
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Hằng năm, cứ vào đầu tháng 12, những khúc nhạc dìu dặt 

của những âm khúc Mừng Chúa Giáng Sinh lại được hát 
vang trên khắp nơi nơi trên hòan vũ, hòa nhịp với tòan thể 

nhân lọai đang hân hoan chào Mừng Chúa Hài Đồng Giáng 

Sinh đến với từng mỗi gia đình trong máng cỏ xinh xắn mỗi 

nhà. 
 

Trong mọi Thánh Đường, từ Vương Cung Thánh Đường đồ 

xộ đến những Giáo Đường bé nhỏ đơn sơ, những tiếng nhạc, 
tiếng ca vọng ngân vang: “ Đêm Thánh vô cùng, giây phút 

tưng bừng, đất với trời..” ( Đêm Thánh Vô cùng nhạc của 

Hùng Lân, viết theo Franz Gruber) ca mừng Chúa đến ghé 
thăm các nẻo đường, khắp phố phường, hòa vang trên từng 

nóc nhà theo điệu lấp lóe sáng của những ánh đèn, những 

ngôi sao kim tuyến như chia xẻ niềm vui Chúa đến. 

 
Chúa Hài Đồng đến năm nay như để hòa với thế giới đang 

gặp bao hỗn lọan xảy ra tại các nước vùng Trung Đông, 

khủng hỏang kinh tế trên tòan thế giới, nạn thất nghiệp gia 
tăng, nhà cửa bị kéo mất hay bị động đất, lụt lội, gia đình ly 

tán, trẻ em không nơi nương tựa, nạn buôn người, buôn trẻ 

em.. 

 
Những biến cố cứ dồn dập đổ tới, chúng con cùng nhau chắp 

tay nguyện cầu cùng Chúa Hài Đồng, xin Ngài đến đưa bàn 

tay thánh thiêng dẫn dắt chúng con sớm qua khỏi cơn thử 
thách này và giúp chúng con giữ vững niềm tin vào quyền 

năng vô cùng của Chúa, để mỗi người chúng con, qua những 

dấu chỉ, những biến cố mà biết canh tân, thánh hóa bản thân, 
tâm hồn, hầu luôn sẵn sàng chờ đón Chúa đến trong Mùa 

Phục Sinh thánh thiêng năm nay. 

 

Trong niềm vui của Mùa Giáng Sinh, chúng con hòa chung 
với niềm vui tòan thế giới để luôn biết xưng tụng Chúa là 

Vua Trời Đất, là Cha nhân ái, luôn yêu thương lòai người 

chúng con, vì chính Ngài đã ban tặng cho nhân lọai chúng 
con Người Cha Thái Bình, Vị Vua tình Yêu. Đó chính là 

Con Một của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã xuống thế gian 

hôm nay, Ngài đã được sinh ra bởi Cung Lòng Trinh Nữ 
Maria và đã hóa thân làm Người để Cứu trần thế. Nhưng 

chính nhân lọai chúng con đã phản bội, chối bỏ và lên án 

Ngài để rồi giết Ngài! 

 
Nhưng tình Chúa thật cao vời khôn ví, chính lúc ngài sắp 

chết trên Thập Giá, Ngài vẫn chạnh lòng thương xót kẻ trộm 

lành vì biết sám hối, và Ngài cũng đã cầu xin cùng Đức 
Chúa Cha để tha tội cho nhân lọai đã lên án và giết Ngài:  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!” 

(Lc 23-34). 
 

Thật thế, lạy Chúa, không có tình yêu nào cao cả cho bằng 

tình yêu hy sinh chết cho người mình yêu, cúi xin Chúa Hài 

Đồng nhỏ bé của chúng con, thấu hiểu tâm tình của chúng 
con giờ đây đang viết lên những dòng chữ này với sự hối 

hận dâng trào qua khóe lệ vì tội lỗi mình vì cảm thương tình 

yêu bao la vô bờ bến của Chúa. Chúa đã hy sinh chịu chết 
cho chúng con được phúc trường sinh nước Trời và sự an 

bình nơi thế gian với tràn đầy ân phước của Người. 

 
Cũng ngày hôm nay, trong không khí khải hòan ca, tòan thể 

nhân lọai chúng con đã cùng nhau đón mừng Chúa đến như 

một Vị Vua Thái Bình, tòan thắng, độc nhất trên vũ trụ, trên 

hết các Vua, như một thông điệp nhắn gửi cho nhân lọai: Vì 
sao Ngài đầy quyền Uy mà lại không sinh ra nơi cung điện 

nguy nga tráng lệ, lộng lẫy, mà lại sinh ra nơi hang bò lừa 

hôi hám, thấp hèn, có lẽ như qua mầu nhiệm cao cả này, 
Chúa muốn dạy chúng con đức khiêm tốn của Ngài, như khi 

Chúa rửa chân cho các môn đệ: “Rồi Đức Giêsu đổ nước 

vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt 

lưng mà lau” (Ga.-13-5) “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh 
sẽ chẳng được chung phần với Thầy” (Ga.13-6). 

 

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, giờ đây con đang hướng lòng lên 
Chúa và thân xác con đang quì bên Hang Đá, nơi có Đức 

Mẹ, có Thánh Cả Giuse, con xin Cha một ước nguyện đơn 

sơ là xin cho nhân lọai chúng con, trong ngày sau hết, chúng 
con được cư ngụ trong Nhà Cha khi cuộc sống của chúng 

con đã vuông tròn. Chúng con cũng dâng lên Mẹ để Mẹ 

chuyển cầu: “Mẹ ơi, trước bao những biến cố làm chấn động 

thế giới hiện nay vẫn liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi như thiên 
tai, động đất, lụt lội, bão tố, chiến tranh, bạo lọan… như 

nhắc nhở nhân lọai chúng con hãy mau ăn năn sám hối, 

siêng năng lần hạt Mân Côi hầu Mẹ ra tay cứu thế giới thóat 
khỏi vòng tai ương. Xin Mẹ cũng ghé mắt đến chúng con 

đang ngụp lặn sống ở Las Vegas này, mệnh danh là “Sin 

City”, trước bao cạm bẫy của Ma Quỷ và mưu trước của 
chúng, xin Mẹ chở che chúng con biết tránh xa, biết luôn 

tỉnh thức trong cầu nguyện. Xin Chúa Hài Đồng chỉ đường 

soi lối cho chúng con đi, để mỗi người, mỗi gia đình chúng 

con biết vui sống và đón nhận món quà cao quý đầy ân sủng 
là “Chúa Hài Đồng Đang Ngự Đến” ./. 
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