
Tuần Đầu Tiên của Mùa Vọng 
Chúa nhật | Ngày 01 Tháng 12 
Lúc ấy, ngững người công chính thưa với Ngài: “Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa 
đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu?” – Ma-thi-ơ 25:37 
 
GÓP NHẶT CỘNG RƠM HY VỌNG 
Vào Chúa nhật đầu tiên nầy của Mùa Vọng, hãy xem xét điều gì mang lại cho bạn hy vọng. Ai 
đã chú ý đến bạn khi bạn cảm thấy nản lòng hoặc cô đơn trên thế giới? Những gì đã được 
làm cho bạn? 
Bây giờ hãy nghĩ về những người hàng xóm của bạn. Đối với nhiều người, đó là mùa của sự 
cô đơn và tuyệt vọng được khuếch đại thêm. Làm thế nào để bạn, gia đình bạn và Hội Thánh 
có thể như Đấng Christ hiện diện bằng xương bằng thịt trong khu phố của bạn và hơn thế 
nữa? 
Hãy làm cho Đấng Christ được biết đến thông qua ngôn ngữ của lòng tốt - đó là ngôn ngữ 
mà tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia và bộ lạc có thể hiểu được. 
Hãy suy gẫm về những gì bạn chọn để làm và điều đó ảnh hưởng thế nào đến bạn, gia đình 
bạn, nhà thờ và cộng đồng nói chung. 
  
  
Thứ hai |   Ngày 2 Tháng 12 
Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm 
một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con 
đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. – Ê-sai 43:18-19 
 
Bạn có biết ai đã mất hy vọng không? Có thể đó là một người gần đây đã ly dị hoặc ly thân, 
hoặc ai đó đang vật lộn trong cuộc sống trong hoàn cảnh là một người cha hoặc mẹ đơn 
chiếc. Có lẽ bạn biết ai đó đang đối diện với những ngày nghỉ lễ lần đầu tiên trong hoàn 
cảnh là một góa phụ hoặc góa vợ. Đối với những người đã mất một người thân yêu, đây có 
thể là mùa khó khăn nhất trong năm để chịu đựng. Làm thế nào bạn có thể mang lại hy vọng 
cho một người có tấm lòng nặng trĩu nỗi buồn đau? 
Theo bản chất tự nhiên, con người mang tính chất quan hệ, và niềm hy vọng được củng cố 
hoặc bị suy yếu bởi sự tương tác của chúng ta với người khác. Chúng ta tìm thấy hy vọng 
dồi dào khi chúng ta đem hy vọng cho những người không cảm thấy đang được ôm ắp, 
những người đang khát dòng sữa của lòng nhân ái con người, và những người ao ước được 
nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nói của một người nào đó có lòng quan tâm. Khi bạn 
mang hy vọng đến, bạn mang Đấng Christ đến. 
Rơm cho máng cỏ: Hãy giúp ai đó mà bạn biết đang chán nản bằng cách xung phong giúp 
làm một việc nhà hoặc việc vặt đơn giản cho họ. Hãy thúc giục cả gia đình bạn tham gia. Hãy 
giúp xúc sạch tuyết trên lối đi, mang thùng rác vào lề đường hoặc xung phong sửa chữa nhà. 
Biết rằng mình không phải chỉ có một mình sẽ mang lại cho một người, hoặc một gia đình, 
niềm hy vọng. 
  
Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng đức tin không có việc làm là chết. Qua những hành 
động đơn giản của chúng con, xin hãy làm mở rộng trái tim của chúng con và trái tim của 
những người chúng con phục vụ. Xin hãy làm lớn thêm lên niềm vui của chúng con và niềm 



vui của những người chúng con quan tâm đến. Xin hãy làm mới lại niềm hy vọng của chúng 
con khi chúng con mang lại hy vọng cho người khác. A-men. 
  
Thứ ba |   Ngày 3 Tháng 12 
Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau 
và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. - 
Cô-lô-se 3:13 
 
Đôi khi bạn bè phản bội chúng ta; đôi khi chúng ta phản bội bạn bè. Chúng ta nói với họ 
rằng không còn chỗ trong “nhà trọ” của cuộc sống của chúng ta dành cho họ nữa. Với mỗi 
người bạn đã mất, thế giới là một nơi cô đơn và tối tăm hơn. 
Nhiều năm trước, một người bạn đã quay lưng lại với tôi khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. 
Không còn gì khác ngoài một khoảng lặng chông gai giữa chúng tôi, và ít nhất là đối với tôi, 
một nỗi buồn lặng lẽ. Điều làm tăng sự thất vọng của tôi là tôi đã từng ở bên cạnh giúp đỡ 
khi anh ấy trải qua một hoàn cảnh tương tự. 
Hai mươi lăm năm sau, người bạn đã mất từ lâu này gọi cho tôi. Chúng tôi nói chuyện trong 
vài phút. Tôi thận trọng nhưng vui mừng khi nghe giọng nói của anh. Chúng tôi hứa sẽ gặp 
nhau uống cà phê một thời gian nào đó trong tương lai. Sau khi cuộc nói chuyện trên điện 
thoại kết thúc, gánh nặng của sự bị từ bỏ, tổn thương, sợ hãi và tức giận - một gánh nặng mà 
tôi không biết là mình đang mang theo trên mình - bắt đầu được nhấc lên khỏi vai. Kể từ đó, 
tôi đã tự hỏi về những cối xay nặng trĩu của những mối quan hệ tan vỡ mà chúng ta mang 
theo; về những tác hại và bất công đã phạm nghịch đến chúng ta, và những tác hại và bất 
công mà chúng ta đã gây ra đối với những người khác làm tan nát tinh thần của chúng ta. 
Hòa giải mang lại sức khỏe cho xương cốt của chúng ta và khuyến khích hòa bình trên thế 
giới. 
Rơm cho máng cỏ: Hãy gọi cú điện thoại khó khăn đó hoặc viết thư cho một người bạn đã 
làm tổn thương bạn hoặc người mà bạn đã cố tình làm tổn thương. Hãy xung phong để, 
hoặc xin được, tha thứ. Nếu người đó không còn sống, nếu bạn không biết người đó ở đâu, 
hoặc nếu nhận được một lá thư như vậy sẽ gây ra tổn thương lớn hơn, cứ hãy viết thư đó. 
Bạn có thể lưu trữ nó hoặc đốt nó đi sau đó. Đối với những người nhỏ tuổi hơn ở nhà hoặc 
trong hội chúng, hãy khuyến khích các em vẽ một bức tranh hoặc làm một tấm thiệp để tặng 
cho một người bạn đã làm tổn thương cảm xúc của các em. 
  
Xin hãy tha thứ cho chúng con vì chúng con đã làm tổn thương và phản bội bạn bè, người 
thân và những người lạ. Hãy cho chúng con can đảm để hòa giải, và được hòa giải, bất cứ khi 
nào chúng con có thể làm được điều đó. A-men. 
  
Thứ tư |   Ngày 4 Tháng 12 
Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của 
Ngài không bao giờ dứt.  Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành 
tính Ngài lớn biết bao. – Ca-thương 3:22-23 
 
Mùa Vọng xảy ra vào tháng tối nhất trong năm. Vậy làm thế nào chúng ta có thể làm cho ánh 
sáng của Chúa được biết đến? Bằng cách thể hiện lòng thương xót. 



“Nếu chúng ta phải yêu những người hàng xóm trước khi làm bất cứ điều gì khác, chúng ta 
phải nhìn thấy những người hàng xóm bằng trí tưởng tượng cũng như bằng đôi mắt của 
mình, có nghĩa là thấy … cuộc sống ẩn phía sau và cuộc sống biểu hiện trên khuôn mặt của 
họ,” Frederick Buechner viết. 
Nhưng một số khuôn mặt, như của Ethan Moyer, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy. Tuy 
nhiên, anh đã bày tỏ lòng thương xót đặc biệt cho người lạ. Ethan được 20 tuổi khi anh bị 
giết trong một tai nạn gây ra bởi người lái xe say rượu cách nhà anh một dãy nhà. Trước đó 
anh đã ký một thẻ hiến nội tạng, và hôm nay trái tim anh đang đập ở trong một thân thể 
khác, lá gan của anh cứu mạng một cô bé 8 tuổi, và một trong những lá phổi của anh đã 
mang lại hơi thở cho một giáo viên, Ellie Doerr. Món quà của Ethan cho phép Ellie sống 
thêm 7 năm rưỡi nữa với gia đình mình và trước khi cô qua đời vào năm 2018, cô nhìn vào 
một bức ảnh khuôn mặt của Ethan mỗi sáng và cảm ơn anh vì sự thương xót thể hiện với cô. 
Rơm cho máng cỏ: Ký một thẻ hiến tạng và khuyến khích những người thân yêu của bạn 
cũng ký. 
  
Lạy Chúa, Ngài đã nói rằng không có sự thể hiện tình yêu nào cao hơn việc một người hy 
sinh mạng sống mình cho người khác. Nguyện chúng con có thể ban sự sống cho người 
khác, trong danh Ngài, để trái tim đức tin của chúng con có thể đập ở trong một người với 
một trái tim đức tin đã ngừng đập. A-men. 
  
Thứ năm |   Ngày 5 Tháng 12 
Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu 
thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. – Giăng 13:34 
 
Làm thế nào để chúng ta yêu người khác như Đấng Christ đã yêu chúng ta? Hầu hết các 
người lính phục vụ đất nước chúng ta trong quân đội bị chia cách với gia đình của họ vào 
thời điểm này trong năm. Những người mẹ và người cha sẽ không được ở nhà để ôm ắp con 
hoặc được con mình ôm, họ cũng không thể cùng chia sẻ điều kỳ diệu và oai nghi của Lễ 
Giáng sinh. Chúng ta có thể tưởng tượng được lòng mong mõi những người cha mẹ này trải 
nghiệm không? Hãy mang Giáng sinh đến cho họ. Hãy cho họ biết sự hy sinh sống của họ 
không bị lãng quên. 
Dựa theo cơ quan Operation Gratitude (Chiến Dịch Biết Ơn), một tổ chức hoạt động để gởi 
các gói quà chăm sóc, chính là một trong những gói như vậy đã cứu một người lính muốn 
chết trên chiến trường. Anh không có người thân ở quê nhà. Khi nhìn đồng đội của mình 
nhận những gói hàng từ gia đình, anh bắt đầu bị trầm cảm. Mỗi ngày khi anh đi ngủ, anh 
ước rằng anh sẽ không thức dậy. Anh tìm tư vấn tâm linh với vị Mục Sư Tuyên-úy, nhưng 
dường như không có điều gì giúp anh ta thoát khỏi bóng tối. Sau đó, anh biết được có một 
gói quà cho anh. Khi anh mở nó ra, anh bắt đầu khóc, biết rằng có người đã quan tâm. 
Rơm cho máng cỏ: Hãy thực hiện một gói quà chăm sóc cho lính. Bao gồm trong đó một lá 
thư viết tay và bánh kẹo làm tại nhà. Thêm vào bột pha cho nước – là thứ mà những nam nữ 
phục vụ ở những nơi khô nóng đều yêu thích. Hãy nghĩ đến việc ủng hộ Chiến Dịch Biết Ơn, 
là tổ chức gửi các gói quà chăm sóc cho quân đội, gia đình quân nhân, cựu chiến binh, 
những anh hùng bị thương và những người chăm sóc họ. Thông tin chi tiết có thể được tìm 
thấy tại operationgratitude.com. 



Lạy Chúa, chúng con muốn mang lại hy vọng cho những người ở xa gia đình và những người 
sẽ không có được những niềm vui của mùa lễ. Chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ giữ cho 
quân đội của chúng con an toàn và sớm đưa họ về nhà. A-men. 
  
Thứ sáu |   Ngày 6 Tháng 12 
Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa 
Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ. – Ma-thi-ơ 28:19 
 
Con người khao khát cộng đồng. Vì lý do này, ngay cả đối với những người có ít hoặc không 
có nền tảng trong bất kỳ truyền thống đức tin nào, vẫn có một lực hấp dẫn hướng tới việc 
tham gia vào một cộng đồng có cùng các tiêu chuẩn quan trọng đối với mình. Thường thì đó 
là sự thuộc về nhau, và cách mà nhà thờ đang phục vụ những khu phố lân cận, là điều thu 
hút như nhau các tín đồ và những người không tin vào trong một hội chúng. Ngay cả những 
người hoài nghi cũng được thu hút kéo đến khi họ nhìn thấy cách các thành viên quan tâm 
đến nhau. 
Carolyn Celli sở hữu một cửa hàng đồ cổ bên cạnh một nhà thờ Trưởng Nhiệm nhỏ ở 
Stillwater, New Jersey, nơi mà cô là thành viên. Tôi thường lui tới cửa hàng của cô ấy và cô 
ấy luôn mời tôi đến nhà thờ cùng cô ấy. Tôi đã ngừng không đi nhà thờ năm năm rồi sau 
cuộc hôn nhân thất bại của tôi. Trong thời gian đó, tôi đã tái hôn, có một đứa con trai và 
chuyển đến Stillwater vào năm 1997. Một năm sau, đứa con trai 12 tuổi của anh họ tôi chết 
trong một vụ cháy nhà. Vài ngày sau đó, tôi gặp Carolyn và khóc trong vòng tay của cô ấy. 
Ba tháng sau, bố tôi qua đời không lâu sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 
4. Vào Lễ Cha năm sau, tôi nhận lời mời của Carolyn. Từ Chúa nhật đó, tôi hiếm khi bỏ lỡ 
một buổi thờ phượng. Đến năm 2003, tôi được ghi danh vào chủng viện, và được thụ phong 
trong Giáo hội Trưởng Nhiệm (Hoa Kỳ) vào Tháng 1 năm 2007. Một lời mời đã thay đổi 
cuộc đời tôi. 
Rơm cho máng cỏ: Hãy mời ai đó đến nhà thờ vào thời điểm này trong năm, là lúc có các 
cuộc thi trẻ em đẹp, những lễ mừng qua ca nhạc và những tiết mục hát theo, là những điều 
ít gây cảm giác khó cho khách tham quan. Trẻ em có thể mời một người bạn trong khu phố 
hoặc một bạn cùng lớp tham dự. Thông thường cha mẹ sẽ bắt đầu tham dự khi một người 
con đã được mời và muốn trở lại. 
Xin hãy dẫn dắt chúng con, Chúa ơi, để chúng con mạnh dạn mời gọi người khác trải nghiệm 
thân thể của Đấng Christ và chứng kiến những cách mà chúng con yêu thương nhau. Xin hãy 
dẫn chúng con đến với những người đang khao khát Ngài, những người muốn được cùng 
với những người khác thuộc chung với nhau, và thậm chí những người có thể không nhận 
ra như vậy. Xin hãy khiến chúng con đi vào thế gian này, thực hiện bước đầu tiên đơn giản 
này để làm môn đồ hóa. A-men. 
  
Thứ bảy |   Ngày 7 Tháng 12 
Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va; cất tiếng reo mừng cho Vầng Đá cứu rỗi của chúng 
ta! – Thi-thiên 95: 1 
 
Âm nhạc ở mọi nơi xung quanh chúng ta - tiếng cười trẻ thơ, tiếng chuông ngân vang từ các 
tháp nhà thờ và âm nhạc Giáng sinh làm bay bỗng tinh thần của người đi mua sắm. Âm nhạc 
chữa lành, cho chúng ta hy vọng và nhắc nhở chúng ta về thiên đường và sự hiện diện của 



nó trên trái đất. Nó khuấy động dòng máu của chúng ta, làm bừng những ký ức bị lãng quên 
và bao bọc chúng ta bằng sức ấm của nó. Nghe nhạc, và hát, là để cho ân sủng có tiếng nói. 
Nghiên cứu y học đã chứng minh rằng âm nhạc làm giảm căng thẳng, giảm lo lắng, nuôi 
dưỡng mối quan hệ cộng đồng và có thể giảm bớt nỗi đau thể xác. 
Một Mục-sư Trưởng Nhiệm đã nghỉ hưu, Betsy, tình nguyện chơi đàn hạc của bà vào mỗi 
thứ ba cho các bệnh nhân tại bệnh viện địa phương. Vào một buổi chiều, Betsy bước vào 
phòng của Danielle, một phụ nữ khoảng 30 tuổi mà tôi đang đến thăm. Danielle đã trải qua 
cơn đột quỵ nặng lần thứ hai. Sau cơn đột quỵ đầu tiên, chồng cô đã ly dị cô. Cô ấy nắm chặt 
tay tôi và khóc khi cô ấy cố gắng để nói. Cô sợ mất quyền nuôi đứa con gái 3 tuổi của cô. Khi 
Betsy chơi đàn hạc của mình, sự bình an đến với Danielle. Cái nắm xiết chặt của cô buông 
lỏng ra, lời nói của cô trở nên bớt lắp bắp hơn và đôi mắt cô dường như dõi theo những nốt 
nhạc lấp lánh, trôi dạt như thể chúng là một lời cầu nguyện hữu hình, trấn an cô rằng Chúa 
nghe thấy tiếng cô khóc và không có trận chiến nào quá lớn. 
Rơm cho máng cỏ: Hãy tập hợp gia đình hoặc một nhóm từ nhà thờ và đi hát nhạc Giáng 
sinh từ nhà nầy qua nhà kia trong xóm hoặc tại một cơ sở chăm sóc người già yếu tàn tật. 
Nó sẽ mang lại niềm vui và sự sảng khoái, và đối với nhiều người, sẽ khuấy động những ký 
ức tuổi thơ hạnh phúc. 
Chúng con hát, vì chúng con tràn đầy niềm vui khi chúng con mong đợi sự ra đời của hài nhi 
Christ. Nguyện xin giọng ca của chúng con, được nâng lên cao, sẽ nâng đỡ người khác. A-
men. 

 

Tuần thứ hai, Mùa Vọng- Chúa nhật, Ngày 8 tháng 12 

GÓP NHẶT TÌNH YÊU 

Bắt đầu thu thập những việc tốt cho tuần này bằng cách 

dành ngày Chủ Nhật thứ hai của Mùa Vọng này phản ánh lại chỗ 

bạn đã mang lại niềm hy vọng cho ai đó trong tuần trước. 

Bạn đã làm gì với tư cách cá nhân, gia đình và hội thánh 

để tiếp cận với nhiều người khác? 

Bạn có tìm thấy hy vọng cho chính mình trong mọi hành động tử tế khi được 

gợi ý? 

Giờ đây hãy xem thử làm thế nào bạn có thể đem yêu thương cho những người xung 

quanh trong tuần này. Liệt kê ra những “cộng rơm” nhỏ trên chiếc giường của hài 

nhi để cho người khác nhìn biết tình yêu của Chúa Cứu Thế. 

 

Thứ Hai | Ngày 9 tháng 12 

“1Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta, vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta để 

giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai Ta đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ; 

Để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ, và cho những người bị cầm tù được ra khỏi 

ngục;”  Ê-sai 61: 1(BTTHD) 

 

Khi Chúa Giê-su nói đến việc thăm viếng những người trong tù, Ngài muốn nói đến 

những người bị cầm tù bất công, như Giăng Baptist. Trong lời khuyên của Sứ đồ 



Phao-lô để làm điều tương tự, ông đã khuyến khích các tín hữu đến thăm những người 

bị cầm tù vì Phúc Âm. 

Ngày nay, khi chúng ta nói về những người dễ bị tổn thương, chúng ta cần biết có 2,7 

triệu con của tù nhân tại Hoa Kỳ, chính họ là tù nhân của sự kỳ thị và cô đơn vì có cha 

mẹ trong tù. Đối với nhiều người, theo Prison Fellowship, một tổ chức hoạt động để 

mang lại hy vọng và phục hồi cho các tù nhân, gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi tội ác và sự giam giữ. Những đứa trẻ này có thể dễ dàng theo cha mẹ chúng đi 

theo con đường hủy diệt tương tự. 

Angel Tree, một chương trình của Hội Tù Nhân (Prison Fellowship), tiếp cận với con 

cái của các tù nhân và gia đình của họ bằng tình yêu của Chúa Cứu Thế. Chương trình 

mang đến cho các cá nhân một cơ hội để chia sẻ tình yêu của Chúa bằng cách giúp 

đáp ứng nhu cầu về thể chất, tình cảm và tinh thần của các gia đình tù nhân. Chương 

trình được thành lập vào năm 1982 bởi một cựu tù nhân chứng kiến mối quan hệ căng 

thẳng giữa các tù nhân và gia đình họ. 

Rơm cho máng cỏ: Hãy quyên góp hoặc mua một món quà cho một đứa trẻ con của 

một tù nhân. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại 

prisonfellowship.org/about/angel-tree 

 

Chỉ có Ngài, lạy Chúa Jesus, mới thực sự có thể giải thoát chúng ta khỏi tất cả các 

chuỗi xiềng xích và tất cả các buồng tù đang giam giữ chúng ta. Khi chúng ta rao 

truyền tình yêu cho người khác, họ có thể nhìn thấy vẻ đẹp của bạn và tìm thấy ân 

sủng của Chúa để đi theo con đường công chính của Ngài. Amen. 

  

Thứ Ba | Ngày 10 tháng 12 

“Ngài thực thi công lý cho người bị áp bức; Ngài ban bánh cho người đói. CHÚA 

giải thoát người bị giam cầm.”- Thi thiên 142:7 (BD2011) 

 

Những người bị giam cầm bởi mất mát, cô đơn và bất công sống trong những gì có 

thể cảm thấy như bị giam cầm đơn độc. Chúng ta có thể mang tình yêu vào cuộc sống 

của những người đau khổ thông qua những hành động đơn giản của lòng trắc ẩn. Với 

ánh sáng lễ hội, một cây neo trên giá đỡ hoặc bữa ăn chung, những ký ức mới được 

được tìm thấy và hàng xóm trở thành những người thân yêu. 

Đủ  thứ nhà tù đang giam nhốt chúng ta - nhà tù của sự cô đơn, nghèo đói, phân biệt 

chủng tộc và buồn phiền. Ký ức về những gì đã trãi qua, và của những người thân yêu 

không còn ở bên chúng ta nữa, có thể là những người cai tù của chúng ta. 

Những buồng giam này có những thanh chắn vô hình giữ tù nhân bên trong và khách 

viếng thăm bên ngoài. Không có mùa lễ nào khác mang nhiều bóng đen cảm xúc hơn 

Mùa Vọng. 

 

Rơm cho máng cỏ: Giúp trang hoàng nhà cửa vào dịp Giáng sinh cho một người 

hàng xóm đang phải buồn đau, mất mát trong năm qua, hoặc người già không có khả 



năng trang hoàng nhà cửa cho ngày lễ. Bạn thậm chí có thể quyên góp trong nhà thờ 

để giúp mua cây Giáng sinh cho các gia đình mà bạn biết đang gặp khó khăn về tài 

chính. 

 

Xin Chúa mở mắt chúng con để thấy những người sống trong sự giam cầm tinh thần 

đơn độc; những người vẫn bị nhốt trong nhà tù của sự cô đơn, buồn bã hay mất mát. 

Xin giúp chúng con để đưa tay ra giúp mở những cửa tù này và giữ cho chúng mở 

luôn. Amen. 

  

  

  

Thứ Tư, ngày 11 tháng 12 

“Ta sẽ cho chúng một tấm lòng mới, và đặt trong chúng một tâm linh mới. Ta sẽ cất 

bỏ tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt chúng và cho chúng tấm lòng bằng thịt, “ Ê-xê-chi-

ên 11:19 

 

Tại chủng viện, lớp tôi có nhóm sinh viên đến từ Nam Hàn. Sau tuần thi học kỳ đầu 

tiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, tôi cảm thấy cần phải mời một trong 

những sinh viên Hàn đó đến nhà tôi vào đêm vọng Giáng sinh và ngày Giáng sinh kế 

tiếp. Chồng tôi đồng ý đón Dun Jin và đưa anh ấy trở về ký túc xá sau ngày Giáng 

sinh, cách nhà chúng tôi khoảng một giờ. Dun Jin rất phấn khích không cảm thấy lẻ 

loi trong Giáng sinh, khi xa nhà. 

Dun Jin thật sáng chói ở độ tuổi giữa 20. Anh có nụ cười rạng rỡ như mặt trời và 

một cá tính vững mạnh, trong sáng. Ở gần anh thì thật là vui. Đó là một Giáng Sinh 

mà tôi nhớ là một trong những Giáng Sinh phong phú nhất, có anh ngồi chung bàn, 

chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời anh và cuộc sống dưới bóng của Bắc Triều 

Tiên như thế nào! Con trai tôi lúc đó chỉ mới 8 tuổi và nó đã cho Dun Jin xem đồ 

chơi nó có trong khi vợ chồng tôi chuẩn bị cho buổi họp mặt đại gia đình của 

chúng tôi. Dun Jin là một thính giả “bị bắt buộc” hôm đó. 
Mời người lạ về nhà có nghĩa là được có thêm một thế giới quan mà nó có thể giúp 

mình thay đổi nhiều cái nhìn của mình. 

 

Rơm cho máng cỏ: Có ai đó mà bạn biết là người thuộc một nền văn hóa khác, mà 

tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng của bạn, người mà bạn có thể mời về nhà vào dịp lễ? 

Có lẽ là một người nào đó từ nhà thờ hoặc ai đó từ lớp học của con cái. Mời họ về, có 

thể là bạn đang chiêu đãi một thiên thần mà bạn không biết. 

 

Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã đối xử với người lạ giữa chúng con như 

thể họ vô hình. Xin mở rộng lòng chúng con để thấy những người mà chúng ta đã làm 

cho không cảm thấy được hoan nghênh trong đời sống chúng con, cộng đồng chúng 

con, và trong Hội Thánh chúng con. Amen. 



  

 

 

Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 
Sau hết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì 
thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý; nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng 
khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến.  Phi-líp 4:8 

 

Năm trước, sau khi chúng tôi ăn tiệc Tạ Ơn và tri ơn Chúa cho những ân phước đã nhậ 

lãnh, con trai 23 tuổi của chúng tôi ngồi trầm tư nhìn lò lửa.  Chàng nói, “tại sao ngày 

này chúng ta nói tri ơn Chúa cho bao điều sở hữu mà ngày mai thì lại hối hả tranh thủ 

mua mua sắm sắm?” 

Trong “mùa không bao giờ đủ” này chúng ta thường mù đối với những người làm 

việc cực nhọc cho chúng ta, những người đứng sau quay hàng, sau quày tính tiền, trên 

sàn trưng bày, hay trong nhà kho; những người bán đồ ăn cho chúng ta khi chúng ta 

mệt chán nấu ở nhà. Chúng ta thấy những ai? Những người mà chúng ta chẳng để ý 

đến tên dù họ có mang bản tên để mọi người đều thấy? Những người mà chúng 

ta  không thấy là người trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà không mảy may ý 

thức là chúng ta đã làm như vậy. 

 

Rơm cho máng cỏ: Hãy nhìn biết tên những người phục vụ. Hãy viết nhận xét tốt về 

họ trên mạng hay nơi nào mình có thể  cho họ điểm cao. Khuyến khích con cái bắt 

chước nói cảm ơn; để tiền thưởng (tip) cao hơn qui định. Những người hầu bàn 

thường làm dưới $3/giờ. Có thể khích lệ trẻ em vẽ hoặc tô màu có sáng tạo nghệ thuật 

ở mặt sau của trang giấy viết xuống như một cách để nói lời cảm ơn đến nhân viên 

phục vụ. 

 

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã kêu gọi chúng con nghĩ về bất cứ 

điều gì là đúng, cao quý, lẽ phải, tinh khiết, đáng yêu, đáng ngưỡng mộ, xuất sắc và 

đáng khen ngợi Xin giúp cho chúng con có thể sẵn sàng vứt bỏ những màn che khuất 

mà chúng con đeo bên mình và đối xử với tất cả người phục vụ chúng con với  phẩm 

cách và tôn trọng. Amen. 

  

  

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 

 “1Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta, Vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta để 

giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai Ta đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ; 

Để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ, Và cho những người bị cầm tù được ra khỏi 

ngục;” - Ê-sai 61: 1(BTTHD) 

 



Làm thế nào để rịt lành tâm hồn tan vỡ? Buồn phiền làm lòng tan nát. Không ai có thể 

hàn gắn hoặc xua tan nó. Nhiều thập niên trước, tôi đã biết được một sự thật không 

được giải quyết về cuộc đời của cha tôi. Tôi đã khóc và đối mặt với ông. Tôi đã phải 

chia sẻ điều này với anh chị em trong nhà và với mẹ tôi, vợ của ông 25 năm trước khi 

ông ly dị bà. Tôi thật sự đau buồn vì ông nói dối và qua cách đó đã tạo nên tôi và làm 

biến dạng tôi trong nhiều phương diện. Trong vòng 24 giờ kể từ tiết lộ này, một người 

quen đã gọi cho tôi. Cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ, và cô cần nói chuyện với ai đó. 

Tôi đã không muốn nghe câu chuyện của cô ấy. Tôi đã quá bận than thở về việc của 

chính mình. Nhưng cô ấy đã đến nhà tôi. Cô thú nhận rằng cô đã phá thai và đã bị 

chồng ngược đãi về thể xác. Nghe cô, vừa làm việc vừa nghe để có mặt với cô ấy, nỗi 

khổ của tôi đã giảm đi nhiều. Tôi đã hiểu được một cái gì đó quan trọng tương tự đã 

xảy ra các đây 25 năm. Đôi khi cách duy nhất là qua thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc 

sống của chúng ta là tiếp cận với những người khác trong sự đau khổ và nhu cầu của 

họ. Ai trong chúng ta cũng có những đổ vỡ. Chúng ta cần có nhau. 

 

Rơm cho máng cỏ: Hãy mở lòng ra cho một người bạn hoặc một người nào đó mà 

bạn biết đang ở trong thời tình cảm khó khăn. Có thể họ mới vừa phải ly dị, hoặc mất 

chồng, mất vợ hay phải khổ vì một đứa con hư. Hãy bảo con hay cháu vẽ một bức 

tranh cho cá nhân đó hay cho gia đình. Mời họ cùng ngồi lại chia xẻ những gì có trong 

tâm trí họ. 

 

Lạy Chúa, trong và qua sự tan vỡ của chúng con, xin giúp chúng con vươn ra để đem 

sự chữa lành cho người khác. Mong qua hành động cảm thương đó chúng con tìm 

thấy chữa lành dịu êm cho chính mình. Xin dạy chúng con trở thành một nơi dịu êm 

để người tựa vào. Amen. 

  

Thứ Bảy  14 tháng 12 

Thi-thiên 139: 13 -14 (BD2011) 

“Vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con; Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ 

con. 14 Con cảm tạ Ngài vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng; Công việc 

của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.” 

 

Tôi đã xem người mẹ 95 tuổi của mình có vẻ ngoài thanh lịch như bất kỳ ai có thể. Bà 

đã không nghỉ làm y tá điều dưỡng cho đến bảy năm trước đây. Tôi đã chứng kiến thị 

giác và thính giác của bà yếu dần, bà đi lại chậm chạp hơn. những vơi dần này là cách 

Chúa nới lỏng sự ràng buộc qúa chặt của bà với cuộc sống, vì còn có nhiều vẻ đẹp, 

nhiều thắng cảnh, nhiều diệu kỳ buộc lòng phải bỏ lại phía sau nếu không nắm bắt nó. 

Một bác sĩ lão khoa (geriatric) đã từng chia sẻ với tôi rằng khi chúng ta già đi, chúng 

ta luôn trong tình trạng than khóc. 

Chúng ta có thể mất sự tự lập và sức khoẻ. Chúng ta có thể sống lâu hơn những người 

thân yêu của mình. 



Một cách để bù đắp những mất mát này là tình nguyện đem lại sự an ủi cho người 

khác, đó là điều mẹ tôi làm mỗi ngày, bằng mọi cách có thể. Tình nguyện làm tăng 

hạnh phúc cho người khác là cảm giác hạnh phúc của bạn. 

Ví dụ, ở nhiều bệnh viện, các đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tìm kiếm 

những tình nguyện viên được gọi một cách đáng yêu là những người “ôm ấp trẻ” hay 

“người đưa nôi” (baby huggers, rockers). Những tình nguyện viên này chỉ cần bế trẻ 

sơ sinh và đọc, nói chuyện hoặc hát cho trẻ nghe khi gia đình của bé vắng mặt, chỉ là 

thách thức dấn thân. Lợi ích của tình nguyện viên đem lại không thể vượt quá hành xử 

nhất là với người già. Nghiên cứu cho thấy các hoạt động như vậy có thể đảo ngược 

suy giảm chức năng của não, giảm trầm cảm và giải thoát một lượng dopamine  ( chất 

dẫn truyền thần kinh trong não, điều chỉnh chuyển động và cảm xúc) - cung cấp những 

gì được gọi là hiệu ứng hạnh phúc. 

Rơm cho máng cỏ:Nếu bạn biết ai đó đang chịu đựng những mất mát của tuổi tác, 

hãy khuyến khích tình nguyện. Tình nguyện giúp họ, ghi danh vào chương trình đó, 

và nếu họ không tự lái xe được, hãy sắp xếp phương tiện đi lại cho họ. 

 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng quên rằng tất cả chúng con đều cần tình yêu để 

phát triển, dù chúng con là trẻ nhất hay già nhất và yếu đuối nhất. Khi chúng con ôm 

người khác, cảm nhận cánh tay của Ngài đang ôm chúng con. Khi ai đó nắm tay mình, 

chúng con cảm nhận vòng tay đó như của chính Chúa. Amen 
 
 
 



Chúa Nhật – ngày 15 tháng 12 

Gom góp những cọng rơm vui mừng 

Vào Chủ nhật thứ ba của Mùa Vọng này, hãy suy nghĩ về những cách mà bạn đã thể 

hiện tình yêu của Đấng Christ với người khác. 

Bạn đã làm gì với tư cách cá nhân, gia đình và nhà thờ? 

Bằng cách nào mà những hành động thương yêu này biến đổi bạn, gia đình và hội 

thánh? 

Hãy mời các em nhỏ vẽ những bức tranh về “rơm” thương yêu của chúng. 

Khi chúng ta bắt đầu một tuần mới, hãy nghĩ về niềm vui. Thế giới định nghĩa niềm 

vui như thế nào? Chúa định nghĩa niềm vui như thế nào? Và những cách nào mà Đức 

Chúa Trời có thể sử dụng bạn để mang lại niềm vui cho thế giới? 

 

 

Thứ Hai – Ngày 16 tháng 12 

Thật vậy, tôi rất vui mừng và được khích lệ vì tình yêu thương của anh, bởi vì, nhờ 

anh, lòng các thánh đồ được phấn khởi. Phi-lê-môn 1:7 

Làm thế nào chúng ta có thể làm tươi mới trái tim của người khác trong một mùa 

tuyên rao hòa bình và thiện chí với nhân loại, nhưng thường đặc trưng của mùa lại là 

nóng tánh, bực tức và lo lắng? Một cuộc trò chuyện đơn giản với một người lạ có thể 

cứu một mạng - hoặc của chính bạn. Đôi khi, đó chỉ là vấn đề khẳng định một điều gì 

đó về người khác, chẳng hạn như, “Bạn thật đáng yêu”. Đó là ba từ đã cứu Tanya 

Gold khỏi tiếp tục men theo con đường tự tử vì nghiện ngập, như cô viết trên bài báo 

ở The Guardian. Những cuộc trò chuyện như vậy thường là với một người mà chúng 

ta có thể không bao giờ gặp lại lần nữa. Trở nên hiếu khách là quan trọng đối với 

những người xa lạ ở mọi nơi mọi lúc. 

Rơm cho máng cỏ: Hãy chú ý đến sự thúc đẩy của Thánh Linh khi bạn nhìn thấy 

những người lạ xung quanh mình. Hãy mang lại niềm vui cho một người lạ thông qua 

việc khởi đầu trò chuyện khi sắp hàng tính tiền hay khi đợi mua một tách cà phê. Khởi 

đầu một tương tác tích cực không chỉ sẽ nâng cao tinh thần của bạn, mà còn nâng cao 

tinh thần của họ. Khuyến khích con trẻ hãy nói chuyện với bạn mới vào trường. Tại 

nhà thờ, hãy tìm kiếm một vị khách hoặc người mà bạn chưa bao giờ trò chuyện. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con lưu tâm đến người lạ và nhận ra rằng tất cả chúng con 

đều vật lộn với khó khăn trong đời. Xin giúp chúng con trút bỏ gánh nặng cảm giác 

đơn độc trên thế giới bằng cách liên hệ với những người trên con đường đời, bằng 

cách nói sự sống đến với họ. Amen. 
 

 

Thứ Ba – Ngày 17 tháng 12 

Đừng quên tiếp đãi khách lạ, nhờ đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hê-

bơ-rơ 13:2 

Tôi chẳng phải là thiên thần, và bất cứ ai biết tôi sẽ xác nhận điều đó. Nhưng tôi đã 

được đối xử như một năm trước đây khi chồng tôi và tôi chất hành lý trên chiếc xe 



nhỏ màu cam của chúng tôi với cô con gái 9 tháng tuổi của chúng tôi ở ghế sau. Tất cả 

mọi thứ chúng tôi có, chẳng phải là nhiều đồ, đã được 

lưu trữ trong nhà để xe của một người bạn. Chúng tôi không biết mình nên đi đâu. 

Cha mẹ chồng sẵn sàng tiếp chúng tôi vào nhà, cũng như những người bạn từ nhà thờ 

của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện cam kết cải tạo một ngôi nhà lịch sử nơi chúng 

tôi cũng đã thành lập một nhà thờ tại gia. Bây giờ chúng tôi đang đi bằng đức tin mà 

không biết phải đi đâu tiếp theo, hay tôi nên nói, lái xe bằng đức tin. Ở cuối đường dài 

ra khỏi nhà, chúng tôi quay lại và nói lời tạm biệt với ngôi nhà và cuộc sống mà chúng 

tôi đã sống trong 18 tháng trước đó. 

Chúng ta nên rẽ phải hay trái? 

Nếu chúng tôi rẽ trái, chúng tôi sẽ hướng về phía bố mẹ chồng, cách đó nửa giờ. Thay 

vì đó, chúng tôi rẽ phải, về phía nhà Sam và Vicki cách đó vài dặm, mà hai con trai 

tuổi thanh thiếu niên và con gái của họ đang chung sống. Họ chào đón chúng tôi như 

thể chúng tôi là gia đình đã lạc mất từ lâu và họ khăng khăng rằng chồng tôi, con gái 

tôi và tôi chiếm phòng ngủ chính. Tôi từ chối và tiếp tục từ chối. Họ cứ nhất định phải 

vậy. 

“Chúng tôi nào có thể làm điều đó, Vicki,” tôi đã nói. Cô ấy nói, “nếu Chúa Giê-xu 

đến nhà bạn, bạn sẽ đặt anh ấy ở đâu?” Tôi nói, “tôi không phải là Jesus.” Sam và 

Vicki ngủ trên sàn phòng khách của họ trong 30 ngày tới. 

Rơm cho máng cỏ: Hãy gửi một thiệp cảm ơn đến ai đó trong quá khứ đã bày tỏ lòng 

hiếu khách với bạn. Nói với họ nó đã ảnh hưởng bạn thế nào để thể hiện lòng hiếu 

khách trong đời mình. Khuyến khích trẻ em và thiếu niên viết thư cảm ơn đến ông bà, 

mục sư hoặc giáo viên về những phước hạnh mà chúng đã nhận từ họ. 

Lạy Chúa Giêsu, hãy giúp chúng con nhìn thấy khuôn mặt của Ngài trên mỗi khuôn 

mặt; để thấy hình ảnh của Ngài trên mỗi người lạ, và trên những người đã quá quen 

thuộc với chúng con nữa. Chúng con cầu nguyện cho những người mà chúng tôi đã 

coi là kẻ thù của mình, xin cho chúng con có thể nhìn thấy Ngài ngay cả trong họ. 

Amen. 
 

 

Thứ tư – ngày 18 tháng 12 

Anh chị em được giàu có về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi qua chúng tôi, 

nhờ thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời. 12 Vì công cuộc cứu trợ này không 

những đáp ứng sự thiếu thốn của các thánh đồ nhưng cũng đem lại nhiều lời cảm tạ 

Đức Chúa Trời. 2 Cor 9:11-12 

“Tôi ao ước tôi đã rộng rãi hơn với thời giờ của mình,” cô Constance đã nói, chỉ vài 

ngày trước khi qua đời – cuộc đời cô đã dùng để dạy Văn Chương Mỹ tại Đại Học 

Georgetown, dạy các mục sư, đóng kịch, theo đuổi những cố gắng nghệ thuật và quản 

lý nông trại mình. 

Chúng ta có rộng rãi đủ với thời gian của mình? 



Cô Karen, một chấp sự tại hội thánh mà tôi đang phục vụ, có thói quen rộng rãi. Cô 

luôn quan tâm đến người khác, cô tập tành lòng tri ơn và chia sẻ nó. Cô Karen khá nổi 

tiếng về những bức thư ngắn cô gởi thường xuyên cho những thành viên, thân hữu tới 

thăm nhà thờ, và nhiều người khác, bao gồm những người bệnh không thể ra khỏi 

nhà, bạn xưa, bạn mới và láng giềnh. Tôi là một người được nhận những bức thư ngắn 

đó, cũng như mẹ tôi, bà theo định kỳ cũng tới thờ phượng chung với chúng tôi. Những 

bức thư ngắn này, thường chỉ trung bình ba dòng viết tay, mang niềm vui bất ngờ đến 

cho những người nhận chúng. Hành động này khích lệ người khác để có thói quen 

rộng rãi. 

Rơm cho máng cỏ: Hãy xem những bức thư hoặc thiệp mà bạn gởi ra như một loại thư 

tình. Thay vì chỉ ký tên trên những tấm thiệp Giáng Sinh, hãy viết vài hàng riêng tư 

cho họ; nó sẽ mang phước cho người nhận. 

Mọi người cần biết rằng họ là quan trọng. Hãy khích lệ những em nhỏ gởi thư ngắn 

cho người lạ, như cho cơ quan cứu hỏa hay cảnh sát, và cám ơn những người nam 

người nữ đã mỗi ngày sẵn sàng phục vụ dù hiểm nghèo cho những người mà họ 

không quen biết. Thiện chí là điều dễ lây. 

Lạy Chúa, xin dạy chúng con qua kinh nghiệm niềm vui khi rộng rãi với thời giờ 

mình. Xin bày tỏ cho chúng con những cách để mở rộng lòng chúng con và lòng của 

người tiếp nhận. Amen. 
 

 

Thứ Năm – ngày 19 tháng 12 

Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi 

sự. 1 cor 13:7 

Đôi lúc chúng ta nhìn bên ngoài để tìm cách giúp kẻ đói có miếng ăn, giải khát kẻ 

khát, mặc đồ cho kẻ lỏa lồ và thăm viếng kẻ bệnh, song lại quên những người ngay 

trong nhà mình. Con cái có thể thử sự nhẫn nại của cha mẹ; cha mẹ có thể thử sự nhẫn 

nại của con cái. Nhưng nếu thật có một vũ đài cho tình yêu thương, đó là ở trong nhà. 

Chúng ta quên rằng cha mẹ có một ảnh hưởng sâu xa trên đời sống con cái về điều 

thiện. Chúng ta quên rằng con cái mình là công việc quan trọng nhất đời mình là cha 

mẹ. Hãy nhớ để nuôi gia đình mình với thức ăn thức uống yêu thương và lời khẳn 

định giá trị họ, nhớ để mặc đồ ắm cho họ chống lại sự lạnh lẻo của thế gian, và nhớ 

hiện diện với họ khi bệnh hoạn hoặc khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng mỗi thế hệ sau. 

Rơm cho máng cỏ: Hãy viết một lá thư thương yêu cho mỗi đứa con của mình dù ở 

tuội nào, cho người phối ngẫu hoặc cho một người bạn quý, chia sẻ với họ tất cả 

những gì bạn coi trọng về họ. Hãy rũ con cái bạn cũng làm điều đó cho cha, mẹ hay 

ông bà chúng và để chúng nó gói những lá thư này và đặt dưới cây thông cho sáng 

Giáng Sinh. Những món quà này sẽ là một phần của gia sản và sẽ ý nghĩa suốt đời. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con chuyên tâm để bày tỏ tình thương và sự quý trọng đối 

với những người gần chúng con nhất, biết rằng chúng con đang ảnh hưởng các thế hệ 

sau này. Amen. 
 



 

Thứ Sáu – ngày 20 tháng 12 

CHÚA, Đức Chúa Trời đem người đặt vào vườn Ê-đen để canh tác và chăm sóc vườn. 

Sáng Thế 2:15 

Nếu Đức Giê-su mà kể câu chuyện ở Ma-thi-ơ 25 ngày hôm nay về nhà vua và gia tài 

cho những người cho kẻ đói ăn, mặc đdồ cho kẻ trần truồng, cho kẻ khát uống, Ngài 

có thể thêm, “Hãy nhớ công việc đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho người để 

làm. Chăm sóc vườn Ê-đen, hãy trung tín và làm người quản lý tốt cho đất. Nếu các 

ngươi nhân từ với đất, các ngươi bày tỏ sự nhân từ đối với Ta và những kẻ cư ngụ trên 

đó.” 

Ở thời điểm mà thay đổi về thời tiết luôn được đăng báo, và cả triệu loài thú vật và 

côn trùng bị liệt vào danh sách có nguy hiểm hoặc đã tuyệt chủng, chúng ta hãy 

thương yêu trái đất. Trái đất đang đói và khát sự chăm sóc, và có nhiều nơi trên quả 

cầu này khi trước đã được mặc áo mà giờ trần truồng. Hãy 

cư xử nhân từ với đất mà chúng ta bước trên, với không khí mà chúng ta thở, và với 

sông hồ biển nước mà chúng ta khát và thỏa khát chúng ta bởi sự mỹ lệ của chúng. 

Trong Mùa Vọng này, hãy tặng món quà tốt nhất bao giờ - sự thương yêu chăm sóc 

đối với sự thọ tạo. 

Rơm cho máng cỏ: Khi bạn đi ngang qua rác bên đường, hay trên lối mòn hoặc bất cứ 

chỗ nào mà nó không thuộc chỗ đó, hãy lượm nó lên. Phục hồi tái chế vật liệu nếu có 

thể được. Cũng hãy làm một công việc chung cho cả gia đình để lượm rác với nhau. 

Hãy khởi đầu một phong trào. Hãy xét về những tiêu dùng quá độ của nếp sống mình. 

Có thể bạn cần nhắm mục tiêu một Giáng Sinh đơn sơ và xanh. 

Lạy Chúa, xin tha thứ chúng con. Tha thứ vì chúng con làm ô nhiểm thiên đàng mà 

Ngài dựng nên cho chúng con. Xin giúp chúng con và tha nhân chịu trách nhiệm, và 

sẵn sàng chăm sóc thế giới diệu kỳ, sáng láng của sông hồ biển nước rừng núi và sa 

mạc là nhà, nơi che thân, thực vật và thức uống của chúng con. Amen. 
 

 

Thứ Bảy – ngày 21 tháng 12 

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. 

Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi. Thi-thiên 32:8 

Trí óc chúng ta khao khát tri thức. Hiểu biết như sự truyền thụ vào máu chúng ta để 

tìm kiếm Đấng mà chúng ta gọi là huyền bí của huyền bí. Hà hơi sống vào tâm trí của 

tha nhân qua học vấn là một trong những nguyên lý của truyền thống đức tin Cải 

Chánh. Chúng ta có thể mang hy vọng cho những kẻ không nhận được đủ sự giúp đỡ, 

và cho những người đang dạy họ bằng cách quyên góp dụng cụ học tập. 

DonorsChoose.org là một tổ chức tăng năng lực cho thầy cô trường công toàn quốc để 

xin những vật liệu cần thiết và kinh nghiệm cho học viên của họ. Thật, 81% của tất cả 

trường công ở Mỹ có ít nhất một thầy cô đăng nhu cầu trên trang mạng lưới này, và 

83% của trường học tham dự là trường mà phân nữa hoặc hơn đến từ những hộ với lợi 

tức thấp. 



Cô Burns, một giáo viên ở trường trung học cơ sở Robert Boeckman tại Farmington, 

Bang Minnesota, đã đăng yêu cầu $350 để mua sơn, cọ, và bì hồ sơ để giúp tạo một 

vườn “Đá Nhân Từ”. 

Vườn là một công trình của một nhóm học sinh mà các em sơn những câu ngụ ngôn 

khích lệ và hình trên đá và đặt chúng ở một ngôi vườn trước trường học. “Chúng tôi 

nói hoài rằng làm sao một hành động nhỏ có thể giúp người khác có tự tin,” cô Burns 

nói. Nhưng những lời nhân từ này đi xa hơn nữa, vì những học sinh đã mang tác phẩm 

của mình vào xóm làng và khởi đầu vườn của chính họ, trồng những hạt giống hy 

vọng và rộng rãi ở mọi nơi họ đến. 

Rơm cho máng cỏ: Hãy phục vụ những người không nhận được đủ sự giúp đỡ bằng 

cách quyên góp cho trường học về dụng cụ học tập, nuôi ăn cho sự đói khát tri thức. 

Lạy Chúa cũng là Đức Chúa Trời chúng con, càng học, càng hiểu, thì sự kinh ngạc và 

kinh phục của chúng con gia tang, và đức tin chúng con càng gia tăng sâu nghiệm. 

Xin ban phước cho những thầy cô đã tận tụy ra công tuy chỉ có rất ít tài nguyên để 

dùng. Amen. 
 

 

Tuần Thứ Tư của Mùa Vọng 

 

Chúa Nhật – ngày 22 tháng 12 

Gom góp những cọng rơm vui mừng 

Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng Sinh, bạn đã có bao nhiêu rơm cho máng cỏ của Chúa 

Giê-su? 

Nơi nào bạn đã mang niềm vui cho người khác? Niềm vui này đã tô sáng thế gian thể 

nào? 

Còn nhiều rơm để thêm vào máng cỏ - rơm của hòa bình. Vì vậy, trong ngày Chúa 

Nhật cuối của Mùa Vọng, hãy tự hỏi chính bạn, gia đình và thân hữu về những cách 

mà hòa bình có thể được mang vào trong cộng đồng mình. 
 

 

Thứ Hai – ngày 23 tháng 12 

Phước cho người hòa giải, 

Vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 5:9 

Nếu có bao giờ thế gian cần người giải hòa, thì chắc chắn là lúc này. Tuy nhiên, làm 

thế nào chúng ta có thể là người giải hòa trong thế gian nếu chính chúng ta không 

bình an với chính mình, với Chúa và với người khác? 

Ân điển phải thấm sâu vào tận xương tủy, vào cấp độ tế bào, đến nơi mà chúng ta có 

thể tha thứ cho chính mình và nơi chúng ta định lòng sẽ thương yêu kẻ thù mình. Nếu 

không thì chúng ta sẽ tập trung vào những người chống lại mình; chúng ta sẽ không 

“lấy lòng kính sợ và run rẩy mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi mình.” Có phải vì 

vậy mà Chúa đã cầu nguyện: “Xin tha tọi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ 

phạm tội nghịch cùng chúng con?” Và có phải “hoàn thành sự cứu rỗi mình” nghĩa là 



chúng ta sống cách bất bạo động ở mọi lĩnh vực sống – trong suy nghĩ, trò chuyện, 

thảo luận chính trị, mối quan hệ công việc và khi đối phó với những người và tình 

huống thách thức? Để có hòa bình, và để làm hòa, chúng ta phải có lòng trắc ẩn tích 

cực đối với bạn bè và kẻ thù, biết chính mình và bướ cđi khiêm nhu với Đức Chúa 

Trời. 

Rơm cho máng cỏ: Tập tành trở nên một người lắng nghe tích cực. Ngồi xuống với 

một người bạn hoặc một thành viên trong cộng đồng của bạn tại nơi làm việc, lớp học 

hoặc nhà của bạn, và hãy chăm chú lắng nghe. Hãy chống lại cám dỗ để hướng cuộc 

trò chuyện về bạn hoặc cố gắng thuyết phục người đó đồng ý với vị trí của bạn. Bằng 

cách này, chúng ta sẽ hành động hướng tới hòa bình thực sự. 

Lạy Chúa, xin hành động trên chúng con để trở thành người lắng nghe tốt hơn, từ bi 

với người khác bằng cách lắng nghe câu chuyện của họ, sự bất bình và mối quan tâm 

của họ mà không áp đặt cho họ những câu chuyện, mối quan tâm và khiếu nại của 

chúng con. Bằng cách này, nguyện chúng con là những người hòa giải trong thế giới 

mà chúng con đang sống. Amen. 
 

 

Thứ Ba – ngày 24 tháng 12 

Đêm trước Giáng Sinh 

Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, 

Chúng ta đã được ban cho một con trai. 

Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, 

Tên Ngài sẽ được xưng là 

Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, 

Cha Đời Đời, Chúa Bình An. 

Tôi đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống Bêlem, nơi những người chăn cừu từng đứng chăn 

đàn chiên của họ khi vào đêm. Có những vùng trũng giống như hang động trong vùng 

đất đá mà theo truyền thống cho là nơi những người chăn cừu đã cắm trại vào ban 

đêm. Tôi tưởng tượng một đạo thiên binh đã rao truyền cho họ - những người thấp 

hèn nhất ở thời đại đó - tin mừng về Đấng Cứu Rỗi được sinh ra. Thể nào mà muôn 

ngàn tinh tú đã lunh linh! Thể nào sự im lặng đã bị phá vỡ với lời tuyên bố trên trời, 

phá vỡ rào cản âm thanh giữa trời và đất mãi mãi! 

Họ có thể mang gì tới máng cỏ ngoài chính bản thân và đàn chiên của họ? Họ đã đi, 

xuống sườn đồi, đến nơi mà họ tìm thấy Chiên Con của Đức Chúa Trời đang ngủ 

trong máng cỏ. Xung quanh Ngài là những con thú gánh nặng chuyên làm ruộng đồng 

và các sinh vật khác của Ê-đen. Không còn cần làm gì ngoài quỳ xuống trước Vua của 

các vị vua, hài nhi nhỏ bé yếu đuối, Đấng Christ, Đấng đã đến để cứu nhân loại, Ngôi 

Lời trở nên xác thịt. 

Hành động tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho người khác cũng là hành động lớn 

nhất mà chúng ta có thể làm cho chính mình: quỳ xuống trước Đấng Cứu Rỗi, lấy làm 

kinh ngạc suốt đời này và chăn dắt bầy chiên. 



Rơm cho máng cỏ: Vẫn còn thời gian để thêm rơm vào máng cỏ. Tìm thời gian trong 

ngày này để mang hy vọng cho những người vô vọng và tình yêu cho những người 

không được thương yêu. Mang lại niềm vui cho những người thương tiếc. Mang hòa 

bình đến một nơi hỗn loạn. Hãy để câu hỏi trong Ma-thi-ơ 25 thì thầm với bạn, Chúa, 

có bao giờ con thấy Ngài … Bây giờ, hãy mở mắt ra và thực sự thấy nhiều cách mà 

bạn có thể chia sẻ món quà của Chúa Giê-xu với tất cả mọi người. 

Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con, trong đêm linh thiêng nhất này, xin cho 

chúng con đến với Ngài như con trẻ, đầy ngạc nhiên và kinh sợ. Chúng con quý gối 

khiêm nhu trước Ngài. Xin cho chu1gn con nhìn thấy sự huyền nghiệm của tình yêu 

thương, để chúng con sống yêu kính Ngài bằng cách cho người đói ăn, cho nước mọi 

người khát, mặc quần áo cho kẻ trần truồng và giải thoát kẻ tù đầy. Amen 
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