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Gia đình Giáo hội Giám lý Liên hiệp Việt Nam quý mến, 

Mùa Vọng và Giáng Sinh lại đến! Mỗi năm vào dip Mùa Vọng 

và Giáng sinh trở về là lòng chúng ta lại rạo rực phấn khởi. Giáng 

Sinh là mùa của tình yêu, niềm vui, hy vọng và bình an. Nhưng 

năm nay chúng ta đón mừng Mùa Vọng và Giáng sinh 2021 không 

được nhộn nhịp, náo nức như nhiều năm trước. Năm nay chúng ta 

mừng lễ trong điều kiện: Đeo khẩu trang, làm xét nghiệm, giãn 

cách xã hội… Từ hai năm qua, đại dịch COVID-19 đè nặng cuộc 

sống con người. Đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống của hầu hết 

mọi người mọi nơi trên thế giới. Năm nay chúng ta lại cử hành Mùa 

Vọng và Giáng sinh giữa một bối cảnh vẫn còn đang lo lắng vì dịch 

bệnh. Chúng ta lo lắng vì tình hình đại dịch diễn biến nghiêm trọng 

với số ca nhiễm mới tăng cao, kinh tế đình trệ, tỷ lệ lạm phát và 

thất nghiệp gia tăng. Một không khí căng thẳng bao trùm đã làm 

cho nhiều người khắp nơi trên thế giới vô cùng bất an. 

Thánh Kinh bày tỏ, bởi nhìn biết tâm trạng con người là bất an 

và bất an, nên cách đây 2021 năm, Chúa Cứu Thế đã giáng trần để 

ban sự bình an cho con người. Chúa xuống thế làm người để đem 

lại sự bình an cho nhân loại qua cái chết tình nguyện của Ngài trên 

thập tự giá. Thánh Kinh chép: "Chúa Cha nhờ Chúa Cứu Thế đưa 

mọi loài dưới đất trên trời về giải hòa với Ngài; máu của Chúa Cứu 

Thế đổ ra trên cây thập tự đã tái lập hòa bình giữa Thượng Đế và 

nhân loại" (Cô-lô-se 1:20 BDY). 

Sư bình an do Chúa Cứu Thế mang lại qua sự chết của Ngài bao 

gồm hai khía cạnh: Sự bình an VỚI Đức Chúa Trời và sự bình an 

CỦA Đức Chúa Trời. “Sự bình an VỚI Đức Chúa Trời” là sự bình an 

do sự chết của Chúa Cứu Thế mang lại và sẵn sàng ban cho những 

người có lòng tin nhận Ngài. Một khi chúng ta đã có “sự bình an 

VỚI Đức Chúa Trời,” chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được "sự bình 

an CỦA Đức Chúa Trời." Đây là một đặc ân Thiên Chúa ban cho 

người tin nhận Ngài. Phi-líp 4:6-7 tiết lộ cho chúng ta phước hạnh 

này: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu 

nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho 

Đức Chúa Trời. ‘Sự bình an CỦA Đức Chúa Trời’ vượt quá mọi sự 

hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-

xu Christ." Người tin Chúa sẽ có được “sự bình an CỦA Đức Chúa 

Trời. Sự bình an ấy là bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự bình 

an này sẽ giúp chúng ta vượt thắng mọi nan đề, khó khăn, bất an 

trong cuộc sống. “Sự bình an CỦA Đức Chúa Trời” mà con người 

không thể nào hiểu thấu, sẽ bảo vệ trí óc và tấm lòng của những 

người tin Chúa, giúp chúng ta có thể VUI SỐNG trong mọi hoàn 

cảnh, kể cả hoàn cảnh đại dịch COVID-19. 

Đấng Cứu Thế đã được sinh ra. Cứu Chúa của nhân loại đã hiện 

đến. “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai 

được ban cho chúng ta… Ngài sẽ được xưng là… Chúa Bình an” (Ê-

sai 9:5). Cầu xin Chúa Bình an của lễ giáng sinh ban sự bình an 

CỦA Đức Chúa Trời cho anh chị em, là sự bình an vượt quá mọi sự 

hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh chị em trong Chúa Cứu 

Thế Giê-xu. 

Chúng tôi kính chúc anh chị em một mùa Giáng sinh vui tươi 

và năm mới 2022 tràn đầy phước hạnh của Chúa Cứu Thế. 
 

Hội trưởng, 

    Giám mục Tô Văn Út 


