Thông điệp Giáng sinh 2015

Giáng Sinh : từ lễ lạc đến niềm vui !
Nhiều người cho rằng : lể Giáng Sinh năm nay sẽ không giống như những năm
trước ! Nghĩ đến những nạn nhân trong những vụ khủng bố vừa qua cùng gia đình họ,
rồi nghĩ đến những Kitô hữu đang bị bách hại khắp nơi trên thế giới và những ai mà cuộc
sống đang bị đe doạ vì dấn thân tranh đấu cho hòa bình và công lý ; lại nghĩ đến những
người buộc lòng rời bỏ quê hương, nghĩ đến muôn ngàn lo lắng trong đời sống của chúng
ta, thử hỏi, làm sao chúng ta có thể mừng lễ Giáng Sinh như không hề có chuyện gì xảy
ra ?
Đối với người Kitô hữu chúng ta, điều trước tiên không phải là việc ăn mừng mà
là hân hoan. Hân hoan vì Hài Nhi ra đời để ở với con người và cứu chuộc con người. Để
đạt đến mục đích đó, Hài Nhi này không dùng quyền lực chính trị hay tôn giáo mà Ngài
chỉ đi rao giảng, công bố tin mừng cho muôn dân trên khắp nẻo đường, qua các làng mạc.
Sự mới lạ của thông điệp này, nguồn mọi niềm vui, là cùng với Chúa Giêsu Kitô, sức mạnh
cứu độ của Thiên Chúa đã là công trình trong thế gian. Ngay từ bây giờ, sức mạnh cứu độ
có thể chiến thắng sức mạnh sự dữ và bóng tối của sự chết như những chứng từ phép lạ
của Chúa Giêsu : « Mù được sáng, què được đi, phung hủi được sạch, và điếc được nghe,
kẻ chết sống lại,… 1» Sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa không sinh động, cũng không
mạnh bạo. Nhưng giống như men mà bà nọ lấy nó vùi vào ba rá bột cho đến khi tất cả
dậy men ; hay một dụ ngôn khác, như hạt cải nhỏ tí ti, thua mọi thứ hạt giống nhưng khi
nó đã lớn lên, thì to lớn hơn mọi rau cỏ 2. Lạ lùng thay, ơn cứu chuộc Chúa ban tặng được
minh chứng trọn vẹn và đầy đủ trên thập giá.
Nhân ngày lễ Giáng Sinh này, trong lúc chúng ta mừng năm mươi năm Giáo phận,
"chúng ta đừng để cho mình bị cướp mất niềm vui của hy vọng 3". Khi nghi ngờ kiềm hãm
chúng ta thì hãy chiêm ngắm Hài Nhi trong mán cỏ vì "những ai để cho mình được Người
cứu độ, được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, nội tâm trống rỗng và cô lập. Với Chúa
Giêsu Kitô niềm vui được sinh ra và luôn được tái sinh4 ».
Tôi xin chúc mỗi người cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an vui !
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