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Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Còn trong bầu khí cử hành Mùa Giáng Sinh, tôi xin
chúc mọi anh chị em: giáo sĩ, nam nữ tu sĩ và giáo
dân một Năm Mới Hạnh Phúc đầy tràn phúc lành của
Thiên Chúa.
Vào ngày đầu năm chúng ta vừa tôn vinh Đức Maria
Mẹ Thiên Chúa và phó thác Năm Mới trong vòng tay
từ mẫu bảo vệ của Mẹ. Vì còn đang đối mặt với nạn
đại dịch tồi tệ, chúng ta hãy đến Mẹ với lòng kiên
vững. Dù biết rằng nhiều điều tệ hại của nạn dịch vẫn
đang rình rập nhưng chúng ta đừng cho phép nỗi sợ
chế ngự chúng ta.
Nhiều kinh nghiệm quý giá trải qua trong năm 2020
dẫn đến một thâm tín này: chúng ta phải thật nghiêm
chỉnh đặt mối tương giao với Thiên Chúa lên ưu tiên
hàng đầu và là trung tâm của đời sống chúng ta. Với
lòng can đảm, nhẫn nại và khôn ngoan và với ơn
Chúa, chúng ta phải tránh tất cả những gì gây ra sự tê
liệt đời sống thiêng liêng.
Ngay từ đầu năm, lời mời gọi nên thánh phải là mối
ưu tiên hàng đầu suốt năm 2021. Bằng đời sống cầu
nguyện được canh tân, lời mời nên thánh có thể được
phực cháy lên khi chúng ta nhận ra mình tội lỗi, thống
hối và cải thiện. Chìa khoá đời sống thiêng liêng
chính là tăng trưởng đời sống thánh thiện. Một đời
sống cầu nguyện và thánh thiện sẽ giúp chúng ta đối
mặt đương đầu được với cơn khủng hoảng sức khoẻ
hiện giờ. Đối với đa số, những ngày tháng qua đã
giúp nhìn ra những ảnh hưởng của nạn dịch trên đời
sống giáo xứ cộng đoàn.
Cho phép tôi chia sẻ với anh chị em tư tưởng sau trích
từ cuốn sách tựa đề “Tìm kiếm Đức Kitô trong cơn đại
khủng hoảng”: ‘Thánh giá của thời đại dịch quả là khó
nhằn, tuy nhiên câu trả lời của Kitô hữu không phải
là từ loại ‘người trả giá’ hay loại người có thái độ tiêu
cực. Thật ra, với đức cậy, chúng ta vững tâm tìm kiếm
Đức Kitô giữa mọi khổ đau rồi đáp trả bằng tình yêu.
Cuộc lữ hành Kitô hữu là con đường của đức ái, phục
vụ và hi sinh.” Chú tâm thực hành 3 địa hạt này thật
quan trọng trong Năm Mới.
Một tư tưởng nữa trong cuốn sách trên là lời cảnh báo

về sự ‘ích kỷ thiêng liêng’: “Có một cơn cám dỗ về việc
chỉ chú tâm đời sống thiêng liêng của mình rồi quên
những nhu cầu của người khác, bất luận đó là sức
khoẻ vật lý hoặc lợi ích thiêng liêng. Cơn cám dỗ này
chính là ích kỷ thiêng liêng.”
Loại ích kỷ này có thể làm tê liệt và huỷ diệt mọi công
trình đức ái, phục vụ và hy sinh trong đời sống Kitô
hữu và cộng đoàn gíao xứ. Đời sống một người Công
Giáo không chỉ hệ tại giữa tôi và Đức Giêsu, nhưng
đúng ra là một người đầy tràn tình yêu nhận ra sự
hiện diện của Chúa Giêsu nơi tha nhân! “Tính ích
kỷ thiêng liêng tỏ lộ nơi những ai nghĩ rằng sự thánh
thiện chỉ hệ tại việc năng nhận các bí tích, và hệ quả
là, họ đòi hỏi bí tích không như một món quà mà là
một quyền lợi bất kể giá cả.” Thái độ này khép kín
người đó trong chính mình và chẳng màng đóng góp
gì vào thiện ích cho ai. Đây không phải là thái độ
chúng ta cần trong hoàn cảnh hiện nay mà là thái độ
vị tha, thái độ của Chúa Giêsu.
Trong Năm Mới, để giúp tránh được thái độ tiêu cực
và hẹp hòi này, ĐTC Phanxicô đã tận hiến năm nay
cho Thánh Cả Giuse. Lối sống của thánh nhân là
một mô phạm quý hoá. Ngài dậy cách hướng đến
tha nhân, quan tâm chăm sóc người khác khi Ngài
yêu thương và chăm sóc Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Xin thánh cả Giuse Quan Thầy của Giáo Hội hoàn
vũ, đấng bảo trợ Thánh Gia Thất, chúc lành đặc biệt
cho mọi người, đặc biệt cho các gia đình thuộc Giáo
Phận Stockton. Xin Thiên Chúa kiện cường và canh
tân tâm trí tinh thần và giúp chúng ta tăng trưởng sự
thánh thiện, biết chu toàn vai trò người môn đệ Tân
Phúc Âm Hoá. Chúng ta hãy nhận lấy đây là quyết
tâm hành động suốt năm của Chúa trong năm 2021.
Chúc anh chị em một năm đầy tràn phúc lành và
niềm vui.
Xin Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse Bạn
Trăm Năm Đức Trinh Nữ và các thiên thần hộ thủ cầu
cho chúng con.
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