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Một mùa lễ Giáng Sinh nữa sắp đến với chúng ta 
và chẳng bao lâu cũng sẽ bắt đầu một năm mới. 
Dường như là chỉ vừa mới hôm qua chúng ta  

kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi và đặt ra các 
quyết tâm.

Trong số các quyết tâm của mình trong năm nay, chúng 
ta có quyết tâm để dành thời gian trong cuộc sống và 
dành ra chỗ trong lòng mình cho Đấng Cứu Rỗi không? 
Cho dù chúng ta có thể đã được thành công như thế nào 
đi nữa với một quyết tâm như vậy thì tôi cũng tin rằng tất 
cả chúng ta đều muốn làm tốt hơn. Mùa lễ Giáng Sinh này 
là thời điểm lý tưởng để xem xét và làm mới lại các nỗ lực 
của chúng ta.

Trong cuộc sống đầy bận rộn, khi luôn luôn có rất 
nhiều điều khác mà chúng ta cũng cần phải chú ý tới thì 
điều thiết yếu là chúng ta có một nỗ lực có ý thức, đầy 
cam kết để mang Đấng Ky Tô vào cuộc sống và vào nhà 
của chúng ta. Và điều thiết yếu là giống như Các Nhà 
Thông Thái từ phương Đông, chúng ta vẫn luôn luôn tập 
trung vào việc đi theo ngôi sao chỉ đường để tìm Ngài và 
“đến đặng thờ lạy Ngài.” 1

Trong suốt lịch sử, sứ điệp từ Chúa Giê Su đều giống 
nhau. Ngài phán cùng Phi E Rơ và Anh Rê ở mé biển Ga Li 
Lê: “Các ngươi hãy theo ta.” 2 Phi Líp được kêu gọi: “Hãy theo 
ta.” 3 Người Lê Vi đang ngồi tthâu thuế nhận được chỉ thị: 
“Hãy theo ta.” 4 Và cũng lời mời gọi đó sẽ đến với các anh  
chị em và tôi, nếu chúng ta chịu lắng nghe: “Đi cùng ta.” 5

Khi đi theo chân Ngài ngày hôm nay và noi theo gương 
Ngài, thì chúng ta sẽ có cơ hội để ban phước cho cuộc 
sống của những người khác. Chúa Giê Su mời gọi chúng 
ta hy sinh bản thân mình: “Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và 
tâm hồn đầy thiện chí” 6

Có một người nào đó mà các anh chị em nên phục vụ 
trong mùa lễ Giáng Sinh này không? Có người nào đang 
chờ được các anh chị em đến thăm không?

Cách đây nhiều năm, vào một mùa lễ Giáng Sinh, tôi 
đến thăm một bà lão góa. Trong khi tôi đang ở đó, thì 
chuông cửa reo. Một vị bác sĩ rất bận rộn và nổi tiếng 
đang đứng ở cửa. Vị bác sĩ này đã không được mời đến; 
thay vì thế, chỉ cảm thấy được thúc giục để đến thăm một 
bệnh nhân cô đơn.

Trong mùa lễ này, tấm lòng của những người không 
thể ra khỏi nhà đều vô cùng khao khát có được ai đó đến 
thăm vào dịp lễ Giáng Sinh. Trong khi đến thăm một trung 
tâm dưỡng lão vào một mùa lễ Giáng Sinh nọ, tôi ngồi nói 
chuyện với năm bà lão, người lớn tuổi nhất trong số đó là 
101 tuổi. Bà bị mù, nhưng vẫn nhận ra tiếng nói của tôi.

Bà nói: “Thưa giám trợ, năm nay giám trợ đến hơi trễ 
đấy!” “Tôi đã tưởng là giám trợ sẽ không bao giờ đến nữa.”

Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời bên nhau. Tuy 
nhiên, một bệnh nhân âu yếm nhìn ra ngoài cửa sổ và lặp 
đi lặp lại: “Tôi biết là con trai tôi sẽ đến thăm tôi hôm nay.” 
Tôi tự hỏi người con trai đó có đến không, vì đã có nhiều 
mùa lễ Giáng Sinh khác người ấy đã không bao giờ đến.
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Dành Thời Gian cho 
Đấng Cứu Rỗi

Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson
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Vẫn còn thời gian trong năm nay để dang rộng bàn tay 
giúp đỡ, tấm lòng yêu thương, và tinh thần sẵn sàng—Nói 
cách khác, là noi theo gương do Đấng Cứu Rỗi nêu lên 
và phục vụ như Ngài muốn chúng ta phục vụ. Khi phục 
vụ Ngài, chúng ta sẽ không bỏ mất cơ hội của mình như 
người chủ quán trọ thời xưa,7 để dành thời gian cho Ngài 
trong cuộc sống của chúng ta và chỗ cho Ngài trong tim 
chúng ta.

Chúng ta có thể hiểu được lời hứa tuyệt vời chứa đựng 
trong sứ điệp của vị thiên sứ đưa ra cho các mục đồng 
đang ở ngoài đồng: “Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, 
sẽ làm một sự vui mừng lớn. . . . Ấy là hôm nay . . . đã 
sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Đấng Ky Tô, 
là Chúa”? 8

Khi chúng ta trao đổi quà vào lễ Giáng Sinh, cầu xin 
cho chúng ta ghi nhớ, biết ơn, và tiếp nhận ân tứ lớn  
nhất của tất cả các ân tứ—ân tứ của Đấng Cứu Rỗi và 
Đấng Cứu Chuộc để chúng ta có thể có được cuộc sống 
vĩnh cửu.

“Vì nó có ích lợi gì cho một người nếu một ân tứ được 
ban cho kẻ đó, và kẻ đó không chấp nhận ân tứ ấy? Này, 
kẻ đó không vui sướng với điều được ban cho và cũng 
chẳng vui với Đấng ban ân tứ cho mình.” 9

Cầu xin cho chúng ta có thể noi theo Ngài, phục vụ 
Ngài, tôn vinh Ngài, và tiếp nhận trong cuộc sống của 
chúng ta các ân tứ Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta  
có thể theo lời của Tổ Phụ Lê Hi: “được bảo bọc vĩnh  
viễn trong vòng tay thương yêu của Ngài.” 10

GHI CHÚ
1. Ma Thi Ơ 2:2.
2. Ma Thi Ơ 4:19.
3. Giăng 1:43.
4. Ma Thi Ơ 9:9.
5. Giáo Lý và Giao Ước 38:22.
6. Giáo Lý và Giao Ước 64:34.
7. Xin xem Lu Ca 2:7.
8. Lu Ca 2:10- - 11.
9. Giáo Lý và Giao Ước 88:33.
10. 2 Nê Phi 1:15.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Chủ Tịch Monson kêu gọi chúng ta “có một nỗ lực 
đầy ý thức, cam kết để mang Đấng Ky Tô vào cuộc sống 

của chúng ta và vào nhà của chúng ta.” Cân nhắc việc 
thảo luận với những người mà các anh em giảng dạy 
về cách họ có thể có nỗ lực đầy ý thức với tư cách là 
cá nhân cũng như một gia đình. Các anh chị em có thể 
xem xét việc yêu cầu họ phải nghĩ đến một người hoặc 
gia đình cụ thể mà họ có thể đến thăm hoặc phục vụ 
trong mùa lễ Giáng Sinh này. “Vẫn còn thời gian trong 
năm nay để dang rộng bàn tay giúp đỡ, tấm lòng yêu 
thương, và tinh thần sẵn sàng.”

GIỚI TRẺ
Cách Phục Vụ vào thời gian  
lễ Giáng Sinh

Chủ Tịch Monson dành thời gian để đến thăm những 
người lớn tuổi và những người ở trong trung tâm 

dưỡng lão, nhất là vào thời gian lễ Giáng Sinh. Ông lưu 
ý rằng có những người vui mừng vì có người đến thăm 
trong khi những người khác chỉ hy vọng có được người 
đến thăm nhưng họ không bao giờ đến. Có những 
người chờ đợi một người nào đó đến thăm—có lẽ 
trong lễ Giáng Sinh này, các anh chị em có thể là người 
khách đó.

Sau đây là bản liệt kê về một vài cách các anh chị em 
có thể giúp bảo đảm là không có một ai cảm thấy cô 
đơn trong mùa lễ Giáng Sinh này. Hãy nghĩ về nhiều 
cách khác mà các anh chị em có thể tìm đến những 
người khác trong cộng đồng của mình trong mùa này. 
“Có một người nào đang chờ đợi được các anh chị em 
đến thăm không?” 

•  Làm thiệp Giáng Sinh để gửi cho những người truyền 
giáo và các tín hữu độc thân và lớn tuổi trong tiểu 
giáo khu hoặc chi nhánh của các anh chị em.

•  Tình nguyện với một tổ chức cộng đồng địa phương.
•  Tặng các quyển Sách Mặc Môn làm quà Giáng Sinh 

cho bạn bè và hàng xóm của các anh chị em.
•  Đi thăm những người lớn tuổi trong tiểu giáo khu 

hoặc gia đình của các anh chị em.
•  Hãy làm thức ăn và mang tặng những người láng 

giềng của các anh chị em.
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THIẾU NHI
Noi Theo Ánh Sáng

Sau khi Chúa Giê Su giáng sinh, Các Thầy Thông Thái 
mang tặng quà cho Ngài. Họ đi theo một ngôi sao 

mới và sáng trên bầu trời để tìm kiếm Ngài. Các em 
có thể dâng lên cho Chúa Giê Su các món quà nào vào 
mùa lễ Giáng Sinh này?
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Đây là một phần trong một loạt Các Sứ 
Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy mô tả các 
thuộc tính thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi.

“Trong thánh thư, lòng trắc ẩn có 
nghĩa là thực sự ‘cùng chịu đau 

khổ với người khác.’ Từ đó cũng có 
nghĩa là cho thấy lòng cảm thông, 
thương xót, và thương hại người 
khác.” 1

Chủ Tịch Thomas S. Monson 
nói: “Chúa Giê Su ban cho chúng 
ta rất nhiều ví dụ về mối quan tâm 
đầy trắc ẩn.” “Người tàn tật ở ao Bê 
Tết Đa; người đàn bà bị bắt về tội 
ngoại tình; người đàn bà bên giếng 
Gia Cốp; con gái của Giai Ru; La 
Xa Rơ, anh của Ma Ri và Ma Thê—
mỗi người tiêu biểu cho trường 
hợp người đàn ông bị thương trên 
đường đi Giê Ri Cô. Mỗi người này 
đều cần được giúp đỡ.

“Chúa Giê Su phán cùng người 
tàn tật ở Bê Tết Đa: ‘Hãy đứng dậy, 
vác giường ngươi và đi.’ Lời khuyên 
dạy đến với người đàn bà phạm 
tội: ‘Hãy đi, đừng phạm tội nữa.’ Để 
giúp người đàn bà đến múc nước, 
Ngài đã cung cấp một mạch nước 
‘văng ra cho đến sự sống đời đời.’ 
Lệnh truyền cho đứa con gái đã 
chết của Giai Ru: ‘Hỡi người trẻ kia, 
ta biểu ngươi chờ dậy.’ Lời phán với 

Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: 
Có Lòng Trắc Ẩn và Nhân Từ

La Xa Rơ đã được chôn cất rồi; ‘Hỡi 
La Xa Rơ, hãy ra!’

“Đấng Cứu Rỗi đã luôn luôn  
cho thấy khả năng vô hạn về lòng 
trắc ẩn. . . . Chúng ta hãy mở rộng 
lòng mình để Ngài—tấm gương 
sống về lòng trắc ẩn thật sự—có 
thể bước vào.” 2

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Thi Thiên 145:8; Xa Cha Ri 7:9; 
1 Phi E Rơ 3:8; Mô Si A 15:1, 9;  
3 Nê Phi 17:5–7

Từ Thánh Thư
Chị Linda S. Reeves, đệ nhị cố 

vấn trong chủ tịch đoàn trung ương 
Hội Phụ Nữ, nói: “Nhiều năm về 
sau, vợ chồng tôi quỳ xuống bên 
đứa con gái 17 tuổi của mình và 
khẩn cầu cho nó được sống. Lần 
này, câu trả lời là không, nhưng . . . 
chúng tôi đã bắt đầu biết . . . rằng 
[Đấng Cứu Rỗi] cảm thấy trắc ẩn đối 
với chúng ta trong những nỗi buồn 
rầu của chúng ta.” 3

“Một trong số những câu chuyện 
ưa thích của tôi từ cuộc đời của 
Đấng Cứu Rỗi là câu chuyện về La 
Xa Rơ. Thánh thư cho chúng ta biết 
rằng ‘Chúa Giê Su yêu Ma Thê, em 
người [Ma Ri],và [anh người] La Xa 
Rơ.’” 4 Chúa Giê Su nhận được tin 

là La Xa Rơ đau nặng, nhưng khi 
Ngài đến thì La Xa Rơ đã qua đời. 
Ma Ri chạy tới Chúa Giê Su, sấp 
mình xuống chân Ngài và khóc. 
Khi Chúa Giê Su thấy Ma Ri khóc, 
“bèn đau lòng cảm động, và . . . 
khóc” (Giăng 11:33, 35).

“Đó là lệnh truyền cho chúng 
ta. Chúng ta cần phải cảm nhận và 
tự mình thấy, rồi sau đó giúp tất 
cả con cái của Cha Thiên Thượng 
thấy và biết rằng Đấng Cứu Rỗi đã 
mang lấy không những tất cả tội 
lỗi mà còn những nỗi đau đớn và 
khổ sở của chúng ta để Ngài có 
thể biết được cảm nghĩ của chúng 
ta và an ủi chúng ta như thế nào.” 5

GHI CHÚ
1. Sách Hướng Dẫn Thánh Thư
2. Thomas S. Monson, “The Gift of 

Compassion,” Liahona, tháng Ba năm 
2007, 4–5, 8.

3. Linda S. Reeves, “Chúa Đã Không Quên 
Các Chị Em Đâu,” Liahona, tháng Mười 
Một năm 2012, 120.

4. Linda S. Reeves, “Chúa Đã Không Quên 
Các Chị Em Đâu,” 118.

5. Linda S. Reeves, “The Lord Has Not 
Forgotten You,” 120.
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Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Ai có thể được ban phước nhờ vào 
lòng trắc ẩn của các chị em.

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc 
hiểu biết về các thuộc tính thiêng liêng 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 mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp
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