LÁ THƯ MỤC VỤ
Năm nay có một sự trùng hợp thú vị là ngày Lễ Giáng Sinh rơi đúng vào Chúa nhật, và ngày
cuối năm rơi đúng vào ngày thứ bảy cuối của tuần cuối và tháng cuối của năm 2011. Tôi không
nhớ từ bé đến giờ đã có năm nào trùng lập thú vị như những ngày cuối của năm nay không. Và
chắc có lẽ không mấy người để ý đến sự trùng hợp này. Sở dĩ tôi để ý vì tôi là linh mục nên
công việc chính là chuẩn bị cho các thánh lễ cuối tuần. Và năm nay Lễ Giáng Sinh rơi vào Chúa
Nhật nên công việc nhẹ nhàng hơn năm ngoái vì năm ngoái Lễ Giáng Sinh rơi vào ngày thứ bảy
nên phải lo lễ cho ba ngày liên tiếp. Và ngày Chúa nhật hôm nay, Chúa nhật đầu tiên của năm mới, lại cũng có một
sự trùng hợp thú vị vì rơi vào đúng ngày đầu tiên của tuần đầu tiên và tháng đầu tiên của năm 2012.
Giáo hội dùng Chúa nhật đầu tiên của năm mới để mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Nhưng đối với hầu hết
mọi người họ vẫn gọi ngày Chúa nhật hôm nay là ngày đầu năm. Đây là ngày lễ hội của việc bắt đầu lại, của sự
khởi đầu mới, quyết tâm mới, vì đây là thời gian mà sự tự tin của mọi người có vẻ mạnh lên chút ít.
Hình như nó là một phần bản tính tự nhiên của con người, vì trong đáy lòng m ỗi người luôn có một ước muốn và
tin tưởng rằng chúng ta có thể trở nên tốt hơn, và trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tăng triển, có thể
lớn lên, có thể tự cải tiến. Chỉ cần có quyết tâm và một chút cố gắng là chúng ta có thể làm được.
Ý tưởng trên, ý tư ởng về một thế giới đầy bao dung, một thế giới luôn đổi mới, một thế giới của những khả thế
mới, đã là ý tư ởng đủ để chúng ta ăn mừng hay ngay cả đủ để cử hành phụng vụ, vì đó là m ột ý tư ởng Kitô giáo
đích thực.
Đấy cũng là lý do tại sao Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong ngày đầu năm mới.
“Đặc điểm cuộc đời của Đức Mẹ là sự hiểu biết Chúa Kitô, và quan trọng hơn là sự gần gũi thân mật với Ngài hơn
bất cứ người nào. Chính sự hiểu biết và sự thân mật với Chúa làm cho sự tăng triển và sự tự cải tiến trở thành khả
thi. Có một sự thật đơn giản là nếu không có Chúa, thì khả năng tự cải tiến của chúng ta sẽ rất giới hạn. Dĩ nhiên,
chúng ta vẫn có thể trở thành người tốt hơn, có thể làm cho cuộc đời chúng ta, hay ngay cả làm cho cuộc đời của
những người chung quanh chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Nhưng chỉ như vậy thôi là hết. Nhưng nếu chúng ta mở
lòng ra đón nh ận lời mời gọi đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, giống như Đức Maria, thì những khả thể của
chúng ta sẽ trở nên vô giới hạn và không thể tưởng tượng được. Và khả năng để tăng triển và lớn lên của chúng ta
sẽ trở thành vô tận”. (Fr. John Sandell “Seasons in the Word”, The Liturgical Press, 2002, Tr.14)
Vì thế mừng kính Đức Maria trong ngày đầu năm nhắc nhở chúng ta rằng nếu Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời
chúng ta, nếu Thiên Chúa là “Đấng Toàn Năng” của cuộc đời chúng ta như trong cuộc đời của Đức Mẹ, thì Ngài sẽ
làm cho chúng ta ‘biết bao điều cao cả’ vì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ thần tính của Thiên Chúa như Mẹ. Hơn
nưã, chỉ với sự hiện diện của Thiên Chúa thì cuộc đời chúng ta mới có định hướng và nhân loại mới có chung một
hướng đến, mới có chung một điểm hội tụ, vì nếu không có Chúa, nếu không có một vị Cha chung, thì những tranh
chấp trong xã hội hay giưã các quốc gia sẽ trở thành không thể hóa giải, và phẩm giá chung của nhân loại sẽ không
được ai công nhận.
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong những năm vừa qua đã không th ể giải quyết thấu đáo vì nư ớc nào cũng
muốn dành lấy phần thắng về mình. Và quan trọng hơn là vì ngư ời ta đã b ỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống thường
nhật, đã loại Ngài ra khỏi đời sống xã hội, nên họ chỉ biết quay cuồng trong những tăng triển của cải vật chất, và
trong những cải tiến sản phẩm thương mại. Mà thương trường là chiến trường. Họ tranh nhau, đấu đá nhau để dành
thị trường, để bán sản phẩm mới của mình. Nên những sáng kiến khoa học thay vì giúp chođ ời sống chung của
nhân loại được trở nên tốt hơn, đáng sống hơn, thì người ta dùng những sáng kiến đó để biến những tài nguyên của
trái đất thành của riêng và làm cho nó trở thành ô nhiễm không thể cứu vãn được.
Nên chúng ta hãy bắt đầu ngày đầu tiên của năm mới một cách có ý thức và cẩn trọng bằng cách cho nó những giá
trị và đường hướng mà Chúa Kitô mang đến cho nhân loại, để cái ước muốn và sự tin tưởng về những điều tốt đẹp
sẽ đến trong năm mới sẽ trở nên hiện thực. Và như thế trong năm mới 2012 chúng ta cũng s ẽ có cảm nghiệm như
Đức Maria để cất lên lời kinh ca ngợi : “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Và cùng nhau trong
ngày đầu năm mới nói với Mẹ Thiên Chúa : Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi
nay và trong giờ lâm tử. Amen.
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