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Laù Thö Toøa Soaïn 
 

Kính chào Quý độc giả, 

      Một năm nữa lại sắp hết. Mùa Giáng sinh gợi cho chúng 

ta nhớ đến những con người và sự vật liên quan đến Cuộc 

Vào Đời của Hài Nhi Giê-xu, trong đó: Quán trọ năm xưa – 

nơi không còn chỗ cho Ma-ri và Giô-sép; chuồng gia súc với 

máng cỏ thấp hèn trở thành nơi chào đón Ấu Chúa trong 

đêm Ngài sinh hạ. Quán trọ và máng cỏ là hình ảnh về hai 

thái độ hoàn toàn khác nhau của tấm lòng con người đối với 

tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa. Văng vẳng đâu đó lời của 

một bài ca “Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối, tin 

hay không tin là sống mãi hay trầm luân…Tin hay không tin, 

nay quyết định cho đời tôi”. Dù đang ở tình trạng nào, xin 

quý vị hãy trở lại với tinh thần của ngày Giáng sinh đầu tiên 

để chiêm nghiệm và tin Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, bởi 

đó chúng ta tìm thấy mục đích, ý nghĩa và giá trị thật cho đời 

sống. Kính chúc Quý độc giả Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc 

bởi Hồng Ân của Chúa Cứu Thế!     

Trân trọng. 

Chúa chọn nàng Ma-ri 
Người trinh nữ nhu mì 

Sẵn lòng vâng phục Chúa 
Chịu thai Đấng Mê-si. 

 
Chúa chọn Thần Ngôi Hai  

Mang xác thể hình hài  
Một ấu nhi bé nhỏ 

Làm giá chuộc nhân loài. 
 

Chúa chọn thành Bê-lem 
Thôn xóm nhỏ, nghèo hèn 

Vào đêm khuya tăm tối 
Nhận ánh sao làm đèn. 

 
Chúa chọn máng rơm khô 

Nơi quán trọ xô bồ 
Không ai nhường Ngài chỗ 
Ngoài bầy chiên ngây ngô. 

 
Chúa chọn các thiên thần 

Trổi tiếng hát ca ngân 
Loan Tin Mừng dương thế: 
“Cứu Chúa nay giáng trần”. 

 
Chúa chọn những bước chân 

Người sang lẫn kẻ bần 
Theo ngôi sao dẫn lối 

Tìm đến gặp Chân Thần. 
 

***** 
Chúa chọn lòng đơn sơ 
Không do dự, nghi ngờ 

Mời Giê-xu làm chủ 
Làm Cứu Chúa bây giờ. 

 
 

Anh-Thư - 11-2012 

 ĐÊM GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI VIỆT LỮ  
 

Chẳng biết Thành Lê có lạnh không 
Ở đây lạnh buốt thấu tơ lòng 

Con ngồi mơ hướng xa xăm ấy 
Tuyết kín lưng đồi, trắng ngọn thông . 

 
Năm trước toàn gia rập nguyện cầu 
Trước cây thánh giá cạnh bên nhau 

Nhà thờ chuông đổ con hồi hộp 
Chúa đến trần gian một phút sau. 

 
Đêm nay nhà cửa lạnh tràn đầy 

Cha ở Đông cầu, con ở Tây 
Con biết con con còn có Chúa 

Con hình dung nó suốt đêm nay. 
 

Nghe nói non sông của nước nhà 
Gió mưa vần vũ tháng ngày qua 
Con con giá đặng quì chân Chúa 
Chiếc áo the thưa lạnh lắm mà!!! 

 
Nghe nói Kình Nghê lắng bể Đông 
Vì thương người vượt bể long đong 

Con con giá đặng quì chân Chúa 
Cha nó xa xăm, nó chạnh lòng. 

 
Nghe nói vườn nương Đồng Tháp Mười 

Cỏ hoa tội lỗi kém xanh tươi 
Con con giá đặng quì chân Chúa 

Tiếng khẽ đêm qua, nó lạnh người. 
 

Việt tộc về đâu? Chúa Thánh Linh 
Tội đâu phải tội, đám sanh linh 
Bao mươi năm lẽ Tao binh lửa 

Để giáng sinh này, ngút lửa binh. 
 

Đêm giáng sinh cho cả đất trời 
Cho thương, cho nhớ, Việt Nam ơi! 
Hướng về nước tổ, con mong ước 
“Bên cạnh bà con có Chúa tôi”. 

 
Đêm giáng sinh vui một góc trời, 

Mà người Việt Lữ lệ thầm rơi 
Non nhơn, nước trí, con xin Chúa 

Xuống phước dân Nam Chúa, Chúa ơi? 
 

Houston, Giáng sinh 1978 –  
Vương Tích Đông Trần Bích Kiện 
 
* Vương Tích Đông Trần Bích Kiện là một trong những đảng viên 
Việt Nam Quốc Dân Đảng đầu tiên tại Đà Nẵng. Tháng Tư 1975 
ông rời Việt Nam cùng 2 con trai và 1 con gái sang Hoa Kỳ. Cảm 
tạ Chúa đã cho ông tin Chúa trong những ngày đầu định cư tại Mỹ. 
Canh cánh trong lòng nỗi niềm của người lữ khách phải xa rời quê 
hương đất nước, ông luôn cầu nguyện cho dân tộc Việt được hưởng 
ơn phước của Chúa, và tâm tư ấy được bộc lộ trong cả những vần 
thơ của ông: 

…“Bên cạnh bà con có Chúa tôi” và “Xuống phước dân Nam 
Chúa, Chúa ơi!”  

CHÚA CHỌN 
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Boài  Linh 

      Chúng ta đang bước vào mùa kỷ niệm 

Chúa Giáng sinh 2012. Hơn hai thiên niên kỷ 

đã trôi qua, thế giới ngày nay có nhiều điều đã 

thay đổi, thậm chí thay đổi rất xa so với thời 

Chúa Giê-xu giáng sinh. Có những thay đổi tốt trong sự 

phát triển của xã hội loài người; song đáng buồn thay là 

trong thực tế cũng có những điều không thay đổi hoặc 

thay đổi tệ hơn. Vì vậy, mỗi mùa Giáng sinh về, bên 

cạnh vô số người hân hoan vui mừng chào đón Chúa 

Giáng sinh thì đồng thời cũng còn rất nhiều người trên 

thế giới vẫn sống trong bối rối, bất an. Điều này không 

mới, vì nó đã xảy ra từ Giáng sinh đầu tiên rồi. 

 

      Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đã mang bối rối đến 

cho ai, điều rắc rối đó là gì và diễn ra như thế nào? Kinh 

Thánh Phúc Âm Ma-thi-ơ 2:1-8 cho biết: “Khi Đức 

Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 

đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương 

đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa 

mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài 

bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. Nghe tin 

ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 

Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo 

trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại 

đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của 

đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! 

Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu

-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân 

Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.  Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy 

bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã 

hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-

lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho 

chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, 

đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài”. 

      Theo câu 7, số người bối rối về sự Giáng Sinh của 

Chúa là rất nhiều, họ thuộc ba nhóm người: từ vua Hê-

rốt cho đến những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, và 

cuối cùng là dân chúng. Chúng ta thử phân tích xem vì 

sao họ bối rối. Họ không biết về Cứu Chúa đã đến, 

nhưng sự  bối rối của họ không đơn giản là vì không 

biết Ngài đã đến, nhưng ở nguyên nhân khác. 

 
1.  Thế quyền lúc đó bối rối vì sự Giáng sinh 

của Chúa Cứu Thế. Đại diện cho thế quyền (đế 

quốc La-mã) là vua Hê-rốt Đại đế. Được La-mã 

cho làm vua cai trị  Do Thái  từ  năm 40 TC,  vua 

Lòng Người Đối Với Đấng Giáng Sinh  

                                                                           Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-8                             Mục sư Âu Quang Vinh  

 

 

 

 

 

 

2.  Người dân Do Thái đã bối rối vì sự 

Giáng sinh của Chúa Cứu  Thế. “Cả thành Giê

-ru-sa-lem đều bối rối” cho thấy: dù có lẽ không 

phải tất cả một trăm phần trăm dân chúng, nhưng 

số đông - đa số dân chúng thành này đã bối rối 

trước tin Chúa Cứu Thế đã giáng sinh. Họ bối rối 

vì dù họ đã biết trước về sự đến của Ngài qua 

các lời tiên tri bày tỏ trong Kinh Thánh Cựu 

Ước, nhưng Ngài đã không đến như phương 

cách mà họ suy nghĩ hay trông đợi. Họ đã trông 

đợi một vị vua chứ không phải là một em bé tầm 

thường, một Đấng Cứu Thế hy sinh chính 

mình…Một số khác có thể đã không tin hoặc là 

họ có thể không mấy quan tâm  về vị vua mới. 

Cũng có thể có một số người không muốn biết 

về một vị vua mới bởi vì biết đâu vua ấy có thể 

gây thêm nhiều phiền toái, rắc rối cho cuộc đời 

của họ; chỉ cần một vị vua như Hê-rốt thôi thì 

cũng đã khiến cho biết bao nhiêu người và gia 

đình họ điêu đứng, khổ sở rồi. 

Hê-rốt là một hôn quân độc ác, gian trá và là một 

bạo chúa với bàn tay đẫm máu.  Sử sách cho biết 

rằng ông vua này đã giết rất nhiều người trong 

gia đình của mình trong đó có người vợ yêu nhất 

(Hê-rốt có 10 người vợ), ông nội vợ, anh của vợ 

và ba người con của chính mình vì ông ta không 

cho phép bất cứ ai kể cả người trong gia đình 

mình được can thiệp vào việc cai trị hoặc cản 

ngăn ông ta thỏa mãn những ham muốn xấu xa. 

      Khi các bác sĩ (các nhà thông thái) từ 

phương Đông tìm đến hỏi Hê-rốt về sự ra đời 

của “Vua dân Giu-đa”- một vị vua mới, thì vua 

Hê-rốt đã bối rối. Ông ta bối rối vì ông ta không 

muốn một vị vua đến từ Đức Chúa Trời mà vị 

vua ấy có thể trở thành một mối hiểm nguy đe 

dọa cho chính thể La-mã (nói chung) và quyền 

lợi cá nhân của Hê-rốt (nói riêng).  
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3.  Giáo quyền Do Thái đã bối rối vì sự 

Giáng sinh của Chúa Cứu  Thế. Một số người 

thuộc hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo Do Thái đương 

thời (các thầy tế lễ, các thầy thông giáo – những 

chuyên gia về nghiên cứu và thấu hiểu Thánh 

Kinh Cựu Ước) khi bị vua Hê-rốt tra hỏi về việc 

Giáng sinh của Chúa Cứu Thế, thì những vị ấy 

dù nói được địa điểm Ngài sẽ xuất hiện theo lời 

tiên tri, nhưng họ  không thể xác nhận với vua 

việc đó đã xảy ra hay chưa. Họ biết lý thuyết về 

Đấng Cứu Thế nhưng không có kinh nghiệm 

trong thực tế, nên chắc chắn họ đã phải bối rối 

trước sự tra hỏi của vua Hê-rốt. Họ không thể  

biết chắc Đấng Cứu Thế đã đến hay chưa và trở 

nên bối rối trước sự Giáng sinh của Ngài, bởi vì 

họ không muốn một vị vua đến trong phương 

cách mà Ngài đã đến nếu đúng như điều các nhà 

thông thái Đông phương đã nói. Đấng Cứu Thế 

và sự đến thế gian một cách lặng lẽ của Ngài 

không phù hợp với điều mà họ tin. Những người 

khác không muốn một vị vua khác hơn là một vị 

vua mà họ đã có. Họ cảm thấy thỏa lòng trong 

thế giới vật chất và trong tôn giáo nhân văn của 

thế gian. Những người khác thì lại được bao bọc 

trong những việc làm tôn giáo với những sự bận 

rộn của nó đến nỗi họ không còn đủ sự bén nhạy 

thuộc linh để có thể nhận biết được sự giáng sinh 

của Chúa (Dẫu sao điều đáng mừng là cho đến 

giờ chót vẫn còn có một số ít ỏi những nhà lãnh 

đạo tôn giáo ấy đã trở về với Chúa Cứu Thế - 

Công Vụ 6:7/15:5/18:8,17). Chúng ta hãy chú ý 

đến điều Ma-thi-ơ nhấn mạnh: đó là những nhà 

lãnh đạo tôn giáo, những con người thật sự phải 

nhận biết trước hết về Đấng Cứu Thế mới sinh ra 

để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh và tiên tri. 

         

 

      Thật là đáng buồn, vì Chúa Cứu Thế giáng sinh để 

giải thoát con người khỏi những nan đề, những bối  rối  

và  bất an, với điều kiện tiên quyết là tội lỗi phải bị tiêu 

trừ, và cái giá phải trả để diệt trừ tội lỗi là Đấng Cứu 

Thế phải xuống đời, chịu hy sinh chính mình Ngài.  Thế 

nhưng, thay vì nhận được sự bình an và phước hạnh 

trong Chúa Cứu Thế mà khởi đầu là sự Giáng sinh của 

Ngài, thì nhiều người lại rơi vào tình trạng bối rối. Thiết 

tưởng rằng nếu xem  xét  kỹ thì  dẫu là vua Hê-rốt,  hoặc 

những nhà lãnh đạo tôn giáo và mọi người Do Thái 

không có một lý do gì để phải bối rối về Đấng Cứu Thế 

giáng sinh, mà thay vào đó họ phải vui mừng. Vì sao?  

 

      Chúa Giê-xu giáng sinh không phải để làm vua của 

một quốc gia trên thế gian này như bao vị vua chúa xuất 

thân từ con người, nhưng Chúa Giê-xu là Vua Trời, 

nước của Ngài là Nước Trời, sự cai trị của Ngài là ở 

trong tấm lòng và đời sống con người.  Trước  mặt  quan  

tổng đốc Phi-lát, Chúa Giê-xu đã nói:“Nước của ta 

chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc 

về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta 

khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta 

chẳng thuộc về hạ giới.  Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì 

ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như 

lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã 

giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc 

về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta”. Vua chúa của thế gian 

chỉ có thể cai trị trong sự giới hạn là một vùng đất hay 1 

quốc gia trong một thời gian nào đó, có thể bắt một số 

người “vâng” nhưng chưa chắc đã “phục”, và rồi mọi sự 

cũng sẽ qua đi theo quy luật tất yếu của Đấng Tạo Hóa. 

Lấy ngay Hê-rốt Đại đế làm ví dụ sống động: là một 

người mang dòng máu nửa Do Thái nửa Ê-đôm, Hê-rốt 

khi còn trẻ đã tận tâm phục vụ cho đế quốc La-mã đến 

nỗi được tin tưởng và được chỉ định làm tổng đốc cai trị 

xứ Giu-đê năm 47 trước Chúa,  rồi 7 năm sau đó  (40 

TC) ông được phong làm vua, cai trị xứ Giu-đa trong 36 

năm. Thời trẻ, có lúc ông được người Do Thái ngưỡng 

mộ vì đã cho xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem, đã miễn 

thuế cho dân trong lúc khó khăn, thậm chí đã cho nấu 

chảy chiếc đĩa lớn bằng vàng của mình để mua ngũ cốc 

phát cho dân đói khổ… Nhưng cũng chính vua Hê-rốt 

ấy đã giết vợ là Mariamne và mẹ vợ là Alexandra; con 

trai cả là Antipater và 2 con trai khác của Hê-rốt đã bị 

chính cha mình sát hại…Và để giết hại Hài Nhi Giê-xu, 

theo đúng phương châm “thà giết lầm còn hơn bỏ sót” 

mà Hê-rốt đã ra lệnh giết hết thảy trẻ em trai từ hai tuổi 

trở xuống tại thành Bết-lê-hem và vùng phụ cận (Ma-thi

-ơ 2:16-18), khiến cho tiếng kêu la ai oán vang lên khắp 

một  vùng đất rộng lớn. Sự đam mê quyền lực và những 

gì của đời này khiến sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế 

làm người ta bối rối; không có Ngài làm chủ tấm lòng 

và đời sống mình thì người ta còn đi xa hơn nữa: từ 

tham lam đến ích kỷ, đến hung ác và bạo tàn, và tận diệt 

là kết cục tất yếu. Một quốc gia không được xây dựng 

trên nền tảng đạo đức thì sự hùng mạnh của nó chỉ là sự 

lừa dối bên ngoài, và không tránh khỏi thảm hoạ sụp đổ. 

Đế quốc La-mã cũng như bao đế quốc khác trong lịch sử 

loài người là minh chứng rõ ràng về điều đó.  
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      Người dân Do Thái thời đó đang chịu dưới ách cai 

trị của La-mã, họ có nhiều nỗi khổ nhục: là tuyển dân 

của Chúa nhưng bây giờ là nô lệ cho một đế quốc bạo 

tàn, dường như Chúa đã lìa bỏ và phó mặc họ; cuộc 

sống vật chất bấp bênh, nhiều người đói khổ với nhiều 

nỗi bất công khiến cho niềm tin thiêng liêng nơi Đức 

Chúa Trời không khỏi xao động; nếp sống tôn giáo khô 

cứng và nặng nề cho chính họ vì đời sống của những 

người lãnh đạo thuộc linh không có sức thuyết phục. 

Dân chúng ao ước một quốc gia Do Thái được độc lập 

và trở lại thời hoàng kim như dưới triều đại trị vì của 

vua Đa-vít và Sa-lô-môn; họ mong mỏi một Đấng Cứu 

Thế sẽ xuất hiện để giải cứu họ theo đúng lời tiên tri dự 

ngôn về Ngài từ hàng trăm năm trước. Thế nhưng, trong 

thực tế, khi Chúa Giê-xu giáng sinh, người dân Giê-ru-

sa-lem đã bối rối. Họ muốn có một vị cứu tinh xuất hiện 

siêu nhiên, oai phong lẫm liệt, chứ họ không muốn thấy 

một hài nhi quá ư nhỏ bé, tầm thường. Họ thấy một đời 

sống vật chất được cải thiện thì cần và thực tế hơn là nói 

về việc phải xây dựng đời sống trên căn bản đạo đức 

theo tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời.  Họ 

muốn có một vị vua hay một vị cứu tinh để đáp ứng cho 

điều họ muốn, chứ họ không muốn nói tới việc đời sống 

của họ có đang đáp ứng và làm hài lòng Đấng mà ông 

cha họ đã đặt đức tin và khuyên dạy con cháu mình noi 

theo không. Họ chỉ thấy nỗi khổ vật chất, nỗi nhục làm 

nô lệ cho con người, mà không suy nghĩ vì sao mình khổ 

và nhục như vậy là bởi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời và trở 

nên nô lệ cho tội lỗi. Họ cũng không suy nghĩ đến tình 

thương vô biên của Đức Chúa Trời đến nỗi mà Ngài đã 

sửa soạn cho họ một con đường giải cứu phước hạnh 

qua Đấng Cứu Thế. Dân chúng suy nghĩ về Đấng Cứu 

Thế theo khuôn mẫu của mình, nên sự giáng sinh của 

Ngài không giống như cách họ nghĩ đã khiến cho họ bối 

rối. 

 

      Những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó thuộc 

2 thành phần: Thầy tế lễ cả tức là thầy tế lễ thượng 

phẩm, và các thầy thông giáo. Các thầy tế lễ thượng 

phẩm được phân chia làm hai loại: một là những vị cựu 

tế lễ thượng phẩm – chức tế lễ thượng phẩm được giới 

hạn trong một vài gia đình; hai là dòng tế lễ quý phái – 

thành viên của những gia đình được tuyển lựa này. Còn 

các thầy thông giáo là những chuyên gia kinh luật –       

thông thạo Kinh Thánh Cựu ước. Đối với đa số nhà lãnh 

đạo tôn giáo Do Thái thời đó, họ quan tâm đến nghi lễ 

thờ phượng trong đền thờ và những cuộc thảo luận về 

Kinh luật hơn là nếp sống đạo theo Lời Đức Chúa Trời 

để trở nên người hướng dẫn đúng đắn cho dân chúng. 

Họ bị ru ngủ và tê liệt trong những gì mình đang sở hữu 

(truyền thống gia đình, địa vị xã hội và tôn giáo, học 

vấn…) đến nỗi không thể nhận biết kỳ hạn Đấng Cứu 

Thế  phải  đến  và  đã  đến.  Vì  vậy  khi  được  hỏi về sự  

Giáng Sinh của Ngài, họ đều bối rối. 

 

      Khi các nhà thông thái Đông phương đi tìm Hài Nhi 

Đấng Cứu Thế đã giáng sinh, họ cũng đã ở trong tâm 

trạng bối rối: Biết tìm Ngài ở đâu? Làm sao có thể gặp 

được Ngài? Các nhà thông thái Đông phương đã tìm đến 

vua Hê-rốt, đến người Do Thái, và sự bối rối của họ đã 

đưa nhiều người khác đến sự bối rối. Nhưng chúng ta 

thấy có hai sự bối rối tương phản với nhau: sự bối rối 

của một số người (các nhà thông thái Đông phương) dù 

biết mình là dân ngoại bang nhưng khao khát muốn tìm 

Chúa Cứu Thế để tôn thờ Ngài, trái ngược với sự bối rối 

của những người thuộc tuyển dân của Đức Chúa Trời 

(thầy tế lễ, thầy thông giáo, người dân Do Thái ) nhưng 

đã xa cách Ngài trong nếp sống và mất đi sự bén nhạy 

thuộc linh; sự bối rối của những người có những điều 

giá trị của trần gian như tri thức và vật chất (vàng, nhũ 

hương, một dược) nhưng vẫn đi tìm điều mình thấy 

thiếu và biết là giá trị nhất (Đấng Cứu Thế và sự cứu 

rỗi), đối lập lại với sự bối rối của những người (như  vua 

Hê-rốt ) có mọi sự của thế gian trong tay như địa vị, 

quyền lực, danh vọng, lợi lộc nhưng vẫn còn tham lam 

và không thỏa lòng đến nỗi sẵn sàng sử dụng những thủ 

đoạn tàn bạo nhất để bảo vệ và duy trì những gì mà 

mình đang sở hữu. Sự bối rối của các nhà thông thái 

Đông phương đã đưa họ đến sự cứu rỗi. Sự bối rối của 

vua Hê-rốt, của những nhà lãnh đạo tôn giáo và dân 

thành Giê-ru-sa-lem đã đóng sập cánh cửa cứu rỗi cho 

chính họ. 

Như vậy vấn đề then chốt ở đây là tấm lòng con 

người: tấm lòng nào khao khát Chúa, sẵn sàng và hết 

lòng tìm kiếm Chúa, thì họ sẽ gặp được Ngài. Với các 

nhà thông thái Đông phương đang trong tâm trạng bối 

rối, Đức Chúa Trời có phương cách để hướng dẫn và mở 

đường cho họ đến với Hài Nhi Đấng Cứu Thế: Ngài đã 

sử dụng một ngôi sao chói sáng (một hiện tượng siêu 

nhiên),  thậm  chí  Ngài  cũng đã dùng cả một con người  
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tội lỗi như vua Hê-rốt để làm một công cụ bật lên lời 

tiên tri (Mi-chê 5:2) đã được nói hàng trăm năm trước 

về địa điểm Chúa Giáng sinh cho các nhà thông thái 

được biết là ở “Bết-lê-hem thuộc Giu-đa” (câu 6). 

Ngược lại, với những tấm lòng nào không tìm kiếm 

Chúa mà lại còn thờ ơ với Ngài như vua Hê-rốt và cả 

dân thành Giê-ru-sa-lem xưa, thì ngoài sự bối rối bởi  tội 

lỗi vốn ở trong lòng họ, họ sẽ càng thêm bối rối vì sự 

xuất hiện của Đấng Cứu Thế: họ sợ bị mất điều này điều 

kia mình đang sở hữu, họ sợ sự thay đổi, sợ bị đụng 

chạm đến những điều riêng tư của mình…Họ ở rất gần 

Chúa Cứu Thế mà không nhận ra Ngài; họ cách sự cứu 

rỗi chỉ một lời cầu nguyện ăn năn tội lỗi mình và xưng 

nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, nhưng họ không 

vượt qua được khoảng cách đó. 

 

      Ngày nay có rất nhiều người vẫn đang bối rối trong 

cuộc sống khi phải đối diện với những nan đề thuộc đủ 

mọi phương diện: sức khỏe, công ăn việc làm, tài chính, 

gia đình, trách nhiệm xã hội …Cơ Đốc Nhân chúng ta 

cũng không tránh khỏi khi có những lúc phải đối diện 

với  những  nan đề giống  như mọi người.  Nhưng sự bối   

rối của chúng ta thuộc loại nào: trên con đường tìm kiếm 

Chúa, mong muốn gặp Ngài, tìm biết ý chỉ của Ngài để 

sẵn sàng vâng phục và làm theo với lòng tin cậy? Hay 

bối rối vì nhất quyết sống theo ý riêng bất chấp ý muốn 

của Chúa, và không còn được Ngài ở cùng? Bối rối vì 

không biết lấy gì dâng cho Ngài để có thể báo đáp phần 

nào trong muôn một công ơn cứu chuộc của Ngài cho 

mình? Hay bối rối vì sợ Ngài làm cho mình thua thiệt, 

mất tự do nếu đáp ứng lại lời kêu gọi “dâng thân thể 

mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa 

Trời”?...Chúng ta còn có thể đặt ra nhiều tình huống 

tương tự, và tự kiểm tra để xem sự bối rối của chúng ta 

đối với Chúa Giáng sinh thuộc loại nào. Nguyện xin 

Chúa cho chúng ta có thể bối rối khi tìm mà chưa gặp 

Đấng Giáng sinh, nhưng nếu hết lòng tìm thì sẽ gặp 

được, và khi gặp được rồi thì “mừng rỡ vô cùng…quỳ 

xuống thờ lạy Ngài, rồi mở hộp châu báu dâng lên Ngài 

các lễ vật: vàng, trầm hương và một dược” như các nhà 

thông thái năm xưa đã làm (Ma-thi-ơ 2:10-11). A-men!.  

 

                                                  Mục sư Âu Quang Vinh 

 Chấp Nhận Chúa Giê-xu Nhưng Từ Chối Hội Thánh? 
“Yes” to Jesus but “No” to the Church? 

Kinh Thánh Suy Gẫm:  

" Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng 

nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, vì 

chúng ta là các chi thể của thân Ngài."  Ê-phê-sô 5:29-30 

 

Các Ý Suy Gẫm: 

Nhiều tín đồ nghĩ rằng họ không phải đến nhà thờ.  Họ chấp 

nhận Chúa Giê-xu nhưng lại từ chối hội thánh.  Điều này xảy 

ra vì nhiều lý do.  Nhưng nếu bạn yêu Chúa, bạn sẽ yêu Giê-

xu.  Và nếu bạn yêu Giê-xu, bạn sẽ yêu điều Ngài yêu, và 

Giê-xu yêu hội thánh.  

 

Có  thể nào một người theo Đấng Christ mà lại không là một 

thành viên của hội thánh? Hãy để tôi trả lời câu hỏi đó bằng 1 

câu hỏi khác-- có thể nào một con ong thực hiện được chức 

năng của con ong mà lại không có tổ ong?  Có thể nào một 

thủy thủ thực hiện được chức năng của thủy thủ mà lại không 

có tàu thủy?  Có thể nào một người thực hiện được chức 

năng của bậc cha mẹ mà lại không có gia đình?  
 

Điểm Thực Hành: 

Chúng ta cần nhau.  Chúng ta được tạo nên cho nhau.  Chúa 

Giê-su không nói: "Ta sẽ lập cho con một hội thánh" hay là 

"Con sẽ lập hội thánh của Ta."  Thay vì vậy, Chúa Giê-xu 

nói:  "Ta sẽ lập hội thánh của Ta."  
 

Anh-Thư phỏng dịch từ bài soạn cho giờ suy gẫm Kinh Thánh của 

cố Mục-sư Tiến-sĩ Adrian Rogers thuộc Love Worth Finding 

Ministries.  

BIBLE MEDITATION:  

“For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth 

and cherisheth it, even as the Lord the church: For we are 

members of His body, of His flesh, and of His bones.” Ephe-

sians 5:29-30 

 

DEVOTIONAL THOUGHT: 

Many believers think they don’t have to go to church. They 

say yes to Jesus, but no to the church. Now, this happens for 

many reasons. But if you love God, you will love Jesus. And 

if you love Jesus, you will love what He loves, and Jesus 

loves the church. 

 

Well, can’t a man be a Christian without being a member of 

the church?  

Let me answer that question with another one—can a bee be 

a bee without a hive? Can a sailor be a sailor without a ship? 

Can a person be a parent without a family? 

 

ACTION POINT: 

We need one another. We were made for one another. Jesus 

didn’t say, “I will build you a church” or “You will build My 

church.” Instead, Jesus said, “I will build My church.” 

 

Devotions taken from the messages of Adrian Rogers. 

© 2011 Love Worth Finding Ministries   
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      Döôøng nhö naêm naøo cuõng vaäy, cöù moãi 

laàn döï leã Giaùng Sinh ai naáy ñeàu nghe ñoïc 

khuùc Kinh Thaùnh quen thuoäc ôû Lu-ca 2:1-

21, noùi veà caâu chuyeän caùc anh chaên chieân 

gaëp Chuùa Haøi Ñoàng trong ngaøy leã Giaùng Sinh ñaàu 

tieân, khuùc Kinh Thaùnh quaù quen thuoäc ñeán ñoä ngöôøi 

höôùng daãn chæ caàn ñoïc vaøi caâu ñaàu laø ai cuõng coù theå 

bieát tröôùc dieãn tieán caâu chuyeän seõ tôùi ñaâu. 

     Nhöõng ngaøy baän roän cho Giaùng Sinh ñaõ baét ñaàu, 

chuùng ta haõy cuøng nhau ñoïc laïi khuùc Kinh Thaùnh quen 

thuoäc aáy vaø suy ngaãm veà nhöõng Giaùng Sinh vöøa qua 

ñeå cuøng hoïc vôùi nhau vaøi baøi hoïc cho Giaùng Sinh naøy.  

 

KYÛ NIEÄM LEÃ GIAÙNG SINH, THAÁY GÌ?  

      Lu-ca 2:16 ghi "Vaäy, hoï ñi ñeán ñoù, thaáy Ma-ri, Gioâ-

seùp vaø thaáy con treû ñang naèm trong maùng coû". Trong leã 

Giaùng Sinh ñaàu tieân, caùc anh chaên chieân ñaõ thaáy coâ 

Ma-ri, thaáy anh Gioâ-seùp, thaáy maùng coû, thaáy con treû. 

Ñoù laø boái caûnh cuûa ñeâm Chuùa ra ñôøi. Caùc anh chaên 

chieân khoâng phaûi chæ thaáy moät mình con treû boïc baèng 

khaên duy nhaát theo lôøi thieân söù baùo tin, nhöng caùc anh 

ñaõ thaáy heát taát caû quang caûnh taïi nôi chuoàng chieân 

naêm aáy. 

      Ñeâm Giaùng Sinh ñaàu tieân, khoâng theå thieáu coâ Ma-

ri, anh Gioâ-seùp, khoâng theå thieáu chuoàng chieân maùng 

coû, nhöng coù moät ñieåm ñaùng chuù yù laø taát caû nhöõng 

ñieàu ñoù chæ toâ ñieåm cho ñeâm Giaùng Sinh, coøn muïc tieâu 

toái haäu cuûa Giaùng Sinh chính laø Con Treû. Chuùng ta 

haõy nghe thieân söù baùo tin vui “... Naày laø daáu cho caùc 

ngöôi nhìn nhaän Ngaøi: Caùc ngöôi seõ gaëp moät con treû 

boïc baèng khaên, naèm trong maùng coû”(caâu 12); caùc anh 

chaên chieân thì “... thuaät laïi nhöõng lôøi thieân söù noùi veà 

con treû ñoù” (caâu 17); vaø coâ Ma-ri thì “ghi nhôù moïi lôøi 

aáy vaø suy nghó trong loøng”. Thieân söù thaáy vaø bieát heát 

quang caûnh Giaùng Sinh, nhöng hoï chæ baùo tin veà CON 

TREÛ. Caùc anh chaên chieân thaáy heát, nhöng chæ thuaät laïi 

veà CON TREÛ. Coâ Ma-ri ñang lo lieäu traêm beà, nhöng 

cuõng ghi nhôù vaø suy ngaãm nhöõng gì ñaõ nghe veà CON 

TREÛ. Trung taâm ñieåm cuûa Giaùng Sinh laø CON TREÛ, laø 

Chuùa Gieâ-xu. 

      Döôøng nhö nhöõng ñieàu treân ñaây khoâng coù gì môùi laï 

vôùi moïi tín ñoà, nhöng chuùng ta thöû thaønh taâm nhìn laïi 

nhöõng  leã  Giaùng  Sinh  ñaõ  qua,  chuùng ta thaáy gì?  Taäp   

trung vaøo nhöõng gì? 

      Neáu chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm lo cho 

ngaøy leã, coù leõ gaùnh naëng cuûa chuùng ta laø phaûi lo taäp 

haùt cho nhuaàn nhuyeãn, lo trang trí cho ñeïp, lo toå chöùc 

cho chu ñaùo, lo tieàn baïc cho chi phí cuûa ngaøy leã, lo toå 

chöùc aên uoáng töôm taát, lo cho traät töï ñeâm chính leã 24-

12, lo aùnh saùng, aâm thanh, lo... lo... Thaät ai ñaõ nhaän 

traùch nhieäm, cuõng khoâng traùnh khoûi nhöõng moái lo treân. 

Coøn neáu quyù vò chæ laøm ngöôøi tham döï, quyù vò seõ lo 

suy nghó xem naêm nay chöông trình coù hay hôn naêm 

ngoaùi khoâng, lo coù tieàn ñeå daâng hieán, lo aùo quaàn cho 

gia ñình, lo saép xeáp vieäc nhaø, vieäc hoïc ñeå tham döï leã, 

lo chuïp hình löu nieäm...Roài sau Giaùng Sinh, duø quyù vò 

thuoäc thaønh phaàn naøo, cuõng vui möøng thôû phaøo nheï 

nhoõm vì nhöõng ngaøy leã troâi qua thaät toát ñeïp, roài bình 

luaän, khen cheâ, ruùt kinh nghieäm cho Noâ-en sau... roài 

laïi höôùng veà caùi teát coå truyeàn saép tôùi. 

      Giaùng Sinh ñaàu tieân khoâng theå thieáu coâ Ma-ri, anh 

Gioâ-seùp, khoâng loaïi boû chuoàng chieân maùng coû..., 

Giaùng Sinh ngaøy nay cuõng vaäy, khoâng theå thieáu söï toå 

chöùc, thieáu ban haùt, khoâng theå thieáu trang hoaøng, 

khoâng theå thieáu böõa aên chung vui, khoâng theå thieáu söï 

aên maëc töôm taát... taát caû nhöõng ñieàu treân seõ ñieåm toâ 

cho leã Giaùng Sinh theâm long troïng vaø coù yù nghóa, moïi 

ngöôøi phaûi ñoàng taâm hieäp löïc lo cho ngaøy leã thaät chu 

ñaùo. Tuy nhieân, neáu chæ taäp trung vaøo nhöõng ñieàu treân, 

taäp trung vaøo coâng vieäc thì Chuùa Gieâ-xu seõ deã daøng bò 

queân laõng. Coâng vieäc phaûi coù, coâng vieäc laø caàn, nhöng 

caàn nhôù raèng Chuùa Gieâ-xu phaûi laø trung taâm ñieåm cuûa 

ngaøy leã, taát caû nhöõng ñieàu khaùc chæ phuïc vuï, ñieåm toâ 

cho moät troïng taâm duy nhaát laø Chuùa Gieâ-xu. 

 

      Tinh thaàn cuûa caùc anh chaên chieân khi ñöôïc baùo tin 

Chuùa Giaùng Sinh laø noâ nöùc, noùng loøng muoán tìm Chuùa. 

Tinh thaàn cuûa caùc anh khi gaëp Chuùa Giaùng Sinh laø chuù 

muïc vaøo Chuùa Gieâ-xu. Moãi chuùng ta haõy nhìn laïi chính 

mình, tröôùc Giaùng Sinh, tinh thaàn chuùng ta ra sao, hay 

qua nhieàu naêm döï leã quaù quen thuoäc, loøng chuùng ta 

khoâng chuùt noân nao? Coøn trong khi döï leã Giaùng Sinh, 

chuùng ta ñang chuù taâm vaøo nhöõng hình aûnh trang trí 

ñeïp, ñeøn maøu nhaáp nhaùy, ban haùt trình dieãn hay dôû, 

con em chuùng ta xuaát hieän ra sao? Neáu chuùng ta laø 

thaønh vieân cuûa ban haùt, chuùng ta chuù muïc vaøo ñieàu gì?   

Suy  Ngaãm 

                                             THAÁY GÌ? LAØM GÌ?                                                Thuyû Tieân  
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Phaäp phoàng chôø tôùi phieân trong chöông trình? Hoài hoäp 

tröôùc moät röøng khaùn giaû quaù ñoâng? Coá gaéng giöõ cho 

ñuùng nhòp? Haùt xong ñi xuoáng laø caû ban haùt xoân xao 

baøn taùn veà baøi haùt vöøa haùt xong? Nhaéc nhau chuaån bò 

cho baøi haùt keá tieáp?... Nhieàu khi Chuùa thaät lu môø trong 

ngaøy leã Giaùng Sinh! Neáu chuùng ta quaù chuù taâm ñeán 

nhöõng gì ngoaøi trung taâm ñieåm cuûa ngaøy leã, thì leã 

Giaùng Sinh seõ keát thuùc sau ngaøy 25-12! Nhöng thaät söï 

khoâng phaûi theá! Tinh thaàn cuûa Leã Giaùng Sinh khoâng 

bao giôø keát thuùc, chuùng ta haõy cuøng nhau theo böôùc 

caùc anh chaên chieân. 

 

SAU GIAÙNG SINH, LAØM GÌ? 

      Lu-ca 2:20 ghi: "Caùc anh chaên chieân trôû veà, laøm 

saùng danh vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi veà moïi ñieàu 

mình ñaõ nghe vaø thaáy y nhö lôøi ñaõ baûo tröôùc cuøng 

mình." 

Trôû veà 

      Giaùng Sinh khoâng keát thuùc nôi chuoàng chieân naêm 

xöa, caùc anh chaên chieân ñaõ ñem tinh thaàn Giaùng Sinh 

veà vôùi nhöõng naêm thaùng chaên chieân cuûa mình. Cuõng 

vaäy, Giaùng Sinh khoâng keát thuùc trong nhaø thôø sau ngaøy 

leã, nhöng moãi ngöôøi caàn toaû saùng tinh thaàn Giaùng Sinh 

trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng cuûa mình. Trôû veà khoâng coù 

nghóa laø chaám döùt, nhöng trôû veà coù nghóa laø tieáp tuïc, 

tieáp tuïc noùi veà Chuùa Giaùng Sinh, trung taâm ñieåm cuûa 

ngaøy leã, cho moïi ngöôøi trong sinh hoaït haèng ngaøy. 

Chuùa ñang ñaët ñeå quyù vò ôû trong nôi choã vaø hoaøn caûnh 

naøo, thì haõy trôû veà noùi veà Chuùa Giaùng Sinh cho nhöõng 

ai mình gaëp trong nôi choã vaø hoaøn caûnh ñoù. Haõy rao 

Tin Laønh maø thieân söù loan baùo ngaøy xöa ra khaép choán, 

vaø xin ñöøng trôû veà lo cho ngaøy teát cuõng nhö troâng chôø 

Giaùng Sinh naêm sau. 

 

Laøm saùng danh Ñöùc Chuùa Trôøi 

      Caùc anh chaên chieân ngheøo naøn, khoâng tieàn baïc, 

khoâng ñòa vò, khoâng coù nhieàu thôøi gian raûnh roãi... caùc 

anh khoâng phaûi laø ngöôøi coù ñuû ñieàu kieän ñeå haàu vieäc 

Chuùa nhö ngaøy nay chuùng ta vaãn thöôøng coù; nhöng caùc 

anh ñaõ saün saøng laøm saùng danh Chuùa trong ñieàu kieän 

cuûa mình. Ñeå laøm saùng danh Chuùa, caùc anh khoâng theå 

cöù soáng moät mình vôùi baày chieân, nhöng caàn phaûi soáng 

vôùi moïi ngöôøi, theå hieän qua vieäc laøm, lôøi noùi trong 

cuoäc soáng ñeå toân cao danh Chuùa. 

      Sau nhöõng ngaøy Giaùng Sinh roän raøng, chuùng ta moãi 

ngöôøi laïi trôû veà vôùi cuoäc soáng thöôøng ngaøy, ñôøi soáng 

chuùng  ta  phaûi theå hieän Chuùa Cöùu Theá  cho  moïi ngöôøi  
bieát. Döï Giaùng Sinh, haùt nhaïc Giaùng Sinh, aên möøng 

Giaùng Sinh... thì cuõng phaûi laøm saùng danh Chuùa Giaùng 

Sinh; neáu khoâng, chuùng ta chæ laø nhöõng tín ñoà Noâ-en 

khoâng hôn khoâng keùm. Ñöøng bao giôø ñoå thöøa cho hoaøn 

caûnh, cho ñieàu kieän khoù khaên...vì ngaøy nay chuùng ta coù 

nhieàu ñieàu kieän toát hôn caùc anh chaên chieân ngaøy xöa 

nhieàu laém. Vieäc laøm saùng danh Chuùa trong cuoäc soáng 

khoâng leä thuoäc hoaøn caûnh, nhöng laø ôû taám loøng. Xin 

ñöøng ñeå Chuùa Giaùng Sinh chæ saùng leân trong ngaøy Noâ-

en roài lu môø daàn qua thaùng ngaøy sau ñoù. 

 

Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi 

      Caùc anh chaên chieân ngheøo naøn kia nghe thieân söù 

baùo tin, tìm ñeán gaëp Chuùa, moät em beù ñôn sô nôi maùng 

coû ngheøo heøn, roài caùc anh trôû veà tieáp tuïc cuoäc ñôøi chaên 

chieân khoå cöïc. Ñeán vôùi Giaùng Sinh ñaàu tieân, caùc anh 

khoâng nhaän cho mình moät thöù gì veà vaät chaát caû. Trong 

suy nghó bình thöôøng cuûa ngöôøi Vieät Nam chuùng ta laø 

heã gaëp tieân, buït thì phaûi ñöôïc ñieàu gì coù giaù trò thöïc teá 

nhö giaøu coù, nhaø cöûa,… vì theá, neáu gaëp tieân maø khoâng 

ñöôïc cho gì caû thì seõ phaøn naøn than traùch tieân. Caùc anh 

chaên chieân gaëp Chuùa coù ñöôïc theâm chuùt gì veà vaät chaát 

ñaâu, nhöng khi trôû veà, caùc anh vaãn laøm saùng danh vaø 

ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi veà nhöõng ñieàu mình ñaõ thaáy 

vaø nghe. Vaäy thì caùc anh ñaõ nhaän ñöôïc ñieàu gì maø 

loøng sung söôùng vaø bieát ôn nhö vaäy? Roõ raøng caùc anh 

khoâng nhaän gì veà vaät chaát nhöng ñaõ nhaän raát nhieàu cho 

taâm linh. Caùc anh khoâng nhaän cho theå xaùc, nhöng ñaõ 

nhaän raát nhieàu cho linh hoàn mình. Chuùng ta thaáy cuoäc 

ñôøi caùc anh ñaõ thay ñoåi dieäu kyø sau khi gaëp Chuùa. 

Tröôùc ñaây, cuoäc ñôøi cuûa caùc anh chæ laø lo mieáng côm 

manh aùo, lo laøm aên, chòu cöïc chòu khoå chæ ñeå ñuû soáng 

qua ngaøy. Nhöng sau Giaùng Sinh, tuy caùc anh vaãn laøm 

ngheà chaên chieân nhö cuõ, coù nghóa laø cuoäc soáng vaät 

chaát khoâng coù gì thay ñoåi,  tuy nhieân muïc ñích soáng ñaõ   
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Làm Chứng Ơn Chúa 
  
      Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, tôi xin làm chứng về những ơn 

phước mà Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi, để bày tỏ lòng 

biết ơn Chúa và tri ân Hội Thánh đã yêu thương, giúp đỡ và 

cầu nguyện cho gia đình tôi ngay khi tôi vừa đặt chân đến 

nước Mỹ. Nhìn lại một năm sáu tháng vừa qua, tôi thấy rằng 

Chúa đã quá yêu thương gia đình chúng tôi. Chúa đã cho 

chúng tôi có được một cuộc sống gia đình trọn vẹn và nhiều 

hơn thế nữa. 

      Khi mới qua Mỹ, gia đình chúng tôi có một con trai, bây 

giờ chúng tôi có hai con trai. Khi mới qua Mỹ, chúng tôi đi 

xe cũ, còn bây giờ thì có xe mới để đi. Khi mới qua Mỹ, 

chúng tôi không có gì, và sống nhờ vào gia đình ba mẹ chồng 

tôi; bây giờ chúng tôi có nơi ở mới, riêng biệt. Tạ ơn Đức 

Chúa Trời , vì sự ban cho của Ngài không xiết kể (II Cô rinh 

tô 9:15) 

     Điều mà chúng tôi cảm tạ Chúa nhất, đó là đứa con thứ hai 

của chúng tôi; ấy là đứa con mà Chúa ban cho khi chúng tôi 

chưa có ý định có nó. Trước khi qua Mỹ, cũng như mọi 

người, tôi cũng phải chích một số mũi thuốc ngừa, và được 

căn dặn không nên có em bé trong vòng 3 tháng, vì sẽ ảnh 

hưởng không tốt đến sức khỏe cũng như sự hình thành thai 

nhi không toàn vẹn. Khi biết mình có thai, điều đó làm cho 

chồng tôi và tôi rất lo lắng. Chúng tôi đã kêu cầu với Chúa 

trong suốt thời gian dài vì biết rằng chỉ có Chúa mới có thể 

giúp đỡ chúng tôi vượt qua nan đề đó mà thôi.Cảm tạ Chúa, 

con trai thứ hai của chúng tôi đã được sanh ra khỏe mạnh , 

khôn ngoan và phát triển rất tốt. Chúa đã ban cho chúng tôi 

điều kỳ diệu là được làm cha, làm mẹ và nuôi dưỡng cơ 

nghiệp lớn của Chúa (Thi Thiên 127:3). Một điều khác mà 

chúng tôi cảm tạ Chúa là trong suốt một năm sáu tháng vừa 

qua, chúng tôi đụng xe người ta và bị người ta đụng xe chúng 

tôi tất cả 4 lần, trong đó có 2 lần bị đụng rất nặng,  nhưng 

Chúa giữ chúng tôi được bình an. Qua những lần như vậy thì 

làm cho tôi nhớ đến bài hát “Chúa Luôn Mở Lối” với những 

câu khích lệ, an ủi chúng tôi như  “Chúa cùng đi với tôi, Trên 

đường đời tăm tối mịt mù, Lạ thay ơn Chúa, sâu rộng vô 

biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi…”. Những ngày cuối 

năm này, Chúa đã ban cho chúng tôi một nơi ở mới, riêng tư; 

đó là điều mà vợ chồng chúng tôi luôn ao ước và cầu xin rất 

lâu. Giờ đây, gia đình chúng tôi đã có nơi riêng tư và có thể 

mở cửa mời anh em trong Hội Thánh đến cùng học Lời Chúa 

và cầu nguyện. Chúa cũng cho tôi sau một năm sáu tháng cố 

gắng để hòa nhập vào cuộc sống ở nước Mỹ, qua những khó 

khăn  tìm kiếm việc làm và học nghề, giờ đây Chúa đã cho tôi 

có công việc tương đối ổn định, có thu nhập để lo cho gia 

đình và con cái của mình. 

      Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Toàn tri, Toàn năng và 

là Cha yêu thương chúng ta. Thật vui mừng và hạnh phước 

khi chúng ta có một người Cha thấu hiểu những tâm tư, 

nguyện  vọng của chúng ta, và Cha có năng quyền để thực 

hiện trổi hơn vô cùng điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng 

trong Thánh ý Ngài. Nguyện Chúa ưu đãi quí vị cũng giống 

như Chúa đã biệt đãi gia đình chúng tôi vậy. A-men ! 

 

Bà Ngô Quang Sơn 

ñoåi thay, neân caùc anh ngôïi khen Chuùa, laøm saùng danh 

Chuùa. Chuùa Giaùng Sinh khoâng coøn naèm yeân trong 

maùng coû, nhöng thaät söï Ngaøi ñaõ ngöï trò trong loøng caùc 

anh. Caùc anh rôøi leã Giaùng Sinh, nhöng khoâng rôøi Chuùa 

Giaùng Sinh. Caùc anh nhaän bieát ôn Chuùa daønh cho mình 

vaø moãi ngaøy soáng trong tinh thaàn ngôïi khen Chuùa 

khoâng thoâi. 

 

      Quyù vò ñaõ bao nhieâu laàn döï leã Giaùng Sinh? Moãi laàn 

döï leã, quyù vò coù thaáy ôn Chuùa daønh cho mình khoâng? 

Quyù vò coù bieát ôn Chuùa khoâng? Neáu coù, quyù vò ñaõ theå 

hieän loøng bieát ôn ñoù ra sao? Haõy coi chöøng loøng voâ ôn 

thöôøng ngöï trò trong moãi ngöôøi vaø chính söï voâ ôn ñaõ 

ñaåy Chuùa töø töø ra khoûi loøng ngöôøi. Nhieàu khi chuùng ta 

ñang haùt nhöõng baøi haùt ngôïi khen Chuùa nhöng loøng 

chaúng ngôïi khen chuùt naøo. Laém khi chuùng ta haùt, caàu 

nguyeän nhöõng lôøi ngôïi khen Chuùa nhöng ñôøi soáng 

chuùng ta nhö ruûa saû Chuùa vaäy. Haõy xeùt laïi mình vaø 

soáng vôùi loøng bieát ôn Chuùa moãi ngaøy. Soáng bieát ôn vaø 

ngôïi khen Chuùa seõ laøm cho ñöùc tin taêng tröôûng. Ñöøng 

chæ ngôïi khen trong ngaøy leã Giaùng Sinh, nhöng caàn 

phaûi keùo daøi lieân tuïc trong caû cuoäc soáng cuûa mình. 

 

KEÁT LUAÄN 

      Leã Giaùng Sinh laïi saép ñeán. Töøng Hoäi thaùnh, töøng 

gia ñình, töøng tín höõu ñang töng böøng chuaån bò cho 

Giaùng Sinh. Tröôùc khi gia ñình vaø Hoäi thaùnh cuøng nhau 

taän höôûng nhöõng ngaøy leã vui töôi beân Chuùa, xin haõy 

cuøng nhau suy ngaãm laïi moät chuùt göông cuûa caùc anh 

chaên chieân ngaøy tröôùc, ñeå nhìn laïi chính mình trong 

nhöõng leã Giaùng Sinh ñaõ qua. Quyù vò ñaõ chuù taâm vaøo 

ñieàu gì nhieàu nhaát? Ñieàu gì coøn löu laïi trong quyù vò 

nhieàu nhaát? Chuùa Giaùng Sinh coù coøn ñoïng laïi trong 

quyù vò hay nhöõng lo toan cho ngaøy teát coå truyeàn sau 

Giaùng Sinh ñaåy Chuùa trôû veà taän chuoàng chieân maùng coû 

xöù Beát-leâ-hem naêm xöa roài? 

      Xin moãi chuùng ta haõy nhìn laïi moät chuùt chính mình 

trong nhöõng leã Giaùng Sinh ñaõ qua, ñeå Giaùng Sinh naày 

thaät söï coù yù nghóa vôùi moãi ngöôøi. 
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 Tin Töùc  Hoäi Thaùnh 

* Chúa Nhật  ngày 11/11/2012, Hội Thánh đã tổ chức Hội đồng bầu cử Chấp Sự của Hội thánh nhiệm kỳ mới. 

Cảm tạ Chúa ban ơn dẫn dắt và tể trị trên Hội Đồng. Ban Chấp sự hiện nay gồm có các vị như sau: 1. Các vị chưa 

mãn nhiệm: Ông Nguyễn Bình Nam, Bà Nguyễn Lưu Anh Thư, Ông Nguyễn Xuân Triều, Ông Nguyễn Ánh Sang. 

2. Các vị mới được bầu: Ông Trần Bích Miên, Ông Đỗ Xuân, Ông Trương Đức Quốc Dũng, Ông Nguyễn Thành 

Kính, Ông Phạm Đình Lâm (nhiệm kỳ 2 năm), Ông Đào Thiện Hiếu (nhiệm kỳ 1 năm). Dưới sự chủ trì của Mục 

sư Huỳnh Văn Linh, Thư ký Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, Ban Chấp sự đã họp và bầu Ban Chấp hành của Hội 

thánh nhiệm kỳ 2013 gồm các vị sau: Ông Trần Bích Miên (Thư Ký), Bà Nguyễn Lưu Anh Thư (Thủ Quỹ) và các 

nghị viên: Ông Đỗ Xuân, Ông Nguyễn Thành Kính, Ông Nguyễn Bình Nam. Xin Hội thánh luôn nhớ cầu nguyện 

cho Ban Chấp hành – Chấp sự được ơn của Chúa trong trọng trách được giao phó.  

* Tối Thứ Năm 23/11/2012, trong tinh thần ngợi khen và tạ ơn Chúa vì sự ban phước của Ngài cho mỗi gia đình 

con dân Chúa, Hội Thánh đã tổ chức Lễ Tạ ơn với sự tham gia đông đảo của tín hữu và thân hữu. Sau giờ thờ 

phượng, mọi người đã cùng nhau dự bữa ăn thông công trong sự vui vẻ, thỏa lòng.  

Hội Đồng Bầu Cử Chấp Sự Nhiệm kỳ 2013-2014 Tân Ban Chấp Sự Nhiệm kỳ 2013-2014 

Đêm Lễ Tạ Ơn ngày 23/11/2012 
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Tiệc thông công trong đêm Lễ Tạ Ơn 23/11/2012 
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“KHOÂNG COÙ VIEÄC GÌ ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI KHOÂNG LAØM ÑÖÔÏC”  

                                                                         Kinh Thaùnh: Lu-ca 1:5-38                                                           Lieân Haø  

      “Khoâng coù vieäc gì Ñöùc Chuùa Trôøi 

khoâng laøm ñöôïc” - ñoù laø lôøi thieân söù ñaõ 

noùi vôùi trinh nöõ Ma-ri sau khi baùo tin naøng 

seõ chòu thai maø sinh haï moät trai vaø ñaët teân 

laø Gieâ-xu. Khoâng coù lôøi tieân baùo naøo coù theå gaây boái 

roái vaø söûng soát cho Ma-ri hôn laø lôøi cuûa thieân söù vöøa 

noùi. Phaûn öùng ñaàu tieân cuûa Ma-ri laø: “Toâi coøn laø trinh 

nöõ, laøm sao coù vieäc ñoù”. Moät phaûn öùng yeáu ôùt nhöng 

raát chaân thaät trong suy nghó vaø trong thöïc teá luùc aáy. 

Cuøng moät noäi dung ñoù, thieân söù cuõng cho Ma-ri bieát veà 

EÂ-li-sa-beùt laø ngöôøi hoï haøng cuûa Ma-ri  hieän ñang coù 

thai ñaõ ñöôïc saùu thaùng. “Khoâng coù vieäc gì Ñöùc Chuùa 

Trôøi khoâng laøm ñöôïc” vôùi Ma-ri laø trinh nöõ vaø coøn raát 

treû, vaø vôùi EÂ-li-sa-beùt laø moät ngöôøi son seû vaø ñaõ cao 

tuoåi. Coù moät söï töông phaûn raát lôùn: Hai ngöôøi phuï nöõ 

vôùi tuoåi taùc vaø hoaøn caûnh raát khaùc nhau. Moät ngöôøi 

quaù treû vôùi moät ngöôøi quaù giaø, moät trinh nöõ vôùi ngöôøi 

ñaõ coù choàng, moät ngöôøi chöa böôùc vaøo ñôøi vôùi moät 

ngöôøi ñaõ ñi qua nhieàu töøng traûi. Ma-ri chöa coù gì trong 

tay, coâ laø moät thoân nöõ trong khi ñoù EÂ-li-sa-beùt laø vôï 

cuûa thaày teá leã. Chæ coù moät ñieåm chung giöõa hai ngöôøi 

ñoù laø hoï ñeàu laø nhöõng phuï nöõ ñaïo ñöùc vaø yeâu meán 

Chuùa, hoï ñöôïc ôn vaø ñöôïc Chuùa duøng, hoï vaâng lôøi vaø 

saün saøng thuaän phuïc Ngaøi trong moïi hoaøn caûnh. Moät 

Con treû ñöôïc sinh ra bôûi moät nöõ ñoàng trinh, moät con treû 

khaùc cuõng ñöôïc sinh ra bôûi moät phuï nöõ lôùn tuoåi coù 

tieáng laø son seû, vaø tuoåi ñaõ cao. Thaät laø “Khoâng coù vieäc 

gì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm ñöôïc”.  

Caùch ñaây hôn 2000 naêm, thieân söù ñaõ khaúng ñònh 

ñieàu ñoù vôùi Ma-ri vaø EÂ-li-sa-beùt, ñieàu ñoù cuõng ñaõ trôû 

thaønh söï thaät vaø laø moät phaàn quan troïng nhaát trong ñôøi 

soáng cuûa hai ngöôøi phuï nöõ naày. Ñoù laø phaàn thöôûng, 

moät ôn keâu goïi, moät ñaùp öùng, cuõng laø nieàm vui vaø söï 

phuïc vuï cuûa hai ngöôøi. Ngaøy nay, hôn 2000 naêm sau 

söï kieän treân, neáu chuùng ta ñoïc Lôøi Chuùa, laéng nghe 

tieáng phaùn cuûa Chuùa, tìm kieám yù muoán Chuùa, chuùng ta 

cuõng seõ gaëp vaø nghe laïi lôøi thieân söù ñaõ phaùn vôùi chuùng 

ta gioáng heät vôùi lôøi ñaõ phaùn vôùi hai phuï nöõ ngaøy xöa: 

“Khoâng coù vieäc gì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm ñöôïc”. 

Vaø cuõng hôn bao giôø heát, chuùng ta caàn moät lôøi baûo 

ñaûm aáy ñeán töø söù giaû cuûa Chuùa phaûi khoâng?  

         Laø moät trinh nöõ gioáng nhö Ma-ri ngaøy xöa, chuùng 

ta  co ù theå  ñang  ñöùng tröôùc moät lôøi keâu goïi hay laø moät  

thaùch thöùc thuoäc linh quaù lôùn khieán chuùng ta chuøn 

böôùc. Toâi laø ai maø coù theå böôùc vaøo hay gaùnh vaùc ñöôïc 

nhöõng troïng traùch quan troïng nhö vaäy? Toâi laø ai maø 

daùm suy nghó hay coù nhöõng öôùc voïng xa vôøi nhö theá? 

Coù theå chuùng ta ngaïi ngöôøi khaùc hoûi raèng: Baïn laø ai 

maø daùm ngoâng cuoàng nhö vaäy? Baïn laø ai maø laïi maïo 

hieåm nhö theá kia? Thaùch thöùc cuûa Ma-ri ngaøy xöa vaø 

cho ñeán baây giôø vaãn lôùn hôn taát caû nhöõng thaùch thöùc 

cuûa taát caû chuùng ta coäng laïi. Naøng phaûi chòu thai trong 

khi chöa bieát moät ngöôøi nam naøo, ai trong chuùng ta coù 

theå tin ñöôïc ñieàu naày? Chöa ñaày hai möôi tuoåi naøng 

phaûi ñöông ñaàu vôùi luaät phaùp nghieâm khaéc, vôùi dö 

luaän, vaø vôùi caùi cheát coù theå ñeán neáu chòu thai maø 

khoâng coù choàng. Roài veà haïnh phuùc rieâng: Gioâ-seùp seõ 

nghó veà naøng ra sao? Roài danh döï, gia ñình, kinh 

teá?...Theá nhöng Ma-ri ñaõ cuùi ñaàu thuaän phuïc tröôùc khi 

coù thôøi gian ñeå suy nghó ñeán moät nuùi nhöõng thaùch thöùc 

tröôùc maét. Coù leõ nieàm tin ñôn sô töø moät thoân nöõ nhö 

naøng ñaõ ngaên  khoâng cho nhöõng caâu hoûi voâ tín voán 

ñang ôû trong vaø ñaët ra cho chuùng ta chöù khoâng phaûi laø 

Ma-ri ngaøy xöa. Quaû thaät, khoù khaên ñaõ ñeán vôùi Ma-ri, 

neáu khoâng coù söï can thieäp kòp thôøi cuûa thieân söù thì Gioâ

-seùp daàu laø moät ngöôøi coù nghóa cuõng seõ aâm thaàm töø 

hoân vôùi Ma-ri; roài nhöõng vaát vaû treân ñöôøng ñeán Beát-leâ

-hem, nhöõng thieáu thoán khi Haøi Nhi sinh ra, roài nhöõng 

nguy hieåm khi ñoái dieän vôùi söï truy saùt cuûa vua Heâ-roát, 

roài nhöõng thaùng ngaøy soáng laïc loõng giöõa Ai-caäp xa laï, 

roài laïi quay veà Na-xa-reùt ñeå soáng vôùi daân toäc mình. 

Ma-ri ñaõ traûi qua khoâng bieát bao nhieâu nhöõng thaùch 

thöùc maø naøng coù theå ñaõ khoâng theå nghó ñeán. Nhöng 

chuùng ta thaáy raèng, baát cöù böôùc chaân naøo cuûa Ma-ri 

cuõng ñeàu coù söï teå trò töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoù khaên 

thaùch thöùc nhöng Chuùa khoâng boû maëc, song Ngaøi vaãn 

thaønh tín vôùi Ma-ri cho ñeán cuoái cuøng khi Chuùa Gieâ-xu 

bò ñoùng ñinh treân caây thaäp töï thì moân ñoà maø Ngaøi yeâu 

ñaõ ñöôïc giao phoù ñeå ñöa Ma-ri veà chaêm soùc.  

 

       Thaùch thöùc hay laø khoù khaên thì cho ñeán hoâm nay 

noù vaãn nhö vaäy khoâng heà thay ñoåi, chöa chaéc thaùch 

thöùc cuûa quyù vò nheï hôn toâi hoaëc laø thaùch thöùc cho Ma-

ri lôùn hôn cho quyù vò. Chuùa bieát söùc chòu ñöïng cuûa moãi 

chuùng ta, Ngaøi cuõng bieát taám loøng thuaän phuïc cuûa moãi 

ngöôøi.  Chuùng  ta  cuõng  khoâng  caàn phaûi bieát nhieàu veà  

Trang  Phuï  Nöõ 
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ñaõ giaø vaø cao tuoåi roài, coù leõ söï Chuùa nhaäm lôøi caàu xin 

cuûa hoï ñaõ quaù muoän maøng, baây giôø Xa-cha-ri khoâng 

coøn muoán gì hôn laø soáng phuïc vuï Chuùa trong thôøi gian 

cuoái ñôøi. Theá nhöng thôøi ñieåm cuûa Chuùa hoaøn toaøn 

khaùc vôùi thôøi ñieåm cuûa con ngöôøi. Kinh Thaùnh cho 

chuùng ta bieát vôï choàng Xa-cha-ri laø nhöõng ngöôøi 

“Coâng chính döôùi maét Ñöùc Chuùa Trôøi, vaâng giöõ troïn 

veïn caùc ñieàu raên vaø giôùi luaät cuûa Chuùa”. Moät caëp vôï 

choàng ñöôïc Chuùa xem laø coâng chính phaûi chôø ñôïi gaàn 

troïn cuoäc ñôøi hoï cho söï öùng nghieäm moät lôøi caàu xin 

thoâng thöôøng maø moïi ngöôøi ai cuõng coù. Chæ coù Chuùa 

môùi bieát taïi sao Ngaøi laøm nhö vaäy: thì giôø trong tay 

Chuùa, söï ñaùp lôøi caàu nguyeän trong tay Ngaøi, söï khoân 

ngoan trong baûn tính cuûa Chuùa, söï toát laønh ôû trong yù 

chæ Ngaøi. Xa-cha-ri ñaõ phaûi traû giaù cho söï khoâng tin 

baèng hình phaït phaûi bò caâm laëng cho ñeán khi Giaêng 

Baùp-tít ra ñôøi. 

“Khoâng coù vieäc gì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm 

ñöôïc” nhöng Ngaøi ñaõ laøm vôùi phöông caùch vaø trong 

thôøi ñieåm khoâng nhö con ngöôøi suy nghó. Chuùa laøm 

theo caùch cuûa Chuùa, chuùng ta suy nghó theo caùch cuûa 

con ngöôøi. Giöõa chuùng ta vaø Chuùa coù moät khoaûng caùch 

quaù xa vaø quaù cao, ñoù laø nguyeân nhaân ñeå chuùng ta lo 

sôï, naûn loøng, saàu khoå, coù khi lui ñi trong söï keâu goïi. 

Chuùng ta coù theå ao öôùc: Giaù nhö chuùng ta coù theå nhìn 

thaáy ñöôïc chöông trình ñôøi ñôøi cuûa Chuùa thì toát bieát 

bao. Nhöng khoâng vaø seõ khoâng bao giôø chuùng ta coù theå 

nhìn thaáy tröôùc ñöôïc toaøn boä chöông trình cuûa Ngaøi 

daønh cho chuùng ta vì côù Ngaøi cao hôn chuùng ta voâ 

cuøng, vaø Ngaøi muoán chuùng ta söû duïng ñöùc tin. Chuùng 

ta chæ coù theå tin caäy vaø böôùc ñi moãi böôùc trong ñöùc tin, 

Chuùa seõ ñoàng haønh vaø daãn daét chuùng ta trong moãi 

böôùc chaân. Bao nhieâu nhöõng lôøi caàu xin chính ñaùng 

cuûa chuùng ta chöa ñöôïc Chuùa ñaùp lôøi? Bao nhieâu 

nhöõng  lôøi  caàu  xin  cuûa  chuùng  ta ñaõ ñöa chuùng ta ñeán  

thaùch thöùc khoù khaên cuûa ngöôøi khaùc, chæ coù moät ñieàu 

maø moãi chuùng ta caàn bieát hôn heát ñoù laø “Khoâng coù vieäc 

gì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm ñöôïc”.  Pheùp laï Ma-ri ñaõ 

töøng traûi ngaøy xöa, thaùch thöùc vaø khoù khaên naøng ñaõ 

vöôït qua cuõng seõ laø nhöõng gì maø chuùng ta ngaøy hoâm 

nay ñaõ vaø seõ kinh nghieäm.  Quyù vò coù tin vaøo nhöõng 

ñieàu naày khoâng? Quyù vò coù tin raèng baát chaáp nhöõng 

khoù khaên thaùch thöùc cao nhö ngoïn nuùi thì quyeàn naêng 

cuûa Chuùa vaãn ñoàng haønh vôùi quyù vò trong söï daán thaân 

khoâng? Quyù vò coù tin vaø coù nghe raèng tieáng cuûa Chuùa 

vaãn vang voïng trong loøng mình vaø söù maïng cuûa Chuùa 

vaãn coøn ñoù tröôùc maét quyù vò khoâng?  Haõy yeân laëng, 

haõy laéng nghe tieáng gaøo theùt, tieáng thì thaàm, nhöõng aâm 

thanh khoâng lôøi trong loøng quyù vò phaùt xuaát töø ñaâu. 

Haõy phaân bieät roõ raøng vaø nhôø caäy Chuùa ñeå ñöùng leân, 

ñeå thuaän phuïc nhö Ma-ri ñaõ töøng thuaän phuïc. Haõy tin 

caäy nôi Chuùa laø Ñaáng teå trò, Ngaøi seõ ñi tröôùc vaø sau 

chuùng ta trong moïi hoaøn caûnh. Coù theå hoaøn caûnh seõ 

khoác lieät hôn laø chuùng ta suy nghó nhöng Chuùa seõ laø 

Ñaáng daãn ñöôøng, Ngaøi ñi tröôùc vaø chuaån bò cho chuùng 

ta nhöõng gì coù caàn neáu chuùng ta baèng loøng thuaän phuïc 

vaø ñi con ñöôøng cuûa Ma-ri ngaøy xöa. 

 

“Khoâng coù vieäc gì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm 

ñöôïc” cuõng laø lôøi baûo ñaûm maø thieân söù ñaõ phaùn vôùi EÂ-

li-sa-beùt, moät ngöôøi ñaøn baø son seû vaø cao tuoåi. Khaùc 

vôùi Ma-ri, söï chòu thai cuûa EÂ-li-sa-beùt laø keát quaû cuûa 

söï caàu nguyeän sau moät thôøi gian khaù daøi cuûa hai vôï 

choàng Xa-cha-ri. Hoï ñaõ caàu nguyeän, ñaõ chôø ñôïi, ñaõ hy 

voïng, vaø roài hoï laïi thaát voïng. Hoï ñaõ caàu xin moät ñieàu 

ñuùng vaø phaûi leõ, moät ñieàu bình thöôøng nhö bao nhieâu 

caëp vôï choàng khaùc maø hoï ñang thieáu. Hoï cuõng ñaõ tin 

caäy vaø ñaët hy voïng nôi Ñaáng hoï ñang toân thôø vaø trong 

nhieàu naêm - Ñaáng maø hoï ñaët troïn nieàm tin, ñaët troïn caû 

cuoäc ñôøi ñeå phuïc vuï ñoù döôøng nhö ñaõ laøm cho hoï thaát 

voïng neáu  khoâng noùi laø tuyeät voïng. Cho ñeán baây giôø, 

theo thôøi gian lôøi caàu nguyeän ñoù ñaõ ñi vaøo queân laõng. 

Khi thieân söù hieän ra vaø phaùn vôùi Xa-cha-ri:  “Xa-cha-ri 

ñöøng sôï; lôøi khaån caàu cuûa oâng ñaõ ñöôïc nhaäm. EÂ-li-sa-

beùt, vôï oâng, seõ sinh cho oâng moät con trai, haõy ñaët teân 

laø Giaêng”, thì oâng ngaïc nhieân vaø hoûi raèng:  “Laøm sao 

toâi bieát seõ coù vieäc naày? Vì toâi ñaõ giaø vaø vôï toâi ñaõ cao 

tuoåi?” Ñöùc tin cuûa vôï choàng Xa-cha-ri ñaõ traûi qua moät 

thôøi gian daøi chôø ñôïi, hoï ñaõ töøng hy voïng, hoï ñaõ moûi 

moøn troâng ñôïi, vaø cho ñeán thôøi ñieåm cuûa lôøi caàu 

nguyeän ñöôïc Chuùa traû lôøi thì hoï döôøng nhö ñaõ khoâng 

coøn  söùc  löïc ñeå möøng  vui nöõa.  Xa-cha-ri noùi ñuùng, hoï  
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choã tuyeät voïng? Neáu ñaët leân baøn caân thì coù theå chuùng 

ta laø ngöôøi coâng chính, theá nhöng taïi sao vaø taïi sao coù 

nhöõng lôøi caàu xin cuûa chuùng ta maø cho ñeán baây giôø 

döôøng nhö Chuùa vaãn laøm ngô? Khoâng ai coù theå traû lôøi 

ñöôïc caâu hoûi naày tröø ra Chuùa, vaø chuùng ta cuõng khoâng 

theå coù ñöôïc caâu traû lôøi ñaày ñuû cho ñeán khi gaëp maët 

Ngaøi. Trong hoaøn caûnh son seû cuûa mình, vôï choàng Xa-

cha-ri coù theå nghó raèng Chuùa khoâng nhaäm lôøi caàu xin 

cuûa hoï, nhöng hoï vaãn trung tín phuïc vuï vaø yeâu meán 

Chuùa. “Khoâng ñöôïc Chuùa traû lôøi” khoâng coù nghóa laø 

Chuùa khoâng nghe hoaëc Ngaøi khoâng coù quyeàn naêng, vaø 

chuùng ta cuõng khoâng theå duøng ñoù laøm côù ñeå lui ñi. 

Chuùa luoân luoân ñuùng trong moïi hoaøn caûnh, neáu chuùng 

ta ñaët loøng tin caäy nôi Ngaøi thì chuùng ta seõ khoâng bao 

giôø hoå theïn. Cho daàu hoaøn caûnh ra sao, cho daàu moïi söï 

döôøng nhö beá taéc thì nhôù raèng “Khoâng coù vieäc gì Ñöùc 

Chuùa Trôøi khoâng laøm ñöôïc”. Chuùa ñaõ ñaùp lôøi caàu xin 

vaø EÂ-li-sa-beùt chòu thai trong hoaøn caûnh thaät trôù treâu 

theo maét loaøi ngöôøi, nhöng ñaây laø yù muoán toát laønh 

nhaát cuûa Ngaøi daønh cho hoï, ñaây laø thôøi ñieåm haønh 

ñoäng cuûa Chuùa. Giaêng Baùp-tít khoâng phaûi chæ laø nieàm 

vui, laø cô nghieäp cuûa rieâng hoï, nhöng laø nieàm vui vaø laø 

haïnh phuùc cho moïi ngöôøi, laø tieân tri cuûa Ñaáng Christ, 

laø ngöôøi ñi tröôùc vaø doïn ñöôøng cho Ñaáng Cöùu Theá sau 

naày.  
 

      Quyù vò ñang ôû trong hoaøn caûnh naøo? Khoù khaên cuûa 

quyù vò laø khoù khaên cuûa Ma-ri hay cuûa EÂ-li-sa-beùt? Ma-

ri thì ñang sôï haõi vaø muoán che giaáu baøo thai naøng ñang 

mang trong buïng, EÂ-li-sa-beùt thì vui möøng vì ñöôïc 

Chuùa öu ñaõi vaø caát khoûi baø söï son seû maø baø cho laø 

nhuïc nhaõ baáy laâu nay. Ma-ri vôùi moät ñaëc aân vaø troïng 

traùch  maø  naøng  khoâng ngôø vaø cuõng chöa chuaån bò ñoùn   

nhaän. EÂ-li-sa-beùt vôùi moät lôøi caàu xin gaàn nhö tuyeät 

voïng trong gaàn heát caû cuoäc ñôøi. Ñoái vôùi hai ngöôøi, moät 

giaø vaø moät treû vôùi nhöõng thaùch thöùc khaùc nhau, nhöng 

ñieåm chung laø hoï ñang ôû trong chöông trình cuûa Ñöùc 

Chuùa Trôøi, ñang ôû trong söï teå trò cuûa Ngaøi. Ma-ri vôùi 

thaùch thöùc vaø söù maïng Chuùa phoù thaùc, EÂ-li-sa-beùt vôùi 

troïng traùch coù theå laø cuoái cuøng cuûa chöùc vuï teá leã; Ma-

ri vôùi chaëng ñöôøng daøi ñaày daãy choâng gai phía tröôùc, EÂ

-li-sa-beùt vôùi quaõng ñôøi ngaén nguûi coøn laïi trong nieàm 

vui vôùi moät con trai cuûa lôøi höùa; Ma-ri vôùi nhöõng böôùc 

chaân chaäp chöõng vaøo ñôøi, EÂ-li-sa-beùt vôùi nhöõng böôùc 

chaân vöõng chaõi trong chaëng ñöôøng gaàn nhö laø cuoái 

cuøng. Hoï ñaõ soáng vaø ñaõ ñi qua nhöõng chaëng ñöôøng 

khoâng bieát bao nhieâu laø thaùch thöùc, nhöõng chaëng 

ñöôøng ñaày gioâng toá, nhöõng chaëng ñöôøng leân gheành 

xuoáng thaùc; nhöng cuoái cuøng hoï ñaõ hoaøn thaønh söù 

maïng Chuùa uûy thaùc, hoï xöùng ñaùng laø moät taám göông 

veà ñôøi soáng ñöùc tin, thuaän phuïc, vaø taän hieán ñeå chuùng 

ta hoïc hoûi vaø noi theo. 

 

      Thaùch thöùc cuûa chuùng ta ngaøy hoâm nay laø gì? Coù 

phaûi laø moät söï keâu goïi vaøo chöùc vuï maø chöa bieát roõ yù 

Chuùa? Hay söï traû giaù cho nieàm tin trong coâng aên vieäc 

laøm, hoân nhaân hoaëc ñôøi soáng ñaïo ñöùc?...“Khoâng coù 

vieäc gì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng laøm ñöôïc”. Öôùc mong 

quyù vò vaø toâi trong muøa Giaùng sinh naêm nay nhôù laïi 

nhöõng gì maø Chuùa ñaõ laøm vôùi Ma-ri vaø EÂ-li-sa-beùt, 

nhôù laïi caùch maø Chuùa ñaõ keâu goïi hoï, nhôù laïi caùch maø 

Ngaøi ñaõ troïng duïng hoï, nhôù laïi hoaøn caûnh maø Ngaøi ñaõ 

ñaët hoï trong ñoù ra sao, ñeå chuùng ta theâm leân trong 

nieàm tin, ñöôïc  khích leä trong söï thuaän phuïc vaø vöõng 

loøng trong söï daán thaân taän hieán. 

                                                                            Lieân Haø  

Ñôøi  Soáng  Ñöùc  Tin                               

 

         Leã Giaùng sinh ñang ñeán vôùi tieáng 

nhaïc roän raøng ñoäc ñaùo khoâng theå nhaàm laãn. 

Nhöõng caùnh thieäp mang hình aûnh Giaùng 

sinh, nhöõng sôïi daây kim tuyeán ñuû maøu laáp 

laùnh, hình aûnh oâng giaø Noâ-en vôùi boä quaàn aùo truyeàn 

thoáng maøu ñoû choùt xuaát hieän trong caùc baûng hieäu, vaø 

treân caùc ngaû ñöôøng caùc cöûa haøng coá trang hoaøng maët 

tieàn  sao  cho baét maét,  khieán  cho töø ngöôøi lôùn cho ñeán  

caùc em nhoû ñeàu bieát leã Giaùng sinh ñang ñeán gaàn.  

      Nhôù laïi hôn möôøi naêm tröôùc taïi Vieät Nam, toâi ñaõ ñi 

khaép nôi ñeå tìm moät taám thieäp Giaùng sinh maø khoâng 

coù, chæ toaøn thieäp luïa veõ hình phong caûnh; toâi ñaønh 

phaûi göûi lôøi chuùc möøng Giaùng sinh baèng moät taám thieäp 

maø hình aûnh khoâng lieân quan gì ñeán noäi dung cuûa muøa 

kyû nieäm Thieân Chuùa giaùng traàn. Baây giôø thì taïi Vieät 

Nam khoâng coù khoù khaên gì ñeå tìm nhöõng taám thieäp 

Giaùng sinh ñöôïc baøy baùn treân ñöôøng phoá hay trong caùc  

                                  Nhớ Giáng Sinh Xưa                           Lưu Ly  
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tieäm saùch; ñuû moïi theå loaïi thieäp, töø nhöõng taám thieäp 

laøm baèng tay do caùc coâ caäu sinh vieân laøm ñeå gaây quyõ, 

cho ñeán nhöõng taám thieäp ñaúng caáp mang nhaõn hieäu 

Hallmark hay American Greetings. Coù nhöõng taám 

thieäp ñeå troáng beân trong ñeå ngöôøi göûi tha hoà vieát 

nhöõng lôøi chuùc coù caùnh ñeán ngöôøi thaân, baïn beø; cuõng 

coù nhöõng taám thieäp vôùi lôøi chuùc coù saün raát chuyeân 

nghieäp, mang chuû ñeà tình yeâu, thieän yù, vui veû, haïnh 

phuùc, aám cuùng v.v… Tuy nhieân, neáu chòu khoù ñoïc kyù 

thuaät trong caùc saùch Phuùc AÂm veà Giaùng sinh ñaàu tieân 

thì quyù vò vaø toâi seõ thaáy lôøi vaên vaø noäi dung khaùc haún.  

 

      Quyù vò coù nhôù khuùc Kinh Thaùnh trong Lu-ca kể về 

caâu chuyeän Giaùng sinh khoâng? Giaû söû baây giôø quyù vò 

ñoïc ñöôïc nhöõng doøng töôøng thuaät như sau ñaây thì quyù 

vò nghó sao? “Vaû cuõng trong mieàn ñoù coù ñaùm treû con 

thöùc ñeâm beân loø söôûi ñeå canh chöøng maáy ñoâi taát treo 

treân ñoù. Vaø roài oâng giaø Noâen ñeán cuøng chuùng, boïn treû 

voâ cuøng sôï haõi.  OÂng giaø Noâen noùi cuøng chuùng raèng: 

‘Ñöøng sôï chi, vì naøy, oâng baùo cho caùc chaùu moät tin 

möøng, cuõng seõ laø nieàm vui lôùn cho ai mong ñôïi.  Vì seõ 

ban cho caùc chaùu nhöõng böõa tieäc thònh soaïn vôùi thòt gaø 

ñaày aép, rau caûi töôi ngon, vaø cô man naøo laø quaø.  Ñaây 

laø daáu ñeå caùc chaùu nhaän bieát: caùc chaùu seõ thaáy quaø 

ñöôïc goùi trong giaáy hoa saëc sôõ, xinh xaén, ñaët döôùi caây 

thoâng trang trí ñaày nhöõng sôïi daây kim tuyeán laáp laùnh, 

nhöõng traùi chaâu nhìn maõi khoâng chaùn.  Boãng nhieân coù 

voâ vaøn baø con, baïn beø xuaát hieän, ai naáy ñeàu noùi vôùi caùc 

chaùu: ‘Caùm ôn nhieàu laém, ñaây ñuùng laø ñieàu chuùng toâi 

mong ñôïi.’  Sau khi khaùch khöùa, baïn beø veà heát roài thì 

cha meï caùc chaùu noùi vôùi nhau raèng: ‘OÂi daøo ôi, nhaø 

cöûa böøa baõi quaù söùc! Thoâi meät quaù roài, ñi nguû tröùôc 

ñaõ, mai haüng doïn.  May maø moãi naêm chæ coù moät laàn 

Giaùng sinh! Roài hoï voäi vaøng leân giöôøng, tìm giaác nguû.” 

Quyù vò thaáy sao? Hi voïng quyù vò khoâng cho laø toâi dôû 

hôi, ai laïi ñi laøm cho meùo moù caâu chuyeän thieâng lieâng 

nhö theá bao giôø! Toâi keå laïi caâu chuyeän naøy trong boái 

caûnh hieän nay thì bò xem laø dôû hôi, theá nhöng thaät söï 

neáu chuùng ta ñang soáng vaø ñoùn Giaùng sinh ñuùng nhö 

lôøi töôøng thuaät naøy thì xöùng ñaùng ñöôïc goïi laø gì? Toâi 

coù laån thaån chaêng khi töï hoûi “Neáu Chuùa Gieâ-xu ñeán ñeå 

baøy toû veà Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta, thì toâi coù theå 

hoïc ñöôïc gì töø muøa Giaùng sinh ñaàu tieân aáy?” Nhöõng töø 

ngöõ ñoät nhieân xuaát hieän trong ñaàu khieán toâi cuõng ngaïc 

nhieân: thaáp keùm, heøn moïn, deã gaàn, naïn nhaân cuûa söï 

baát coâng, duõng caûm – aáy cheát, nhöõng töø nhö theá naøy 

laøm sao coù theå ñem aùp duïng cho Ñaáng Thaùnh ñöôïc 

chöù?  Nhöng  ñoù laø söï  thaät veà Ñaáng ñaõ Giaùng sinh hôn  

2000 naêm qua. 

          1.    Khieâm nhu, haï mình: 

      Tröôùc khi Chuùa Gieâ-xu giaùng traàn, khoâng coù moät 

taùc giaû ngoaïi ñaïo naøo duøng nhöõng chöõ thaáp keùm, heøn 

moïn hay khieâm nhöôøng naøo laøm lôøi khen caû.  Theá 

nhöng nhöõng söï kieän cuûa söï Giaùng sinh cho thaáy ñieàu 

nghòch lyù naøy: Ñöùc Chuùa Trôøi haï mình. Moät Đức Chuùa 

Trời ñeán traàn gian khoâng phaûi trong côn gioù loác hay 

ngoïn löûa thieâu ñoát. Thaät khoù maø töôûng töôïng phaûi 

khoâng baïn? Moät Ñaáng taïo döïng caû vuõ truï laïi thu mình 

nhoû laïi, haï mình xuoáng thaáp, thaáp nöõa, thaáp ñeán taän 

cuøng trong hình daïng moät Haøi Nhi ñöôïc hình thaønh bôûi 

quyeàn naêng Ñöùc Thaùnh Linh, vaø lôùn leân töøng ngaøy 

trong loøng ngöôøi meï treû ñang mang nhieàu noãi lo laéng.  

Söï vieäc ñöôïc söù ñoà Phao-loâ moâ taû laø Ngaøi ñaõ töï boû 

mình ñi… töï haï mình xuoáng. 

 

      Ngaøy nay ngöôøi ta tung hoâ nhöõng vaän ñoäng vieân 

ñaït giaûi cao nhaát nhö nhöõng vò anh huøng khi hoï ñem veà 

huy chöông vaøng cho ñaát nöôùc. Nhöõng nguyeân thuû 

quoác gia hieän ñaïi khoâng coøn ñoäi treân ñaàu nhöõng vöông 

mieän ñính ngoïc quí, nhöng vaãn coù thöù aùnh haøo quang 

ngaàm maø ngöôøi trong thieân haï vaãn tìm moïi caùch ñaït 

cho ñöôïc ñeå mình ñöôïc toân xöng laø ngöôøi naém giöõ 

ngoâi vò cao nhaát, coù quyeàn löïc nhaát.  Coøn Ñaáng Meâ-si-

a cuûa quyù vò vaø toâi laïi ñoäi moät thöù vöông mieän khaùc 

ngöôøi: vöông mieän mang aùnh haøo quang cuûa söï khieâm 

nhu, haï mình. Nhöõng tín ñoà cuûa moät toân giaùo khaùc toân 

xöng “Đức Chuùa Trời vó ñaïi”, coøn Chuùa Gieâ-xu laïi daïy 

cho chuùng ta raèng Đức Chuùa Trời nhoû beù.  Coù thaät 

khoâng?  Thaät vaäy, bôûi vì Ñöùc Chuùa Trời naém trong tay 

moïi quyeàn bính, moïi theá löïc cuûa vuõ truï, Ñaáng coù theå 

sai khieán moïi ñaïo quaân huøng maïnh nhaát treân theá giôùi 

nhö nhöõng quaân côø treân baøn côø – nhöng Ngaøi laïi ñeán 

xöù Palestine trong hình daïng cuûa moät em beù khoâng theå 

noùi, khoâng bieát aên thöùc aên ñaëc, raát mong manh vaø 

hoaøn  toaøn  leä thuoäc  nôi coâ thoân nöõ treû phaûi lo cho con  
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töøng nôi aên, choán ôû vôùi voøng tay aâu yeám trong vò theá 

cuûa moät baø meï.  

 

          2.    Deã gaàn:  

      Toâi nhôù ñeán nhöõng laàn “vi haønh” trong nöôùc hay 

vieáng thaêm nöôùc ngoaøi cuûa moät nguyeân thuû quoác gia; 

hoï ñi giöõa nhöõng ñoaøn moâ-toâ hoä toáng, xe caûnh saùt 

chaïy tröôùc boïc sau, hoï ngoài trong nhöõng chieác xe ñöôïc 

cheá taïo daønh rieâng cho hoï, thaäm chí nhaân vieân nöôùc sôû 

taïi khoâng ñöôïc pheùp ñuïng ñeán xe cuûa hoï, duø laø chæ ñeå 

môû cöûa hoä.  Nhöõng chuyeán vieáng thaêm ngaén nguûi vaøi 

ngaøy cuõng coù theå tieâu toán caû maáy chuïc trieäu ñoâla. 

 

      Ngöôïc laïi, khi Đức Chuùa Trời thaêm vieáng ñòa caàu, 

Ngaøi ñeán trong moät chuoàng nuoâi gia suùc khoâng heà coù 

ñoaøn tuøy tuøng, khoâng coù moâ-toâ hoä toáng, cuõng chaúng coù 

choã naèm cho töông xöùng vôùi danh vò cuûa vò Vua môùi 

sinh ngoaøi caùi maùng aên cuûa gia suùc.  Vaø quyù vò ôi, quyù 

vò coù bieát caùi bieán coá chia ñoâi doøng lòch söû nhaân loaïi, 

coù aûnh höôûng treân töøng cuoäc ñôøi chuùng ta laïi coù nhieàu 

gia suùc chöùng kieán hôn laø con ngöôøi khoâng? Caû baàu 

trôøi böøng saùng chæ trong choác laùt vôùi tieáng haùt vang 

löøng cuûa caùc thieân thaàn, theá nhöng ai laø ngöôøi ñöôïc 

vinh haïnh chöùng kieán caûnh aáy? Chæ laø nhöõng keû chaên 

thueâ ñang troâng chöøng baày gia suùc cho ngöôøi khaùc - 

nhöõng con ngöôøi voâ danh tieåu toát khoâng coù noåi moät caùi 

teân löu laïi cho ñôøi sau nhôù ñeán.  Nhöõng keû chaên chieân 

khoâng ñöôïc ai troïng voïng, hoï coøn bò caám lai vaõng ñeán 

saân trong cuûa ñeàn thôø.  Theá maø chính nhöõng con ngöôøi 

ñoù ñöôïc Thieân Chuùa choïn ñeå möøng ñoùn söï ra ñôøi cuûa 

Ñaáng ñöôïc meänh danh laø Baïn cuûa nhöõng toäi nhaân. 

 

      Quyù vò thaân meán, coù khi naøo quyù vò cho raèng mình 

chaúng laø ai caû trong cuoäc ñôøi naøy, moät nobody (ngöôøi 

voâ danh) giöõa nhöõng con ngöôøi ñang coá tìm cho ra moät 

ñòa vò, moät chöùc danh in vaøo taám danh thieáp ñeå chöùng 

toû mình laø somebody (oâng naøy oâng noï)? Quyù vò coù 

thaáy aám loøng vaø nhaän ra raèng nhöõng ñieàu con ngöôøi 

ñang tìm kieám vaø traân troïng thaät ra khoâng coù giaù trò 

tröôøng cöûu khoâng?  Ñòa vò, danh voïng, haøo nhoaùng 

chaúng laø gì caû tröôùc maët Chuùa.  Quyù vò vaø toâi coù leõ 

khoâng maáy traân troïng vieäc mình coù theå ñeán vôùi Chuùa 

caùch deã daøng, khoâng caàu kyø, leã meã. Nhöõng ngöôøi theo 

AÁn Ñoä giaùo phaûi ñem leã vaät ñeán ñeàn thôø; nhöõng ngöôøi 

theo Hoài giaùo thì phaûi cuùi moïp ngöôøi saùt ñaát ñeå traùn 

chaïm ñaát.  Trong truyeàn thoáng cuûa haàu heát caùc toân 

giaùo, con ngöôøi mang taâm traïng sôï haõi khi ñeán vôùi 

thaàn thaùnh.  Chaéc  chaén  nhöõng  ngöôøi  Do-thaùi cuõng coù  

khi ñaùnh ñoàng söï thôø phöôïng vôùi sôï haõi keøm theo. Buïi 

gai chaùy cuûa Moâi-se, nhöõng vieân than hoàng ñoû röïc cuûa 

EÂ-sai, nhöõng dò töôïng maø EÂ-xeâ-chi-eân troâng thaáy – 

nhöõng ñieàu ñoù khieán chuùng ta lieân töôûng raèng nhöõng 

ngöôøi coù vinh döï dieän kieán Chuùa khi ra veà cuõng coù ít 

nhaát laø khuoân maët raïng rôõ, choùi loøa nhö Moâi-se hay ít 

nhaát laø cuõng ñi gieïo chaân nhö Gia-coáp. Hoï ñeàu laø 

nhöõng ngöôøi may maén, quyù vò aï. Baûo ñaûm vôùi quyù vò 

laø ít coù ngöôøi Do-thaùi naøo laïi khoâng nghe keå chuyeän 

veà ngoïn nuùi thieâng maø ai ñuïng vaøo seõ cheát, hoaëc laø 

vieäc sôø vaøo hoøm giao öôùc thì xem nhö caùi cheát chöïc 

saün moät beân.  Ñaáy laø chöa keå vieäc ai ñoù khoâng phaän söï 

maø mon men vaøo Nôi Chí Thaùnh cuûa ñeàn thôø ngaøy xöa 

thì khoâng bao giôø coøn soáng ñeåø böôùc ra. 

 

      Quyù vò coù bieát laø vôùi tuyeån daân cuûa Đức Chuùa Trời 

thì hoï khoâng heà daùm phaùt aâm danh xöng cuûa Chuùa 

khoâng? Keå caû nhöõng thaày kyù luïc sao cheùp Kinh Thaùnh 

thì moãi khi vieát ñeán Danh cuûa Chuùa (YHWH- Gia-veâ, 

Gieâ-hoâ-va) hoï phaûi ñi taém röûa, thay quaàn aùo, thay caû 

caây buùt ñaáy. Vaäy maø Đức Chuùa Trời ñaõ laøm söûng soát 

moïi ngöôøi khi Ngaøi ñeán trong hình haøi moät em beù sô 

sinh. Ai laïi ñi sôï moät em beù môùi sinh tay chaân bò quaán 

chaët trong vaûi nhæ?  Thieân Chuùa ñaõ taïo neân moät caùch 

thöùc ñeán vôùi con ngöôøi, Ngaøi nhaäp theå thaønh ngöôøi 

bình thöôøng ñeå con ngöôøi coù theå ñeán vôùi Ngaøi khoâng 

caàn sôï haõi.  Ñaáy laø yù nghóa maø söù ñoà Giaêng vieát trong 

Phuùc aâm Giaêng: Ngoâi Lôøi trôû neân xaùc thòt.  

 

          3.    Naïn nhaân cuûa baát coâng 

      Trong xaõ hoäi ñaày daãy nhöõng naïn nhaân cuûa baát 

coâng, söï kieän cuûa coâ beù bò vôï choàng chuû nhaø öùc hieáp 

suoát nhieàu naêm roøng chæ laø moät trong nhöõng caûnh traïng 

cuûa ñôøi thöôøng. Coøn nhieàu em beù khaùc cuõng bò ñoái xöû 

taøn teä khoâng keùm, nhaát laø caùc beù gaùi bò nhöõng ngöôøi 

meänh danh laø baø con quen bieát, haøng xoùm gaï ñem ñi 

baùn vaø caùc em ñaõ maát tuoåi thô, maát gia ñình, phaûi soáng 

cuoäc soáng cuûa moät noâ leä tình duïc.  Coù nhöõng coâ thieáu 

nöõ ñi laáy choàng, nhöõng mong gaëp ñöôïc ngöôøi yeâu 

thöông quí meán song chaêûng may gaëp phaûi nhöõng oâng 

choàng vuõ phu, ñaùnh cheát töùc töôûi.  Coøn nhieàu laém 

nhöõng caûnh ñôøi baát haïnh.  Neáu chæ nhìn nhöõng caùnh 

thieäp göûi cho nhau vaøo dòp Giaùng sinh thì nhöõng caûnh 

ñôøi nhö treân khoâng ñöôïc keå ñeán. 

 

      Neáu coù thì giôø ñi tìm nhöõng böùc hoïa veõ quang caûnh 

Giaùng sinh, quyù vò seõ thaáy coâ Mari ñöôïc veõ vôùi khuoân 

maët thaùnh thieän,  trong saùng,  bình an khi nghe  lôøi loan  
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baùo cuûa thieân söù; nhöng thaät ra Lu-ca khoâng kyù thuaät 

nhö vaäy. Thöïc teá laø Ma-ri ñaõ boái roái sôï seät tröôùc söï 

xuaát hieän cuûa thieân söù; vaø khi nghe nhöõng lôøi sieâu 

phaøm cuûa thieân söù veà vieäc coâ seõ mang thai Con cuûa 

Ñaáng Raát Cao vaø nöôùc cuûa Ngaøi seõ coøn maõi maõi, thì 

trong taâm trí cuûa Ma-ri xuaát hieän yù nghó raát ñôøi thöôøng: 

Nhöng toâi laø con gaùi coøn trinh traéng!  Thôøi buoåi naøy 

khi maø tình traïng phaù thai treân theá giôùi ñaõ phoå bieán vaø 

ôû Vieät Nam leân ñeán möùc baùo ñoäng, thì caâu noùi cuõng 

nhö moái lo aâu cuûa Ma-ri khoâng laø gì caû.  Theá nhöng 

trong xaõ hoäi Do-thaùi thôøi theá kyû thöù nhaát, thoâng tin maø 

thieân söù mang laïi khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñöôïc hoan 

ngheânh hoaøn toaøn. Luaät phaùp xem vieäc moät thieáu nöõ 

ñaõ höùa hoân maø laïi mang hoang thai laø keû ngoaïi tình, 

vaø seõ bò neùm ñaù cho ñeán cheát. 

 

      Phuùc aâm Ma-thi-ô keå laïi vieäc Gioâ-seùp muoán ly dò 

Ma-ri caùch aâm thaàm ñeå traùnh cho coâ caùi cheát caàm chaéc 

trong tay, cho ñeán khi Chuùa sai thieân söù ñeán gaëp oâng 

ñeå giaûi toaû cho vieäc oâng keát aùn sai vôï höùa cuûa mình.  

Coøn Lu-ca thì thuaät laïi vieäc Ma-ri voäi vaøng ñi tìm moät 

ngöôøi coù theå hieåu, caûm thoâng cho mình trong hoaøn 

caûnh trôù treâu hieän taïi: chò EÂ-li-sa-beùt, ngöôøi ñang mang 

thai trong tuoåi giaø sau khi nghe thieân söù thoâng baùo. EÂ-li

-sa-beùt tin lôøi Ma-ri, chia seû nieàm vui vôùi coâ. Theá 

nhöng baøi töôøng thuaät vaãn cho thaáy söï töông phaûn giöõa 

hai ngöôøi phuï nöõ: ngöôøi laân caän noùi veà caùi buïng ñöôïc 

chöõa khoûi voâ sinh cuûa EÂ-li-sa-beùt, coøn Ma-ri thì aâm 

thaàm giaáu caùi pheùp laï cuûa mình. Maáy thaùng sau, Giaêng 

Baùp-tít ra ñôøi trong söï ñoùn möøng cuûa moïi ngöôøi, cuûa 

caùc baø muï, baø con doøng hoï vaø haøng xoùm laùng gieàng 

cuøng aên möøng söï chaøo ñôøi cuûa caäu beù Do-thaùi.  Saùu 

thaùng sau söï kieän naøy, em beù Gieâ-xu chaøo ñôøi trong 

caûnh xa nhaø, khoâng baø muï, khoâng baø con thaân thuoäc. 

Vôùi vai troø ngöôøi nam chuû gia ñình, Gioâ-seùp phaûi ñi 

khai trình soå boä taïi queâ höông mình.  

      Toâi thaéc maéc phaûi chaêng oâng ñem Ma-ri theo ñeå 

traùnh cho coâ phaûi ñoái maët vôùi nhöõng caùi nhìn doø xeùt, 

khinh bæ luùc sinh con taïi queâ nhaø? Coøn con ngöôøi, nhaát 

laø nhöõng ngöôøi laùng gieàng, coù bao giôø hoï xem troïng 

nhöõng ngöôøi con sinh ra maø goác tích bò ñaët vaán ñeà 

khoâng? Quyù vò coù luùc naøo hình dung vieäc Chuùa choïn 

hoaøn caûnh trôù treâu, taàm thöôøng, thaäm chí nhuïc nhaõ ñeå 

sinh ra nhö theá ñeå toâi vaø quyù vò khoâng töï ti maëc caûm 

khi ñeán vôùi Chuùa. Coøn gì ñeå noùi nöõa khoâng khi maø 

Ñaáng Taïo Hoùa choïn sinh ra trong moâi tröôøng hoaøn 

toaøn oâ nhieãm, nôi khoâng moät baø meï naøo duø ngheøo khoå 

ñeán maáy muoán ñöa con vaøo ñôøi.  

      Haøng ngaøy ñi ra ñöôøng quyù vò coù nhìn thaáy caûnh 

ngöôøi ta nhìn nhöõng ngöôøi giaøu coù vaø quyeàn löïc baèng 

ñoâi maét ngöôõng moä khoâng?  Chaâm ngoân cuõng ghi laïi 

ñieàu naøy: “Ngöôøi ngheøo khoù daàu laùng gieàng cuõng gheùt 

boû, nhöng baèng höõu cuûa ngöôøi giaøu thì nhieàu 

thay” (Chaâm Ngoân 14:20).  Trong boái caûnh aáy, baø Ma-

ri haùt leân trong Baøi Ca ngôïi cuûa mình raèng: “Ngaøi ñaõ 

caùch ngöôøi coù quyeàn khoûi ngoâi hoï, Vaø nhaéc keû khieâm 

nhöôøng leân; Ngaøi ñaõ laøm cho keû ñoùi ñöôïc ñaày thöùc 

ngon, Vaø ñuoåi keû giaøu veà tay khoâng.” Toâi khoâng bieát 

baø Ma-ri coù möôøng töôïng noåi caûnh ñang ñeâm hai vôï 

choàng phaûi beá con boû troán ra khoûi xöù, laøm moät gia ñình 

löu vong.  Khoâng hieåu trong nhöõng thaùng naêm soáng ôû 

Ai-caäp baø coù hoài töôûng laïi Baøi Ca ngôïi cuûa mình naêm 

xöa.  Ñoái vôùi ngöôøi Do-thaùi thì caùi teân Ai-caäp nhaéc 

nhôû hoï veà moät Thieân Chuùa toaøn naêng ñaõ giaûi phoùng hoï 

khoûi aùch noâ leä cho Pha-ra-oân vaø cuõng tieâu dieät quaân 

ñoäi Ai-caäp khi hoï ñuoåi theo daân Chuùa taïi Bieån Ñoû.  

Baây giôø sau maáy nghìn naêm, Gioâ-seùp vaø Ma-ri chaïy 

ñeán ñoù, thaát cô lôõ vaän, nhöõng ngöôøi khaùch laï trong moät 

ñaát nöôùc xa laï troán traùnh chính quyeàn cuûa nöôùc mình.  

Coù luùc naøo baø Ma-ri nghi ngaïi raèng ñöùa con beù boûng, 

bò saên ñuoåi cuûa baø khoâng theå hoaøn taát söù maïng ñem laïi 

hi voïng cho daân toäc mình hay khoâng? Chuùa Gieâ-xu lôùn 

leân raát nhaïy caûm vôùi nhöõng ngöôøi bò ñoái xöû baát coâng, 

nhöõng ngöôøi ngheøo khoù, nhöõng ngöôøi bò aùp böùc, nhöõng 

ngöôøi khoâng coù quyeàn haïn gì caû.  Ngaøi choïn sinh ra 

trong ngheøo khoù, soáng caûnh ñôøi lao ñoäng, khoâng quyeàn 

haïn hay giaøu coù, ñeå taát caû moïi ngöôøi coù theå ñeán vôùi 

Ngaøi maø khoâng gaëp moät raøo caûn naøo. 

 

          4.    Duõng caûm 

      Ñeâm Giaùng sinh ñaàu tieân ôû Beát-leâ-hem cuõng caàn 

ñeán söï duõng caûm nöõa chöù.  Ñeâm aáy Ñöùc Chuùa Cha 

caûm thaáy theá naøo khi chöùng kieán caûnh Con Ngaøi ñoái 

dieän vôùi traàn gian laïnh leõo, voâ caûm trong tình ngöôøi? 

Naêm naøo chuùng ta cuõng nghe nhöõng baøi Thaùnh ca ñöôïc 

haùt leân caùch du döông traàm boång.  Coù  nhöõng  lôøi haùt ñi  
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 Toaø  Giaûng  Tin  Laønh 

vaøo taâm thöùc trôû thaønh moät phaàn con ngöôøi chuùng ta, 

nhöõng lôøi aáy theo toâi vôùi baïn nhieàu naêm thaùng vaø roài 

moät hoâm chôït nhôù: “…Baày chieân kia boãng be be, choïc 

thöùc giaác Anh Haøi; Gieâ-xu khoâng tieáng oe oe, naèm töï 

nhieân khoan khoaùi…” Coù thaät em beù Gieâ-xu khoâng 

khoùc? Coù leõ taùc giaû baøi naøy ñaõ giaûm nheï caûnh traïng 

trong ñeâm Giaùng sinh aáy.  Toâi thì nghó raèng beù Gieâ-xu 

cuõng khoùc nhö bao em beù khaùc trong ñeâm Ngaøi böôùc 

vaøo ñôøi, moät cuoäc ñôøi trong caùi theá giôùi khieán Ngaøi 

nhieàu laàn phaûi khoùc nhö moäït ngöôøi lôùn. Quyù vò ñaõù töøng 

haùt baøi “OÂ Beátleâhem aáp nhoû” naøy chöù?  Quyù vò coù 

nhôù caâu: “Bao xöa hi voïng, kinh haõi ñoâi ñaøng, Böõa nay 

gaëp giöõa ñeâm traøng?” Ñuùng quaù phaûi khoâng quyù vò?  

Caû hi voïng laãn kinh haõi ñeàu dieãn ra trong cuøng moät 

choã.  Hi voïng vì chính Con Đức Chuùa Trời giaùng theá 

ñem laïi söï tha thöù, phuïc hoøa cho con ngöôøi; nhöng kinh  

haõi cuõng bao truøm thoân xoùm beù nhoû aáy khi quaân lính 

cuûa Heâroát traøn ñeán taøn saùt khoâng thöông tieác nhöõng 

em beù trai döôùi hai tuoåi, vì vò vua chö haàu naøy sôï coù 

ngöôøi giaønh laáy ngoâi baùu cuûa mình. 

 

   Vôùi trí oùc höõu haïn vaø thieân veà caûm xuùc cuûa mình, toâi 

tin raèng loøng duõng caûm laø caàn thieát ñeå Đức Chuùa Trời 

boû laïi sau löng quyeàn löïc vaø vinh quang, baèng loøng 

mang laáy thaân phaän con ngöôøi vaø soáng giöõa nhöõng con 

ngöôøi vöøa kieâu haõnh vöøa hoaøi nghi.  Phaûi duõng caûm 

laém ñeå chòu hoøa mình vaøo caùi theá giôùi voán noåi tieáng veà 

hung tôïn, chung ñuïng vôùi moät daân toäc noåi tieáng veà töø 

khöôùc söï caûnh baùo cuûa caùc tieân tri.   

   Quyù vò ôi, coøn ñieàu gì khaùc maø Đức Chuùa Trời chöa 

laøm vì toâi vôùi quyù vò hay khoâng? 

                                                                            Lưu Ly  

                                  Người Khôn Vẫn Còn Ði Tìm Chúa            Mục Sư Nguyễn Thỉ                                     

      Ðằng sau những chiếc xe hơi tại Mỹ, 

nhất là tại miền Nam California, người ta 

thường dán những khẩu hiệu nho nhỏ gọi là 

bumper sticker để nói lên ý kiến hay quan 

niệm sống của mình. Có những người dán 

những câu để đùa nghịch hay chọc phá người khác, 

nhưng cũng có những câu mang rất nhiều ý nghĩa. Quý 

vị có thường đọc những câu dán đằng sau xe như vậy 

mỗi khi dừng lại ở đèn đỏ hay những khi xe chạy chậm 

gần bên mình không? Tôi rất thích đọc những câu đó để 

cười một mình, cũng có khi có những câu làm cho mình 

suy nghĩ. Một trong những câu dán phía sau xe tôi 

thường đọc thấy trong Mùa Giáng Sinh nầy là câu sau 

đây: "Wise men still seek Him" tạm dịch là, "Người 

khôn vẫn còn đi tìm Ngài." 

      Ðây là một lối chơi chữ rất hay vì lúc Chúa giáng 

sinh có những nhà thông thái Ðông phương đã theo ánh 

sao đi tìm Chúa Hài Ðồng. Bản Kinh Thánh tiếng Anh 

thời King James của Anh quốc gọi những nhà thông thái 

nầy là "wise men," những con người khôn ngoan, những 

bậc thức thời. Chúng ta vẫn thường gọi là ba vua. Ý 

nghĩa của câu người ta dán phía sau xe là ngày xưa 

những nhà thông thái, những con người khôn ngoan biết 

đi tìm Chúa thể nào thì hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta 

biết tìm Chúa, chúng ta cũng là những người khôn, 

những con người thức thời. Dĩ nhiên ai cũng muốn mình 

là người khôn, muốn mình là con người thức thời. Và để 

được vậy, chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm những gì có 

giá trị lâu dài chứ không chạy  theo những gì chóng phai   

tàn ở đời. 

      Ðể biết người xưa đã tìm kiếm Chúa như thế nào, 

chúng ta cần đọc lại câu chuyện Phúc Âm nói về việc 

nầy. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ hai ghi câu chuyện 

những nhà thông thái hay những con người khôn ngoan 

thời xưa đã tìm kiếm Chúa như thế nào. Thánh Kinh ghi 

lại như sau: “Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết

-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy 

bác-sĩ ở đông-phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi 

rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã 

thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng thờ 

lạy Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-

sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và 

các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng 

Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ 

Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi 

Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các 

thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một 

tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. Vua 

Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi 

kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy 

thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi 

hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm 

được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy 

Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi 

sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho 

đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy 

thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, 

thấy con  trẻ cùng  Ma-ri,  mẹ Ngài,  thì sấp mình xuống  
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xem cho biết Chúa Cứu Thế phải ra đời tại đâu. Họ giở 

lại sách thánh và tìm biết rằng Chúa phải sinh ra tại Bết-

lê-hem hay Bê-lem, một ngôi làng bé nhỏ nhưng mang 

nhiều ý nghĩa vì đó chính là quê hương của vị minh 

quân Ða-vít. Với đôi mắt và sự suy luận của con người 

lúc ấy, Chúa Giê-xu không thể sinh ra ở Bết-lê-hem 

cách nơi ông Giô-sép và bà Ma-ri cư ngụ những 70 dặm 

về phía Nam. Chúng ta nên nhớ rằng 2,000 năm trước di 

chuyển cả trăm cây số như vậy không phải chuyện dễ. 

Bà Ma-ri mang thai Chúa ở Na-xa-rét, lẽ ra Chúa ra đời 

ở Na-xa-rét, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, 

hoàng đế La-mã Augustus đã ra chiếu chỉ bắt mọi người 

dân phải về nguyên quán để lập sổ bộ và thế là Chúa đã 

ra đời tại Bê-lem đúng như lời Thánh Kinh đã nói trước. 

Những nhà thông thái đã nhờ Thánh Kinh để đến Bê-

lem mà tìm ra Chúa. Ðiều nầy cho thấy rằng song song 

với ánh sao hay là sự soi sáng của Chúa chúng ta cũng 

cần nhờ đến Thánh Kinh là Lời của Chúa. Ðiểm đặc biệt 

của Thánh Kinh là Thánh Kinh không bao giờ thay đổi. 

Hàng ngàn năm đã trôi qua, trước Chúa giáng sinh và 

sau Chúa giáng sinh, lời Thánh Kinh không bao giờ thay 

đổi và lời đó là la bàn, là bản đồ hướng dẫn chúng ta đến 

với Chúa. Con người thay đổi và con người không đáng 

tin cậy nhưng Lời Chúa không bao giờ thay đổi và bao 

giờ cũng đáng cho chúng ta tin cậy. Nếu Bạn đã một lần 

được ánh sáng của Chúa soi đường, hãy tiếp tục đến với 

Lời Chúa, hãy tìm đọc Thánh Kinh. Lời Chúa sẽ giúp 

chúng ta biết đâu là chân lý, đâu là con đường phải đi. 

      Như vậy cùng với sự soi sáng của Chúa, cùng với 

Lời của Ngài, những nhà thông thái ngày xưa đã đến Bê

-lem tôn thờ Chúa. Thánh Kinh cho biết: "Vào đến nhà, 

thấy Con Trẻ và mẹ Ngài, họ liền quỳ xuống thờ lạy 

Ngài rồi dâng hiến vàng, trầm hương và nhựa thơm." 

Những nhà thông thái ngày xưa được Chúa soi sáng, 

được Lời của Ngài hướng dẫn, họ đã ra đi tìm kiếm và 

cuối cùng họ đã gặp được Chúa và tôn thờ Ngài. Ðời 

người là một chuỗi dài của tìm kiếm. Chúng ta còn thất 

vọng là vì chưa đạt được điều mình đeo đuổi. Tôi không 

biết Bạn đang đeo đuổi điều gì, nhưng Bạn sẽ tiếp tục 

thất vọng cho đến khi nào Bạn tìm được chân lý. Có lẽ 

một số người cho rằng những nhà thông thái kia là 

những người dại chứ chẳng có gì là khôn. Theo một ánh 

sao,  vượt  ngàn  dặm  đường  đến nơi chỉ để thờ lạy một  

mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài 

những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. Kế đó, 

trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời 

mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường 

khác mà về xứ mình. (Phúc Âm Ma-thi-ơ 2:1-12) 

      Ðó là câu chuyện những nhà thông thái ngày xưa đi 

tìm Chúa Hài Ðồng được ghi lại trong Thánh Kinh. Ðiều 

đầu tiên chúng ta cần ghi nhận là Thánh Kinh không cho 

biết rõ có bao nhiêu người đến tôn thờ Chúa. Chúng ta 

thường nói đến ba vua hay ba nhà thông thái vì có ba lễ 

vật dâng lên cho Chúa. Thật ra số người tìm kiếm Chúa 

không quan trọng bằng phương cách họ tìm kiếm Chúa. 

Trước hết chúng ta thấy rằng sở dĩ những người nầy ra 

đi tìm kiếm Chúa là vì có sự xuất hiện của một vì sao. 

Người xưa tin rằng một vì sao lạ xuất hiện là dấu hiệu 

của quý nhân hay một vị minh quân ra đời. Chúng ta tin 

rằng Thiên Chúa là Ðấng tạo dựng vũ trụ vạn vật, chính 

Ngài đã dùng ánh sao đặc biệt nầy để hướng dẫn những 

con người chuyên nghiên cứu về những vì sao.  

 

      Thật ra, trong mọi thời đại và với mọi lớp người, 

Thiên Chúa luôn luôn dùng những ánh sao tương tự để 

hướng dẫn chúng ta đến với Ngài. Con người chúng ta 

bị tội lỗi làm cho u tối, chúng ta không thể nhận ra chân 

lý nếu không có ánh sáng soi đường dẫn lối. Chính 

Thượng Ðế ban ánh sáng cho chúng ta để soi đường dẫn 

lối chúng ta. Ðối với những nhà thông thái ngày xưa 

Chúa dùng ánh sao, còn với chúng ta hôm nay, Ngài 

dùng nhiều phương cách khác. Ðó có thể là một tập 

sách, một tiếng nói, một người bạn hay một người thân 

trong gia đình. Cũng có thể là một tai nạn, một cơn 

bệnh, một điều ta tưởng như tình cờ nhưng thật sự 

không phải. Tùy người, tùy hoàn cảnh, Thiên Chúa đã 

đến với mỗi chúng ta. Một vị bác sĩ có thể thấy được 

ánh sáng của Chúa trong những huyền nhiệm của cơ thể 

con người, một luật gia có thể được Thiên Chúa soi sáng 

trong những lý luận sắt đá, một nông gia nhìn cây cối 

hoa cỏ lớn lên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên 

Chúa. Thật ra như lời Chúa đã dạy, "Sự thật về Thượng 

Ðế đã được giải bày đã hiển nhiên trước mắt mọi người, 

ai cũng có thể nhận thấy nhờ những vật hữu hình." 

      Cũng như những nhà thông thái ngày xưa, ánh sáng 

của Thiên Chúa đã đến với Bạn. Nếu chưa từng đến thì 

ít ra hôm nay qua tiếng nói nầy, Thiên Chúa cũng bắt 

đầu chiếu vào tâm hồn Bạn một ánh sao để Bạn tìm 

kiếm Ngài. Những nhà thông thái ngày xưa khi thấy ánh 

sao họ đã ra đi tìm Chúa và họ đã gặp. Riêng Bạn thì 

sao? Ánh sáng của Chúa đã chiếu vào tâm hồn Bạn 

nhưng Bạn có ra đi tìm kiếm Ngài không? 

     Những nhà thông thái sau khi lần theo ánh sao họ đã 

đến Palestine và đến thủ đô Giê-ru-sa-lem vì nghĩ rằng 

đó là chỗ Chúa ra đời. Nhưng họ đã kinh ngạc và làm 

mọi người kinh ngạc vì không ai biết việc đó cả và bây 

giờ  điều  mà  mọi  người  đều làm  là giở lại thánh sử để  
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em bé, tốn của, phí sức rồi ra về có được gì đâu. Vâng, 

đối với cái nhìn bình thường ta chẳng thấy có gì là lợi 

lộc trong khổ nhọc nầy cả. Nhưng đây không phải là vấn 

đề vật chất hay thể xác, đây là giá trị tâm linh. Những 

người nầy đã được đối diện với chính Thượng Ðế trong 

thân xác con người. Ðó là một đặc ân vô cùng cao quý 

mà không bạc vàng nào có thể mua được. 

      Chúng ta đang sống trong Mùa Giáng Sinh và người 

đang làm tất cả mọi điều ngoại trừ tìm kiếm trọng tâm 

của ngày lễ là Chúa Giê-xu. Người Mỹ có thành ngữ, 

"Jesus is the Reason for the Season," tạm diễn ý là, 

"Phải có CHÚA giáng sinh ta mới có LỄ Giáng Sinh" 

vậy mà người ta đã quên đi mất Chúa, chỉ còn có lễ mà 

thôi. 

      Người ta  nói rằng trong Mùa Giáng Sinh ai khôn thì 

đợi sau lễ hãy mua sắm vì sau đó giá rẻ hơn nhiều. 

Trong Mùa Giáng Sinh nầy ta hãy làm những người 

khôn, không phải khôn trong việc mua sắm nhưng là 

khôn trong việc biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị 

trường tồn. Hãy theo bước chân những nhà thông thái 

xưa để tìm Chúa. Bạn đã được Chúa lóe cho thấy một 

ánh sao, hãy lần theo ánh sao đó, đến với Lời Chúa, hãy 

đọc Thánh Kinh để biết Chúa và tôn thờ Ngài. Mùa 

Giáng Sinh nầy tôi muốn tặng Bạn một món quà nhỏ đó 

là những dòng chữ tôi nói ở đầu câu chuyện, "Wise men 

still seek Him" "Người khôn vẫn còn đi tìm Chúa." Hãy 

làm những người thật khôn ngoan trong Mùa Giáng 

Sinh nầy vì biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị đích 

thực. 

                                                         Mục Sư Nguyễn Thỉ                              

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston 
Vietnamese Alliance Church of Houston 

12343 Old Walters Rd. Houston, TX 77014 

Phone: 281-583-8821 

Website : www.tinlanhhouston.org 

******* 

THƯ NGỎ 

      Kính gửi Quý thân hữu đồng hương Việt Nam, 

 

      Trước hết, xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston – tiểu bang Texas, Hoa 

Kỳ. 

      Với 37 năm lịch sử, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston là Hội thánh Cơ Đốc lâu đời nhất của cộng đồng người 

Việt được thành lập tại Houston. Khi quý vị đến với Hội Thánh chúng tôi, quý vị sẽ tìm thấy một cộng đồng người Việt 

nồng ấm và thân thiện. Đó là mục đích thường xuyên của chúng tôi nhằm phản chiếu tình yêu của Thượng Đế và sống 

xứng đáng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ đến với chúng tôi và gia nhập vào một gia đình tinh 

thần có ích lợi cho quý vị. 

      Chúng tôi xin đưa ra những phương cách khác nhau để quý vị lựa chọn tham dự, và bởi đó được lớn lên trong mối 

liên hệ của quý vị với Thiên Chúa và với cộng đồng người Cơ Đốc Việt Nam, bao gồm : 

 Học Kinh Thánh và sinh hoạt nhóm nhỏ cho các lứa tuổi 

 Sinh hoạt Thanh niên tươi trẻ và sống động (xử dụng Anh ngữ) 

 Sinh hoạt cho Nam giới và Nữ giới 

      Nếu quý vị muốn biết cách nào mà quý vị và gia đình mình có thể tham dự những chương trình trên đây, xin hãy gọi 

điện thoại, email (tuvan@tinlanhhouston.org),  xem website của chúng tôi, hoặc tốt nhất là xin mời quý vị đến nhà thờ 

của Hội Thánh chúng tôi với các chương trình chính như sau : 

 Ngày Chúa Nhật: Sinh hoạt Thanh niên (xử dụng Anh ngữ) từ 10:00 AM;  Lễ Thờ phượng chính từ 11:15 

AM;  Sinh hoạt Thiếu nhi từ 11:15 AM 

 Thứ Sáu: Sinh hoạt Gia đình trẻ, Nhóm học Kinh Thánh cho Thanh niên từ 8:00 PM 

 Trong tháng 12, nhân dịp Mừng Chúa Giáng sinh, chúng tôi có hai chương trình đặc biệt tại nhà thờ 

Tin Lành Houston – 12343 Old Walters Rd. (Houston, TX 77014) như sau:   1. Lúc 7:00 PM ngày Thứ 

Bảy 15/12/2012, chương trình Thánh nhạc Giáng Sinh bằng Anh ngữ do Thanh Thiếu niên thực hiện.   

2.  Lúc 7:00 PM ngày Thứ Hai 24/12/2012, chương trình Thánh nhạc và Truyền giảng Tin Lành bằng 

Việt ngữ. Xin hoan nghênh và trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình tham dự với Hội Thánh chúng tôi. 

(Xin chú ý: Vào cửa tự do). 
      Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị được phước hạnh và thỏa lòng khi đến với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

Houston! 

     Trân trọng. 

Mục sư và Ban Chấp hành Hội Thánh Tin Lành VN Houston.  

http://www.tinlanhhouston.org/
mailto:tuvan@tinlanhhouston.org

