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chúc  mừn g  si n h  n h ật  chúa  h ài  đồn g

Cả đời tôi sống ở Bắc Bán Cầu, nên mỗi khi đồng hồ sinh học được lập 
trình sẵn nhận ra nhiệt độ giảm và ngày ngắn lại chính là dấu hiệu Giáng 
Sinh đang đến gần.

Tôi yêu thích mọi điều của Giáng Sinh—những màu sắc, những ánh 
đèn lấp lánh, những món quà, những cây Giáng Sinh, mùi hương thơm, 
những nụ cười từ những người xa lạ trao nhau, khoảng thời gian hạnh 
phúc bên những người thương yêu. Hầu hết những bài nhạc Giáng Sinh 
đều rất tuyệt vời, nhưng phải thừa nhận rằng tôi cũng rất thích những bài 
hát hơi khô khan về ý nghĩa thường được mở đi mở lại trong những khu 
mua sắm hoặc trên radio trên xe hơi.

Mặc dù tôi đã được biết Chúa Giêsu cả cuộc đời, nhưng gần đây, tôi 
nhận thấy mình chú tâm vào những hoạt động và sự hào hứng xung 
quanh dịp lễ hơn là lý do của dịp lễ. Tôi dành ít thời gian hơn so với những 
năm trước để suy ngẫm xem Chúa Giêsu muốn tôi kỷ niệm sinh nhật của 
Ngài như thế nào. Kinh Thánh không đưa ra bất kỳ sự hướng dẫn cụ thể 
nào về việc này; tuy nhiên, có một câu trong Kinh Thánh có thể cho một 
chút manh mối. Trong sách Nơkhêmia có câu: “Hãy ăn thịt béo, uống rượu 
ngon và gửi phần cho những người không có sẵn” (Nl 8:10).

Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu—khi còn ở thế gian, Ngài đã hóa nước thành 
rượu trong tiệc đám cưới (Xem Ga 2:1-11)—muốn chúng ta vui vẻ và tận 
hưởng dịp lễ. Và cũng như chính Ngài đã quên đi nỗi mệt mỏi để đến với 
người khác (Xem Mt 14:13-14), tôi nghĩ Chúa Giêsu cũng quan tâm đến 
những ai đang cô đơn, già yếu, bệnh tật, hoặc  đang gặp khó khăn, và 
Ngài muốn chúng ta chia sẻ sự cảm thông của Ngài với những ai chúng 
ta có thể chia sẻ. Nếu chúng ta cố gắng hết sức để thực hiện cả hai điều 
trong lời khuyên, tôi nghĩ kết quả sẽ rất gần với những gì Chúa Hài Đồng 
ao ước.

Chúc bạn và gia đình một Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc!
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Ngôi sao 
Giáng Sinh

Susan Davis

Tôi luôn rất yêu thích những cây 
trạng nguyên lá xanh bông đỏ, và 
nhờ những màu sắc đầy sức sống 
ấy mà cây trạng nguyên có được 
một vị trí trong những vật trang trí 
Giáng Sinh. Thế nhưng còn nhiều 
điều hơn thế nữa từ câu chuyện về 
cây trạng nguyên…

Theo truyền thuyết Mexico, ở 
vào thế kỷ 16, một bé gái nông 
dân nghèo tên Maria đã rất buồn 
vào đêm Vọng Giáng Sinh vì cô 
bé không có món quà nào để đặt 
trước bàn thờ của hài nhi Giêsu 
trong ngôi nhà thờ của làng. Khi 
cô bé bước đến nhà thờ, buồn bả 
vì chính sự nghèo túng của mình 
đã khiến cô bé thậm chí không có 
được món quà nào dù là nhỏ nhất 
để dâng cho Chúa, người em bà 
con của cô bé đã an ủi cô rằng bất 
cứ điều gì cô bé dâng lên bằng tấm 
lòng, dù là nhỏ thế nào, cũng sẽ 

được Chúa Giêsu chấp nhận, miễn 
là món quà ấy được dâng tặng với 
tình yêu.

Được động viên bởi suy nghĩ ấy, 
Maria chạy quanh nhà thờ, hái hoa 
dại và bó lại thành một bó nhỏ. Cô 
bé biết món quà không lớn lao gì, 
nhưng cô bé cầu nguyện rằng món 
quà của mình sẽ chất chứa được 
tất cả những tình cảm yêu thương 
trong trái tim của bé. Khi bước lên 
bàn thờ để dâng lễ vật, cô bé bị 
một số người rầy la khi thấy bó hoa 
dại của cô bé không tương xứng 
với Hài Nhi Thần Thánh.

Tuy nhiên, vẫn kiên quyết dâng 
tặng bó hoa nhỏ của mình, Maria 
bước đi một cách mạnh dạn lên 
phía trước nhà thờ, quỳ xuống, và 
đặt bó hoa bên những bức tượng 
Giáng Sinh. Theo truyền thuyết, 
bó hoa dại bùng cháy và hóa 
thành những bông hoa đỏ rực, và 
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tất cả những giáo dân có 
mặt đều công nhận rằng 
họ đã nhìn thấy phép lạ 
Giáng Sinh. Bởi vì điều 
này, và thực tế rằng hoa 
trạng nguyên nở vào dịp 
Giáng Sinh, nên ở Mêxicô, 
nó được xem là “flor de 
Noche Buena”, hay còn gọi 
là “hoa Vọng Giáng Sinh”.

Những thầy tu dòng 
Phanxicô bắt đầu dùng 
những bông hoa trạng 
nguyên trong những vật 
trang trí Giáng Sinh của 
mình trong suốt thế kỷ 17. 

Hình dạng của bông hoa 
và những chiếc lá chính là 
sự gợi nhớ về Ngôi sao Bê 
lem đã dẫn ba nhà thông 
thái đến nơi Đấng Cứu Thế 
được sinh ra. Những chiếc 
lá đỏ tượng trưng cho máu 
của Chúa Giêsu, và những 
chiếc lá xanh chính là lời 
hứa về một cuộc sống 
vĩnh hằng.

Thật sự như được tiếp 
sức khi chúng ta phát 
hiện ra rằng, ẩn sâu trong 
những màu sắc xanh, 
đỏ đập vào mắt, còn có 

Rung 
Chuông

Chúng ta hãy cất lên bài nhạc Giáng Sinh...
Tiếng kèn của niềm vui và sự tái sinh.
Mỗi chúng ta hãy thử hát một bài hát bên trong tâm hồn,
Để mang đến bình an cho nhân loại trên mặt đất.
—Mildred L. Jarrell

Sẽ là chưa đủ khi Đấng Cứu Thế được sinh ra
Phía dưới ánh sao chiếu sáng,
Và thế giới đắm trong buổi sáng thiêng liêng
Trong vùng hạnh phúc.
Ngài phải được sinh ra trong tâm hồn
Trước khi Ngài trở lại ngai vàng,
Và mang đến ngày yêu thương và tốt lành,
Sự ngự trị của tình anh em giống như Đấng Cứu Thế.
—Mary T. Lathrop ■

những lời nhắc nhớ sâu xa 
để ta có cái nhìn sâu sắc 
hơn vào ý nghĩa của các 
truyền thống khác quanh 
Giáng Sinh. Nguyện xin 
cho chúng ta luôn nhớ 
rằng Thiên Chúa có thể 
biến những nỗ lực thậm 
chí là khiêm tốn nhất của 
chúng ta thành những 
bông hoa rực cháy công 
bố tình yêu của Ngài dành 
cho tất cả nhân loại. 1
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Rung 
Chuông

Hãy để cho niềm vui Giáng 
Sinh chạm đến tâm hồn bạn, 
cho dù là tiếng chuông, những 
bài hát Giáng Sinh hoặc sự 
thinh lặng nơi tâm hồn bạn. 
Có rất nhiều điều để kỷ niệm: 
Chúa Giêsu được sinh ra!

Thế giới tràn ngập những 
âm thanh của Giáng Sinh. Nếu 
bạn lắng nghe bằng đôi tai 
bên ngoài, bạn sẽ nghe thấy 
những bài nhạc Giáng Sinh, 
tiếng chuông, và tiếng cười 
đùa, và có thể là âm thanh 
thổn thức của sự cô đơn. Nếu 
bạn lắng nghe bằng đôi tai 
bên trong tâm hồn, bạn sẽ 
nghe thấy tiếng của những 
đôi cánh của thiên thần, âm 
thanh lặng im của sự trông 
đợi nơi tâm hồn, và âm thanh 
thiêng liêng của sự thinh lặng 
sâu lắng nhất, tiếng thầm thì 
rung động của Lời vĩnh hằng.

Thế giới ngập tràn những 
khung cảnh Giáng Sinh. Nếu 
bạn nhìn bằng đôi mắt thông 
thường, bạn sẽ nhìn thấy 
những cây Giáng Sinh được 
trang trí đèn rực rỡ, những 
ngôi sao lấp lánh, những 

ngọn nến cháy sáng, và chiếc 
nôi. Nếu bạn nhìn bằng đôi 
mắt bên trong tâm hồn, bạn 
sẽ nhìn thấy ngôi sao Bê-lem 
trong chính tâm hồn bạn.—
Biên tập lại từ bài viết của Anna 
May Nielson

Hãy rung những chiếc 
chuông Giáng Sinh, rung vang 
rộn ràng,

Hãy nói cho cả thế giới rằng 
Chúa Giêsu là Vua,

Cùng hô vang thật to
Câu chuyện mừng vui, chào 

mừng Đức Chúa!

Hãy rung những chiếc 
chuông Giáng Sinh, âm vang 
khắp gần xa,

Đây là sinh nhật của Đức 
Giêsu.

Loan truyền tin vui đến 
người già trẻ nhỏ,

Hãy nói bằng mọi loại ngôn 
ngữ.

Hãy rung những chiếc 
chuông Giánh Sinh, âm thanh 
vang to và dài,

Thông điệp của bạn thật 
ngọt ngào, ngân vang và kéo 

dài,
Hỡi tất cả mọi dân dộc, hãy 

cùng hát,
Hãy lặp lại câu chuyện được 

kể bằng tiếng chuông vang.—
Minna Louise Hohman (Bài hát 
này  của Minna Hohman được 
phỏng theo bài “Bài hát của 
những chiếc chuông”, của tác 
giả Peter J. Wilhousky (1936), 
vốn dĩ được dựa theo bài hát 
mừng Năm Mới của Ukrainian 
“Shchedryk”, của tác giả Mykola 
Leontovych (1916).

Giữa đêm khuya đầy sao, 
những thiên thần mở màn 
trời giống như việc bạn mở 
món quà Giáng Sinh lấp lánh. 
Kế đến, ánh sáng và niềm vui 
tuôn ra từ Thiên Đàng, cũng 
giống như nước trào ra từ 
chiếc đập bị vỡ, những thiên 
thần bắt đầu hô to và ca bài 
hát mang thông điệp rằng Hài 
nhi Giêsu đã được sinh ra. Thế 
gian đã có một Vị Cứu Tinh! 
Những thiên thần gọi đó là 
“Tin Mừng”, và đó quả là tin 
mừng.—Larry Libby
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phỏng theo bài viết của Peter Amsterdam

TÌnh huỐng TIẾn 
ThOÁI LƯỠng nAn

Thế giới mà cha mẹ nơi trần thế của 
Đức Giêsu, bà Maria và ông Giuse sống 
rất khác thế giới ngày hôm nay của chúng 
ta, và có thể cả hai còn rất trẻ khi đính 
hôn cùng nhau. Vào thời Israel cổ xưa, 
đôi trai gái được xem là đã đính hôn khi 
người nam trao cho người nữ một lá thư 
hoặc một ít tiền, không quan trọng là ít 
hay nhiều, và được trao trực tiếp hay nhờ 
người trao hộ. Và bên cạnh đó, anh ta còn 
phải tuyên bố trước mặt những người làm 
chứng rằng mình có ý cưới cô gái ấy làm 
vợ. Trong thời gian đính hôn, bản giao 
ước hôn nhân được viết và được thỏa 
thuận. Một khi người phụ nữ đã đính hôn, 
về mặt pháp lý, cô ấy đã được xem là vợ 
của người đàn ông.

Trong khoảng thời gian đính hôn của 
Maria, sau khi bản hôn ước đã được lập 
với Giuse, cô được thiên thần Gabriel đến 
viếng thăm và báo cho cô biết cô được 
đẹp lòng Thiên Chúa và sẽ thụ thai một 
người con trai, chính là Con Trai của Đấng 
Tối Cao. Cô hỏi làm thế nào mình có thể 
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thụ thai khi cô vẫn còn là một trinh nữ. 
Gariel nói với cô rằng Thánh Thần sẽ ngự 
xuống trên cô, và quyền năng của Đấng 
Tối Cao sẽ rợp bóng trên cô. Gabriel tiết 
lộ cho cô biết đứa con mà cô mang thai là 
từ Chúa không hề liên quan đến việc vợ 
chồng (Xem Lc 1:35).

Rõ ràng Maria cần phải quyết định. 
Cô ấy sắp mang thai khi đang trong giai 
đoạn đính hôn, trước khi về chung sống 
với chồng. Nếu cô bằng lòng với những 
gì thiên thần nói, nhẹ nhất là cô sẽ làm 
chồng cô đau lòng, hủy hoại nghiêm 
trọng danh tiếng của cô, làm cho cha mẹ 
và gia đình cô phải xấu hổ, và làm ảnh 
hưởng xấu đến mối quan hệ với người 
dân trong làng. Maria đã chọn chấp nhận 
hậu quả khi cô nói: “Này tôi là nữ tỳ của 
Chúa; tôi xin vâng theo những lời sứ thần 
truyền” (Lc 1:38). Đây chính là một bước 
nhảy đức tin vô cùng xa của cô.

Và việc ấy đúng là có hậu quả. Giuse đã 
rất thất vọng khi biết Maria có thai. Kinh 
Thánh cho biết: “ông toan tính” (Mt 1:20), 



8

ông suy nghĩ cẩn trọng về 
điều ấy. Theo nghĩa Hy Lạp, 
từ “toan tính”, có nghĩa là 
một sự “giận dữ, một sự 
tức giận sôi người”. Ông 
không hề suy nghĩ được 
nguyên nhân gì ngoại 
trừ nguyên nhân Maria 
đã không chung thủy với 
ông. Trong tâm trí ông, cô 
đã không giữ vẹn lời thề 
hôn ước và đã ngoại tình. 
Giuse là một người đàn 
ông bình thường, vì thế, 
lẽ dĩ nhiên, ông cảm thấy 
đau lòng và tức giận.

Nhưng Kinh Thánh cho 
biết ông là một người công 
chính. Ông không muốn 
mọi người biết chuyện 
của cô hoặc làm cô phải 
hổ thẹn, vì thế, ông đã 
quyết định bỏ cô một cách 
kính đáo. Chính sau khi 
ông đưa ra quyết định bỏ 
lại cô một cách âm thầm, 
ông đã nằm mơ và được 
thiên thần báo cho biết 
đứa trẻ trong bụng Maria 
được tạo ra bởi Thần Khí 
và ông không nên sợ hãi 
việc nhận Maria về làm vợ. 
Ngay chính lúc ấy, Giuse 
đã phải quyết định: ông 
có nên tin vào giấc mơ ấy 
không? Giống như Maria, 
ông đã bước đi bằng lòng 
tin. Thiên Chúa đã bày tỏ 

cho ông biết phải làm gì 
và ông đã phải lựa chọn 
tin và trông đợi nơi Chúa 
hay không. Thật cảm kích 
vì ông đã có lòng tin và 
can đảm để tin và hành 
động theo những gì Thiên 
Chúa đã cho ông biết.

Giuse và Maria, mỗi 
người đều đối mặt với một 
tình huống riêng vô cùng 
khó xử. Cả hai đã thể hiện 
lòng tin và sự cam đảm 
mạnh mẽ. Cả hai lựa chọn 
theo Chúa dù hiểm nguy, 
và chính nhờ sự lựa chọn 
của họ, Thiên Chúa đã có 
thể dùng họ để thực hiện 
lời hứa chúc phúc cho thế 
gian của Ngài.

Lẽ dĩ nhiên, không ai 
biết chính xác làm thế 
nào Maria mang thai hài 
nhi Giêsu ngoại trừ chính 
Thiên Chúa, Đấng đã tạo 
dựng nên vũ trụ. Điều 
chúng ta biết được chính 
là Thiên Chúa đã tạo nên 
một người từ hai tạo vật, 
thánh thiện và mang bản 
tính con người, vừa là 
Chúa và vừa là con người. 
Điều này chưa từng xảy 
ra trước đó. Luca nói rằng 
Thần Khí, quyền năng của 
Chúa đã ngự xuống trên 
Maria và rợp bóng trên bà. 
Ông đã sử dụng từ như thế 

khi viết về sự biến hình của 
Đức Giêsu khi ông nói đám 
mây đã rợp bóng trên họ 
và có tiếng từ đám mây 
phát ra: “Đây là Con Ta, 
người đã được Ta tuyển 
chọn, hãy vâng nghe lời 
Người” (Lc 9:35). Thần Khí 
của Chúa đã rợp bóng trên 
Maria và mang đến Đấng 
được lựa chọn, Con của 
Chúa, Đức Giêsu Cứu Thế.

Chính nhờ sự sẵn lòng 
của Giuse làm theo những 
gì Chúa đã cho ông biết 
rằng đứa con của Maria 
chính là thuộc dòng dõi 
Đavít (Xem Mt 1:1). Chính 
nhờ sự sẵn lòng của Maria 
vâng phục những gì Thiên 
Chúa bảo cô làm mà cô 
mang thai Con Thiên Chúa 
(Xem Mc 1:1). Và chính nhờ 
Chúa Giêsu, Con Thiên 
Chúa, mà nhân loại được 
cứu rỗi (Xem Tt2:13-14).

Đôi lúc, có thể bạn cảm 
thấy khó khăn khi hành 
động theo sự thúc bảo 
của Chúa. Khi điều ấy xảy 
ra, hãy nhớ đến Maria và 
Giuse. Đôi khi, Thiên Chúa 
kêu gọi chúng ta bước đi 
bằng lòng tin và làm theo 
những gì Thần Khí Ngài 
chỉ dẫn. Bạn sẽ không bao 
giờ biết kết quả sẽ là như 
thế nào. 1
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Tất cả những gì Chúa Giêsu 
đã làm trên thế gian hẳn phải 
vô cùng quan trọng nên phải 
chính Con Một Thiên Chúa 
xuống thế để thực hiện. 
Nhưng khi rà soát lại những 
việc vô cùng quan trọng ấy, 
bạn sẽ thấy rằng không phải 
tất cả đều là những việc mà 
hầu hết mọi người nơi thế 
gian gọi là “ngoạn mục”. Rất 
nhiều điều Ngài đã làm—
những sự biến đổi thuộc về 
tinh thần—rất ít hoặc hầu 
như không có sự phô trương 
ầm ỹ. Rất nhiều điều trong số 
đó, ví dụ như Ngài chứng thực 
cho Nicodemus thấy (Xem Ga 
3:1-21), hoặc việc Ngài tha thứ 
cho người phụ nữ ngoại tình 
(Xem Lc 7:37-38, 48), hoặc việc 
Ngài chạm mặt với người phụ 
nữ bên giếng nước, không hề 
là việc nổi trội gì cả theo lẽ 
thường.

Những cơ hội để nhìn thấy 
phép lạ do Ngài tạo rarõ ràng 
hơn khi Ngài dạy và chữa lành 

giữa những đám đông, chẳng 
hạn như khi Ngài cho năm 
ngàn người ăn (Xem Ga 4:1-
29). Thế nhưng Ngài cũng đã 
dành thời gian và sự tập trung 
trong những giây phút ấy, khi 
trái tim Ngài, tinh thần Ngài 
nối kết với từng trái tim và tinh 
thần của mỗi một người hoặc 
một nhóm nhỏ những người.

Kinh Thánh đã ghi lại vài 
phép lạ thay đổi cuộc đời 
mà Chúa Giêsu đã thể hiện 
nơi tinh thần của dân chúng 
những phép lạ không đòi hỏi 
một sự đầu tư to lớn về thời 
gian, vật chất hoặc nỗ lực. 
Ngài sẵn sàng khi cơ hội đến, 
và Ngài trung tín truyền rao lẽ 
thật, tình yêu, lòng thương xót, 
sự tha thứ làm nâng dậy trái 
tim đau khổ hoặc tâm trí đang 
rối bời hoặc tinh thần đang lạc 
lối. Món quà của Ngài chính là 
tình yêu vô điều kiện có thể 
mang đến niềm hy vọng, ánh 
sáng và lẽ thật.

Nếu chúng ta có thể noi 

theo gương Ngài bằng cách 
trao cho những ai đang khó 
khăn sự quan tâm và giúp đỡ 
theo những cách Ngài chỉ cho 
chúng ta thấy, thì Giáng Sinh 
năm nay có thể là Giáng Sinh 
mà Ngài mong muốn. Chúng 
ta càng noi gương Ngài, đời 
sống tinh thần của chúng 
ta càng trở nên dồi dào. Khi 
chúng ta làm những gì chúng 
ta có thể để thể hiện tình yêu 
của Ngài cho tha nhân, Ngài sẽ 
giúp chúng ta hiểu rõ hơn kế 
hoạch của Ngài trong cuộc đời 
của chúng ta.

Việc để Ngài sử dụng bạn 
để chia sẻ tình yêu của Ngài 
chính là món quà mà Ngài 
mong muốn nhận được nhất 
trong ngày sinh nhật của Ngài. 
Đó là một món quà bạn có thể 
cho đi cho dù bạn đang làm gì, 
và đó là món quà duy nhất chỉ 
có bạn mới có thể tặng Ngài, 
bởi vì món quà ấy chính là trái 
tim luôn sẵn lòng của chính 
bạn. 1

Maria Fontain, được biên tập lại
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Bài Hát 
Giáng Sinh

Điều gì đến trong tâm trí bạn 
khi bạn nghĩ về Giáng Sinh? Có 
lẽ là những món quà, những cây 
thông xanh, những bóng đèn, 
cây nhựa hồi, những món ăn, sự 
hạ sinh của Hài Nhi Giêsu, một 
năm sắp đến, sự chấm dứt của 
quá khứ, và có thể còn rất nhiều 
điều, như một bài hát Giáng 
Sinh chẳng hạn.

Một câu chuyện nổi tiếng về 
ông Scrooge, một người keo kiệt 
và xấu tính thường được nhắc lại 
suốt nhiều năm kể từ tác phẩm 
của tác giả Charles Dicken được 
xuất bản vào năm 1843. Đối với 
nhiều người, câu chuyện này đã 
trở thành một biểu tượng của 
Giáng Sinh, tuy nhiên trong khi 
hầu hết mọi người trong chúng 
ta đều quen thuộc với tính cánh 
tham lam, bủn xỉn, nhẫn tâm 
của nhân vật Ebenezer Scrooge, 
bản thân chúng ta có thường áp 
dụng bài học của câu chuyện 
này trong cuộc sống của mình 
hay không?

Câu chuyện đã lấy hình ảnh 
một người bủn xỉn keo kiệt và 

biến đổi ông hoàn toàn theo 
hướng tốt đẹp hơn. Trước khi 
thay đổi, ông là hiện thân của 
những đức tính trái ngược với 
những đức tính tượng trưng cho 
Giáng Sinh—yêu thương, nhân 
hậu, tử tế, không ích kỷ, cảm 
thông, quan tâm những người 
xung quanh. Mặc dù Scrooge 
có thể là một đại diện hơi quá 
về tính bủn xỉn, nhưng ông lại 
là một sự ẩn dụ cho chính tính 
keo kiệt nơi chính bản thân mỗi 
chúng ta.

Chẳng phải có một chút sự 
ích kỷ trong tất cả chúng ta sao? 
Những mục tiêu bị chệch hướng 
đôi chút, những lý tưởng cao 
vời theo thời gian bị lãng quên? 
Có khi nào chúng ta đi lướt qua 
người khác và không có được 
một lời nói hoặc một ánh mắt 
nhìn tử tế, khi họ đi ngang qua 
cuộc đời chúng ta bởi vì chúng 
ta quá tập trung vào những việc 
khác?

Chúng ta không phải đợi 
cho đến khi mình trở thành một 
người ích kỷ vô cùng keo kiệt 

như Scrooge rồi mới quyết định 
mình cần phải thay đổi. Sẽ chẳng 
phải tuyệt vời hơn sao nếu mỗi 
dịp Giáng Sinh, chúng ta có thể 
thành thật nhìn nhận bản thân, 
nhìn những gì trong quá khứ, 
những gì chúng ta đang làm 
trong hiện tại, và những mục tiêu 
cho tương lai, và nhìn nhận xem 
điều gì thật sự quan trong đối với 
chúng ta?

Bằng hành động tuyệt đối vì 
tình yêu và vô vị lợi, Thiên Chúa 
đã gửi Chúa Giêsu xuống thế 
gian cùng với chúng ta, và rồi 
chết cho chúng ta để chúng ta 
có được ơn cứu độ vĩnh cửu. Vào 
dịp Giáng Sinh, chúng ta kỷ niệm 
việc ban tặng món quà tuyệt vời 
này. Chúng ta không bao giờ có 
thể hy vọng trả lại hết cho Ngài, 
nhưng Chúa Giêsu nói: “mỗi lần 
các người làm như thế cho một 
trong những anh em bé nhỏ 
nhất của Ta đây, là các ngươi đã 
làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40). 
Mỗi một lời nói và hành động tử 
tế được làm vì tình yêu—không 
phải vì một nguyên do hay vì lợi 

Natalie Anne Volpe
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ích bản thân, mà bởi vì hành 
động ấy sẽ giúp đỡ ai đó 
khác—cuối cùng sẽ giúp đỡ 
cho chính chúng ta, thường 
là theo những cách chúng ta 
ít ngờ đến nhất.

Thông qua việc lấy Chúa 
Giêsu làm hình mẫu, chúng 
ta có thể hy vọng phản ánh 
được những đức tính cao đẹp 
giữ cho chúng ta được hạnh 
phúc và làm chúng ta trở 
thành ơn lành cho những ai 
xung quanh chúng ta và làm 
cho bản thân trở thành một 
người tốt hơn.

Hãy đặt ra một mục tiêu—
và không phải chỉ trong dịp 
Giáng Sinh—hãy nhìn lại một 
chút và đánh giá lại cuộc sống, 
những giá trị và phân định 
xem điều gì đang thúc đẩy 
mọi hành động của chúng 
ta. Chúng ta hãy tận hưởng 
mọi khoảnh khắc mình có, và 
tận dụng mọi cơ hội để giúp 
đỡ người khác, bởi vì, suy cho 
cùng đó mới là những gì thật 
sự quan trọng. 1

Tôi luôn nghĩ về lễ Giáng Sinh như một khoảng thời gian tuyệt 
đẹp; một khoảng thời gian vui vẻ, yêu thương, tha thứ và tử 
tế; khoảng thời gian duy nhất mà tôi biết trong suốt một năm 
dài, khi mọi người có vẻ như thoải mái mở rộng con tim đang 
đóng chặt của mình, và nghĩ về những người thiệt thòi hơn họ 
như thể tất cả thật sự đều là những người cùng trên con đường 
đi đến sự chết, thay vì nghĩ về họ như những người thấp kém 
hơn không cùng tầng lớp với mình.—Cháu của Scrooge, trong 
A Christmas Carol, của tác giả Charles Dickens

NhữNg MóN quà đặc biệt
Một cái bắt tay siết chặt một trái tim yếu đuối
Một lời tử tế với một người cô đơn,
Một nụ cười nồng hậu với một trái tim đau khổ,
Một sự quan tâm chân thành với những ai đang khó khăn,
Một sự cảm thông với những người bị lãng quên,
Một suy nghĩ ủi an dành cho người đau khổ,
Một sự tôn trọng đối với phẩm giá của người khác,
Một sự bảo vệ cho quyền lợi của những cá nhân,
Một lời làm chứng giúp đỡ cho một linh hồn đang tìm kiếm
Và một Giáng Sinh Vui Vẻ dành cho tất cả mọi người.
—Khuyết danh

Một daNh sách giáNg siNh
Ít sợ hãi, nhiều hy vọng hơn;
Ăn ít, nhai nhiều hơn;
Ít than van, hít thở nhiều hơn;
Những lời sáo rỗng ít, những lời quan trọng nhiều. 
Ghét ít, yêu thương nhiều hơn;
Và tất cả mọi điều tốt đẹp là của bạn.
—Châm ngôn Thụy Điển

Hãy để tôi không bao gói, chất đống, đóng hộp, bỏ túi, cột chặt, 
khâu kín, bọc lại, dán kín, giữ kỹ Giáng Sinh.
Giáng Sinh mà bị giữ kỹ sẽ có thể bị mốc.
Hãy để tôi cho đi Giáng Sinh, mở bung, bằng những cái ôm 
chứa chan tình cảm. Hãy để tôi chia sẻ, nhảy múa, sống Giáng 
Sinh một cách khiêm tốn, vui vẻ, sẵn sàng đáp trả bằng vòng 
tay đầy ắp, bằng những bước đi không mỏi mệt, và bằng những 
ánh mắt long lanh. 
Giáng Sinh được cho đi sẽ luôn tươi mới—thậm chí cho đến 
khi nó lại đến lần sau.
—Linda Felver



trò chơi đố chữ
Giáng Sinh

Chris Hunt

thiên thần gabriel: “Sứ thần liền nói: 
‘Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp 
lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ 
thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là 
Giêsu” (Lc 1:30-31).

Trong trò chơi đố chữ, người chơi im lặng trong khi khán giả đoán xem anh ta hoặc cô ta 
muốn nói đến “ai”. Những người chơi trong Giáng Sinh đầu tiên có thể xuất hiện như thế này:

[Ngạc nhiên và hơi 
lo lắng]

Mary: “Sứ thần nói với [Mary]: ‘Mừng 
vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức 
Chúa ở cùng bà.’
Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời 
chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1:28-29)

[Trấn tĩnh và 
an ủi]

[Nhảy lên nhảy 
xuống vì vui]

gio-an tẩy giả vẫn còn trong bụng mẹ: 
“Bà Êlizabét vừa nghe tiếng bà Maria 
chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và 
bà được tràn đầy Thánh Thần” (Lc 1:41).

[Đẹp lòng]

Êlizabét: Bà Êlizabét được tràn đầy Thánh 
Thần, liền kêu lên lớn tiếng và nói rằng: 
‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ 
nữ, và người con em đang cưu mang 
cũng được chúc phúc’” (Lc 1:41-42).

[Kiên quyết]
giuse: “Ông Giuse từ thành Nadarét…lên 
thành Bêlem…. Ông lên đó khai tên cùng 
với người đã đính hôn với ông là bà Maria, 
lúc ấy đang có thai” (Lc 2:4-5).

[Nhẹ nhõm và 
hạnh phúc]Maria: “Bà sinh con trai đầu lòng” (Lc 2:7).

[Sợ hãi]

[Vui mừng]
Những thiên thần:  “Bỗng có 
muôn vàn thiên binh hợp với sứ 
thần cất tiếng ngợi khen Thiên 
Chúa rằng: ‘Vinh danh Thiên 
Chúa trên trời, bình an dưới thế 
cho loài người Chúa thương!’” 
(Lc 2:13-14).

[Tò mò] 

Những người chăn chiên, sau 
khi nghe thiên thần loan báo: 
“Khi các thiên sứ từ biệt mấy 
người chăn chiên để về trời, 
những người này bảo nhau: 
‘Nào chúng ta sang Bêlem, để 
xem sự việc đã xảy ra, như Chúa 
đã tỏ ra cho ta biết’. Họ liền hối 
hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà 
Maria, ông Giuse, cùng Hài Nhi 
được đặt nằm trong máng cỏ 
(Lc 2:15-16).

[Bao dung] thiên chúa: “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” (Ga 3:16).

Những người chăn chiên: 
“Trong vùng ấy, có những người 
chăn chiên sống ngoài đồng và 
thức đêm canh giữ đàn vật. Và 
kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, 
và vinh quang của Chúa chiếu 
tỏa chung quanh, khiến họ kinh 
khiếp hãi hùng” (Lc 2:8-9).
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lời 
cầu nguyện 
giáng sinh

Lạy Chúa Giêsu, Giáng Sinh 
năm nay con muốn dâng Ngài 

món quà chính là trái tim của con. 
Xin đến trong cuộc sống của con 
và đong đầy con bằng tình yêu 
vô điều kiện của Ngài, tình yêu 

đứng vững trong những lúc 
thử thách.

13

những Kỷ niệm 
giáng Sinh

Iris Richard

Tôi được sinh ra vào năm 
1955, chỉ mười năm sau 
Chiến Tranh Thế Giới II, khi 
những gian khổ thời chiến 
tranh vẫn còn rất rõ trong 
tâm trí của mọi người. Ông 
tôi đã từng nói với bọn trẻ 
chúng tôi về những gian 
khổ và những cơn đói cùng 
cực trong những ngày 
ấy, và những khó khăn để 
sống sót trong suốt những 
tháng mùa đông lạnh cóng 
dài dai dẳng.

Thị trấn của chúng tôi 
nằm ngay trung tâm của 
khu công nghiệp Đức, và 
mọi thứ bị phủ đầy bởi 
những lớp bụi nâu có vẻ đã 
rất lâu ngày từ những nhà 
máy thép. Vào mùa xuân, 
cỏ và những chồi cây xanh 

nhanh chóng chuyển sang 
màu nâu, và màu trắng của 
tuyết vào mùa đông cũng 
thế, khiến cho lớp áo trắng 
của nó trông cũ đi chỉ sau 
một ngày.

Vào ngày Chủ nhật đầu 
tiên của tháng 12, gia đình 
của chúng tôi luôn quây 
quần quanh chiếc bàn 
trong căn bếp nhỏ của căn 
hộ. Mẹ tôi, em gái tôi Petra 
và tôi thắp cây nến đầu 
tiên trong vòng hoa 
Mùa Vọng (bốn tuần 
trước Giáng Sinh) và 
hát những bài hát 
Giáng Sinh trong khi 
tâm trí của chúng 
tôi bay xa , rất xa khỏi 
thành phố đầy bụi để 
gặp ba nhà thông thái 

đang thực hiện chuyến 
hành trình trên lưng lạc 
đà. Mỗi một tuần, một cây 
nến mới được thắp lên, 
bình an và niềm vui đong 
đầy tâm hồn của chúng tôi 
khi câu chuyện về máng cỏ 
được dành cho sự hạ sinh 
của Đấng Cứu Thế trở nên 
sống động.
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Sau đó là sự kiện được 
chờ mong chính là làm 
bánh Giáng Sinh—thật sự 
đặc biệt, vì bơ, các loại hạt, 
và trứng rất ít chỗ bán, và 
chocolate là rất hiếm. Khi 
mùi hương thơm ngon 
ngào ngạt của những chiếc 
bánh quy mới ra lò, chúng 
tôi cẩn thận xếp mỗi một 
mẻ bánh vào những chiếc 
hộp thiếc to.

Vào buổi sáng Giáng 
Sinh, chúng tôi đi xem cây 
Giáng Sinh mà bố mẹ đã 
chuẩn bị vào đêm hôm 
trước. Tất cả chúng tôi đều 
nằm bò trong phòng khách 
khi bố thắp từng cây nến 
một bằng que diêm dài.

Thật vui làm sao khi 
tìm thấy những đôi vớ 
được nhét đầy những 
chiếc bánh quy ở nhà làm, 
những loại hạt, chocolate, 
những quả cam, táo, và 
những chiếc áo đầm mới 
được móc dành cho những 
cô búp bê của chúng tôi. 
Ngoài ra còn có bút sáp tô 
màu, sách tô màu, những 
chiếc nón, găng tay và 
khăn choàng cổ.

Ngày ấy là những ngày 
của những niềm vui rất 
giản đơn và những món 
đồ chơi làm bằng tay. 
Những ký ức chính là 
điều nhắc tôi nhớ việc 
tìm kiếm những giá trị 

thật sự, mối quan hệ 
giữa người với nhau và 
những điều lâu dài—đặc 
biệt trong thế giới vội vã 
mà chúng ta đang sống, 
toàn là những máy móc 
kỹ thuật cao và những 
hoạt động vui chơi qua 
màn hình. Những ký ức 
ấy cũng nhắc tôi biết mở 
to mắt để nhìn thấy nhu 
cầu của tha nhân, để yêu 
thương và chia sẻ. Đó là 
những điều làm cho mùa 
Giáng Sinh trở thành một 
Giáng Sinh thật sự khó 
quên, để lại một dấu ấn 
đẹp nơi ký ức của những 
con trẻ và những ai chúng 
ta gặp. 1

một mái nhà che nắng 
che mưa, hoặc thậm chí 
là đủ ăn. Chúng ta hãy 
cầu nguyện cho những 
ai đang bệnh tật, cô đơn, 
mất mát, hoặc cùng khổ, 
và chúng ta hãy thể hiện 
tình đoàn kết bằng cách 
trao cho họ sự giúp đỡ 
tình bằng hữu nhiều nhất 
chúng ta có thể.

Trái tim của Giáng Sinh 
chính là một trái tim cho 
đi, một trái tim rộng mở 

biết nghĩ đến tha nhân 
trước tiên.
—George Matthew Adams 
(1878-1962)
 

 Tôi Thắp sáng ngọn nến 
Trong lời cầu nguyện…
Một năm mới sắp đến. 
Chúng ta hãy dâng những 
niềm hy vọng và trông đợi 
của chúng ta lên cho Chúa, 
và tin tưởng rằng Ngài sẽ 
bước đi cùng chúng ta 
trên con đường phía trước. 
(Xem Tv 16:11)

(Tiếp theo trang 15)

Hãy bước cùng con, lạy 
Chúa,
Trong đêm tối và trong 
ngày rực sáng nhất.
Xin ở bên con, lạy Chúa,
Xin nắm lấy tay con và dẫn 
con đi trên đường đời của 
con.
—Estelle White (1925-2011) 1
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Ánh nẾn
Những khoảnh khắc yên tĩnh
Abi May 

Ký ức cũng giống như một 
ngọn nến, cháy sáng nhất 
vào dịp Giáng Sinh.
—Charles Dickens (1812-
1870)

 Tôi Thắp sáng ngọn nến 
Vọng giáng sinh này 
Trong sự Trông đợi…
Sự thật là chúng ta không 
biết chính xác ngày Chúa 
Giê-su được sinh ra thì 
cũng không có gì quan 
trọng; điều quan trọng 
chính là Ngài đã được sinh 
ra. Giữa tất cả những bộn 
bề, chúng ta hãy dừng lại 
để suy ngẫm về Đấng Cứu 
Thế, Đấng đã sống, đã chết 
và đã sống lại vì chúng ta. 
(Xem Rm 14:9)

Hãy dành thời gian, hãy 
chậm lại, đứng yên, thức 
tỉnh để nhận ra Điều Huyền 
Bí Nhiệm Mầu trông có vẻ 
rất tầm thường nhưng 
lại là một món quà tuyệt 

vời.—Edward Hays (1932), 
A Pilgrim’s Almanac

 Tôi Thắp sáng ngọn nến 
Trong sự Tạ ơn…
Niềm vui và nỗi buồn, 
thành công và thất bại, 
thành tựu và thất vọng 
của quá khứ giờ đây đã ở 
sau lưng chúng ta. Hãy tạ 
ơn về tất cả những đều 
ấy, biết rằng “Thiên Chúa 
có ý định tốt đẹp” (Xem St 
50:20)

Hãy nuôi dưỡng thái độ 
biết ơn, và tạ ơn về mọi 
điều đã xảy ra với bạn, biết 
rằng mọi bước đi tiến về 
phía trước là mỗi bước tiến 
đến để đạt được điều gì đó 
to lớn hơn và tốt hơn hoàn 
cảnh hiện tại của bạn.
—Brian Tracy (1944)

 Tôi Thắp sáng ngọn nến 
Trong sự Tưởng nhớ…
Là lẽ thường tình khi tổ 

chức những buổi tưởng 
niệm trong suốt Mùa 
Vọng. Cho dù sự tưởng 
niệm ấy là một mình hay 
làm cùng ai đó, chúng ta 
hãy nhớ đến những người 
đã ra đi trước chúng ta.

Họ sẽ lớn lên chứ không 
già đi, chính chúng ta là 
những người ở lại mới già 
đi:

Tuổi tác sẽ không ảnh 
hưởng đến họ, năm 
tháng cũng không thể 
làm gì được họ.

Khi mặt trời lặn xuống và 
vào buổi bình minh,

Chúng ta sẽ nhớ về họ.
—Laurence Binyon (1869-
1943)

 Tôi Thắp sáng ngọn nến 
Trong Tình đoàn kếT…
Không phải ai cũng đều 
có được may mắn có được 
một gia đình hạnh phúc, 
(Tiếp theo ở trang 14)
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Tại sao lại có 
giáng Sinh?
được kể lại bởi Keith Phillips

Có một người đàn ông 
không tin vào Chúa, và 
ông ta không ngần ngại 
cho mọi người biết cảm 
nghĩ của ông về tôn giáo 
vào những ngày nghỉ lễ 
của tôn giáo, như Giáng 
Sinh chẳng hạn. Tuy nhiên, 
vợ của ông lại tin, và bà đã 
nuôi dạy con cái cũng có 
niềm tin vào Chúa và Chúa 
Giêsu, mặc cho những lời 
coi rẻ của chồng.

Vào đêm vọng Giáng 
Sinh đầy tuyết, người vợ 

dẫn con đi đến nhà thờ 
trong làng nơi họ sống. Bà 
bảo ông đi cùng, nhưng 
ông đã từ chối.

“Câu chuyện ấy rất 
vô lý!” ông nói. “Tại sao 
Chúa lại hạ mình để đến 
thế gian như một người 
phàm? Điều ấy thật buồn 
cười!”

Thế rồi, vợ và các con 
ông đi, còn ông ở lại nhà.

Một lúc sau, những 
cơn gió thổi mạnh hơn và 
tuyết trở thành một cơn 

bão tuyết. Khi người đàn 
ông nhìn ra ngoài cửa sổ, 
tất cả những gì ông nhìn 
thấy là một cơn bão tuyết 
trắng xóa. Ông ngồi xuống 
và thư giãn trước lò sưởi.

Không lâu sau, ông 
nghe thấy một tiếng động 
mạnh. Có gì đó đã đập vào 
cửa sổ. Rồi lại một tiếng 
động khác. Ông nhìn ra 
ngoài, nhưng không thể 
nhìn xa hơn vài dặm. Khi 
cơn bão tuyết nhẹ bớt, 
ông ra ngoài để xem cái 
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Tình yêu của Thiên Chúa 
đối với chúng ta được biểu 
lộ như thế này: Thiên Chúa 
đã sai Con Một đến thế gian 
để nhờ Con Một của Người 
mà chúng ta được sống.
—1Ga 4:9

Ta lại giải giải thoát nó khỏi 
quyền lực âm phủ, lại chuộc 
nó khỏi thần chết. –Hs 13:14

gì đã đập vào cửa sổ nhà 
ông. Trên cánh đồng gần 
nhà, ông nhìn thấy một 
đàn ngỗng hoang. Rõ 
ràng, chúng đang bay về 
hướng nam để tránh đông 
và bị kẹt trong cơn bão 
tuyết và không thể tiếp 
tục. Chúng bị lạc đường 
và mắc kẹt trong trang trại 
của ông, không thức ăn, 
không nơi trú ẩn. Chúng 
đập cánh và bay quanh 
cánh đồng, không thấy 
gì, không phương hướng. 

Một số trong chúng hình 
như đã bay va vào trong 
cửa sổ của ông.

Người đàn ông cảm 
thấy tội nghiệp đàn ngỗng 
và muốn giúp đỡ chúng. 
Chuồng bò sẽ là nơi tuyệt 
vời để chúng ở, ông nghĩ. 
Nơi ấy ấm áp và an toàn. 
Chúng có thể qua đêm ở 
đây và đợi cho đến hết bão. 
Và ông đã bước ra chuồng 
bò, mở rộng cửa, rồi quan 
sát và đợi, hy vọng đàn 
ngỗng nhìn thấy chuồng 

bỏ mở và đi vào. Nhưng 
đàn ngỗng chỉ vỗ cánh bay 
vòng vòng không phương 
hướng và hình như không 
nhìn thấy chuồng bò hoặc 
nhận ra điều gì đang dành 
cho chúng. Người đàn ông 
cố làm cho chúng chú ý, 
nhưng việc ấy chỉ càng 
làm chúng sợ hãi và tránh 
xa.

Ông vào nhà và mang ra 
một ít bánh mì, bẻ vụn và 
rải thành đường dẫn vào 
đến chuồng bò. Chúng 
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vẫn không nhận ra.
Lúc này, ông bắt đầu 

bực bội. Ông ra phía sau 
chúng và cố lùa chúng đến 
chuồng bò, nhưng điều 
ấy chỉ làm chúng thêm sợ 
hãi và chạy tán loạn mọi 
hướng trừ hướng đến 
chuồng bò. Những điều 
ông làm không điều nào 
có thể khiến chúng vào 
trong chuồng, nơi chúng 
sẽ được ấm áp và an toàn.

“Tại sao chúng lại 
không theo mình?!” ông 
la lên. ”Chúng không thấy 
đây là nơi duy nhất chúng 
có thể sống sót trong cơn 
bão sao?”

Ông suy nghĩ một lúc 
và nhận ra rằng chúng 
không đi theo con người. 
“Chỉ khi nào mình là 
ngỗng thì mình mới có 
thể cứu chúng,” ông nói 
to.

Sau đó, ông nảy ra một 
ý tưởng. Ông vào bên 

trong chuồng bò, lấy một 
trong những con ngỗng 
của ông, và ông ôm nó 
trong tay khi ông chạy 
vòng quanh phía sau bầy 
ngỗng hoang. Ông thả 
con ngổng ra, và rồi con 
ngỗng của ông bay qua 
bầy ngỗng và bay thẳng 
vào chuồng. Những con 
ngỗng hoang, từng con 
một bay theo vào nơi an 
toàn.

Người đàn ông đứng 
yên và im lặng khi những 
lời ông đã nói cách đây vài 
phút trước lặp lại trong 
tâm trí ông: Chỉ khi nào 
mình là ngỗng, mình mới 
có thể cứu chúng! Và rồi 
ông nhớ lại những gì ông 
đã nói với vợ trước đó. “Tại 
sao Chúa lại muốn trở nên 
giống như chúng ta? Thật 
buồn cười!” Bỗng nhiên 
mọi việc đều trở nên rõ 
ràng. Chúng ta giống như 
bầy ngỗng hoang—mù 

lòa, lạc lối, hoang mang, 
sắp chết. Vì thế, Thiên 
Chúa để Con Một của 
Ngài trở nên giống như 
chúng ta, như thế Ngài 
mới có thể chỉ cho chúng 
ta thấy con đường và cứu 
rỗi chúng ta. Ông bỗng 
nhận ra, đó chính là ý 
nghĩa của Giáng Sinh.

Khi những cơn gió và 
những cơn bão tuyết 
trắng xóa qua đi, tâm hồn 
ông trở nên thanh bình 
và suy ngẫm lại ý nghĩ 
tuyệt vời ấy. Bỗng nhiên 
ông hiểu hết ý nghĩa của 
Giáng Sinh, tại sao Đấng 
Cứu Thế lại đến. Những 
năm tháng hoài nghi và 
không tin đã tan biến như 
cơn bão qua đi. Ông quỳ 
xuống trong tuyết và cầu 
nguyện: “Lạy Chúa, cảm 
tạ Chúa vì đã đến trong 
thân phận con người để 
mang con ra khỏi cơn 
bão!” 1

vào dịp Giáng Sinh?” Câu hỏi đầu tiên nuôi dưỡng sự rộng lượng nơi tâm hồn và 
biết quan tâm đến người khác. Câu hỏi thứ hai có thể nuôi dưỡng tính ích kỷ nếu nó 
không được kìm chế lại bớt bởi câu hỏi thứ nhất.—Khuyết danh

Cho đi và rồi không cảm thấy bạn đã cho đi là cách tốt nhất trong tất cả cách cho 
đi. —Max Beerbohm (1872-1956)

Giáng Sinh là một Giáng Sinh thật sự nhất khi bạn kỷ niệm bằng việc cho đi ánh sáng 
tình yêu đến những ai cần nó nhất.
—Ruth Carter Stapleton (1929-1983)
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hãy là một 
thiêN thầN

Không có niềm vui hoặc 
phần thưởng nào to lớn hơn việc 
tạo nên một sự khác biệt cơ bản 
trong cuộc sống của ai đó. 
—Sơ Mary Rose McGeady 
(1928-2012)

Chúng ta nên làm cho mùa Hạnh 
Phúc trở thành một dịp không chỉ 
cho đi những món quà vật chất 
nhưng là một dịp để cho đi những 
gì đáng giá hơn…cho đi chính bản 
thân chúng ta. 
—J. C. Penny (1875-1971)

Lẽ dĩ nhiên, Giáng Sinh là mùa 
đầy niềm vui nhưng nó còn là thời 
gian thích hợp để nghĩ về những 
ai không có được niềm vui.
Tình yêu—tinh thần của Giáng 
Sinh thay đổi tâm hồn và cuộc 
sống. —Pat Boone (1934)

Tôi không thể làm gì để thay đổi 
cấu trúc của vũ trụ. Nhưng có thể 
chỉ bằng cách cất cao giọng, tôi có 
thể giúp mang đến điều tốt nhất 
cho tất cả mọi vấn đề—bình an 

dưới thế cho người thiện tâm.
—Albert Einstein (1879-1955)

Không có một Giáng Sinh lý 
tưởng; chỉ có một Giáng Sinh bạn 
quyết định xem đó như một cơ 
hội để suy ngẫm lại giá trị của bản 
thân, sự ao ước, sức ảnh hưởng, 
và những truyền thống.
—Bill McKibben (1960)

Hãy là một thiên thần đối với ai 
đó khi bạn có thể đây được xem 
như một cách tạ ơn Chúa về sự 
giúp đỡ mà một thiên thần khác 
đã mang đến cho bạn. —Eileen 
Elias Freeman

Giáng Sinh không chỉ là những dây 
kim tuyến hoặc những bóng đèn 
hoặc những biểu hiện bên ngoài.
Điều bí mật nằm ở ánh sáng bên 
trong tâm hồn.
Đó chính là một ngọn lửa thắp 
sáng bên trong tâm hồn.
Thiện chí và niềm vui là một phần 
quan trọng.
Đó là một ý nghĩ cao cả hơn và 

một kế hoạch vĩ đại hơn.
Đó là một giấc mơ rực rỡ nơi tâm 
hồn của nhân loại.
—Wi l f r e d  A .Pe t e r s o n 
(1900-1995)

Giáng Sinh chính là mỗi khi bạn 
để Chúa yêu thương người khác 
thông qua bạn…, Giáng Sinh 
chính là mỗi khi bạn cười với 
người anh em và đưa tay giúp đỡ.
—Mẹ Tê-rê-sa (1910-1997)

Một người có thể trả lại món nợ 
vàng, nhưng một người mãi mãi 
mắc nợ những ai tử tế.
—Châm ngôn Malyan

Chính Giáng Sinh trong tâm hồn 
mang Giáng Sinh lan tỏa khắp 
không trung.
—W.T. Ellis (1845-1925)

Hãy hỏi con cái của bạn 2 câu 
hỏi vào Giáng Sinh này. Đầu 
tiên:”Điều gì con muốn cho tặng 
người khác vào dịp Giáng Sinh?” 
Câu thứ hai: “Con muốn có gì 



chúa giêsu với tình yêu

những gì 
ta ban 
tặng vào 
giáng sinh

Ta đã ban tặng thế giới điều gì vào dịp 
Giáng Sinh? Chính Mạng Sống của Ta đã tha 
thứ cho tội lỗi của con. Chính từ Ta, nhờ Ta 
và trong Ta mà con có thể có được sự sống 
(Xem Rm 11:36).

Tất cả bắt đầu khi Ta tạo nên một thế giới 
tuyệt vời và xinh đẹp mà con đang sống và Ta 
ban cho con sự sống. Sau đó, Ta ban cho con 
chính sự sống của Ta, để qua đó, ban cho con 
sự sống đời đời. Ta ban cho con niềm hy vọng 
thông qua việc con nhận biết rằng Ta là vĩnh 
hằng, không bao giờ thay đổi, và không bao 
giờ rời xa con.

Ta hứa ban cho con những điều tốt đẹp 

trong cuộc sống đời này và đời sau. Ta biết 
rằng trong cuộc sống đời này, con sẽ đối mặt 
với rất nhiều những khó khăn và thử thách, 
nhưng Ta hứa sẽ cùng con vượt qua (Xem 
Ga 16:33). Hãy yên tâm rằng, với sức mạnh 
của Ta, con sẽ vượt qua mọi khó khăn thay 
vì là bị vượt qua (Xem 1Ga 4:4). Ta hứa sẽ 
không rời xa con“Ta sẽ không bỏ rơi con, Ta 
sẽ không để con mồ côi” (Dt 13:5, Ga 14:18).

Ta ban cho con lời hứa về sự sống vĩnh cửu 
cách đây rất lâu, khi Ta đến thế gian. Ta đã 
được sinh ra, sống, và chết chỉ vì Ta yêu con, 
và Ta sẽ luôn yêu con. Ta chính là món quà 
Giáng Sinh của con.


