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QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

Lm. John Nguyễn, Utica, New York.

"Đức Giêsu là Quà Tặng quý giá nhất

Thiên Chúa trao gởi cho con người"(x. Ga 3, 16).

Vào dịp lễ Giáng Sinh, người ta thường tặng cho nhau những món quà, vì đây là dịp để thể
hiện tình yêu thương và quan tâm đến nhau. Quà Giáng Sinh không chỉ mang giá trị tinh thần
của người Kitô giáo mà cả những người không cùng tôn giáo họ cũng tặng cho nhau những món
quà trong ngày lễ Giáng Sinh. Điều đó cho thấy rằng, việc tặng quà trong dịp Giáng Sinh có ý
nghĩa rất quan trọng trong mối quan hệ với nhau. Vào những ngày này, chúng ta thấy quà
Giáng Sinh được bán khắp nơi, trông rất đẹp, phong phú và đa dạng.

Mỗi người đều có những món quà từ những người thân tặng, nó có thể là một cánh thiệp với
những lời chúc mừng, hay một món quà quý giá nào đó được người yêu tặng cho .v.v..Tất cả
đều được gói ghém trong tình thương và chia sẻ cho nhau trong niềm vui ngày lễ Giáng Sinh.
Người tặng quà thì luôn tìm kiếm và lựa chọn những món quà ý nghĩa để làm vui và làm hài lòng
người nhận, dù nó chỉ là món quà nhỏ bé, đơn sơ hay món quà giá trị đắc tiền. Tuy nhiên,
không phải ai cũng thích và đón nhận quà tặng từ người khác khi lòng họ không muốn, thì họ có
thể khước từ và trả lại.

Nhận và cho luôn là cách giao tiếp của con người trong xã hội thời nay.
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Từ ý nghĩa của việc tặng quà trong dịp Giáng Sinh, chúng ta có thể hình dung ra một món quà
vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, đó chính là Con Thiên Chúa xuống thế làm
người.

Ngài đang ở với và ở cùng chúng ta. Món quà từ Trời Cao ban cho nhân loại, mà chúng ta được
nghe Tin mừng thuật lại qua lời loan báo của Sứ thần cho những cậu bé chăn chiên ngoài đồng.
Họ vội vã lên đường đến gặp thánh Giuse và Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu tại làng Bêlem. Ngài
sinh ra trong đêm đông lạnh giá, nơi cái chuồng bò hôi tanh, nghèo hèn. Các mục đồng trở về
trong vui mừng, ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa về những gì họ đã được mắt thấy tai nghe và đi
loan báo tin vui về Thiên Chúa Giáng Sinh.

Tin vui đó không chỉ cho các mục đồng năm xưa, nhưng là tin vui cho toàn thế giới hôm nay
đang đón nhận và tận hưởng nguồn suối yêu thương từ Chúa Giêsu. Tiếng khóc chào đời của
Hài Nhi Giêsu đã mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho con người. Như lời các thiên thần
ca hát: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Nếu Giáng sinh là dịp để tặng quà, để gặp gỡ vui chơi và tìm niềm vui qua những bữa tiệc, qua
những giây phút ngọt ngào bên người thân gia đình, thì đó chỉ là niềm vui và hạnh phúc tạm
thời trong mùa Giáng Sinh này.

Là người Kitô hữu, chúng ta cần thoát ra khỏi thế giới chật hẹp, để nhận ra những điều kỳ diệu
về mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa Nhập Thế. Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại chính
Người Con Ngài, nhờ đó chúng ta có được ngày vui trọng đại này. Ngài đã chấp nhận mang lấy
kiếp con người. Ngài là "Emmanuel". Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài đến trần gian
để loan truyền sứ điệp yêu thương trong thế gian này, và Ngài gánh lấy tội lỗi cho con người.
Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu san sẻ, cho đi và tự hủy.

Cho nên, ý nghĩa của niềm vui và hạnh phúc của ngày lễ Giáng Sinh là biết ban tặng và cho đi,
vì chính Thiên Chúa đã ban tặng và cho nhân loại Người Con yêu quý của Ngài, chính là Chúa
Giêsu.

Ngày nay, có hàng tỷ người trên thế giới đang náo nức chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, nhưng
không phải ai cũng đón nhận Quà Tặng của Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng, Giáng Sinh là dịp để
tận hưởng vui chơi qua các sự kiện bên ngoài, nên quên đi ý nghĩa đích thực bên trong về mầu
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nhiệm tình yêu Giáng Sinh. Người ta vẫn vô tình hay chối bỏ Quà Tặng của Thiên Chúa. Chính
là Chúa Giêsu.

Nếu chúng ta biết xấu hỗ và cảm thấy đau buồn khi một người thân trả lại quà tặng trong dịp
Giáng Sinh này, thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng rất đau buồn khi chúng ta đón mừng lễ Giáng
Sinh mà không có Chúa Giêsu tham dự trong cõi lòng của chúng ta. Sau những cuộc vui, chúng
ta trở lại với một tâm trạng cảm thấy cô đơn và trống vắng. Rồi Mùa Giáng Sinh qua đi, chúng ta
có được điều gì trong những ngày lễ này?. Mùa Giáng Sinh không chỉ là dịp cho chúng ta tận
hưởng ơn lành, bình an và hạnh phúc trong đêm thánh, mà còn là dịp cho ta chiêm ngắm mầu
nhiệm tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho con người. Như Sứ thần loan báo: "Hôm nay, Đấng
Cứu Thế được sinh ra cho chúng ta, Ngài là Con Thiên Chúa".

Để đáp lại tình yêu Thiên Chúa, giờ đây chúng ta hãy nguyện xin Chúa mở rộng cõi lòng và trái
tim chay lỳ của chúng ta, để chúng ta biết đón nhận Quà Tặng của Thiên Chúa là chính nơi Đức
Giêsu, vì chính nơi Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường sống và thực hiện theo giá trị của Tin
mừng.

Những món quà trong mùa Giáng Sinh mà Chúa mong đợi nơi chúng ta, đó là sự chia sẻ, cảm
thông, nâng đỡ, an ủi với người đói ăn, người cô đơn, người bệnh tật, già nua, tù đày, và nguyện
xin Chúa cho chúng ta biết mang lại hòa bình, hiệp nhất và yêu thương nhau trong gia đình,
giáo xứ và xã hội.

__._,_.___

catbuiphuvan chuyển
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