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VÌ LÀ SINH NHẬT CỦA CHÚA 
GIÊ-SU, nên việc chúng ta muốn 
tặng Ngài điều gì đó đặc biệt 
là hoàn toàn hợp lý, giống như 
chúng ta thường tặng quà cho 
những người chúng ta yêu 
thương hoặc làm điều gì đó đặc 
biệt cho họ vào ngày sinh nhật 
của họ. Nhưng bạn tặng gì cho 
Vị Vua của vũ trụ, Đấng có mọi 
thứ? Tôi đang ngẫm nghĩ câu 
hỏi ấy thì một ý nghĩ xuất hiện, 
chúng ta có thể hỏi Ngài xem 
Ngài muốn điều gì nhất nơi 
chúng ta. Dưới đây là sáu trong 
số những câu trả lời của Ngài: 

Món quà tình yêu
Con biết thế nào là những 

ngày sinh nhật—mọi người thích 
cảm thấy đặc biệt vào ngày sinh 
nhật của họ. Và Ta cũng không 
ngoại lệ, và Giáng Sinh chính là 
sinh nhật của Ta.

Ta thích điều gì nhất?—Chính 
con! Có được con và tình yêu của 
con có ý nghĩa đối với Ta hơn bất 
cứ điều gì khác. Vào thời điểm 
đặc biệt này, khi mọi người thích 
được ở cùng những người có ý 
nghĩa nhất đối với họ, Ta muốn ở 
cùng con. Điều đó làm cho ngày 
sinh nhật năm nay của Ta trở 
nên đặc biệt hơn—có được thời 
gian đặc biệt ở cùng con.

Không cần phải là điều gì đó 
lớn lao, cầu kỳ. Ta là người rất 
dễ làm hài lòng. Ta muốn ở với 
con. Chúng ta có thể làm bất cứ 
điều gì con muốn bao lâu chúng 
Ta ở cùng bên nhau, con và Ta. 
Chúng ta có thể ngồi bên nhau 
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và tán gẫu, hoặc chúng ta 
có thể cùng nhau đọc thứ 
gì đó có ý nghĩa rồi dừng lại 
và suy ngẫm. Hoặc chúng ta 
có thể nói cho nhau nghe 
chúng ta thích và cảm nhận 
điều gì nơi đối phương. Đó 
là một vài ý tưởng con có 
thể thực hiện để bày tỏ tình 
yêu của con với Ta và rằng 
con không quên ngày sinh 
nhật này là của ai. 

Món quà sự cho đi
Giáng Sinh là thời gian 

cho đi. Đó là khi Cha của Ta 
tặng ban Con Một duy nhất 
của Ngài cho thế gian. Đó là 
khi Ta đến thế gian, nhờ đó 
Ta có thể hy sinh mạng sống 

của Ta để ban tặng sự sống 
vĩnh cửu cho tất cả những 
ai đón nhận nó. Đó là khi 
mọi người tặng nhau những 
món quà để tưởng nhớ 
những món quà mà Cha Ta 
và Ta đã tặng ban cho họ. 
Giáng Sinh năm nay, Ta xin 
con tặng cho Ta món quà 
sự cho đi. Hãy cho những 
người khác như là con dâng 
tặng Ta.

Giáng Sinh là dịp kỷ niệm 
“lòng tốt gửi đến nhân loại” 
từ Thiên Chúa, nhưng Ta 
muốn nó cũng là dịp “lòng 
tốt gửi đến mọi người” từ 
một người. Hãy dành ít thời 
gian để hỏi Ta xem liệu Ta có 
thể làm gì cho những người 

khác. Hãy đáp trả lòng tốt 
của Cha Ta bằng cách chia 
sẻ những gì con có được.

Món quà trái tim biết ơn
Cảm tạ Ta về mọi việc xảy 

đến với con trong năm qua. 
Cảm tạ Ta về những ơn lành, 
và cảm tạ Ta về những thử 
thách và những thách thức 
củng cố nghị lực của con. 
Cảm tạ Ta về tình yêu mà 
con đã nhận được từ những 
người khác, và chúc tụng Ta 
về những cơ hội bày tỏ tình 
yêu với những người khác. 
Cảm tạ Ta về mọi thứ.

Ta cảm thấy vui khi nghe 
thấy những lời chúc tụng 
biết ơn của con. Nó nối kết 
trái tim của con với Ta, và kéo 
chúng ta lại gần nhau hơn, và 
nó có thể làm cho Giáng Sinh 
năm nay là Giáng Sinh tuyệt 
nhất mà con được trải qua. 
Và nó không phải chỉ dừng 
lại sau khi Giáng Sinh qua đi. 
Khi có bất cứ điều gì xảy ra 
làm con cảm thấy hạnh phúc 
hoặc khiến con có cảm giác 
được yêu, hãy tạ ơn Ta về 
món quà ấy. Và rồi, điều ấy 
sẽ trở thành món quà riêng 
tư được trao đổi giữa con và 
Ta. Ta ban cho con những ơn 
lành khiến con hạnh phúc, và 
con làm Ta hạnh phúc bằng 
việc tạ ơn Ta. Khi con không 
ngừng tạ ơn Ta về mọi thứ, 
Ta sẽ ban cho con nhiều hơn 
và mỗi ngày sẽ giống như 
Giáng Sinh.

KHI BẠN TẬN HƯỞNG NHỮNG ƠN LÀNH 

CỦA GIÁNG SINH, HÃY DỪNG LẠI VÀ SUY 

NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN THẬT THẤP 

HÈN VÀ ĐƠN SƠ MÀ CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC 

SINH RA. NGÀI CÓ RẤT NHIỀU, NHƯNG LẠI 

TRỞ NÊN NHỎ BÉ. NGÀI TRỞ NÊN CHẲNG LÀ 

GÌ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ CÓ MỌI THỨ. TẤT 

CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ, LÀ NHỜ NGÀI.



4

Món quà lời cầu nguyện
Cầu nguyện cho những 

người khác là một sự hy 
sinh. Nó chiếm thời gian và 
nỗ lực của con, nhưng đó là 
một sự hy sinh làm vui lòng 
Ta.

Nếu con chưa làm cho 
việc cầu nguyện trở thành 
thói quen, đừng lo lắng; Ta 
nhìn thấy trái tim của con. 
Nếu con không biết phải bắt 
đầu từ đâu, đừng lo lắng; Ta 
nhìn thấy trái tim của con. 
Nếu con cảm thấy mình 
không có khả năng ăn nói 
mạch lạc, đừng lo lắng; Ta 
nhìn thấy con tim của con. 
Nếu con không có đức tin 
vững mạnh, đừng lo lắng; 
Ta nhìn thấy trái tim của 
con. Chính tình yêu và sự 
quan tâm của con di chuyển 
bàn tay của Ta để đáp ứng 
những nhu cầu của những 
người mà con cầu nguyện 
cho.

Vì thế, hãy đặt tình yêu 

vào hành động, hãy đặt đức 
tin của con vào việc làm, 
và những lời hứa của Ta và 
thử nghiệm bằng cách cầu 
nguyện cho những người 
khác, và Ta sẽ làm hơn 
những gì Ta cần phải hoàn 
trả lại. 

Món quà sự tha thứ
Giáng Sinh là thời gian 

tuyệt vời của năm để sửa 
chữa việc gì đó. Và việc sửa 
chữa điều gì đó thường bắt 
đầu bằng việc con tha thứ 
cho ai đó, ngay cả khi con 
cảm thấy rằng người ấy mới 
chính là người nên tìm kiếm 
sự tha thứ. Có ai đó nói hoặc 
làm điều gì khiến con tổn 
thương không? Hãy tha thứ. 
Con có mang sự hận thù nơi 
trái tim của con đối với ai đó 
không? Hãy tha thứ. 

Món quà chia sẻ tình yêu 
của Ta

Ta vui mừng đến thế gian 

để sống và chết cho mình 
con, nhưng Ta cũng muốn 
yêu thương những người 
khác trên thế gian nhiều như 
vậy. Ta không muốn gì ngoài 
việc mọi người có được cơ 
hội cảm nghiệm tình yêu ấy, 
nhưng rất nhiều người thậm 
chí không biết có thứ tình 
yêu như thế đang tồn tại. Họ 
cần có ai đó nói cho họ biết 
và biểu lộ cho họ thấy.

Nói đúng hơn là Ta không 
có đôi tay ngoại trừ đôi tay 
của con, không có đôi chân 
ngoại trừ đôi chân của con, 
không có đôi mắt ngoại trừ 
đôi mắt của con, không có 
miệng ngoại trừ miệng của 
con. Nếu con muốn tặng Ta 
món quà thật sự tuyệt vời 
vào mùa Giáng Sinh này, 
thì hãy cho Ta sử dụng con, 
và để tình yêu ấy chảy tràn 
trong con và lan sang những 
người khác. e



5

Có lẽ bạn nghĩ rằng mình có rất ít để ban tặng cho người khác 
và những điều bạn tặng chẳng mang đến điều khác biệt gì nơi 
cuộc sống của họ, nhưng không phải như thế. Bảng liệt kê dưới 
đây chỉ cho bạn biết những món quà bạn có thể ban tặng và sẽ 
được trân trọng mãi mãi, hãy bắt đầu với...

Món 
Quà 

là  Dee Ann Ludwig

Ralph Waldo Emerson đã 
nói: “Món quà duy nhất 
chính là một phần của bạn.” 
Và mười hai món quà sau 
đây chính là—những món 
quà từ bạn. Chúng không 
tốn kém gì nhưng đó chính 
là những món quà quý giá 
nhất mà bạn có thể tặng 
cho gia đình và bạn bè. Nó 
có thể mang lại những ảnh 
hưởng dài lâu.

Món quà thời gian
Trong thế giới bận rộn của chúng ta, cụm từ: 

“Tôi không có thời gian để…” đã trở thành một 
lời than phiền rất quen thuộc. Giống như một cái 
cây đang lớn lên, bất kỳ một mối quan hệ nào giữa 
người với người chỉ có thể trở nên khắn khít nếu nó 
nhận được sự quan tâm. Hầu hết tất cả những mối 
quan hệ của con người đều được nuôi dưỡng bằng 
một loại thuốc bổ có tên gọi là “thời gian.” Một cú 
điện thoại gọi đến trò chuyện với một người bạn 
đang không hạnh phúc, hoặc dành ra nửa giờ để 
thăm người dì đang sống một mình cũng có thể có 
ý nghĩa rất nhiều, nhưng tốn kém rất ít.

 
Món quà tấm gương tốt

Hầu hết mọi người học được những thái độ 
và hành động cơ bản bằng cách quan sát những 
người khác. Hãy là một tấm gương tốt bằng cách 
giải quyết những tình huống khó khăn theo cách 
của một người trưởng thành.

 
Món quà sự chấp nhận

Rất nhiều vấn đề giữa hai vợ chồng hay giữa 
những người bạn nảy sinh do một người cố gắng 



6

thay đổi người khác để phù hợp với 
những quan điểm đã được định trước. 
Nhưng bạn có biết rằng thường thì con 
người sẽ bắt đầu bỏ đi những thói quen 
xấu một khi họ được người khác chấp 
nhận con người thật của họ?

Món quà nhìn thấy điều tốt nhất nơi 
người khác.

Khi chúng ta trông chờ một người phản 
ứng lại theo cách tích cực, họ sẽ thường 
làm như thế.

 
Món quà từ bỏ thói quen xấu.

Tất cả chúng ta đều có những thói 
quen làm phiền lòng những người mình 
yêu thương. Quả là một món quà tuyệt 
vời biết bao nếu chúng ta từ bỏ những 
thói quen gây khó chịu và không lành 
mạnh.

 
Món quà sự dạy dỗ

Hãy giúp ai đó bạn yêu thương học 
được điều gì đó mới, đó chính là sự đầu tư 
quan trọng cho niềm hạnh phúc tương lai 
của anh ấy hoặc cô ấy. Chia sẻ những tài 
năng của chúng ta với những người khác 
chính là một cách rất tốt để thể hiện tình 
yêu của chính mình.

 
Món quà biết lắng nghe

Rất ít người trong chúng ta biết được 
lắng nghe một cách hữu hiệu là thế nào.  
Chúng ta rất thường chen ngang hay 
không quan tâm đến những gì người 
khác đang nói.

 
Món quà để cho người khác cho đi

Khi chúng ta để cho người khác tặng 
chúng ta thứ gì đó, và khi chúng ta đón 

nhận món quà của họ với tấm lòng biết 
ơn chính là chúng ta đang cho họ một 
trong những món quà quan trọng nhất.

 
Món quà vui đùa

Có những người làm cụt hứng của 
những người xung quanh, khi ai đó 
hướng dẫn mọi người tìm sự vui thích qua 
những việc làm bình thường.

Món quà cuộc sống riêng tư
Rất nhiều lần chúng ta khiến những 

người chúng ta yêu thương phải nghẹt 
thở bởi những câu hỏi và quấy rầy thời 
gian của họ. Mỗi người chúng ta đều cần 
tình bạn và cần sự riêng tư. Hãy từ bỏ bản 
tính đôi khi hay tò mò của bạn và cho 
những người bạn yêu thương quyền có 
được những suy nghĩ và những cảm xúc 
riêng tư.

 
Món quà lòng tự trọng

Rất khó để cưỡng lại việc luôn muốn 
cho những người bạn yêu thương những 
lời khuyên vô ích hoặc không cần thiết. 
Những lời khuyên như thế có thể vô tình 
làm xúc phạm đến lòng tự trọng của họ. 

 
Món quà cởi mở

Những mối quan hệ có thể tiến triển và 
khắn khít, hay trở nên nhạt nhẽo và phai 
mờ. Cởi mở—để cho người khác hiểu 
thêm về bạn—có thể biến mối quan hệ 
đang bị phai mờ thành một mối quan hệ 
có tiến triển thân thiết. Nó cũng có thể 
giúp duy trì tình bạn hay hôn nhân vốn 
đang rất tốt đẹp. Nén chặt những cảm 
xúc, những phẩn uất và hy vọng không 
chỉ là không lành mạnh, nhưng nó còn lấy 
đi cơ hội để người khác hiểu rõ về bạn. M
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Giáng Sinh không trở nên đặc biệt bởi những món 
quà, những vật trang trí, và những buổi tiệc, nhưng bởi 
những gì chúng ta tặng Chúa Giê-su và mọi người từ 
chính tấm lòng của chúng ta. Cho đi từ tấm lòng thể 
hiện sự biết ơn và cảm kích chân thành về tất cả những 
gì Chúa đã ban cho chúng ta.—Alex Peterson

Giáng Sinh sẽ là một Giáng Sinh 
thật sự nhất khi chúng ta mừng nó 
bằng cách cho đi ánh sáng tình yêu 
đến với những người đang cần nó 
nhất.—Ruth Cater Stapleton

LỜI CẦU NGUYỆN GIÁNG SINH
Lạy Chúa mến yêu, xin giúp chúng con nhớ sự hạ sinh 

của Đức Giê-su để chúng con có thể chia sẻ những bài hát của 
những thiên thần, niềm vui của những mục đồng, và sự thờ phượng của 

những nhà thông thái. Xin giúp chúng con đóng cánh cửa của sự ghen ghét 
và mở cánh cửa tình yêu với cả thế giới. Xin để sự tử tế đi cùng với mỗi món 
quà và những ao ước tốt đẹp cùng với mỗi lời chúc. Xin giải thoát chúng con 

khỏi ma quỷ bởi ơn lành mà Đấng Cứu Thế đã mang đến. Nguyện xin tâm trí 
của chúng con được đong đầy bởi những suy nghĩ biết ơn và con tim 

chúng con tràn đầy sự tha thứ, vì công nghiệp của Đức Giê-su. 
A-men. —Robert Louis Stevenson

Món quà Giáng Sinh ý nghĩa không 
cần phải tốn nhiều tiền hoặc đòi hỏi 
hàng giờ để tìm kiếm trong những cửa 
tiệm lớn. Tất cả những gì cần chính 
là tấm lòng của bạn và một sự tưởng 
tượng.—Linda King



Món Quà Ta 
Tặng con

Tình yêu—đây chính là món quà đặc biệt của Ta dành tặng con. Tình yêu không biên 
giới. Tình yêu không xét đoán con bởi màu da, vẻ ngoài của con và cách con nói chuyện. 
Tình yêu cho đi. Tình yêu chia sẻ. Tình yêu quan tâm. Tình yêu mạnh mẽ, nồng ấm và ân 
cần. Tình yêu không điều kiện và vĩnh cửu.

Tình yêu kiên nhẫn trong một thế giới không khoan dung. Tình yêu thông hiểu khi những 
người khác không nhìn thấy tấm lòng của con. Tình yêu ân cần và dịu dàng khi những người 
xung quanh dường như lạnh lùng và gay gắt. Tình yêu an ủi con trong lúc buồn phiền, ủi an 
con trong lúc cô đơn và đưa tay giúp đỡ khi con kiệt sức. Tình yêu tràn ngập hạnh phúc và 
tiếng cười. Tình yêu mang đến bình an giữa lúc bão bùng. Tình yêu luôn tìm thấy con đường. 

Tình yêu của Ta luôn ở bên con—bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, ngày hoặc đêm. Tình 
yêu của Ta sẽ lặn xuống ở bất kỳ độ sâu nào để cứu vớt và đi xa đến bất cứ đâu để giải cứu. 
Tình yêu ấy không biết đến nơi dừng và giới hạn. Ta ban cho con tình yêu của Ta, không 
bờ bến và chân chính.

Tình yêu của Ta mang đến bình an trong tâm trí khi con đang bối rối, nghỉ ngơi khi con 
đang mệt mỏi, và sức mạnh khi con cảm thấy mình không thể tiếp tục. Tình yêu của Ta sẽ 
làm dịu đi những sợ hãi của con và cho con can đảm khi phải đối mặt với thất vọng. Tình 
yêu của Ta có thể chữa lành thân xác bệnh tật của con; nó có thể làm dịu những nỗi đau khổ 
và đau đớn. Tình yêu của Ta xoa dịu tâm trí của con khi băn khoăn và mệt mỏi; nó sẽ làm 
tan chảy mọi căng thẳng, lo lắng.

Tình yêu của Ta chính là món quà Giáng Sinh Ta dành tặng con.

CHÚA GIÊSU VớI TÌNH YÊU


