
ĐÊM GIÁNG SINH ĐÊM TUYỆT DIỆU 

 

 

Mary-Héloise là thiếu nữ Công Giáo người Pháp. Cô may mắn có kỷ niệm tuyệt vời trong thời thơ ấu 

vào Đêm Đức Chúa GIÊSU Giáng Sinh. Kỷ niệm theo sát cho đến ngày hôm nay. Vì thế, hàng năm, Thánh 

Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh luôn luôn mang lại cho thiếu nữ cảm xúc mới lạ. Xin nhường lời cho Mary-

Héloise. 

Trong vòng 15 năm cuộc đời, Em chưa hề bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nào của ngày Lễ Đức Chúa GIÊSU Giáng 

Sinh, hay cũng còn là Đại Lễ của Gia Đình. Cử hành Lễ Chúa Giáng Sinh không phải chỉ là một truyền 

thống, nhưng còn hơn thế nữa. Lễ Giáng Sinh là lời mời gọi cùng nhau quy tụ và chia sẻ niềm vui của 

Đêm độc nhất vô nhị, Đêm mà mọi người cảm thấy sống lại những ngày thơ bé tràn đầy mộng mơ. 

Em rất thích nghe Cha Mẹ gợi lại kỷ niệm vào Đêm Giáng Sinh, lúc hai vị khám phá ra món quà Giáng 

Sinh nằm dưới Cây Thông Giáng Sinh. Ánh mắt rực sáng, khuôn mặt reo vui và trái tim đập liên hồi! Thật 

là tuyệt diệu! Nhưng nhất là được chiêm ngắm Hài Nhi GIÊSU nằm trong Máng Cỏ! Em cũng thật vui 

sướng nghe Bà Ngoại kể chuyện ngày xưa khi Bà Ngoại còn bé. Toàn thể đại gia đình gồm Ông Bà, Cha 

Mẹ, con-cháu chắt-chít họp mặt dưới cùng mái ấm gia đình để cử hành Lễ Chúa Giáng Sinh. Sau Thánh 

Lễ Nửa Đêm nơi nhà thờ xứ đạo là giờ mọi người sum họp tại gia đình. Trước khi ăn bánh và nhận quà, 

tất cả cất cao giọng hát bài ”Ba Thiên Thần đến đêm nay mang cho tôi không biết bao nhiêu là của ngon 

vật lạ ..” 

Vượt lên trên bữa tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và bánh trái đủ loại theo truyền thống, Em 

cảm nhận tinh thần đích thật của lễ Chúa Giáng Sinh. Đó là Tình Yêu do Hài Nhi GIÊSU (Đấng MESSIA) 

mang đến. Thật trang trọng và thánh thiêng Thánh Lễ Nửa Đêm cử hành tại nhà thờ giáo xứ Saint-

Savinien, nơi vẫn còn đông đảo tín hữu Công Giáo đến tham dự và Em hân hạnh giữ vai thổi sáo trong 

Đêm Giáng Sinh. 

Giờ đây Em hân hoan cảm thấy có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng trọng đại: 



- Hài Nhi GIÊSU đã sinh ra! Chính Ngài biến 

đổi cuộc sống và làm cho Em diễm phúc 

đến gần Ngài cũng như chính Ngài tự hạ 

đến ở cùng chúng ta, các thọ sinh bé nhỏ 

của Ngài. 

Cảm nghiệm Tình Yêu vô bờ này, Em sung 

sướng nghĩ rằng mình phải nới rộng vòng 

tròn gia đình và tháp nhập vào Đại Gia Đình 

của tất cả những người cùng tin nơi Tình 

Yêu THIÊN CHÚA. 

Đêm Giáng Sinh quả là Đêm diệu-kz, Đêm 

thần-mệnh hưu-chiến, Đêm mơ ước trên 

tổng số 365 đêm .. Quả thật quá ít! Vì thế 

Em mơ ước sống trở lại Đêm thần-diệu mỗi 

lần Em có dịp chiêm ngắm một đứa trẻ 

ngây thơ và yếu ớt, đứa trẻ mà người ta hy vọng và mơ ước trông thấy ngày bé lớn lên thành người. 

Trong kinh nghiệm thường ngày, Em cảm thấy không dễ gì khi phải đối xử với tha nhân, bạn bè, giáo sư, 

kẻ xa lạ như một người anh chị em ruột thịt của mình. Thật khó biết bao! Bởi lẽ, chúng ta dễ quên rằng 

tha nhân - người anh chị em kia - cũng được hồng phúc nhận lãnh ơn lành mở mắt chào đời, đi vào cuộc 

sống trong thế giới và lớn lên cùng với và như chúng ta. Em đặc biệt nghĩ tới các trẻ em sinh ra trong các 

quốc gia mà hy vọng sống còn thật mong manh vì bị đe dọa bởi chiến tranh và nghèo đói. Em thật lòng 

cầu chúc cho tất cả Các Trẻ Em trên toàn thế giới được may mắn hưởng nếm Niềm Vui Đại Lễ Đức Chúa 

GIÊSU Giáng Sinh trong vương quốc Tình Yêu của THIÊN CHÚA. 

 

... Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ 

thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 

Nhưng sứ thần bảo họ: ”Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là 

Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, 

Người là Đấng KITÔ THIÊN CHÚA. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ 

sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen 

THIÊN CHÚA rằng: ”Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Luca 

2,8-14). 

(”Annales d'Issoudun”, Revue de Notre Dame du Sacré Coeur, Décembre 2009, trang 8) 
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