
  

 
 

 

 

Hằng năm, khi thời tiết bắt đầu chuyển đông, lòng tôi lại 
cảm thấy bồn chồn và nao nức. Không biết vì tôi thích khí 

hậu lành lạnh hay vì một nguyên nhân khác. Dường như 

mọi người và vạn vật chung quanh tôi cũng cùng một cảm 
giác là lạ vì bất cứ nơi đâu, ai cũng tấp nập trang trí cảnh 

vật chung quanh cho chính bản thân và nơi sống của mình. 

Nhưng đặc biệt hơn cả là ai ai cũng rối rít mua quà cho 
nhau. Có lẽ mọi người đang chuẩn bị cho một đại lễ tiệc 

thật linh đình – Một mùa lễ Giáng Sinh. 

 

Một kỷ niệm nhỏ tôi luôn nhớ mãi, đó là lần đầu tiên tôi 
nhận được một chiếc xe đua nhỏ có thể điều khiển từ xa 

vào một trong những mùa Giáng Sinh trước. Tôi nhớ rõ là 

tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui mừng và thật hớn hở vì có 
một chiếc xe thật đẹp để chơi và khoe cùng bạn bè. Kỷ 

niệm này đã giúp một đứa trẻ ngây ngô như tôi tự hỏi: Tại 

sao tôi và mọi người lại được tặng quà? Tại sao mọi người 
chung quanh đều rất vui vẻ và thân thiện với nhau? Vì sao 

và vì ai, cả trời, đất, vạn vật, và mọi người đều trang diện 

rất nghiêm chỉnh và đẹp tuyệt vời? Và điều gì đã khiến 

cho cả hoàn vũ cùng ăn mừng trong một không khí thật an 
bình và thánh thiện? “Chúc mừng Giáng Sinh!” đó là lời 

chúc lành của chú dì khi trao tôi món quà làm miệng thằng 

bé cười toe toét không cần biết lời chúc đó là gì. Vậy 
Giáng Sinh là gì? Giáng Sinh ai? À! Thì ra chỉ là sinh nhật 

của một người có tên là Giêsu.  

 

Giáng Sinh của Chúa Giêsu mang con người, cây cỏ, và 
vũ trụ lại để tung hô và tôn vinh Thiên Chúa đã mang món 

quà quý giá nhất của mình để ban cho nhân loại. Mọi 

người và vật vui mừng, chưng diện, và liên hoan với nhau 
vì Thiên Chúa đã hiện diện với con người bằng hữu hình, 

bằng xương, bằng thịt. Đó là một niềm vui lớn lao cho cả 

thế giới và vũ trụ bởi vì Thiên Chúa là Chúa tể quyền 
năng không nhất thiết phải lộ dạng, xuất thân, hay xuống 

gian trần để biểu lộ vinh quang. Đó là một tình yêu không 

đáy, một sự hy sinh tột cùng của Thiên Chúa ban cho con 

người vì đã phải mang hình thể của một tạo vật. Điều này 
đã mang tình yêu Thiên Chúa chan hòa cùng với toàn thể 

nhân loại để mang lại sự vui vẻ, hạnh phúc, và ấm êm cho 

muôn người. Hơn thế nữa, Giáng Sinh của Chúa Giêsu đã 
mang món quà bình an dưới thế trần cho người và mọi vật 

để được Chúa chúc phúc như thuở ban đầu. 

 
Những năm sau này, tôi luôn nghĩ, “Nếu vì sinh nhật của 

một người, mà làm cho mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc, 

và mang quà lại cho nhau, tôi cũng muốn sinh nhật của 

tôi, là một món quà cho mọi người chung quanh.” Có 
nghĩa là, cũng như Chúa Giêsu, một người và mọi người 

đều có thể trở thành một món quà cho nhau, đó là sự hiện 

diện của mỗi người chúng ta trong đời sống của nhau. Qua 
cách cư xử, đón tiếp, sự lễ phép, và lòng nhiệt thành của  

 

 
 

 

 

mỗi người đối với nhau và cho nhau. Với tôi, đó là một 
điều, một món quà thật là quý giá và đáng trân trọng. Đó 

là ý nghĩ nhỏ nhoi, ngây thơ của tôi, để mỗi ngày trở nên 

giống Chúa hơn. Hơn thế nữa và quan trọng hơn nữa, tôi 
tin chắc là mỗi người đều có cơ hội để trở nên một món 

quà thật đặc biệt để mang lại sự vui vẻ, bình an, và hạnh 

phúc cho nhau, nhất là những người thân thương nhất đối 
với mỗi một người trong chúng ta.  

 

Món quà Giáng Sinh của Chúa Giêsu mang lại cho chúng 

ta niềm phấn khởi, sự vui mừng và niềm hạnh phúc qua 
những món quà vật chất cũng như tinh thần bằng sự hiện 

diện của Ngài. Chính mỗi người chúng ta cũng có thể trở 

thành một món quà cho gia đình, thân hữu và bạn bè trong 
mùa Giáng Sinh này, cũng như trong cuộc sống của chúng 

ta. Để rồi mùa Giáng Sinh năm nay, chúng ta sẽ cảm thấy 

rằng, chính Chúa Giêsu Hài Đồng là người đang điều 
khiển chiếc xe hạnh phúc, bình an, và phúc lành qua mỗi 

người chúng ta. 

23/10/2007 

Lớp 6 – Immaculate Heart of Mary 

Đào Thanh Sơn 

***** 

ĐẤT TRỜI ĐEN TỐI? 
 

"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng 
và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng 

hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét." 

(Lu-ca 21:25) 
 

Cơ quan Không Gian HK (NASA) tiên đoán một  

màn đen tối mịt mù sẽ trùm phủ địa cầu từ ngày  
23 đến 25/12/2012, trong việc điều chỉnh vũ trụ 

do <hoicaunguyencholinhmuc> ở LX phổ biến. 

 

Đất trời đen tối ba ngày  
Hạ tuần tháng Chạp năm này, bạn ơi 

Na-sa tiên đoán khắp nơi 

Núi Sông bình thản, thảnh thơi cuộc đời 
Sớm hôm cố gắng giữ Lời 

Ăn chay cầu nguyện, gọi mời yêu thương 

Thế trần cõi tạm hành hương 
Bạc tiền vật chất chẳng vương, lụy nhiều 

Sống vui hiện tại mỹ miều 

Tương lai phó thác, dám liều cho Cha 

Tình Ngài bát ngát bao la 
Hân hoan chúc tụng, hát ca tim hồng! 

 

* Nguyễn Sông Núi 
(Tv Thánh Clêmentê, Houston, TX, Nov. 7, 2012)  

Mùa Giáng Sinh: 
Chiếc Xe Điều Khiển Từ Xa 
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