
VIETNAMIEN 

Giáng sinh 2018 

 

 

 

 

 

Message vidéo en français (vimeo.com/306132578) 

Lễ Giáng sinh, Thiên Chúa nhập thể trong tình huynh đệ. 

Vào lễ Giáng sinh, Thiên Chúa vào đời. Ngài đến với nhân gian một cách thầm lặng, không 

ồn ào. Vì đâu Hài nhi không sinh ra để làm đế vương ? Ngài là huynh trưởng trong đại gia 

đình huynh đệ. Ngài không đến để hành sử quyền bính.Với ngài, mọi người trở nên anh 

em một nhà, vì tất cả đều là con một Cha trên trời. 

Tình huynh đệ không bó buộc một ai, nhưng được trải nghiệm trong đời sống thực tế. 

Để không quên đi ý nghĩa này, chúng ta cùng nhau mừng lễ Giáng sinh. 

Vào dịp lễ Giáng sinh, Ngôi Lời nhập thể trong tình huynh đệ. Tôi mượn câu nói của cha 

Christan de Chergé, tu sĩ dòng Xi tô, là một trong 19 vị tử đạo ở Algérie, vừa được tôn 

phong chân phước ngày 8/12 vừa qua. 

Từ 2000 năm, đối với người Ki tô hữu, tình huynh đệ không chỉ là một ý tưởng, nhưng 

mở ra tình huynh đệ cho mọi người ! Tình huynh đệ công giáo không chỉ tóm gọn trong 

một tình cảm hay luân lý. Đó là lời mời gọi cùng nhau chia sẻ ân phúc nhận được từ 

Thiên Chúa, từ Đức Ki tô là bậc huynh trưởng, để chúng ta trở nên con cái một Cha trên 

trời. 

Toàn thể Hội Thánh hiệp nhất, nói lên tình huynh đệ, được diễn tả bằng sự quan tâm, 

lòng khoan dung hiểu biết, lòng nhân từ, là ân sủng và sự thứ tha. Đó là sự chiến đấu mỗi 

ngày, nơi mỗi người chúng ta, trong xã hội, giữa hoài nghi và tin tưởng, giữa ngại ngùng 

và thương yêu, giữa chối bỏ và nhận lãnh, giữa bạo lực và dịu dàng, giữa hận thù và tha 

thứ. Để thắng được cuộc chiến này, ta hãy ngắm nhìn Hài nhi trong máng cỏ và tuyên 

xưng đức tin : tôi tin Chúa hài đồng là huynh trưởng, giúp ta sống trong tình huynh đệ. 

Tôi cầu chúc mỗi anh chị em, mỗi gia đình một lễ Giánh sinh an bình. 
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