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Anh Le chuyển

Chúa Giáng Sinh Trong Ngôi Nhà Bấp Bênh

Mỗi mùa Noel về là ta được mời gọi đến chiêm ngắm Chúa nơi hang đá Belem. Nhìn vào
hang đá cảm xúc mỗi người khác nhau. Tựa chung lòng ai cũng hân hoan. Người có đạo
vui vì Chúa đã đến ở cùng chúng ta. Người không có đạo cũng vui vì được hòa nhịp vào
trong dòng người vội vã viếng thăm các hang đá. Đủ sắc màu lung linh. Đủ ánh đèn dọi
chiếu lập lòe huyền ảo.

Nhiều người bảo rằng ngày xưa Chúa sinh ra trong hang bò lừa thiếu thốn , mà sao bây giờ lại
nguy nga vậy?

Vâng, đúng là nơi Chúa sinh ra thật thiếu thốn. Nhưng khi nghe thiên thần loan báo về hài nhi
vừa mới sinh thiếu thốn mọi bề thì những mục đồng lân cận đã mang tất cả những gì mình có để
giúp đỡ hài nhi và gia đình trẻ. Rồi còn có cả 3 Vua từ phương xa đã mang lễ vật quý hiếm để
dâng tặng cho hài nhi mới sinh mà họ tin rằng đây chính là Minh Quân phải đến trong thế gian.

Ngày nay cũng thế, những gì có nơi hang đá các nhà thờ đều là sự chung góp của nhiều người,
và cũng tích lũy từ nhiều năm. Mỗi năm mỗi thêm. Mỗi năm có cũ và có mới. Cứ thế mà hang đá
Chúa mỗi ngày một đẹp và lộng lẫy hơn.

Tất cả cũng đều từ tấm lòng mong muốn cho nơi Chúa nằm được tốt đẹp hơn. Tất cả đều ước
mong ngày Chúa sinh ra được trang hoàng lộng lẫy và đẹp hơn.

Thực tế, khi nhìn vào hang đá Belem xưa cũng như nay, chúng ta đều thấy "sự bấp bênh của
gia đình Thánh Gia vào đêm đó ở Bêlem". Thiếu thốn mọi sự, hay có thể nói là không có gì cho
một mái ấm gia đình. Nhưng nếu con người cứ vô cảm, cứ bỏ mặc những cảnh đời cơ cực ấy thì
họ mãi mãi là người nghèo, họ mã mãi là người ăn trực lòng thương xót của người khác. Ngược
lại, nếu trong xã hội biết sống liên đới với nhau, biết chia sẻ và bác ái với nhau thì người nghèo
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sẽ nhẹ vơi gánh nặng, xã hội sẽ bớt đi những mảnh đời tha phương tủi phận.

Thế nên, nếu hôm nay Chúa chọn nơi giáng sinh, Ngài vẫn chọn nơi bấp bênh nhất của con
người, để cảm thông nỗi bất hạnh tột cùng của những người nghèo, vì Ngài đến vì họ. Và Ngài
cũng sẽ trở nên thiếu thốn như vậy để con người biết vì Chúa mà chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau hầu
xây dựng xã hội văn minh đầy tình liên đới yêu thương.

Năm nay, Việt nam mưa lũ triền miên, gây nên bão lụt Miền Trung kéo dài suốt tháng 10, khiến
cho hàng trăm ngàn ngôi nhà chìm trong nước, hàng trăm ngàn hecta hoa màu bị chôn vùi, và
đau xót nhất là hơn 100 người đã bị lũ quét cuốn trôi. Cũng qua trận lũ lịch sử này mà ta thấy
ánh sao của tình thương đã dẫn lối đưa đường cho nhiều người đến chia sẻ với những người
đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, hay sống tạm bợ nơi ngôi nhà nứt vách siêu vẹo
chênh vênh vì nước úng ngập tràn.

Có thể nói điểm ưu việt của năm nay là hình ảnh hàng hàng lớp lớp những chuyến xe từ thiện từ
mọi miền đất nước đổ về khúc ruột thịt Miền Trung. Nỗi đau của Miền Trung là nỗi đau cả nước.
Đồng bào Miền Trung là anh chị em mình nên "chị ngã thì em nâng".

Trong đoàn người hành hương đến với những cảnh đời bất hạnh ấy ta thấy thấp thoáng bóng
dáng của chiếc áo chùng thâm của cha Nguyễn Sang, đã miệt mài suốt hơn 1 tháng để đến tận
nơi, trao tận tay những món quà cứu trợ đúng lúc đúng nơi. Khuôn mặt ngài vẫn hiền lành bao
dung không mệt mỏi và vẫn giọng nói ấm áp quả thực ngài đã đến chia sẻ, nâng đỡ, ủi an cho
những mảnh đời bất hạnh bởi thiên tai. Tại LaVang, cha Trần An đã cho toàn bộ anh em nhà
Hướng Thiện cùng xông pha cứu gíup đồng bào miền lũ để đưa họ tới nơi an toàn và cung cấp
lương thực cứu đói cho đồng bào đang bị thiên tai.

Hôm nay chúng ta vui mừng kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng sinh cho chúng ta. Chúng ta
tin rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục giáng sinh trong những mảnh đời lầm than bất hạnh ấy. Ngài
vẫn tiếp tục chờ đợi những tấm lòng của các mục đồng chia sẻ cho Ngài những thứ thiết yếu
trong cuộc sống. Vì Ngài đã từng đồng hoá mình với những con người nghèo đói cơ hàn, những
con người bị ngược đãi, bị bỏ rơi. Chính Ngài đã từng nói rằng: "Hỡi những kẻ được cha Ta
chúc phúc hãy vào hưởng Nước Trời là gia nghiệp đã dành sẵn cho các ngươi, vì khi ta đói, ta
khát, ta trần truồng, bị bỏ rơi, tù đầy, ngược đãi các ngươi đã cho ăn, cho uống và tiếp đón ân
cần". Ngài đã đồng hoá mình với những người khổ đau để con người biết vì Ngài mà biết thương
nhau, biết vì Ngài mà phục vụ lẫn nhau, biết vì Ngài mà hy sinh cho nhau, mà đón nhận lẫn
nhau trong yêu thương và tha thứ.
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Hôm nay ngày lễ giáng sinh, là dịp để chúng ta nhắc lại với nhau, Con Thiên Chúa đã làm
người và ở giữa chúng ta. Ngài đang cần chúng ta yêu thương. Ngài đang cần chúng ta giúp đỡ.
Ngài đang cần chúng ta đón nhân. Ngài đang cần chúng ta dành cho Ngài cái nôi đón nhận
trong sâu thẳm lòng mình. Ngài đang cần chúng ta dành cho Ngài những cọng rơm hy sinh của
nhịn nhục, của bác ái vị tha làm ấm áp lòng Ngài. Ngài đang cần chúng ta dành cho Ngài hơi
ấm của tình thương chia sẻ với tấm lòng quảng đại, nhiệt thành như các mục đồng năm xưa.

Nguyện xin Đấng Emanuel chúc lành cho những nghĩa cử yêu thương cùa chúng ta.
Nguyện xin Ngài đón nhận những hy sinh nhịn nhục và bác ái vị tha của chúng ta dành
cho nhau như là dành cho chính Ngài. Và cầu chúc cho mỗi người chúng ta biết đón nhận
nhau như là đón nhận Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta để nhờ đó mà chúng ta biết trao
cho nhau những nghĩa cử ấm áp tình người và chan hoà tình nhân ái bao dung. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

--------------------------------
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