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Nguyệt san

Mục sư Nguyễn Văn Đại

Chủ bút: 

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Chủ nhiệm: 

Quý bạn đọc thân mến,

hế là đã gần hết một năm! Chúng ta đang nép 
mình trải qua những ngày cuối của năm 2021. 

Nhìn lại, nhiều thử thách ập đến như cuộc thi trắc 
nghiệm đức tin. Giữa chúng ta, nhiều anh chị em đã 
‘tốt nghiệp’ để “vào chung hưởng sự vui mừng với 

Chúa” (Ma-thi-ơ 25:21). Và, chúng ta còn đây 
khích lệ nhau “nhắm mục đích mà theo đuổi... 
sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong 
Đấng Christ Giê-xu” (Phi-líp 3:14).

Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho nguyệt san 
Người Chăn Bầy - bản tin điện tử của tạp chí Cội 
Nguồn - được gắn bó với quý bạn đọc. Chính 

Đức Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Nhân 
lành luôn ban cho phước hạnh và sự thương xót 

dù giữa khó khăn (Thi Thiên 23). Vì vậy chúng ta 
vẫn có niềm vui.

Trong tinh thần đó, nguyệt san Người Chăn 
Bầy số 4 kính mời quý bạn đọc tìm về quán trọ 
Chúa giáng sinh để nhận niềm vui vĩ đại cho 
nhân loại và đáp ứng với tin mừng Chúa giáng 

sinh. Trong tình yêu của Chúa, những bài viết, thơ 
ca của số này mong ước gởi đến cho bạn đọc một 
sự khích lệ chào đón Chúa vào đời. 

Nguyện xin niềm vui của Đấng Christ tuôn 
tràn trong mỗi tấm lòng chúng ta. Amen.

Mừng Chúa Giáng Sinh,

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Chủ bút

T



vui gia đình có thể đơn giản là buổi 

họp mặt cả nhà trong lễ Tạ ơn, 

những cuộc điện thoại đường dài 

giữa ông bà và con cháu, hay lòng 

quan tâm chăm sóc của con cháu 

đối với ông bà cha mẹ. 

Tôi có dịp được xem một đoạn 

phim ngắn thật cảm động. Trong 

đêm Giáng sinh, người mẹ gọi ba 

đứa con gồm hai trai và một gái, 

đang ngủ trên gác thức dậy để 

nhận quà. Từ trên lầu bọn trẻ chạy 

ùa xuống, reo hò trong niềm vui. 

Họ cùng nhau quây quần bên một 

cái thùng quà to tướng đặt cạnh 

cây thông Noel trong phòng 

khách. Hai đứa con trai hì hục mở 

cái thùng quà bằng giấy cạt-ton 
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DƯỠNG LINH

Mục sư Nguyễn Văn Đại

Có nhiều niềm vui khác nhau 

trong cuộc sống. Niềm vui cá 

nhân như trẻ thơ nhận được món 

quà ưa thích, hay một thanh niên 

đón nhận lá thư bày tỏ tình yêu từ 

người mình yêu mến, hoặc một 

doanh nhân tổng kết cuối năm với 

những kết quả thu nhập vượt mức. 

Đôi khi, niềm vui đến bất ngờ. Một 

cuộc điện thoại thăm hỏi của người 

bạn cũ bao năm xa cách cũng đủ 

làm chúng ta vui nức lòng. Lại có 

niềm vui gia đình như, đôi vợ 

chồng son bao năm tháng mong 

đợi thì nay được tin có con đầu 

lòng, hay gia đình nghèo vui 

mừng vì sau bao năm dành dụm 

đã mua được căn nhà vừa ý. Niềm 

Kinh Thánh:  Lu-ca 2:1-20

Câu nền tảng: “Thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi 

một Tin Lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì 

hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng 

Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi”.

(Lu-ca 2:10-11)

NIỀM VUI vĩ đại
cho NHÂN LOẠI



thật to. Thật bất ngờ, một người 

lính bật nắp thùng đứng dậy và 

bước ra. Bọn trẻ ngạc nhiên, há hốc 

mồm trong giây lát rồi đồng loạt 

kêu lên: “Ba về! Ba về! Ba đã về!!” 

Ôi! Niềm vui đoàn viên thật to lớn 

biết mấy! Anh lính trở về từ chiến 

trường máu lửa, gặp lại vợ con 

trong niềm vui Giáng sinh. Hạnh 

phúc kể sao cho xiết!

Cũng có niềm vui cho cả dân 

tộc. Khi đất nước không còn chiến 

tranh, hòa bình được vãn hồi trên 

quê hương, người dân tìm lại niềm 

vui ấm no hạnh phúc. Cũng khi 

niềm vui dân tộc là những thành 

tựu khoa học, kinh tế, y học, thể 

thao của những người con đại diện 

làm vinh danh nước nhà.

Những niềm vui cá nhân, niềm 

vui gia đình, hay niềm vui dân tộc 

luôn hiện hữu để tô điểm thêm cho 

sắc màu cuộc sống. Nhưng với 

toàn thế giới, con người thật sự 

đang trông đợi niềm vui nào cho 

toàn nhân loại? Có phải niềm vui 

cho thế giới là sự phát minh loại 

thuốc kháng sinh để chữa trị 

Covid-19, hay một hóa chất siêu 

bền trong công nghệ, hoặc một  

phát hiện trong lãnh vực địa chất, 

hay thành tựu khoa học không 

gian của cơ quan NASA đáp phi 

thuyền đầu tiên từ địa cầu lên sao 

Hỏa (Mars)? Tất cả những điều này 

vẫn là niềm vui của một phần nào 

đó trên trái đất rộng lớn này. Vẫn 

còn đó nhiều mảnh đời chẳng 

buồn quan tâm đến các thành tựu 

trên. Thậm chí, dẫu khoa học có 

tìm ra thuốc chữa trị dịch bệnh 

Covid-19 thì vẫn còn nhiều người 

không thể trọn vẹn niềm vui vì 

những mất mát quá lớn trong 

những ngày tháng qua. 

Duy chỉ có một niềm vui chan 

hòa xoa dịu mọi mặt của đời sống 

con người. Niềm vui ấy là một 

niềm vui vĩ đại, do chính Ðức 

Chúa Trời thực hiện cách nay hơn 

2000 năm bằng sự kiện Đức Chúa 

Giê-xu Christ đã giáng sinh tại 

thành Bết-lê-hem, xứ Do Thái. 

Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, 

thiên sứ loan báo với các người 

chăn đang thức đêm canh giữ bầy 

chiên, rằng: “Đừng sợ! Nầy, ta báo 

cho các ngươi một tin lành, đây sẽ 

là niềm vui lớn cho mọi người. Vì 

hôm nay tại thành Đa-vít, một 

Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là 

Chúa đã được sinh ra cho các 

ngươi”  (Lu-ca 2:10-11).

Sự kiện đó trở nên vĩ đại hơn, vì 

đã được tiên tri Ê-sai dự ngôn 

khoảng 720 năm trước khi Thiên 

Chúa giáng trần: “Quyền cai trị 

của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền 

hòa bình sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít 

và trên vương quốc Ngài để lập 

vững và duy trì vương quốc ấy 

trong công lý và sự công chính từ 

nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng 

của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ 

175Nguyệt san 04   |   12/2021



thực hiện điều ấy!” (Ê-sai 9:6)

Nhưng tại sao chúng ta lại tin 

rằng, sự giáng sinh của Đức Chúa 

Giê-xu là một niềm vui vĩ đại? Có 

phải người Tin Lành quá chủ quan 

và phiến diện về Đấng họ đang tôn 

thờ?

Chúng ta biết rằng, các giáo chủ 

đã được sinh ra theo lệ thường do 

sự kết hợp của cha mẹ. Chỉ duy 

Đức Chúa Giê-xu được sinh ra 

cách nhiệm mầu, bởi quyền năng 

của Ðức Thánh Linh tác động trên 

trinh nữ Ma-ri. 

Thánh sử Ma-thi-ơ 1:18-25 có 

chép: “Sự giáng sinh của Đức 

Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như 

sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn 

với Giô-sép, nhưng trước khi 

chung sống với nhau thì nàng 

mang thai bởi Đức Thánh Linh. 

Giô-sép, chồng nàng là người công 

chính không muốn bêu xấu nàng 

nên định âm thầm từ hôn. Đang 

khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy 

thì một thiên sứ của Chúa hiện đến 

với ông trong giấc chiêm bao và 

truyền rằng: ‘Hỡi Giô-sép con 

dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới 

Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang 

mang đó là bởi Đức Thánh Linh. 

Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi 

I. NIỀM VUI VĨ ÐẠI VÌ ĐỨC 

CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH

1. Đức Chúa Giê-xu là Ðấng từ 

trời đã giáng sinh cách nhiệm mầu

hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con 

trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội’. 

Những việc nầy xảy ra để ứng 

nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà 

tiên tri: ‘Nầy, một trinh nữ sẽ mang 

thai, và sinh một con trai, rồi người 

ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-

nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở 

cùng chúng ta’. Khi tỉnh giấc, Giô-

sép thực hiện đúng như điều thiên 

sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-

ri làm vợ, nhưng không ăn ở với 

nàng cho đến khi nàng sinh một 

con trai và đặt tên là Giê-xu”.

Đây chính là sự kiện vô tiền 

khoáng hậu. Kinh Thánh chép 

rằng: “Trước khi sáng tạo vũ trụ đã 

có Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ở 

cùng Ðức Chúa Trời và Chúa Giê-

xu là Ðức Chúa Trời. Ngay từ ban 

đầu, Ngài đã ở cùng Ðức Chúa 

Trời” (Giăng 1:1-3 BDM). Lời Chúa 

khẳng định Đức Chúa Giê-xu là 

Ðấng sáng tạo vũ trụ: “Tất cả đều 

được Chúa tạo dựng. Không có gì 

hiện hữu mà không do Ngài. Trong 

Ngài có sự sống và sự sống là ánh 

sáng cho nhân loại” (Giăng 1:4; 

Sáng Thế Ký 1:1, 26).

Lý do Cơ Đốc nhân không nói 

rằng, Chúa được “sinh ra”, mà là, 

Chúa “giáng sinh” vì Đức Chúa 

Giê-xu là Ðấng từ cõi đời đời (từ 

trời) đến với nhân loại. Kinh 

2. Đức Chúa Giê-xu là Ðức Chúa 

Trời thành người 
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Thánh tuyên bố, “chưa từng có ai 

lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, 

là Con Người (Đức Chúa Giê-xu)” 

(Giăng  3:13). Ngài giáng thế là 

niềm vui vĩ đại vì sự kiện vô tiền 

khoáng hậu này phát xuất “vì Ðức 

Chúa Trời yêu thương thế gian, 

đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, 

hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị 

hư mất mà được sự sống đời đời” 

(Giăng 3:16; Ga-la-ti 4:4).

Tất cả mọi người đều có thể 

nhận được niềm vui mừng vĩ đại 

này khi hướng lòng về Chúa, vì 

Chúa Cứu Thế đã giáng sinh nhân 

II. NIỀM VUI VĨ ÐẠI VÌ ẢNH 

HƯỞNG TRÊN TOÀN NHÂN 

LOẠI

1. Chúa Cứu Thế giáng sinh cho 

nhân loại

loại. Chúa giáng trần và sống như 

một con người. Ngài hạ mình trở 

nên một em bé được sinh ra trong 

chuồng gia súc, và được đặt nằm 

trong máng chứa thức ăn tồi tàn. 

Chúa đã hòa mình vào trong cuộc 

sống cơ cực của loài người để cứu 

con người. Ngài nhập thế để cứu 

thế. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu 

không phân biệt trình độ, tuổi tác, 

giới tính, hay giàu nghèo trong xã 

hội. Hãy nhìn vào những nhân vật 

liên quan đến sự giáng sinh để 

thấy rõ lòng bao dung của Chúa 

cho mọi người. 

Thứ nhất, các người chăn thức 

đêm canh đàn chiên ở ngoại ô 

thành Bết-lê-hem được thiên sứ 

báo tin Chúa giáng sinh. Đối tượng 

đầu tiên nhận được niềm vui vĩ đại 

chính là những người lao động 
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nghèo, bình dân, thiếu chữ nghĩa. 

Họ đã gặp gỡ Hài nhi Giê-xu trước 

tiên khi cùng nhau đến tôn thờ 

Ngài nơi chuồng chiên máng cỏ 

(Luca 2:7-8). Đức Chúa Giê-xu 

dành vị trí đặc biệt cho những 

người nghèo thiếu trong chương 

trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 

Thứ nhì, các nhà hiền triết từ 

phương Ðông đã vượt nghìn 

trùng, qua sa mạc nóng cháy để 

đến tôn thờ Chúa. Họ đại diện cho 

nhóm người trí thức, vương giả đi 

tìm Đấng Cứu tinh cho nhân loại 

và cho chính mình. Như một Mục 

sư đã nói, “bởi tấm lòng tìm cầu 

Chúa Cứu Thế, các nhà hiền triết 

Đông phương này đã dùng kiến 

thức mà đi theo vì sao trời hướng 

dẫn, dùng địa vị và quyền lực để 

xác nhận Đấng đáng tôn thờ, và 

dùng sự giàu có của mình để quỳ 

xuống mà dâng cho Chúa các lễ vật 

là vàng, nhũ hương và mộc dược”. 

Đức Chúa Giê-xu cũng chào đón 

những người trí thức, giàu sang, 

quyền thế sẵn lòng hạ mình tìm 

đến tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời.

Thứ ba, sự giáng sinh của Đức 

Chúa Giê-xu là một sự kiện hân 

hoan của cả thiên đàng. Các thiên 

binh hát ca ngợi Ngôi Hai của Ðức 

Chúa Trời đã sẵn lòng rời địa vị 

vinh hiển tại thiên đàng, mà hạ 

mình vào đời làm người thấp hèn 

trong thế giới hữu hạn này. Trong 

đêm giáng sinh của Đức Chúa Giê-

xu, các thiên sứ đã hát tôn cao Đức 

Chúa Trời đã ban cho nhân loại cơ 

hội để nhận lãnh bình an và ân 

điển nơi Đức Chúa Giê-xu: “Vinh 

danh Thiên Chúa trên trời. Bình an 

dưới đất, ân ban cho người!” (Lu-

ca 2:14)

Kinh Thánh hé mở điều diệu kỳ 

đó, rằng: “Ngài vốn có hình của 

Đức Chúa Trời nhưng không xem 

sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là 

điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ 

chính mình, mang lấy hình đầy tớ, 

và trở nên giống như loài người” 

(Phi-líp 2:6-7).

Trong khi thiên sứ báo tin Chúa 

giáng sinh, thì các người chăn 

chiên này vẫn không thấy được 

niềm vui. Ngược lại, họ sợ hãi (Lu-

ca 2:8-11). Những con người nầy sợ 

điều gì? 

Những người chăn chiên đang 

ở ngoài đồng. Họ sợ mất mát, cướp 

bóc, nên đã thức đêm canh giữ bầy 

chiên (Lu-ca 2:8). Nỗi lo toan về 

cuộc sống lầm than dưới thân 

phận nhược tiểu bởi quyền cai trị 

của đế quốc La mã ám ảnh họ. Xã 

hội lộn xộn bất an, nên con người 

có thể thủ lợi, cướp giật để mưu 

cầu cuộc sống. Vì thế, họ phải thức 

đêm giữ bầy chiên. Đến khi thiên 

sứ của Chúa hiện ra, ánh vinh 

quang chói lòa khiến cho các mục 

2. Chúa Cứu Thế giáng sinh để xóa 

tan nỗi sợ hãi của nhân loại
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tử rất sợ hãi. Cuộc sống con người 

nói chung có những lo toan về vật 

chất như cơm áo gạo tiền, và về đời 

sống tinh thần. Con người sợ hãi 

những hiện tượng siêu nhiên, 

huyền bí, mà khoa học chưa giải 

thích được, như tại đây, thiên sứ đã 

hiện ra với ánh vinh quang chói 

sáng khiến cho họ rất sợ hãi. Nỗi sợ 

hãi của các người chăn chiên này 

bao gồm từ lo sợ bọn lính La Mã cai 

trị, sợ cướp, sợ thú dữ cướp chiên, 

và sợ luôn cả thiên thần có ánh 

sáng siêu nhiên. Nói cho cùng, họ 

rất sợ hãi vì mọi sự có thể đưa đến 

cái chết. Họ sợ nên thiên sứ phán 

cùng họ rằng: Ðừng sợ!

Nhân loại ngày nay cũng giống 

như các người chăn ngày xưa. 

Chúng ta lo toan trước đau bệnh, tai 

nạn, rủi ro, mất việc làm, phá sản, 

con cái hư hỏng, gia đình ly tán, 

nghèo, đói, lạnh, già và chết! “Vì 

tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-

ma 6:23). Sống giữa dòng đời bon 

chen này, sự chết chính là đích đến 

cuối cùng của đời người trên đất. 

Nó làm chúng ta bị đánh mất niềm 

vui mà lẽ ra chúng ta đáng nhận 

được. Giữa bộn bề cuộc sống, chết là 

chuyện bình thường của mọi người, 

nhưng là bất thường đối với chính 

mình. Tận sâu thẳm trong tâm hồn, 

mọi người đều sợ chết.

Chúng ta bất an và sợ hãi vì 

chúng ta là những tội nhân “thiếu 

mất vinh quang của Ðức Chúa Trời” 

(Rô-ma 2:23). Tôi, bạn hay những 

người chăn năm xưa đều là những 

tội nhân phải đương đầu với cái 

chết. Ðáng lý ra, nhân loại không có 

sợ hãi hay sợ sự chết. Nhưng vì 

phạm tội, sự vinh hiển của Chúa lìa 

khỏi, nên dòng dõi con người 

chúng ta sợ hãi (Sáng Thế Ký 3:6-

10). Tại đây, vì vinh quang của Chúa 

chói rạng chung quanh nên các 

người chăn chiên rất sợ hãi (Lu-ca 

2:9). Nhưng thiên sứ đã trấn an họ: 

“Ðừng sợ!” (Lu-ca 2:10).

Tạ ơn Ðức Chúa Trời, Chúa đã 

cho chúng ta lý do không sợ hãi. 

Bởi vì Ðức Chúa Giê-xu Christ đã 

hy sinh trên thập tự giá, đổ huyết 

ra chịu chết đền tội cho chúng ta, 

để tiêu diệt quyền lực của ma quỷ 

là sự chết. Chúa đã chết thay cho 

con người để giải thoát mọi người 

ra khỏi sợ hãi sự chết, khỏi ách nô 

lệ của tội lỗi, và ban cho niềm vui vĩ 

đại ở trong Ngài. 

Như vậy, bạn chọn có được 

niềm vui vĩ đại của Chúa hay sống 

trong sợ hãi? Cơm áo gạo tiền có 

đang là gánh nặng của bạn? Trách 

nhiệm gia đình, công việc mưu 

sinh có làm bạn sợ khó chu toàn 

bổn phận? Bạn có niềm vui thật sự 

trong tâm hồn mình? Hãy đến với 

Đức Chúa Giê-xu và tôn thờ Ngài, 

như các người chăn chiên năm 

xưa, bạn sẽ nhận được niềm vui vĩ 

đại từ nơi Chúa.

Trong tuổi thơ khi còn ở Việt 
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Nam, tôi rất thích đi thăm thành 

phố cảng Vũng Tàu để tắm biển. Tôi 

thích đứng trước biển mênh mông 

hùng vĩ, nghe sóng vỗ rì rào, ngắm 

bình minh và hoàng hôn giăng, hay 

hít thở bầu không khí trong lành 

của biển. Tôi có một người chú bà 

con xa rất giàu có. Chú sống trong 

căn nhà lớn và sang trọng nằm dọc 

theo bờ biển. Có lần, Ba tôi dẫn tôi 

đến thăm chú. Tôi thấy chú ốm yếu, 

ho hen, nằm trong căn phòng tối 

mịt, mà tất cả các cửa sổ đều đóng 

kín. Tôi nghe nói, chú sợ ánh nắng 

và gió biển!... Mấy tháng sau, chú ấy 

chết. Ba tôi nói, chú ấy đã nghiện 

thuốc phiện. 

Nhớ về chú tôi, tôi nghĩ đến 

thân phận con người. Ðức Chúa 

Trời đã ban niềm vui vĩ đại cho nhân 

loại. Ai ai cũng có thể hưởng được 

niềm vui ấy, như mọi người có thể 

thỏa thích với biển. Nhưng thực tế, 

có nhiều người giống như chú tôi cứ 

đóng chặt tấm lòng mình, sống miệt 

mài trong trong cảnh tối tăm. Chắc 

chắn, sự chết đang đứng đón chờ! 

Không chỉ chết về thể xác, nhưng 

chết cả linh hồn đời đời trong hỏa 

ngục nữa. Kinh Thánh cho biết, 

”những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, 

kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ 

gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, 

kẻ thờ thần tượng, và tất cả những 

kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ 

lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó 

là sự chết thứ hai” (Khải Huyền 

21:8).

Hơn hai ngàn năm qua, Đức 

Chúa Giê-xu vẫn luôn khuyên 

mời: “Những kẻ lao khổ và nặng 

gánh ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ 

cho các con được an nghỉ” (Ma-thi-

ơ 11:28), “Nguyện các thánh đồ 

Ngài vui mừng trong vinh quang” 

(Thi Thiên 149:5). - NVĐ
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DƯỠNG LINH

Mục sư Nhã K.

Câu chuyện Đức Chúa Giê-xu 

giáng sinh ghi rất rõ địa 

điểm, nơi chốn sinh ra của Ngài. 

Nơi đó được gọi là thành Ða-vít, 

Kinh Thánh:  Lu -ca 2:1-7

Câu nền tảng: “Vì quán trọ không còn chỗ cho họ” (Lu-ca 2:7b).

còn gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 

tức là quốc gia Do Thái ngày nay. 

Có một chi tiết khá thú vị khi Chúa 

giáng sinh. Ấy là khi được sinh ra, 

 giáng sinh
Quán trọ 

CHÚA
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Hài nhi Giê-xu được Mẹ Ngài “lấy 

khăn bọc con mình đặt nằm trong 

máng cỏ, vì quán trọ không còn 

chỗ cho họ” (Lu-ca 2:7b). 

Chúa đã được sinh ra trong một 

chuồng gia súc tại thành Bết-lê-

hem. Tại sao Chúa lại giáng sinh 

nơi thấp hèn như vậy? - “Vì quán 

trọ không còn chỗ cho họ”. 

 

 

Tại sao quán trọ đêm Chúa 

giáng sinh không có đủ chỗ ở, đến 

nỗi Chúa phải sinh ra trong một 

chuồng gia súc? Đoạn Kinh Thánh 

Lu-ca 2:1-7 đã nêu nguyên nhân. 

“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu 

chỉ kiểm tra dân số trong khắp 

thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu 

tiên được thực hiện trong thời Qui-

ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri. Mọi 

người đều phải trở về nguyên 

quán để đăng ký. Vì Giô-sép là 

dòng dõi nhà Đa-vít nên cũng từ 

thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, lên 

thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, 

thuộc xứ Giu-đê, để đăng ký tên 

mình và tên Ma-ri, người đã đính 

hôn với mình, đang có thai. Đang 

khi hai người ở nơi đó thì ngày 

sinh nở của Ma-ri đã đến”.

Trong bối cảnh của cuộc kiểm 

tra dân số ấy, Bết-lê-hem là một 

thôn làng nhỏ nên các nhà trọ cũng 

không có nhiều phòng. Việc trở về 

nguyên quán để phúc trình cho 

I. QUÁN TRỌ NĂM XƯA (Lu-ca 

2:1-7)

cuộc kiểm tra dân số khiến cho 

nhiều người thuộc dòng dõi vua 

Ða-vít kéo về Bết-lê-hem với số 

lượng đông đúc. Họ ở lại qua đêm, 

quán trọ thiếu phòng là vì thế. Nan 

đề là do nhu cầu lớn hơn cung ứng. 

Hơn nữa, Giô-sép và Ma-ri đều 

sinh sống tại làng Na-xa-rét là ở tận 

phương Bắc Do Thái, còn Bết-lê-

hem là dưới miền Nam. Họ đã trải 

qua là 128 dặm, tức là 194,8km. 

Như vậy, khoảng đường gần hai 

trăm cây số, với phương tiện vận 

chuyển bằng lừa, ngựa, hay lạc đà 

thì phải mất nhiều ngày mới về 

đến thành Bết-lê-hem. Vợ chồng 

Giô-sép Ma-ri nghèo khó thì làm 

sao tìm được chỗ ở tiện nghi và 

sang trọng được?

Quán trọ không còn đủ chỗ ở. 

Dẫu vậy, có lẽ vẫn còn chút tình 

người đối với người phụ nữ có thai 

đã đến ngày sinh nở, chủ quán cho 

họ một nơi qua đêm, ấy là chuồng 

gia súc. Thế rồi, Ma-ri đã hạ sanh 

Hài nhi thánh Giê-xu trong nơi thấp 

hèn này. Ngài giáng sinh giữa sự 

thiếu thốn, nghèo nàn của người lữ 

khách trên đường về cố hương.

Trong đêm Đức Chúa Giê-xu 

giáng sinh, thế giới chìm trong giấc 

ngủ, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn 

nhiều cuộc đời nghèo lam lũ với bao 

lo toan. Từ cõi đời đời, nguyên chỉ 

của Ðức Chúa Trời yêu thương thế 

nhân, một tình thương yêu bao 

dung, không phân biệt giàu nghèo 
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trong cuộc đời này. Cho nên, Chúa 

đã chọn một nơi thấp hèn để vào đời 

để bất cứ ai cũng có thể đến với Ngài. 

 

Có một nhà hiền triết bước vào 

cung điện. Vua tiếp đón ông và hỏi:

- Thưa thầy, thầy đến đây để tìm 

điều gì? 

II. QUÁN TRỌ GIÊ-RU-SA-LEM 

(Ma-thi-ơ 2:1-9)

Nhà hiền triết trả lời một cách 

đầy ẩn ý:

- Tôi cần một chỗ nơi quán trọ này. 

- Nhưng đây là cung điện của ta, 

sao gọi là quán trọ? 

- Thế thì trước khi bệ hạ sống ở đây 

thì cung điện này thuộc về ai? 

- Thì của phụ vương ta. Nhưng 

người đã băng hà rồi! 

Vua trả lời vừa xong thì nhà 
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hiền triết lại hỏi tiếp: 

- Vậy, trước đó nữa cung điện này 

của ai? 

- Của tiên đế, và người cũng đã 

băng hà. 

Bấy giờ, nhà hiền triết chậm rãi 

nói: 

- Cung điện này là nơi mà các vị 

tiên đế và kể cả bệ hạ ở trong một 

thời gian rồi ra đi, nó không phải 

quán trọ là gì?

Cung điện đền đài chỉ là một 

quán trọ quyền lực giữa cuộc đời 

phù phiếm này. Trở lại câu chuyện 

đêm Giáng sinh, làng Bết-lê-hem 

cách không xa kinh đô Giê-ru-sa-

lem là bao. Nơi đây có vua Hê-rốt 

trị vì. Kinh thành nhộn nhịp với 

nhiều quán trọ và cung điện nguy 

nga tráng lệ. Nhưng Đức Chúa 

Giê-xu Christ không giáng sinh tại 

đó. Ý Trời khác với ý người. Các vị 

vua Đông phương đoán rằng Đức 

Chúa Giê-xu phải sinh ra trong 

cung điện như những vị vua khác, 

nên họ đã đến kinh thành Giê-ru-

sa-lem mà tìm Chúa. Họ hỏi rằng: 

“Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? 

Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài 

bên đông phương nên đến để tôn 

thờ Ngài” (Ma-thi-ơ 2:2). Các vị 

vua Đông phương này đã không 

gặp được Chúa tại đây. Trái lại, 

hành động sai lầm đó đã đưa đến 

hậu quả vô cùng tai hại. Bởi sợ mất 

ngôi, nên vua Hê-rốt đã “truyền 

lệnh giết tất cả những bé trai từ hai 

tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-

hem và các vùng phụ cận” (Ma-thi-

ơ 2:16-18). 

Cung điện Giê-ru-sa-lem 

không có Chúa Giáng sinh mà chỉ 

có tranh giành quyền lực, lòng 

ganh tỵ và âm mưu hiểm độc của 

con người. Hình ảnh đó phảng 

phất tấm lòng tội lỗi của con người 

thích chạy theo danh lợi quyền mà 

khước từ, chống đối, thậm chí là cố 

tình giết Chúa. Vì lợi ích cá nhân, 

con người sẵn sàng dùng thủ 

đoạn, lọc lừa lẫn nhau để trục lợi. 

Họ sẵn sàng đánh đổ nhân nghĩa, 

mượn tôn giáo, lợi dụng niềm tin 

của người khác để triệt tiêu đối 

thủ, giết người trừ hậu hoạn (Ma-

thi-ơ 2:7-8). 

Hơn nữa, trong quán trọ cung 

điện Giê-ru-sa-lem chứa chấp 

nhiều người hoạt động tôn giáo, 

nhưng không có niềm tin nơi 

Chúa. Những thầy tế lễ cả và thầy 

thông giáo trong Hội đồng Tư tế 

uyên bác Kinh Thánh, hiểu rõ lời 

dự ngôn nên trả lời ngay vấn đề 

khi vua Hê-rốt triệu tập cuộc họp 

về việc các nhà hiền triết phương 

Đông đặt ra: “Vua dân Do Thái vừa 

sinh tại đâu?” Những thầy tế lễ và 

thông giáo này có kiến thức Kinh 

Thánh, vì họ biết rành mạch 

những lời tiên tri nói về Chúa Cứu 

thế. Tuy nhiên, họ không tìm kiếm 

và tôn thờ Chúa. 

Lớp vỏ tôn giáo không giúp con 
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người được gặp Chúa để nhận 

được sự cứu rỗi. Có tri thức mà 

không sống đạo thì lòng người chỉ 

là một quán trọ hẹp hòi. Cung điện 

lý trí và hình thức tôn giáo đầy ắp 

lễ nghi, nhưng tấm lòng tôn thờ 

Chúa lại khô cằn, máy móc thì có 

ích gì?! Nhiều người thật sự đang 

ngủ mê trên triết lý phù phiếm, 

tranh luận thần học, khoa học kỹ 

thuật hiện đại, phương tiện giải trí 

xa hoa hấp dẫn, mà làm ngơ không 

tôn thờ Ngôi Hai Đức Chúa Trời  

đã giáng sinh tìm cứu con người. 

Quán trọ tôn giáo tại Giê-ru-sa-

lem đã không dành chỗ cho Đức 

Chúa Giê-xu giáng sinh. Lịch sử 

Hội thánh ghi lại thời kỳ vàng son 

về xây dựng nhiều thánh đường 

thời Trung cổ. Các công trình nguy 

nga tráng lệ, những bức bích họa 

trong thánh đường là các tác phẩm 

nghệ thuật bất hủ của nhiều họa sĩ 

trứ danh lưu hậu thế. Nhưng trên 

phương diện thuộc linh, giai đoạn 

Trung cổ là lúc Giáo Hội đắm chìm 

trong thời kỳ ám thế. Đời sống tin 

kính của hàng giáo phẩm bị xuống 

cấp trầm trọng. Nạn mua bán 

quyền hành, chức tước diễn ra 

khắp nơi. Bè phái và thủ đoạn ẩn 

hiện trong phạm trù đạo đức. Sự 

bất khiết và bất kính Chúa hiển lộ 

trong sinh hoạt giáo hội làm tổn 

thương bản chất thánh khiết của 

Hội thánh được chuộc bằng huyết 

của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy, 

Cơ Đốc giáo đã được cải chánh để 

trở về với chân lý Lời Chúa. Công 

cuộc Cải Chánh đã đưa Hội thánh 

ra khỏi tình trạng hình thức tôn giáo 

để sống bởi đức tin. 

Bài thánh ca mà tôi yêu thích, 

“Giê-xu Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên 

Cung” (Where Jesus is, ‘tis 

Heaven) được viết bởi Charles J. 

Butler vào năm 1898 có lời đơn sơ 

như sau: “Nhà xiêu vách nát, kèo 

cột lung lay, Giê-xu ngự vào hóa 

thiên cung ngay”. Dù hình thức 

đơn sơ như một chuồng chiên 

máng cỏ, nhưng nếu có Đức Chúa 

Giê-xu ngự trị thì đó là thiên đàng 

trên đất. 

Quán trọ Bết-lê-hem là nơi 

những nhà hiền triết phương 

Đông đã tìm gặp và tôn thờ Hài nhi 

thánh Giê-xu. Kinh Thánh cho 

biết, các vị này đã rời khỏi cung 

điện, thì “ngôi sao họ đã thấy bên 

đông phương đi trước họ cho đến 

nơi con trẻ ở mới dừng lại… Vào 

đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, 

mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ 

lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 2:9, 11). 

Kinh Thánh kể rằng các vị vua 

phương Đông gặp Chúa là khi 

“vào đến nhà”. Vậy, đây là nhà 

nào? Có phải là nhà của Giô-sép? 

Chắc chắn là không, vì nếu là nhà 

của ông thì đã đưa bà Ma-ri về 

III. QUÁN TRỌ BẾT-LÊ-HEM 

(Ma-thi-ơ 2:10-11) 
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ngay khi về đến thành Bết-lê-hem 

rồi. Nhà này có thể là một quán trọ. 

Chúng ta nhớ rằng, từ phương 

Đông xa xôi, các vị vua đi tìm Chúa 

phải trải qua thời gian dài mới đến 

được đất nước Do Thái. Họ đã vào 

kinh thành Giê-ru-sa-lem, rồi mới 

đến làng Bết-lê-hem. Như vậy, tất 

nhiên sẽ mất nhiều ngày. Có lẽ khi 

đó, khách thập phương đến đăng 

ký kiểm tra dân số đã thưa dần, 

quán trọ vắng khách, nên Giô-sép 

tiện bề đưa vợ con vào tá túc trong 

quán trọ. 

Quang cảnh các nhà hiền triết 

phương Đông tôn thờ Chúa là ở 

quán trọ chớ không phải nơi 

chuồng chiên máng cỏ như hoạt 

cảnh thường diễn tả. Tuy quán trọ 

đêm giáng sinh đã không có chỗ 

cho Chúa, nhưng quán trọ tại làng 

Bết-lê-hem đã dành chỗ cho Hài 

nhi Giê-xu đón tiếp các vị vua 

phương Đông tôn thờ Ngài.

Trong tiếng Do Thái, danh từ 

“Bết-lê-hem” có nghĩa là lò bánh 

mì. Từ khi Đức Chúa Giê-xu giáng 

sinh, làng Bết-lê-hem đã khẳng 

định ý nghĩa xuyên thời đại của 

mình rằng, đây là nơi Đấng chu 

cấp nhu cầu tâm linh cho con 

người đã được vào đời.  Đức Chúa 

Giê-xu tự nhận rằng:“Ta là bánh sự 

sống từ trời xuống; nếu ai ăn bánh 

nầy thì sẽ sống đời đời. Bánh mà Ta 

sẽ ban cho vì sự sống của thế gian 

chính là thịt Ta” (Giăng 6:51). Đức 

Chúa Giê-xu đã nhập thế trong 
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thân thể của thịt và huyết để mang 

lại sự no đủ tâm linh cho con người 

đang thiếu thốn bánh hằng sống 

từ trời. 

Hội thánh ngày nay là nơi 

mang Bánh Hằng sống từ trời đến 

cho nhân loại. Hội thánh là nơi 

người thành tâm tìm kiếm, tôn thờ 

Chúa sẽ được no đủ và thoả lòng. 

Trách nhiệm này đã được tiên tri Ê-

sai nhắc đến: “Nếu ngươi dốc lòng 

lo cho người đói, và đáp ứng nhu 

cầu kẻ khốn cùng, thì ánh sáng của 

ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối, và 

sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời 

như giữa trưa” (Ê-sai 58:10).

Vào năm 1775, ban tiếp tân tại 

một khách sạn sang trọng nhất của 

thành phố Baltimore, tiểu bang 

Maryland, Hoa Kỳ, đón tiếp có 

một người ăn mặc xuềnh xoàng 

như nông dân xin thuê phòng. 

Viên quản lý khách sạn nhìn vẻ bề 

ngoài của vị khách này quá bình 

dân nên từ chối không cho thuê 

phòng. Sau khi người ấy quay đi, 

một nhân viên chính phủ bước vào 

trách viên quản lý:

- Anh thật sai lầm và thiếu sót vì đã 

từ chối Ngài Thomas Jefferson, 

Phó Tổng thống của cả nước! 

Viên quản lý khách sạn hốt 

hoảng chạy theo xin lỗi người 

khách quý, nhưng Phó Tổng 

thống Thomas Jefferson đáp lời: 

- Nếu khách sạn của anh đã không 

có chỗ cho một nông dân, thì hẳn 

cũng không còn chỗ cho một Phó 

Tổng thống!

Đã bao lần chúng ta khước từ 

Đức Chúa Giê-xu vì chúng ta quá 

chú trọng đến những điều phù 

phiếm xa hoa khác? Nhưng chúng 

ta đâu biết rằng Ðấng chúng ta từ 

chối chính là Ðức Chúa Trời cao cả, 

Ngài là Chúa của trời và đất, Đấng 

từ trời cao giáng sinh nơi thấp hèn 

để cứu chuộc con người. Trước tình 

thương yêu và sự hy sinh lớn lao 

của Chúa, lòng bạn có chỗ cho Ngài 

không? Đừng như quán trọ năm 

xưa đã không còn chỗ.

Danh vọng, lợi lộc và quyền thế 

đời này có thể là cung điện vàng son 

đầy máu tanh và đắng cay giam 

cầm cuộc đời của chúng ta. Đừng 

dừng lại ở tri thức hiểu biết về Chúa, 

nhưng hãy tiến tới trong đức tin để 

tôn thờ, hiến dâng cuộc đời và phục 

vụ Chúa ngay hôm nay. Cuộc đời 

chúng ta sẽ được phước hạnh biết 

bao khi có Chúa ngự (I Cô-rinh-tô 

3:16;  6:19-20).

Trong các kỳ quan vũ trụ, có 

một máng ăn gia súc bẩn thỉu đã 

trở thành nơi chiêm ngưỡng của 

toàn nhân loại xuyên suốt hàng 

ngàn năm qua. Máng ăn tồi tàn đó 

có giá trị khi Hài nhi thánh Giê-xu 

ngự vào. Cùng một ý nghĩa đó, 

cuộc đời chúng ta được trở nên có 

giá trị khi đón nhận Chúa làm chủ 

cuộc đời mình. Chân thành mong 

ước. - NK
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Họ là những người “đứng bên lề” xã 

hội và tôn giáo Do Thái bấy giờ. 

Nhưng những người bị xã hội và 

tôn giáo coi thường hay lên án lại là 

những người mà Chúa quan tâm và 

gần gũi. Họ bị thiệt thòi trong xã hội 

nhưng lại được Chúa viếng thăm.

Những người chăn chiên nầy 
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DƯỠNG LINH

Mục sư Đào Bảo Ân

Đức Chúa Giê-xu giáng sinh 

là món quà lớn nhất cho 

nhân loại. 

Trong đêm Chúa giáng sinh, tin 

mừng này đã được thiên sứ loan 

truyền cho những người chăn 

chiên, những người được xem là 

thành phần thấp nhất trong xã hội. 

Đáp ứng với
TIN MỪNG giáng sinh

Kinh Thánh:  Lu-ca 2:8-20



đã được nghe Tin Lành, một sự vui 

mừng lớn mà Đức Chúa Trời ban 

cho nhân loại. Họ đã tìm đến và 

gặp được Chúa Cứu Thế để rồi 

cuộc đời họ trở nên sự tôn vinh ca 

ngợi Chúa. Những con người tầm 

thường này đã có đáp ứng phải lẽ 

với tin mừng Giáng sinh. Hãy cùng 

nhau tìm hiểu đáp ứng của họ để 

chúng ta cũng có đáp ứng phải lẽ 

với tin mừng ấy.

Trong khi những người chăn 

chiên đang chăn bầy mình thì 

thiên sứ của Chúa hiện đến phán: 

“Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các 

ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm 

vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay 

tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu 

thế, là Đấng Christ, là Chúa đã 

được sinh ra cho các ngươi” (Lu-ca 

2:10-11). Một em bé ra đời là niềm 

vui cho ba mẹ, cho gia đình, cho 

người thân… Nhưng sự giáng sinh 

của Đức Chúa Giê-xu là một niềm 

vui lớn cho muôn dân. Ngài là 

Đấng Cứu thế đến để cứu nhân 

loại ra khỏi tội lỗi.

Trong thời điểm Chúa giáng 

sinh, có một số người sống thật gần 

nơi Chúa giáng sinh nhưng họ 

không biết gì về biến cố quan trọng 

nhất của nhân loại. Tin mừng của 

Chúa đã được rao ra nhưng có 

những người vẫn hờ hững, không 

I. ĐÓN NHẬN TIN MỪNG 

GIÁNG SINH 

muốn nghe, không chịu lắng 

nghe, không muốn đón nhận.

Sê-sa Au-gút-tơ và Qui-ri-ni-u 

đang mải mê với những công việc 

triều chính cho địa vị của họ. Vua 

chư hầu Hê-rốt đang mải lo bảo vệ 

quyền hành, sợ mất ngôi vua. Các 

nhà lãnh đạo tôn giáo người Do 

Thái đang mải mê lo giữ những 

hình thức của tôn giáo. Người chủ 

quán trọ đang mải mê lo việc kinh 

doanh… Mải mê với những sự bận 

rộn trong đời sống làm cho con 

người không quan tâm đến sự 

giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu.

Ngày nay, hướng về lễ Giáng 

sinh, con người chú ý quá nhiều về 

quà tặng, tiệc tùng, mua sắm, trang 

trí… Nhiều khi, chúng ta để tâm 

đến những nhộn nhịp cuộc sống 

mà bỏ qua trọng tâm và ý nghĩa 

thật sự về sự giáng sinh của Chúa. 

Chúng ta để những bận rộn làm 

cho mình thiếu đi sự tỉnh thức để 

lắng nghe tin mừng của Đức Chúa 

Trời ban cho nhân loại. Hãy tỉnh 

thức và lắng nghe tin mừng ngày 

hôm nay.

Thánh Kinh chép rằng: “Sau 

khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, 

các người chăn chiên nói với nhau 

rằng: ‘Chúng ta hãy đi đến thành 

Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà 

Chúa cho chúng ta biết’. Vậy, họ 

vội vàng đi đến đó” (2:15-16). Hãy 

đặt mình vào vị trí của những 

người chăn chiên! Có nhiều vấn đề 
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cần suy nghĩ và có nhiều sự lo sợ: 

Tin này có thật không? Ai giữ chiên 

của mình? Nếu mất chiên phải 

đền? Mất chiên rồi mất công việc 

thì sao? Bây giờ đã tối rồi, để ngày 

mai được không? Họ có nhiều việc 

cần phải làm nhưng họ đã ưu tiên 

chọn đi gặp Chúa Cứu thế. Họ 

khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng để 

gặp Chúa Giáng sinh. Kinh Thánh 

dùng chữ “vội vàng” ở đây mang ý 

nghĩa là dành ưu tiên và quyết 

định làm ngay, không có sự trì 

hoãn. Các người chăn chiên đặt 

Chúa vào thứ tự ưu tiên nhất cho 

đời sống mình.

Những con người làm việc cật 

lực trong đêm vắng đó đã không 

dừng lại ở việc lấy nghe làm đủ. Họ 

đón nhận Tin Lành một cách chân 

thành. Các người chăn chiên 

không nghi ngờ về điều thiên sứ 

đã loan báo. Họ tin. Họ đến. Và họ 

gặp được Chúa.

Điều gì là ưu tiên hàng đầu 

trong mùa Giáng sinh của bạn? 

Chúng ta có sẵn sàng gạt bỏ hay 

thu xếp những điều mình đang 

quan tâm, mà hướng lòng dành ưu 

tiên cho Chúa trong những ngày lễ 

sắp đến?

Chúa giáng sinh là niềm vui cho 

cả trần gian, là tin mừng lớn cho 

muôn dân, nhưng nó cần được tiếp 

nhận một cách cá nhân. Tin Lành 

của Đức Chúa Trời ban cho tất cả 

mọi người, nhưng Tin Lành đó phải 

được đón nhận trong mối tương 

giao riêng tư với Chúa. Hãy đón 

nhận tin mừng Chúa giáng sinh.

Khi đã đón nhận tin mừng, 

chúng ta có rao truyền tin mừng 

đó chăng?

Kinh Thánh ký thuật lại: “Khi 

thấy vậy, họ liền thuật lại những 

lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai 

nghe chuyện các người chăn chiên 

kể cũng đều ngạc nhiên. Còn Ma-ri 

thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm 

trong lòng” (2:17-19).

Thuật lại có nghĩa là nói lại 

những gì mình nghe và thấy. Các 

người chăn chiên thuật lại những 

điều thiên sứ nói về Hài nhi thánh. 

Đức Chúa Giê-xu Christ chính là 

trọng tâm của sứ điệp giáng sinh. 

Họ không nói về vẻ đẹp của các 

thiên sứ, không nói về sự ngợi 

khen của đoàn thiên binh, nhưng 

họ nói về trọng tâm của Tin Lành 

đó là Đức Chúa Giê-xu. Chúa là 

món quà của Đức Chúa Trời ban. 

Đây là điều mà Đức Chúa Trời 

muốn chúng ta nói cho mọi người. 

Đấng Christ phải là nhân vật chính 

trong mùa Giáng sinh. Chính Ngài 

là trọng tâm của câu chuyện Giáng 

sinh, là món quà tuyệt vời nhất mà 

Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. 

Thật không thể nín lặng về tin 

mừng mà chúng ta có được! Chúa 

II. RAO TRUYỀN TIN MỪNG 

GIÁNG SINH
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giáng sinh đã mang đến bình an, hy 

vọng, yêu thương, vui mừng… 

chúng ta há có thể nín lặng được 

sao?

Không chỉ thuật lại tin mừng 

Chúa giáng sinh mà thôi, “các 

người chăn chiên trở về, tôn vinh 

và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi 

điều họ đã nghe và thấy, đúng như 

lời đã bảo trước với họ” (2:20).

Sau khi được gặp Hài nhi thánh 

Giê-xu, các người chăn trở về tiếp 

tục cuộc sống lam lũ với bầy chiên 

của mình. Nhưng rõ ràng, cuộc đời 

của họ trở nên có giá trị hơn rất 

nhiều. Họ có Chúa. Họ đón nhận 

Chúa Cứu thế giáng sinh cho 

chính mình và tiếp tục rao truyền 

Tin mừng đó trong nếp sống hằng 

ngày bằng cách tôn vinh và ngợi 

khen Đức Chúa Trời.

Những người chăn chiên trở về 

dưới ánh sao đêm chẳng khác lúc 

đi, nhưng với lòng vui mừng, tôn 

vinh, và ca ngợi Đức Chúa Trời 

không thôi. Chắc chắn niềm vui 

mừng lớn đó khiến họ tiếp tục làm 

sáng danh và chúc tụng Đức Chúa 

Trời với nhiều người khác mà họ 

gặp trong cuộc sống hằng ngày. 

Những con người này rất âm thầm 

khi gặp Chúa, nhưng thật sôi nổi 

lúc trở về. Tinh thần gặp Chúa 

Giáng sinh mang đến trải nghiệm 

đức tin hoàn toàn mới mẻ. Đặc 

biệt, tinh thần đó tiếp tục kéo dài 

chứ không dừng lại sau khi gặp 

Hài nhi thánh Giê-xu.

Lời của những người chăn 

chiên tôn cao danh Chúa giá trị rất 

lớn bởi vì chính lòng họ đã kinh 

nghiệm gặp được Đức Chúa Giê-

xu. Hy vọng rằng, cuộc đời của mỗi 

chúng ta cũng sẽ cất cao tiếng ca 

ngợi Chúa về món quà Giáng sinh 

mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Kính thưa quý bạn đọc! Đã bao 

mùa Giáng sinh chúng ta trải qua 

mà không lưu lại những kinh 

nghiệm cá nhân với Chúa, hay sự 

thúc giúc rao truyền tin mừng 

Giáng sinh của Ngài? Chúng ta háo 

hức, hân hoan, hồ hởi chuẩn bị mọi 

thứ cho Giáng sinh, nhưng chính 

mình có sẵn sàng Chúa giáng sinh 

cách cá nhân trong nếp sống hằng 

ngày chưa? Cầu xin Chúa giúp 

chúng ta đáp ứng phải lẽ với tin 

mừng Giáng sinh. Mong ước mùa 

Giáng sinh năm nay sẽ ghi dấu ấn 

đặc biệt trong lòng chúng ta. 

Hãy để lòng lắng nghe tin 

mừng Giáng sinh mà đón nhận tin 

mừng đó. Chúng ta sẽ kinh 

nghiệm được niềm vui thật sự cho 

đời mình. Niềm vui đó sẽ lan tỏa 

trong tâm hồn khiến chúng ta sẽ 

trở thành những người làm sáng 

danh Chúa và ngợi ca Đức Chúa 

Trời về món quà tuyệt vời nhất 

trong đêm Giáng sinh, chính là Hài 

nhi thánh Giê-xu. 

Muốn thật hết lòng. - ĐBÂ
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GIAI ĐIỆU THẦN HỌC

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

ĐẤNG Thượng Cổ

Lời Tòa soạn: Trong chuyên mục này, 

chúng tôi xin lần lượt giới thiệu về Đức 

Chúa Giê-xu Christ qua các danh xưng 

và danh hiệu của Ngài trong Kinh 

Thánh. Mỗi danh xưng hay danh hiệu 

trình bày một khía cạnh về đời sống và 

mục vụ của Đức Chúa Giê-xu. Mong 

ước chúng ta chẳng những biết về Chúa 

nhiều hơn, mà còn tìm thấy thêm ý 

nghĩa cho đời sống gắn liền với Đấng 

Christ của mình.

Mục sư Nguyễn Đại Phúc
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“Các ngai được sắp đặt hẳn hoi, có Đấng Thượng Cổ ngồi trên đó” 

(Đa-ni-ên 7:9)

Đốc giáo, danh hiệu “Đấng 

Thượng Cổ” được dùng khá linh 

hoạt để chỉ về Đức Chúa Cha, và 

đôi khi về Đức Thánh Linh, nhưng 

nhiều nhất vẫn dành cho Đức 

Chúa Con là Đấng Christ. Mặc dù, 

danh hiệu “Đấng Thượng Cổ” chỉ 

được sử dụng ba lần trong chương 

7 của sách Đa-ni-ên với 2 lần dành 

cho Đấng Christ (câu 9, 22) và 1 lần 

dành cho Đức Chúa Cha (câu 13), ý 

nghĩa của danh hiệu này luôn tiềm 

ẩn trong suốt Kinh Thánh. Đức 

Trong các tranh vẽ nghệ thuật 

về Đấng Christ, Đức Chúa 

Giê-xu thường được thể hiện qua 

hình ảnh của một thanh niên có 

dấu đinh trên tay, hoặc một trẻ thơ 

thông thái hàm ý sự nhập thể của 

Ngôi Hai Đức Chúa Trời. Ngoài 

những hình ảnh trên, trong lịch sử 

của Hội thánh, đôi khi Đức Chúa 

Giê-xu Christ được khắc họa qua 

hình ảnh của một người cao niên, 

là Đấng Thượng Cổ.

Xuyên suốt lịch sử thần học Cơ 



Chúa Trời là Đấng Thượng Cổ cầm 

giữ sự sống đời đời kết hợp với sự 

tốt đẹp hoàn hảo. Ngài có trước 

thuở ban đầu để khi “ban đầu, Đức 

Chúa Trời sáng tạo trời và đất” 

(Sáng Thế Ký 1:1) và “thấy mọi việc 

Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp” 

(Sáng Thế Ký 1:31).

Trong khải tượng của Đa-ni-ên 

về thiên đàng, “Đấng Thượng Cổ 

ngồi trên đó. Áo Ngài trắng như 

tuyết, tóc trên đầu Ngài như lông 

chiên tinh sạch. Ngai Ngài là 

những ngọn lửa có các bánh xe 

cháy hừng hực. Trước mặt Ngài, 

một dòng sông lửa chảy ra. Nghìn 

nghìn hầu hạ Ngài, vạn vạn chầu 

trước mặt Ngài. Tòa bắt đầu xét xử. 

Sổ sách đã mở ra” (Đa-ni-ên 7:9-

10). Khải tượng trong Đa-ni-ên 

đoạn 7 là về Đức Chúa Trời với vai 

trò Thẩm phán. Mô tả này đã được 

Khải Huyền 1:14-15 diễn tả về Đức 

Chúa Giê-xu: “giữa những chân 

đèn có ai giống như Con Người 

mặc áo dài, thắt đai bằng vàng 

ngang ngực. Đầu và tóc Ngài trắng 

như lông chiên, trắng như tuyết; 

mắt Ngài như ngọn lửa”. Đọc sách 

Khải Huyền, Đức Chúa Con được 

mô tả có quyền lực tuyệt đối và 

phán xét Hội thánh của Ngài giống 

như “Đấng Thượng Cổ ngự đến, 

lập sự phán xét để bênh vực các 

thánh của Đấng Chí Cao” (Đa-ni-

ên 7:22) mà tiên tri Đa-ni-ên đã 

trình bày.

Chiếc ngai vàng rực lửa tượng 

trưng cho sự phán xét, trong khi 

mái tóc trắng và danh hiệu “Đấng 

Thượng Cổ” cho thấy Chúa đã tồn 

tại trước khi thời gian bắt đầu. 

Theo Ê-sai 43:13, Đức Chúa Trời đã 

bày tỏ chính Ngài tồn tại trước khi 

sáng thế. Sáng Thế Ký đoạn 1 trình 

bày Đức Chúa Trời đã tạo nên thời 

gian, ngày đêm. Như Thi Thiên 

90:2 khẳng định, “trước khi núi 

non sinh ra, đất và thế gian được 

dựng nên, từ trước vô cùng cho 

đến đời đời Chúa là Đức Chúa 

Trời”. 

Tuy nhiên, trong khung cảnh 

của Đa-ni-ên 7:13-14, vị tiên tri này 

lại tường thuật: “Trong những khải 

tượng ban đêm, tôi lại nhìn thấy 

một vị giống như con người đến 

với những đám mây trời. Vị ấy đến 

gần và được đưa đến trước mặt 

Đấng Thượng Cổ. Đấng Thượng 

Cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, 

vinh quang và vương quốc. Mọi 

dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn 

ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền 

thống trị Ngài là quyền đời đời, 

chẳng hề mai một, và vương quốc 

Ngài không bao giờ suy vong”. Tại 

đây, Đấng Thượng Cổ lại chỉ về 

Đức Chúa Cha, và Con Người tiến 

đến ngai vàng trên mây để chia sẻ 

quyền thống trị đời đời. Khải 

tượng này của Đa-ni-ên về hai 

nhân vật mặt đối mặt là bức tranh 

sinh động mà Kinh Thánh đề cập 
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đến hai ngôi vị trong Đức 

Chúa Trời được miêu tả cách cụ thể 

trong cùng một khung cảnh. Sự 

hoán đổi vị trí của Đấng Thượng 

Cổ từ Đức Chúa Con (7:9) thành 

Đức Chúa Cha (7:13,14), và Đức 

Chúa Con là Con Người (Đấng 

Christ) đến để cùng đồng trị đời 

đời với Đức Chúa Cha cho thấy sự 

huyền nhiệm trong một Đức Chúa 

Trời duy nhất có ba ngôi vị. Điều 

này được khẳng định trong đoạn 

7:22 khi, một lần nữa, hoán đổi 

Đấng Christ trở lại vai trò Đấng 

Thượng Cổ. Vì vậy, Đức Chúa Trời 

là một, và Đức Chúa Trời có ba 

ngôi. Vì ba ngôi trong một, nên vào 

từng thời điểm khác nhau mà 

Đấng Thượng Cổ chỉ về Đức Chúa 

Giê-xu Christ, hay thời điểm khác 

chỉ về Đức Chúa Cha. Trong ý 

nghĩa mặc khải, Đấng Thượng Cổ 

sẽ trở lại để tuyên bố sự phán xét 

trên thế giới (Đa-ni-ên 7:22, Khải 

Huyền 1:12-16).

Đấng Christ chính là Thẩm 

phán tối cao (Khải Huyền 20:11-

21:6), là Đấng Thượng Cổ làm chủ 

thời gian bằng sự vĩnh cửu và toàn 

hảo. Thế nhưng, Ngài tự hạ mình 

xuống, giáng sinh làm người, được 

sinh ra trong một chuồng chiên 

thấp hèn tại làng Bết-lê-hem, và 

chịu chết cách sỉ nhục tại đồi Gô-

gô-tha để chuộc tội cho toàn nhân 

loại. Vào năm 541, Dionysius 

Exigutus đã chọn sự kiện quan 

Ba Ngôi 

Nguyệt san 04   |   12/2021194

trọng làm rung chuyển lịch sử 

nhân loại, đó chính là sự ra đời của 

Đức Chúa Giê-xu để chia đôi dòng 

thời gian. Mỗi khi chúng ta viết 

ngày tháng năm, chúng ta đang 

thừa nhận rằng, tất cả những điều 

khác trong lịch sử nhân loại đều 

phải được tính trong mối liên hệ 

với Đức Chúa Giê-xu. Điều này 

cũng ngầm báo hiệu sự trở lại của 

Đấng Christ để phán xét nhân loại.

Có thể khẳng định, thời gian và 

sự toàn hảo phụ thuộc vào chủ 

quyền của Đấng Christ, và Ngài 

còn được gọi là Đấng Thượng Cổ.  

- NĐP



Những ngày cuối năm đang 

dồn dập đến. Mùa lễ Giáng 

sinh kéo theo những hối hả và 

nhộn nhịp cuộc sống. Mọi người 

trở nên bận rộn hơn với nhiều 

công việc cuối năm trong cơ quan, 

trường học, Hội thánh… Đôi khi, 

chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi 

nghĩ về tháng cuối trong năm. Hơn 

thế nữa, đại dịch thật sự khiến 

cuộc sống của chúng ta trở nên xáo 

trộn. Những núi công việc cần 

được hoàn tất, hay các buổi gặp gỡ 

làm ăn diễn ra nhiều hơn. Tất cả 

SỐNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Hiển Y

những điều này khiến thời gian 

dành cho gia đình trở nên thứ yếu. 

Tại các nước phương Tây, đây là 

mùa nghỉ đông của các học sinh. 

Con em trong gia đình thường có 

từ 2 đến 3 tuần nghỉ lễ với gia đình. 

Ở Việt Nam, mặc dù các con em 

phải thi học kỳ I và không có kỳ 

nghỉ dài, nhưng thời khắc cuối 

năm luôn ghi dấu những kỷ niệm 

đẹp trong đời. Nhất là trong sinh 

hoạt Hội thánh, mùa lễ Giáng sinh 

luôn gắn liền với ký ức tuổi thơ.

Chúng ta có nhẫn tâm đánh đổi 
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Vài gợi ý để có

một mùa giáng sinh Ý NGHĨA HƠN

cho gia đình



niềm vui và hạnh phúc gia đình 

cho những hối hả và bận rộn của 

cuộc sống cơm áo gạo tiền? Câu trả 

lời tất nhiên là không! Tuy nhiên, 

thực tế cho thấy chúng ta cần phân 

bố thời gian cách hợp lý để chu 

toàn trách nhiệm giữa công việc và 

gia đình, nhất là khi dịch bệnh đã 

khiến cho kinh tế tài chánh trở nên 

khó khăn hơn.

Bên cạnh sự thờ phượng Chúa, 

mùa lễ Giáng sinh là thời điểm đặc 

biệt dành cho nhau, là cơ hội để 

sống chậm lại và chia sẻ thời gian 

chất lượng cho những người thân 

yêu của mình. Trong khi kỷ niệm 

Chúa Giáng sinh, chúng ta cũng 

đếm các ơn phước Chúa ban, suy 

ngẫm về sự thành tín của Đức 

Chúa Trời, và chuẩn bị tâm hồn và 

tâm trí của mình cho năm mới.

Những ngày nghỉ lễ là khoảng 

thời gian trong năm khi các gia 

đình quây quần bên nhau và ăn 

mừng. Chúng ta thường dành các 

khoản chi tiêu cho quà tặng hay du 

lịch; nhưng quan trọng hơn là 

chúng ta cần xây dựng các kỷ niệm 

đẹp với gia đình. Vì thế, sau đây là 

vài gợi ý để có một mùa Giáng sinh 

ý nghĩa hơn cho gia đình, mà 

không tốn kém nhưng để lại nhiều 

kỷ niệm đẹp cho nhau. Chúng ta 

hãy cùng mời cả gia đình tham gia 

làm chung với nhau nhé:

1. Dùng bìa cứng và giấy thủ 

công để cắt những hình ngôi sao, 

máng cỏ, chữ để trang trí mừng 

Chúa Giáng sinh. 

2. Làm một vài món ăn nhẹ để 

cùng cả nhà hòa mình vừa thưởng 

thức món ăn vừa xem những bộ 

phim Giáng sinh yêu thích trong 

tiếng cười và hạnh phúc.

3. Dành một đêm đặc biệt để tất 

cả vợ chồng con cái quây quần và 
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ngủ bên cây thông Noel. Tắt hết 

các thiết bị điện tử và điện thoại. 

Thức khuya một chút và nằm thủ 

thỉ giữa cha mẹ con cái về những 

kỷ niệm Giáng sinh thời thơ ấu, về 

những mơ ước cho mai sau. 

4. Đi hát mừng Giáng sinh cùng 

nhau. Chúng ta không cần phải 

hát hay như ca sĩ. Việc cả gia đình 

hòa lòng hát những bài thánh ca 

Giáng sinh cho nhau, hay tặng một 

ai đó sẽ làm tất cả mọi người trở 

nên hạnh phúc hơn.

5. Tìm cơ hội để tình nguyện 

phục vụ những ai kém may mắn 

hơn mình. Vợ chồng con cái cùng 

nấu một món ăn và mang đến tặng 

những người cơ nhỡ, thiếu thốn.

6. Thực hiện một chuyến dạo 

phố đêm xem đèn Giáng sinh. 

7. Sau giờ nhóm lễ bái, mọi 

người dành thời gian tham gia các 

trò chơi, đố vui, kể chuyện cười, và 

hát nhạc Giáng sinh. 

8. Cả nhà cùng diện một tông 

màu quần áo đi dự lễ Giáng sinh.

9. Tìm trên kênh Youtube một 

món bánh đơn giản mà cả nhà có 

thể cùng làm chung với nhau.

10. Dành một buổi chiều cùng 

nhau đi nhà sách hay thư viện để 

nghiên cứu về các truyền thống 

ngày lễ, cách đón mừng năm mới 

khác nhau trên thế giới.

11. Ngoài quà tặng giáng sinh, 

hãy chuẩn bị một món quà vui và ít 

tốn kém để chơi trao đổi quà.  Mỗi 

thành viên trong gia đình chuẩn bị 

một món đồ thú vị, gói lại, đánh số 

thứ tự, và đặt dưới cây thông Noel. 

Số lượng quà bằng với số thành 

viên tham gia trao đổi quà. Mọi 

người bốc thăm số thứ tự của mình. 

Người có số 1 sẽ được ưu tiên chọn 
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quà trước và mở ra cho mọi người 

xem. Người mang số kế tiếp có thể 

chọn một món quà mới hoặc giành 

lấy một trong những món quà đã 

được mở sẵn. Một món quà mà 

được trao tay qua 3 lần thì coi như 

“bất khả xâm phạm”. Để thú vị hơn, 

chúng ta có thể yêu cầu các thành 

viên phải làm một trò vui gì đó hay 

trả lời câu hỏi vui, rồi mới được 

chọn quà cho mình.  

12. Chụp một kiểu hình với 

dáng điệu y hệt, tại duy nhất một 

khung cảnh, qua lần lượt từng năm. 

13. Ngồi lại cùng nhau viết 

thiệp Giáng sinh.

14. Mở nhạc Giáng sinh và cùng 

nhau trang trí cây thông Noel.

15. Mua một cuốn sách tô màu 

chủ đề Giáng sinh hoặc in một số 

trang tô màu ngày lễ từ internet và 

dành buổi chiều tối để tô màu cùng 

nhau, nghe nhạc Giáng sinh bên 

cây thông Noel. Cảm thấy mình 

già mà còn chơi trò tô màu ư? 

Đừng lo! Màu sắc sẽ làm chúng ta 

thư giãn và mang đến cảm giác 

tuổi thơ thú vị.

16. Dành một buổi chiều cho 

cuộc thi trang trí nhà. Mỗi thành 

viên trong gia đình chọn cho mình 

một cánh cửa trong ngôi nhà để 

trang trí. Sử dụng giấy gói quà, 

giấy thủ công, bìa cứng, đồ trang 

trí, dây kim tuyến, lá cây, hoa giả, 

hay bất cứ thứ gì có sẵn. Hãy sáng 

tạo! Chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy ý 

tưởng mà mọi người có thể nghĩ ra 

để mừng đón Giáng sinh.

17. Bắt đầu truyền thống mùa 

Vọng Giáng sinh trong gia đình.  

Mùa Vọng Giáng sinh là thời gian 

để kỷ niệm sự ra đời của Đức Chúa 

Giê-xu và chuẩn bị tâm hồn cho sự 

giáng lâm của Ngài. Mùa vọng bắt 

đầu vào bốn Chúa nhật trước đêm 

Giáng sinh. Năm nay, Chúa Nhật, 

ngày 28 tháng 11, là tuần thứ nhất 

của mùa Vọng Giáng sinh. Chúng 

ta đếm ngược từng ngày để hướng 

về đêm Giáng sinh bằng cách 

chuẩn bị số lượng phong bì tương 

ứng số ngày đó và đánh số ngày 

lên từng phông bìa. Mỗi ngày, từng 

thành viên trong gia đình sẽ viết, 

hoặc thay phiên nhau viết một 

điều tạ ơn Chúa trong năm qua và 

để vào phong bì của ngày hôm ấy. 

Ngày Giáng sinh hay đêm Giao 

thừa dương lịch sẽ là lúc cả gia 

đình họp mặt để cầu nguyện và 

đọc những lời tạ ơn Chúa về các ơn 

lành trong năm.

Bất kỳ chọn cách nào, chúng ta 

nhớ dành ít nhất vài phút mỗi 

ngày để gia đình gắn bó với nhau. 

Hãy tạo những kỷ niệm đẹp và 

nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu chính 

là lý do của mùa lễ Giáng sinh. 

Ngài là tặng phẩm của Đức Chúa 

Trời ban cho nhân loại sự sống đời 

đời. Món quà của Chúa miễn phí 

nhưng vô giá. Mừng Chúa Giáng 

sinh! - HY
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Từ vài năm trước, người ta bắt 

đầu viết nhiều cuốn sách về 

chủ đề học cách yêu bản thân. 

Điều này ứng nghiệm với lời tiên 

tri của Chúa trong bức thư thứ nhì 

cho Ti-mô-thê về thời kỳ cuối 

cùng. Yêu bản thân là chủ đề của 

nhiều lớp học, hội thảo và trở nên 

phổ biến giữa các nhà tâm vấn. 

Người ta cho rằng, các vấn đề cảm 

xúc sẽ được giải quyết khi bệnh 

nhân học cách yêu và chấp nhận 

bản thân mình. Dù phương pháp 

này mang lại những hiệu quả nhất 

định để chữa lành tổn thương và 

bất an trong đời sống; nhưng liệu 

nó có giải quyết các vấn đề trên 

cách triệt để?

 

Trong thư gởi cho Ti-mô-thê, sứ 

đồ Phao-lô đã viết: “Vì người ta sẽ 

trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe 

khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, 

không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất 

khiết, không có tình người, bất 

nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ 

tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông 

I. TÌNH YÊU VỊ KỶ    

DƯỠNG LINH

Đào Nguyên

TÌNH YÊU  - vị kỷ
tình yêu VỊ THA
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nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn 

là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ 

hình thức tin kính, nhưng chối bỏ 

quyền năng của sự tin kính đó. 

Con hãy tránh xa những loại người 

như thế” (II Ti-mô-thê 3:2-5).

Trong thời đại mà việc yêu bản 

thân được chấp nhận một cách 

rộng rãi, thì mối quan hệ giữa tình 

yêu vị kỷ và sự vô cảm của con 

người tăng dần. Khi quá tập trung 

về bản thân thì người ta khó quan 

tâm đến những người chung 

quanh họ, thậm chí những người 

thân yêu. Cách sống đặt “tôi là 

trước nhất” dẫn đến vô số ý nghĩ 

và hành động sai lầm. Như trong 

hôn nhân, nếu cha mẹ chỉ nghĩ đến 

lợi ích cá nhân để dẫn đến ly dị, thì 

sự an ninh và niềm tin vào gia đình 

của con cái sẽ bị đánh mất. Hệ quả 

thậm chí có thể ảnh hưởng đến đời 

sống tâm linh của chúng về sau. 

Tiếc thay, điều này cũng đang diễn 

ra rất nhiều trong Hội thánh. 

Phao-lô ý thức việc quá yêu bản 

thân mình có thể dẫn đến sự ngoại 

tình đức tin nơi Chúa. Nhiều 

người “giữ hình thức tin kính, 

nhưng chối bỏ quyền năng của sự 

tin kính” (câu 5). Họ thích hô hào 

và đi theo đường lối nhân văn của 

thế tục. Vì đặt lợi ích con người 

trên hết, họ ủng hộ phá thai vì thể 

hiện quyền phụ nữ, ủng hộ đồng 

tính vì coi là quyền con người. 

Những điều này đi ngược lại giá trị 

của sự sáng tạo và sự cứu chuộc mà 

Đấng Christ đã đến, chịu chết và 

sống lại để cứu nhân loại.

Như vậy, việc cổ suy cho nhân 

văn - thế tục theo hướng này được 

xem như một hệ thống tư tưởng 

đặt lợi ích con người trên hết.  Dần 

dần, nó trở thành châm ngôn sống, 

và nền tảng đức tin nơi Đức Chúa 

Trời và Lời Kinh Thánh cũng bị loại 

bỏ. Tư tưởng này đang ăn sâu vào 

các khía cạnh của xã hội, kể cả 

những người mang danh Cơ Đốc 

nhân. Rõ ràng, cách sống tự kỷ là 

một sự lừa dối nguy hiểm. Đây là 

mưu kế của ma quỷ để kéo chúng 

ta xa khỏi một tình yêu khác, tình 

yêu vị tha của Đức Chúa Trời.

 

Một tình yêu hoàn toàn khác 

biệt với tình yêu vị kỷ là tình yêu vị 

tha - tình yêu hy sinh của Đức 

Chúa Trời sẵn sàng giáng sinh làm 

người, là nền tảng của tình yêu Cơ 

Đốc. Lý do là vì sự sinh của Đấng 

Christ đã mở đầu cho việc hàn gắn 

sự phân rẽ giữa Đức Chúa Trời và 

con người. Cốt lõi của tình yêu 

Giáng sinh được sứ đồ mệnh danh 

là người Chúa yêu viết như vậy: 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế 

gian đến nỗi đã ban Con Một của 

Ngài, hầu cho hễ ai tin Con Ấy 

không bị hư mất mà được sự sống 

đời đời” (Giăng 3:16). Chúa giáng 

sinh bày tỏ về tình yêu vĩ đại mà 

II. TÌNH YÊU VỊ THA   
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Đức Chúa Trời đã hy sinh cho toàn 

thể nhân loại. Bản chất tình yêu đó 

là vô kỷ, là sống cho người khác.

Người ta thường nói về ngày 

giáng sinh này thiếu đi chủ từ. Ai 

đã giáng sinh? Những câu nói trên 

môi, thiệp mừng, hay trang trí nếu 

chỉ là lời chúc giáng sinh thì chỉ là 

vô nghĩa nếu bỏ đi chủ từ “Đức 

Chúa Giê-xu Christ”.

 

Đối tượng của tình yêu vị tha là 

nhân loại. Hình ảnh chiều ngang 

của thập tự giá như Đức Chúa Giê-

xu đang mở rộng vòng tay để chào 

đón cả thế giới trở về cùng Đức 

Chúa Trời. Câu Kinh Thánh Giăng 

3:16 không chỉ dành cho các thân 

hữu chưa nhận thức về tình yêu của 

Chúa. Câu Kinh Thánh này dành 

cho tất cả mọi người đang sống và 

thụ hưởng những ơn lành mà Đức 

Chúa Trời ban cho cá nhân, gia 

đình, Hội thánh. “Vì Ngài khiến 

mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian 

ác lẫn người lương thiện, ban mưa 

cho người công chính lẫn người bất 

chính” (Ma-thi-ơ 5:45b). Mọi người 

đều là đối tượng tình yêu của Chúa, 

ngay cả khi người ta không chấp 

nhận điều đó. 

Điều kiện để nhận tình yêu vị 

tha của Đức Chúa Trời là tin. Tin là 

1. Đối tượng của tình yêu vị tha

2. Điều kiện để nhận tình yêu vị 

tha

một thái độ đặt niềm tin có cơ sở 

vào một con người hay điều gì đó 

và sẽ còn tiếp diễn. Đức Chúa Trời 

mong muốn con người tin vào 

Chúa. Chúng ta đã tin như thế nào 

vào Chúa? Niềm tin đó có đang 

tăng trưởng theo sự hiểu biết của 

chúng ta về Chúa không? 

Nếu chỉ “giữ hình thức tin kính, 

nhưng chối bỏ quyền năng của sự 

tin kính”, đức tin của chúng ta sẽ bị 

mai một và còn hình thức mà thôi. 

Người tin Chúa sẽ không thể 

trưởng thành hay kết quả cho 

Chúa. Chúng ta sẽ bị dậm chân tại 

chỗ về kiến thức Chúa giáng sinh, 

nhưng không nhận biết chân lý 

trong sự giáng sinh của Đức Chúa 

Giê-xu Christ. Với tôi, trong mỗi 

vòng hoa Giáng sinh đều có hình 

ảnh Mão gai thể hiện sự hy sinh của 

Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá vì 

tội lỗi của chúng ta. Vì sự giáng sinh 

của Chúa đã khơi màu “bình an 

dưới đất và ân trạch cho loài người”, 

để rồi con người có cơ hội nhận 

được sự tha tội, hàn gắn lại mối liên 

hệ bị gãy đổ với Đức Chúa Trời tại 

chân thập tự giá, nơi Đấng Christ hy 

sinh chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. 

Do đó, sự giáng sinh của Chúa có 

một mục đích quan trọng là chúng 

ta cần lớn lên trong tâm linh để sống 

như ý nghĩa quà tặng của Chúa.

Giữ lấy tình yêu là điều ai cũng 

 3. Làm sao giữ lấy tình yêu vị tha? 
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muốn làm và muốn nhận. Khi 

nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, 

chúng ta cần hiểu rõ tình yêu đó là 

gì? Đó là sự cứu rỗi.

Sâu xa hơn việc giải thoát con 

người khỏi đau buồn tuyệt vọng, 
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trở nên lơ là việc nuôi dưỡng đời 

sống tin kính cho được tăng 

trưởng và nên thánh. Chúng ta 

được nhắc nhở tránh xa nếp sống 

không công bình, ganh đua, say 

sưa mê ăn uống, hờn giận, thờ 

hình tượng, ngoại tình, chửi rủa, 

chắc bóp... (I Cô-rinh-tô 6:9-10, Ga-

la-ti 5:21, Ê-phê-sô 5:5).

 

Sự giáng sinh và sự chết của 

Chúa trên thập tự giá không chỉ 

chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi trong 

quá khứ mà còn cứu chúng ta khỏi 

tội lỗi trong hiện tại, để sống thánh 

khiết đổi mới giống như Đức Chúa 

Giê-xu. Đây là món quà tình yêu mà 

Chúa giáng sinh để chúng ta tiến 

đến sự sống đời đời trong Chúa. 

Chăm chỉ tiến bước trên hành 

trình nên thánh là thái độ đúng 

đắn khi chúng ta đứng trước món 

quà của tình yêu vị tha mà Đức 

Chúa Trời ban cho. Nguyện Chúa 

ban giúp đỡ để chúng ta cùng 

nhau sống hằng ngày đẹp lòng 

yêu thương của Chúa. - ĐN

III. KẾT LUẬN
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sự cứu rỗi giải phóng tâm linh và 

linh hồn con người khỏi những 

trói buộc của tội lỗi và án phạt của 

sự chết, để nhận được sự sống vĩnh 

hằng của Đức Chúa Trời. Chúng ta 

có thể được giải cứu khỏi bệnh tật, 

lo âu, khó nguy, nhưng bản chất 

của cuộc sống là phải đối diện với 

những điều đó, và cuối cùng mọi 

người đều sẽ chết. Tuy nhiên, sự 

cứu rỗi của Chúa là một quá trình 

tiệm tiến mọi lúc mọi nơi và kéo dài 

cho đến khi chúng ta về gặp Chúa.  

Đức Chúa Giê-xu Christ đã 

giáng sinh, đã chết và sống lại để 

cứu rỗi chúng ta bằng chính sinh 

mạng của Ngài. Như sứ đồ Phao-lô 

đã viết: “Vì trong Đấng Christ, 

chúng ta được cứu chuộc bởi huyết 

Ngài, được tha tội theo sự phong 

phú của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 

1:7). Vì vậy, khi tin vào món quà (sự 

ban cho) của Đức Chúa Trời trong 

ngày giáng sinh và sự cứu rỗi của 

Đấng Christ trên thập tự giá, 

chúng ta không thể dừng lại tại đó. 

Tin vào tình yêu vị tha của Chúa là 

tiến bước vào quá trình nên thánh 

bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta 

lắng nghe và vâng phục Chúa để 

không bị dẫn dụ vào lối sống vị kỷ, 

quá yêu bản thân, và quên đi ý 

nghĩa đúng đắn của việc mừng 

Chúa giáng sinh.

Kinh Thánh cảnh báo chúng ta 

đừng coi thường tình yêu vị tha và 

sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà 
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Đường về CỐ HƯƠNG

Chiều giăng gió lộng thương ca,

Đón người viễn xứ bôn ba lối về

Phúc trình nguyên quán thôn quê.

Đường đi trăm dặm, nghìn bề âu lo.

Gió lùa manh áo co ro:

“Tựa vai anh nhé!” – thương cho càng gần. 

Dù mai là những bâng khuâng

Giữa đồng cung sáng một vầng thiên lương.

Tóc mây vờn bóng triêu dương

Thương gia đình trẻ dõi đường về quê. 

Nghĩa chồng, tình vợ, câu thề,

Lòng ôm Tạo hóa, vỗ về yêu thương.

Hành trang cố lý dặm trường,

Gió lay bờ ngạn vô thường hôm qua.

Sương giăng cồn cát la đà

Chờ cho quang tạnh, mái nhà yên vui.

Ai đi nặng nợ ngược xuôi?

Ai về mà đón tin vui giáng trần?

Ta cùng Ngài giữa gian truân.

Trắng tay?! Mất mát?!... Nguyện cần Chúa thôi! 

Lưỡng Quảng
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Dậy
sớm !

Nghe tịch lặng một sớm mai thủy mặc,

Ánh mặt trời đang dần hé dung nhan.

Mảnh pha lê nho nhỏ đẹp ngỡ ngàng

Đang tỏa sáng mang hừng đông thức dậy.

Gió thanh khiết mang đời đi gột tẩy.

Cõi hư trược đang xóa bỏ vết nhơ,

Đạo thành nhân mong manh buổi trẻ thơ.

Tròn xoe mắt ngắm khung trời... Ngưỡng mộ!

Tiếng chim hót thay cho lời thổ lộ,

Vóc bình minh đẹp u nhã trang đài.

Có một sáng tâm hồn được hoài thai,

Hòa bình với Trời cao không vướng bận.

Có ai thức? Có nhìn thấy tường tận?

Sáng hôm nay, trong veo đến lạ lùng.

Có thức sớm? Có cảm thấy bâng khuâng?

Môi chợt mỉm, một nụ cười đẹp nhất...

Đấng Lạ lùng là Con Trời duy nhất.

Mang bình an, ban cứu rỗi nhân sinh.

Đêm Giáng sinh khơi ngọn lửa tâm linh,

Bình minh đến sáng mặt trời rực rỡ. 

Triều Âm



GIAI ĐIỆU THẦN HỌC

Mục sư Nguyễn Văn Đại 

?
BÀ MA-RI
có đồng trinh TRỌN ĐỜI
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Nhân mùa lễ Giáng sinh, 

chúng ta cùng bàn về một 

nhân vật trong đêm Giáng sinh. 

Đó là bà Ma-ri. Rõ ràng, bà là một 

trinh nữ được ơn. Đức Chúa Trời 

đã lựa chọn bà để góp phần trong 

chương trình cứu rỗi nhân loại, 

bằng cách đưa Chúa Cứu thế vào 

đời bởi quyền năng Đức Thánh 

Linh phủ bóng trên bà. Ma-ri đã 

sanh hạ Hài nhi Giê-xu trong câu 

chuyện hết sức lạ lùng và kỳ diệu. 

Qua Kinh Thánh chúng ta sẽ hiểu 

rõ phép lạ đã diễn ra như thế nào. 

Nhờ đó, chúng ta cần nhìn lại sự 

suy tôn quá mức và niềm tin sai 

lệch về bà Ma-ri là Đức Mẹ đồng 

trinh trọn đời.

Chúng ta cũng không hiểu xuất 

phát từ đâu mà khi nói đến sự khác 

biệt giữa đạo Tin Lành và Công 

giáo La Mã thì mọi người hay cho 

rằng đạo Tin Lành không tin Đức 

Mẹ đồng trinh. Thật ra, người Tin 

Lành tin theo Kinh Thánh vì biết 

rằng bà Ma-ri đã thai nghén Đức 

Chúa Giê-xu khi bà còn đồng 

trinh. Như tiên tri Ê-sai đã cho biết, 

“chính Chúa sẽ ban cho các ngươi 

một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ 

mang thai, sinh một con trai và đặt 

tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). 

Câu Kinh Thánh đã được lập lại 

trong Ma-thi-ơ 1:23.

Như vậy, người Tin Lành tin 

rằng bà Ma-ri đồng trinh cho đến 

khi sanh ra Đức Chúa Giê-xu. 

Nhưng chúng ta cũng tin rằng, sau 

đó bà cũng sống giống như những 

người phụ nữ có chồng khác. Kinh 

Thánh cho biết: “Chẳng có sự cứu 

rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới 

trời chẳng có danh nào khác ban 

cho loài người, để chúng ta nhờ đó 

mà được cứu” (Công Vụ 4:12). 

Điều này có nghĩa là ngoài Đức 

Chúa Giê-xu không có người nào 

khác ban cho chúng ta sự cứu rỗi. 

Vì vậy, giả sử bà Ma-ri có thật sự 

không hề gần gũi người nam nào 

trọn đời mình, thì vai trò của bà 

trong niềm tin đạo Tin Lành vẫn 

không hề thay đổi. Sự thai dựng 

Đức Chúa Giê-xu trong lòng một 

trinh nữ là công việc diệu kỳ của 

Đức Thánh Linh, chớ không phải 

của chính bà Ma-ri (Lu-ca 1:35). Dù 

vậy, bà đã nêu một gương sáng cho 

chúng ta về sự thuận phục và tin 

cậy Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 12:46 chép, “khi Đức 

Chúa Giê-xu còn đang nói với 

đoàn dân thì mẹ và các em Ngài 

đến, đứng ở ngoài và tìm cách nói 

chuyện với Ngài”. Có nghi vấn cho 

rằng người thời đó hay đặt tên 

theo dòng họ và có thể đây là một 

bà Ma-ri khác. Tuy nhiên, Kinh 

Thánh ghi rất rõ “mẹ và các em 

Ngài đến, đứng ở ngoài”. Tại đây 

không hề đề cập đến một nhân vật 

Ma-ri nào khác, mà chỉ trình bày về 

“mẹ và các em” của Chúa. Những 

câu tiếp theo trong câu chuyện đã 
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lúc đầu không xảy ra thì tới thời 

điểm về sau sẽ xảy ra.

Một câu Kinh Thánh nữa cho 

chúng ta biết bà Ma-ri còn có thêm 

con. “Nàng sinh con trai đầu lòng, 

lấy khăn bọc con mình đặt nằm 

trong máng cỏ” (Lu-ca 2:7). Nếu bà 

Ma-ri đồng trinh trọn đời, thì chắc 

chắn Hội thánh Đầu tiên sẽ không 

chấp nhận câu Kinh Thánh này. 

Sách Lu-ca xuất hiện vào thời gian 

khá lâu sau khi Đức Chúa Giê-xu 

về trời và được chấp nhận rộng rãi. 

Cho nên, khó có sự nhầm lẫn cơ 

bản về thân thế của Đức Chúa Giê-

xu đang khi Cơ Đốc giáo đã phát 

triển rộng rãi và bị nhiều người soi 

mói. Do đó, chúng ta có thể khẳng 

định, sau khi sinh Đức Chúa Giê-

xu, bà Ma-ri tiếp tục sống với ông 

Giô-sép và có thêm những người 

con. Có ít nhất hai lần tên những 

người em của Đức Chúa Giê-xu đã 

được nêu ra (xem Mác 6:3 và Ma-

thi-ơ 13:54-56). 

Vì vậy, giáo lý “Đức Mẹ Ma-ri 

đồng trinh trọn đời” không đồng 

quan điểm với Kinh Thánh.

Xin đừng hiểu lầm rằng người 

theo đạo Tin Lành không tôn trọng 

bà Ma-ri. Qua Lời Chúa, người Tin 

Lành tôn kính bà Ma-ri trong 

phạm vi là người Chúa chúc 

phước, mà không phải là thần 

thánh hay là mẹ đời đời của Đức 

Chúa Trời và có quyền hành như 

Chúa. Bà Ma-ri là một người được 

một lần nữa nhắc về mẹ và em trai 

và em gái của Chúa. Trong sự hiểu 

biết của người cùng làng thời đó, 

thì bà Ma-ri và các người con của 

bà hẳn là “mẹ và các em” của Đức 

Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Giê-xu 

đã dùng cơ hội này để phân tích 

cho họ biết rằng, mối quan hệ ruột 

thịt đó không phải là gia đình duy 

nhất của Chúa. Ngài chỉ tạm thời 

sanh ra và lớn lên trong gia đình 

của bà Ma-ri qua chương trình cứu 

rỗi của Đức Chúa Trời. Về bản chất 

thần tánh, Đức Chúa Giê-xu là 

Ngôi Hai của Đức Chúa Trời giáng 

trần trong nhục thể con người. 

Ngoài ra, Hội thánh Đầu tiên 

đã trưng dẫn một bằng chứng khác 

về việc bà Ma-ri đã sanh thêm con 

sau khi có Đức Chúa Giê-xu. Sứ đồ 

Phao-lô đã có nhắc đến, “tôi không 

gặp một sứ đồ nào khác, ngoài Gia-

cơ là em của Chúa” (Ga-la-ti 1:19). 

Như vậy, chúng ta cần phân biệt 

rõ, bà Ma-ri vẫn còn là trinh nữ cho 

đến khi sanh ra Đức Chúa Giê-xu. 

Trong Phúc âm Ma-thi-ơ đã trình 

bày, “khi tỉnh giấc, Giô-sép thực 

hiện đúng như điều thiên sứ của 

Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm 

vợ, nhưng không ăn ở với nàng 

cho đến khi nàng sinh một con trai 

và đặt tên là Giê-xu” (Ma-thi-ơ 

1:24-25). Chúng ta chú ý đến từ 

ngữ ở đây, “cho đến khi” (trong 

nguyên văn chỉ là một chữ). Chữ 

nầy nghĩa là việc được trình bày 
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ơn và được chọn lựa vào chương 

trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 

Chúa đã dùng bà để cưu mang 

Đức Chúa Giê-xu bước vào cõi trần 

gian như một con người thực thụ. 

Tuy nhiên, người Tin Lành tin theo 

những gì Kinh Thánh bày tỏ về bà 

Ma-ri. Qua đó, đời sống của bà là 

một gương mẫu đức tin mà chúng 

ta cần noi theo. - NVĐ
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NHỮNG NGƯỜI NỮ TRONG KINH THÁNH

Lời Tòa soạn: Trải qua dòng lịch sử 

nhân loại, sự hiện diện của phụ nữ 

luôn đóng vai trò quan trọng trong 

chương trình cứu rỗi của Đức Chúa 

Trời. Kinh Thánh ghi lại những người 

nữ có tên tuổi nổi bật, những người 

phụ nữ vô danh, thậm chí cả những 

người nữ chỉ được nhắc đến chung 

trong tập thể. Trong số này, chúng tôi 

xin chia sẻ về nữ tiên tri An-ne và 

tâm tình của bà. 

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Tiên tri An-ne được nhắc đến ở 

phúc âm Lu-ca 2: 36-38 là một 

trong sáu nữ tiên tri mà Tân Ước đã 

đề cập, bao gồm: bốn con gái của 

Chấp sự Phi-líp (Công Vụ 21:9), và 

Giê-sa-bên, người phụ nữ tự xưng 

mình là nhà tiên tri (Khải Huyền 

2:20). Trong Kinh Thánh tiếng Việt, 

tên gọi của nữ tiên tri An-ne trùng 

với mẹ của tiên tri Sa-mu-ên (I Sa-

mu-ên 1, 2). Tuy nhiên, xét theo 

nguyên ngữ, Cựu Ước được viết 

bằng tiếng Do Thái nên tên gọi của 

mẹ Sa-mu-ên được phiên âm ra 

tiếng Anh là Hannah, trong khi 

Tân Ước được viết bằng tiếng Hy 

Vasiliki Limberis

Nữ Tiên Tri An-ne, 

tranh của Rembrandt (1659)

AN-NENữ tiên tri

Lạp nên tiếng Anh dịch là Anna. 

Khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, cả 

hai đều được gọi là An-ne và cùng 

có nghĩa là “ân điển”.

Trong sách Tin lành Lu-ca, các 

tiên tri, cả nam lẫn nữ, đều có vị trí 

nổi bật, vì họ sở hữu ân tứ thuộc 

linh chỉ ban cho một số ít người 

được chọn. Khả năng nói tiên tri là 

“ân tứ”, nên chúng ta có thể phần 

nào ngầm hiểu tên gọi của bà 

Anna, có nghĩa là “ân điển”.  Khi 

được ban cho ân tứ nói tiên tri này, 

người phụ nữ đó sẽ phải giữ trinh 

tiết của mình. Vì thế, đây là đặc ân 

được Chúa ban cho các trinh nữ 
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hoặc góa phụ.

Câu chuyện kể về nữ tiên tri An-

ne đã kết thúc trình thuật về sự ra 

đời đặc biệt của Giăng Báp-tít và về 

thời ấu thơ của Đức Chúa Giê-xu 

trong phúc âm Lu-ca. Những sự ra 

đời này đều kỳ diệu và có cùng 

chung công thức: một cặp đôi. 

Người nam và người nữ đều nhận 

được sự hướng dẫn và ban phước 

của Chúa. Cả đôi vợ chồng Xa-cha-

ra - Ê-li-sa-bét và Giô-sép - Ma-ri 

đều được Chúa thăm viếng Chúa 

để làm thành chương trình cứu rỗi 

của Ngài. Do đó, phần kết của trình 

thuật về hai sự ra đời đặc biệt này, 

theo cách ghép nối văn học của Lu-

ca, nữ tiên tri An-ne tương ứng với 

nhà tiên tri Si-mê-ôn theo mối liên 

hệ của từng cá nhân này với Chúa. 

Cả Si-mê-ôn và An-ne đều được 

Ngài mặc khải về sự giáng sinh của 

Đức Chúa Giê-xu Christ theo cách 

riêng cho mỗi người. 

Sau khi Đức Chúa Giê-xu ra 

đời, Ma-ri và Giô-sép đáp ứng hai 

(một cặp) yêu cầu nghi lễ của 

người Do Thái dành cho con trẻ: 

phép cắt bì và phép thanh tẩy.  Khi 

Ma-ri, Giô-sép và Đức Chúa Giê-

xu đi vào đền thờ, nhà tiên tri mù 

Si-mê-ôn “nhìn thấy” Đức Chúa 

Giê-xu, Ông ca ngợi Đức Chúa Trời 

qua hình ảnh Hài nhi Giê-xu là 

Đấng Cứu rỗi trong bài cầu 

nguyện của mình. An-ne cũng ca 

ngợi Chúa và tuyên bố với mọi 

người rằng Đức Chúa Giê-xu 

chính là Đấng Cứu rỗi thành Giê-

ru-sa-lem cho những ai đang trông 

mong.

Trước giả Lu-ca đã dành chỗ 

trình bày khá chi tiết về nữ tiên tri 

An-ne trong hình ảnh của một 

người góa phụ trung trinh với 

chồng và trung tín với Chúa. Điều 

này làm gợi nhớ đến nữ anh hùng 

Judith của văn hóa Do Thái, mặc 

dù Kinh Thánh không có đề cập 

đến tên người này (Các sách Thứ 

K i n h  c ủ a  n g ư ờ i  D o  T h á i  

[Aporyphal và Deuterocanonical 

Book] có đề cập đến bà Judith, 

thậm chí dành riêng một quyển 

mang tên bà này). Phúc âm Lu-ca 

liên tục dành vị trí đặc biệt khi đề 

cập đến hình ảnh những góa phụ. 

Họ được nhắc đến không phải vì 

hoàn cảnh đáng thương, nhưng vì 

đời sống họ là những tấm gương 

sáng về đức tin và lòng kính mến 

Chúa. Bà An-ne làm vợ chỉ được 

bảy năm trước khi chồng bà qua 

đời. Mặc dù, chỉ nhắc sơ lược về 

nguyên quán của bà rằng, “nữ tiên 

tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, 

về bộ tộc A-se” (câu 36), nhưng 

trong phần trình bày về hoàn cảnh 

sống, thì Lu-ca giới thiệu một cách 

chi tiết về đời sống và đức hạnh 

của nữ tiên tri này, thay vì nói đến 

cha, chồng hoặc các con (nếu có) 

của bà. Khi gặp Đức Chúa Giê-xu, 

bà đã được tám mươi bốn tuổi.  
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Thật hiếu kỳ, Lu-ca cho chúng 

ta biết rằng bà An-ne “chẳng hề rời 

khỏi đền thờ”. Tại đây, bà kiêng ăn 

và cầu nguyện. Người phụ nữ tin 

kính này có thể đã sống và sinh 

hoạt tại khu vực dành cho nữ giới 

trong khuôn viên của đền thờ Giê-

ru-sa-lem suốt một thời gian rất 

dài. Tuy nhiên, điều này rất khó 

kiểm chứng vì không có nguồn sử 

liệu khác chứng minh cặn kẽ chi 

tiết về một người phụ nữ đã sinh 

hoạt và làm việc trong đền thờ như 

bà ở thời điểm đó. Tuy nhiên, 

chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh 

đã soi dẫn Lu-ca trình bày về nữ 

tiên tri An-ne cách chân thật nhất 

theo nguồn sử liệu mà ông có 

được. Đặc biệt, điều này thể hiện 

rõ mối quan tâm về thân phận góa 

bụa khổ hạnh để phụng sự Đức 

Chúa Trời được trình bày trong 

phúc âm Lu-ca. 

Nhìn xa hơn trong lăng kính 

này, việc Lu-ca đề cập đến vai trò 

ca ngợi Chúa của nữ tiên tri góa 

phụ An-ne đến các đọc giả của 

phúc âm Lu-ca, cho thấy phẩm trật 

và mối liên hệ khắng khít giữa các 

góa phụ đối với công tác thờ 

phượng, phục vụ Chúa trong thời 

kỳ Hội thánh Đầu tiên. - VL
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SỐNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Đoàn Hồng Ân

cách lạnh mạnh, xử lý sai cách, 

những ảnh hưởng tiêu cực kéo 

theo sẽ vô cùng lớn.  Nỗi đau dù 

nhỏ hay lớn cũng có sức công phá 

vô cùng lớn đối với con người, 

chúng không chỉ huỷ hoại tâm trí, 

tấm lòng và cảm xúc mà xa hơn là 

phá huỷ các mối quan hệ, sức khỏe 

và cuộc đời của người đó.

Tuy nhiên, hiện thực và cuộc 

sống vô cùng khắc nghiệt nên ai 

cũng phải trải qua nỗi đau lớn nhỏ 

khác nhau. Không ai có thể né 

tránh nỗi đau, chỉ là khi trải qua ta 

phải xử lý như thế nào. Vì không 

có nỗi đau, con người sẽ không thể 

Nỗi đau như một cái dầm nhỏ 

nhưng tác động của nó lại 

không hề nhỏ. Và cái dầm nhỏ bé 

đó lại không dễ dàng lấy ra khỏi cơ 

thể nếu không biết cách. Cái dầm 

bé nhỏ, vì nhỏ nên đôi khi bị xem 

nhẹ nhưng lại có thể làm tổn 

thương và hoại tử cả một vùng da 

lớn. Có người lựa chọn để đối diện 

và đem ra khỏi cơ thể, nhưng có 

người chấp nhận sống chung mãi 

cho đến khi vết thương càng ngày 

càng lớn, sự tổn thương đang dần 

mưng mủ và hoại tử thì mới tìm 

cách để xử lý. Vì không phải ai 

cũng biết cách xử lý nỗi đau một 
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trưởng thành.

Là một người mẹ chăm con 

nhỏ, tôi hiểu được nỗi lo chung của 

các bà mẹ có con nhỏ là sợ con 

mình bệnh. Hầu hết các bà mẹ vì 

nỗi lo lắng đó nên sẽ tìm cách để 

bảo vệ con mình như cố gắng giữ 

một môi trường “vô trùng” cho 

con, trời mưa thì không được ra 

ngoài, nắng thì phải ở trong nhà, 

không được chơi dơ, nghịch bẩn, 

không được thế này, không được 

thế kia. Nhưng có một thực tế cho 

thấy, những đứa trẻ sáng giăng 

nắng chiều dầm mưa lại khoẻ 

mạnh hơn những đứa trẻ được bao 

bọc quá kỹ. Khi bao bọc trẻ quá kỹ, 

ta đã vô tình đánh mất cơ hội để hệ 

miễn dịch trong trẻ có khả năng 

nổi dậy chiến đấu, và vì mãi ngủ 

quên không được kích hoạt nên 

những đứa trẻ ít bệnh vặt khi nhỏ 

lớn lên đề kháng cũng sẽ yếu hơn 

và dễ mắc những bệnh nguy hiểm 

hơn. Cũng như vậy, nỗi đau không 

đáng sợ, nhưng mãi sống trong nỗi 

đau mới đáng sợ vì nỗi đau được 

xử lý đúng cách sẽ giúp con người 

mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Thế thì, làm thế nào để ta có thể 

có được những kháng thể lành 

mạnh khi đối đầu với những nỗi 

đau? Làm thế nào để đi qua nỗi đau 

mà không lọt vào hố sâu của nó? 

“Dù khi con đi trong trũng 

bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa 

nào, vì Chúa ở cùng con. Cây 

trượng và cây gậy của Chúa an ủi 

con” (Thi Thiên 23:4). Kinh Thánh 

cho chúng ta thấy với sự hiện diện 

của Chúa, chúng ta có thể đi qua 

khỏi (đi vào rồi đi ra khỏi) chứ 

không hề bị mắc kẹt lại trong 

thung lũng của sự chết.

Sau đây là những bước để xử lý 

nỗi đau một cách lành mạnh:

 

Người mang nỗi đau trong 

người thường hay phủ nhận họ 

đang tổn thương, vì họ muốn 

chứng minh rằng mình mạnh mẽ. 

Hoặc ở một góc độ khác, họ đang 

trốn tránh. Vì vậy, nhận diện ra nỗi 

đau, chấp nhận một thực tế rằng 

“tôi đang bị tổn thương” là bước 

đầu tiên trong tiến trình của sự 

chữa lành.

 

Có rất nhiều người trong chúng 

ta thường để vết thương này 

chồng lên vết thương khác mà 

không tìm cách chữa lành. Đến 

cuối cùng lại nhầm tưởng lý do 

mình bị tổn thương là do những 

người thân yêu bên cạnh.

Tôi từng tư vấn cho một cô bé 

trong mối quan hệ với bạn trai, cô ấy 

luôn cảm thấy tổn thương khi bạn 

trai có sự quan tâm đến những 

người nữ khác. Dù đã bày tỏ rõ ràng 

với bạn trai, nhưng cô cho rằng bạn 

trai cô đã không quan tâm cô đủ 

1. Nhận diện nỗi đau

2. Tìm hiểu nguyên nhân
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nên hết lần này đến lần khác làm cô 

tổn thương. Sau những chia sẻ với 

tôi, cô ấy cũng đã nhận ra rằng 

người bạn trai không phải là 

nguyên nhân của sự tổn thương, vì 

anh ấy đã vô cùng cẩn thận và rạch 

ròi trong các mối quan hệ khác giới. 

Nhưng, vì là trưởng nhóm nên bạn 

trai có trách nhiệm thăm hỏi các 

thành viên của mình. Tuy nhiên, 

trong những lần giao tiếp với các 

bạn nữ khác người bạn trai đều 

mang cô ấy vào trong cuộc nói 

chuyện để đảm bảo sự an toàn cho 

bản thân và tăng độ tin tưởng cho 

bạn gái. Nhưng cô không thể thoát 

ra khỏi cảm giác bất an và tổn 

thương nên cuối cùng muốn huỷ 

hôn vì cảm thấy tổn thương và 

không thể tin tưởng. Sau cùng, càng 

đi sâu, chúng tôi đã nhận định được 

nỗi đau mà cô gái này đang mang 

chỉ là kết quả của một tấm lòng 

không được chữa lành trong quá 

khứ. Cha cô đã lừa dối mẹ cô và bỏ 

rơi mẹ con cô. Sự tổn thương mà 

người cha để lại trong quá khứ đã 

khiến cô nghi ngờ và không thể tin 

tưởng bất kỳ một người đàn ông nào 

nữa, dù cho người đó yêu thương cô 

bao nhiêu. Xử lý được nỗi đau trong 

quá khứ, thì những nỗi đau của hiện 

tại mới có thể xoá bỏ.

Tìm được đúng nguyên nhân 

của nỗi đau là bước cần thiết thứ hai 

trong tiến trình của sự chữa lành.

 

Quyết định buông bỏ là bước 

mà nhiều người bị mắc kẹt lại. Họ có 

thể nhận diện được nỗi đau, biết 

3. Quyết định buông bỏ. Tha thứ 

và nhận lãnh sự tha thứ.
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được nguyên nhân, nhưng buông 

bỏ là điều không dễ dàng. Sau bao 

nhiêu năm gặm nhấm nỗi đau, nỗi 

đau trở thành một phần của cuộc 

sống. Khi để nỗi đau trở nên điều gì 

đó quen thuộc, nó khiến người đó 

trở nên thích làm nạn nhân hơn là 

đứng dậy tha thứ và bước đi. Chìa 

khoá để có thể thoát khỏi ngục tù 

của sự tổn thương là tha thứ. Tuy 

nhiên có những người muốn thoát 

ra khỏi những đau đớn đang dằn 

vặt nhưng lại không có dũng khí để 

mở cánh cửa hạnh phúc dù là họ 

đang cầm trong tay chìa khoá.

Tha thứ không phải là cảm giác, 

nhưng là quyết định. Khi bạn 

quyết định tha thứ, dù cảm xúc của 

bạn chưa thể tha thứ nhưng khi 

đứng lên và quyết định thì bạn đã 

kích hoạt được bước khởi đầu của 

sự tha thứ. Hãy nhớ rằng khi Môi-

se bước xuống nước, biển đỏ mới 

rẽ ra. Cũng vậy, khi bạn bắt đầu 

hành động, thì mặc cho nhiều cảm 

xúc dao động như thế nào, con 

đường phía trước sẽ mở ra cho bạn.

Tha thứ là để giải thoát cho 

chính bản thân mình. Dù bạn đang 

mang nỗi đau to lớn ra sao, nhưng 

bạn có thể làm được. Bạn có thể tha 

thứ vì có một Đấng đã tha thứ cho 

bạn. Hãy nhận lãnh sự tha thứ từ 

Đức Chúa Trời. “Chúng ta yêu 

thương vì Chúa đã yêu thương 

chúng ta trước” (I Giăng 4:19). Bạn 

có thể tha thứ vì Ngài đã tha thứ 

cho bạn trước. Bạn có thể yêu vì 

Ngài yêu bạn trước. Vì bởi chính 

Ngài là tình yêu, nên hãy nhớ rằng 

sức mạnh của sự tha thứ chính là 

tình yêu. Vậy nên đừng bỏ lỡ nó.

 

Chữa lành không phải là một 

thời khắc, nhưng nó là một quá 

trình. Không phải “tôi cần được 

chữa lành” là được chữa lành tức 

khắc, nhưng mà là bước vào tiến 

trình để được chữa lành.

Mới hôm qua thôi, con trai tôi bị 

té và bị tét cằm. Bác sĩ cho 2 phương 

án lựa chọn: Một là may vết thương, 

hai là dán sinh học. May thì phải 

tiêm thuốc tê và dùng đến kim chỉ, 

nghe rất hoảng. Dán sinh học thì 

đơn giản hơn. Sau khi rửa vết 

thương, chỉ cần dùng keo sinh học 

trong y khoa để dán vết thương lại 

là hoàn thành. Tất nhiên, chúng tôi 

chọn phương án hai cho bé vì 

nhanh hơn, cũng không gây đau 

đớn gì. Nghe qua thì rất đơn giản, 

nhưng không phải dán keo vào là sẽ 

lành lặng ngay lập tức như chưa 

từng có vết thương nào. Dù 

phương pháp nào thì cũng cần phải 

có thời gian theo dõi, băng bó, uống 

thuốc theo đơn và làm theo những 

yêu cầu bắt buộc để bảo vệ vết 

thương. Tất nhiên phải thực hiện 

nghiêm túc theo liệu trình cho đến 

khi bác sĩ tháo băng.

4. Bước vào tiến trình của sự chữa 

lành

Nguyệt san 04   |   12/2021216



Ví dụ trên minh hoạ rằng, 

không có một công thức nào, hay 

một phương cách nào có thể chữa 

lành vết thương ngay lập tức. Tất 

cả đều phải có tiến trình và người 

bị thương phải tuân thủ thực hiện 

theo tiến trình đó.

Chữa lành nỗi đau cũng vậy. 

Tiến trình của sự chữa lành cần có 

thời gian và làm theo đúng nguyên 

tắc. Tiến trình xảy ra nhanh hay 

chậm tùy thuộc vào tiến độ thực 

hiện của bạn. Bước vào tiến trình 

của sự tha thứ nghĩa là mỗi ngày 

bạn cần:

- Thay đổi tâm trí;

- Kiểm soát những cảm xúc tiêu 

cực;

- Học các kỹ năng xử lý vấn đề;

- Phục hồi và thêm năng lượng 

bằng sự cầu nguyện.

 

Có một điều chắc chắn rằng, 

bạn không thể tự mình chữa lành 

vết thương bên trong người mình. 

Vết thương càng sâu trong thân 

5. Yêu cầu sự hỗ trợ

thể, tiến trình chữa lành càng cần 

tinh tế hơn. Sự hỗ trợ trong quá 

trình điều trị là điều cần thiết. Để 

tiến trình chữa lành diễn ra liên tục 

và không bị ngắt quãng, bạn cần có 

người hướng dẫn và hỗ trợ. Bác sĩ 

là người điều trị chính, nhưng y tá 

là người theo sát quá trình điều trị 

và giúp đỡ. Cũng như vậy, trong 

quá trình trị liệu cho tâm hồn tổn 

thương, Chúa chính là Đấng Chữa 

lành và bên cạnh đó luôn cần 

những người giúp đỡ.

Vì vậy, đừng ngại yêu cầu hỗ 

trợ từ những người có khả năng và 

được trang bị kỹ năng giúp đỡ. Có 

thể là Mục sư, có thể là trưởng tế 

bào, có thể là người đang chăm sóc 

thuộc linh cho bạn, hoặc là người 

trong mục vụ chữa lành nội tâm. 

Chắc chắn rằng, họ đều sẵn sàng 

để làm công cụ của Đức Chúa Trời 

và trở nên người giúp đỡ. Để rồi, 

tất cả chúng ta đều phải trải qua 

nỗi đau, nhưng xử lý đúng nỗi đau 

cách lành mạnh để ta trưởng 

thành hơn. - ĐHÂ
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Mùa lễ Giáng sinh đã đến 

bên chúng ta. Dù sống ở 

bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng 

ta đều tất bật kết thúc một năm cũ 

và chuẩn bị cho năm mới. 

Tôi viết những dòng chữ này khi 

trải qua tuần thứ nhất của mùa 

Vọng Giáng sinh. Như vậy là sẽ còn 

GÓC NHÌN

Mục sư Nguyễn Đại Phúc

Gửi đến bạn,

NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA



phượng xem xét tổ chức các chương 

trình đặc biệt dành cho Giáng sinh. 

Ban Trị sự Hội thánh tất bật họp 

hành, chuẩn bị tài chánh, và triển 

khai các kế hoạch đề ra cho mùa lễ 

Giáng sinh. Các Mục sư cầu nguyện 

và chuẩn bị các bài giảng cho thật 

tốt, đồng thời quán xuyến và cùng 

làm việc chung với tổ chức trong và 

ngoài Hội thánh. Ngoài ra, phải kể 

đến những công tác phục vụ trong 

các ban ngành theo từng độ tuổi tại 

Hội thánh có những chương trình 

sinh hoạt riêng, hay các mục vụ 

thăm viếng tại viện dưỡng lão, 

trung tâm trẻ mồ côi, trại cai 

nghiện… Để có được một mùa 

Giáng sinh thật ý nghĩa, chúng ta 

cần rất nhiều người đóng góp cho 

công việc Chúa bên trong và ngoài 

Hội thánh. Đó là còn chưa nói đến 

những khó khăn mà người phục vụ 

Chúa phải đối diện trong khi bệnh 

dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn ra. 

Tôi trình bày những điều trên 

không phải để kể lể những công tác 

của người phục vụ trong Hội thánh. 

Bởi vì, tôi thích thú và trân trọng 

từng giây phút được hầu việc Chúa 

qua phục vụ các anh chị em mình. 

Tuy nhiên, tôi muốn nêu lên thực tế 

này vì một lý do đơn giản:

Để nói “Chân thành cảm ơn!”

Lời tri ơn này là dành cho 

những người phục vụ để các anh 

chị em khác được an tâm thờ 

phượng Chúa và tìm thấy được ý 

ba tuần lễ bận rộn nữa, trước khi 

bước vào những ngày chính lễ 

Giáng sinh. Trong khi nhiều người 

khác được nghỉ giãn xả cuối tuần 

với gia đình và bạn bè, những người 

phục vụ Chúa sẽ tất bật chuẩn bị 

cho mùa lễ Giáng sinh Ban Âm nhạc 

đã tập dợt những bài thánh ca 

Giáng sinh từ nhiều tháng trước. 

Ban Trang trí trang hoàn thánh 

đường và khuôn viên nhà thờ sao 

cho bật lên không khí rộn ràng 

Giáng sinh. Ban Kỷ thuật chuẩn bị 

âm thanh ánh sáng và các thiết bị 

sinh hoạt của Hội thánh để sẵn sàng 

cho mùa lễ. Ban Bảo trì Cơ sở Vật 

chất đảm bảo bên trong lẫn bên 

ngoài khuôn viên nhà thờ được 

tươm tất, an toàn, vệ sinh và lên kế 

hoạch giữ trật tự, trang nhã, chu 

đáo khi các chương trình thờ 

phượng sẽ đón tiếp những người 

mới đến. Ban Linh vụ chuẩn bị các 

bữa tiệc thuộc linh bổ dưỡng song 

song với Ban Ẩm thực tính toán sao 

cho chu đáo thức ăn trong các 

chương trình lễ. Ban Thăm viếng 

Chăm sóc và Ban Tiếp tân tích cực 

mời gọi các thân hữu hoặc tín hữu 

đã lâu không đến thờ phượng 

Chúa. Ban Cầu nguyện cầu thay 

cho nhiều nhu cầu của Hội thánh 

hơn. Ban Cơ Đốc Giáo dục tổng kết 

các chương trình học Kinh Thánh 

trong năm, tổ chức các buổi thi Kinh 

Thánh cuối năm, chuẩn bị các phần 

quà cho học viên các lớp. Ban Thờ 
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nghĩa thật sự của việc Mừng Chúa 

Giáng sinh. 

Xin cảm ơn tất cả các Mục sư và 

các Trưởng lão, Chấp sự đã làm 

việc chăm chỉ để phục vụ các 

chương trình lễ đặc biệt trong mùa 

Giáng sinh. Cảm ơn tinh thần 

trung tín của quý vị dù dịch bệnh 

có thể khiến chúng ta làm việc 

nhiều hơn mà số lượng người 

tham dự lại ít hơn. 

Xin cảm ơn các nhân sự đã 

chuẩn bị, chào đón mọi người, 

phục vụ những người khác và dọn 

dẹp khi những người khác đã ra 

về.

Xin cảm ơn tất cả các thành viên 

trong ca đoàn, ban nhạc, ban âm 

thanh kỹ thuật, ban trang trí - 

những người đã tập luyện và làm 

việc cật lực trong nhiều tháng qua.

Xin cảm ơn tất cả anh chị em 

tình nguyện chăm sóc các thiếu 

nhi, lo nhà trẻ, giữ xe - những 

người thậm chí có thể không được 

ngồi dự trọn vẹn chương trình 

Giáng sinh.

Xin cảm ơn tất cả các ông bà anh 

chị em đã nấu ăn, làm bánh, gói các 

phần quà tặng để mọi người cùng 

vui hưởng không khí Giáng sinh. s

Nhân cơ hội này, tôi cũng xin 

cảm ơn tất cả các nhân viên y tế, xã 

hội, cứu hộ – những người luôn 

sẵn sàng gánh trách nhiệm giúp đỡ 

người khác trong lúc khó nguy, 

khẩn cấp. Thế giới có thể nghỉ lễ, 

nhưng họ thì không.

Nếu bạn phải làm việc vào 

những ngày lễ Giáng sinh để 
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hưởng khoảng thời gian thư giãn 

với gia đình và bạn bè. Cũng hãy 

tìm cho mình khoảng không gian 

yên tĩnh để đếm các ơn lành Chúa 

ban, suy ngẫm về đức tin, và 

hướng đến làm tươi mới tâm linh. 

Ngay cả khi người khác quên 

nói “cảm ơn” bạn, thì mong bạn 

biết rằng, những lời tôi viết mà bạn 

đọc được chính là lời cảm ơn mà 

Chúa đã dùng tôi gửi đến. “Vậy, 

thưa anh em quý mến của tôi, hãy 

vững vàng, chớ rúng động, hãy 

làm công việc Chúa cách dư dật 

luôn, vì biết rằng công khó của anh 

em trong Chúa chẳng phải là vô 

ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Chúng ta đã trải qua gần hết 

một năm đầy biến động, nhưng 

cũng ngập tràn ơn chăm sóc của 

Chúa và tình người cho nhau. Hãy 

phục vụ Chúa một cách hữu hiệu 

và thỏa lòng!

Chân thành cảm ơn bạn. - NĐP

những người khác có thể ở bên gia 

đình, ăn mừng, hay thư giãn. Mong 

bạn biết rằng, tôi cảm ơn bạn.

Và còn một điều nữa. Sau khi 

tất cả những bận rộn đã qua, hãy 

dành chút thời gian để sống chậm 

lại. Quý đầy tớ và con cái Chúa ơi, 

đừng vì dành quá nhiều thời gian 

và năng lượng để phục vụ người 

khác mà khiến mình quên đi nghỉ 

ngơi, tận hưởng, và tạ ơn những 

phước hạnh mà Chúa đã ban cho 

đời sống mình. Hãy tìm thì giờ để 

nghỉ ngơi một cách khoa học và 

hiệu quả. Xin nhớ rằng, dù những 

công việc phục vụ có cấp bách và 

khó khăn đến đâu, Đức Chúa Trời 

của chúng ta vẫn luôn làm chủ mọi 

vấn đề. Bên Chúa, chúng ta sẽ tìm 

được nguồn an ủi và nâng đỡ, dù 

nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn, thất 

vọng bủa vây quanh mình.

Sau tất cả, mùa Giáng sinh cũng 

là lúc chúng ta tìm về với Chúa, tận 

221Nguyệt san 04   |   12/2021



THƯ CHO BẠN

Mục sư Charles Swindoll

Bạn thân mến,

ạn có mở lòng để thay đổi không? Những người tạo ra sự khác biệt 

có thể bị kéo giãn, bị thúc đẩy, và bị làm cho thay đổi. Tôi cho rằng, 

chủ nghĩa truyền thống giống như một con mãnh thú, lạnh lùng bóp 

chết sự sống của những nạn nhân của nó. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng 

chiến đấu với các hủ tục và sự lạc hậu.

Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận xác định đúng đối tượng. Con mãnh 

thú đó không phải là truyền thống, nhưng là chủ nghĩa truyền thống. Tôi 

không cố gắng xoa dịu ý của mình ở đây, mà chỉ muốn thật chính xác. 

Truyền thống đúng giữ chúng ta hướng về cội nguồn sự sống - một hệ 

thống kết nối với chân lý đáng tin cậy và vững chắc, dù trong lúc cả thế giới 

có thể bị lung lay. Các truyền thống đó đưa ra những tuyên bố và nguyên 

tắc cứng rắn, buộc chặt chúng ta vào cột buồm của sự thật khi cơn bão đời 

chênh vênh tạo ra nhiều làn sóng thay đổi đáng sợ do những cơn gió nghi 

ngờ thúc đẩy. Ví dụ: tin vào uy quyền của Kinh Thánh, kinh nghiệm sự 

hiểu biết và kính yêu Đức Chúa Trời, cúi đầu vâng phục trước Đấng Cứu 

Thế Đức Chúa Giê-xu Christ, mang tinh thần trách nhiệm, và trở thành 

nguồn khích lệ chân thành cho những người chung quanh… là những 

truyền thống cần phát huy.  Các truyền thống như vậy (tất nhiên là còn 

nữa) là những điều tuyệt đối có giá trị giúp chúng ta không cảm thấy bị vùi 

dập trong thế giới của thuyết tương đối và sự thay đổi không ngừng.

Tuy nhiên, có rất nhiều sự khác biệt giữa truyền thống và chủ nghĩa 

truyền thống. Với chủ nghĩa truyền thống, tôi chủ yếu nghĩ đến thái độ 

chống đối sự thay đổi, tính thích nghi hoặc cải tiến. Chủ nghĩa truyền 

thống bám chặt vào một phong tục hoặc hành vi được cộng đồng duy trì 

cách mù quáng và áp đặt. Đó là thái độ vùi dập cái mới, chê bai sự cập 

B

 linh hoạt
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nhật, sợ điều khác biệt. Thái độ đó luôn tìm kiếm sự an toàn cho mình, 

thậm chí cho bản sắc của mình, trong những thứ quen thuộc và vì vậy 

chống lại bất cứ điều gì đe dọa nó. Nếu nâng quan điểm, chủ nghĩa 

truyền thống luôn luôn cố gắng thay thế đời sống tự do và tươi mới 

trong Đức Thánh Linh bằng cách quan tâm nhiều hơn đến việc tuân giữ 

các quy tắc cứng nhắc, do con người đặt ra hơn là linh hoạt, cởi mở với sự 

sáng tạo và đổi mới từ nơi Chúa.

Nói đến đây thì bạn đã đoán được ý của tôi. Rõ ràng, tôi nghiêng về sự 

cởi mở, dành chỗ cho những điều chưa được thực nghiệm, những điều 

không thể đoán trước, những điều bất ngờ - trong khi đặt nền tảng trên Lời 

Chúa và bám chặt vào chân lý của Đấng Christ. Bạn biết đó, cuộc sống có 

nhiều người tự nghĩ rằng, trách nhiệm của họ là cầm cương để người khác 

phải nói gì, làm gì. Họ là những người cắt cánh tự quyết định theo ý kiến cá 

nhân, những người cau mày tự vẽ ra nhiều điều mới, và tự đánh bóng 

chính mình.  Họ làm việc chăm chỉ để ép bạn vào khuôn khổ của họ.

Bất cứ ai quyết định bay lên, trước tiên phải có tầm nhìn và chiến đấu 

vượt qua màn sương là đà đang treo lửng lờ trên đầm lầy cuộc sống. 

Chúng ta không vượt ra khỏi truyền thống. Chúng ta chỉ vượt lên sự ảnh 

hưởng của chủ nghĩa truyền thống để thấy được mặt trời chân lý của 

Đức Chúa Trời luôn rạng soi tâm linh. 

Kính mến trong Đấng Christ,

Mục sư Charles Swindoll



GÓC THỂ THAO

Minh Ân

Đối với bất cứ cầu thủ nào, 

tình yêu bóng đá luôn là yếu 

tố hàng đầu để họ gắn bó với sự 

nghiệp cầu thủ của mình. Mỗi ngày 

với cường độ tập luyện rất cao, tình 

yêu bóng đá giúp họ chuyên tâm 

rèn luyện. Khi bị những chấn 

thương đáng tiếc, nó là động lực để 

họ sớm phục hồi để trở lại sân cỏ. 

Khi gặp chỉ trích về phong độ, nó 

khiến họ không gục ngã nhưng 

phấn đấu để lấy lại phong độ tốt 

nhất. Đến với đội bóng mới, nó giúp 

họ vượt qua những bỡ ngỡ mà gia 

nhập tiếng nói chung của đội bóng. 

Có thể nói, tình yêu bóng đá chính 

là nội lực để các cầu thủ sống giữa 

môi trường bóng đá và tiến đến 

thành công. 

Đối với cấp đội tuyển, vòng 

chung kết World Cup 2018, đội 

tuyển Nhật Bản đã trở thành đội 

châu Á duy nhất vào vòng 1/8. Họ 

chờ đợi gần 70 năm cho lần đầu 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã 

ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy 

không bị hư mất mà được sự sống đời đời”

(Giăng 3:16).

TÌNH YÊU 

bóng đá 
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tiên được dự World Cup, vòng 

chung kết World Cup 1998. Từ đó, 

các “Samurai xanh” liên tục giành 

quyền xuất hiện tại đấu trường cao 

nhất của bóng đá thế giới. Màn 

trình diễn của đội tuyển Nhật Bản 

tại World Cup 2018 thậm chí còn 

gây ngạc nhiên khi khiến đội 

tuyển Bỉ với dàn hảo thủ bậc nhất 

toát mồ hôi đến giây cuối cùng. 

Trong trận đấu đó, tấm poster 

chàng cầu thủ Tsubabsa (trong 

tiếng Việt là Subasa) được giương 

lên giữa khán đài để các cổ động 

viên xứ hoa anh đào nói lên nội lực 

của người Nhật.

Cậu bé Tsubabsa là một cầu thủ 

hư cấu Nhật Bản vươn mình ra thế 

giới bóng đá. World Cup 1978 là kỳ 

cúp thế giới đầu tiên được phát 

sóng qua tivi tại Nhật Bản. Chàng 

họa sĩ 18 tuổi Yōichi Takahashi say 

mê hình ảnh bóng đá với những 

bàn thắng đẹp, các sân cỏ cuồng 

nhiệt cùng mái tóc sư tử của danh 

thủ Mario Kempes ngày nào. Nuôi 

mộng vẽ truyện tranh, World Cup 

1978 đã khiến Takahashi mơ về 

một bộ manga bóng đá. Trả lời tờ 

Marca vào năm 2012, ông thừa 

nhận mình đã vừa vẽ vừa theo dõi 

Barcelona thi đấu ngày đó. Ông 

thích Camp Nou và triết lý của 

Barca. Cứ thế, câu chuyện về cậu 

bé Tsubasa ra đời vào năm 1981.

Nhân vật chính của bộ truyện là 

cậu bé 11 tuổi, Ozora Tsubasa. Giấc 

mơ của Tsubasa là một ngày nào đó 

đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch 

World Cup. Tsubasa được tuyển 

chọn vào đội U16 quốc gia và vô 

địch thế giới sau khi đánh bại đội 

tuyển U16 Đức. Takahashi mất tới 3 

năm để đưa Tsubasa từ trang giấy 

vẽ của mình trở thành truyện và 

phát hành trên tạp chí danh tiếng 
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Weekly Shonen Jump. Tác phẩm 

Tsubasa nhanh chóng trở thành 

hiện tượng xuất bản tại Nhật Bản.

Thập niên 1980 và 1990 chứng 

kiến bóng đá phát triển vượt bậc 

tại Nhật. Trong đó, bộ truyện tranh 

Tsubasa là góp công lớn trong cú 

nhảy vọt đó. Tác phẩm của họa sĩ 

Yōichi Takahashi  đã truyền cảm 

hứng cho nhiều thế hệ trẻ với 15 bộ 

manga khác nhau, 6 bộ phim hoạt 

hình (anime), 4 bộ phim truyện, 14 

trò chơi điện tử, và nhất là sức ảnh 

hưởng không tưởng về tình yêu 

bóng đá. Bằng ngòi bút, Takahashi 

đã đưa giấc mơ bóng đá Nhật Bản 

vươn xa. Cậu bé Tsubasa ngày nào 

giờ xuất ngoại, hướng tới trời  u để 

khoác áo Barca và lập hat-trick 

trong trận El Clasico với Real 

Madrid. Không những vậy, 

Takahashi còn xây dựng cả những 

Hyuga Kojiro, Genzo. Tất cả đều 

tới khoác áo những đội bóng danh 

tiếng của châu  u như Juventus 

hay Hamburg...

Theo dòng câu truyện, Tsubasa 

đã đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch 

World Cup cùng những người bạn 

Kojiro, Genzo, Misaki, Misugi... 

Mười bảy năm năm sau ngày 

Tsubasa xuất bản, niềm tin vào giấc 

mơ dần sáng lên khi Nhật Bản 

tham dự vòng chung kết World 

Cup đầu tiên vào năm 1998. Một 

thành tích khó tin với quốc gia chỉ 

có giải vô địch quốc gia chuyên 

nghiệp trước đó đúng 6 năm. Bóng 

đá Nhật Bản giờ đã vươn ra thế 

giới hệt như trong truyện Tsubasa 

với những thế hệ cầu thủ tài năng 

chơi bóng tại các câu lạc bộ hàng 

đầu châu  u. 

Trả lời phỏng vấn tờ Nippon 

vào năm 2011, họa sĩ Yōichi 

Takahashi tâm sự: “Thực lòng tôi 

cảm thấy vui với cái ý nghĩ mình 

đã góp được một phần công sức 

cho sự vươn lên của bóng đá Nhật 

Bản”. Sự thật câu chuyện Tsubasa 

đã vươn ra ngoài biên giới xứ sở 

mặt trời mọc để trở thành niềm 

cảm hứng về bóng đá ở nhiều nơi 

thế giới. 

Fernando Torres kể rằng 

Tsubasa đã thay đổi cuộc đời anh 

từ khi còn là một cậu bé. “Khi ấy tôi 

còn nhỏ, bạn bè ở trường đều bàn 

tán về một bộ phim hoạt hình từ 

Nhật Bản có tên Oliver y Benji theo 

tiếng Tây Ban Nha. Nó nói về có 2 

cầu thủ trẻ, trưởng thành cùng 

nhau, được triệu tập lên tuyển, vô 

địch World Cup trẻ rồi chuyển tới 

Barcelona. Cứ như một giấc mơ 

vậy”, Torres nói. “Tôi bắt đầu chơi 

bóng đá chính nhờ bộ phim hoạt 

hình ấy. Tôi muốn trở thành Oliver 

(Tsubasa phiên bản Tây Ban Nha)”. 

Không chỉ Torres, những nhà vô 

địch World Cup khác là Zinedine 

Zidane, Gennaro Gattuso và 

Thierry Henry cũng lớn lên với 

những hồi ức về Tsubasa. Alexis 
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Sanchez khi mới chuyển tới Barca 

từ Udinese đã mang theo bộ sưu 

tập Tsubasa. Tình yêu bóng đá với 

Tsubasa còn lớn đến mức huyền 

thoại Barcelona, Andres Iniesta, đã 

từ chối mọi lời đề nghị ở Ý, Mỹ, hay 

UAE để tới Nhật Bản chơi bóng. 

Anh gặp trực tiếp họa sĩ Takahashi 

để cảm ơn vì đã sáng tạo ra nhân 

vật truyền cảm hứng cho sự 

nghiệp của mình.

Cựu Chủ tịch Barcelona, Josep 

Bartomeu, từng mời họa sĩ 

Takahashi tới thăm sân Camp Nou 

vào năm 2016. Lionel Messi cũng là 

fan trung thành của Tsubasa 

huyền thoại. Alessandro Del Piero 

từng nhất quyết tới gặp bằng được 

họa sĩ Takahashi vào năm 2011 chỉ 

để cảm ơn ông. Tại Việt Nam, 

Tsubasa đã để lại dấu ấn lên cả một 

thế hệ say mê cú đá đôi giữa 

Tsubasa và Misaki, tuyệt chiêu "cọp 

tát" của Kojiro, những pha lao lên 

sút phạt bất ngờ của thủ môn 

Genzo… Ở một góc nhìn, Tsubasa 

đã khơi lại cảm hứng bóng đá cho 

Việt Nam vào những năm đầu của 

thập niên 1990. Đến hôm nay, họa 

sĩ Yōichi Takahashi vẫn đang tiếp 

tục xây dựng câu chuyện Tsubasa. 

Ông làm việc cật lực để phát hành 

phần truyện mới có tên Tsubasa: 

Rising Sun (tạm dịch Tsubasa: Thái 

dương bừng sáng) phát hành 

trong năm 2020.

Tuy chỉ là nhân vật hư cấu, 

nhưng khát vọng và tình yêu bóng 

đá gửi gắm vào Tsubabsa là sự thật. 

Trên sân cỏ rạng sáng 3/7/2018, đội 

tuyển Nhật Bản đã chơi bóng như 

những Tsubasa đầy nhiệt. Dù 

đánh mất chiến thắng trước dàn 

cầu thủ “thế hệ vàng” của đội 

tuyển Bỉ, họ vẫn vinh dự dẫn trước 

2 bàn. Họ thua nhưng đã chiến đấu 

đến giây phút cuối cùng. Họ thua 

không tiểu xảo, không toan tính 

câu giờ. Họ thua theo cách đẹp 

nhất của một tập thể đã chiến 

thắng chính mình. Họ chơi vì tình 

yêu bóng đá. - MÂ
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BẠN CÓ BIẾT

Hiển Y (sưu tầm)

ĐỨC CHÚA GIÊ-XU

Sự giáng sinh của

xu. Tuy nhiên, sinh nhật của Đức 

Chúa Giê-xu được tổ chức vào Chúng ta không biết chính xác 

ngày sinh của Đức Chúa Giê-
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thành phố Rome được xây dựng. 

Thế thì, thời điểm chính xác của 

Đức Chúa Giê-xu ra đời là vào năm 

4 B.C. (viết tắt của từ Before Christ, 

nghĩa là “trước Đấng Christ”).

òng thời gian của nhân loại 

hiện nay được tính bằng sự 

ra đời của Đức Chúa Giê-xu Christ, 

tức là năm thứ 1 sau Công Nguyên, 

được viết tắt là A.D. Đây là quy ước 

chung của cả thế giới. Từ A.D. là 

viết tắt của chữ Anno Domini, 

nghĩa là “vào năm của Chúa chúng 

ta”.  

ử gia Josephus, trong quyền 

Cổ Vật Của Người Do Thái, 

ghi nhận việc vua Hê-rốt băng hà 

là vào năm 4 B.C. Theo Ma-thi-ơ 

2:1 và Lu-ca 1:5, đại đế Hê-rốt vẫn 

còn sống khi Đức Chúa Giê-xu 

được sinh ra. Cho nên, sự ra đời 

D

S

ngày 25 tháng 12 vì đó là ngày diễn 

ra Lễ hội Ánh sáng của người Do 

Thái, được gọi là Lễ hội Hanukkah, 

rơi vào ngày 25 đến 30 Kislev 

(tháng 11 đến tháng 12).  

ào thế kỷ thứ sáu, Giáo phụ 

Dionysius Exigutus đã ấn 

định lịch Cơ đốc giáo hiện nay.  Ông 

tính toán rằng, ngày hôm ấy là cách 

754 năm sau khi thành lập thành 

phố Rome.  Ngày nay các học giả 

cho rằng đó là năm 750 A.D. khi 

V
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của Đức Chúa Giê-xu không thể  

muộn hơn năm 4 B.C.  

hi Đức Chúa Giê-xu sinh ra, 

Ma-ri đã “lấy khăn bọc con 

mình” (Lu-ca 2:7). Các bà mẹ Do 

Thái tin rằng nếu họ quấn chặt con 

bằng vải thì tay chân của trẻ sẽ mọc 

thẳng. 

ác nhà thông thái thường 

được miêu tả trên thiệp Giáng 

sinh là những vị vua đến từ phương 

Đông. Theo truyền thống, họ được 

mang tên là Melchior, Caspar và 

Balthazar. Phúc âm Ma-thi-ơ cho 

biết, các nhà thông thái này đã theo 

dõi một ngôi sao đến tìm đến tôn 

thờ Chúa. Vì vậy, nhiều khả năng 

họ là các nhà thiên văn học (chiêm 

tinh gia) hơn là những vị vua. Đồng 

K

C

thời, Kinh Thánh cũng không cho 

biết tên gọi của họ.  

hi Hài nhi Giê-xu được dâng 

trong đền thờ (Lu-ca 2:24), 

vợ chồng Giô-sép Ma-ri đã dâng 

một đôi chim bồ câu. Theo luật 

pháp Do Thái, đây là lễ vật tối thiểu 

được phép dâng, dành cho các gia 

đình nghèo. Thông thường, người 

ta dâng một con chiên con.  

 

ũng như tất cả các sơ nhi nam 

người Do Thái khác, Đức 

Chúa Giê-xu chịu phép cắt bì vào 

ngày thứ tám sau khi sinh. Phong 

tục Do Thái này có từ thời Áp-ra-

ham: “Các con phải chịu cắt da quy 

đầu, và đó sẽ là dấu hiệu của giao 

ước giữa Ta và các con” (Sáng Thế 

Ký 17:11-12). - HY

K

C
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(Kính xin quý độc giả xem đáp án ở Nguyệt San số 05 - Tháng 01/2022. Cám ơn) 

ĐÁP ÁN (Nguyệt San số 03 - Tháng 11/2021)

ĐỐ KINH THÁNH

Đăng Khôi

1. Kinh Thánh không cho biết có bao nhiêu nhà hiền triết phương Đông 

tìm thờ Chúa, nhưng do đâu thường nói là ba người?

2. Các nhà hiền triết phương Đông tìm thờ Chúa và gặp được Ngài ở 

cung điện, chuồng chiên hay nhà?  

3. Các mục tử chăn chiên được thiên sứ báo tin Chúa Cứu Thế ra đời tại 

thành Đa-vít. Dấu hiệu nào giúp họ nhận biết Chúa để tôn thờ?

4.  Mục đích Đức Chúa Giê-xu giáng sinh là gì? Xin trưng dẫn?

5. Đức Chúa Giê-xu đã nói với chính quyền La-mã lý do Ngài giáng 

sinh là gì? Xin trưng dẫn.

1. Hoa Huệ | Ma-thi-ơ 6:28-29

2. Nhã Ca 2:15c

3. Hoa Ti-gôn (Trái tim vở)

4. Hoa Trường Sinh (Hoa Sống Đời)

5. Cây Gậy A-rôn | Dân Số Ký 17:5

6. Như Hoa Hường | Ê-sai 35:1

7. Hoa Vạn Thọ (Sống lâu trên đất)
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CHÚA đã giáng sinh



THÁNH CA 57 

Robert J. Morgan

Nguyên tác: Angels, from the Realms of Glory

Sáng tác năm 1816

Lời: James Montgomery

Nhạc: Henry T. Smart

KÍP ĐẾN TÔN THỜ



quốc.  

Ở những năm đầu của tuổi 20, 

người thanh niên James bắt đầu làm 

việc cho tờ báo địa phương, 

Sheffield Register. Tại đó, anh tìm 

thấy được công việc mình muốn 

gắn bó. Anh yêu thích viết lách. Nơi 

anh làm việc là một tờ báo hoạt 

động chính trị. Khi chủ tờ báo đột 

ngột trốn ra nước ngoài để tỵ nạn 

chính trị và tránh bị đàn áp bỏ tù, 

James đã mua lại tờ báo và đổi tên 

thành Sheffield Iris. Các bài xã luận 

của người chủ mới cũng tỏ ra không 

được lòng các quan chức địa 

phương. Trong hai lần khác nhau, 

anh bị tống vào ngục. Nhưng từ 

trong ngục tù, Jame lại trở thành 

một người nổi tiếng. Anh đã sử 

dụng danh tiếng mới có của mình 

để quảng bá các những niềm đam 

mê trong cuộc đời vốn đầy những 

thăng trầm. 

Đứng đầu trong số đó là Phúc 

âm của Đấng Christ. Mặc dù mất cả 

cha lẫn mẹ bởi con đường phục vụ 

Chúa, James Montgomery vẫn hết 

một lòng trung tín với Đức Chúa 

Giê-xu Christ và Kinh Thánh. Noi 

theo gương cha mẹ mình, bằng 

một cách khác, ôngs đã ủng hộ hết 

sức rời rộng cho công tác truyền 

giáo hải ngoại và cho Thánh Kinh 

Hội tại Anh quốc.

Giống như tất cả các tín hữu 

Moravian, Mục sư John 

Montgomery nặng gánh cưu 

mang về công tác truyền giáo trên 

thế giới.  Ông là mục sư người 

Moravian duy nhất ở Scotland, 

nhưng vợ chồng ông cảm nhận 

được tiếng gọi của Chúa để trở 

thành nhà truyền giáo cho người 

dân tại đảo Barbados. Những giọt 

nước mắt khô dần trên đôi mắt đỏ 

tấy vì khóc của đứa con trai sáu 

tuổi của họ, James, trong cuộc chia 

tay tại khu định cư Moravian ở 

Bracehill gần Ballymena, hạt 

Antrim, nước Ireland. Ông bà Mục 

sư John Montgomery đã lên 

đường. Và cậu bé James đã không 

còn cơ hội gặp lại cha mẹ mình 

nữa. Họ đã về với Chúa tại 

Barbados.  

Trải qua ngày tháng thơ ấu với 

một thân một mình, cậu thiếu niên 

James được đăng ký vào một 

trường học ở Anh quốc.  Khi 

không đạt kết quả tốt, James đã 

được nhà trường cho học nghề làm 

bánh.  Nghề làm bánh thật sự 

không dành cho James. Thế là, em 

bỏ trốn và dành cả thời niên thiếu 

của mình trôi dạt khắp bốn 

phương, làm thơ và thử việc ở 

khắp các ngành nghề. Cuối cùng 

James định cư ở Sheffield, Anh 

“Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài! 

Hỡi cả thiên binh Ngài, hãy ca ngợi Ngài!”

Thi Thiên 148: 2
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Nhiều năm trôi đi, James 

Montgomery trở thành nhà lãnh 

đạo được kính trọng nhất ở 

Sheffield. Các bài viết của ông luôn 

được công chúng tại đây háo hức 

chờ đón. Vào sớm tinh mơ ngày 24 

tháng 12 của mùa lễ Giáng sinh 

năm 1816, người trung niên James, 

ở tuổi 45, mở quyển Kinh Thánh 

của mình để suy gẫm trong Phúc 

âm Lu-ca chương 2. Ông ấn tượng 

sâu sắc câu thứ 13 của đoạn Kinh 

Thánh này: “Bỗng nhiên, có muôn 

vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy 

ngợi ca Đức Chúa Trời”. Suy ngẫm 

về câu chuyện của các thiên thần 

báo tin và hát xướng ngợi khen 

Chúa giáng sinh, ông cầm bút và 

bắt đầu viết.  Đến cuối ngày, bài 

thơ Giáng sinh mới của ông đã 

được bày ra trên khắp các mặt báo 

và được đón nhận rất rộng rãi. Sau 

đó, bài thơ này được phổ nhạc và 

hát lần đầu tiên vào Lễ Giáng sinh, 

ngày 25 tháng 12 năm 1821, tại một 

nhà thờ Moravian ở Anh: “Angels, 

from the Realms of Glory”, tạm 

dịch “Hỡi các thiên thần, từ các 

miền vinh hiển”, được chuyển ngữ 

trong thánh ca Việt Nam là “Kíp 

Đến Tôn Thờ”.

Cha mẹ ông hẳn sẽ rất tự hào về 

đức tin của con mình, dù cuộc đời 

trải bao thăng trầm. - RJM



Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian. 

Giê-xu giáng hạ bỏ Thiên Đàng.

Vì yêu nhân thế Ngài buông bỏ. 

Tại cứu trần gian Chúa chẳng màng. 

 n điển cao dài ai sẽ tính? 

Yêu thương sâu rộng kẻ nào toan? 

Vui mừng đón Chúa vào dương thế 

Tiếp Chúa vào lòng mới bảo an.

Mục sư Nguyễn Quốc Ấn

TIẾP CHÚA



Trời Sài Gòn mấy ngày nay lạnh lắm

Vừa đủ cho áo ấm mặc ra đường 

Miền ngoại ô thoang thoảng nhẹ hơi sương

Nghìn con mắt hướng về thương nước Chúa

Cuộc nhân sinh mê trầm trong biển lửa

Chúa nhân từ rộng mở cửa bao dung

Hàm Thánh ân cứu rỗi đến vô cùng

Chung thụ hưởng thấm nhuần ơn bác ái

Vì con chiên Chúa không hề quan ngại

Chịu hy sinh ngay từ thuở giáng trần

Trải thân đời qua mấy cuộc gian truân

Trời Thánh Đức muôn ngàn năm bất tử

Kim Hoa

Ơn Chúa
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Rung chuông lên cho đời bừng hy vọng!

Cơn bão nào vừa đã kéo ngang đây.

Nuôi con lớn, mẹ cha nằm bất động

Mới hôm qua vùi lấp mộng vừa xây.

Rung chuông lên! Giáng sinh về thổn thức

Lạnh thấu trời, và lạnh cả bờ vai.

Nhìn con nước xuôi dòng, bỗng chia hai:

Một ở lại, và một về với Chúa.

Rung chuông lên để đời thôi héo úa.

Mừng Giáng sinh có mục tử, bầy chiên,

Có thiên thần, có sao sáng thượng thiên,

Có Giô-sép, Ma-ri, cùng Con Thánh.

Rung chuông lên, bao đèn màu lóng lánh!

Từng nốt đàn, từng tiếng hát ngân nga,

Để lại đây lời Kinh Thánh thiết tha:

“Chúng ta yêu vì Chúa yêu ta trước.”

Lưỡng Quảng

Rung chuông lên



TUỲ BÚT

Hoàng Thế

chút xíu nhẫn nhẫn, và nồng 

hương vỏ cam chanh. Vậy nên khi 

đã biết cách làm rồi thì không 

màng đến nữa. Vả lại, lúc đó sống ở 

nước Đức, xứ của bánh này, nên 

nơi đâu cũng có bán khiến tôi 

không bao giờ nghĩ đến chuyện 

làm bánh Lebkuchen làm chi.

Rồi năm tháng trôi qua, xa xứ, 

trở nên già, nhưng thích hoài niệm 

nên tôi cố tìm lại những hương vị 

của ngày tháng cũ. Thật ra, cũng 

nhờ có đứa con gái ham học hỏi 

khiến tôi thích thú ôn lại kỷ niệm 

xưa.

Cháu gái đầu của tôi ngày nào 

còn bé bỏng nay đã bước vào năm 

Bánh Lebkuchen rất tốt đối với 

sức khỏe, là món ăn bổ 

dưỡng vì nguyên liệu chánh 

không có tí bột nào mà hoàn toàn 

là hai thứ hạt xay mịn (hạnh nhân 

& hazelnut) cùng vị ngọt dịu của 

đường nâu, mật ong, cộng thêm vỏ 

cam, chanh, bên ngoài áo bằng 

chocolate đắng. Dùng một miếng 

đủ năng lượng cho cả buổi.

Hồi nhỏ lúc còn học trung học, 

vừa bước vào môn Gia chánh, cô 

giáo đã dạy cả lớp làm món bánh 

Lebkuchen. Thật lòng mà nói, lúc 

đó tôi chỉ thích món bánh này là vì 

Giáng sinh chứ không thích vị của 

nó chút nào bởi nó nặng mùi quế, 
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hai đại học ngành kỹ sư hàng 

không. Năm thứ nhất cháu lấy 

môn ngoại ngữ là tiếng Đức. 

Tưởng con bé lấy chơi cho đủ 

điểm, ai ngờ tiếng Đức bắt bén nên 

ôm luôn thành môn chính thứ hai. 

Thấy con thích học, vợ chồng 

chúng tôi rất mừng. Nhưng ngôn 

ngữ Đức khó hơn các thứ tiếng 

khác, tôi sợ con bé học không 

kham vì chính bản thân tôi gần 10 

năm học hành bên đó, mà giờ nói 

ra nó ‘đứt’ từng khúc một. Biết vậy, 

cháu trấn an tôi bảo không sao vì 

nó giống cổ ngữ Hy Lạp lắm! À thì 

ra... từ nhỏ con bé đã theo ba lên 

lớp học lóm hai món cổ ngữ Do 

Thái, Hy Lạp, và đã cùng các thầy 

cô sinh viên bơi, lặn hụp gần chết 

với mấy cái cách, thì vô cùng phức 

tạp trong ngữ pháp cổ ngữ. Khi 

nhỏ thấy cháu có cảm tình với hai 

thứ cổ ngữ, tôi hy vọng sau này sẽ 

giúp cháu nghiên cứu Kinh 

Thánh. Ai dè bây giờ là bàn đạp để 

cháu học thêm ngoại ngữ trợ giúp 

ngành chuyên môn.

Cháu ham thích lớp tiếng Đức 

và nói Giáng sinh đến rồi mẹ làm 

món gì của Đức đi để con mời thầy 

và các bạn trong lớp. Nghe vậy tôi 

sựt nhớ ra món bánh Lebkuchen 

truyền thống và giao kèo rằng mẹ 

bày ra rồi dọn dẹp, còn con quậy 

bột, nướng bánh, trét này, trét nọ 

nhé!

Vậy nhờ con bé mà cuối ngày 

hôm nay hai vợ chồng được 

thưởng thức lại hương vị quen 

thuộc xưa cũ, thơm ngon, ấm áp từ 

những chiếc bánh Lebkuchen 

trong mùa Giáng Sinh.- HT
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THƯ GIÃN

Cao Hiền

Trong một buổi lễ Giáng sinh 

dành cho thiếu nhi, Mục sư hỏi một 

số em về câu chuyện giáng sinh:

-  Các nhà thông thái đã tặng Hài 

nhi Giê-xu các món quà gì?”  

Ngay lập tức, các em trả lời sôi 

nổi:

- Vàng!  

- Nhũ hương!

- Một… 

Trong khi một em đang ấp úng, 

thì em khác tinh nghịch nói:

- Một vé du dịch miễn phí sang 

Ai Cập!!

Sau khi kể cho ba cậu con trai 

của tôi về câu chuyện Giáng sinh và 

những món quà gồm vàng, nhũ 

hương, và một dược của các nhà 

thông thái dâng cho Hài nhi Giê-xu, 

đứa con thứ ba của tôi nhìn má nó 

đang chăm sóc cho đứa em út mới 

sanh và hỏi tôi:

- Ba ơi, tại sao các nhà thông thái 

không tặng tã cho Chúa Giê-xu hả 

ba?

Quà cần thiết

Quà dâng lên Chúa
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Đổi  ý

Bé: Mẹ ơi, mẹ có thể nói với ông già 

Noel khỏi tặng con chiếc xe điều khiển từ 

xa mà hôm trước con ước được không?

Mẹ: Tại sao vậy? 

Bé: Hôm trước con cũng đã xin Chúa, 

và Chúa đã cho con trước rồi.

Mẹ: Vậy à, Chúa cho con bằng cách 

nào? 

Bé: Hôm qua, tôi tìm thấy dưới đáy tủ 

quần áo của ba mẹ đó. 

Mẹ: !!!

Trong đêm diễn lễ Giáng sinh, hoạt 

cảnh Quán Trọ Đêm Đông của Ban Thiếu 

niên được mọi người háo hức chờ đón. 

Bước vào hoạt cảnh:

- (Cộc..cộc..cộc…) Ông chủ nhà trọ ơi!!

- Ai đó? 

- Ở đây có phòng trọ không, thưa ông? 

Vợ chồng tôi đã tìm khắp nơi. Nếu ông có 

một chuồng chiên nhỏ thôi cũng được! 

Một thoáng ngần ngừ, cậu thiếu niên 

đóng vai chủ quán tỏ vẻ nhiệt tình:

- Úi dào, vậy là anh chị đến đúng chỗ 

rồi. Bộ anh không biết lúc này đại dịch 

khắp nơi, kinh tế khó khăn, người dân đổ 

về quê, buôn bán ế ẩm, đi lại khó khăn, 

tiền  bạc mất giá, người người ở trong 

nhà, du lịch thất thu… Anh muốn 10 

phòng cũng có luôn. Mời vào! Mời vào!!!

Cập nhật vai diễn
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GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Lê Tuấn

Geylang là khu Phố Đèn Đỏ nổi 

tiếng của Singapore với những 

cô gái mại dâm đứng đầy hai bên 

đường, ăn mặt lả lơi, ánh mắt đưa đẩy, 

công khai chào mời những du khách 

nam tò mò đi qua nơi này. 

Nghĩ tới cảnh đó thôi chắc nhiều 

người trong chúng ta sẽ lắc đầu cách 

khinh thường, mỉa mai, chán ngán… 

và muốn tránh xa nơi này! Nhưng với 

cô Debbie Zhang thì đây lại là ‘nhiệm 

sở’ của mình, nơi Chúa kêu gọi chị thi 

hành chức vụ giữa vòng những người 

bên lề tại đây.

Quyển sách “Những câu chuyện tại Phố Đèn Đỏ Singapore” 

(nguyên tác tiếng Anh: God at Geylang – His stories in Singapore’s Red-

light District (2008-2020) là tuyển tập gồm 12 câu chuyện, từ trải nghiệm 

thuộc linh của chính tác giả là Debbie Zhang khi được Chúa kêu gọi thực 

hiện Mục vụ Geylang đến những lời chứng của các cô gái hành nghề mại 

dâm hay ma cô chăn dắt gái ở khu phố đèn đỏ này. 

Phố Đèn Đỏ Geylang có câu chuyện của Ting Ting, cô gái Trung Hoa, từ 

hồi 6 tuổi đã chứng kiến cha mẹ ly dị. Tòa án đã quyết định giao cô cho mẹ 

nuôi dưỡng nhưng Ting Ting lại bị cha bắt cóc trên đường đi học về. Rồi 

cha phải đi làm ăn xa, gửi Ting Ting cho những người họ hàng khác nhau 

chăm sóc... Và ở đó, Ting Ting bị lạm dụng tình dục bất cứ khi nào có thể, tại 

mỗi nơi mà Ting Ting được cha mình gửi gắm. Ting Ting lớn lên với sự tổn 

thương đó nên rất khó khăn mới làm quen được bạn trai. Ấy vậy mà người 

bạn trai vẫn lừa bán cô sang Singapore làm gái mại dâm. 

TÌM VỀ BẢN SẮC TÂM LINH  NGƯỜI VIỆT
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Sách đã giới thiệu
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Thật lạ lùng là vào một trong những ngày tăm tối của cuộc đời, ngay 

tại nhà chứa, Ting Ting đã mở quyển Kinh Thánh vốn được tặng mà cô 

đã quăng vào góc xó. Khi lật ra xem, cô đọc được về tình yêu của Đức 

Chúa Trời. Nước mắt cô bắt đầu rơi mà không sao kìm lại được. Hành 

trình phục hồi của Ting Ting bắt đầu từ đó!

Phố Đèn Đỏ Geylang có câu chuyện của chú Lee - một ma cô chuyên 

dắt gái, có câu chuyện của Naomi đến từ Thái Lan luôn cố gắng kiếm tiền 

để lo cho gia đình, hay của bạn Dew là một người chuyển giới bị người 

thân từ mặt, hoặc của chị Candy ở Đài Loan với căn bệnh ung thư… Trên 

tất cả, Phố Đèn Đỏ Geylang là câu chuyện kể về Đức Chúa Trời đã sử 

dụng những con người với tấm lòng cưu mang cho tha nhân để vươn tới 

những cuộc đời cùng khốn, chạm đến những trái tim chưa bao giờ có ai 

muốn đụng chạm.

Quyển sách “Những câu chuyện tại Phố Đèn Đỏ Singapore” đã được 

dịch sang tiếng Việt và chính thức xuất bản ở Việt Nam vào tháng 07/2021. 

Sách có tổng cộng 12 chương để kỷ niệm về 12 năm tốt lành của Đức Chúa 

Trời qua Mục vụ Geylang (2008-2010). Sách dày 131 trang, giá bìa 35.000 

VNĐ, hiện có bán tại một số nhà sách ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Thông 

tin liên hệ mua sách: +84.932.653.761 (thầy Phước Trường).
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