LÁ THƯ MỤC VỤ
Năm nay gia đình tôi có đại tang. Mẹ tôi được Chúa gọi về. Nhưng cũng chính
vào ngày an táng mẹ thì tối hôm đó cô em út của tôi có tin vui là cháu nội đầu tiên
của cô ấy chào đời. Và hai tuần sau thì cô em áp út của tôi cũng vui mừng ôm đứa
cháu ngoại đầu tiên vừa được sinh ra. Nước mắt khóc mẹ chưa khô thì đại gia
đình lại có tin vui vì có thêm hai thành viên mới chào đời.
Tôi không lập gia đình nên không cảm nghiệm được hết niềm vui của các cha mẹ,
ông bà khi nhìn thấy con, cháu được sinh ra như thế nào, nhưng cũng hiểu được
phần nào niềm vui lớn lao ấy khi thấy các cháu mình hạnh phúc bồng ẵm con trong tay, cũng như khi nhìn
thấy em mình cười rạng rỡ ôm cháu vào lòng. Hạnh phúc được làm ông bà như tôi cảm nghiệm được, có khi
còn lớn hơn cả hạnh phúc được làm cha mẹ, vì hạnh phúc đó được nhân đôi.
Hơn hai ngàn năm trước một hài nhi cũng đã chào đời, và đó không chỉ là tin vui cho cha mẹ và gia đình em
mà thôi mà còn là tin vui cho tòan nhân loại: “Ta báo cho anh em một tin mừng: hôm nay Đấng Cứu Thế là
Chúa Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta” (Lc 2:10-11). Vâng, Hài Nhi Giêsu đã „giáng sinh cho chúng ta‟,
Ngài là Thiên Chúa đến cư ngụ giữa chúng ta, Ngài là Emmanuel: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Ngài là
một món qùa tuyệt vời vì trong Ngài Thiên Chúa mặc lấy da thịt của chúng ta. Thiên Chúa trở nên da của da
chúng ta và thịt của thịt chúng ta. “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và đã cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1: 14).
Thiên Chúa chia sớt với chúng ta những thử thách, đau đớn, cám dỗ, thất vọng, và sợ hãi. Da thịt đó đã bị xé
rách bởi những đinh nhọn đâm thâu qua, và Chúa của vũ hòan còn muốn chia với chúng ta vị đắng của cái
chết nữa.
Mầu nhiệm Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta là sự nhập thể của Thiên Chúa vô hình bất tử. Thiên Chúa đã “phải
lòng” chúng ta ngay từ khi tạo dựng, nên Thiên Chúa muốn sống-với-chúng ta, muốn hiện-diện-bên-cạnhchúng ta mọi nơi mọi lúc và đó là mầu nhiệm của Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể trong Chúa Giêsu. Trong
Ngài ước vọng được ở mãi với loài người của Thiên Chúa đã thành hiện thực.
Hôm nay Thiên Chúa vẫn đang viếng thăm dân Người. Ngài đang đến trong thân phận những con người
nghèo khổ, bất hạnh đang cần giúp đỡ, cảm thông. Ngài đang đến trong thân phận những hài nhi yếu ớt đang
cần sự đón nhận, chở che. Ngài đang đến trong thân phận những người già neo đơn, bệnh tật đang sống lây
lất từng ngày. Ngài đang đến giữa chúng ta. Ngài cũng có thể đã từng bị chúng ta khước từ. Ngài đã từng bị
chúng ta xua đuổi, tẩy chay, loại trừ. Ngài vẫn đang âm thầm đến ngỏ lời với từng cuộc đời chúng ta. Hãy
rộng lòng đón nhận Chúa. Hãy quảng đại để chấp nhận Chúa. Hãy dấn thân và phục vụ Chúa qua những anh
chị em đang cần sự trợ giúp của chúng ta.
Vâng Thiên Chúa đã hạ sinh làm người và ở giữa chúng ta. Ngài không tự nhốt mình trong cung điện nguy
nga tráng lệ, nhưng Ngài sinh ra giữa dân nghèo cùng cực. Ngài ở giữa những cảnh đời tha phương nghèo
khổ nhất của nhân loại là "sinh vô gia cư, chết vô địa táng". Ngài ở giữa nhân trần để chia sẻ phận người vốn
dĩ vô thường và lắm nổi trôi. Ngài ở giữa chúng ta để trao ban tình yêu cho những người bất hạnh, ốm đau,
bệnh tật, bị ngược đãi, bị bỏ rơi. Ngài còn dành một tình yêu đặc biệt cho những người tội lỗi, những người
bị xã hội loại trừ.
Hôm nay, Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa được tiếp tục hiện diện trong cuộc đời
chúng ta. Hãy để cho Chúa làm chủ cuộc sống của chúng ta bằng việc tuân hành thánh ý Chúa. Noi gương
Đức Mẹ, chúng ta hãy dọn cho Chúa một cung lòng để Chúa ngự trị. Hãy đón nhận Chúa. Hãy sống cho
Chúa. Hãy phục vụ Chúa trong anh chị em.
Ước gì trong mùa Giáng sinh năm nay, lời cầu chúc Emmanuel không chỉ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta mà
còn là Thiên Chúa ở cùng anh chị em chúng ta nữa. Xin Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel luôn hiện diện sống
động trong cuộc đời từng người chúng ta, xin Ngài ban tràn đầy niềm vui thánh ân trong ngày Ngài Giáng
Sinh. Noel! Noel! Emmanuel!
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