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Anh chị em thân mến,
Khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho mùa Chay thánh sẽ bắt đầu trong tuần này, tôi muốn chia sẻ
với anh chị em đoạn trích thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô. (Lm. Jack Shrum)
Mỗi năm, thông qua Mẹ Giáo hội, Thiên Chúa “ban cho chúng ta mùa vui này khi chúng ta chuẩn
bị kỷ niệm mầu nhiệm vượt qua bằng tâm trí và tâm hồn đổi mới khi chúng ta hồi tưởng những sự
kiện vĩ đại đã mang đến cho chúng ta cuộc sống mới trong Đức Kitô (Lời nói đầu của Mùa Chay I).
… Lễ mừng Tam nhật Vượt qua về sự thương khó, tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, đỉnh cao
của năm phụng vụ, kêu gọi chúng ta hàng năm thực hiện một chuyến hành trình chuẩn bị, theo sự
hiểu biết rằng “chúng ta tuân theo Đức Kitô (xem Rôma 8:29) là một món quà vô giá về lòng
thương xót của Thiên Chúa.
… Tạo dựng đòi hỏi khẩn thiết sự mặc khải của con cái Thiên Chúa, những người đã được tạo ra
“một sáng tạo mới.” Vì “nếu bất kỳ ai ở trong Đức Kitô, người ấy là một sáng tạo mới; cái cũ đã
qua; hãy trông, cái mới đã đến (2 Cor 5:17). Thật vậy, nhờ vào việc được tiết lộ, bản thân tạo vật
có thể truy niệm Lễ Vượt Qua, mở ra một trời mới và một đất mới (x. Rev 21: 1). Con đường đến
Lễ Phục Sinh đòi hỏi chúng ta phải làm mới diện mạo và tâm hồn của mình là những Kitô hữu
thông qua sự ăn năn, cải tâm và tha thứ, để sống trọn vẹn ân sủng dồi dào của mầu nhiệm Vượt
Qua.
“Những tha thiết đợi chờ” này, mong đợi tất cả sự sáng tạo này, sẽ được đáp ứng trong sự mặc
khải của con cái Thiên Chúa, nghĩa là khi các Kitô hữu và tất cả mọi người bước vào quyết định
chuyến “du hành”, mà sự cải tâm đòi hỏi. Tất cả sự sáng tạo được mời gọi, cùng với chúng ta,
bước ra khỏi “sự trói buộc của nó nhằm phân hủy và giành được sự tự do vinh quang của con cái
Thiên chúa” (Rm 8:21). Mùa Chay là một dấu hiệu bí tích của sự chuyển đổi này. Nó mời gọi các
Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm Vượt Qua một cách sâu sắc và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân,
gia đình và xã hội, trên hết bằng cách ăn chay, cầu nguyện và thi ân.
Ăn chay, nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với tha nhân và với tất cả những sáng
tạo, từ bỏ cám dỗ để “ngấu nghiến” mọi thứ hầu thỏa mãn lòng khao khát của chúng ta và sẵn sàng
cam chịu cho tình yêu, có thể lấp đầy sự trống rỗng của trái tim chúng ta. Cầu nguyện, dạy chúng
ta từ bỏ sự sùng bái thần tượng và sự tự mãn cái tôi của chúng ta, và thừa nhận nhu cầu của chúng
ta đối với Thiên Chúa và lòng thương xót của Người. Thi ân, nhờ đó chúng ta thoát khỏi sự điên
rồ của việc tích trữ mọi thứ cho bản thân với niềm tin viển vông rằng chúng ta có thể bảo đảm một
tương lai không thuộc về chúng ta. Và do đó, tái khám phá niềm vui kế hoạch của Thiên Chúa
dành cho sự sáng tạo và cho mỗi chúng ta, đó là hãy yêu Người, yêu anh chị em của chúng ta, và
toàn thế giới, và tìm thấy trong tình yêu này hạnh phúc đích thực của chúng ta.

Anh chị em thân mến, thời gian mùa chay bốn mươi ngày của Con Thiên Chúa trong sa mạc về sự
sáng tạo có mục đích biến nó một lần nữa trở thành vườn hiệp thông với Thiên Chúa trước tội
nguyên thủy (x. Mc 1: 12-13; Is 51: 3). Cầu xin Mùa Chay năm nay của chúng ta là một hành trình
trên cùng con đường đó, mang lại niềm hy vọng của Đức Kitô cho sự sáng tạo, “để nó có thể được
giải thoát khỏi sự trói buộc nhằm phân hủy, và giành lại được sự tự do vinh quang của con cái
Thiên chúa” (Rom 8: 21). Chúng ta đừng cho phép mùa hồng ân này trôi qua vô ích! Chúng ta hãy
xin Chúa giúp chúng ta đặt ra một con đường chuyển đổi thực sự. Chúng ta hãy để lại đằng sau sự
ích kỷ và tự hấp thụ của bản thân, và hướng về Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đứng
bên cạnh anh chị em của chúng ta trong lúc khó khăn, chia sẻ lương thực tinh thần và vật chất của
chúng ta cho họ. Theo cách này, bằng cách chào đón một cách cụ thể chiến thắng của Đức Kitô
vượt qua tội lỗi và cái chết bước vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng sẽ tỏa ra sức mạnh
biến đổi của nó cho tất cả tạo vật.
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