
Mừng Chúa giáng trần (bài chia se)̉ 

Chuyện kể rằng: hơn 2 ngàn năm trước, khi mà vi ̣Vua dân Do Thái chào đời thi ̀có mâý nhà chiêm tinh đến mừng lạy và 

tặng cho Ngài vô số những tặng phẩm rất có gia ́tri.̣ Chuyện còn kể rằng: mấy vi ̣này vừa nhiǹ thấy ngôi sao báo hiệu sự 

chào đời của vi ̀Vua xuất hiện ở phương đông thi ̀cać ông liền vội vã lên đường để đi tim̀ và cuộc hành triǹh này phaỉ nói là 

có rất nhiều gian nan và thử thaćh nếu không muốn nói là mơ hồ bởi vi ̀chi ̉dựa vào sự chi ̉đường dâñ lối của một vi ̀sao mà 

có khi mờ, khi tỏ còn có những lúc mất dấu nữa, thâṭ là không phải dễ. Nhưng có lẽ vi ̀cać ông đa ̃đọc và tin vào những lời 

trong Kinh Thánh nói cho nên cać ông mới can đảm hy sinh rời bỏ nơi chốn ở biǹh an của miǹh mà dấn thân vào một cuộc 

đi kiếm tim̀ như thế. Và trong suốt cuộc hành triǹh chắc hẳn cać ông đa ̃nghi ̃và tin rằng nơi mà vi ̀Vua sinh ra sẽ là một 

cung điện nguy nga hoăc̣ là một nơi vô cùng sang trọng bởi thế các ông đa ̃mang theo những thứ quà mà không chi ̉có giá 

tri ̣vật chất cao quy ́mà còn có y ́nghiã về quyền lực, danh thơm và sang trọng nữa. Bởi vi,̀ Vua trị vi ̀một nước thi ̀không thể 

thiếu những thứ này (vàng ròng, nhũ hương và mộc dược). Và sau bao ngày đi theo sự chi ̉lối của ngôi sao đã dâñ mấy ông 

đến một nơi mà cung điện đâu không thâý, chỗ sang trọng ̣đâu không thấy chi ̉thấy chỗ mà người ta nuôi bò, nuôi lừa. Ngôi 

sao ấy dừng lại trước một hang đa,́ ở nơi hang ấy cać ông đa ̃nhiǹ thâý một phụ nữ ẵm một trẻ sơ sinh còn đang bọc trong 

khăn, liền khi đó trên không trung có tiếng reo mừng của cać thiên thần, họ báo tin cho các mục đồng biết là Đấng Cứu Thế 

mới vừa Giáng Sinh xuống trần gian. Được nghe thấy tiếng của cać thiên thần, các ông liền bước đến xấp miǹh chào lạy Hài 

Nhi và Mẹ Người. Rồi mở baỏ tráp lâý quà tặng và kińh cân̉ dâng lên cho Người.  

Hàng năm vào Ngày lễ Giáng Sinh, cać người giáo dân đều được nghe lại câu chuyện của hơn 2 ngàn năm trước: vào một 

đêm đông gia ́lạnh, Đâńg Con Một Thiên Chúa từ Trời đã daḿ hy sinh bỏ đi thân phận cao qúy của miǹh và rời xa Quê 

hương để mà hạ sinh xuống trần gian làm người và còn khiêm nhường tự ha ̣đến mức chấp nhận sinh ra ở một nơi (chuồng 

bò) chỗ của những con lừa, con bò và những trẻ mục đồng che nắng che mưa, ở một nơi mà phải lót rơm nằm thay cho 

nệm, ở một nơi mà đã phải nhờ vào hơi thở của những con vật để sưởi ấm vi ̀không có đủ áo quần. Thật không có hoàn 

cảnh nào mà laị nghèo, laị thấp kém hơn hoàn can̉h này. Tại sao thế, tại sao Một Đấng Con Trời đã phải làm như vâỵ? Thưa 

đó là vi ̀Thiên Chúa yêu thương nhân loại, nên Ngài đã ban cho trần gian Người Con duy nhất của Ngài. 

Cũng hàng năm, vào Ngày Lễ Giańg Sinh, ta thấy tất cả những cać nhà thờ, các cha, cać hội đoàn, các gia điǹh đều ăn mừng 

Chúa sinh ra rất là sang trọng. Song Chúa sinh ra ở chỗ đói nghèo, cho nên cứ nói theo trần thế đi thi ̀Chúa đói nghèo Chúa 

cần ta cho gi?̀ Lẽ di ̃nhiên Chúa cần ta cho Chúa ăn, Chúa cần lương thực, Chúa cần no bụng, Chúa cần quà tặng. Và chăć 

chắn Chúa sẽ nhớ đến những món quà đầy y ́nghiã của cać vi ̣chiêm tinh đa ̃dâng lên cho Chúa vào những năm xưa. Năm 

nay Mừng Ngày Chúa Sinh ra; tôi và bạn, ta có món quà gi ̀y ́nghiã tặng Chúa? Chúa cũng hiểu là đói thi ̀phải ăn, rét thi ̀phaỉ 

có áo ấm cho nên Chúa rât́ thương những ai nghèo đói. Vi ̀thế cho nên Chúa muốn ta nếu có phương tiện thi ̀cho kẻ đói ăn, 

kẻ khát uống, kẻ thiếu áo; nếu như ta cho họ cũng như cho Chúa vậy. Còn cać Cha, cać Sơ di ̃nhiên là không có đói rét, còn 

có sự trọng vọng, còn có những người ao ước, khao khát được biếu cha trong khi Chúa laị muốn đem những điều mà ta 

nghi ̃rằng tốt cho ta thi ̀Chúa laị muốn ta làm những điều mà ta thấy có sự lợi, có sự vinh dự để cho những người mà họ 

thèm khát một miếng cơm manh aó, một sự chia sẻ khi mà họ cần để an ủi họ trong những khi họ săṕ lià đời. 

Các thánh bảo Chúa sinh ra, Chúa đem tiǹh yêu thương đến cho ta để ta chia sẻ cho những người đau khổ, những người 

kém may mắn, vâỵ. Thế thi ̀quà tặng của baṇ dành cho Hài Nhi Giêsu là gi ̀và có y ́nghiã như thế nào? 

Bạn biết đấy "Chúa xuống thế Chúa ban ơn cứu độ, Chúa xuống thế Chúa đem tiǹh yêu thương đến cho ta để ta chia sẻ cho 

những người đau khổ, những người kém may măń". Và bạn cũng được nghe cha giảng là Chúa ở bên những người nghèo 

khổ, những người raćh rưới, những người không có đủ cơm ăn aó mặc. Taị sao vâỵ? Có phaỉ là vi ̀Chúa sanh ra Chúa cũng 

rất là nghèo, rất là thiếu thốn không? Nếu vậy thi ̀Sinh Nhật Chúa năm nay, bạn có món quà gi ̀tặng cho Chúa để Chúa được 

no bụng và được khỏi rét không? Chúc baṇ tim̀ được một món quà thật y ́nghiã cho Chúa, và được Chúa ban cho thật nhiều 

tiǹh thương và thật nhiều niềm vui trong ngày Chúa giańg trần nhé. 
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