổi thế giới và có thể thay đổi cuộc đời của chúng 
ta. Hãy cùng vui mừng tôn thờ Ngài!

—DAVE BRANON

Lạy Cha, cảm tạ Ngài đã sai Con Ngài đến để giải cứu chúng con 
như Ngài đã hứa. Chúng con vô cùng biết ơn Ngài!

VÌ VẬY, CHÍNH 
CHÚA SẼ BAN 

CHO CÁC NGƯƠI 
MỘT DẤU LẠ: NẦY, 
MỘT TRINH NỮ SẼ 
MANG THAI, SINH 

MỘT CON TRAI 
VÀ ĐẶT TÊN LÀ 

EM-MA-NU-ÊN.
Ê - S A I   7 :14
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CHÚA JÊSUS LÀ MÓN QUÀ VĨ ĐẠI NHẤT MÀ  
CHÚNG TA ĐƯỢC NHẬN.



Ê - S A I  9:1 - 6
1Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn; Những người đang ngồi 
dưới bóng của sự chết, nay được ánh sáng chiếu rọi.
2Chúa đã làm cho dân nầy gia tăng bội phần, và khiến họ tràn ngập 
niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong mùa 
gặt, như người ta reo vui lúc chia nhau chiến lợi phẩm.
3Vì Chúa đã bẻ cái ách nặng nề, ngọn roi đánh trên vai họ, và cây gậy 
của kẻ áp bức họ, như Ngài đã làm trong thời Ma-đi-an.
4Tất cả giày dép dùng trong chiến trận và quân phục vấy máu đều sẽ bị 
thiêu hủy, làm mồi cho lửa.
5Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban 
cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng 
Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa 
Bình An.”
6Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên 
ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương 
quốc ấy trong công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời đời. Lòng 
sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy!

H Ò A  B Ì N H  L A  M Ã

N G À Y  6  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Cái giá của chiến tranh là quá đắt. Một 
trang web thống kê rằng có hơn 60 

quốc gia hiện đang tham gia vào các cuộc 
xung đột vũ trang. Vậy thì khi nào chiến 
tranh sẽ kết thúc và theo cách nào? Chúng 
ta muốn hòa bình, nhưng không phải trả 
giá bằng công lý. 

Chúa Jêsus sinh ra trong thời kỳ ‘hòa bình’, 
nhưng hòa bình đó phải trả giá bằng việc bị 
áp bức nặng nề. Hòa Bình La Mã tồn tại chỉ 
bởi vì La Mã đã tiêu diệt mọi phe đối lập 
bằng sức mạnh quân sự của họ.

Bảy trăm năm trước thời kỳ tương đối hòa bình đó, các đội quân thù nghịch 
chuẩn bị xâm lược thành Giê-ru-sa-lem. Trước cái bóng của chiến tranh 
đang chực chờ, Đức Chúa Trời đã đưa ra một tuyên bố đặc biệt với dân sự 
Ngài rằng: “Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết, nay được ánh 
sáng chiếu rọi” (ÊS. 9:2). “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một 
con trai được ban cho chúng ta… Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và 
nền hòa bình sẽ vô tận”. Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng lời tiên tri của Ê-sai 
đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ (MAT. 1:22-23; XEM THÊM ÊS. 7:14).

Hằng năm, chúng ta đều được nhắc về một em bé nằm trong máng cỏ. Nhưng 
hài nhi bé bỏng đó cũng chính là Chúa Toàn Năng, là “Đức Giê-hô-va vạn quân” 
(ÊS. 13:13). Một ngày nào đó, Ngài sẽ trị vì “trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc 
Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính” (9:7). 
Dưới sự trị vì của Chúa Bình An, sẽ không ai bị áp bức cả.

—TIM GUSTAFSON

Lạy Cha, chúng con không thể đủ lời để bày tỏ hết lòng biết ơn 
vì Con Ngài đã đến, chịu chết và sống lại để phục hòa chúng con 
lại với Ngài. Cảm tạ Chúa vì Đấng Christ sẽ cai trị thế giới này 

trong sự hòa bình và công chính.

VÌ MỘT CON TRẺ 
ĐƯỢC SINH CHO 

CHÚNG TA, TỨC 
LÀ MỘT CON TRAI 

ĐƯỢC BAN CHO 
CHÚNG TA; QUYỀN 

CAI TRỊ SẼ ĐẶT 
TRÊN VAI NGÀI.

Ê - S A I  9:5
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CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CŨNG CHÍNH LÀ  
SƯ TỬ CỦA CHI PHÁI GIU-ĐA.



LU - C A  1:31 - 38
31“Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. 
32Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí 
Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ 
phụ Ngài. 33Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc 
Ngài mãi mãi trường tồn.”
34Ma-ri thưa với thiên sứ: “Tôi chưa ăn ở với người nam nào 
thì làm sao có được điều đó?”
35Thiên sứ đáp: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng 
của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ 
được gọi là Con Đức Chúa Trời. 36Kìa, Ê-li-sa-bét, người bà con 
của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người 
ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu 
tháng rồi. 37Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm 
được.”
38Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến 
cho tôi như lời ngài truyền!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri. 

N G U Ồ N  G Ố C  C Ủ A
L Ễ  G I Á N G  S I N H
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Khi thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với Ma-ri, 
rồi với những người chăn chiên để loan 

báo  tin mừng cho thế giới (LU. 1:26-27; 2:10), 
đó có thật sự là tin vui cho cô gái trẻ Ma-ri 
này không? Có lẽ Ma-ri đã nghĩ rằng: Làm 
sao để mình giải thích việc có thai này với 
gia đình? Liệu anh Giô-sép, chồng hứa của 
mình có hủy hôn không? Mọi người xung 
quanh sẽ nói gì về mình? Thậm chí dù mình 
được tha mạng, thì làm sao mình có thể 
sống nổi nếu làm mẹ đơn thân? 

Khi biết tin Ma-ri mang thai, Giô-sép đã rất bối rối. Ông có ba sự lựa chọn: 
tổ chức đám cưới, hủy hôn công khai để Ma-ri bị người đời khinh bỉ, hoặc 
âm thầm từ hôn. Giô-sép đã chọn phương án thứ ba, nhưng Đức Chúa Trời 
đã can thiệp. Ngài phán với ông trong giấc mơ rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng 
Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là 
bởi Đức Thánh Linh” (MAT. 1:20).

Đối với Ma-ri và Giô-sép, Giáng Sinh bắt đầu bằng việc tin cậy Chúa trong 
mọi sự, bất chấp cả những thách thức khôn lường phía trước. Họ phó thác 
chính mình cho Chúa và sống theo lời hứa trong I Giăng 2:5: “Nhưng ai vâng 
giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy.”

Nguyện tình yêu của Chúa sẽ phủ đầy trong lòng chúng ta suốt mùa Giáng 
Sinh này, và mỗi ngày trong hành trình chúng ta bước đi với Chúa.

—ALBERT LEE

Lạy Đức Chúa Trời, xin lấp đầy tấm lòng con bằng niềm vui 
về tình yêu và sự tha thứ của Ngài dành cho chúng con 

qua Con Ngài là Chúa Jêsus. 

KHI GIÔ-SÉP THỨC 
DẬY RỒI, THÌ LÀM 
Y NHƯ LỜI THIÊN 
SỨ CỦA CHÚA ĐÃ 
DẶN, MÀ ĐEM VỢ 

VỀ VỚI MÌNH.
M A - T H I - Ơ  1:24
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CHÚNG TA SẼ SẴN SÀNG VÂNG PHỤC CHÚA HƠN 
KHI PHÓ THÁC MỌI ĐIỀU CHO NGÀI.



LU - C A  2:1 - 7
1Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp 
thiên hạ. 2Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong 
thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri. 3Mọi người đều phải trở 
về nguyên quán để đăng ký. 
4Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, 
miền Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-
đê, 5để đăng ký tên mình và tên Ma-ri, người đã đính hôn với 
mình, đang có thai. 6Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh 
nở của Ma-ri đã đến. 7Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc 
con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ 
cho họ.

M Ó N  Q U À 
L À  N Ơ I  T R Ú  Ẩ N

N G À Y  8  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Cuộc sống quá đỗi khó khăn với Datha và 
gia đình cô. Khi Datha 39 tuổi, cô bị đau 

tim và phải phẫu thuật. Rồi cô biết mình 
mắc bệnh xơ vữa động mạch. Một năm sau 
đó, Heather – đứa con gái 15 tuổi của cô bị 
liệt sau một vụ tai nạn giao thông. Datha 
đã phải nghỉ làm để chăm sóc con gái và cứ 
thế hóa đơn mỗi ngày lại thêm chồng chất. 
Chẳng bao lâu sau, họ phải đối diện với 
nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà thuê. Lúc ấy, cô 
đã rất cay đắng với Chúa nên cô không cầu 
nguyện nữa.

Rồi Giáng Sinh đến. Một cô gái trẻ gõ cửa nhà Datha. Cô gái ấy gửi lời chúc 
mừng Giáng Sinh đến Datha, rồi gửi cô một phong bì và nhanh chóng rời 
đi. Bên trong phong bì là số tiền đủ để Datha trả tiền thuê nhà cho năm tới. 
Trong phong thư có một tờ giấy ghi chú: “Xin hãy nhận món quà này từ Đấng 
có ngày sinh nhật mà chúng ta kỷ niệm trong mùa lễ này. Vì cách đây rất lâu, 
gia đình Ngài cũng đã không có chỗ ở.”

Lu-ca 2 kể câu chuyện về Giô-sép và Ma-ri khi họ tìm chỗ cho Ma-ri sanh nở. 
Họ không tìm thấy được nơi nào khác ngoài chuồng gia súc. Chúa Jêsus cũng 
đã nói về chính Ngài rằng: “Con Người không có chỗ gối đầu” (MAT. 8:20).

Chúa Jêsus thấu hiểu vấn đề mà Datha đang gặp phải. Ngài đã đem đến 
cho cô niềm hy vọng và đáp ứng nhu cầu của cô thông qua sự giúp đỡ của 
người khác.

Chúng ta có thể trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài (I PHI. 5:7). Trong Đấng 
Christ, chúng ta tìm thấy nơi trú ẩn (THI. 61:3-4).

—ANNE CETAS

VÌ QUÁN TRỌ 
KHÔNG CÒN 

CHỖ CHO HỌ.
LU - C A  2:7
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HÃY TRAO MỌI ĐIỀU LO LẮNG CHO CHÚA,  
NGÀI SẼ SĂN SÓC BẠN.



LU - C A  2:10 - 14
10Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi 
một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 11Vì hôm 
nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là 
Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. 12Đây là dấu hiệu để các 
ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng 
khăn nằm trong máng cỏ.” 
13Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy 
ngợi ca Đức Chúa Trời rằng:
14“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban 
cho người!”

L Ễ  G I Á N G  S I N H  C Ủ A
 N G Ư Ờ I  U K R A I N A

N G À Y  9  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Người dân Ukraina có những phong tục 
truyền thống rất đặc biệt cho lễ Giáng 

Sinh. Đôi lúc họ đặt những cọng rơm khô 
trên bàn ăn như một cách nhắc nhớ về 
máng cỏ ở Bết-lê-hem. Và khi cả gia đình 
ngồi ăn cùng nhau, họ sẽ dâng lên lời cầu 
nguyện đặc biệt nhân dịp lễ Giáng Sinh rồi 
người cha trong gia đình sẽ nói rằng: “Chúa 
Jêsus đã hạ sinh”, và cả gia đình sẽ đồng 
thanh đáp lại “Chúng ta hãy tôn thờ Ngài!”

Những lời này nhắc tôi về khoảnh khắc các 
thiên sứ xuất hiện trên bầu trời Bết-lê-hem 

khi Đấng Christ giáng sinh. Thiên sứ của Chúa đã tuyên bố rằng: “Vì hôm nay 
tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh 
ra cho các ngươi” (LU. 2:11). Khi đó, muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ 
ngợi khen Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban 
cho người” (C.14).

Hai thông điệp này đem lại ý nghĩa to lớn cho khoảng thời gian tuyệt vời 
nhất trong năm. Đấng Cứu Thế đến đem sự tha thứ và hy vọng cho con 
người. Ngài đáng được tôn vinh và chúc tụng. 

Nguyện tất cả chúng ta là những người đã nhận lấy món quà sự sống đời đời 
của Chúa sẽ cùng hòa lòng với các thiên binh thiên sứ trên trời mà nói rằng 
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời!”

—BILL CROWDER

“VINH DANH 
THIÊN CHÚA TRÊN 

TRỜI, BÌNH AN 
DƯỚI ĐẤT, ÂN BAN 

CHO NGƯỜI!”
LU - C A  2:14
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TÌNH YÊU TUYỆT VỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO  
CHÚNG TA ĐƯỢC BÀY TỎ QUA SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA JÊSUS.



LU - C A  2:15 - 21
15Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên 
nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem 
việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” 
16Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ 
đang nằm trong máng cỏ. 17Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những 
lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18Ai nghe chuyện các người chăn 
chiên kể cũng đều ngạc nhiên. 19Còn Ma-ri thì ghi tạc mọi lời ấy 
và suy ngẫm trong lòng. 20Các người chăn chiên trở về, tôn vinh 
và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng 
như lời đã bảo trước với họ.
21Khi được trọn tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt 
tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt trước khi con trẻ được thai 
dựng trong bụng mẹ.

Á N H  Đ È N 
G I Á N G  S I N H

N G À Y  1 0  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Hằng năm cứ vào dịp lễ Giáng Sinh, khu 
phố Orchard Road của Singapore lại 

trở thành xứ sở thần tiên với những ánh 
đèn rực rỡ đầy màu sắc. Việc trang trí này 
nhằm thu hút du khách tiêu tiền vào những 
cửa hàng dọc theo con đường trong suốt 
“tháng vàng” này. Những người đi mua 
sắm đến vui chơi mùa lễ hội, lắng nghe 
những ca khúc Giáng Sinh và xem các tiết 
mục giải trí. 

Giáng Sinh đầu tiên dù không có những 
ánh đèn nhấp nháy rực rỡ nhưng vẫn “sáng 
rực” bởi “vinh quang của Chúa chói rạng 

chung quanh” (LU. 2:9). Không ai nhìn thấy, chỉ có một số người chăn chiên 
đang ở ngoài đồng và họ thấy muôn vàn thiên binh thiên sứ trên trời ngợi 
khen rằng “Vinh danh Thiên Chúa trên trời” (C.14).

Những người chăn chiên đã đến Bết-lê-hem để xem điều mà các thiên sứ 
đã cho họ biết (C.15). Sau khi tận mắt chứng kiến thì họ đã thuật lại cho mọi 
người về những gì mình đã nghe và thấy. “Khi thấy vậy, họ liền thuật lại 
những lời thiên sứ nói về con trẻ đó” (C.17).

Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã nghe câu chuyện Giáng Sinh rất nhiều lần. 
Ước mong rằng trong mùa Giáng Sinh năm nay, chúng ta sẽ chia sẻ tin mừng 
này với người khác, rằng Đấng Christ – ánh sáng của thế gian đã đến (GI. 8:12).

—C. P. HIA

Lạy Chúa, xin giúp con chia sẻ ánh sáng của Ngài 
cho người khác trong mùa Giáng Sinh này.

TA LÀ ÁNH SÁNG 
CỦA THẾ GIAN, 

NGƯỜI NÀO THEO 
TA SẼ KHÔNG ĐI 

TRONG BÓNG TỐI, 
NHƯNG CÓ ÁNH 

SÁNG CỦA SỰ 
SỐNG.

G I Ă N G  8:12
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TÌNH YÊU VÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ 
BIẾN ĐỔI NHỮNG NƠI TĂM TỐI NHẤT.



LU - C A  2:25 - 27
25Lúc ấy, tại thành Giê-ru-sa-lem có một người công chính và 
đạo đức, tên là Si-mê-ôn. Ông trông đợi sự an ủi của dân Y-sơ-
ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên ông. 26Đức Thánh Linh 
đã cho ông biết trước rằng ông sẽ không chết trước khi thấy 
Đấng Christ của Chúa. 27Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào 
đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến để làm cho 
Ngài các thủ tục theo luật pháp. 

C H Ờ  Đ Ợ I  C H Ú A

N G À Y  1 1  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Tác giả Henri Nouwen nói rằng những 
trang đầu tiên của Phúc Âm Lu-ca nói 

đến những người đang chờ đợi: Xa-cha-ri 
và Ê-li-sa-bét, Ma-ri và Giô-sép, Si-mê-ôn và 
An-ne, tất cả đều đang chờ đợi Đức Chúa 
Trời làm ứng nghiệm những điều Ngài đã 
hứa. Nhưng thay vì chờ đợi cách thụ động, 
họ đã tích cực tìm kiếm Chúa mỗi ngày, tác 
giả Nouwen gọi sự chờ đợi này là “luôn sẵn 
sàng trong từng khoảnh khắc”.

Si-mê-ôn không hề lo lắng hay mất hy 
vọng, ông được Đức Thánh Linh cảm thúc 

và đi vào đền thờ. Những lời ca ngợi của ông khi nhìn thấy Hài nhi Jêsus, 
Đấng Mê-si-a được hứa ban, là một ví dụ sống động về sự bền lòng trông 
đợi Chúa. “Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa 
đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển 
cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài” (LU. 2:30-32).

Nhiều người trong chúng ta cũng đang chờ đợi Chúa đáp lời cầu nguyện 
hoặc làm ứng nghiệm một lời hứa. Lời Ngài phán với chúng ta, cũng giống 
như đã phán với những người liên quan trong câu chuyện Giáng Sinh năm 
xưa: “Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ” (1:13), “Hỡi Ma-ri, đừng sợ”(1:30), “Đừng sợ chi 
(VỚI NHỮNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN)” (2:10).

Khi lắng nghe tiếng Chúa phán trong Lời Ngài và vâng theo Ngài, chúng ta sẽ 
khám phá sự tốt lành và quyền năng của Chúa khi chúng ta chờ đợi.

—DAVID MCCASLAND

Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã đáp lời cầu nguyện của con trong thời điểm 
hoàn hảo của Ngài. Xin giúp con chờ đợi Ngài với lòng tin chắc 

nơi lời hứa của Ngài.

CÓ MỘT NGƯỜI 
CÔNG CHÍNH VÀ 

ĐẠO ĐỨC, TÊN LÀ 
SI-MÊ-ÔN. ÔNG 
TRÔNG ĐỢI SỰ 

AN ỦI CỦA DÂN 
Y-SƠ-RA-ÊN. 

LU - C A  2:25
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LU - C A  2:28 - 35
28Ông bồng ẵm con trẻ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng:
29“Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an, 
theo như lời Ngài;
30Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài,
31Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân,
32Là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại,

Và là vinh quang của Y-sơ-ra-ên, tức dân Ngài.”
33Cha mẹ con trẻ ngạc nhiên về những lời Si-mê-ôn nói về con 
trẻ. 34Si-mê-ôn chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Ma-ri, 
mẹ con trẻ rằng: “Con trẻ nầy đã được chỉ định để làm cho 
nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc trỗi dậy, và là một 
dấu hiệu gây nên sự chống đối. 35Còn cô, một thanh gươm cũng 
sẽ đâm thấu tâm hồn cô, để tư tưởng sâu kín của nhiều người 
phải lộ ra.”

S Ự  C Ứ U  R Ỗ I  Đ Ã  Đ Ế N

N G À Y  1 2  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Khi tu sĩ Matteo Ricci đến Trung Quốc vào 
thế kỉ thứ 16, ông đã dùng tranh nghệ 

thuật tôn giáo để giải thích câu chuyện Cơ 
Đốc với những người chưa từng nghe Tin 
Lành. Người ta sẵn sàng đón nhận những 
bức hình Ma-ri bồng Hài nhi Jêsus, nhưng 
khi ông tạo ra những bức tranh về sự đóng 
đinh và giải thích rằng Con Đức Chúa Trời 
đã đến để chịu chết thì những người nghe 
đều sợ hãi. Họ không thể thờ phượng một 
Đức Chúa Trời bị đóng đinh.

Khi tôi lật lại những tấm thiệp Giáng Sinh 
của mình, tôi nhận ra rằng chúng ta cũng thường làm điều tương tự. Khi kỷ 
niệm lễ Giáng Sinh, có lẽ chúng ta cũng chẳng mảy may suy nghĩ làm thế nào 
câu chuyện bắt đầu ở Bết-lê-hem lại kết thúc ở Gô-gô-tha.

Theo câu chuyện Giáng Sinh được Lu-ca ký thuật, chỉ có một người là cụ 
Si-mê-ôn dường như đã hiểu được bản chất mầu nhiệm của điều Đức Chúa 
Trời sắp đặt. Ông nói với Ma-ri: “Con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều 
người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên 
sự cãi trả”, rồi sau đó ông báo trước rằng một thanh gươm sẽ đâm thấu qua 
lòng bà (2:34-35).

Si-mê-ôn biết rằng mặc dù bên ngoài không có gì thay đổi, vua Hê-rốt vẫn 
cai trị, quân đội La Mã vẫn chiếm đóng ở Y-sơ-ra-ên, nhưng sâu xa bên dưới, 
mọi thứ đã thay đổi. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời hứa đã đến.

—PHILIP YANCEY

VÌ MẮT CON ĐÃ 
THẤY SỰ CỨU RỖI 

CỦA NGÀI, MÀ 
NGÀI ĐÃ CHUẨN 

BỊ TRƯỚC MẶT 
MUÔN DÂN.
LU - C A  2:30 - 31
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GIÁNG SINH KHÔNG CÓ HÌNH BÓNG CỦA THẬP TỰ GIÁ SẼ 
THIẾU MẤT Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA VIỆC ĐẤNG CHRIST RA ĐỜI.



M A - T H I - Ơ  1:18 - 21
18Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau: 
Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi 
chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. 
19Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu 
xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. 
20Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của 
Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: 
“Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm 
vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh.  
21Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì 
chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

Ý  N G H Ĩ A 
C Ủ A  C Á I  T Ê N

N G À Y  1 3  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I

30



Gần đây, tôi có đọc một bài báo nói 
rằng trẻ em ở nhiều nước trên thế giới 

thường được đặt tên theo những người 
nổi tiếng hoặc những sự kiện đặc biệt có ý 
nghĩa đối với cha mẹ của chúng. Khi bác sĩ 
thông báo với cha mẹ của một đứa trẻ rằng 
họ đã cố gắng hết sức và chỉ Ông Trời mới 

biết liệu đứa trẻ có thể sống hay không, thì cha mẹ đặt tên cho đứa bé là 
Thiên Tri (nghĩa là ‘Chúa biết’). Một người khác nói rằng anh được đặt tên là 
“Đủ” vì mẹ của anh đã sinh 13 người con và anh là con út. Mỗi cái tên đều có 
lý do riêng và trong một số trường hợp, nó cũng có những ý nghĩa đặc biệt.

Trước khi Chúa Jêsus ra đời, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép 
và nói rằng: “Ma-ri sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con 
trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (MAT. 1:21). Jêsus là tên Hy Lạp của tên 
Giô-suê, có nghĩa là “Đức Chúa Trời cứu rỗi”. Trong thời đó, nhiều trẻ em 
cũng được đặt tên Jêsus, nhưng chỉ có một Hài nhi đã đến thế gian chịu chết 
để những ai tin Ngài sẽ được sự sống đời đời, được tha tội và được thoát 
khỏi quyền lực của tội lỗi.

Charles Wesley đã viết những dòng này mà chúng ta thường hay hát mỗi 
dịp Giáng Sinh: “Jêsus ơi, xin Ngài hãy đến, lòng này đã mong từ lâu.  
Sinh làm người để nhân loại được tha tội. Chúng con sẽ được Ngài xóa tan 
mọi nỗi lo sợ và tội lỗi. Xin Ngài cho chúng con được an nghỉ trong Danh 
Thánh Ngài”.

Chúa Jêsus đã đến để biến bóng tối của chúng ta thành ánh sáng,  
những tuyệt vọng thành hy vọng và để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

—DAVID MCCASLAND

Lạy Cha Thiên Thượng, trong Chúa Jêsus con thấy được mục đích 
yêu thương và ân điển vô hạn của Ngài. Con xin hạ mình tiếp nhận 

Con Ngài là Đấng đã đến để cứu con khỏi tội lỗi.

NGƯƠI HÃY 
ĐẶT TÊN LÀ 

JÊSUS.
M A - T H I - Ơ  1:21
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M A - T H I - Ơ  1:22 - 25
22Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà 
tiên tri: 23“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, 
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là 
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 
24Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của 
Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ, 25nhưng không ăn ở với 
nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.

M Á N G  C Ỏ 
H Ô I  TA N H
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Chuồng chiên ư? Thật không tin được đó 
là chỗ mà Đấng Mê-si-a được sinh ra! 

Mùi hôi tanh và tiếng kêu của gia súc là trải 
nghiệm đầu tiên của Đấng Cứu Thế khi trở 
thành người. Cũng giống như những đứa 
trẻ khác, có lẽ Ngài cũng đã khóc vì nghe 
âm thanh ồn ào của gia súc và những người 
xa lạ xung quanh máng cỏ Ngài nằm.

Nếu vậy thì đó sẽ là những giọt nước mắt 
đầu tiên của Ngài. Chúa Jêsus đã đến để 
biết những mất mát và đau buồn, những 
nghi ngờ của các em và gia đình về Ngài và 
nỗi đau mà mẹ Ngài phải chịu khi nhìn thấy 
Ngài bị hành hình và bị giết.

Tất cả những gian khổ này – và còn nhiều 
điều khác nữa – đang chờ đợi Hài nhi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ đêm 
đầu tiên đó. Tuy vậy, ngay từ những giây phút đầu tiên, Chúa Jêsus đã là 
“Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (MAT. 1:23) và Ngài đã biết trải nghiệm làm 
người là như thế nào. Điều này sẽ tiếp tục qua hơn ba thập kỷ và kết thúc 
bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá.

Vì tình yêu đối với bạn và tôi, Chúa Jêsus đã trở thành người. Ngài hiểu rõ 
và cảm thông với chúng ta. Chúng ta sẽ không còn có thể nói rằng không ai 
hiểu mình. Vì Chúa Jêsus thật sự thấu hiểu chúng ta.

Nguyện Ánh Sáng đã bước vào thế giới đêm ấy chiếu rọi vào những góc tăm 
tối nhất của cuộc đời chúng ta trong mùa Giáng Sinh này, ban cho chúng ta 
sự bình an mà các thiên thần đã rao báo từ ngàn năm trước.

—RANDY KILGORE

Cha ơi, xin giúp con nếm trải tình yêu của Chúa Jêsus và tôn thờ 
Ngài trên hết mọi điều khác trong mùa lễ này và suốt cuộc đời. 

Chúng con yêu Ngài!

“NẦY, MỘT TRINH 
NỮ SẼ MANG 

THAI, VÀ SINH 
MỘT CON TRAI, 

RỒI NGƯỜI TA 
SẼ ĐẶT TÊN CON 

TRAI ẤY LÀ EM-
MA-NU-ÊN,” 

NGHĨA LÀ ĐỨC 
CHÚA TRỜI Ở 

CÙNG CHÚNG TA.
M A - T H I - Ơ  1:23
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M A - T H I - Ơ  2:1 - 12
1Khi Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê, vào thời 
trị vì của vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-
sa-lem hỏi rằng: 2“Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi 
sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.” 3Nghe tin ấy, vua Hê-rốt 
cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các 
thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: “Đấng Christ được sinh tại đâu?” 5Họ tâu 
rằng: “Tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê; vì có lời tiên tri chép rằng:
6‘Hỡi Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê!  
Ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê,  
Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ,  
Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ ”
7Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao 
đã xuất hiện. 8Rồi vua sai họ đi đến thành Bết-lê-hem và căn dặn: “Hãy đi dò hỏi 
thật kỹ về con trẻ ấy; khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.” 
9Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi 
trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. 10Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui 
mừng. 11Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ 
lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ 
hương và mộc dược. 12Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách 
bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. 

G I Á N G  S I N H  TẠ I
N G Ô I  L À N G  N H Ỏ

N G À Y  1 5  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Ký ức Giáng Sinh thời thơ ấu của tôi là 
những ngày sống quây quần bên nhau ở 

những ngôi làng nhỏ nép mình giữa những 
vườn ca cao và những rặng cây cọ, cây gỗ 
cao. Mặc những bộ đồ mới được bố mẹ 
mua cho nhân dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi 
khi ấy là những đứa trẻ 8 tuổi, vui vẻ phấn 
khởi đi từ làng này đến làng khác giống 
như các nhà thông thái đi tìm Hài nhi Jêsus 
(MAT. 2:1-2).

Hài nhi Jêsus không có ở đó, nhưng chúng 
tôi lại có được tình bạn và tình yêu thương. 

Cuối ngày, mẹ đưa cho chúng tôi những bát thức ăn để chia sẻ với hàng 
xóm. Đối với chúng tôi, mùa Giáng Sinh tại thôn làng là thời điểm để bày tỏ 
tình yêu thương và sự hào phóng.

Nhưng chúng tôi lại thiếu mất một điều – đó là câu chuyện Giáng Sinh. 
Chúng tôi đã mải vui chơi mà quên mất lý do của mùa lễ. Không có nhà thờ 
nào trong thôn làng và cũng chẳng có ai kể cho chúng tôi nghe về thông điệp 
Giáng Sinh: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một 
của Ngài để làm Đấng Cứu Chuộc chúng ta (GI. 3:16). Cảm giác giống như dự 
buổi tiệc sinh nhật mà không có nhân vật chính vậy!

Chúng tôi không giống như những nhà thông thái. Mối bận tâm đầu tiên của 
họ là tìm Chúa Jêsus: “Vua dân Do Thái vừa sanh tại đâu?” họ hỏi (MAT. 2:2). 
Và khi họ tìm thấy Ngài, “thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp 
châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật…” (C.1). Họ đã tìm kiếm Ngài và thờ 
lạy Ngài, rồi mới dâng lễ vật lên cho Ngài.

Cho dù chúng ta là người lớn hay trẻ em, thì sự thật vẫn như vậy: Giáng Sinh 
không phải chỉ là mùa lễ hội và trọng tâm của lễ Giáng Sinh là Chúa Jêsus. 
Con của Đức Chúa Trời đã đến để chúng ta “được sự sống và sự sống sung 
mãn” (GI. 10:10).

—LAWRENCE DARMANI

TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ 
CHIÊN ĐƯỢC SỰ 

SỐNG VÀ SỰ SỐNG 
SUNG MÃN.

G I Ă N G  10:10
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M A - T H I - Ơ  2:13 - 21
13Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép 
trong chiêm bao và truyền rằng: “Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài 
lánh sang Ai Cập! Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Hê-rốt sắp tìm 
con trẻ ấy để giết.” 14Đang đêm, Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài 
lánh sang Ai Cập, 15rồi cứ ở đó cho đến khi vua Hê-rốt băng hà. Việc nầy 
xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: “Ta đã gọi Con 
Ta ra khỏi Ai Cập.”
16Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Hê-rốt vô cùng tức 
giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành 
Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông 
thái đã cho vua biết. 17Như vậy, lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi đã nói được 
ứng nghiệm:
18“Người ta nghe tại Ra-ma tiếng than vãn, khóc lóc thảm thiết; Ấy là  
Ra-chên khóc các con mình, mà không chịu an ủi, vì chúng không còn nữa.”
19Sau khi vua Hê-rốt băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép 
trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: 20“Hãy thức dậy đem con trẻ và 
mẹ Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên,vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi.”  
21Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Y-sơ-ra-ên.

R A  K H Ỏ I  A I  C Ậ P
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Trong một chuyến du lịch ở Mỹ vào 
năm nọ, khi gia đình chúng tôi đến 

Columbus thì nhận được cảnh báo về một 
cơn lốc xoáy đang kéo đến. Thình lình, mọi 
thứ đã thay đổi vì chúng tôi lo rằng các con 
của mình có thể gặp nguy hiểm.

Tôi đề cập câu chuyện này để giúp chúng 
ta tưởng tượng tình cảnh mà gia đình Giô-
sép đối diện khi ông cùng Ma-ri và con trẻ 
lánh sang Ai Cập. Vua Hê-rốt đe dọa tìm 
giết con trẻ. Hãy tưởng tượng tình thế 
đáng sợ thế nào khi họ biết rằng “vua Hê-

rốt sắp tìm con trẻ ấy để giết” (MAT. 2:13).

Chúng ta thường nghĩ về Giáng Sinh đầu tiên là khung cảnh miền quê yên 
bình – tiếng gia súc kêu và mục đồng quỳ gối trong khung cảnh thanh bình. 
Nhưng gia đình của Chúa Jêsus không hề yên bình vì họ đang cố thoát khỏi 
âm mưu tàn ác của vua Hê-rốt. Chỉ khi một thiên sứ hiện đến nói rằng họ 
đã được an toàn, thì gia đình Ngài mới rời khỏi Ai Cập và trở về Na-xa-rét 
(C.20-23).

Chúng ta nên tôn kính và biết ơn Ngài biết bao. Chúa Jêsus, Đấng đang vui 
hưởng sự oai nghi của thiên đàng trong mối thông công với Cha Ngài, đã từ 
bỏ tất cả để hạ sinh trong cảnh nghèo hèn, đối diện với vô vàn hiểm nguy 
và chịu đóng đinh vì chúng ta. Ra khỏi Ai Cập là một chuyện, nhưng lìa bỏ 
thiên đàng vì chúng ta – đó mới là phần quan trọng và tuyệt vời của câu 
chuyện này!

—DAVE BRANON

HÃY… ĐEM 
CON TRẺ VÀ 

MẸ NGÀI LÁNH 
SANG AI CẬP.
M A - T H I - Ơ  2:13
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G I Ă N G  3:10 - 21
10Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên mà không 
hiểu điều nầy sao? 11Thật,Ta bảo thật ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, 
làm chứng điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời 
chứng của chúng ta. 12Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất 
mà các ngươi còn không tin, huống chi Ta nói những điều thuộc về trời 
thì làm sao các ngươi tin được? 13Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ 
trời xuống, là Con Người. 14Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc 
thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, 15để ai tin đến Ngài 
đều được sự sống đời đời.
16Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của 
Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 
17Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế 
gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. 18Ai tin Con thì không bị 
kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con 
Một của Đức Chúa Trời. 19Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến 
thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm 
của họ là xấu xa. 20Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh 
sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. 21Nhưng ai làm theo 
chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời 
được thấy rõ.” 

M Ộ T  C H O 
TẤT  C Ả

N G À Y  1 7  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Như hầu hết mọi đứa trẻ khác, tôi rất 
thích lễ Giáng Sinh. Tôi háo hức kiểm 

tra dưới gốc cây thông xem những món đồ 
chơi nào đang chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy thất 
vọng khi món quà nhận được là áo sơ mi và 
quần tây. Quà tặng cho người lớn chẳng có 
gì vui cả. Rồi Giáng Sinh năm ngoái, khi các 
con tặng tôi mấy đôi vớ có thiết kế và màu 

sắc tươi sáng, tôi đã thấy mình như trẻ lại! Ngay cả người lớn vẫn có thể 
mang những đôi vớ đó, vì tem nhãn có ghi rằng: “Một cho tất cả.”

Cụm từ “một cho tất cả” nhắc tôi về món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất – tin 
tức tốt lành là Chúa Jêsus được ban cho tất cả mọi người. Điều đó đã được 
chứng minh khi các thiên sứ trước nhất báo tin cho những người chăn chiên, 
là những người ở tầng lớp cuối cùng của xã hội. Tin tức được nhấn mạnh 
hơn nữa khi những nhà thông thái giàu có và quyền lực đi theo ngôi sao dẫn 
đường để đến thờ lạy Con Trẻ.  

Khi Chúa Jêsus trưởng thành và bắt đầu chức vụ, có một người quan trọng 
trong những kẻ cai trị dân Giu-đa đến gặp Ngài vào ban đêm. Trong cuộc nói 
chuyện đó, Chúa Jêsus mời gọi “những ai tin” hãy đến với Ngài. Hành động 
đơn giản là đặt đức tin nơi Đấng Christ đem đến sự sống đời đời cho “bất cứ 
ai” tin Ngài (GI. 3:16).

Nếu Chúa Jêsus chỉ dành cho người nghèo và tuyệt vọng, hoặc chỉ cho người 
giàu và nổi tiếng, thì phần nhiều trong chúng ta sẽ không đủ tiêu chuẩn. Nhưng 
Đấng Christ được ban cho tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, sự giàu 
có hay địa vị xã hội. Ngài là món quà duy nhất phù hợp cho tất cả mọi người.

—JOE STOWELL

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì bất cứ ai cũng có thể nhận được 
tình yêu Ngài. Xin dạy chúng con vui mừng vì tình yêu Ngài 

dành cho chúng con và giúp con chia sẻ tình yêu đó cho tha nhân.

HỄ AI TIN CON ẤY 
KHÔNG BỊ HƯ MẤT 

MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG 
ĐỜI ĐỜI.

G I Ă N G  3:16
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MÓN QUÀ ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO THẾ GIỚI 
ĐANG CHẾT MÒN LÀ ĐẤNG CỨU THẾ BAN SỰ SỐNG.



G A - L A - T I  3:26 – 4:7
26Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức 
Chúa Trời. 27Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về 
Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. 28Tại đây không còn phân biệt 
người Do Thái hay người Hi Lạp,người nô lệ hoặc người tự do, nam 
giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jêsus. 
29Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Áp-ra-ham, 
tức là những người thừa kế theo lời hứa. 
1Tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn 
bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ. 2Người ấy còn phải ở dưới 
quyền của những người giám hộ và quản gia cho đến thời hạn mà 
người cha đã định. 3Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta làm 
nô lệ cho các thần sơ đẳng trong thế gian. 4Nhưng khi kỳ hạn đã được 
trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra,sinh ra 
dưới luật pháp, 5để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó 
chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. 6Vì anh em là con, nên Đức 
Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu 
lên: “A-ba! Cha!” 7Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là 
nô lệ nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế. 

N G À I  Đ Ã  Đ Ế N

N G À Y  1 8  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về 
sự kiện phục sinh nhân dịp lễ Giáng 

Sinh năm nay. Hai sự kiện này được kỷ 
niệm ở hai thời điểm khác nhau bằng 
những cách khác nhau, nhưng cả hai đều 
là những phần không thể thiếu được trong 
kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Tác giả Peter Larson viết: “Mặc dù chúng 
ta tìm cách đẩy Ngài ra, Đức Chúa Trời vẫn 
bước vào. Cuộc đời của Chúa Jêsus gắn 
với hai điều bất khả thi: tử cung của trinh 
nữ và ngôi mộ trống. Chúa Jêsus bước vào 
thế giới chúng ta qua một cánh cửa ghi là 
'Không có lối vào' và rời đi bằng cánh cửa 
ghi rằng 'Không có lối ra'.”

James Edwards lặp lại chủ đề này trong cuốn The Divine Intruder: “[Đức 
Chúa Trời] bước vào thế giới này, dù Ngài không được ai mong đợi và chào 
đón. Ngài ở cùng chúng ta trong những khoảnh khắc yếu đuối và tồi tệ nhất 
trong đời. Đấng ấy đã đến giữa vòng chúng ta”.

Chuồng chiên ở Bết-lê-hem và thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha nhắc nhở 
chúng ta rằng “khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến… 
để chuộc những người ở dưới luật pháp” (GA. 4:4-5).

Đức Chúa Trời không chờ đợi một lời mời để bước vào thế giới của chúng 
ta. Ngài mang lấy hình hài con người, sống như một người thầy dạy dỗ, chết 
như một sinh tế vì chúng ta và sống lại từ mộ phần để cứu chuộc chúng ta. 
Đó là ý nghĩa của lễ Giáng Sinh và Phục Sinh cũng vậy!

—DAVID MCCASLAND

NHƯNG KHI KỲ 
HẠN ĐÃ ĐƯỢC 

TRỌN, ĐỨC CHÚA 
TRỜI SAI CON 

NGÀI ĐẾN, DO 
MỘT NGƯỜI NỮ 

SINH RA, SINH RA 
DƯỚI LUẬT PHÁP, 

ĐỂ CHUỘC NHỮNG 
NGƯỜI Ở DƯỚI 

LUẬT PHÁP. 
G A - L A - T I  4:4 - 5
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CUỘC ĐỜI TRÊN ĐẤT CỦA CHÚA JÊSUS GẮN VỚI HAI ĐIỀU 
BẤT KHẢ THI: TỬ CUNG CỦA TRINH NỮ VÀ NGÔI MỘ TRỐNG.



S Ự  V U I  M Ừ N G  LỚ N

Khi dạo qua một cửa hàng vào dịp Giáng Sinh, tôi chú ý thấy chữ 
Joy (vui mừng) được treo lủng lẳng trên trần nhà, xoay tròn trong 

không gian. Mặc dù được thiết kế với màu sắc tươi sáng và đậm chất 
lễ hội, nhưng từ này có vẻ lạc lõng một cách đáng buồn bởi vì tôi không 
thấy ai trong cửa hàng trông có chút gì là vui vẻ.

Trong sách Phúc Âm, Lu-ca đã ghi lại lời tuyên bố vui mừng của thiên 
sứ: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự 
vui mừng lớn cho muôn dân” (LU. 2:10). Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ 
về thông điệp này, chúng ta sẽ phải đối mặt một tình huống khó xử. 
Thiên sứ không hứa rằng tin tức tốt lành chỉ dành cho Cơ Đốc nhân, 
mà dành cho “tất cả mọi người”.

Có bao giờ bạn tự hỏi tin tức tốt lành nào có thể tác động đến mọi 
người như nhau, không phân biệt văn hóa, giới tính, thu nhập hay địa 
điểm? Ban đầu, tôi nghĩ đến một phương thuốc trị ung thư. Chắc chắn 
đó là một tin vui cho tất cả mọi người. Nhưng không phải ai cũng bị 
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ung thư. Một số người mắc bệnh HIV, bệnh tim, tiểu đường, mất trí 
nhớ hoặc những loại bệnh khác.

Sau đó, tôi nghĩ đến sự chấm dứt nghèo đói. Đó không phải là tin tức 
tốt lành cho tất cả sao? Nhưng tất nhiên có hàng triệu người không hề 
ở trong cảnh nghèo khổ và không hề bị ảnh hưởng bởi nghèo đói. Thật 
vậy, có nhiều người khá giả hơn so với mọi người khác. Không, tin tức 
tốt lành này chỉ đơn giản sẽ không tác động đến mọi người như nhau.

Để tin tức của thiên sứ thật sự là tin vui cho “tất cả”, thì không thể có 
hoàn cảnh, địa điểm, con người, thời gian và văn hóa nào mà đó không 
phải là tin tốt.

SỰ TỐT LÀNH VÀ ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi mới trở thành Cơ Đốc nhân, tôi nghĩ rằng tình yêu và sự tha thứ 
của Đức Chúa Trời đi kèm với giới hạn. Bạn phải cẩn thận để không 

sử dụng quá nhiều. Vì vậy, tôi đến với Chúa một cách rụt rè, sợ rằng 
mình không còn đặc ân nữa.

Tuy nhiên, thay vì thích thú phán xét tôi vì những lầm lỗi mà tôi đã 
phạm, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian để gánh tội lỗi tôi. 
Đức Chúa Trời chấp nhận cuộc đời toàn hảo của Chúa Jêsus và sự hy 
sinh của Ngài trên cây thập tự là giá chuộc cho tất cả tội lỗi của tôi!

Hài nhi Jêsus đã lớn lên giữa thế giới tội lỗi của chúng ta. Ngài dành 
thời gian cho gái mại dâm và những kẻ trộm cướp, để chia sẻ cho họ 
điều Ngài cũng đã nói với những người sùng đạo: “Trong nhà Ta có 
chỗ dành cho con, Ta muốn con đến sống với Ta. Ta biết mọi điều về 
con nhưng Ta vẫn muốn làm Cứu Chúa của con!” Đó là tin tức tốt lành 
cho tất cả mọi người!

Là một người mơ mộng, tôi không ngừng mơ về một thế giới tốt đẹp 
hơn, bởi nơi tôi đang sống nhiều lúc rất đau khổ và mệt mỏi. Nhưng 
ngay cả những lúc tốt đẹp, tôi cũng không thể tránh khỏi những lúc 
phải đối diện với cái chết của người thân yêu, bệnh tật và thử thách 
trong đời.

Với những người đang mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, tự hỏi cuộc 
sống sẽ thế nào trong một thế giới hoàn hảo, với những mối quan hệ 
hoàn hảo, trong sự bình an hoàn hảo, tôi muốn nói rằng: Có một tin tức 
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tốt lành cho bạn! Khi Đức Chúa Trời từ trời đến viếng thăm chúng ta, 
Ngài bày tỏ rằng có một thế giới khác bên ngoài nơi chúng ta đang ở. 
Thế giới chúng ta không bao giờ có thể sản sinh ra một Cứu Chúa toàn 
hảo; Ngài phải đến từ một nơi tốt hơn. Đấng ấy đã hạ sinh để cho chúng 
ta biết thế giới kia ra sao và làm thế nào để trở thành công dân ở đó.

TIN MỪNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

Sự ra đời của Cứu Chúa thật sự là tin 
mừng cho tất cả mọi người. Nhưng 

sự giáng sinh của Đấng Christ có phải là 
tin tức tốt lành cho vua Hê-rốt, người 
ganh tị và tìm giết Ngài không? Có 
phải là tin tốt lành cho người Pha-ri-si 
và các thầy thông giáo, những người 
chống đối và khước từ Ngài không? 
Vâng, vẫn là tin tức tốt lành cho họ. 
Bởi vì dù không bao giờ thừa nhận 
nhưng họ vẫn rất cần một Cứu Chúa. 
Tin mừng này dành cho cả người vô 
thần lẫn người có tín ngưỡng. Đó là 

tin mừng cho Phi-lát và Hê-rốt, cũng như cho Ma-ri và Ma-thê. Chúa 
Jêsus là Cứu Chúa của những tên lính đã đóng đinh Ngài lẫn các môn đồ 
thờ phượng Ngài. Tin tức tốt lành cho mọi người là Chúa Jêsus là Cứu 
Chúa của chúng ta.

Bạn có biết ai cần nghe tin tức tốt lành này không? Điều đó vô cùng cần 
thiết cho họ, dù họ đang sống trong hoàn cảnh nào hoặc đang tranh 
chiến với điều gì. 

Hãy cùng chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với ai đó trong mùa lễ này. Không 
phải là “niềm vui” mà chúng ta thấy hoặc không thấy trong các trung 
tâm mua sắm; mà là niềm vui lớn hơn, niềm vui lâu bền, niềm vui đích 
thực! Niềm vui khi biết rằng Chúa Jêsus yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã 
chết thay cho mỗi một chúng ta để khiến chúng ta trở nên con người 
mới và được tha thứ. Ngài muốn chúng ta, và những người chúng ta 
biết, đến sống với Ngài trong nhà đời đời. Đó là tin vui lớn lao cho tất 
cả mọi người! 

Bài viết trích từ quyển Gift of Grace

CÁC NGƯƠI SẼ… 
LÀM CHỨNG VỀ 

TA TẠI THÀNH 
GIÊ-RU-SA-LEM, 

CẢ XỨ GIU-ĐÊ, 
XỨ SA-MA-RI, 

CHO ĐẾN CÙNG 
TRÁI ĐẤT 

CÔ N G  V Ụ  1:8
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TẬ N  D Ụ N G 
CƠ  H Ộ I  T R O N G

M ÙA  L Ễ 
G I Á N G  S I N H 

Đáp ứng với câu chuyện 
Giáng Sinh . . .



I I  P H I - E - R Ơ  3:3 - 10
3Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ 
hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình,  
4đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi 
tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt 
đầu sáng thế. 5Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời 
Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm 
nên ở giữa nước, 6thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị 
chìm đắm bởi nước lụt. 7Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời 
ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán 
xét và hủy phá kẻ ác. 
8Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày 
như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9Chúa không chậm trễ  về 
lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy 
lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào 
chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 
10Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời 
sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất 
cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

Q U Y Ế T  Đ Ị N H 
M Ù A  G I Á N G  S I N H

N G À Y  1 9  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I

46



Những món đồ trang trí lấp lánh rực rỡ, 
âm thanh những bài hát mừng Giáng 

Sinh, những lời chúc “Merry Christmas”, 
đôi khi tạo cảm giác rằng mọi người đều 
vui mừng vì Chúa Jêsus đã đến hành tinh 
của chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không 
đúng và cũng chưa bao giờ đúng.

Tin tức về sự ra đời của Chúa Jêsus đã tạo 
ra những phản ứng khác nhau. Những 
nhà thông thái vui mừng chào đón và thờ 
phượng Cứu Chúa (MAT. 2:10-11). Ngược lại, 
vua Hê-rốt cảm thấy lo lắng khi biết tin này 

và ông muốn tìm giết Hài nhi Jêsus (C.3-4,16). Tuy nhiên, hầu hết mọi người 
đều không nhận thức được tầm quan trọng của những gì đã xảy ra.

Ngày nay, nhiều người tôn thờ Chúa Jêsus và vui mừng vì được cứu rỗi, 
nhưng cũng có những người ghét Ngài. Họ phàn nàn khi nghe những bài hát 
Giáng Sinh ở trung tâm thương mại và khung cảnh máng cỏ ở nơi công cộng. 
Những người khác thì không bận tâm mà chỉ tận hưởng niềm vui của mùa 
lễ hội. Họ có thể hòa cùng bài hát Giáng Sinh, nhưng chẳng bao giờ tự hỏi 
Chúa Jêsus là ai và vì sao Ngài đến. Họ không nghĩ đến việc mình cần phải 
tin Ngài và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình.

Thờ ơ với Chúa Jêsus và những lời tuyên bố của Ngài là khước từ Ngài. Giáng 
Sinh đòi hỏi một quyết định. Bạn có biết ai đang tỏ vẻ thờ ơ khi bạn nói đến 
Chúa Jêsus không? Bạn sẽ chia sẻ tin mừng về Chúa Jêsus với ai trong mùa 
Giáng Sinh này?

—HERBERT VANDER LUGT

MẤY THẦY THẤY 
NGÔI SAO, MỪNG 

RỠ QUÁ BỘI.
M A - T H I - Ơ  2:10
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KHI CHÚNG TA DÀNH CHỖ CHO CHÚA JÊSUS TRONG LÒNG MÌNH, 
NGÀI SẼ DÀNH CHỖ CHO CHÚNG TA TRÊN THIÊN ĐÀNG.



G I Ă N G  1:1 - 14
1Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức 
Chúa Trời. 2Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. 3Muôn vật đều do Ngài 
tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.  
4Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. 5Ánh sáng soi 
trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.
6Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. 7Ông đến với tư cách 
một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người 
đều tin. 8Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng 
về ánh sáng. 
9Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người. 10Ngôi Lời 
ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian 
không nhận biết Ngài. 11Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài 
không tiếp nhận Ngài. 12Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh 
Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, 13là 
những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn 
xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.
14Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. 
Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con 
Một đến từ nơi Cha. 

N H Ì N  T Ừ  Đ Ộ  C A O 
4 0 0  D Ặ M
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“Nhãn quan của tôi về trái đất hoàn 
toàn thay đổi ngay lần đầu tiên tôi 

bay vào không gian”, phi hành gia tàu con 
thoi Charles Frank Bolden Jr. nói. Từ độ cao 
643 km so với mặt đất, tất cả trông thật 
thanh bình và xinh đẹp. Sau đó Bolden nhớ 
lại, khi bay qua Trung Đông, ông đã “bừng 
tỉnh” khi nghĩ về xung đột đang diễn ra 
ở đây. Trò chuyện với nhà sản xuất phim 
Jared Leto, Bolden nói đó là giây phút ông 

nhìn trái đất theo cách đúng đắn của nó – rồi ông thấy thách thức phải làm 
mọi việc có thể để trái đất tốt đẹp hơn.

Khi Chúa Jêsus giáng sinh tại Bết-lê-hem, thế giới không đi theo đường lối 
Đức Chúa Trời đã định. Chúa Jêsus đã đem sự sống và ánh sáng đến cho 
mọi người đang sống trong bóng tối đạo đức và tâm linh (GI. 1:4). Dù thế gian 
không nhận ra Ngài, “nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức tin danh Ngài, thì 
Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời” (C.12).

Khi cuộc sống không như đáng phải có, chúng ta rất đau buồn – gia đình đổ 
vỡ, con trẻ đói khát, thế giới chiến tranh. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng khi 
đặt lòng tin nơi Đấng Christ, mọi người đều có thể bắt đầu theo một chiều 
hướng mới mẻ.

Mùa Giáng Sinh nhắc chúng ta rằng Chúa Cứu Thế Jêsus ban tặng món quà 
sự sống và sự sáng cho ai tiếp nhận và bước theo Ngài.

—DAVID MCCASLAND

Lạy Cha Thiên Thượng, nguyện hôm nay chúng con chia sẻ 
sự sáng và sự sống của Chúa Jêsus cho người khác.

SỰ SÁNG NÀY LÀ 
SỰ SÁNG THẬT, KHI 
ĐẾN THẾ GIAN SOI 
SÁNG MỌI NGƯỜI.

G I Ă N G  1:9
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CHÚNG TA KHÔNG SỐNG THEO CÁCH MÌNH PHẢI SỐNG. 
NHƯNG CHÚA ĐANG HÀNH ĐỘNG ĐỂ BIẾN ĐỔI CHÚNG TA.



G I Ă N G  1:14 - 18
14Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển 
và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật 
là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. 
15Giăng làm chứng về Ngài và công bố rằng: “Đây là Đấng mà 
tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì Ngài vốn có 
trước tôi.’ ” 16Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta 
đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. 17Vì luật pháp đã 
được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức 
Chúa Jêsus Christ. 18Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con 
Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết. 

S Ố N G  G I Ữ A 
C H Ú N G  TA
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Mọi người trong khu dân cư của chúng 
tôi đang bàn tán xôn xao. Một cầu 

thủ bóng đá nổi tiếng vừa chuyển đến, chỉ 
cách chỗ chúng tôi hai căn nhà. Chúng tôi 
đã thấy cậu ấy trên tivi và cũng đọc về kỹ 
năng điêu luyện của cậu ấy trên sân bóng, 
nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy 
sẽ chọn để sống ở đây. Ban đầu, chúng tôi 
tính sẽ chào đón cậu ấy đến với khu phố 
của mình và tất cả chúng tôi sẽ trở thành 
những người bạn tuyệt vời. Nhưng cuộc 
sống của cậu ấy quá bận rộn, nên chúng tôi 

không thể nào có cơ hội để làm quen với cậu ấy.

Hãy tưởng tượng điều này: Chúa Jêsus – Chúa của cõi hoàn vũ và là Đấng 
sáng tạo muôn vật – đã chọn để sống giữa vòng chúng ta. Ngài đã lìa bỏ 
thiên đàng để đến trần gian. Như Giăng nói: “Chúng ta đã chiêm ngưỡng 
vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha” (GI. 1:14). 
Chúa Jêsus đã dành thời gian cho tất cả những người đến với Ngài. Và quan 
trọng hơn, với những ai trong chúng ta đã tiếp nhận tình yêu cứu chuộc của 
Ngài, thì Đức Thánh Linh giờ đây cư ngụ trong lòng chúng ta để yên ủi, cáo 
trách, hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta.

Khi bạn nghĩ về hài nhi trong máng cỏ, hãy nhớ rằng điều đó thật đặc biệt 
làm sao, bởi vì Ngài không chỉ đến sống giữa vòng chúng ta, mà Ngài làm 
điều đó để ban cho chúng ta những đặc ân quý báu khi có Ngài hiện diện 
trong lòng chúng ta. 

—JOE STOWELL

Lạy Chúa, con quá đỗi kinh ngạc khi biết rằng Ngài, Đấng vĩ đại hơn 
tất cả, đã chọn để sống trong chúng con. Xin giúp chúng con trân trọng 
và vui mừng với sự hiện diện của Ngài. Xin kéo chúng con lại với Ngài 

để vui hưởng mối tương giao mật thiết với Ngài.

NGÔI LỜI ĐÃ 
TRỞ NÊN XÁC 

THỂ, SỐNG GIỮA 
CHÚNG TA.

G I Ă N G  1:14
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HÃY VUI HƯỞNG SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA.



G I Ă N G  6:32 - 40
32Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se 
đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các 
ngươi bánh thật từ trời. 33Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời 
xuống, ban sự sống cho thế gian.” 
34Họ nói: “Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn.” 
35Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề 
đói, ai tin Ta chẳng hề khát. 36Nhưng Ta đã nói với các ngươi rằng: Các 
ngươi đã thấy Ta, mà vẫn không tin. 37Tất cả những người Cha Ta ban 
cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. 38Vì 
Ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà làm theo ý Đấng đã 
sai Ta. 39Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã 
ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống 
lại trong ngày cuối cùng. 40Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những 
ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy 
sống lại trong ngày cuối cùng.” 

T Ì N H  Y Ê U 
L Ạ  L Ù N G
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Vào mùa Giáng Sinh đầu tiên sau khi 
người chồng qua đời, cô bạn Davidene 

đã viết cho chúng tôi một bức thư đáng 
nhớ, trong thư cô mường tượng ra khung 
cảnh thiên đàng khi Chúa Jêsus giáng sinh 
xuống trần. Cô viết: “Đức Chúa Trời luôn 
biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ba Ngôi 
là một và Ngài đã đồng ý phá vỡ sự hiệp 
nhất quý báu đó vì chúng ta. Thiên đàng đã 
thiếu Đức Chúa Con”.

Khi Chúa Jêsus giảng dạy và chữa lành bệnh tật cho con người trên đất, Ngài 
phán: “Vì Ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà làm theo ý Đấng 
đã sai Ta… Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con 
thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối 
cùng” (GI. 6:38, 40).

Khi Chúa Jêsus giáng sinh tại thành Bết-lê-hem, đó là khởi đầu cho sứ mạng của 
Ngài trên đất hầu giãi bày tình yêu của Đức Chúa Trời và phó sự sống mình trên 
thập tự giá để giải phóng chúng ta khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi.

Cô bạn Davidene đã kết luận: “Tôi thật sự không thể nào hình dung được việc 
phải để người tôi yêu nhất, là một phần của tôi, ra đi chỉ vì lợi ích của người 
khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm vậy. Và Ngài phải đối mặt với ngôi nhà trống 
trải hơn nhiều so với tôi, để tôi được sống trong ngôi nhà đó cùng Ngài mãi 
mãi."

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (GI. 3:16).

—DAVID MCCASLAND

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con kinh ngạc về tình yêu diệu kỳ 
của Ngài đối với chúng con. Cảm ơn Ngài đã ban Con Một của 

Ngài để cứu chúng con khỏi tội lỗi.

VÌ TA TỪ TRỜI 
XUỐNG, KHÔNG 

PHẢI ĐỂ LÀM THEO 
Ý TA, MÀ LÀM THEO 

Ý ĐẤNG ĐÃ SAI TA.
G I Ă N G  6:38
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SỰ GIÁNG SINH CỦA ĐẤNG CHRIST MANG ĐỨC CHÚA TRỜI 
ĐẾN VỚI LOÀI NGƯỜI VÀ THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST 

MANG LOÀI NGƯỜI ĐẾN CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI.



M A - T H I - Ơ  11:28 – 12:8
28“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các 
ngươi được an nghỉ. 29Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh 
lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. 
30Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” 
1Lúc ấy, vào ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi ngang qua cánh đồng 
lúa mì, các môn đồ Ngài đói nên bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn.  
2Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: “Xem kìa, các môn 
đồ Thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát.” 3Nhưng 
Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc về việc Đa-vít đã làm, khi người cùng 
những người đi theo bị đói sao? 4Người đã vào nhà Đức Chúa Trời 
ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không 
được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. 5Hay là các ngươi 
chưa đọc trong sách luật rằng, vào ngày sa-bát, các thầy tế lễ trong 
đền thờ vi phạm luật ngày sa-bát mà vẫn không mắc tội đó sao?  
6Nhưng Ta nói với các ngươi, tại đây, có một Đấng cao trọng hơn cả 
đền thờ. 7Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu nầy: ‘Ta muốn 
lòng thương xót, chứ không phải sinh tế’ thì các ngươi đã không lên 
án người vô tội; 8vì Con Người là Chúa của ngày sa-bát.”

N G H Ỉ  N G Ơ I 
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Khi còn bé, tôi đã phải đi giao báo để kiếm 
tiền. Vì đó là tờ báo buổi sáng nên suốt 

cả tuần tôi đều phải thức dậy từ 3 giờ sáng 
để giao hết 140 tờ báo trước 6 giờ sáng.

Nhưng mỗi năm sẽ có một ngày đặc biệt. 
Chúng tôi sẽ giao tờ báo sáng Giáng Sinh 
vào đêm hôm trước – tức là Giáng Sinh là 
ngày duy nhất trong năm tôi được ngủ và 
nghỉ ngơi như người khác.

Nhiều năm trôi qua, vì nhiều lý do mà tôi 
rất thích ngày Giáng Sinh, nhưng một trong 

những lý do là vì Giáng Sinh là ngày đặc biệt hơn mọi ngày, không giống các 
ngày còn lại trong năm, Giáng Sinh là ngày để nghỉ ngơi.

Lúc đó, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của sự an nghỉ thật mà Giáng Sinh mang lại. 
Dù chúng ta làm việc cực nhọc thế nào hay nỗ lực để trở nên tốt hơn ra sao, 
chúng ta luôn mang lấy gánh nặng tội lỗi. Đấng Christ đã đến hầu chúng ta 
có thể tìm được sự an nghỉ bởi sự tha tội của Đấng Christ. Chúa Jêsus phán: 
“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi 
được an nghỉ” (MAT. 11:28). Trong một thế giới có quá nhiều điều chúng ta 
phải gánh vác một mình, Đấng Christ đã đến để đem chúng ta vào trong mối 
tương giao với Ngài và cho chúng ta sự an nghỉ.

—BILL CROWDER

Bạn muốn Chúa Jêsus mang thay gánh nặng nào của bạn?  
Hãy thưa với Ngài hôm nay.

HỠI NHỮNG AI 
MỆT MỎI VÀ GÁNH 

NẶNG, HÃY ĐẾN 
VỚI TA. 

M A - T H I - Ơ  11:28
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TRONG CHÚA, CHÚNG TA TÌM ĐƯỢC SỰ AN NGHỈ THẬT.



Ê - P H Ê - S Ô  2:13 - 19
13Nhưng trong Đấng Christ Jêsus, anh em là người trước kia 
xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ. 
14Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai 
nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù 
địch. 15Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các 
điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành 
một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an 
được thực hiện; 16và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai 
cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù 
địch bị tiêu diệt. 17Vậy, Ngài đã đến rao giảng bình an cho 
anh em là những người ở xa, và bình an cho những người ở 
gần. 18Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến 
với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh. 
19Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người 
tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ 
và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.

H Ò A  B Ì N H 
M Ã I  M Ã I

N G À Y  2 4  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I

56



Vào đêm Giáng Sinh năm 1914 trong 
Đệ Nhất Thế Chiến, Mặt trận phía Tây 

trải dài gần 50km đều im bặt tiếng súng. 
Các binh sĩ chăm chú quan sát từ chiến 
hào trong khi một số khác trồi lên khỏi hào 
để sửa chữa công sự của họ và chôn cất 
những người đã chết. Khi màn đêm buông 
xuống, một số lính bên quân đội Đức trang 
trí đèn và hát những bài mừng Giáng Sinh. 
Những người lính bên quân đội Anh cũng 
vỗ tay chúc mừng Giáng Sinh.

Ngày hôm sau, quân đội Đức, Pháp và Anh 
gặp mặt bắt tay nhau giữa hai chiến hào, 

chia sẻ lương thực và trao đổi quà tặng với nhau. Đó là khoảng nghỉ ngắn 
ngủi giữa cuộc chiến và khoảnh khắc đó sẽ sớm kết thúc khi pháo binh và 
súng máy lại gầm lên. Nhưng không một ai đã trải nghiệm “hưu chiến đêm 
Giáng Sinh” lại có thể quên được cảm xúc lúc đó, đã thắp lên trong họ nỗi 
khát khao về hòa bình mãi mãi.

Lời tiên tri của Ê-sai về Đấng Mê-si-a cho biết: “Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, 
Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An” 
(ÊS. 9:5). Bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã phá bỏ sự ngăn 
cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời “vì Ngài là sự bình an của chúng ta” 
(ÊPH 2:14).

Trong Chúa Jêsus, chúng ta có được sự bình an lâu dài với Đức Chúa Trời và 
sự hòa thuận với nhau. Đây là thông điệp Giáng Sinh đem đến sự thay đổi 
đời sống!

—DAVID MCCASLAND

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài vì Ngài là sự bình an của 
chúng con. Cảm ơn Ngài đã làm điều chúng con không thể 

để khiến chúng con được thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. 

VÌ NGÀI LÀ SỰ 
BÌNH AN CỦA 

CHÚNG TA, NGÀI 
ĐÃ KẾT HỢP HAI 

NHÓM THÀNH 
MỘT, PHÁ ĐỔ BỨC 

TƯỜNG NGĂN 
CÁCH VỐN GÂY 

THÙ ĐỊCH. 
Ê - P H Ê - S Ô  2:14
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SỰ BÌNH AN THẬT CHỈ CÓ TRONG ĐẤNG CHRIST.



LU - C A  1:46 - 55
46Ma-ri nói: 

“Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, 47Tâm linh tôi mừng rỡ trong 
Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, 48Vì Ngài đã đoái thương thân 
phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ nay về sau, mọi thế 
hệ sẽ khen tôi là người có phước; 49Bởi Đấng Toàn Năng đã 
làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, 50Và Ngài thương 
xót những người kính sợ Ngài, Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.  
51Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng; Làm 
tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. 52Ngài đã 
truất ngôi những kẻ thống trị, Và cất nhắc những người khiêm 
nhường lên. 53Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon, 
Và đuổi kẻ giàu về tay không. 54Ngài đã giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, đầy 
tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót của Ngài, 55Như đã phán với 
tổ phụ chúng ta, Với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn 
đời.”

C ÂY  P H Ư Ớ C  H Ạ N H

N G À Y  2 5  T H Á N G  M Ư Ờ I  H A I
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Tôi có đọc một câu chuyện về đôi vợ 
chồng trẻ làm ăn thua lỗ và họ hầu như 

không còn tiền để chi tiêu trong mùa Giáng 
Sinh. Dù sẽ phải dọn nhà đi sau kỳ lễ nhưng 
họ không muốn kỳ nghỉ bị phá hỏng bởi 
việc chuyển nhà. Vì vậy, họ quyết định tổ 
chức một bữa tiệc. Khi đến nhà, khách nhìn 
thấy một cây tuyết tùng được trang trí dây 
đèn và những tờ giấy cuộn tròn buộc vào 
cành cây bằng dây ruy băng.

Đôi vợ chồng tươi cười nói: “Chào mừng 
anh chị em đến với 'cây phước hạnh' của 

chúng tôi. Dù có những lúc khó khăn, nhưng Chúa đã ban phước cho chúng 
tôi quá nhiều nên chúng tôi quyết định dâng cây này cho Ngài. Mỗi tờ giấy 
mô tả một phước hạnh mà Ngài đã ban cho chúng tôi trong năm nay.”

Kể từ sau đó, cặp vợ chồng này đã đối diện với nhiều thử thách hơn nhưng 
họ vẫn quyết định cứ tập chú vào Chúa. Họ thường nói rằng Giáng Sinh có 
“cây phước hạnh” là một trong những Giáng Sinh tuyệt nhất của họ, bởi vì 
họ có thể cảm nhận được điều Ma-ri nói: “Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức 
Chúa Trời là Cứu Chúa tôi… bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. 
Danh Ngài là thánh” (LU. 1:47-49).

Dù bạn đang gặp bất cứ khó khăn nào, không điều gì có thể cướp mất mối 
liên hệ của bạn với Đấng Christ hay niềm hy vọng bạn có trong Ngài. Hãy 
cứ tập chú vào Chúa Jêsus và tìm cách để chia sẻ phước hạnh Ngài ban với 
người khác – có thể qua “cây phước hạnh” của chính bạn. 

—JOANIE YODER

BỞI ĐẤNG TOÀN 
NĂNG ĐÃ LÀM 
CÁC VIỆC LỚN 

CHO TÔI. DANH 
NGÀI LÀ THÁNH. 

LU - C A  1:49
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ĐỂ GIÁNG SINH TRỞ NÊN Ý NGHĨA,  
HÃY TÔN ĐẤNG CHRIST LÊN TRÊN HẾT.



Đ Á P  Ứ N G 
V Ớ I  S Ự  K I Ệ N 

C H ÚA  G I Á N G  S I N H

Khi kỷ niệm lễ Giáng Sinh, chúng ta dễ quên mất rằng Đức Chúa Trời 
đã có một lựa chọn và Ngài đã chọn để trở nên một em bé yếu 

đuối. Ngài đã chọn để đến thế gian và trở thành sinh tế chuộc tội của 
chúng ta. Chúng ta có thể trang trí câu chuyện Giáng Sinh bằng dây 
kim tuyến, những ngôi sao và món quà, nhưng đừng giấu đi mục đích 
Đấng Christ đến trần gian: để chết thay cho chúng ta. Dù không có gì 
sai khi tận hưởng niềm vui và không khí của mùa lễ Giáng Sinh, nhưng 
sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta cũng đáp ứng với những suy ngẫm trong 
quyển sách nhỏ này.

TÔN KÍNH CHÚA JÊSUS - LÀ VUA VÀ 

SINH TẾ CHUỘC TỘI CỦA CHÚNG TA

Chúa Jêsus “vốn có hình của Đức Chúa Trời… Ngài đã… tự hạ mình 
xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (PHIL. 

2:6-8). Lẽ thật gây kinh ngạc của lễ Giáng Sinh là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo 
Hóa nắm giữ thế giới trong bàn tay quyền năng của Ngài, đã trở nên sinh 
tế chuộc tội cho chúng ta. Dù chúng ta thường xem điều này là “bình 
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thường”, nhưng chúng ta cần kinh ngạc mỗi khi nghĩ về lẽ thật này.

Một thí dụ đầy sinh động về phản ứng chúng ta nên có trước sự hy sinh 
của Chúa Jêsus có thể được thấy ngay bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài 
bị đóng đinh. Chúa Jêsus đã lấy khăn quấn ngang lưng rồi quỳ xuống rửa 
chân cho các môn đồ (GI.13:2-17). Phi-e-rơ đã vô cùng sửng sốt khi nhìn 
thấy Đức Chúa Trời quỳ xuống trước ông, Ngài hạ mình thấp hơn người 
đầy tớ hèn hạ nhất, để rửa sạch chân cho ông. Ông thốt lên: “Con sẽ 
không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu” (C.8). Chúa Jêsus đã “tự 
hạ mình xuống” trên thập tự giá và từ bỏ chính mình để cứu chúng ta. 
Cảm xúc kinh ngạc của Phi-e-rơ trong bữa ăn tối cuối cùng cũng là sự 
kinh ngạc của lễ Giáng Sinh. Làm sao Vua của cõi hoàn vũ lại từ bỏ tất cả 
vì chúng ta? Làm sao Ngài lại đến để chết cho chúng ta?

Nếu chúng ta đầu phục Chúa Jêsus, đừng chỉ tôn kính Ngài như một 
vị Vua, mà cũng hãy tôn kính Ngài như sinh tế chuộc tội của chúng ta. 
Chúng ta không thể phớt lờ khía cạnh quan trọng này trong công tác 
cứu chuộc của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng thể kiêu hãnh 
nữa khi nhận ra rằng Giáng Sinh – và Phục Sinh – làm trọn hình ảnh Đức 
Chúa Trời quỳ xuống trước chúng ta, chỉ quấn một chiếc khăn, để rửa 
sạch chúng ta và làm cho chúng ta được tinh sạch để bước vào nhà Ngài. 
Chúng ta chỉ có thể đến với Ngài với sự kinh ngạc, khiêm nhường biết ơn 
và ca ngợi Ngài, nhờ cậy vào công tác cứu chuộc của Ngài. 

CHIA SẺ SỨ ĐIỆP CHO MỌI NGƯỜI. VỚI MỌI NGƯỜI:

Chúa Jêsus đã đến để trả thay cho “tội lỗi của thế gian” (GI.1:29). Sự 
giải cứu của Ngài dành cho mọi người. Những người xung quanh 

chúng ta không chỉ cần biết Chúa Jêsus đã đến thế gian trong hình hài 
của một em bé, mà họ cũng cần biết tại sao. Ngài đã đến để cứu họ và 
để hy sinh chính Ngài trở thành sinh tế chuộc tội cho họ.

Thật tuyệt khi mời bạn bè và người thân đến tham dự các chương trình 
Giáng Sinh của hội thánh, nhưng điều đó không thể thay thế cho việc 
cầu thay cho những người chưa tin mà chúng ta biết và tìm cơ hội để 
chia sẻ niềm tin và hy vọng với họ. Nếu câu chuyện Giáng Sinh thật sự 
tác động tới chúng ta, chúng ta sẽ càng sẵn sàng hơn để chia sẻ lý do lễ 
Giáng Sinh vô cùng quan trọng với chúng ta.
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Câu chuyện Giáng Sinh không phải là một truyền thuyết, mà sự thật là 
Đức Chúa Trời đã rời bỏ ngôi báu trên trời để cứu chúng ta. Câu chuyện 
Giáng Sinh cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời và điều Đấng Christ sẵn 
lòng làm vì yêu thương chúng ta. Việc suy ngẫm về câu chuyện này sẽ 
giúp chúng ta cứ “đâm rễ và vững lập” trong tình yêu Ngài, “để cùng với 
tất cả các thánh đồ, [chúng ta] có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, 
chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của 
Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để [chúng ta] được 
tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời” (ÊPH. 3:17-19).   

Trích từ quyển What is the Reality of Christmas?  
Đọc các nội dung khác tại: www.vietnamese-odb.org.
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