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Khi nghĩ về lễ Giáng Sinh, chúng ta thường nghĩ về 
việc cho và nhận quà tặng. Các quà tặng có thể là 
một phần của truyền thống yêu dấu, nhưng chúng 

cũng có thể làm lu mờ chân giá trị giản dị của mùa lễ và 
làm chúng ta xao lãng việc kỷ niệm sự giáng sinh của 
Đấng Cứu Rỗi trong một cách có ý nghĩa. 

Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng những lễ Giáng 
Sinh đáng nhớ nhất có thể là những lễ Giáng Sinh khiêm 
tốn nhất. Các món quà tặng trong thời thơ ấu của tôi chắc 
chắn là rất khiêm tốn so với tiêu chuẩn ngày nay. Đôi khi 
tôi nhận được một cái áo vá hay một đôi găng tay hoặc vớ. 
Tôi nhớ một lễ Giáng Sinh đặc biệt khi anh tôi tặng cho 
tôi một con dao bằng gỗ do anh chạm trổ. 

Không cần có các món quà đắt tiền để làm cho lễ 
Giáng Sinh có ý nghĩa. Tôi nhớ một câu chuyện do Anh 
Cả Glen L. Rudd kể. Anh đã phục vụ với tư cách là thành 
viên của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi từ năm 1987 đến 
năm 1992. Một ngày trước lễ Giáng Sinh cách đây nhiều 
năm, trong khi đang quản lý một nhà kho của vị giám trợ, 
ông đã được nghe từ một vị lãnh đạo Giáo Hội về một gia 
đình nghèo túng mới dọn đến thành phố. Khi đến thăm 
căn hộ nhỏ của họ, ông đã thấy một người mẹ trẻ với bốn 
đứa con dưới 10 tuổi. 

Nhu cầu của gia đình này nhiều đến nỗi người mẹ 
không thể mua quà vặt hoặc quà tặng cho con cái của 
mình vào lễ Giáng Sinh đó—thậm chí chị ta còn không 
đủ khả năng để mua một cây Giáng Sinh. Anh Rudd nói 

chuyện với gia đình này và biết được rằng ba đứa con 
gái nhỏ rất thích một con búp bê hay một con thú nhồi 
bông. Khi ông hỏi đứa con trai sáu tuổi là nó muốn thứ 
gì, cậu bé đói khát trả lời: “Cháu muốn một bát bột yến 
mạch.” 

Anh Rudd hứa mang cho đứa bé bột yến mạch và có 
lẽ một thứ khác nữa. Sau đó, ông đi đến nhà kho của vị 
giám trợ và thu góp thực phẩm và những món đồ khác để 
đáp ứng các nhu cầu khẩn thiết của gia đình này. 

Ngay buổi sáng đó, một Thánh Hữu Ngày Sau rộng 
lượng đã đưa cho ông 50 đô la “cho người nào đó 
đang hoạn nạn.” Bằng cách sử dụng số tiền tặng đó, 
Anh Rudd đưa ba đứa con của mình đi mua sắm Giáng 
Sinh—con cái của ông chọn đồ chơi cho mấy đứa trẻ 
nghèo khổ đó. 

Sau khi chất lên xe thức ăn, quần áo, quà tặng, một 
cây Giáng Sinh, và một số đồ trang trí cho cây Giáng 
Sinh, gia đình Rudd lái xe đến căn hộ của gia đình nghèo 
này. Ở đó, họ đã giúp mẹ con gia đình nghèo này dựng 
lên cây Giáng Sinh. Sau đó, họ đặt các món quà ở dưới 
cây Giáng Sinh và trao tặng cho cậu bé một gói to bột 
yến mạch. 

Người mẹ khóc, mấy đứa con vui mừng, và họ đều hát 
một bài ca Giáng Sinh. Đêm hôm đó khi gia đình Rudd 
tụ họp lại để ăn tối, họ tạ ơn Chúa vì họ có thể mang lại 
niềm vui Giáng Sinh cho một gia đình khác và giúp một 
đứa bé nhận được một bát bột yến mạch. 1

Làm Tràn Đầy Thế Gian với  
Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô

Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong  

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn
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Đấng Ky Tô và Tinh Thần Ban Phát
Hãy nghĩ về cách thức giản dị nhưng xứng đáng mà 

Cha Thiên Thượng đã chọn để tôn vinh sự giáng sinh của 
Vị Nam Tử của Ngài. Trong đêm thánh đó, các thiên sứ 
đã hiện đến không phải cho người giàu có mà cho những 
người chăn chiên. Hài đồng Ky Tô được sinh ra không 
phải trong một lâu đài mà là trong một máng cỏ. Ngài 
không được quấn trong lụa mà được bọc trong khăn. 

Lễ Giáng Sinh đầu tiên giản dị đó đã báo hiệu cuộc đời 
của Đấng Cứu Rỗi. Mặc dù Ngài đã sáng tạo thế gian, sống 
trong uy quyền và vinh quang, và đứng ở bên hữu Đức 
Chúa Cha, nhưng Ngài đã đến thế gian với tư cách là một 
hài nhi yếu đuối. Cuộc đời của Ngài là một tấm gương 
khiêm tốn cao quý, và Ngài sống ở giữa những người 
nghèo khó, người bệnh hoạn, người mệt mỏi, và người có 
nhiều gánh nặng. 

Mặc dù Ngài là một vị vua, nhưng Ngài không quan tâm 
đến vinh dự cũng như sự giàu có của người đời. Cuộc đời 
của Ngài, lời nói của Ngài, và các sinh hoạt hàng ngày của 
Ngài đầy uy nghi với phẩm cách giản dị nhưng cao trọng. 

Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng đã biết một cách hoàn hảo 
về cách ban phát, đã nêu ra mẫu mực ban phát cho chúng 
ta. Ngài mang đến lòng trắc ẩn và an ủi cho những người 
có tấm lòng trĩu nặng cô đơn và buồn phiền. Ngài mang 
lại tình yêu thương và sự chữa lành cho những người có 
thể xác và tâm trí bị bệnh và đau khổ. Ngài ban hy vọng, 
sự tha thứ, và sự cứu chuộc cho những người có tâm hồn 
nặng trĩu vì tội lỗi. 

Nếu Đấng Cứu Rỗi đang sống ở giữa chúng ta ngày 
nay, thì chúng ta sẽ tìm thấy Ngài nơi mà Ngài luôn luôn—
phục sự người nhu mì, mệt mỏi, khiêm nhường, đau khổ, 
và có lòng khó khăn. Trong mùa Giáng Sinh này và lúc 
nào cũng vậy, cầu xin cho chúng ta dâng lên Ngài tình 
yêu thương theo như cách Ngài yêu thương. Cầu xin cho 
chúng ta có thể ghi nhớ phẩm cách khiêm nhường của sự 
giáng sinh, ân tứ và cuộc sống của Ngài. Và cầu xin cho 
chúng ta có thể, qua các hành động nhân từ, bác ái và trắc 
ẩn giản dị, làm tràn đầy thế gian với ánh sáng của tình yêu 
thương và quyền năng chữa lành của Ngài. 

GHI CHÚ
1. Xin xem Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare 

since 1930 (1995), 352–53; xin xem thêm Glen L. Rudd, “A Bowl of 
Oatmeal,” Church News, ngày 2 tháng Mười Hai năm 2006, 16.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Chủ Tịch Uchtdorf dạy rằng chúng ta nên noi theo 
mẫu mực ban phát của Đấng Cứu Rỗi. Hãy cân nhắc 
việc yêu cầu những người các anh em đến thăm thay 
phiên nhau kể ra một ân tứ mà Đấng Cứu Rỗi đã ban 
cho họ, và thảo luận cách họ có thể sử dụng ân tứ đó 
để phục vụ những người khác. Ví dụ, nếu một tín hữu 
được ban phước với tài năng về âm nhạc, thì người đó 
có thể hát những bài ca Giáng Sinh cho một số người 
láng giềng. Các anh em có thể đề nghị quỳ xuống cầu 
nguyện với những người các anh em đến thăm, cầu xin 
sự soi dẫn về các ân tứ nào để chia sẻ, cách để chia sẻ 
các ân tứ đó, và chia sẻ với người nào. Theo dõi bất cứ 
sự soi dẫn nào mà các anh em nhận được. 

GIỚI TRẺ
Học Hỏi từ Kinh Nghiệm của Những 
Người Khác

Chủ tịch Uchtdorf nói từ kinh nghiệm cá nhân khi 
ông dạy rằng “những lễ Giáng Sinh đáng nhớ nhất 

có thể là những lễ Giáng Sinh khiêm tốn nhất.” Chúng 
ta có thể học hỏi rất nhiều từ thế hệ lớn tuổi hơn; 
nhiều người lớn đã sống qua thời gian chiến tranh, 
thất nghiệp, ốm đau, hoặc những thử thách khác. Yêu 
cầu các tín hữu lớn tuổi hơn của tiểu giáo khu hoặc 
chi nhánh của các anh em kể cho các anh em biết về lễ 
Giáng Sinh có ý nghĩa nhất của họ. Các anh em có thể 
viết xuống câu chuyện của họ. Cố gắng học hỏi từ tấm 
gương của họ bằng cách tập trung nhiều hơn vào việc 
phục vụ chân thành và tưởng nhớ đến Đấng Cứu Rỗi 
dịp lễ Giáng Sinh này. 

THIẾU NHI
Các Ân Tứ từ Chúa Giê Su

Một số người sử dụng một cây thông Giáng Sinh để 
kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê Su Ky Tô. Đôi 

khi người ta đặt các món quà tặng cho những người 
khác ở dưới gốc cây. Đấng Cứu Rỗi đã ban các ân tứ 
nào cho các anh em? Vẽ cây Giáng Sinh của các anh chị 
em với năm món quà đặt dưới gốc cây. Đọc thánh thư ở 
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bên dưới và sơn màu một món quà cho mỗi câu thánh 
thư. Các anh chị em có thể tặng quà lại cho Chúa Giê Su 
bằng cách tìm ra cách giúp đỡ những người khác. 

Thi Thiên 33:6

Giăng 14:27

Giăng 15:9

2 Nê Phi 2:8

3 Nê Phi 15:9
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Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Đây là một phần trong một loạt Các Sứ 
Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy mô tả các 
khía cạnh về sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi.

Anh Cả Quentin L. Cook thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 

Đồ nói: “Đấng Cứu Rỗi là nguồn 
bình an đích thực. Cho dù với 
những thử thách của cuộc sống, 
nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng 
Cứu Rỗi và ân điển của Ngài, nên 
việc sống ngay chính sẽ được 
tưởng thưởng với sự bình an của 
cá nhân.” 1 Sự hiểu biết rằng Chúa 
Giê Su Ky Tô là Hoàng Tử Bình An 
có thể giúp chúng ta tìm thấy bình 
an nội tâm và gia tăng đức tin của 
chúng ta nơi Ngài. 

Chúa Giê Su Ky Tô phán: “Ta 
đã bảo các ngươi những điều đó, 
hầu cho các ngươi có lòng bình 
yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự 
hoạn nạn trong thế gian, nhưng 
hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế 
gian rồi!” (Giăng 16:33). Khi chia sẻ 
chứng ngôn về lẽ thật đó, Linda S. 
Reeves, đệ nhị cố vấn trong chủ 
tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, 

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa 
Giê Su Ky Tô: Hoàng Tử Bình An
Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế  
nào việc hiểu biết về cuộc sống và vai trò của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin  
của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom 
chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng  
reliefsociety.lds.org.

nói: “Chúa đã thương xót tôi và 
giúp làm cho gánh nặng của tôi 
được nhẹ nhàng. Ngài đã giúp tôi 
cảm thấy bình an nhiều.” 2

Anh Cả Richard G. Scott thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
dạy: “Nơi lý tưởng để có được sự 
bình an đó là ở bên trong nhà của 
chúng ta, nơi chúng ta đã làm hết 
sức mình để đặt Chúa Giê Su Ky Tô 
làm trọng tâm.” 3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Ê Sai 9:6; Lu Ca 2:14;  
Giăng 14:27; 1 Nê Phi 13:37;  
Giáo Lý và Giao Ước 59:23

Từ Thánh Thư
Ê Sai tiên tri về sự giáng sinh của 

Chúa Giê Su Ky Tô, Hoàng Tử Bình 
An (xin xem Ê Sai 9:6). Ở châu Mỹ, 
Sa Mu Ên người La Man nói về các 
điềm triệu mà sẽ đi kèm theo sự 
giáng sinh của Đấng Ky Tô năm năm 
sau (xin xem Hê La Man 14:3, 5). Khi 
gần đến ngày đã được tiên tri, những 
kẻ không tin hăm dọa sẽ giết tất cả 

các Ky Tô hữu nếu những điềm 
triệu này không xảy ra. Tiên tri 
Nê Phi “nhiệt thành kêu cầu Chúa 
suốt ngày; và này, tiếng nói của 
Chúa đến với ông mà rằng: . . . 
Ngày mai ta sẽ đến với thế gian” 
(3 Nê Phi 1:12–13). Các điềm triệu 
xuất hiện, và với sự giáng sinh của 
Đấng Ky Tô, “dân chúng lại bắt 
đầu có được thái bình trong xứ” 
(câu 23). 

Ở Bết Lê Hem, Ma Ri “Người 
sanh con trai đầu lòng, lấy khăn 
bọc con mình, đặt nằm trong 
máng cỏ” (Lu Ca 2:7).
GHI CHÚ
1. Quentin L. Cook, “Sự Bình An Cá Nhân: 

Phần Thưởng của Sự Ngay Chính,” 
Liahona, tháng Năm năm 2013, 35. 

2. Linda S. Reeves, “Thỉnh Cầu Phước Lành 
của Các Giao Ước của Các Chị Em,” 
Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 120.

3. Richard G. Scott, “Để Có Sự Bình An trong 
Nhà,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 29.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Đấng Cứu Rỗi mang lại sự bình an 
cho cuộc sống của các anh chị em 
bằng những cách nào?
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