
                   
                                      Quỳ bên máng cỏ 
 
 
Mỗi dịp lễ Giáng Sinh về, chúng ta có thói quen đến quỳ 

bên máng cỏ Chúa Hài Đồng để chiêm ngưỡng Thiên 

Chúa giáng trần trong hình hài một phàm nhân bé nhỏ, 

tầm thường , Hài Nhi Giê Su, Ngôi Hai Thiên Tử, vì yêu 

thương loài người đã xuống trần gian chấp nhận thân phận 

một phàm nhân để cứu rỗi cho nhân loại. 

 
Từ những đô thị đầy ánh sáng cho tới những miền quê mộc 

mạc, sự tưng bừng của mùa Giáng Sinh sẽ lại xua tan giá 

lạnh của mùa Đông, làm cho những kẻ vô tình cách mấy 

cũng phải thoáng nghĩ về lễ Noel đối với một biến cố vĩ đại 

hàng năm của  thế giới. 

 

Ý nghĩ của mỗi người về lễ Giáng Sinh có thể khác nhau 

tùy theo niềm tin, truyền thống đạo đức, hoàn cảnh xã hội, 

hoặc giả cũng có thể là những ý nghĩ lợi dụng sự việc này 

trong mục tiêu thương mại…Dù người ta có trang hoàng 

hang lừa máng cỏ bằng đủ vẻ lộng lẫy , xa hoa đắt tiền 

cách mấy, nhưng những tráng lệ của khung cảnh ngày nay 

không xoá được thực cảnh của một hang đá lộng gió ngày 

xưa. 

 
Trong thời gian Chúa giáng trần, một ngôi sao lạ đã toả 

sáng xuống bầu trời phương Đông. Ánh sao đó bất thường 

hiện trên vòm trời quen thuộc khác hẳn ngàn vạn ánh sao 

khác mà từ dấu vết thiên nhiên Thiên Chúa đã tưởng 

thưởng và soi dẫn ánh sáng đó cho những ai được nhìn 

thấy ánh sao về Chúa đã xuống trần nhập thể. 

 
Việc Chúa Giáng Sinh là một mầu nhiệm, khởi đầu là mầu 

nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa, đứa con cực Thánh chào đời 

làm người, sau đó gắn liền với mầu nhiệm cứu chuộc, và đó 

cũng là mầu nhiệm tình thương vô biên đối với  nhân loại. 

 

Nếu chưa có dịp đi viếng Đất Thánh, thì có thể chúng ta 

vẩn còn ôm ấp giấc mơ có ngày được đặt chân lên mảnh đất 

mà Đức Mẹ đã hạ sinh con Thiên Chúa. Nhưng chúng ta 

đừng quên rằng, hàng năm vẫn có lớp lớp người được 

hướng dẫn đến quỳ gối hôn kính khoảnh đất tương truyền 

là nơi Chúa được sinh ra, nhiều người đã khóc ròng với 

những giọt nước mắt chân thành khi viếng thăm thánh 

địa . 

 
Từ hang lừa, máng cỏ, ơn cứu rổi khởi đầu, vì Thiên Chúa 

đã chọn lựa một tình yêu đắt giá, yêu thương nhân loại 

bằng con đường thanh bạch. Đó là định mệnh, Maria và 

Giuse chẳng thể làm gì hơn là vâng phục thánh ý nhiệm 

mầu của Đấng tạo hoá. 

 
Đêm Giáng Sinh, chúng ta lại quỳ trước máng cỏ, suy 

niệm thân phận làm người của Con Thiên Chúa. Ngài đã  

 
đến với chúng ta trong hình hài một trẻ thơ bé mọn. Ngài 

đã đi vào cuộc đời bằng từ bỏ toàn diện. Ngài là người đã 

chấp nhận sự thương đau, bị lăng nhục, bị kết án, bị đánh 

đập, bị đóng đinh, và đã hạ mình vâng phục cho đến chết 

trên thập giá chỉ vì con đuờng cứu rỗi cho nhân loại.. 

 
Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, những 

tiện nghi vật chất đang làm ta quên lãng nguyên thủy hư 

vô của mình. Những cảnh đối chọi trong cuộc sống còn 

nhiều, giữa sự nghèo nàn thiếu thốn và sang trọng dư 

thừa . Bên cạnh những tiếng cười thoả mãn, có hình ảnh 

những con người đang bước đi trong đêm tối vô định vì bị 

xã hội lãng quên ruồng bỏ.. 

 

Con đường đến với Chúa vẫn còn phủ đầy chông gai, chỉ có 

những tâm hồn đủ nhẫn nại trong thử thách, cố gắng tìm 

Chúa ngay trong cảnh vực mình mới được ơn soi dẫn nhận 

ra Ngài, chỉ có những tâm hồn đơn sơ chất phác, thiện 

tâm, mới được mạc khải mầu nhiệm nhập thể.. 

 
Chu kỳ phụng vụ lại đem chúng ta tới gần lễ Giáng Sinh, 

chúng ta không thể quên cảnh hang lừa đích thực của hai 

ngàn năm về trước còn đang sống động ngày hôm nay, Bởi 

lẽ chỉ có trở về với tinh thần siêu thoát đơn sơ bé mọn của 

hang lừa máng cỏ, thế giới mới hết tranh chấp, hận thù, 

bất công mới được san bằng, hoà bình mới trở lại với con 

người. 

 
Suy niệm mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta không thể 

quên đặt lại vấn nạn. Chúng ta sẽ làm gì trong mùa Giáng 

Sinh này để đáp lại sứ điệp từ hang lừa máng cỏ ? Thiên 

Chúa đã là “Người Tôi Tớ Thống Khổ” nhất loài người , là 

huyền nhiệm tình thương, kết hợp bản tính Thiên Chúa 

và bản tính nhân loại thành một duy nhất nơi Chúa Giêsu 

Kitô để thực hiện việc cứu chuộc chúng ta., nhất là vẫn ban 

bình an cho những con Dân Chúa biết đồng hành với 

Ngài.. 

 
Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình an dưới thế cho người thiện tâm 

 
Là Thiên Chúa quyền năng cao cả, đã hạ mình xuống để 

mặc lấy thân phận loài người  và mang xuống cho nhân 

loại ơn phúc thứ tha và an bình. Chúng ta phải làm gì để 

đáp lại tình yêu thương cao cả của Ngài ? Và chúng ta sẽ 

đóng góp những gì cho Nhà Chúa, cho Hội Thánh, cho xã 

hội để từ sứ điệp hang lừa máng cỏ , tình yêu như hạt cải bị 

chôn vùi để rồi nẩy mầm trở thành vĩ đại sẽ cải hoá và 

thăng tiến cho thế giới hiện nay ? 
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