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Anh Chị Em thân 
mến, 

Lời chào của Chúa 
Kitô Phục Sinh với các 
môn đệ của Người vào tối 
Phục Sinh: "Bình an ở 
cùng các con!" (Gioan 
20:19), vẫn tiếp tục vang 
vọng trong tất cả chúng ta. Bình an, nhất là trong Mùa Phục 
Sinh này, vẫn còn là ước mong của rất nhiều người đang 
chịu đựng bạo lực chưa từng thấy gây ra bởi kỳ thị và sát 
hại chỉ vì họ mang danh "Kitô hữu". Lời cầu nguyện của 
chúng ta càng thiết tha và trở nên một tiếng kêu van xin trợ 
giúp lên Chúa Cha là Đấng giầu lòng thương xót, để Ngài 
bảo trì đức tin của nhiều anh chị em chúng ta đang chịu đớn 
đau. Đồng thời chúng ta cũng xin ơn hoán cải tâm can của 
bản thân mình để biết cảm thương chứ đừng dửng dưng 
lạnh lùng. 

 
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã 

được cứu độ nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. 
Người là Đấng Hòa Giải, Đấng đang sống giữa chúng ta để 
cống hiến đường lối hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. 
Vị Tông Đồ này nhắc nhở rằng, bất chấp những khó khăn 
và khổ đau của cuộc đời, niềm hy vọng cứu độ được Chúa 
Kitô gieo vãi trong lòng chúng vẫn tiếp tục tăng trưởng. 
Tình thương của Thiên Chúa được tuôn đổ trên chúng ta, 
làm cho chúng ta nên công chính và ban cho chúng ta bình 
an. 

 
Nhiều vấn đề được đặt ra là tại sao hôm nay đây lại có 

Năm Thánh Lòng Thương Xót ? Chỉ vì Giáo Hội, ở vào 
thời điểm đổi thay lịch sử cả thể này, được kêu gọi để cống 



hiến những dấu hiệu hiển nhiên hơn nữa về sự hiện diện và 
gần gũi của Thiên Chúa. Đây không phải là thời điểm bị 
phân tâm; trái lại, chúng ta cần tỉnh táo và làm bừng lên lại 
trong bản thân mình khả năng thấy được những gì là thiết 
yếu. Đây là một thời điểm cho Giáo Hội tái nhận thức ý 
nghĩa của sứ vụ được Chúa ký thác cho Giáo Hội vào ngày 
Lễ Phục Sinh: ở chỗ trở thành một dấu hiệu và là một dụng 
cụ cho tình thương của Chúa Cha (xem Gioan 20:21-13). 

 
Vì lý do ấy, Năm Thánh này cần phải làm sống động 

ước muốn làm sao để đón nhận nhiều dấu hiệu về niềm êm 
ái dịu dàng được Thiên Chúa cống hiến cho toàn thế giới, 
nhất là cho những ai đang chịu khổ đau, những ai đang lẻ 
loi cô độc và bị bỏ rơi, không hy vọng được thứ tha hay 
không cảm thấy được tình yêu thương của Chúa Cha. Một 
Năm Thánh để mạnh mẽ cảm nghiệm trong bản thân mình 
niềm vui được tìm thấy bởi Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Nhân 
Lành là Đấng đã đến để tìm kiếm chúng ta vì chúng ta đã bị 
lạc loài. Một Năm Thánh để lãnh nhận hơi ấm của tình 
Người yêu thương khi Người vác chúng ta trên vai của 
Người hầu mang chúng ta về nhà Cha. Một Năm Thánh 
chúng ta được Chúa Giêsu chạm tới và được tình thương 
của Người biến đổi, nhờ đó chúng ta có thể trở thành những 
chứng nhân cho tình thương.  

 
Thế nên lý do cho Năm Thánh này đó là vì đây là 

thời điểm của tình thương. Đây là thời điểm thuận lợi để 
chữa lành các vết thương, một thời điểm không mệt mỏi để 
gặp gỡ tất cả những ai đang đợi chờ để thấy được và chạm 
vào bằng bàn tay của họ những dấu hiệu của việc Thiên 
Chúa gần gũi, một thời điểm để cống hiến cho hết mọi 
người ơn tha thứ và hòa giải. 

 
Xin Mẹ Thiên Chúa mở mắt chúng ta, để chúng ta có 

thể thấu hiểu công việc chúng ta đã được kêu gọi, và xin Mẹ 
xin cho chúng ta ơn cảm nghiệm được Năm Thánh Lòng 
Thương Xót này như là những chứng từ trung thực và 
phong phú của Chúa Kitô. 

 


