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Các con quý mến,
Trong niềm hân hoan mừng đón Chúa Giáng Sinh và với lòng thương mến, Cha gửi
đến các con lời chào thăm và lời cầu chúc lễ Giáng Sinh an bình, thánh đức và tràn đầy phúc
lành của Chúa Hài Đồng. Ước mong các con đón nhận sứ điệp lễ Giáng Sinh với tâm hồn
chân thành và đơn sơ như những người chăn chiên năm xưa để cảm nghiệm sự an bình đích
thực mà các Thiên Thần đã loan báo trong đêm Con Thiên Chúa ra đời: “Vinh danh Thiên
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).
Cùng với lời chào thăm và cầu chúc, Cha cũng muốn chia sẻ với các con một vài suy
tư liên quan đến cuộc sống con người hôm nay.
Con Thiên Chúa xuống thế làm người để đem an vui và hạnh phúc đích thực cho
nhân loại
Sống an vui và hạnh phúc luôn là một khát vọng sâu thẳm trong lòng người mọi thời
đại, nhất là khi người ta luôn phải bon chen mưu sống trong bối cảnh xã hội có nhiều bất ổn
và khổ đau. Người ta miệt mài tìm kiếm nó, lang thang qua nhiều nẻo đường khác nhau.
Người thì tìm kiếm nó bằng cách lao mình làm việc, tranh dành quyền bính hay tiền bạc,
người khác thì tìm hưởng thụ thú vui, kể cả việc sử dụng những chất kích thích, nhưng rồi tất
cả đều chỉ thấy đó là hạnh phúc giả tạo. Quả thật, ai ai cũng khao khát, kiếm tìm sự an vui và
hạnh phúc, nhưng mấy ai tìm được sự an vui và hạnh phúc đích thực?
Lời loan báo của Thiên Thần trong đêm Chúa ra đời là lời đáp trả cho nhân loại đang
miệt mài trên đường tìm kiếm an vui và hạnh phúc. Đây là lời Sứ thần loan báo cho những
người chăn chiên:“Này đây tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng
cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.” (Lc 2,8-12).
Các con quý mến, các con đã tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực chưa? Các
con hãy mở lòng đón nhận Chúa Hài Đồng thì các con sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc
đích thực. Thiên Chúa đã dựng nên con người để sống hiệp thông với Ngài và tâm hồn con
người sẽ mãi mãi khắc khoải nếu chưa yên nghỉ trong Ngài (Thánh Augustino). Nếu các con
sống trong tình yêu thân thiết với Chúa và phó thác cuộc đời cho Ngài, các con sẽ tìm được
sự an vui hạnh phúc cả khi các con gặp gian nan, thử thách (x. Ga 17,3).
Đây là sứ điệp độc đáo của lễ Giáng Sinh mà các con cần phải loan báo và thông truyền
cho bạn bè của các con và cho mọi người các con gặp gỡ: “Thiên Chúa yêu thế gian quá độ
đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải
để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ.” (Ga 3,16-17).

Sứ mệnh loan báo và thông truyền niềm vui Giáng Sinh
Đón nhận niềm vui và hạnh phúc khơi nguồn từ mầu nhiệm Giáng sinh, mỗi người
trong các con được mời gọi lên đường theo chân những người chăn chiên năm xưa, để mạnh
dạn ra đi loan báo và thông truyền niềm vui Giáng sinh cho tha nhân: “Khi các thiên sứ từ
biệt mấy người chăn chiên, những người này bảo nhau: Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự
việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria,
ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, các người chăn chiên liền kể
lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.... Rồi họ ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên
Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.” (Lc 2,15-20).
Trong nhịp đời ngày nay có rất nhiều người, nhất là những phận đời bất hạnh, đau khổ
đang trông chờ các “sứ thần” đến loan tin vui bình an và hạnh phúc. Mỗi người trong các con
hãy là những “sứ thần” biết cảm thông với những người đau khổ; với tình yêu của Thiên Chúa
chất chứa trong lòng, các con hãy xoa dịu vết thương lòng của những người xấu số, những cụ
già neo đơn, những người bạn yếu kém, những đôi vợ chồng bất hòa, những cha mẹ sầu buồn
vì con cái hư hỏng, những người không có công ăn việc làm. Cha mới đọc lá thư của một em
bé tên là Amy, gửi Chúa Hài Đồng. Em viết:
“Kính gửi Chúa Hài Đồng, Con tên là Amy. Năm nay con 9 tuổi. Con có một vấn đề ở
trường học. Các bạn của con luôn chế giễu cách con phát âm và cái chân cà nhắc của con.
Con bị bệnh liệt não mà. Con chỉ ước có được 1 ngày không bị cười nhạo… Chúa có giúp
con được không ?
Thương yêu Chúa,
Con Amy
Có những nhu cầu hết sức nhỏ nhoi và đơn thường của một con người, nhưng đôi khi
đó lại là ước mơ của cả đời người. Ai cũng có thể đáp ứng, chỉ cần có một con tim an bình và
hạnh phúc. Các con có giúp họ được không? Đây là công việc Chúa Giêsu đã thực hiện, mà
Chúa muốn trao cho các con tiếp tục: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Ngài sai tôi đi loan
báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ
bị giam cầm,… công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,… Ngài sai tôi đi yên ủi mọi kẻ
khóc than, tặng cho họ tấm khăn đại lễ thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo
ngày hội thay tâm thần sầu não.” (Is 61,1-3).
Cuối cùng, với tất cả lòng tin tưởng, Cha nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho các con
muôn ơn lành và tình thương yêu của Ngài, giúp các con đón nhận được niềm vui và hạnh
phúc đích thực, trở nên những sứ giả loan truyền niềm vui và hạnh phúc cho muôn tâm hồn.
Xin các con mời gọi mọi người, nhất là bạn bè của các con thuộc các tôn giáo khác, cùng
chung lòng góp sức thực hiện sứ mệnh này. Xin các con cũng cầu nguyện cho Cha nữa.
Với lòng quý mến, Cha thân ái chào tất cả các con.
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