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Anh chị em rất thân mến! 
 

Năm nay, lá thư tôi gửi cho toàn dòng trùng với dịp khai mạc Năm về Đời Sống Thánh 
Hiến. Trong năm này, Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy có lòng biết ơn 
đối với quá khứ, nhiệt thành sống đời hiện tại và hướng về tương lai với niềm hy vọng. 
Cho nên, năm nay sẽ là một năm rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta và đối với các 
cộng đoàn để đào sâu nhận thức của chúng ta về ơn gọi bước theo Đức Ki-tô gần hơn 
trong đời sống thánh hiến, của đặc sủng đan tu Xi-tô. 
 

Điều tôi nhấn mạnh ngay từ đầu lá thư này là công việc và hành trình đào sâu ơn gọi của 
chúng ta, trở về với nguồn mạch đời sống chúng ta, bởi vì chỉ có như thế thì các cộng đoàn 
tu trì, dù trải qua dòng lịch sử với những phát triển phong phú hay với những chia tách và 
mất mát, mới có thể tìm lại được sự tươi mới như thuở ban đầu. Mỗi đặc sủng là một hồng 
ân của Chúa Thánh Thần nên không bao giờ già cỗi, nhưng khi hồng ân ấy đến với con 
người, với các cộng đoàn thì nó bị làm nguội lạnh, bị làm mất đi hương vị, sức nóng và 
niềm say mê. Như lời của Thần Khí trách Hội Thánh Ê-phê-xô dù Hội Thánh vẫn trung 
thành và quảng đại : “nhưng Ta trách người điều này : ngươi đã để mất tình yêu thuở ban 
đầu” (Kh 2,4). 
 

Khi chúng ta đánh mất lòng nhiệt thành để sống ơn gọi của chúng ta trong hiện tại, thì 
chúng ta không thể nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, và hướng về tương lai với niềm hy 
vọng. Biết ơn với quá khứ và hy vọng hướng về tương lai là những tâm tình làm phát sinh 
lòng nhiệt thành trong hiện tại. Lòng nhiệt thành đối với hiện tại bao hàm và nuôi dưỡng 
lòng biết ơn và hy vọng. Một đôi hôn nhân hôm nay yêu nhau tha thiết vì họ biết tri ân quá 
khứ và hướng về tương lai với lòng tràn đầy hy vọng. Trái lại, một đôi bạn không còn mặn 
nồng trong tình yêu hôm nay vì họ nghĩ về quá khứ với sự nhung nhớ và nuối tiếc, rồi sợ 
hãi nhìn vào tương lai hoặc mơ tưởng viễn vông về những thời hoàng kim nào đó. 
 

Câu hỏi đích thực chúng ta phải đặt ra, một câu hỏi duy nhất, vô cùng quan trọng để sống 
viên mãn đời sống thánh hiến, cũng như trọn vẹn đời sống Ki-tô hữu là làm sao chúng ta 
có thể sống ơn gọi của chúng ta ngày hôm nay với tất cả sự nhiệt thành: chỉ khi người ta 
làm sống động ngọn lửa tri ân và hy vọng. 
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Cuộc gặp gỡ 
 
Thông thường, người ta giới hạn “tình yêu thuở ban đầu” với việc nảy sinh tình yêu, sự 
tương tư. Tuy nhiên, khi sách Khải huyền nói đến “tình yêu thuở ban đầu” không chỉ nói 
đến một tâm tình mà hơn thế: một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ là mối tình đầu vĩ đại và da 
diết nhất, vì cuộc gặp gỡ là một thực tại của những nhân vị. Ngày nay, nhiều mối tương 
quan trong các gia đình và trong các cộng đoàn rất thường không còn mặn mà, có lẽ bởi vì 
người ta nghĩ rằng lãnh vực của sự trung thành hệ tại ở những cảm giác, chứ không phải 
tương quan giữa những nhân vị. Mọi ơn gọi đòi hỏi một lòng trung tín với người hoặc với 
những người ban cho chúng ta ơn gọi ấy, mời gọi chúng ta tham dự vào ơn gọi đó.  
 
Ơn gọi tu trì hàm chứa việc thuộc trọn vẹn Đức Giê-su, một sự trung thành “ở lại với 
Người” (Mc 3,14), và ở lại với những con người mà qua họ Chúa cho chúng ta vâng phục 
Ngài, yêu mến Ngài trong Thân Thể của Hội Thánh. Thánh Biển Đức chỉ rõ cho những ai 
được mời gọi sống đời đan tu một đòi hỏi đó là “không lấy gì quý hơn Đức Ki-tô” (Tl 
72,11), nhưng sống điều ấy trong việc vâng lời viện phụ và trong sự bền đỗ, trong tình 
huynh đệ của cộng đoàn.  
 
Khi trung thành bước theo Đức Ki-tô, thì những tâm tình đối với những người đại diện cho 
Ngài là hoa trái của chính sự trung thành. Ngay từ đầu tu luật, thánh Biển Đức đòi hỏi đan 
sĩ vâng lời viện phụ “không chậm trễ”, gần như máy móc (Tl 5,1), và cuối cùng là yêu 
mến viện phụ với lòng bác ái chân thành, khiêm tốn” (72,10). Nếu thánh phụ mời gọi anh 
em phải giữ thứ vị trong mối tương quan phục vụ và vâng lời lẫn nhau (Tl 63), thì hoa trái 
phải “sống với nhau trong tình huynh đệ thanh khiết” (Tl 72,8). Lòng trung thành với 
những con người ta chung sống dẫn tới sự dịu dàng, vốn không phải là một tình yêu mù 
quáng vì thần tượng hóa người khác, nhưng là sự trưởng thành trong tương quan khi biết 
thông cảm và tha thứ cho nhau. 
 
Lòng trung thành với Đức Ki-tô sẽ làm trưởng thành cảm tính con người. Một Vị Tôn Sư, 
một Rabbi mà mỗi người bước theo thuở nào (x. Ga 1,38), nay trở nên người Bạn, vị Tân 
Lang, Đấng sẽ thành tựu cuộc đời từng người và toàn nhân loại  (x. Mt 25,1-11). Gặp gỡ 
Ngài sẽ trở nên một con đường để đến ở với Ngài, để trưởng thành trong vòng tay yêu 
thương và hiệp thông trong trái tim Ngài. 
 
Tin Mừng là chòm sao của những cuộc gặp gỡ với Chúa. Suy niệm những cuộc gặp gỡ của 
Đức Giê-su với các tông đồ, với người phụ nữ Samari, với ông Gia-kêu, người thanh niên 
giàu có, Maria Ma-đa-lê-na, những người phong hủi, những người tội lỗi, các kinh sư, 
những người Biệt Phái và rất nhiều những cuộc gặp gỡ khác. Chúng ta đào sâu cuộc gặp 
gỡ duy nhất và quyết định khi mỗi người chúng ta được kêu gọi để sống với Người. Ngay 
cả đoạn Tin Mừng về các môn đệ làng Emmaus cũng không là gì hơn một trình thuật chi 
tiết về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, và chúng ta có thể khám phá ra rằng Đức Ki-tô đã 
chiến thắng sự chết và tội lỗi  chính là để chúng ta có thể gặp gỡ Ngài và sống hiệp thông 
với Ngài.   
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"Ngài đã cùng đi với họ" 
 
Đoạn tin mừng về các môn đệ làng Emmaus giúp chúng ta hiểu rằng để đào sâu cuộc gặp 
gỡ của chúng ta với Đức Ki-tô, chúng ta cần bước đi với Ngài, đây là điều mà chúng ta 
thường hay lãng quên. "Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến 
gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhạn ra Người" (Lc 24,15-
16). Chính Người đã khởi xướng cuộc gặp gỡ với chúng ta, đồng hành với chúng ta, ban 
Thần Khí của Người cho chúng ta và ở lại với chúng ta trong Thánh thể, trong Giáo Hội, 
để mắt chúng ta và trái tim chúng ta biết mở ra cho biến cố được gặp gỡ Thiên Chúa hằng 
sống.  
 
Trước hết, cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su thanh tẩy tư tưởng, những sợ hãi và những chương 
trình của chúng ta: Chúa Giê-su “hỏi họ: 'Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện 
gì vậy?'. Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu (...). 'Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng 
chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc It-ra-en. Hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày 
thứ ba rồi’" (Lc 24,17-21). Hai môn đệ đi đường Emmaus sống phút hiện tại với sự sợ hãi 
thay vì với một lòng hăng say, bởi vì ngay cả khi họ ở với Chúa Giê-su, họ đã không nhìn 
tương lai với một niềm hy vọng nơi Chúa, nhưng chỉ mong Người thực hiện những 
chương trình  tìm kiếm vinh quang, quyền lực của họ. Do đó, họ nhìn về quá khứ mà 
không hề tri ân vì những mong ước trần tục của họ làm họ thất vọng. 
 
Chúa Giê-su sửa dạy họ, đồng hành cùng họ trong việc thanh luyện ký ức, lòng nhiệt 
thành và niềm hy vọng của họ. Ngài ở giữa họ, cùng họ đàm luận Lời Chúa dưới ánh sáng 
của Tin Mừng, Tin Vui vui về sự Phục Sinh cho dù Tin Mừng này đã đến rồi, nhưng chưa 
được ghi chép, nay bắt đầu lan truyền. Cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su đụng chạm đến cuộc 
sống chúng ta, hoàn lại cho chúng ta một tương quan mới với tất cả những chiều kích của 
cuộc sống và của thời gian.  
 
Đoạn tin mừng các môn đệ đi làng Emmaus dạy chúng ta rằng cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô 
thay đổi và canh tân cuộc sống chúng ta nếu cuộc gặp ấy trở thành một cuộc hành trình với 
Người, một con đường:    
- của sửa đổi và hoán cải: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin!" 
  (Lc 24,25),  
- của lắng nghe: "Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả  
  Sách Thánh" (24,27), 
- của cầu xin: "mời ông ở lại với chúng tôi!" (24,29), 
- của hiệp thông: "khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra  
  trao cho họ" (24,30). 
 
Chứng tá của một trái tim bừng cháy 
 
Chỉ cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô mới có thể biến đổi chúng ta tận cõi thâm sâu của tâm hồn: 
"dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã 
chẳng bùng cháy lên sao?" (Lc 24,32). Chỉ Đức Ki-tô, Ngôi Lời cùng bước đi với chúng 
ta, mới có thể biến đổi thâm tâm chúng ta. Và sự biến đổi này mang lại điều gì? Thưa, 
giúp chúng ta thấy Đức Ki-tô và thấy tất cả dưới ánh sáng của Người. Những điều trước 
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đây là thất vọng, buồn phiền và sợ hãi, bỗng chốc được chan chứa niềm tri ân, nhiệt lòng 
và hy vọng. Điều này làm ta trở nên những chứng nhân can đảm và không mệt mỏi trong 
những cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô hằng sống và luôn hiện diện với chúng ta: "ngay lúc đó, 
họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp 
tại đó. Những người này bảo hai ông: 'Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-
môn!'. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra 
Chúa thế nào khi Người bẻ bánh”(Lc 24,33-35). 
 
Chứng tá về Đức Ki-tô trong Giáo hội và cho thế giới, trở nên như một bản hòa nhạc được 
tấu lên trong buổi trình diễn pháo hoa vì cả hai phụ họa và làm nổi bật lẫn nhau. Cuộc gặp 
gỡ của tôi với Người tác động đến cuộc gặp gỡ giữa người khác với Thiên Chúa, và điều 
này càng làm cho cuộc gặp gỡ thêm vững bền, thêm xinh đẹp, thêm sống động và đích 
thực. Nó làm phát sinh sự hiệp thông, tình huynh đệ và tình bạn không gì có thể phá hủy, 
vì nền tảng không phải là cảm giác, tình cảm, sự gắn bó, nhưng là kinh nghiệm sẻ chia về 
sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng ta.   
 
Và Thiên Chúa luôn liên kết với bản hòa nhạc của những chứng nhân về việc gặp gỡ 
Người để con người đào sâu kinh nghiệm vô tận này: “các ông còn đang nói thì chính Đức 
Giê-su đứng giữa các ông vào bảo: 'bình an cho anh em!'" (Lc 24,36). 
 
Khi trong một cộng đoàn, người ta biết vun trồng đời sống chứng tá hỗ tương về kinh 
nghiệm gặp Chúa, về hành trình đi cùng Chúa, thì việc gặp Người luôn đem lại bình an 
không chỉ cho những thành viên của cộng đoàn mà còn cho toàn thể thế giới, một nền hòa 
bình ngày càng phát triển mạnh mẽ. 
 
Nhìn thấy Đức Ki-tô trong vương quốc của Người  
 
Tôi bắt đầu viết lá thư này khi tôi sống tại một miền thôn trang ở độ cao cách mặt nước 
biển 4000 mét, miền đất của các nữ đan sĩ thuộc đan viện La Paz, khi ấy là ngày lễ kính 
thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, vị thánh giám mục “hậu công đồng” như chúng ta. Tôi bị đánh 
động bởi lời nguyện nhập lễ, bởi vì lời nguyện này dường như thu tóm tất cả nhiệm vụ và 
ân sủng của đời sống Ki-tô hữu, cách riêng là đời sống thánh hiến:  
"Lạy Chúa, xin hằng ban ơn Thánh Thần cho Giáo Hội, như xưa Chúa đã ban cho thánh 
giám mục Ca-rô-lô để Giáo Hội biết sống không ngừng canh tân thuận theo đường lối Tin 
Mừng, nhờ đó, thế giới sẽ tìm thấy hình ảnh trung thực của Đức Ki-tô” . 
 
Việc thuận theo Tin Mừng sẽ làm canh tân Giáo Hội, đây không phải là việc chỉ chuyên 
chú đến vấn đề truyền tải những sứ điệp về luân lý, nhưng là phản ảnh trong thế gian 
khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa, nghĩa là gặp gỡ chính Người. Khuôn mặt đích thực 
của Đức Giê-su là cái nhìn yêu thương, khao khát tìm kiếm để gặp gỡ con người và đồng 
hành với con người. Khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa sẽ tỏ hiện cho thế gian nếu 
chúng ta dâng hiến trọn đời để gặp gỡ Ngài rồi như các môn đề làng Emmaus, và nhiệt 
thành lên đường làm chứng nhân.  
 



! 5!

Tất cả những điều này làm tôi liên tưởng đến một đoạn trong Lời mở đầu của Tu luật 
Thánh Biển Đức mà chúng ta rất thường xuyên trích dẫn các câu một cách tách biệt nhau, 
hiếm khi chúng ta suy niệm những câu này cùng với nhau: 
"Anh em rất thân mến, còn gì ngọt ngào hơn Lời Chúa mời gọi chúng ta như thế? Này đây 
với tất cả lòng ưu ái, Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn tới sự sống. Vậy chúng ta 
hãy lấy đức tin và sự thực thi các việc lành như đai nịt lưng, rồi dưới sự hướng dẫn của 
Tin Mừng, chúng ta tiến bước theo đường của Chúa, để đáng được xem thấy Đấng đã gọi 
chúng ta vào Vương quốc của Ngài” (Tl. Lời mở đầu, 19-21). 
 

Thánh Biển Đức tổng hợp ở đây tất cả con đường của ơn gọi bước theo Đức Ki-tô mà tu 
luật đã phác họa, một con đường của cuộc sống theo Tin Mừng. Điều này giúp chúng ta 
hiểu ra rằng ơn gọi của chúng ta trước tiên luôn là gọi gọi được thu hút và hấp dẫn bởi 
Thiên Chúa: “còn gì ngọt ngào hơn Lời Chúa mời gọi chúng ta như thế?”. Vẻ đẹp của 
Thiên Chúa cũng chính là sự tốt lành và nhân hậu của Ngài là cả một khung trời trong đó 
chúng ta được kêu mời bước đi theo Ngài. Ta bước theo, chiêm ngưỡng Đức Ki-tô, khao 
khát Thánh nhan của Ngài. Sự ngọt ngào của Ngài mời gọi và lôi kéo chúng ta để chúng ta 
đến gặp Ngài và chiêm ngắm Ngài trong Vương quốc của Ngài. Trước khi là một luật 
sống, Tin Mừng là vẻ đẹp của Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã trở nên một 
kinh nghiệm về sự sống cho chúng ta.  Việc dấn thân của lòng tin và những việc lành 
không chỉ là một bổn phận, mà còn được diễn tả như “đai nịt lưng” để giúp chạy thật 
nhanh cho kịp với sức hút mạnh mẽ của Đức Ki-tô, để bước theo Ngài trên cuộc hành 
trình của việc sống theo Tin Mừng.  
 

Đức Giê-su mời gọi chúng ta vào “Vương quốc của Ngài”. Vương quốc là nơi chúng ta 
nhìn ngắm Thiên Chúa. Nó không phải là Vương quốc tương lai, một Vương quốc ở bên 
kia thế giới, vì Đức Ki-to đã tỏ mình cho thế gian, và Ngài mời chúng ta nhìn ngắm Ngài 
trong cầu nguyện và trong tình bác ái huynh đệ.   
 

Những ai được mời gọi bước theo Đức Giê-su gần hơn luôn là một dấu chỉ cho mầu nhiệm 
này. Đây quả là một dấu chỉ cấp bách cho nhân loại ngày nay, một nhân loại đang bị chia 
rẻ và mang thương tích. Ai ngắm nhìn Đức Ki-tô sẽ phản chiếu Dung Nhan đích thức của 
Ngài, và thế giới cần thấy Dung Nhân đích thật của Đức Ki-tô nơi khóe nhìn của những ai 
thánh hiến toàn vẹn cuộc sống mình để “đáng được xem thấy Ngài”. Những ai để mình 
được lôi cuốn bởi nét đẹp của Ngài hơn những nét đẹp khác, mới đáng nhìn thấy Đức Ki-
tô. Khát khao Ngài trên tất cả mọi sự, khát khao tiếng nói của Ngài, Lời của Ngài, một 
khát khao làm ta cháy bỏng như từng làm cháy bỏng con tim của các môn đệ làng 
Emmaus, là điều đáng giá nhất của con người khi họ đối diện với Thiên Chúa. Người 
thanh niên giàu có không thiếu các nhân đức, nhưng thiếu lòng khát khao, thiếu ước muốn 
không lấy gì quý hơn Đức Ki-tô. Anh đã không để cho vẻ đẹp của Đức Ki-tô lôi cuốn 
mình, nghĩa là không để cho tình yêu thương từ cái nhìn của Chúa cuốn hút anh (x. Mc 
10,21). 
 

Thật là quan trọng biết chừng nào khi trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu và thường 
huấn, chúng ta biết giúp đỡ nhau hiểu và sống sự vâng phục, thanh bần, khiết tịnh và 
khiêm tốn như những lãnh vực trong đó chúng ta quý vẻ đẹp của Đức Ki-tô hơn những sự 
lôi cuốn khác! Chỉ như thế mà những lựa chọn và những nhân đức này mới không trở nên 
cằn cỗi, nhưng nhập thể thành một chứng nhân tình yêu cho người khác để họ cũng được 
nhìn thấy khuôn mặt đích thực của Đức Ki-tô. 
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Thế giới cần đến Vương Quốc của Thiên Chúa, cần đến một vị Vua khiêm nhường, Đấng 
Chịu đóng đinh và sống lại, Đấng hằng muốn yêu thương và cứu độ con người. Chúng ta 
được mời gọi để khát khao nhìn ngắm Đức Ki-tô, để chiêm ngưỡng Ngài, nhận ra sự hiện 
diện của Ngài ở giữa chúng ta, để Vương quốc của Ngài đi vào trong lòng thế giới. Ai 
nhìn ngắm Đức Ki-tô, thay đổi cả thế giới.   
 
Ánh sáng soi chiếu muôn dân  
 
Dâng hiến đời mình để gặp gỡ Đức Ki-tô là trách vụ và ân sủng, hai điều thiết yếu của đời 
sống thánh hiến. Chúng ta có thực sự chuyên chú vào nhiệm vụ này trong đời sống cầu 
nguyện và trong các hoạt động của đời sống đan tu không? Chúng ta có tìm gặp Đức Ki-tô 
trong mọi lãnh vực của đời sống và ơn gọi của chúng ta, trong phụng vụ cũng như trong 
lao động, trong cô tịch cũng như trong đời sống huynh đệ, bên trong cộng đoàn hoặc trong 
các mối tương quan với trần thế? Cuộc gặp gỡ Đức Ki-tô là kinh nghiệm duy nhất có khả 
năng thống nhất tất cả cuộc sống chúng ta, làm chúng ta trở nên những chứng tá của niềm 
vui và bình an cho một cuộc sống mới, nếu không có cuộc gặp gỡ này, tất cả đều không 
thể.  Mối tương quan với Ngài trao ban cho ta gấp trăm lần khi ta sống mối tương quan với 
mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Sự khiết tịnh vì Vương quốc chính là sự thánh hiến để 
ưu tiên cho việc gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng làm cho tất cả nên phong phú, làm cho tất cả 
các chi thể của Thân Thể Đức Ki-tô là Giáo hội được sống sung mãn và phong phú ơn gọi 
của họ. 
 
Nếu có điều gì mà chúng ta gọi là cần phải đào sâu trong năm Đời sống Thánh Hiến vì 
lòng yêu mến Giáo hội và thế giới, thì tôi cho rằng đó chính là gặp gỡ Đức Ki-tô. Đây là 
một kho tàng mà chỉ có những ai từ bỏ tất cả mới có thể mua được, mới có thể sở hữu nó 
như một hồng ân cho mọi người. 
 
Trong dụ ngôn cánh chung về mười trinh nữ chờ đợi Tân Lang trong tin mừng theo thánh 
Mat-thêu 25,1-13, sự khôn ngoan của năm trinh nữ đã được vào dự tiệc cưới nằm ở chỗ 
các cô đã rất nghiêm túc chuẩn bị dầu đầy đủ cho cuộc gặp gỡ Tân Lang. Các trinh nữ khờ 
dại ngược lại đã không dấn thân hết mình cho cuộc gặp gỡ này. Những ai có đủ dầu sẽ 
thắp sáng ngọn đèn của mình bằng ánh sáng của lòng mong đợi Đức Ki-tô, họ cũng có thể 
tỏa sáng cho người khác, và đời sống họ trở nên nơi chốn cho Tân Lang ngự trị. Sự tỉnh 
thức của Ki-tô giáo là chiếc đèn luôn cháy sáng vì Đức Ki-tô, sẽ chiếu sáng tất cả và mọi 
sự chung quanh chúng ta, mặc khải cho chúng ta rằng ta được dựng nên cho cuộc gặp gỡ 
này, và liên kết chúng ta với Ngài, Đấng sẽ đến gặp chúng ta. Tất cả thực tại, tất cả nhân 
loại được dựng nên để đón tiếp Đức Ki-tô. Chúng ta có thực sự là chứng chân cho thế giới 
về chân lý này? 
 
Trọng tâm của dụ ngôn mười trinh nữ đó chính là tiếng hô lớn: “Tân Lang đến rồi! Chúng 
ta hãy ra nghênh đón Ngài!” (Mt 25,6). Tiếng hô vang đáng thức tất cả những ai vị vùi sâu 
trong đêm tối, trong ngủ quên. Một tiếng hô lớn mà không ai biết là đến từ đâu, đến từ 
ngoài hoặc đến từ bên trong. Có lẽ, tiếng hô vang ấy đến từ Thiên Chúa để đánh thức toàn 
thế giới này, và tiếng vang còn vọng ngân trên toàn thực tại. Thiên Chúa và tất cả các thụ 
tạo đang hô vang để nhắc chúng ta một nhiệm vụ thiết yếu của cuộc sống: ra khỏi cơn ngủ 
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mê, khỏi căn nhà tiện nghi để gặp gỡ Đức Ki-tô, Đấng đang đứng ngoài cửa mà gõ mong 
vào gặp chúng ta. Ai đón tiếp Ngài không bao giờ xa rời thực tại hằng ngày của mình: như 
những trinh nữ khôn ngoan, người ấy sẽ tiến bước cùng Tân lang vì mọi hoàn cảnh trong 
thực tại hằng ngày đều là những lễ cưới của Thiên Chúa với nhân loại, với chúng ta, với 
tất cả.   
 
Mỗi ngày chúng ta hãy đánh thức mình khỏi cơn ngủ mê và hãy ra khỏi chính mình để gặp 
Đức Ki-tô, hãy để cho Ngài bước vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta để cùng ta mở 
mùa lễ hội hiệp thông, ta sẽ ở với Ngài mãi mãi trong mọi nơi, mọi lúc, mọi sự.   
 
Chúng ta biết thánh Biển Đức không quên nhắc nhở chúng ta rằng Đức Ki-tô muốn chúng 
ta hãy ra khỏi chính mình để gặp Ngài nơi tha nhân, nơi những người nghèo đang cần sự 
quan tâm của chúng ta, tình thương của chúng ta, thời gian của chúng ta, những tài năng 
của chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa muốn ta ra khỏi mình để gặp Ngài trong chiều kích 
của đời sống chung, từ việc cầu nguyện đến việc vâng lời, thinh lặng, từ bỏ những chia trí 
vô ích và nguy hiểm. Đức Ki-tô  mời gọi ta ra khỏi mình để gặp Ngài, để ta biết dành một 
chỗ trong trái tim của ta, trong tình yêu của ta cho Ngài, để lắng nghe Ngài!  
 
"Này Tân Lang đã đến! Hãy ra nghênh đón Ngài !" 
Có lẽ chúng ta phải hiểu những lời khấn của chúng ta: khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh, 
vĩnh cư và cả “cải tiến"(conversatio morum) theo tu luật thánh Biển Đức như "việc ra gặp 
Đức Ki-tô, vị Tân Lang". Điều này giúp chúng ta sống ơn gọi của mình chính thật hơn với 
tất sự khiêm nhường, với tất cả nhiệt huyết. Điều này giúp ta ra khỏi cơn mê ngủ, khỏi 
đêm tối, và thắp sáng ngọn đèn của chúng ta để chúng ta tỏa sáng cho toàn thế giới. 
 
Mùa Giáng Sinh kết thúc với lễ trọng Dâng Chúa vào đền thờ, cũng là ngày lễ về đời sống 
thánh hiến. Cụ già Si-mê-on trong Thánh ca chúng ta hát vào mỗi giờ kinh tối là một mẫu 
gương của Đời sống thánh hiến vì cụ đã sống để gặp gỡ Đức Ki-tô, thấy Ngài là “ánh sáng 
soi đường cho muôn dân" (Lc 2,32). 
 
Đây chính là trọng tâm của ơn gọi chúng ta mà chúng ta phải tự vấn xem mình có trung 
thành dấn thân trọn vẹn hay không: sống để gặp Đức Ki-tô, gặp Thánh Nhan Ngài, Đấng 
là ánh sáng đem lại cho cuộc sống chúng ta sự sung mãn. Gặp gỡ Ngài và làm tỏ hiện 
Ngài cho người khác.  
 
Ước mong mùa Vọng và lễ Giáng Sinh, cũng như năm Đời sống Thánh Hiến nhắc nhở 
chúng ta đào sâu cuộc gặp gỡ của mội người với Đức Ki-tô, với mọi người, mọi sự, để ta 
không lấy gì quý hơn Ngài, để yêu Ngài và toàn nhân loại! 
 
  Thân mến 
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