
Sứ Điệp mùa Giáng Sinh gửi các Giáo Dân 

 

Kính gửi Anh Chị em trong Chúa Ki-tô, 

 

Trong khi chúng ta mừng Mầu nhiệm Nhập Thể trong mùa Giáng Sinh, lời Kinh thánh sau đây 

trở về trong lòng chúng ta: “Khi hai người đang ở đó [Bê-Lem], thì bà Maria đã tới ngày mãn 

nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai Ông 

Bà không tìm được chỗ ở trong nhà trọ.” (Lu-ca 2: 6-7) 

 

Mẹ Maria đặt Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ, nơi có máng ăn cho loài vật, vì Đức Mẹ và Thánh 

Giu-se nghèo khó không tìm được nơi tạm trú ở Bê-Lem.  Nhưng hình ảnh của một chỗ nuôi ăn, 

một máng cỏ vẫn được tìm thấy ở Phúc âm Thánh Lu-ca: Lời “xin vâng” của Mẹ Maria mang lại 

lòng kiên vững cho một thế giới đang thiếu thốn sự hiện hữu của Đấng từ trời cao. Hình ảnh này 

cũng là một trong những tước hiệu của con trẻ: Emmanuel, Chúa-ở-cùng-Chúng-ta. Trong bóng 

đêm lạnh giá, Mẹ Maria đã gửi Chúa Giê-su đến cho nhân loại, một nhân loại đang thiếu thốn sự 

công chính và hoà bình, để làm trung gian liên kết với Thiên Chúa, để an ủi, để làm sự thật và 

làm ánh sáng. 

 

Chúa Giê-su về sau đã gọi Người là “Bánh từ trời ban xuống,” cũng như đã công khai tuyên bố 

trong bữa Tiệc ly: “Này là Mình Ta…  Hãy lãnh nhận mà ăn.”  Điều hiển nhiên là Thiên Chúa 

muốn ở lại với con người để làm “bánh hằng sống.” (Gn. 6: 35) nuôi dưỡng con người trong 

cuộc lữ hành đầy gian truân của cuộc sống.  Và tất cả những điều này đã bắt đầu ở Bê-Lem, nơi 

một làng nhỏ mang tên “nhà bánh” (house of bread) và là nơi Đức Trinh Nữ đã đặt con trẻ Giê-

su nơi máng cỏ. 

 

Trong vòng ba năm sắp tới Giáo Hội Công giáo Hoa kỳ sẽ thực hiện chương trình Phục Hồi Phép 

Thánh Thể. Việc thi hành sẽ ở cấp giáo phận địa phương, ở các miền, và khắp toàn quốc với mục 

đích giúp cho người Công giáo hiểu hơn về mầu nhiệm Thánh Thể và tham dự sốt sắng nhiệt 

thành hơn việc thờ kính Phép Thánh Thể và yêu mến Chúa Ki-tô hiện diện trong Phép Thánh 

Thể nhiều hơn.  Chúa Giê-su thực sự ao ước được nuôi dưỡng chúng ta một cách thiêng liêng 

trong cuộc hành trình Đức tin của chúng ta, mang hy vọng tình yêu trên con đường về nước  

Chúa.  Mùa Giáng Sinh này xin cho chúng ta nhận ra sự thiếu thốn về tinh thần của chúng ta qua 

Đức Mẹ là Mẹ của chúng ta, Đấng đã ban con của Mẹ cho chúng ta như “của ăn trên đường lữ 

hành” và nhận Chúa Giê-su vào trong cuộc sống của chúng ta một cách chân thành hơn. 

 

 

Giám Mục Oscar Cantú 

 


