Lãnh nhận và trao ban!

Anh chị em tín hữu thân mến,
Khi công bố năm đức tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 đến lễ Chúa Kitô Vua năm 2013, đức
thánh cha đã bày tỏ khát vọng sâu xa là muốn các tín hữu, trong năm kỷ niệm Công đồng
chung Vaticano II và sách Giáo lý Công giáo, sẽ ”tái khám phá cuộc lữ hành đức tin để có thể
làm sáng tỏ hơn niềm vui và nỗ lực đổi mới nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô”. Nói một cách
vắn tắt: chúng ta phải tái khám phá niềm vui được làm người tín hữu!
Đây cũng là ước mong của tôi đối với các tín hữu tại Na uy. Tôi hy vọng rằng nhiều người,
với tư cách cá nhân cũng như tập thể, cần phải tái khám phá cái gì là nền tảng và vượt qua
mọi ranh giới để có thể sống như một Kitô hữu. Nơi bí tích rửa tội, chúng ta nói với người
vừa được rửa tội, anh hay chị ”giờ đây được gọi – và thật sự là con Thiên Chúa”. Đây không
phải là điều thật cao cả lắm sao? Và có bao giờ chúng ta đương nhiên cho rằng mình có quyền
gọi đấng tạo thành vũ trụ là Cha chúng ta!
Không có ân huệ đức tin chúng ta không thể được nhìn nhận có quyền làm con Thiên Chúa.
Ân huệ này chúng ta lãnh nhận nơi bí tích rửa tội, không phải chỉ một lần là đủ cho tất cả. Khi
chúng ta tìm kiếm và sử dụng, ân huệ này không bị hao mòn nhưng càng gia tăng và phát
triển hơn, vì ân huệ này luôn luôn làm sáng tỏ những khía cạnh mới nơi chính chúng ta, cũng
như nơi đời sống và thế giới chúng ta đang sống.
Đức tin luôn luôn khởi đầu như một ân huê. Không ai có thể tự ban cho mình ân huệ này,
nhưng nhờ hồng ân Thiên Chúa chúng ta có thể lãnh nhận và sử dụng vì những người khác đã
trao ban cho chúng ta. Vì lãnh nhận đức tin như món quà từ người khác, nên chúng ta cũng
phải tiếp tục trao ban, nhờ đó ân huệ này có thể tiếp tục làm phong phú đời sống của người
khác. Đây chính là điều chúng ta nghĩ đến khi nói về truyền thống trong Giáo hội, theo từ ngữ
la tinh traditio có nghĩa là chuyển trao. Nếu không tiếp tục chuyển trao đức tin, chúng ta
không sống truyền thống mà chúng ta thường tự hào. Chúng ta được mời gọi tiếp tục trao ban
ân huệ đức tin, chứ không chỉ là những người hưởng thụ đức tin.
Năm nay chúng ta cử hành kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticano II. Công đồng này
quan tâm đến việc canh tân Giáo hội, và có lẽ đặc biệt làm thế nào để chúng ta tiếp cận với
thế giới hiện đại. Việc canh tân Giáo hội thể hiện trước tiên qua việc các tín hữu không ngừng
hoán cải. Chính vì vậy đức thánh cha nhấn mạnh năm đức tin là một tiếng mời gọi thực hiện
cuộc tái hoán cải đích thực. Chúng ta phải sống đời thánh thiện thì Giáo hội mới chứng tỏ là
thánh thiện và quyến rũ.
Năm đức tin cũng cử hành kỷ niệm 20 năm ban hành sách Giáo lý Công giáo. Chân phước
giáo hoàng Gioan Phaolô gọi sách giáo lý là hoa qủa đích thực của công đồng. Sách giáo lý
giúp chúng ta kiến thức mà chúng ta cần để sống và làm chứng về đức tin một cách hoàn hảo
hơn. ”Kiến thức về đức tin dẫn lối đi vào sự viên mãn của mầu nhiệm cứu độ đã được Thiên
Chúa mạc khải”. Đức thánh cha Benedicto XVI đã diễn tả như thế khi ngài kêu gọi năm đức

tin. Vì thế, hãy dùng năm này để học hỏi cặn kẽ hơn cả tài liệu công đồng cũng như sách giáo
lý, quyễn sách mà đức Benedicto gọi là hoa qủa đích thực của công đồng.
Là các Kitô hữu, chúng ta không chỉ suy tư hay học hỏi đức tin, nhưng phải sống đức tin. Tin
không bao giờ là một thực hành trừu tượng. Để giúp sống và lớn lên trong ý thức này, chúng
ta, các Kitô hữu có một gia sản phong phú ngập tràn. Tôi xin đề nghị một vài điểm đơn giản,
các thực hành đạo đức mỗi ngày, đặc biệt trong năm đức tin này. Một tín hữu Công giáo
không thể bắt đầu một ngày của mình mà không dâng ngày bằng cách làm dấu thánh giá nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần. Vào lúc 12 giờ trưa, khi Giáo hội hát kinh Truyền tin và
tưởng niệm mầu nhiệm Nhập thể, chúng ta hãy khôn ngoan cúi đầu và thầm thưa tiếng Xin
vâng của Mẹ Maria trên môi miệng chúng ta. Vào lúc 15 giờ chúng ta cũng âm thầm cúi đầu
trong niềm cảm tạ và khiêm tốn trước cái chết hy tế của Chúa Giêsu. Và để kết thúc một ngày,
chúng ta làm cuộc kiểm điểm lương tâm một cách ngắn gọn: Tôi đã cố gắng sống ngày hôm
nay như một món quà từ Thiên Chúa và cho Thiên Chúa chưa? Tôi đã cảm nghiệm sự hiện
diện của Thiên Chúa trong ngày hôm nay hay không? Không làm như thế e chúng ta có thể
làm cho chương trình sống hằng ngày dễ đi đến thờ ơ và lãnh đạm.
Một công việc thực hành đạo đức khác có thể là đọc bản văn Tin mừng của mỗi này, hoặc kết
hiệp trong lời cầu nguyện cùng với đức thánh cha và hàng triệu tín hữu Công giáo khác để cầu
nguyện cho Giáo hội và thế giới qua việc tông đồ bằng lời cầu nguyện. Thử tìm động lực sống
đời thánh thiện bằng việc đọc hạnh tích vị thánh được kính của mỗi ngày? Không cần phải
làm tất cả, nhưng nên thực hành một vài việc, nhờ đó đức tin càng ngày càng bám rễ sâu vào
đời sống mỗi ngày của bạn, và qua bạn ảnh hưởng đến xã hội nơi chúng ta đang sống. Chúng
ta hãy tận dụng năm hồng ân mà đức thánh cha đã dành cho chúng ta để đào sâu và cử hành
ân huệ đức tin, đồng thời cũng chia sẻ với người khác. Vì thế chúng ta cử hành năm nay với
châm ngôn: Lãnh nhận và trao ban.
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