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« Này tôi báo cho anh em một tin mừng … »
Đêm nay có vẻ rất buồn tẻ, đêm mà Đức Kitô sinh ra trong máng ăn của gia súc. Từ
nhiều ngày nay, nhiều gia đình đã phải rời nơi cư ngụ, vì theo lệnh truyền của hoàng đế Augút-tô, mỗi người phải khai lại dân số tại nơi nguyên quán. Bởi thế, chẳng có gì đáng ngạc
nhiên khi các nhà trọ đều đầy ấp người, và bà Maria cùng ông Giuse chỉ tìm thấy được một
chuồng chiên để làm nơi trú ẩn ! Nỗi buồn của đêm nay cũng là nỗi buồn của những gia đình
mà một trong những thành viên của gia đình ấy bị loại trừ khỏi xã hội vì họ mù, què, cùi,
điếc … Cuối cùng nỗi buồn của đêm này cũng là nỗi buồn của một dân tộc bị đô hộ đã lâu
dưới sức nặng của ngoại xâm la mã.
Chính trong dêm nay sứ thần của Thiên Chúa đến báo cho các mục đồng : « Này tôi
báo cho anh em một tin mừng ... » (Luca 2,10). Tin mừng ấy, đó chính là Đấng Cứu Độ ra
đời, Người chính là ánh sáng trong bóng tối (Luca 2, 9). Với Người, người mù được thấy, kẻ
què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo đón
nhận tin mừng … (Luca 7, 22)
Trong thế giới hôm nay, tốc độ thông tin quá nhanh chóng và tính chất bi thương
thường làm cho chúng ta nghĩ rằng nhân loại thật sự chìm đắm trong bóng tối. Là môn đệ
của Đức Kitô, chúng ta vẫn có thể bị bi quan và thất vọng xâm chiếm. Chớ gì ngày lễ giáng
sinh nầy nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để « loan báo một tin mừng ». Hãy
mạnh dạn loan báo tin mừng ngay trong gia đình và trong cộng đồng Kitô hữu ! Chúng ta
hãy dành thời gian chung vui với người này, người kia ! Chúng ta hãy dành thời gian hân
hoan đón nhận những gì mà mọi người có thể hiến tặng hằng ngày ! Chúng ta hãy dành thời
gian để mừng vui vì có nhiều hành động dấn thân khác nhau nhằm nhân bản hóa thế giới !
Chớ gì ngày lễ giáng sinh này khuyến khích chúng ta trao đổi các tin mừng cho
nhau ! Không phải vì chúng ta muốn bỏ qua những khó khăn hiện tại, nhưng vì chúng ta tin
rằng kể từ ngày Chúa Giáng sinh, "ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không
diệt đuoc ánh sáng" (Gio-an 1, 5).
Tôi chúc mỗi người trong anh em, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng Kitô hữu, một
Giáng sinh vui vẻ !
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