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Sứ điệp khích lệ
Giám mục Yamanouchi Michiaki
Mỗi sáng, tôi đều dâng lễ tại nhà nguyện nhỏ bé của Tòa Giám Mục. Tuy không có sự
hiện diện của anh chị em, nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng anh chị em đang hiện diện để cùng
dâng lễ. Tôi cảm nhận sự mong mỏi được tham dự Thánh lễ vào một ngày sớm nhất của anh
chị em và tôi vẫn dâng lời cầu nguyện xin cho bệnh dịch Corona được mau chấm dứt.
Khi nghĩ đến các em nhỏ không thể đến trường, các thanh niên và nhiều người trong xã
hội đã phải đóng cửa tiệm, bị mất việc, mất chỗ ở vì cộng tác vào việc ngăn ngừa dịch bệnh
lan rộng, tôi cầu nguyện để nhận ra Giáo hội có thể làm được gì ngay trong lúc này và gửi
đến anh chị em sứ điệp dưới đây như là lời khích lệ.
Đức tin của chúng ta có nhỏ bé lắm không ?
Có lẽ nhiều người trong anh chị em đang lo lắng về việc lâu ngày không tham dự Thánh
lễ, và đức tin của mình sẽ như thế nào. Thế nhưng, tôi lại không lo lắng như thế, vì do tôi
biết rõ về Giáo hội tại Nam Mỹ. Nói như thế, có lẽ tôi sẽ bị trách móc. Thế nhưng, nhiều
anh chị em từ Nam Mỹ đến Nhật Bản đã không thể tham dự Thánh lễ vào mỗi Chúa nhật
khi họ còn ở tại nước của họ. Khi đến Nhật Bản, là nơi có số giáo dân Công giáo ít ỏi, họ đã
đi tìm nhà thờ để tham dự Thánh lễ Chúa nhật và rất đỗi vui mừng vì không mất đức tin.
Nếu chúng ta nhớ lại chặng đường mà các tín hữu Nhật Bản giữ gìn đức tin trong suốt
thời gian 250 năm bách hại đạo thì chúng ta không cần phải lo lắng chút nào. Lúc bấy giờ,
không có linh mục, không có Thánh lễ và họ không thể lãnh nhận các Bí tích.
Thời gian thử thách cũng là thời gian hồng phúc
Có thể nói thời gian hiện nay là thời gian thử thách bất ngờ đối với chúng ta. Thế nhưng,
tôi cảm nhận đây cũng chính là thời gian hồng phúc bất ngờ.
Phải chăng Chúa Giê-su đang hỏi mỗi người chúng ta.
Trước hết, những việc mà chúng ta nghĩ chúng ta đương nhiên làm được lại không thể
làm được vì bệnh dịch Corona lan rộng. Trong suốt thời gian dài, chúng ta
. Không thể tham dự ngay cả Thánh lễ Chúa nhật
. Không thể rước Mình Thánh Chúa
. Không thể lãnh nhận Bí Tích hòa giải
Thế nhưng, có lẽ Chúa Giê-su hỏi mỗi người chúng ta như sau :
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. Nếu không thể tham dự Thánh lễ Chúa nhật thì chúng ta không thể dâng lời chúc tụng
và tạ ơn Chúa Cha hay sao ?
. Tuy không thể rước Mình Thánh Chúa, nhưng tôi có thể gặp Ngài bất cứ lúc nào hay
không ? Ngay cả lúc này, tôi có đồng hành với Ngài hay không ? Tại sao lại buồn ?
. Tại sao không xin Chúa Cha tha lỗi cho mình vào lúc này ?
Đức tin của chúng ta ngay lúc này là gì ? Thời gian này chính là thời gian hồng phúc và
là cơ hội hiếm có để chúng ta tự hỏi lại rằng chúng ta có tin vào Chúa Cha, Chúa Giê-su và
Chúa Thánh Thần không ?
Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em những điều sau :
. Suy nghĩ về ý nghĩa và ơn ích của Bí Tích khi không thể lãnh nhận các Bí Tích vào lúc
này.
. Suy nghĩ về tầm quan trọng và ích lợi của tình liên đới với cộng đoàn khi không thể bày
tỏ tình liên đới mật thiết vào lúc này.
Hồng phúc giúp mình nhận ra
Lý do thứ hai mà thời gian này được xem là thời gian hồng phúc đó là nhờ vào bệnh dịch
Corona, chúng ta có thể nhận ra những điều quan trọng mà từ trước đến nay chúng ta đã
không nhận ra ngay cả lời mời gọi của Chúa Giê-su.
Chúng ta đã không nhận ra rằng vẻ đẹp bề mặt địa cầu đang dần bị biến đổi, và “ngôi nhà
địa cầu của chúng ta” là “nhà của nhân loại”, “nhà của tất cả mọi sinh vật” như Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô đã nói trong Tông thư.
Chúng ta đã biết rằng “ngôi nhà địa cầu của chúng ta” cũng bao gồm cả virút Corona ghê
tởm.
Chúng ta nhận ra sự hiện diện của biết bao người đang đau khổ và những tiếng kêu than
của họ trong “ngôi nhà của chúng ta”. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận ra một thực trạng là
khi những tai ương ập đến bất chợt như lần này thì lại có biết bao nhiêu người lại rơi vào
nghịch cảnh.
Chúng ta thực sự cảm nhận được rằng nhiều người trên toàn thế giới có cùng cảm
nghiệm, cùng nhau đương đầu trong thử thách, cùng nâng đỡ nhau, và nếu họ là người tin
vào Đức Ki-tô thì họ được kết hiệp mật thiết với Ngài trong gia đình được Chúa yêu
thương.
Hãy cùng với Chúa Giê-su ngay lúc này
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Thời gian này không phải là thời gian của than vãn, nhưng là thời gian của hồng phúc và
của phục sinh.
Các môn đệ đã than khóc về cái chết của Chúa Giê-su, không tin vào sự phục sinh của
Ngài và trốn trong nhà vì sợ mọi người. Cón Chúa Giê-su phục sinh thì đến Ga-li-lê trước
các môn đệ và ở đấy đợi các ông. Đây chẳng phải là lúc để chúng ta đứng lên như các môn
đệ xưa sao ?
Những lúc đau khổ và buồn phiền, chúng ta hãy nhớ lại việc Chúa Giê-su lặng lẽ tiến
bước trên con đường thập giá và hãy chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giê-su chịu treo trên thập
giá vì tội lỗi của chúng ta. Có như thế thì chắc chắn Chúa Giê-su phục sinh sẽ luôn đồng
hành với chúng ta.
Tôi tin rằng anh chị em cũng tin tưởng như thế.
Cuối cùng
Tuy hiện nay không thể biết rõ được, nhưng tôi chắc chắn rằng ngày bình an sẽ đến trong
tương lai gần và trong ngày ấy, tất cả chúng ta là những giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo
dân sẽ hội ngộ. Lúc ấy, sẽ có rất nhiều niềm vui. Tôi sẽ đến thăm giáo xứ của anh chị em
vào một ngày sớm nhất và trong cảm nghiệm cùng nắm tay nhau để vượt qua thời gian thử
thách này, tôi ước mong chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và tìm ra cách để chúng ta có
thể hiệp nhất trong Đức Ki-tô.
Xin cho chúng ta biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa nhiều hơn nữa và cầu
nguyện cho tất cả mọi người, nhất là đội ngũ nhân viên y tế đang nỗ lực, những người đã
qua đời, những người đang đau khổ vì nhiễm bệnh, và xin Chúa cho đại dịch mau chấm dứt
qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.
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