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Lời Tựa 
Khi soạn loạt bài tĩnh nguyện cho Mùa Vọng Giáng Sinh 2018, câu 52 từ Bài Ca của Ma-ri, còn được gọi là Magnificat, 
trong Phúc âm Luca chương  thứ nhất, cứ văng vẳng bên tôi: Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị, và cất nhắc 
những người khiêm nhường lên. 

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những lần Chúa đã nâng tôi lên. Tôi nhớ về các anh chị em đã chia sẻ với tôi lời 

ca tiếng hát tôn vinh Chúa - những lưu dấu về sự thương xót quan tâm chăm sóc của Ngài trên họ. Tôi 

cũng nghĩ về thế giới quanh ta đang rất cần một Đấng Cứu Thế. Và vì thế, bài tĩnh nguyện năm nay dành 

cho bạn, cho gia đình và bằng hữu của bạn, cho người hàng xóm nhà bên - để nhắc rằng Chúa dành sẵn 

cho tất cả chúng ta một bài hát để ngợi khen Ngài. 

Anh Andrew Weatherly đã viết các bài thơ và thiết kế đồ họa cho loạt bài tĩnh nguyện này.  Anh đã dự 

phần trong lớp Trường Chúa Nhật của tôi khi tôi thực tập tại một Hội thánh lúc đi học trường Kinh 

Thánh. Ngày đó, tôi đã thấy sức sống tiềm ẩn trong anh vượt lên tật nguyền mà anh đang gánh. Sinh ra 

với căn bệnh Down, Andrew không để điều này vương lụy, anh sử dụng các tác phẩm nghệ thuật của 

mình để khuyến khích công chúng quan tâm hơn đến khả năng của những người chịu dị tật bẩm sinh. 

Mục sư Krin Van Tatenhove góp sức giúp tôi viết loạt bài tĩnh nguyện này từ Tuần 1 đến 2. Làm cha một 

đứa con bị bệnh Tự Kỷ, Mục sư Krin hiểu rõ việc đương đầu với cả "hệ thống" để con trai ông có thể có 

cơ hội sống bình đẳng như bao người "bình thường" khác.  

Với tôi, loạt bài viết này là tâm huyết. Anh ruột tôi bị khuyết tật và mỗi ngày anh phải chiến đấu để sống 

giữa dòng đời. Có lẽ, nhiều lúc anh mỏi mòn trong đợi Mùa Vọng Giáng Sinh, nhưng Chúa dệt trong anh 

bài thánh ca ngợi khen. 

Mong ước loạt bài tĩnh nguyện này, qua Bài Ca của Ma-ri, trở nên một ơn phước cho bạn trong Mùa 

Vọng Giáng Sinh. Nguyện đây là lời nhắn nhủ rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tất cả 

chúng ta đều cần Chúa nâng đỡ ta lên. 

Donna Frischnecht Jackson 

Editor, Presbyterians Today 



 

 

 

 

 

Tựa: Những Cánh Tay Rộng Mở  

 

 

 

 

Tuần thứ Nhất của Mùa Vọng Giáng Sinh 

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 12 

Ma-ri nói: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, 

Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, 

Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài." 

- Luca 1:46-48a 

HỪNG ĐÔNG 

 

Vẫy tay gọi giữa trời nhung vắng lặng, 
Tia sáng nào kẽ chỉ giữa màn đêm 

Mà thắp lên sáng rực, sáng mãi thêm. 
Sao Mai ửng ngóng chờ hừng đông đến; 
Tỏa lung linh niềm an lành thương mến. 
Từ Thiên đàng, tin yêu chiếu bình minh, 
Làm mới đời, mở ra cho nhân sinh. 
Hưởng tiên vị trời cao hòa ánh sáng. 
 

          - Andew Weatherly 

          (bản dịch: Thiên Lương) 

Trong Mùa Vọng Giáng Sinh này, bạn sống thế nào trong lời hứa của Chúa để chiếu rạng bình minh? 

Kính thưa Chúa của Mùa Vọng Giáng Sinh, xin nhắc chúng con luôn tìm kiếm ánh sáng của Ngài - dù là 

trong bóng đêm trường. Nhân Danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen. 

 



Tựa: Ánh Sao Kỳ Diệu Trong Đêm 

______________________________________________________________________________ 

Thứ Hai, ngày 3 tháng 12 

Năng Quyền của Sự Tôn Cao Danh Chúa 

Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta! - Thi Thiên 99:5a 

Ma-ri nói: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa..." - Luca 1:46 

 

Sự tôn kính có hai ý nghĩa. Nếu chúng ta suy gẫm từng điều, thì rõ ràng không có lý do gì mà Ma-ri không 

cất cao bài ca ngợi khen Chúa. 

Ý nghĩa thứ nhất là làm cho một điều gì đó hiển thị lớn hơn, giống như một bức ảnh được chụp bởi Vệ 

Tinh Chụp Hình Thiên Văn Hubble. Vệ tinh này phóng tầm nhìn để chụp một điểm cực nhỏ, từ xa trong 

vũ trụ, mà qua đó khám phá những thiên hà vô danh, lớn hơn gấp nhiều lần dãy Ngân Hà của chúng ta. 

Ma-ri đã cảm nhận được Chúa nhìn vào sâu thẳm của linh hồn cô, Chúa thấy rõ chân giá trị của cô, dù cô 

mộc mạc đơn sơ, như lời của bài thánh ca cùng tên "Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào" mà chúng ta 

thường ngâm nga.  

Ý nghĩa thứ hai là tôn cao hay làm sáng danh. Ma-ri ngợi khen Chúa vì đã lựa chọn cô trở nên mẹ của 

Đấng Mê-si-a. Ánh sáng mà cô đã kinh nghiệm khi được loan tin mừng khúc xạ qua linh hồn của cô, vọng 

lên tình yêu của Chúa cho toàn nhân loại. Đây là năng quyền của sự Tôn Cao Danh Chúa. - KVT 

Làm thế nào để đời sống của chúng ta trong Đấng Christ tỏa ra tình yêu của Chúa cho thế giới? 

Chúa ơi, trong Mùa Vọng Giáng Sinh này, xin giúp chúng con tìm lại - và trân quý - giá trị của tất cả 

con dân Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen. 

_____________________________________________________________________________________ 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 12 

Những Linh Hồn Hân Hoan 

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! - Philip 4:4 

...Tâm linh tôi mừng rỡ... - Luca 1:47a 

Hãy nhớ lại những giây phút mà bạn mừng vui nhiệt thành - lúc thờ phượng, gia đình đoàn viên hay 

thậm chí khi hòa mình với thiên nhiên. 

Làm cha của một đứa con bị dị tật bẩm sinh, tôi thường nghĩ đến lễ hội Olympics cho người khuyết tật. 

Những sự kiện này tô đẹp giá trị con người - giá trị của họ trong mắt Thượng Đế, không phải theo cấu 

trúc hình chóp của con người. Từ những huấn luyện viên đến người bấm giờ đến các tình nguyện viên 

hết lòng cổ vũ tại vạch về đích, gióng lên một thông điệp: Hãy vui lên, vì bạn là con của Chúa. 

Tôi không sao quên được giây phút hứng khởi mà cả sân vận động đầy ấp người đã theo dõi một sự kiện 

trên chiếc xe lăn. Một cậu bé bị chứng teo cơ khó khăn lắm để tiếp tục trên đường đua. Cậu ta lảo đảo, 



kêu gào với giọng ai oán. Ngay lập tức, tất cả mọi người đứng bật dậy, cổ vũ cậu bé tiếp bước. Khi cậu ta 

bước qua vạch về đích, chúng tôi rồ lên tán thưởng, đỉnh điểm được nhấn mạnh trong lễ hội Olympics 

cho người khuyết tật: "Hãy để tôi chiến thắng. Nhưng nếu tôi không thắng, hãy để tôi trải nghiệm cách 

hiên ngang." - KVT 

 

Điều gì làm cho linh hồn của bạn, giống như của Ma-ri, vui mừng? 

Dù hoàn cảnh của chúng con thế nào đi chăng nữa, Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn biết ơn tình yêu 

không phai tàn của Chúa. Nhân Danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen.  

___________________________________________________________________________________ 

Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 

Những Phương Cách Giải Cứu 

 

Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.  - Luca 19:10 

... Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi. - Luca 1:47 

 

Có nhiều cách suy nghĩ về sự giải cứu, nhưng chắc chúng ta có thể thấy được làm thế nào sự dạy dỗ của 

Đức Chúa Giê-su "cứu" chúng ta khỏi các cạm bẫy trong đời sống. Ngài cứu chúng ta khỏi lo âu phiền 

muộn, nhắc về sự chăm sóc của Chúa. Ngài ngăn cản chúng ta chạy theo vật chất đời này, kêu gọi tích 

trữ của cải nơi không hư nát. Ngài cứu chúng ta khỏi quan điểm hạn hẹp về thương yêu, mà mở rộng 

lòng thương xót để bao gồm thậm chí những thù nghịch của chúng ta.  

Để giữ tinh thần Mùa Vọng Giáng Sinh, Đức Chúa Giê-su muốn xóa tan đi mọi lo âu ưu phiền trong 

chúng ta. Hãy nhớ rằng, Chúa phán, Đức Chúa Trời đếm từng cọng tóc trên đầu của bạn. Hãy nhớ rằng, 

dù cho bạn lầm đường lạc lối như thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn để ánh sáng nơi cửa để đón chờ bạn 

quay về bên mái ấm gia đình với Ngài.  - KVT 

 Những lời dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su đã cứu bạn như thế nào khỏi những lầm lỗi? 

Kính thưa Chúa, xin giúp chúng con qua Đức Thánh Linh hiểu được những phương cách giải cứu của 

Đức Chúa Giê-su trong Danh Ngài. Amen 

Tĩnh nguyện ngày 6 tới ngày 10 

 

 

Thứ năm, ngày 6 tháng 12 

Ân sủng Chúa cho tất cả  

Thần của Chúa ngự trên ta … để đồn ra năm lành của Chúa.- Lu-ca 4: 18–19 

... Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài ... - Lu-ca 1:48 

 



   Một tục lệ Cựu Ước đầy ý nghĩa là Năm Hân Hỉ, cũng được gọi là Năm của Đức Chúa Trời. Mỗi năm 

mươi năm, các khoản nợ được tha thứ, đất đai gia đình được khôi phục, cùng nô lệ và tù nhân được tự 

do. Ngay ở phần đầu sách Phúc Âm Lu-ca, khi viếng thăm nhà hội ở quê nhà Nazareth của mình, Chúa 

Giê-su đã chọn đọc lời tiên tri của Ê-sai về cách Đấng Mê-si-a sẽ khánh thành thời đại ân sủng này cho 

người Do thái và người ngoại.  Đóng sách lại, Chúa Giê-su đã phán, “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời 

Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.”   

   Có phải đây là Phúc Âm được tóm gọn?  Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người như nhau, nhưng 

Ngài có ân sủng đặc biệt cho những người thấp hèn nhất của thế giới chúng ta.  Chúa Giê-su tuyên bố 

thời đại mới này: thời đại khi một thiếu nữ Palestine trở thành mẹ của Đấng Cứu Rỗi, ngư dân biến 

thành các môn đệ và những người bị ruồng bỏ được chào đón tại bàn tiệc.  Bà Ma-ria nhắc nhở chúng ta 

rằng trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta với ân sủng. - KVT 

 

Với lòng biết ơn, bạn có thể liệt kê những điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân sủng đối với bạn chăng?   

 

Lạy Chúa yêu thương, cảm ơn Ngài vì đã luôn nhìn chúng tôi với lòng thương xót không thôi. Amen. 

 

 

Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 

Nguồn gốc khiêm tốn, số phận vinh quang 

Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng  - Gia-cơ 1: 9 

... Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài  - Lu-ca 1:48 

 

   Hãy xem xét cuộc đời khiêm tốn của Chúa Giê-su.  Khi là hài nhi sơ sinh đã được đặt nằm trong một cái 

máng, người thợ mộc này đã được dạy học ở nhà, không phải với những thầy Rabi tiếng tăm. Khi các 

môn đệ hỏi Ngài làm sao để nổi trội, Ngài đã đáp: “kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi;…”   

Ngày cuối của đời Ngài, sau khi rửa chân của các môn đồ,  Ngài đã bị đóng đinh bên cạnh những tên tội 

phạm bên ngoài cổng thành Jerusalem. 

   Dù vậy, như bài thơ nổi tiếng nói, "Tất cả các hải quân ... từng được xây dựng, tất cả các nghị viện từng 

cử hành, và tất cả các vị vua từng ngự trị ... đã không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân loại trên trái 

đất này một cách mạnh mẽ như đời sống đơn độc đó. ” 

Bài ca ngợi ca ngợi của Ma-ri là minh chứng cho sự khoe khoang được Gia-cơ dạy dỗ. Nó không phải là 

một ý thức thổi phòng cá nhân mình, mà là một khoe khoang về Đức Chúa Trời,  Đấng nhấc lên những 

kẻ thấp hèn, khởi đầu với mỗi một người chúng ta. - KVT 

 

Bạn có từng chứng kiến quyền năng của sự thấp kém trong thế giới của chúng ta chưa? 

 

Lạy Chúa, xin hãy huấn luyện đôi mắt của chúng con để thấy sự uy nghi của Ngài ở những điều mà thế 

giới thường khinh thường. Amen. 

 

 

Thứ bảy, ngày 8 tháng 12 

Một bài học trong sự khiêm nhường 

... phải trang sức bằng khiêm nhường ... —1 Phi-e-rơ 5: 5 

 



   Trong một chuyến đi đến Mễ-tây-cơ, tôi cùng ăn trưa với một mục sư địa phương, vợ và bốn đứa con 

của họ. Nhà của họ còn nhỏ hơn một lều tranh; không có nước hoặc điện, nằm dọc theo kênh sông 

Colorado, nước của nó bị ô nhiễm trầm trọng từ chất thải công nghiệp phía bắc. 

   Những người con trai của vị mục sư yêu cầu tôi đi bơi với họ. Tuy lòng rung sợ, tôi đồng ý, nhưng cẩn 

thận giữ kín miệng rằng tôi không phải là người bơi giỏi. Sau khi bơi một chút, tôi trèo lên bờ đê, nhận ra 

rằng tôi đã trôi dạt. Chỗ để dép của tôi ở rất xa. Đột nhiên, tôi cảm thấy chân tôi được vỗ.  Tôi nhìn 

xuống thì thấy vị mục sư đang quỳ dưới đất với một chiếc khăn và đôi dép của tôi trong tay. Anh ta bắt 

đầu lau khô chân tôi. Ban đầu tôi kháng cự, nhưng sau đó để anh ấy tiếp tục. 

   Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác chạm vào của anh ấy, tình yêu trong nụ cười của anh ấy hoặc 

vòng tay của chúng tôi xung quanh vai của nhau khi chúng tôi đi bộ từ nơi đó. - KVT 

 

Làm thế nào bạn có thể thể hiện tình yêu của bạn trong mùa Vọng này thông qua một hành động yêu 

thương đơn giản? 

 

Lạy Chúa, xin mặc chúng con với sự khiêm nhường để những người khác sẽ thấy Đấng Christ trong 

chúng con. Amen. 

 

 

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 12 

 

Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước; 

Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, 

Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.  Lu-ca 1:48-20 

 

Người hộ vệ cho hòa bình 

Thiên sứ đã gửi một thông điệp của niềm vui 

từ Thiên Chúa ở trên, 

ánh sáng thánh lập lòe trên đất 

nơi sáng tạo được sinh ra; nơi huyền diệu mới, 

Nơi giấc mơ thành hiện thực. 

Thiên sứ đã quỳ xuống và nói với tôi 

"Tôi yêu bạn, kìa loài xác thịt phải chết hãy yên lặng,” 

ai sẽ mặc áo choàng và vương miện? 

Chúng tôi tất cả là anh em tốt của bạn. 

Thiên sứ đã rắc ánh sáng bạc, 

cô khảy vào đàn hạc vàng của mình. 

Vui mừng cho trần thế; 

Vì chúng ta sở hữu thập tự giá, ngôi mộ và bầu trời, 

từ Thiên Chúa ở trên. 

- Andrew Weatherly 

 

Làm thế nào bạn có thể chia sẻ thông điệp của thiên sứ về niềm vui Mùa Vọng này? 

 



Lạy Đức Chúa Trời đầy ân sủng, giúp chúng con tìm thấy tiếng nói của mình một lần nữa để chia sẻ tin 

lành về một Đấng Cứu Rỗi sinh ra cho tất cả mọi người. Amen. 

 

 

Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 

Tình yêu xa hoa của Đức Chúa Trời 

... Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng... - Ê-phê-sô 1: 3 

Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước... - Lu-ca 1:48 

 

Trong bài ca ngợi khen của bà, Ma-ri đã nhận biết - và trân trọng - sự phước hạnh của cô. 

Bạn có trân trọng các phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn qua Đấng Christ không? Nếu chúng 

ta đo lường giá trị của mình theo thế giới này - vị trí, danh tiếng, giàu có hay ảnh hưởng - chúng ta có thể 

thấy mình khiếm khuyết. 

Nếu chúng ta ôm lấy và để tình yêu của Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên trên cánh chim ưng, chúng ta 

dần dần nhận ra lẽ thật mà Phao-lô đã viết cho người thành Ê-phê-sô. Chúng ta có mọi ân tứ thuộc linh 

mà chúng ta cần. Như bài thánh ca nổi tiếng "Thánh Chúa Thành Tín" nói, "Thầm vui hưởng phước, tâm 

linh thỏa mãn muôn phần.” - KVT 

 

Làm thế nào bạn có thể học hỏi để hoàn toàn đếm số phước lành của chúng ta trong mùa Vọng - và 

trong tất cả các mùa? 

 

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã chọn tất cả chúng ta để nhận được sự phong phú của Ngài. Amen. 

 

 

-------------------------------------- 

Sự Hiện Diện của Chúa Toàn Năng 

“Cũng sẽ suy ngẫm về mọi công tác Chúa, Và suy tư về những công việc của Ngài.”  (Thi Thiên 77:12) 

“Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.  Danh Ngài là thánh,”( Luca 1:49) 

Ma-ri nhận ra rằng vị trí mới của người là mẹ Chúa không dựa vào sự công chính của bà. Đó là kết quả 

quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Có một niềm tin được san sẻ trong phong trào phục hồi, được gói trọn ở những “lời hứa” của Cẩm Nan 

AA: “Chúng ta sẽ … nhận ra rằng, Đức Chúa Trời đang làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể tự 

mình làm được.” 

Điều này không phải là chúng ta lẫn tránh bổn phận hay thụ động với trách nhiệm của mình nhưng là học 

biết rằng khi chúng ta dự phần trong hiện diện của Chúa hằng sống, đồng bước đi với Thánh Linh Ngài, thì 

phép lạ sẽ xãy ra vượt quá những gì chúng ta mong đợi. Bạn có nghi ngờ về điều này không? Xin đọc lại 

quyển sách mà chúng ta gọi là, “Công Vụ Các Sứ Đồ.” Tựa này được đặt lại là, “ Công Vụ của Đức Thánh 

Linh”- Bằng chứng về công việc diệu kỳ Chúa hành động qua con người thiếu sót, lỗi lầm.- KTV. 

 

Bạn có đang cố gắng kiểm soát mọi việc, dựa vào chỉ trên ý chí quyết đoán của mình không?    



 

Lạy Chúa nhân từ, xin dạy chúng con nếu biết đầu phục quyền năng Ngài, thì Ngài sẽ mở ra một đường lối 

vinh quang cho chúng con.  Amen!  

 

----------------------------------------------- 

Thứ Tư, 12 Tháng Mười Hai 

Bao Phủ Bằng Sự Thánh Khiết 

“Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.Danh Ngài là thánh,”  Luca 1:49 

Bài ca của Ma-ri đầy năng lực, theo từng cấp độ ý nghĩa khác nhau, nhưng tột cùng là một hành động thờ 

phượng quy vinh hiển về Đấng Thánh của Israel. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà có quá nhiều điều thiêng liêng đã bị tước bỏ khỏi cuộc sống.   

Những công ty biến mọi sự thành hàng hóa, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sâu xa của chúng ta qua sở hữu vật 

chất.  Nhưng Đức Chúa Trời gọi chúng ta đến để sống trong hiện diện thánh khiết của Ngài và nhận biết 

bằng chứng của Đấng Tạo Hóa đang ở mọi nơi. Điều đó để nhắc chúng ta nhớ mình từ đâu đến và đang 

đi về đâu. Sự thánh khiết của Ngài vây quanh chúng ta hôm nay.- KVT. 

Có những khoảnh khắt nào hôm nay bạn có thể âm thầm lưu ý những chi tiếc về sự thánh khiết của Chúa 

chung quanh mình?   

Lạy Chúa, trong suốt Mùa Vọng, xin giúp chúng con nghỉ ngơi và vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Amen! 

-------------------------------------------- 

Thứ Năm, 13 Tháng 12 

Tôn Kính, Không Sợ Hãi 

“Nguyện các dân trên khắp trái đất hãy kính sợ Ngài,”Thi Thiên 67:7 

“Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.” Luca 1:50 

Từ Hê-bơ-rơ Yare’ và từ Hy Lạp phobeo được dịch là “sợ hãi.” Một ý nghĩa  tinh tế hơn của từ này là “Tôn 
Kính.” Khi chúng ta mừng đón Mùa Vọng về tình yêu nhiệm mầu của Đấng Christ, thì sự phân biệt này neo 
chặt đức tin của chúng ta. Thư 1Giăng, sứ đồ này mô tả cách mỹ miều, “ chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu, 
nhưng tình yêu trọn vẹn xua tan sự sợ hãi.” 

Những ai trong vòng chúng ta có con cái với nhu cầu đặc biệt (tật nguyền) có thể chia sẻ về sự kêu xin 
được thương xót, sự cầu xin  một tình yêu toàn hảo để hoán đổi nỗi sợ hãi của chúng ta. Đây cũng là sự 
kêu cầu của những đứa con.  Lạy Chúa, xin giúp con cái chúng con tìm được một chỗ đứng trong thế gian 
này!  Xin giúp chúng con cung cấp cho chúng ngay bây giờ và cả những này hầu đến. Xin ban cho chúng 
con tình thương và sự nhẫn nại xứng đáng cho những con người quý báu mà Chúa đã ủy thác cho chúng 
con chăm sóc!   

Hành trình đời sống mỗi người không giống nhau, nhưng tôi đã học biết chân lý vĩnh cửu này. Lòng nhân 
từ và thương xót của Đức Chúa Trời là đủ để giúp chúng ta vượt qua mọi cơn sóng gió trong đời. KVT 



Bạn có đang cầm giữ sự lo lắng và sợ hải mà tình yêu Chúa có thể giải tỏa? 

Lạy Chúa từ ái, chúng con ca ngợi Ngài vì sự thương xót Ngài giành cho tất cả con cái Ngài. Amen  

-------------------------------------------- 

Thứ Sáu 14, Tháng 12 

Kịch Thương Yêu Cứu Rỗi 

“tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày 

cho các thánh đồ của Ngài.”  Cô-lô-se 1:26 

“Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.” Luca 1:50 

Ma-ri có được sự tiên tri linh cảm rằng vai trò của cô trong chương trình thương yêu cứu rỗi của Đức Chúa 

Trời sẽ vang dội qua nhiều thế hệ. Khi chúng ta ở trong kỳ lễ, Mùa Vọng, chúng ta có cơ hội vui hưởng vai 

trò của chúng ta trong dòng diễn hành của những kẻ bước theo Chúa Giê-su vào cuộc phiêu lưu đức tin.   

Chúng ta có thể vui hưởng điều mà Phao Lô gọi là một huyền nhiệm được khải tỏ cho nhân loại. Huyền 

nhiệm này là gì? Thượng Đế của muôn loài yêu thương mỗi người trong chúng ta cách thân thiết, và giá 

trị của chúng ta là vĩnh cửu trong vương quốc Ngài.  Sự thật đó khiến chúng ta tự hỏi: Làm sao tôi có thể 

chia xẻ tin mừng này cho người khác qua lời nói và hành động của mình? Như Bản Tóm Tắt Lời Tuyên 

Xưng Đức Tin của chúng ta nhắc, chúng ta có làm phần của mình, “ gỡ bỏ mặt nạ của những thần tượng 

trong hội thánh và văn hóa, để lắng nghe tiếng thở than của những người đã bị kiềm chế lâu ngày, và để 

hành động với những người tìm kiếm công lý, tự do và hòa bình” chăng? KVT  

Vai trò nào mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn thực hành trong yêu thương đối với người mà thế gian cho rằng 
không thể thương được?    

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm khao khát để mở rộng vai trò chúng con trong chương trình thương 
yêu hy sinh của Ngài.  Amen.  

 

------------------------------------------------------------ 

Thứ Bảy, 15 Tháng 12 

Các Thánh Ở Hàng Trước 

“Phước cho những người nhu mì,Vì sẽ thừa hưởng đất!” Ma-thi-ơ 5:5 

Tôi đã từng là Mục Sư quản nhiệm một hội thánh duy trì nhiều năm lớp Kinh Thánh cho người lớn có tật 
nguyền. Một giáo viên trung tín, Helen, có tên gọi thân thiện là “Sunshine” là biệt danh của các thành viên 
hội thánh cho cô vì nhận biết sự thương xót nổi bật của cô. 

Trong suốt giờ thờ phượng, lớp học cùng ngồi lại ở những hàng ghế trước. Mỗi sáng Chúa nhựt, từ bục 
giảng tôi nhìn xuống, nét mặt của họ là một lời chào thân thiện đầu tiên. Điều đó định hình cho  thần học 
của tôi về sự giảng dạy. Tôi thường tự hỏi chính mình: Tôi có nhớ bài học đảo lộn thế giới từ Chúa Giê-su 
rằng trừ khi chúng ta trở nên như con trẻ, chúng ta sẽ không được vào nước thiên đàng chăng?- KVT 



Mùa Vọng này, làm sao bạn nắm lấy sứ điệp đầy quyền năng giải thoát của Chúa Giê-su? 

 

Lạy Chúa nhân từ, Ngài đã gọi chúng con như người thánh của Ngài qua tình yêu thương của Đấng Christ. 
Xin giúp con sống với quyền năng từ ý thức về căn cước của mình. Amen       

------------------------------------------------------------- 

Tuần thứ ba Mùa Vọng 
Chủ nhật ngày 16 tháng 12 
 
Tay Ngài làm những việc đại năng.  Đánh tan những kẻ có tâm trí kiêu căng. Truất ngôi kẻ thống trị,  
Nâng cao người khiêm nhường. Ngài cho người đói no đầy thức ngon,  Nhưng đuổi kẻ giàu ra đi tay 
trắng.    - Lu-ca 1: 51-53 
 
Khi tình yêu tiếp quản 
 
Khi tình yêu tiếp quản 
nạn nhân trở thành con trai và con gái 
bóng tối biến mất, 
thiên sứ bão vệ 
mang về nhà ngày này mà chúng ta sẽ không bao giờ quên; 
hãy tìm vài phân tâm và hòa bình tối nay. 
Khi tình yêu tiếp quản từ thiên đường bên trên, 
nơi tình yêu được sinh ra và sức mạnh của nó đang nở rộ 
mới, chúng ta là một quốc gia dưới Chúa 
Đấng giám sát bóng xế thời gian cuộc sống. 
Khi tình yêu tiếp quản 
Ánh sáng Ngài sẽ theo bạn. 
- Andrew Weatherly 
 
Cộng đồng của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta cho phép tình yêu chiếm lấy và gạt bỏ sự hận thù của 
chúng ta? 
 
Lạy Chúa của ánh sáng thiên thượng, xin tỏa sáng rực rỡ qua lời nói và hành động của chúng con. Amen. 
---------------------------------------------------- 
 
Thứ hai ngày 17 tháng 12 
Bước nhảy vọt của đức tin 
Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. - Ê-sai 41:10 
Tay Ngài làm những việc đại năng  - Luke 1:51 
 
Việc leo lên cây là không khó; trèo xuống mới là điều khiến tôi sợ hãi. Anh tôi đứng với hai tay giang ra, 
bảo tôi hãy nhảy. Tôi cầu xin anh ấy tìm nhờ người khác giúp tôi. Anh trai tôi là người “khác biệt”. Anh 
ấy không thể nào giúp tôi xuống khỏi cây. Khi anh kiên trì, tôi biết mình phải nhảy vào vòng tay mà tôi 
chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng đôi tay đó đã không thất bại.  Tôi đã mỉm cười và thốt lên rằng, “Anh làm 
được!” Dù tôi nói vậy nhưng nét mặt anh tôi thất vọng vì tôi đã không tin tưởng anh.    



Đã bao nhiêu lần tôi tổn thương Chúa vì thiếu tin tưởng vào cánh tay mạnh mẽ của Ngài có thể đỡ nâng 
tôi?   Có bao nhiêu Mùa Vọng tôi đã khiến Chúa rơi nước mắt vì tôi chọn kẹt lại trên cây vì sợ hãi.  Ma-ri 
đã có một bước nhảy vọt về niềm tin vào cánh tay năng quyền của Chúa.  Bạn thì sao? - DFJ 
 
Những bước nhảy vọt nào trong cuộc sống mà Đức Chúa Trời đang mời bạn thực hiện?   
 
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp chúng ta tiến bước với niềm tin lớn, biết rằng Chúa luôn đỡ nâng con.  Amen.  
 
------------------------------------------ 
Thứ ba ngày 18 tháng 12 

Một thiên thần đặc biệt 

Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời,- 1 Phi-e-rơ 5: 6 

Tay Ngài … Đánh tan những kẻ có tâm trí kiêu căng. - Lu-ca 1:51 
 

Tôi tò mò kích thích khi một thiên sứ dạng người da màu đã được đặt trên cây thông trong thánh 
đường. Tôi đặc biệt ngạc nhiên sau khi nghe một tiếng xì xào gièm pha chủng tộc thì thầm về thiên sứ 
bởi một số người khách vào một Chủ nhật. Tại sao hội thánh người da trắng lại chọn một thiên sứ như 
ậy để đặt trên chót của cây thông?   

Sau này tôi mới được biết rằng đây là truyền thống từ khi một đức con nuôi của gia đình thuộc hội thánh 
chết vì bệnh Si-đa.  Chính năm đó, vào đêm Giáng sinh, thiên sứ này xuất hiện. Không ai tìm ra được 
người mà đã đặt nó trên cây. Khi Ma-ri hát về Chúa xua tan những kẻ kiêu ngạo, tôi nghĩ về việc thiên 
với làn da đen này đã phân tán một gia đình vì nó không phù hợp với bức tranh Giáng sinh của họ. Họ đã 
không thấy bức tranh từ Chúa, toàn vẹn với những truyền thống mới và một lời kêu gọi mới để yêu 
thương triệt để. - DFJ 

Những phước lành nào chúng ta bỏ lỡ khi chúng ta cố chấp giữ những thành kiến về Giáng Sinh?  

Lạy Chúa, Đấng phá vỡ ranh giới, xin giúp chúng con nhớ rằng thông điệp cứu rỗi của Chúa trước tiên đã 
đến với những con cái khiêm tốn nhất của Ngài - những kẻ chăn chiên. Amen. 

----------------------------------------------- 

 

Thứ tư ngày 19 tháng 12 

 

Bắt Ma-ri nín thinh  

 

Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.  Ma-thi-ơ 20:16 

Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ - Luke 1:52 

 

Cô bé xưa nay vẫn luôn đóng vai Ma-ri.  Không ai có thể cạnh tranh được với cô về trang phục, bộ đồ của 

cô vải xanh là vải tốt nhất.  Dù vậy, có một năm, một em gái có hội chứng Down đã được giao đóng vai 

trò Ma-ri.   Nữ diễn viên ban đầu đã không hài lòng, và cô đã cố gắng hết sức để khiến Ma-ri mới bị lật 

đổ. Một cảm giác đặc quyền có thể khiến chúng ta làm những điều điên rồ. 

Khi Martin Luther dịch Kinh thánh sang tiếng Đức, ông đã không dịch Bài hát ca ngợi của Ma-ri. Thay vào 

đó, anh ta để lại các từ ở dạng La-tinh. Các nhà quý tộc Đức, những người ủng hộ Luther, đã không 



muốn người khác nghe về việc Chúa hạ bệ thế lực từ ngai vàng của họ. Mặc dù vậy, bài hát Ma-ri không 

thể nào được giữ im lặng.  Tôi thấy hình bóng điều này khi nhìn thấy một Ma-ri có nhu cầu đặc biệt đang 

ôm bồng một con búp bê và Ma-ri lúc trước đang miễn cưỡng kêu tiếng bò rống trong bộ trang phục bò 

đơn sơ. - DFJ 

 

Có những bài hát công lý nào mà chúng ta đang cố gắng bắt nín thinh? 

Lạy Chúa từ ái, xin giúp chúng con đặt nhu cầu của người khác trước của chúng con. Amen. 

 

---------------------------------------------------- 

Thứ năm ngày 20 tháng 12 

 

Ai là người thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng? 

 

chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần 

chi thể của nhau. Rô-ma 12: 5 

Ngài … nhắc kẻ khiêm nhượng lên.  - Lu-ca 1:52 

 

Khi lớn lên, dường như luôn chỉ có những gia đình được mời đến để thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng của 

nhà thờ. Và họ chỉ như vậy - gia đình - cha, mẹ, con trai và con gái. Khi tôi trở thành một mục sư, tôi thề 

sẽ mời những người thường bị bỏ qua trong hội chúng để tiến lên và thắp nến. Và thế là đã có những 

cặp đồng tính, nam nữ độc thân, người già không có gia đình, trẻ em có nhu cầu đặc biệt và người nhập 

cư vẫn phải vật lộn với tiếng Anh - tất cả đều thắp lên ngọn lửa hy vọng, niềm vui, hòa bình và tình yêu 

cầu nguyện với tất cả. 

 

Chúa đã không tìm kiếm sự hoàn hảo khi Chúa chọn Ma-ri. Chúa chọn Ma-ri vì cô mở lòng cho sự huyền 

nhiệm của Chúa. Chúa đã mỉm cười với cô và đã nâng cô lên. 

 

Ai đang thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng của bạn? - DFJ 

Làm thế nào chúng ta có thể chuyên tâm nỗ lực để tiếp cận với những người thường bị bỏ qua? 

 

Lạy Chúa, xin hãy mở mắt chúng con về những người bị lãng quên trong xã hội và giúp chúng con mời họ 

vào vòng liên hệ của chúng con. Amen. 

 

---------------------------- 

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 12 

Chúa làm dịu cơn đói 

Haõy ñeán gaàn Ñöùc Chuùa Trôøi, thì Ngaøi seõ ñeán gaàn anh em (Gia-cơ 4: 8) 

Ngaøi ñaõ laøm cho keû ñoùi ñöôïc ñaày thöùc ngon, Vaø ñuoåi keû giaøu veà tay khoâng (Luke 1:53) 

Lượng calo vô ích. Tôi là một chuyên gia về chủ đề đó và, giống như những người khác tôi thưởng thức 

quá nhiều bánh cookie Giáng sinh, nhưng tôi sẽ chào đón năm mới với một chế độ ăn kiêng khác. Tuy 

nhiên, hầu hết lượng calo không lành mạnh mà tôi tiêu thụ không phải vì tôi thích bánh quy. Tôi ăn bánh 

để xua đuổi đi nỗi buồn mà tôi cảm thấy trong thời gian này của năm. Tôi nghĩ  về những mùa Giáng sinh 

trong quá khứ, khi có căng thẳng hơn là niềm vui trong nhà, vì nhiều thử thách của anh trai tôi, thì tôi lại 



lấy một chiếc bánh quy. Tôi nghĩ về những món quà của những mùa Giáng sinh trước đây và cảm nhận 

nỗi buồn khi tôi nghĩ về số khách ít ỏi, đến nhà thăm anh tôi, và tôi lại lấy thêm một cái bánh quy. Tôi ăn 

bánh quy vì đó luôn là giải pháp cho nỗi buồn. Nhưng những gì tôi cần, và vẫn cần, là một em bé – Chúa 

Cứu Thế Giê-su Christ, Bánh Thiên Đàng đã hứa, vì Ngài là người sẽ luôn thỏa mãn cơn đói sâu thẳm 

nhất của tôi. – DFJ 

Làm thế nào Mùa Vọng này có thể khác đi nếu chúng ta cho phép tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời 

lấp đầy tấm lòng của chúng ta? 

Đức Chúa Trời cảm thấy nỗi đau của chúng ta, Ngài khóc với chúng ta, và ban cho chúng ta sự bình an 

trong Mùa Vọng này. Amen. 

 

------------------------- 

 

Thứ bảy, ngày 22 tháng 12 

Tất cả những gì bạn cần là tình yêu thương 

Ngaøi ñaõ laøm cho keû ñoùi ñöôïc ñaày thöùc ngon, Vaø ñuoåi keû giaøu veà tay khoâng. Lu-ca 1:53 

Anh trai tôi là một fan cuồng nhiệt của ban nhạc Beatles khi còn là một thiếu niên. Được cảm hứng từ Fab 

Four, anh tôi thường ký thiệp mừng sinh nhật với dòng chữ “Tất cả những gì bạn cần là tình yêu”. 

Lời khuyên lành mạnh từ một người con Chúa có thể làm cho nhiều người trong thế giới này có thể nhìn 

vào và nói: "Con người cần nhiều thứ hơn tình yêu. Bạn cần có một cơ thể mạnh mẽ hơn, một tâm trí sắc 

bén hơn để hạnh phúc.” Chúng ta cũng đã rơi vào cái bẫy khi suy nghĩ rằng chúng ta càng có nhiều, có 

thể là tài sản vật chất, trí tuệ hay cái đẹp, thì chúng ta càng được yêu thương nhiều hơn. Nhưng có nhiều 

thứ không thể chữa lành sự đổ vỡ trong lòng chúng ta. Chỉ tình yêu mới có thể làm cho chúng ta được 

trọn vẹn. 

Anh trai tôi đã đúng. Tất cả những gì bạn cần là tình yêu. Và đó không chỉ là một bài hát của Beatles. Đó 

là bài hát của Đức Chúa Trời. – DFJ 

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tặng một món quà là một món quà trọn vẹn cho người khác? 

Chúa của Mùa Vọng  hứa hẹn, giúp chúng ta buông bỏ nhu cầu giàu có. Cầu xin Chúa giúp chúng con 

dành nhiều chỗ hơn trong cuộc sống của chúng con cho Ngài. Amen. 

--------------------------------- 

 

Tuần lễ thứ tư của Mùa Vọng 

Chủ nhật, ngày 23 tháng 12 

 

Ngaøi ñaõ vuøa giuùp Y-sô-ra-eân, toâi tôù Ngaøi, vaø nhôù laïi söï thöông xoùt mình. Ñoái vôùi Aùp-ra-ham cuøng 

con chaùu ngöôøi luoân luoân, Nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng toå phuï chuùng ta vaäy. (Lu-ca 1: 54–55) 

 



Đêm Thánh  

 

Bầu trời vĩ đại 

Hiện ra trong tiếng ca thiên thần 

Âm thanh vinh diệu từ xa 

Bóng đêm và muôn ngàn vì sao xuất hiện 

Vào trong đêm Giáng sinh 

Đất mẹ lại một lần nữa; 

Bừng sáng lên và trở nên sống động 

Hãy đến ngắm xem bầu trời 

Với những kỳ quan vô giá của nó  

 

Andrew Weatherly 

 

Lần cuối cùng bạn cảm thấy băn khoăn và kinh ngạc về món quà thiêng liêng của Chúa Giê-su đã ban cho 

bạn là khi nào? 

Lạy Chúa yêu thương, cầu xin Chúa cho chúng ta có thể quỳ xuống trong sự thờ phượng khiêm nhường 

với Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta rất nhiều. Amen. 

-------------------------- 

Một Vòng Tròn gãy 

Tay Moâi-se moûi, A-roân vaø Hu-rô beøn laáy ñaù keâ cho ngöôøi ngoài, roài ôû hai beân ñôõ tay ngöôøi leân; tay 

ngöôøi chaúng lay ñoäng cho ñeán khi maët trôøi laën.- Xuất Ê-díp-tô Ký 17:12 

Ngaøi ñaõ vuøa giuùp Y-sô-ra-eân, toâi tôù Ngaøi, Vaø nhôù laïi söï thöông xoùt mình. Lu-ca 1:54 

 

Nhà thờ nhỏ mà tôi phục vụ có truyền thống đêm Giáng sinh là mời hội chúng tạo thành một vòng tròn 

ánh sáng của những ngọn nến trong tay vừa đi vừa hát  bài thánh ca "Đêm Yên Lặng". Hình ảnh đó có vẻ 

đẹp, nhưng tôi không thích lắm. 

Bởi vì anh trai tôi, đã có một thời gian rất khó khăn để nắm giữ bất cứ điều gì với đôi bàn tay run rẩy của 

anh. Các bước chân của anh cũng không chắc chắn, cho nên anh khó có thể là một phần của vòng tròn đó. 

Vì thế tôi đã bày tỏ mối bận tâm của tôi với một người bạn. Cô ấy khuyên tôi không nên mang gánh nặng 

một mình. Và tôi đã chia sẻ những hạn chế của anh tôi với ban thờ phượng. 

Đêm thánh đến. Vòng tròn ánh sáng quanh thánh đường vẫn ở đó. Nhưng lần này, có một đường ánh sáng 

nối anh tôi với vòng tròn ánh sáng đó,  khi các thành viên của nhà thờ ngồi với anh tôi, trong khi những 

người khác đứng bên cạnh anh tôi,  trong lối đi với nến thắp sáng. Nhiều năm sau đó, truyền thống này 



vẫn được tiếp tục - các anh chị em đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu dù họ ở đâu, và giúp họ 

giữ ánh sáng của Chúa Giê-su cho họ.  - DFJ 

 

Ai là thiên thần trong cuộc sống của bạn, những người đã gặp bạn khi bạn đang ở trong thời điểm bạn có 

cần? 

 

Lạy Chúa Jêsus, xin ở gần chúng con, xua tan đi những nghi ngờ và sợ hãi của chúng con và những tranh 

chiến của chúng con bằng ánh sáng chữa lành của Ngài. Amen. 

------------------------------------------ 

Đêm Giáng sinh 

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 

 

Một Vòng Tròn gãy 

Tay Moâi-se moûi, A-roân vaø Hu-rô beøn laáy ñaù keâ cho ngöôøi ngoài, roài ôû hai beân ñôõ tay ngöôøi leân; tay 

ngöôøi chaúng lay ñoäng cho ñeán khi maët trôøi laën.- Xuất Ê-díp-tô Ký 17:12 

Ngaøi ñaõ vuøa giuùp Y-sô-ra-eân, toâi tôù Ngaøi, Vaø nhôù laïi söï thöông xoùt mình. Lu-ca 1:54 

 

Nhà thờ nhỏ mà tôi phục vụ có truyền thống đêm Giáng sinh là mời hội chúng tạo thành một vòng tròn 

ánh sáng của những ngọn nến trong tay vừa đi vừa hát  bài thánh ca "Đêm Yên Lặng". Hình ảnh đó có vẻ 

đẹp, nhưng tôi không thích lắm. 

Bởi vì anh trai tôi, đã có một thời gian rất khó khăn để nắm giữ bất cứ điều gì với đôi bàn tay run rẩy của 

anh. Các bước chân của anh cũng không chắc chắn, cho nên anh khó có thể là một phần của vòng tròn đó. 

Vì thế tôi đã bày tỏ mối bận tâm của tôi với một người bạn. Cô ấy khuyên tôi không nên mang gánh nặng 

một mình. Và tôi đã chia sẻ những hạn chế của anh tôi với ban thờ phượng. 

Đêm thánh đến. Vòng tròn ánh sáng quanh thánh đường vẫn ở đó. Nhưng lần này, có một đường ánh sáng 

nối anh tôi với vòng tròn ánh sáng đó,  khi các thành viên của nhà thờ ngồi với anh tôi, trong khi những 

người khác đứng bên cạnh anh tôi,  trong lối đi với nến thắp sáng. Nhiều năm sau đó, truyền thống này 

vẫn được tiếp tục - các anh chị em đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu dù họ ở đâu, và giúp họ 

giữ ánh sáng của Chúa Giê-su cho họ.  - DFJ 

 

Ai là thiên thần trong cuộc sống của bạn, những người đã gặp bạn khi bạn đang ở trong thời điểm bạn có 

cần? 

 

Lạy Chúa Jêsus, xin ở gần chúng con, xua tan đi những nghi ngờ và sợ hãi của chúng con và những tranh 

chiến của chúng con bằng ánh sáng chữa lành của Ngài. Amen. 



-------------------------------- 

Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 

Ngày Giáng Sinh 

Thieân söù beøn phaùn raèng: Ñöøng sôï chi; vì naày, ta baùo cho caùc ngöôi moät Tin Laønh, seõ laøm moät söï 

vui möøng lôùn cho muoân daân. (Lu-ca 2:10) 

“Nhö Ngaøi ñaõ phaùn cuøng toå phuï chuùng ta vaäy” (Lu-ca 1:55) 

 

Khi tôi còn nhỏ, việc chưng bày cảnh Chúa giáng sinh là sự kiện nổi bật đối với anh trai tôi, em  

gái tôi và tôi. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau chọn một bức tượng ra khỏi hộp giày và đặt nó vào 

trong máng cỏ. Tôi luôn luôn thích bức tượng cậu bé chăn cừu - cho đến khi tôi làm rớt nó. Mẹ 

tôi phải dán đầu chú bé lại, nhưng không được. Sau đó, mẹ tôi sử dụng một cây tăm để giữ đầu 

cậu bé lại. Cậu bé hoạt động, nhưng cái đầu cứ lắc lư. Tôi không còn thích bức tượng cậu bé 

chăn chiên nữa. Cả chị tôi cũng vậy. Chúng tôi đã chọn những nhà thông thái và đã đánh nhau để 

tranh bức tượng của Ma-ri. Anh trai tôi, mặc dù, hơi bối rối vì chú bé chăn cừu đã bị gãy, nhưng 

vẫn ôm lấy cậu bé và đặt cậu vào chỗ danh dự - đó là bên cạnh Chúa Giê-su. Qua giọng nói khó 

chịu của một em gái, tôi nói cáu kỉnh rằng cậu bé không nên đặt ở chỗ đó. Nhưng anh trai tôi 

cũng cáu kỉnh đáp lại: "Cậu bé ấy xứng đáng!" 
 

Cậu bé chăn cừu đã bị hư hỏng xứng đáng có một vị trí. Anh trai tôi cũng vậy. Tôi cũng như vậy. Bạn 

cũng như vậy. Tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng đổ vỡ của mình, chúng ta cần được ở gần bên Chúa 

Jêsus. Chúa Giê-su, người đã được sinh ra để trở thành bạn của chúng ta. Chúa Jêsus sẽ luôn nâng chúng 

ta lên. – DFJ 

 

Vào ngày Giáng sinh này, bạn đang đứng cạnh Hài Nhi  thánh trong máng cỏ đến mức nào? Lạy Chúa, 

con cảm tạ Chúa vì món quà lớn nhất trong tất cả món quà là Con Trai Một của Ngài, Chúa Giê-su. 

Người nhắc nhở chúng con rằng tất cả chúng con đều xứng đáng và được yêu thương. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


