


 Mỗi năm vào ngày 25 tháng 12 hàng triệu người trên thế giới kỷ 

niệm lễ Giáng sinh.  Lễ Giáng sinh là kỷ niệm sự ra đời của Giê-xu 

Christ.  Ngay thời điểm Giê-xu sinh ra, Giô-sép và Ma-ry đã đi đến 

Bết-lê-hem nhưng không có nơi mà họ có thể ở lại.  Cuối cùng họ 

được cấp cho một chỗ ở là chuồng súc vật nơi người ta dùng để giữ 

vật nuôi.  Khi Giê-xu sanh ra họ đã đặt Ngài trong máng cỏ như là 

một chiếc giường.  Giô-sép và Ma-ry đang chăm nhìn Giê-xu trong 

máng cỏ nhắc nhở chúng ta hy vọng về lời hứa mà Giáng sinh đã 

mang đến cho mỗi chúng ta. 

 

 

 



“Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm 

canh bầy chiên.  Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa 

toả sáng chung quanh nên họ rất khiếp sợ.  Thiên sứ bảo: 

‘Ðừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui 

lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người.  Hôm nay, tại thành Ða-vít, 

một Ðấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh.  Ngài là Chúa Cứu 

Thế, là Chúa.  Ðây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ 

gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ.’  Bỗng 

nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi 

Ðức Chúa Trời: 

‘Vinh danh Thượng Ðế trên trời. 

Bình an dưới đất cho người Ngài thương.’”   

(từ Kinh Thánh, sách Lu ca 2:8-14) 



Giống như Thiên sứ thông báo tin mừng cho những người chăn 

chiên, Giáng sinh của Chúa thông báo một tin mừng cho bạn.  Bạn 

cũng có thể kinh nghiệm tất cả tình yêu và hy vọng Chúa cung cấp 

qua Giáng sinh cho bạn khi bạn đặt tất cả niềm tin cuộc đời bạn nơi 

Giê-xu Christ như là Chúa và Cứu Chúa của bạn. Bạn sẽ biết nhiều 

hơn khi bạn tin vào Giê-xu, mở ra một trang và nhìn thấy những 

bước tiếp theo sau đó.  Hãy đọc nội dung bên trong để biết cách 

làm thế nào bạn có thể có được một Giáng sinh đầy đủ tuyệt vời 

trong sự ban phước từ Chúa. 

 

...một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người! 
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