
chuùc möøng sinh nhaät, 
chuùa gieâsu!
toân vinh Ñaáng cöùu theá

moùn Quaø giaùng sinh thieân 
chuùa Ban
Daønh cho taát caû moïi taâm hoàn

thôøi gian ñeå suy ngaãm
9 caùch ñeå laøm neân giaùng sinh thaät yù nghóa

chúa giêsu - món 
quà giáng sinh



AM1211www.starsandpearls.com

Lời tâm tình

Nếu năm nay, bạn cảm thấy mình khó cảm nhận được không khí Giáng Sinh 
hơn những năm trước, không phải chỉ mỗi mình bạn như thế. Đây là một năm đặc 
biệt khó khăn đối với thế giới mệt mỏi của chúng ta. 

Chỉ trong hai tháng đầu tiên, thế giới đã chứng kiến những cuộc nổi loạn của 
nhân dân nổ ra ở 13 quốc gia thuộc Trung Đông và Bắc Phi, và vài tuần trước đó 
là ở Tunisia. Một vài cuộc nổi loạn không đổ máu, số khác có đổ máu, nhưng tất 
cả đều chứng minh rằng không hề có những sửa chữa một sớm một chiều cho 
những chênh lệch về kinh tế và xã hội kéo dài. Tất cả chúng ta đều hy vọng điều 
tốt nhất cho 300 triệu người ở những quốc gia ấy, nhưng chúng ta cũng phải nhận 
ra rằng thay đổi sẽ là một tiến trình dài, chậm và có thể đau đớn.

Tiếp theo là thiên nhiên. Động đất mạnh đến nỗi làm trái đất bị lệch khỏi trục, 
và làm rung chuyển mạnh nước Nhật. Những đợt sóng Tsunami cuốn trôi vật chất 
cũng như tinh thần. Hơn 27 ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích, thiệt hại nơi 
những lò phản ứng làm tăng nỗi ám ảnh về một thảm họa Chernobyl.

Lẽ dĩ nhiên, những sự kiện trên không phải là tất những sự kiện đáng lo ngại 
của năm 2011, hoặc tồi tệ nhất cho chúng ta trên phương diện cá nhân. Thường 
thì những sự kiện không xuất hiện trên đầu các bản tin lại là những sự kiện ảnh 
hưởng nhất đến chúng ta—sự mất mát một người thân yêu, vết thương hoặc 
bệnh tật nghiêm trọng, hoặc những vấn đề về tài chính.

Ở vào thời điểm năm 2011 sắp hết, chúng ta lại hỏi câu hỏi muôn thuở: Nếu 
Chúa toàn năng và thật sự yêu chúng ta theo như Kinh Thánh nói, tại sao Người 
không làm điều gì đó để làm nhẹ bớt đau khổ và đau đớn của chúng ta?

Người đã làm. Người đã gửi Chúa Giê-su đến.                 
Thiên Chúa cảm nhận được nỗi đau của chúng ta. Người hiểu những đau khổ 

của chúng ta và cảm thông với những mất mát của chúng ta. Người ao ước kéo 
chúng ta đến gần, để xoa dịu, để chữa lành, để an ủi, để bảo đảm. Người tha thiết 
muốn giúp đỡ chúng ta, vì thế, Người đã gửi Con của Người trong hình hài con 
người, để sống giữa chúng ta; để trải nghiệm những khó khăn của chúng ta, để là 
đôi tay của Người, để biểu lộ tình yêu của Người, để đặt chúng ta vào trong mối 
liên hệ riêng tư và trực tiếp với sức mạnh và tình yêu của Người. Thiên Chúa không 
gửi Chúa Giê-su để xóa sạch tất cả mọi khó khăn của chúng ta, nhưng để trang bị 
cho chúng ta để chúng ta vượt qua và trở nên tốt hơn.

Và đó là lý do tại sao chúng ta có lý do để hy vọng vào Giáng Sinh năm nay.
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Abi F. May

Rất nhiều người tRông chờ 
giáng Sinh với Rất nhiều 
những cảm xúc lẫn lộn. 
Những mong chờ hạnh 
phúc: lễ kỷ niệm, thức ăn 
ngon, được nghỉ làm, thời 
gian thư giãn cùng với gia 
đình và bạn bè, nhưng 
cũng có những lo lắng đến 
từ những ngày đặc biệt 
quan trọng: việc trang trí, 
mua sắm, nấu nướng, làm 
bánh, và tiêu khiển. Một 
số người cũng đối mặt với 
những mâu thuẩn khi gia 
đình của họ đoàn tụ trong 
khi những người khác đang 
phải cô đơn.

Cho dù hoàn cảnh hoặc 
sự mong chờ của chúng ta 
là gì đi nữa, tất cả chúng 

ta đều có thể có được một 
Giáng Sinh ý nghĩa và tràn 
đầy ơn phúc đích thật nếu 
chúng ta dành ít phút mỗi 
ngày để thinh lặng suy 
ngẫm những biểu tượng 
của Giáng Sinh.

 Hoạt cảnh Chúa 
Giáng Sinh

Từ việc tái diễn lại cho đến 
những bức tượng với vô số 
kiểu mẫu khác nhau và làm 
bằng nhiều chất liệu khác 
nhau, nhưng những nhân 
vật trong hoạt cảnh Giáng 
Sinh chính là sự gợi nhớ 
cho những người xem về 
những nhân vật trung tâm 
trong câu chuyện Giáng 

Thôøi Gian ñeå 
Suy Ngaãm
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Sinh. Giu-se đứng cao và 
vững vàng. Ma-ri-a cuối 
đầu khiêm cung khi ngồi 
ngắm Hài Nhi Cứu Thế mà 
cô vừa mới hạ sinh. Những 
mục đồng quỳ gối bái thờ. 
Ba vua trong những chiếc 
áo choàng sang trọng cầm 
những món quà đến thăm. 
Con lừa mà Ma-ri-a đã ngồi 
trên suốt chặng đường đến 
Bê-lem đứng bên cạnh con 
cừu và có thể một con bò. 
Tất cả đều tập trung hướng 
về hài nhi bé bỏng đang 
nằm trong máng cỏ. Ngài 
chính là trung tâm của 
Giáng Sinh, tuy nhiên, cảnh 
Giáng Sinh sẽ không hoàn 
chỉnh nếu không có những 
nhân vật vừa kể trên.

Mỗi chúng ta cũng đóng 
một vai để hoàn thành 
một phân cảnh trong cuộc 
sống. Với Đấng Cứu Thế ở 
vị trí trung tâm, bức tranh 
mới thật sự hoàn chỉnh.

Đấng Cứu Thế bên cạnh  
tôi, Đấng Cứu Thế phía 
trước tôi,

Đấng Cứu Thế phía sau 
tôi—Vị Vua của lòng tôi;

Đấng Cứu Thể ở trong tôi, 
Đấng Cứu Thế phía dưới 
tôi, 

Đấng Cứu Thế ở trên tôi—
không bao giờ xa tôi.

Đấng Cứu Thế bên hữu tôi,
Đấng Cứu Thế bên tả tôi,
Đấng Cứu Thế ở quanh 

tôi—là lá chắn che chở 
trong gian nan;

Đấng Cứu Thế hiện diện 
trong giấc ngủ của tôi, 
trong lúc tôi ngồi

Đấng Cứu Thế hiện diện khi 
tôi đứng—ánh sáng của 
đời tôi.

—“St. Patrick’s Breastplate”, 
do James Quinn viết phỏng 
lại.

Vòng hoa

Một trong những đồ vật 
trang trí Giáng Sinh phổ 
biến nhất chính là vòng 
hoa, một vòng tròn được 
kết xung quanh bằng lá 
xanh và thường được trang 
trí thêm bằng những chiếc 
dây nơ, những trái châu, 
nến hoặc những vật trang 
trí khác. Vòng tròn nhắc 
chúng ta nhớ rằng tình yêu 
của Thiên Chúa mà Người 
gửi cho chúng ta thông 
qua Chúa Giê-su là không 
bao giờ chấm dứt. Màu 
xanh nhắc chúng ta nhớ 
rằng Đấng Cứu Thế sống 
mãi.

Vì một trẻ thơ đã chào đời 
để cứu ta, một người con 
đã được ban tặng cho ta. 
Người gánh vác quyền 
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bính trên vai, danh hiệu của 
người là Cố Vấn kỳ diệu, 
Thần Linh dũng mãnh, 
người Cha muôn thuở, Thủ 
Lãnh hòa bình. Người sẽ 
làm cho vương quốc được 
kiên cố vững bền trên nền 
tảng chính trực công minh 
từ nay cho đến mãi muôn 
đời.—Is 9:6-7

 Những món tráng 
miệng Giáng Sinh

Những món bánh, kẹo 
được dùng để thiết đãi vào 
dịp giáng Sinh nhắc nhớ sự 
ngọt ngào của Chúa trong 
cuộc sống của chúng ta 
thông qua Chúa Giê-su.

Ôi Chúa Giêsu ngọt ngào, 
còn điều gì ngọt ngào hơn 
Ngài chăng? Ký ức về Ngài 
thú vị hơn bất cứ điều gì 
khác. Danh Ngài chính là 
niềm hân hoan; chính là 
cánh cửa thật sự dẫn đến 
ơn cứu độ.
—Thánh Anthony, Padua 
(1195-1231)

 Nến

Những ngọn nến sáng lấp 
lánh, những chiếc nơ đỏ, và 
những dây kim tuyến óng 
ánh trang trí cho ngôi nhà 
và những nơi công cộng, 
báo hiệu ngày lễ hội đang 
đến gần. Những ngọn nến, 
tựng trưng cho ánh sáng 
mà Chúa Giê-su mang đến 
cho thế gian, rất hiếm khi bị 
quên lãng giữa những đồ 
vật trang trí. Những ngọn 
nến tượng trưng cho ánh 
sáng của Thiên Chúa đến 
trong thế gian chính vào 
lúc Chúa Giê-su hạ sinh.

Dân đang lần bước giữa tối 
tăm đã thấy một ánh sáng 
huy hoàng; đám người 
sống trong vùng bóng tối, 
nay được ánh sáng bừng 
lên chiếu rọi.—Is 9:1

 Những bài hát 
thánh ca Giáng Sinh

Lắng nghe những bài hát 
Giáng Sinh hoặc hát theo 
trong khi trang trí cây 
thông hoặc trong lúc làm 
bánh có thể giảm căng 
thẳng và giúp lên tinh thần. 
Hát những bài hát thánh 
ca cùng nhau cũng mang 
gia đình và bạn bè gần gũi 
nhau hơn và dịp lễ càng 
thêm ý nghĩa khi bạn tham 
gia vào đội họp ca của 
những thiên thần loan báo 
sự hạ sinh của Chúa Giêsu.

Đêm thanh bình, đêm an 
lành,

Tất cả đều yên lặng; tất cả 
đều sáng lạng
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Xa kia một trinh nữ—người 
mẹ và đứa trẻ.

Hài nhi thần thánh, thật dịu 
dàng và nhân hậu,

Ngủ trong bình an tuyệt 
trần,

Ngủ trong bình an tuyệt 
trần.

Đêm thanh bình, đêm an 
lành,

Những mục đồng hoảng sợ 
trước những gì nhìn thấy;

Ánh huy hoàng chiếu sáng 
từ trên cao,

Các thiên thần hát khen tán 
dương Chúa!

Đấng Cứu Thế được hạ 
sinh,

Đấng Cứu Thế được hạ 
sinh!

—Josef Mohr

 Những chiếc 
chuông

“Này đây, một Trinh nữ 
sẽ thụ thai và sinh hạ một 
con trai, người ta sẽ gọi 
tên con trẻ là Em-ma-nu-
en, nghĩa là “Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta” (Mt 1:23). 
Âm thanh rộn ràng của 
những chiếc chuông Giáng 
sinh loan báo sự ngự đến 
của Con Một Chúa, chính là 
một trong những âm thanh 
vui nhất của Giáng Sinh.

Rung lên tiếng chuông 
Giáng Sinh, hãy hân hoan 
rung lên,

Hãy nói với cả thế giới biết 
Chúa Giê-su chính là Vua,

Hãy cùng hô to công bố
Câu chuyện vui, chào đón 

Đức Chúa.
—Mykola Leontovich (dịch: 
Ray Conniff)

 Vọng Giáng Sinh

Rất nhiều người trong 
chúng ta bận rộn cho đến 
tận ngày Vọng Giáng Sinh, 
nhưng chúng ta không 
nên bỏ lỡ việc suy ngẫm 
lại câu chuyện xảy ra vào 
đêm hôm ấy cách đây 2000 
năm. Một thiếu nữ sinh 
nở trong chuồng gia súc. 
Chiếc giường đầu tiên của 
đứa con mới vừa được sinh 
ra chính là máng ăn của gia 
súc. Nhưng trên bầu trời, 
một vì sao mới xuất hiện, 
và bên sườn đồi gần đó, 
những thiên thần công bố 
cho những mục đồng thấp 
hèn biết về việc Đấng Cứu 
Thế được hạ sinh.

Ôi, Hài nhi thần thánh của 
Bê-lem, giáng trần vì 
chúng con, chúng con 
nguyện xin;

Xóa sạch tội lỗi của chúng 
con, bước vào và sinh ra 
trong chúng con ngày 
hôm nay.

Chúng con nghe những 
thiên thần Giáng Sinh 
loan báo tin vui trọng đại;

Xin hãy đến với chúng con, 
ở trong chúng con, lạy 
Đấng Emmanuel!

—Phillips Brooks
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 Những món quà

Việc mua sắm cho dịp 
Giáng Sinh mỗi một năm 
lại bắt đầu sớm hơn. Mặc 
dù chúng ta có thể không 
thích mua sắm, nhưng sẽ 
đặc biệt vui khi chúng ta 
tìm kiếm thứ gì đó sẽ là 
niềm vui bất ngờ dành cho 
con cái, những thành viên 
khác trong gia đình và bạn 
bè của chúng ta. Trong khi 
gói những món quà hoặc 
sắp xếp chúng dưới gốc cây, 
hãy dành một ít thời gian để 
nhớ đến Đấng đã đến để hy 
sinh mạng sống vì chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, mùa Giáng 
Sinh là lúc con kỷ niệm sự hạ 
sinh của Ngài. Những mục 
đồng mang đến sự ngạc 
nhiên và bái thờ; những nhà 
thông thái mang những 
món quà là vàng, nhũ 
hương và mộc dược để đến 
tôn kính Ngài. Con xin mang 
đến tình yêu và lòng biết ơn.

Chúng ta có thể để lại một 
chút tình yêu nơi trái tim 
của những ai chúng ta gặp, 
ngay cả chỉ với một lời nói, 
một nụ cười, hoặc một ánh 
mắt cảm thông, và họ sẽ biết 
rằng Thiên Chúa cũng yêu 
họ! Thần Khí của Ngài sẽ nói 
cho họ biết điều đó. Chỉ một 
chút tình yêu có thể đi một 
đoạn đường dài! — D.B.B

3
Nếu chúng ta dừng lại để 
suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy 
rằng sự hữu dụng nơi cuộc 
sống của chúng ta là vô hạn. 
Chúng ta có thể quan tâm 
đến những người không được 
yêu thương, chúng ta có thể 
thương cảm, thân thiện và 
đồng cảm, lắng nghe và giúp 
đỡ những ai đang cần. Chúng 
ta luôn có thể vui vẻ, và nhìn 
mặt tích cực của mọi hoàn 
cảnh, và giúp người khác làm 
như thế. Bất cứ ai nếu muốn 
đều có thể thay đổi thế giới, 
và có thể thúc đẩy người khác 
làm điều tương tự. 
— Maria Fontaine

 Khi những buổi 
tiệc Giáng Sinh kết 
thúc

Thỉnh thoảng, những ngày 
sau Giáng Sinh có thể xem 
như là hạ thấp xuống cực 
điểm. Những món quà đã 
được trao tặng, những vị 
khách đến và đi. Chúng ta 
ăn những thức ăn còn thừa 
từ buổi tiệc tối Giáng Sinh, 
và dọn dẹp nhà cửa. Còn 
vài ngày là một năm mới 
sẽ bắt đầu—một vòng lên 
xuống khác, hạnh phúc 
và đau buồn khác. Nhưng 
niềm vui và điều kỳ diệu 
của Giáng Sinh không phai 
mờ. Chúng ta có thể duy trì 
Giáng Sinh mỗi ngày bằng 
cách đến với Chúa và được 
tác động bởi tình yêu của 
Ngài.

Hãy mừng Giáng Sinh mỗi 
ngày nơi đền thờ chính là 
tâm hồn của bạn, ở lại bên 
Ngài như đứa bé nằm trong 
lòng của Người Cha Trên 
Trời, nơi mà bạn sẽ lại được 
sinh ra lại trong Lời Thiêng 
Liêng, Chúa Giê-su Cứu Thế.
—St Paul of the Cross (1694-
1775).
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Giáng sinh
Thiên Chúa ban

Món quà

giáng Sinh tưởng niệm Sự hạ 
Sinh tRọng đại nhất tRong 
lịch Sử nhân loại, khi Đấng 
Sáng Tạo vũ trụ sinh xuống 
thế gian mang lấy thân xác 
loài người, vừa là Thiên 
Chúa vừa là phàm nhân 
trong Đức Giê-su. Thiên 
thần xuất hiện loan báo 
sự hạ sinh của Chúa Giê-su 
với những mục đồng đang 
chăn giữ đàn cừu của họ 
vào ban đêm. “Này tôi báo 
cho anh em một tin mừng 
trọng đại, cũng là tin mừng 
cho toàn dân: Hôm nay, 
một Đấng Cứu Độ đã sinh 
ra cho anh em trong thành 
vua Đa-vít, Người là Đấng 
Cứu Thế, Đức Chúa” (Lu-ca 
2:10-11).

Khi tôi suy nghĩ về điều 
ấy, tôi nhớ đến một sự kiện 
khác diễn ra vài ngày sau 
đó. Ba mẹ của Chúa Giê-su 
dâng Ngài trong đền thờ, 
theo luật của Mô-sê, họ 
gặp một người đàn ông 
lớn tuổi, một người nhận 
được một lời hứa từ Chúa. 

Người đàn ông ấy tên là 
Simeon, và Thiên Chúa đã 
nói với ông rằng ông sẽ 
không chết trước khi nhìn 
thấy Đấng Cứu Thế. Khi 
Simeon nhìn thấy trẻ Giê-
su, ông ẳm Ngài lên, chúc 
tụng Chúa, và nói: “Muôn 
lạy Chúa, giờ đây, theo lời 
Ngài đã hứa, xin để tôi tớ 
này được bình an ra đi. Vì 
chính mắt con được thấy 
ơn cứu độ Chúa đã dành 
sẵn cho muôn dân: Đó là 
ánh sáng soi đường cho 
dân ngoại, là vinh quang 
của Ít-ra-en Dân Ngài (x Lc 
2:26-32).

Cả hai lời công bố đều 
làm rõ rằng Chúa Giê-su 
mang ơn cứu độ đến cho 
“muôn dân”—bất cứ ai tin 
vào Ngài, không phân biệt 
chủng tộc, tôn giáo, địa vị 
hoặc bất kỳ điều gì khác. 
“Thiên Chúa yêu thế gian 
đến nỗi đã ban Con Một, 
để ai tin vào Con của Người 
thì khỏi phải chết, nhưng 
được sống muôn đời. Quả 

vậy, Thiên Chúa sai Con 
của Người đến thế gian 
không phải để lên án thế 
gian, nhưng là để thế gian, 
nhờ Con của Người mà 
được cứu độ” (Ga 3:16-17).

“Bất cứ ai tin”. Ơn cứu 
độ chính là món quà của 
Thiên Chúa gửi đến bạn và 
tôi. I

Nếu bạn vẫn chưa đón 
nhận món quà Giáng Sinh 
cao quý nhất của Thiên 
Chúa, bạn có thể nhận được 
ngay lúc này bằng cách đón 
nhận Chúa Giê-su như là 
Đấng Cứu Độ của bạn. Đơn 
giản cầu nguyện lời nguyện 
dưới đây:

Lạy Chúa Giê-su, con 
muốn được cảm nghiệm 
tình yêu và sự chăm sóc mà 
Ngài đã hứa ban thông qua 
Con của Ngài là “đường, 
là sự thật và là sự sống” 
(Ga 14:6). Con xin mở rộng 
tâm hồn mời Ngài ngự vào.  
Amen.

Peter Amsterdam
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Nguyeân nhaân cuûa 
Giaùng Sinh

chúa giêSu đã tạm thời từ bỏ 
quyền công dân của ngài nơi 
thiên đàng và tRở thành một 
công dân nơi thế gian. Ngài là 
Đấng giàu có, nhưng vì chúng 
ta, Ngài trở nên nghèo hèn, để 
chính nhờ sự nghèo hèn của 
Ngài, chúng ta trở nên giàu 
có. Ngài không chỉ mặc lấy 
xác phàm, nhưng còn thích 
nghi với những cách thức 
của nhân loại về cuộc sống, 
phong tục tập quán, ngôn 
ngữ, và cách ăn mặc, để từ đó, 
Ngài có thể hiểu và yêu chúng 
ta tốt hơn và giao tiếp với 
chúng ta ở mức độ hiểu biết 
thấp kém của nhân loại chúng 
ta. Ngài làm thế để Ngài có 
thể đến với chúng ta bằng 
tình yêu của Ngài, biểu lộ cho 
chúng ta thấy sự quan tâm và 
cảm thông của Ngài, và giúp 
chúng ta hiểu được thông 
điệp của Ngài dưới dạng đơn 
giản dành cho trẻ con.—D.B.B

Khi bạn vui hưởng tất cả 
những ơn lành trong cuộc 
sống vào dịp Giáng Sinh này, 
hãy ngừng lại và suy nghĩ về 
hoàn cảnh nghèo nàn Chúa 
Giêsu được sinh ra. Ngài có rất 
nhiều thứ  nhưng lại trở nên 
nhỏ bé, để nhờ đó, thế gian 

có thể có được mọi thứ. Tất 
cả những gì chúng ta có được 
đều nhờ Ngài.
—Maria Fontaine

Hỡi ngôi sao Giáng sinh, hãy 
chiếu sáng và dẫn đường 
cho tất cả chúng tôi đến với 
ý nghĩa đích thực của Giáng 
Sinh! Chỉ đường cho chúng 
tôi đến nơi Đấng Cứu Thế, 
Vị Hoàng Tử của Bình An, để 
chúng tôi cũng có được bình 
an nơi tâm hồn và tin mừng 
cho toàn thể nhân loại.
—Troi Fountain

Mỗi khi bạn để Chúa yêu 
thương những người khác 
thông qua bạn đó chính là 
Giáng Sinh. Đúng vậy, Giáng 
Sinh chính là mỗi khi bạn mỉm 
cười với người anh em/chị em 
của mình và sẵn sàng giúp 
đỡ.—Mẹ Teresa

Có rất nhiều điều diễn ra 
vào dịp Giáng Sinh. Nhưng 
không phải nơi những cửa 
tiệm, những buổi tiệc và 
những bóng đèn chớp tắt. 
Để hoà vào Giáng Sinh, bạn 
tìm thời gian để thinh lặng, 
để đứng yên và lắng đọng, 
để suy ngẫm về sự hiện diện 

của Ngài nơi tâm trí và tâm 
hồn của bạn. Ngài luôn hiện 
diện. Ngài muốn ôm lấy bạn. 
Hãy để Ngài làm điều ấy. Và 
để cuối cùng khám phá ra 
những điều thật sự đang diễn 
ra trong Giáng Sinh, những 
điều chúng ta không thể giữ 
im lặng. Dù sống trong một 
thế giới với những bi kịch và 
nỗi buồn, nhưng chúng ta 
không thể không nói lời “cám 
ơn” với thế giới vẫn còn vô số 
những món quà này. Chúng 
ta không thể là một phần thật 
sự trong ý nghĩa của Giáng 
sinh nếu không chúc tụng và 
tôn vinh Chúa.
—Hồng Y Cormac Murphy-
O’Connor

Giáng sinh không phải là thời 
gian hay một mùa trong năm, 
nhưng là một trạng thái tinh 
thần. Ôm ấp sự bình an và tin 
mừng, giàu lòng thương xót, 
chính là có được ý nghĩa đích 
thực của Giáng Sinh. Nếu 
chúng ta suy nghĩ về những 
điều này, Đấng Cứu Thế sẽ 
được sinh ra trong chúng ta 
và ngôi sao sẽ chiếu sáng nơi 
chúng ta, để qua đó, gừi tia 
hy vọng đến với thế gian.
—Calvin Coolidge

những 
thoáng suy 
ngẫm
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phaàn toát nhaát 
cuûa giaùng sinh

Josie Clark

Khi tôi hối hả đi lại tRên con 
đường moRelia, mexico, tại 
những trục đường giao 
thông, rất đông những 
người ăn xin. Hôm ấy 
là Vọng Giáng Sinh, tôi 
cùng đứa con gái 10 tuổi 
ra ngoài cho những việc 
mua sắm vào giờ chót.

“Nhìn bà ấy kìa mẹ!” 
Cathy chỉ tôi chú ý đến 
một cụ già thỉnh thoảng 
ngừng xin và xoa đôi chân 
trần lạnh cóng.

“Bà là người bà của ai 
đó, lẽ ra giờ này, bà đang 
ở nhà cùng gia đình, 
nhưng bà lại đang ở đây 

với đôi chân trần, cố góp 
nhặt chút ít tiền cho buổi 
cơm tối Giáng Sinh” tôi 
suy nghĩ. Rồi một ý nghĩ 
lóe lên. “Cathy này, hãy về 
nhà và chuẩn bị thức ăn 
cho bà con nhé.”

Trời đã tối, nên có lẽ 
bà sẽ không ngồi ở chỗ 
trục đèn giao thông lâu. 
Chúng tôi đi nhanh về 
nhà, tìm vài chiếc túi chắc, 
và bắt đầu kiểm tra tủ 
bếp và tủ lạnh. Cơm, đậu, 
ớt khô, một hủ nước sốt, 
bánh ngô, gà nấu sẵn. 
Với đồ ăn dư dã, chúng 
tôi nhanh chóng bỏ vào 

đầy các túi. Một ổ bánh 
mì, mứt, và thịt heo muối 
xông khói. Tôi cột các túi 
lại, và đi tìm bà cụ kia.

Ban đầu, chúng tôi 
nghĩ vì đã đi quá lâu nên 
bà đi mất. Nhưng chúng 
tôi nhìn thấy bà lê bước 
chậm chạp trên đường, 
với chiếc khăn choàng 
chặt quanh người, có lẽ 
bà đang trên đường về 
nhà.

“Xin chào!” Cathy 
chào bà và tiếp tục nói 
bằng tiếng Tây Ban Nha. 
“Chúng cháu đã nhìn thấy 
bà tại trụ đèn giao thông 
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Mỗi người trong chúng ta đều có lúc đối mặt với những khoảnh khắc đau 
khổ và khó khăn trong cuộc sống. Có thể chúng ta đối mặt với những mối 
thử thách của sự cự tuyệt, của sự nghèo khó, của căn bệnh ở thời kỳ cuối, của 
sự mâu thuẩn, cô đơn, những mối quan hệ không hạnh phúc, hoặc thậm chí 
là cái chết. Cho dù chúng ta đang đối mặt với những nỗi khó khăn thế nào, 
tình yêu luôn là câu trả lời chung cho tất cả.

Sức mạnh của tình yêu—tia sáng thiêng liêng nơi mỗi chúng ta—xoa dịu, 
chữa lành và phục hồi. Chúng ta ao ước tình yêu trong những mối quan hệ 
của chúng ta, chúng ta khao khát tình yêu trong cuộc sống của chúng ta. 
Chúng ta ngưỡng mộ tình yêu nơi những người khác; và mong muốn nuôi 
dưỡng tình yêu nơi chính bản thân chúng ta.

Chúng ta nắm lấy nó bằng cả hai tay, và nếu chúng ta khôn ngoan, chúng 
ta cho đi nó bằng cả hai tay, hiểu rằng, giống như âm nhạc, tình yêu chính 
là một giai điệu vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn sau khi những lời hát được 
hát. Tình yêu giúp chúng ta cảm thông lẫn nhau, đặt chúng ta vào vị trí của 
những người bên cạnh chúng ta. Tình yêu giúp chúng ta nhìn bằng đôi mắt 
của họ, nghe bằng đôi tai của họ, và cảm nhận bằng con tim của họ. Hơn hết 
thảy, tình yêu chỉ cho chúng ta biết nhìn người khác theo cách Thiên Chúa 
nhìn họ.

Còn thời gian nào tốt hơn lúc này để đến với mọi người bằng tình yêu và 
đón nhận họ vào vòng tay của gia đình chúng ta. I

t
ì
n
h

y
ê
u

và mang đến gửi bà một ít 
thức ăn cho buổi tối Giáng 
Sinh. Chúng cháu hy vọng 
bà gia đình sẽ cảm nhận 
được tình yêu của Chúa 
vào dịp Giáng Sinh này.”

Bà cụ nhìn chúng tôi 
với vẻ ngạc nhiên và nước 
mắt rưng rưng. Sau đó, bà 
cầm tay Cathy và hôn đôi 
tay bé. “Cám ơn. Cám ơn. 

Chúa ban phúc lành cho 
con. Con đẹp lắm. Con 
chính là thiên thần Giáng 
Sinh.”

Bà cầm những túi thức 
ăn và tiếp tục bước đi.

Buổi tối vọng Giáng 
Sinh của chính chúng tôi 
là một dịp lễ hội như mọi 
khi, và buổi sáng hôm sau, 
Cathy mở những món quà 

của bé. Tôi hỏi xem Giáng 
Sinh của bé có vui không, 
bé trả lời: “Mẹ biết không, 
tối qua, nhìn thấy bà cụ 
hạnh phúc và được bà ấy 
hôn lên đôi tay—đó là 
món quà Giáng Sinh tuyệt 
vời nhất con nhận được. 
Con nghĩ cho đi chính là 
một phần tốt nhất của 
Giáng Sinh!” I
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Chính suy nghĩ ân cần, 
sự quan tâm ấm áp, sẵn 
lòng giúp đỡ đồng loại 
làm cho ý nghĩa của 
Giáng Sinh là cho đi trở 
nên cao quý.
—Isabel Currier

NHữNG VậT 
Quý GiÁ ĐặC BiệT
Mary Roys

mỗi tháng 12, tôi đều 
bảo hai đứa con của tôi 
là Toby và Kathy năm nay 
7 và 9 tuổi, soạn quần áo, 
đồ chơi của các bé và để 
sang một bên những thứ 
đã cũ và không sử dụng 
đến. Sau đó, tôi kiểm tra 
lại những thứ các bé chọn, 
bỏ đi những món đã quá 
cũ, trong vài trường hợp 
sử dụng quyền phủ quyết 
của mình, và chất vào 
thùng số tốt nhất còn lại 
để mang đến tặng những 
người thiếu thốn hơn 
chúng tôi. Ngoài việc tập 
cho trẻ biết cho đi, việc 
làm này cũng là cách tốt 
để bỏ bớt những thứ chất 
đống không cần thiết và 

đặt những món đồ “được 
sử dụng cẩn thận” mà các 
bé không còn cần đến 
hoặc không muốn vào 
mục đích có ích.

Giáng sinh năm ngoái, 
cả hai đứa con của tôi 
có vẻ như hơi thực dụng 
hơn—chú ý nhiều hơn 
đến những món quà 
chúng muốn nhận, và ít 
nghĩ đến việc cho đi hơn. 
Tôi tự hỏi không biết tại 
sao, và cũng không biết 
bọn trẻ có nhận ra sự thay 
đổi nơi thái độ của chúng 
không. 

Tôi quyết định hỏi 
những câu hỏi quanh co. 
“Các con nghĩ ý nghĩa thật 
sự của Giáng Sinh là gì 

không?”
Lẽ dĩ nhiên bọn trẻ biết 

Giáng Sinh là kỷ niệm sự 
hạ sinh của Chúa Giêsu, 
nhưng chúng chỉ dừng lại 
ở đó.

“Vào Giáng Sinh đầu 
tiên, Thiên Chúa chỉ ban 
cho chúng ta những thứ 
Ngài vứt bỏ đi thôi sao?” 
tôi hỏi.

“Không ạ” Toby trả lời 
một cách suy tư. “Ngài đã 
ban cho chúng ta điều 
tốt nhất Ngài có—điều 
quý giá đặc biệt nhất của 
Ngài.”

“Và đó chính là ý nghĩa 
thật sự của Giáng Sinh,” tôi 
giải thích. “Cho người khác 
điều tốt nhất của chúng 
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ta, giống như Chúa đã ban 
điều tốt nhất của Ngài cho 
chúng ta.”

Bọn trẻ suy nghĩ trong 
chốc lát và nảy ra ý định 
cho đi những món đồ 
chơi ưa thích của chúng, 
thay vì chỉ toàn những thứ 
chúng đã chơi chán. Toby 
chọn cho đi một vài chiếc 
xe hơi làm từ bao diêm 
trong bộ sưu tập ưa thích 

của cậu bé, và Kathy quyết 
định cho đi một trong số 
những búp bê cô bé có. 
Chúng tôi đóng gói những 
thứ này với những món đồ 
chúng tôi đã soạn ra và tôi 
dẫn bọn trẻ đi quyên tặng 
những món quà Giáng 
Sinh này.

Nuôi dưỡng những giá 
trị nơi con trẻ là một trong 
những trách nhiệm quan 

trọng nhất của tôi với tư 
cách là một người mẹ, và 
dạy chúng biết nghĩ đến 
người khác trên cả bản 
thân là một phần quan 
trọng của trách nhiệm 
này. Lẽ dĩ nhiên, việc cho 
đi một cách quảng đại 
không phải chỉ là hành 
động một năm một lần, 
nhưng Giáng Sinh chính là 
cơ hội hoàn hảo nhất. I

ñeâm 
thanh bình

“đêm thanh bình, đêm an 
lành!” Những ca từ thật 
đẹp của một bài hát hay 
được sáng tác cách đây 
rất lâu—một bài hát hoàn 
toàn lột tả được sự thanh 
bình, êm ả, và bình an.

Cô bé Joan 9 tuổi nằm 
trên giường, lắng nghe 
những bài thánh ca Giáng 
Sinh mà mẹ cô bé, Angela 
Jenson mở dưới lầu khi 
đang chuẩn bị bữa ăn cho 

lễ Vọng Giáng Sinh. Joan 
mỉm cười khi nghĩ đến việc 
mẹ cô bé rất yêu thích và 
nghe đi nghe lại những bài 
hát Giáng Sinh xưa ấy. Bài 
hát ưa thích của mẹ cô bé 
là: “Đêm thanh bình”, hình 
như mẹ cô bé đã nghe đến 
hàng trăm lần. Mẹ cô bé 
không bao giờ chán.

Joan là đứa con duy nhất 
trong nhà và sống một 
mình cùng với mẹ trong 

một khu ngoại ô yên tĩnh. 
Cô bé đã ở nhà suốt cả 
ngày. Lúc này đang là giữa 
trưa, và cô bé không thể 
nào ngủ được. Cô bé muốn 
ra ngoài chơi. Sẽ có rất 
nhiều thời gian ở cùng mẹ 
và những người thân trong 
dịp Giáng Sinh, nhưng bây 
giờ, cô bé muốn tìm những 
người bạn để chơi cùng.

Nhà của một người bạn 
chỉ ở phía dưới con đường, 

George grey
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và ở bên kia đường—và 
thế là, Joan ra khỏi nhà. Cô 
bé đã được dạy là phải cẩn 
thận khi băng qua đường, 
và thường thì cô bé rất chú 
ý. Tuy nhiên, lần này, đầu óc 
của Joan bận suy nghĩ đến 
những trò chơi mà cô bé 
sẽ cùng bạn chơi và những 
thứ họ cùng làm trước khi 
trời tối. Không hề dừng lại ở 
lề đường hay liếc nhìn xem 
có xe chạy qua không, Joan 
chạy ngay ra đường.

Bỗng nhiên, tiếng kin 
kít của vỏ bánh xe kéo trên 
mặt đường và một tiếng 
rớt thịch thật đáng sợ—và 
rồi âm thanh của chiếc xe 
hơi rống lên thật to. Từ nhà 
bếp, Angela nghe thấy tất 
cả. Cả thế giới của cô như 
nín lặng. Cô hình như biết 
được điều gì đã xảy ra. Cô 
bỏ ngang công việc nấu 
ăn và chạy ra ngoài cửa. Cô 
thật sự kinh hoàng, Joan 
nằm bất động trên đường.

Nỗi đau đớn ập đến 
trong tâm hồn và tâm trí 
của Angela. Bình an và sự 
bình tĩnh mà cô vừa mới 
cảm nhận được cách đây ít 
lâu, giờ đây được thay bằng 
nỗi đau đớn khủng khiếp. 
Cô chạy đến bên đứa con 
gái của mình.

Những cánh cửa khác 
cũng mở ra, những người 
hàng xóm chạy ra ngoài 
xem chuyện gì xảy ra.

“Nhanh lên! Gọi xe cứu 
thương giúp. Con gái tôi bị 
thương!” Angela la to với 
giọng run rẫy.

Quỳ gối bên đứa con 
gái. Angela vén tóc trên 
mặt của Joan. Joan đang 
bất tỉnh, nhưng vẫn còn 
thở. Tạ ơn Chúa! Cô nghĩ. 
Con bé vẫn còn sống. Vẫn 
có hy vọng. Rồi một lời cầu 
nguyện thầm lặng. Lạy 
Chúa! Xin cứu sống đứa con 
gái bé bỏng của con! Xin 
đừng để nó chết!

Bác sĩ ở bệnh viện kiểm 
tra thấy Joan bị chấn 
thương rất nặng, cánh 
tay của cô bé bị gãy. Nghĩ 
đến cú va chạm rất mạnh, 
những bác sĩ đã nói đó 
chính là một phép lạ, vì tình 
hình đã không trở nên tệ 
hơn. 

Tình trạng của Joan đã 
ổn định, nhưng đã nhiều 
giờ trôi qua và Joan vẫn 
chưa tỉnh lại. 

Về khuya, Angela ngồi 
bên con gái và cầm tay 
cô bé. Bây giờ, Giáng Sinh 
dường như là điều không 
thể, tuy nhiên, giai điệu 
của bài hát xưa quen thuộc 
cứ vang lên trong tâm trí 
cô. Đêm thanh bình, đêm 
an lành … Angela úp mặt 
vào tay. Cô cầu nguyện: 
Ôi, lạy Thiên Chúa của con, 
liệu đêm nay có phải là đêm 
thanh bình của con không? 

Joan sẽ nằm im không 
động đậy? Con gái con sẽ 
chết sao? Kiểu thanh bình 
ấy trước đây cô chưa từng 
tưởng tượng được sẽ đến 
với cô vào Giáng Sinh. Cô 
cảm thấy cô đơn vô cùng.

Đêm thanh bình, đêm an 
lành, tất cả đều yên lặng, tất 
cả đều sáng lạng. Những 
ca từ ấy lúc đầu vang vọng 
trong tâm trí của cô, sau đó, 
cô bắt đầu hát thầm thì.

Đêm thanh bình, đêm an 
lành

Tất cả đều yên lặng; tất cả 
đều sáng lạng

Xa kia một trinh nữ, một 
người mẹ và đứa trẻ.

Hài nhi thần thánh, thật dịu 
dàng và nhân hậu,

Ngủ trong bình an tuyệt trần
Ngủ trong bình an tuyệt trần

 
Trong sự yên lặng của 

phòng bệnh, Angela bắt 
đầu cảm nhận được sự 
thanh thản mà cô chưa bao 
giờ cảm nhận được trước 
đó. Và rồi một từ xuất hiện 
trong tâm trí rất rõ ràng: 
Cầu nguyện.

Không có việc gì khác cô 
có thể làm và không ai khác 
cô có thể quay sang, vì thế, 
Angela bày tỏ tấm lòng của 
cô lên Thiên Chúa qua lời 
cầu nguyện dành cho đứa 
con gái.

Bình an mà cô cảm nhận 
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được trước lúc cầu nguyện 
vẫn ở bên cô suốt đêm ấy. 
Khi trông chừng đứa con 
gái của mình, Angela biết 
rằng Thiên Chúa cũng 
đang hiện diện trong căn 
phòng ấy, trông chừng cả 
hai người họ như Ngài đã 
trông chừng Con Trai vừa 
mới hạ sinh của Ngài cũng 
đúng vào đêm ấy cách đây 
rất lâu. Chắc chắn, Ngài 
hiểu tình yêu của những 
người làm cha mẹ. Chắc 
chắn Ngài quan tâm và sẽ 
đáp trả lời cầu nguyện của 
cô.

Buổi sáng Giáng Sinh 
đến một cách thật nhẹ 

nhàng khi những tia nắng 
mặt trời đầu tiên chiếu 
xuyên qua căn phòng. “Mẹ 
đó à? Có phải là mẹ không?”

Angela mệt mỏi ngẩng 
đầu lên. Cô đã ngủ quên 
trên ghế trong khi đang 
cầu nguyện.

“Joan, con không sao 
chứ?”

“Dạ, con không sao mẹ ạ, 
nhưng đầu con đau lắm.”

Angela chồm tới và hôn 
đứa con gái yêu dấu của 
mình. Những giọt nước 
mắt vui sướng chảy dài 
trên khuôn mặt của cô, và 
cô thầm thì nói lời tạ ơn 
Đấng đã ở bên cạnh họ 

suốt đêm qua. “Tạ ơn Ngài! 
Tạ ơn Ngài đã trông chừng 
chúng con, và tạ ơn Ngài đã 
đáp trả lời cầu nguyện của 
con!” Con gái của cô đã tỉnh 
lại! Đó là tất cả những gì cô 
ước nguyện vào dịp Giáng 
Sinh này.

Thế nhưng, còn có 
nhiều điều hơn để tạ ơn. 
Bài hát Giáng Sinh yêu 
thích của cô mang thêm 
một ý nghĩa mới, vì Angela 
đã nhìn thấy được sức 
mạnh của lời cầu nguyện 
và cảm nghiệm được bình 
an tuyệt hảo mà chỉ có việc 
tin tưởng vào Chúa mới có 
thể mang lại. I

Thế giới tồn tại được nhờ vào niềm tin. Được định nghĩa là “tin tưởng” và “tin 
cậy”, niềm tin—hơn hết tất cả—chính là một hành động, điều chúng ta thực hành 
gần như trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Sự tin tưởng và tin cậy của chúng 
ta ở mức độ cơ bản nhất của con người là vô thức. Trong chiều kích vật chất, mỗi 
ngày, chúng ta đều sống bằng lòng tin—từ những việc trọng đại cho đến những việc 
tầm thường—dựa vào sự tốt lành của người khác, quy luật trọng lượng, những chẩn 
đoán của những bác sĩ, thậm chí là sự giải thích trong sách bách khoa thư.

Ở mức độ thuộc về tinh thần, niềm tin có nghĩa là nắm bắt cơ hội. Đôi khi 
chúng ta phải dám bước đi vượt xa hơn vùng mang lại cảm giác thoải mái, xa hơn—
đôi khi—xa hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy. Đó chính là cách chúng ta 
thực hành niềm tin; chúng ta thực sự có được nhiều niềm tin hơn—niềm tin mạnh 
mẽ hơn – nhờ việc tin tưởng.

Khi chúng ta luyện tập niềm tin của chúng ta, cuộc sống của chúng ta lớn lên 
mạnh mẽ hơn. Chúng ta tạo niềm tin như tạo cơ bắp. Và dần dần nó trở nên dễ 
dàng hơn để luyện tập việc tin cậy và tin tưởng. Cho đến một lúc nào đó trong 
chuyến hành trình cuộc sống, chúng ta học được rằng đức tin toàn vẹn của chúng 
ta chính là giấy thông hành để đến với niềm vui. I
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cô ho ä i ñe å ye âu thöông
đối với Rất nhiều người tRong 
Số chúng ta từ thuở còn 
ấu thơ, Giáng Sinh chính 
là một dịp đặc biệt để 
kỷ niệm sinh nhật của 
Chúa Giê-su, cho và nhận 
những món quà, và dành 
thời gian ở bên gia đình và 
bạn bè. Nhưng Giáng Sinh 
không chỉ là khoảng thời 
gian tận hưởng những ơn 
lành ấy một mình; đây còn 
là cơ hội tuyệt vời nhất 
trong năm để nói cho thế 
giới biết về Đấng Cứu Độ 
cao quý của chúng ta. Có 
thể hơn hết những ngày 
khác trong năm, đây là 

lúc mọi người suy nghĩ về 
phép lạ chính là tâm điểm 
của Giáng Sinh—Thiên 
Chúa gửi Con Một yêu 
quý của Ngài đến với thế 
gian để dẫn chúng ta trở 
lại với Người. Kể cả những 
nền văn hóa không tin 
vào Chúa, mọi người cũng 
quan tâm đến việc học 
biết ý nghĩa đích thực của 
Giáng Sinh.

Chúng ta, những người 
trải nghiệm được tình yêu 
của Thiên Chúa trong Đức 
Giêsu, có được cơ hội để 
dành tặng món quà tốt 
nhất trong Giáng Sinh này 

không những cho những 
người chúng ta quen biết 
thân tình và yêu mến, 
nhưng còn những người 
xung quanh chúng ta, 
những người xa lạ đang 
cùng chia sẻ một thế giới 
với chúng ta. Có những 
người xung quanh chúng 
ta đang mang một tâm 
trạng buồn phiền và mệt 
mỏi, những người đang 
cần đến một Đấng ủi an, 
những người khao khát 
một Đấng Cứu Độ. Một 
số người chìm ngập trong 
sợ hãi và hoang mang. Số 
khác đang trong tâm trạng 

Maria Fontaine
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đầy chán chường tuyệt 
vọng bởi vì họ không có 
mục tiêu và không tìm 
thấy ý nghĩa trong cuộc 
sống. Những người khác 
lại đang nặng trĩu với gánh 
nặng của sự cay đắng và 
tội lỗi, hoặc bị giam cầm 
trong sự trống vắng, hoặc 
đang chịu đau đớn, hoặc 
bị vây quanh bởi những 
vấn đề quá lớn không thể 
tự giải quyết lấy.

Chúa Giêsu yêu thương 
họ và muốn ôm họ vào 
lòng. Ngài là Đấng đầy 
quyền năng, thông biết 
mọi sự và đầy yêu thương, 

nhưng phải cần đến sự 
giúp đỡ của chúng ta! 
Chúng ta chính là đôi mắt 
của Ngài để có thể tìm ra 
họ, là đôi tai của Ngài để 
có thể nghe thấy tiếng 
khóc than của họ, là giọng 
nói của Ngài để có thể đáp 
lại và an ủi họ, là đôi tay 
của Ngài để ôm lấy họ.

Bạn sẽ cố gắng hết sức 
mình để giúp đỡ họ chứ? 
Bạn sẽ cho đi chính bản 
thân mình chứ? Chúa 
Giêsu đã làm thế. Ngài đã 
bước ra khỏi một nơi tuyệt 
vời nhất để đến với thế 
gian, và chịu đựng gian 

khổ, nhục nhã, nhạo báng 
và đau đớn—chịu đựng 
tất cả chỉ để cứu chúng ta.

Bạn có thể làm nên điều 
khác biệt vào dịp Giáng 
Sinh này. Ngay cả một nỗ 
lực nhỏ bé nhất để chia sẻ 
những gì nhỏ bé bạn có 
được cũng có thể chiếu 
ánh sáng vô cùng rạng rỡ 
nơi cuộc sống của những 
người khác, một tia hy 
vọng xuyên qua bóng tối 
đang bao trùm lấy họ.

Hãy đến với những 
người khác. Hãy nói cho 
họ biết về việc Chúa Giêsu 
đã đến thế gian vì yêu 



18

thương họ thế nào, Chúa 
Giêsu đã chịu chết để cứu 
họ như thế nào, và Ngài đã 
sống lại thế nào để mang 
họ đến một thế giới mới 
tuyệt vời, một thế giới mà 
họ có thể trải nghiệm được 
ngay lúc này tại thế gian 
và cũng có thể tận hưởng 
mãi mãi nơi thiên đàng. 
Lời loan báo rằng chúng 
ta kỷ niệm sinh nhật của 
một Đấng Cứu Thế còn 
đang sống chính là câu trả 
lời cho những nhu cầu sâu 
sắc nhất của họ.

Như Cha của Ngài đã sai 
Ngài, Ngài cũng sai chúng 

ta (Ga 20:21). Hãy là đôi 
tay của Ngài. Hãy là đôi 
chân của Ngài. Hãy là đôi 
mắt của Ngài. Hãy là đôi 
môi của Ngài. Hãy chữa 
lành những tấm lòng tan 
nát; giải thoát những ai bị 
giam cầm; hãy làm trổi dậy 
những ai đang chết trong 
tội lỗi; chào đón những ai 
bị loại trừ; những người 
tâm thần sầu não; những 
người bị khai trừ (is 60:1, 
3). Hãy mang Tin Mừng 
đến với những người 
nghèo khổ; mở xiềng xích 
bạo tàn, tháo gông cùm 
trói buộc, trả tự do cho 

Lạy Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, xin giúp chúng 
con nhớ đến sự hạ sinh của Đấng Cứu Thế, để chúng 
con có thể cùng tham gia vào những bài hát của các 
thiên thần, niềm vui của những mục đồng và sự thờ 
phượng của những nhà thông thái. Xin đóng chặt 
lại cánh cửa của sự ghét ghen và mở ra cánh cửa yêu 
thương trên khắp thế giới. Xin cho sự tử tế đến cùng 
với mọi món quà và những ao ước tốt đẹp đến cùng 
với mọi lời chúc. Xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ 
bởi ơn lành mà Đấng Cứu Thế mang đến. Xin cho tâm 
trí của chúng con được đong đầy bởi những ý nghĩ biết 
ơn và trái tim được đong đầy bởi sự tha thứ.
—Rober Loius Stevenson

Lôøi caàu nguyeän Giaùng Sinh

người bị áp bức (Mt 11:5; 
is 58:6).Tặng cho họ tấm 
khăn đại lễ thay tro bụi, 
dầu thơm hoan lạc thay 
tang chế, áo ngày hội thay 
tâm thần sầu não. Anh em 
đã được cho không, thì 
cũng hãy cho không như 
vậy (Mt 10:8).

Và không chỉ dừng lại 
ở Giáng Sinh! Hãy tiếp 
tục chia sẻ, cho đi và yêu 
thương như thế suốt cả 
một năm sắp tới. Hãy kỷ 
niệm sinh nhật của Chúa 
Giêsu mỗi ngày, mang đến 
lời hứa về một cuộc sống 
mới cho tất cả mọi người. I
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Giáng Sinh chỉ thật sự 
là Giáng Sinh khi chúng 
ta mừng đón bằng việc 
mang ánh sáng tình yêu 
đến với những ai cần nó 
nhất.
—Ruth Carter Stapleton

Giáng Sinh không trở nên 
đặc biệt nhờ những món 
quà, những sự trang trí và 
những buổi tiệc, nhưng 
nhờ vào việc chúng ta 
cho người khác điều gì đó 
phát xuất từ tấm lòng của 
chúng ta. Cho đi từ tấm 
lòng thể hiện sự cảm kích 
và biết ơn đích thật đối 
với tất cả những gì Thiên 
Chúa đã ban cho chúng 
ta.—Alex Peterson

Thay vì những vật quý giá 
nhất, hoặc thậm chí một 
bông hoa, chúng ta có 
thể gửi đến trái tim của 

người bạn một ý nghĩ yêu 
thương, đó sẽ giống như 
sự cho đi của những thiên 
thần. —George MacDonald

Giáng sinh là gì? Đó chính 
là sự tế nhị dành cho quá 
khứ, can đảm cho hiện tại 
và hy vọng cho tương lai. 
Đó chính là ước muốn tha 
thiết cho mãi được dư đầy 
những ơn lành và mỗi con 
đường đều dẫn đến bình 
an.—Agnes M. Pahro

Cầu chúc bạn có được 
niềm vui của Giáng Sinh, 
chính là hy vọng; tinh thần 
của Giáng Sinh chính là 
bình an; và điều cốt lõi của 
Giáng Sinh chính là tình 
yêu. —Ada V. Hendricks

Chúng ta hãy nhớ rằng 
trái tim Giáng Sinh chính 
là trái tim biết cho đi, một 

trái tim rộng mở biết nghĩ 
đến người khác trước tiên. 
Sự hạ sinh của hài nhi Giê-
su … mang ý nghĩa tuôn 
đổ vào trong thế giới bệnh 
tật liều thuốc chữa lành 
chính là tình yêu, làm biến 
đổi tất cả mọi tâm hồn 
suốt hơn 2000 năm. Phía 
dưới những gói quà chồng 
chất chính là trái tim Giáng 
Sinh đang đập.
—George Matthew Adams 
(1878-1962)

Một món quà Giáng Sinh 
thể hiện sự ân cần không 
nhất thiết phải đắt tiền 
hoặc tốn nhiều thời gian 
để tìm kiếm nơi những phố 
mua sắm đông đúc. Tất  cả 
những gì cần đến chính là 
một tấm lòng rộng lượng 
và một trí tưởng tượng.
—Linda King

giaùng sinh trong khoâng trung



chúa giêsu với tình yêu

Moùn quaø cuûa 
taâm hoàn bieát ôn
Con có thể dâng tặng gì cho Ta vào 

dịp Giáng Sinh này? Một tấm lòng biết 
ơn chính là món quà Ta luôn muốn đón 
nhận. Con làm Ta hạnh phúc khi con biết 
ơn mọi ơn lành lớn nhỏ, bởi vì Ta thích 
nhìn con hạnh phúc. Ta thích nhìn thấy 
con cười, và điều đó cũng làm Ta mỉm 
cười. Ta thích nhìn con cười đùa, và Ta 
thích cười đùa cùng con. Mỗi một nụ cười 
hoặc mỗi một lần vui cười cho Ta thấy 
rằng con yêu Ta và biết ơn Ta.

Hãy suy nghĩ cụ thể những việc làm 
con vui và tạ ơn Ta về những việc ấy. Và 
khi điều gì đó làm con cảm thấy hạnh 
phúc hoặc cảm thấy được yêu thương, 
hãy tạ ơn Ta về những điều ấy. Việc con 
thực hiện một trong hai việc này sẽ trở 
thành sự trao đổi quà riêng tư giữa Ta và 
con. Ta ban cho con những ơn lành làm 
con hạnh phúc và con tặng Ta những lời 
tạ ơn làm Ta hạnh phúc.

Thậm chí còn đẹp hơn khi con tìm thấy 
những điều để tạ ơn Ta dù trong những 
hoàn cảnh không hạnh phúc hoặc khó 
khăn. Việc biết ơn sẽ rất dễ dàng khi mọi 
việc trôi chảy tốt đẹp, nhưng khi con vẫn 
có thể tạ ơn ngay trong giữa nghịch cảnh, 
điều này càng chứng tỏ một tình yêu và 
sự tin tưởng mạnh mẽ hơn rằng Ta sẽ làm 
cho mọi việc trở nên tốt đẹp. Điều đó thật 
đặc biệt, và đổi lại, Ta cũng sẽ ban cho 
con những ơn lành đặc biệt.

Vì thế, hãy tạ ơn Ta trong những lúc 
buồn rầu và những lúc hạnh phúc, trong 
tiếng cười và trong cả nước mắt, trong lúc 
khỏe mạnh và trong cả lúc ốm đau, trong 
lúc thành công cũng như khi thất bại, 
trong lúc dư đầy cũng như trong lúc túng 
thiếu. Hãy tạ ơn Ta bởi vì con biết rằng 
mọi thứ đều nằm trong tay Ta và trong sự 
điều khiển của Ta.


