«Tôi sẽ trở lại!»
Thư mục vụ của các Giám mục Bắc Âu nhân chuyến di hành hài cốt thánh nữ Têrêsa Lisieux
và song thân của chị đến thăm các nước Bắc Âu.
Cả cuộc đời của chúng ta trên cõi đời này là một chuyến hành hương. Là Giáo hội, là dân thánh của
Thiên Chúa, chúng ta đang trên cuộc lữ hành hướng về hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa Cha đã rộng
mở cho chúng ta. Cũng như dân Israel thuở xưa khi rời khỏi đất Ai Cập đã bỏ lại sau lưng cố
hương, thì nay trên đường về miền đất hứa chúng ta cũng phải từ bỏ những lỗi lầm của mình.
Trên chuyến hành hương này, Chúa Giêsu và các thánh của Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Điều
này được thể đặc biệt đối với chúng ta qua chuyến di hành hài cốt của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng
Giêsu cùng với song thân của chị là hai thánh Louis và Zélie Martin đến các nước Bắc Âu vào mùa
thu này.
Ngay từ thời Giáo hội sơ khai, các tín hữu đã bắt đầu cử hành Tiệc Thánh Thể tại phần mộ của các
thánh tử đạo. Hài cốt của các thánh là những dấu chỉ cụ thể về ơn cứu độ dành cho toàn thể nhân
loại nhờ lương thực của Thiên Chúa. Là con người, chúng ta luôn lệ thuộc vào những gì là thể lý và
vật chất để có thể giúp chúng ta đón nhận ân sủng cứu độ của Thiên Chúa ngay giữa thực tại của
đời sống chúng ta. Trong vai trò là giám mục của quý ông bà anh chị em, chúng tôi hy vọng chuyến
di hành hài cốt này sẽ trở thành cơ hội tốt nhằm tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa và công
việc của Người trong thời đại chúng ta.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một trong các thánh nữ tiến sĩ hội thánh đã giúp cho không biết
bao nhiêu người đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Qua cuộc sống
cá nhân cũng như trong hồi ký, chị thường xuyên nêu rõ sứ điệp cốt lõi trong Tin Mừng: Thiên
Chúa Cha đã sai Con một của Người xuống trần gian để giúp chúng ta trở thành những người con
yêu dấu của Người. Nhận ra ơn được làm nghĩa tử này là niềm vui lớn của nhân loại. Trong thân
phận yếu đuối và thấp hèn của chúng ta, ân huệ và phẩm giá lớn lao này thông ban cho chúng ta,
nâng chúng ta lên với Thiên Chúa ngay giữa những hoàn cảnh nhỏ bé và tầm thường trong cuộc
sống hàng ngày. Sự yếu đuối của chúng ta không là chướng ngại trên cuộc lữ hành này. Vì Thiên
Chúa đã sai Con của Người đến với những người yếu đuối và tội lỗi. Trong bài ca Magnificat, Đức
Trinh Nữ Maria đã cất lên «Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới» (Luca 1,48). Sứ điệp
của thánh Têrêsa là âm vang của bài ca ngợi khen này, là bài ca vẫn còn được hát mỗi ngày trong cử
hành phụng vụ của Giáo hội vào giờ kinh chiều. Cũng như Mẹ Maria, thánh Têrêsa dạy chúng ta
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bước đi trên «con đường thơ bé», con đường cứu rỗi, trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và trở
thành môn đệ của Ngài. Nhờ ân sủng của bí tích Rửa tội, chúng ta được dự phần vào mối liên hệ
mật thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Chúng ta trở thành «những người con trong Người Con»,
theo cách diễn tả của các giáo phụ. Chúng ta được kết hiệp với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, và
nơi Ngài chúng ta được đón nhận sự âu yếm của Chúa Cha bằng tình mẫu tử.
Ngay từ thời niên thiếu, thánh Têrêsa đã cảm thấy niềm khao khát muốn dâng mình cho Chúa và
làm tất cả mọi việc cho Chúa. Chị đã cảm nhận được tình thương và sự chăm sóc từ gia đình. Thân
mẫu của chị qua đời sớm, và đây là nỗi mất mát rất lớn đối với đứa bé gái này dù thân phụ Louis
Martin hết lòng chăm sóc thánh Têrêsa và các chị của ngài.
Nơi Đức Trinh Nữ Maria, chị tìm thấy một người mẹ mới đã giúp chị nhận ra hướng đi của đời
mình. Dù vậy người thiếu nữ rất nhạy cảm này đã phải trả giá rất đắt khi tận hiến trọn vẹn cho Chúa
và từ bỏ chính mình. Chính chị đã nói về «món quà ân sủng của giáng sinh», là sức mạnh của Chúa
Thánh Thần, món quà này đến với chị một cách bất ngờ và đã giúp chị quên đi bản thân mình, cùng
những khó khăn riêng và thay vào đó giúp chị tận hiến cho lòng thương xót Chúa và tín thác vào
Người.
Thánh Têrêsa đã sớm cảm nhận được ơn gọi sống cuộc đời như một nữ tu dòng kín Camêlô. Ngay
khi lên 15 tuổi chị đã nhận được ơn gọi này để vượt thắng mọi ngăn trở và bước vào tu viện Camêlô
ở Lisieux. Chị cảm thấy một tiếng gọi sâu thẳm từ trong đáy con tim để làm mọi sự cho Thiên
Chúa. Chị không thể hài lòng với chỉ một ơn gọi, vì thế chị nhận ra rằng chị phải sống trong con tim
của Giáo hội, con tim bừng cháy tình yêu Chúa Giêsu.
Ở đó mọi ơn gọi gặp nhau, ở đó mọi ơn gọi đan kết với nhau. Ở đó chị có thể thể hiện được mọi ơn
gọi mà riêng bản thân chị không thể tự chu toàn. Như thế ngày nay chị cũng có thể giúp chúng ta
khám phá khía cạnh huyền diệu sâu xa của Giáo hội.
Giữa lòng Giáo hội, chị đã trở thành hiền thê của Đức Kitô sống hiệp nhất với chàng rể là Đức Kitô.
Giữa lòng Giáo hội trái tim của Chúa không ngừng nhắn nhủ trái tim của chị. Thánh Têrêsa đã tìm
thấy ơn gọi sống đời chiêm niệm của một nữ tu dòng kín Camêlô trong con tim của Giáo hội, ở đó
chị có thể sống không ngừng cầu nguyện cho ơn cứu độ của nhân loại.
Củng vì thế chị được tôn phong là thánh quan thầy của việc truyền giáo cùng với thánh Phanxicô
Xaviê. Cho dù chưa bao giờ rời khỏi tu viện, nhưng qua lời cầu nguyện và tận hiến cho Đức Kitô,
thánh Têrêsa có thể gây cảm hứng cho nhiều người đón nhận Tin Mừng, càng ngày càng có nhiều
người trở về với Đức Kitô và bước theo Ngài với lòng tận hiến mỗi ngày càng thêm sâu sắc.
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Ở thời đại chúng ta, điều quan trọng là chúng ta hãy cố gắng hướng tâm hồn đến chiều kích sâu xa
này của mầu nhiệm Giáo hội. Có những người bị cám dỗ coi Giáo hội chỉ là một cơ quan hay một
tổ chức, hoặc bị bế tắt trong một ý thức hệ nào đó về Giáo hội, có thể là trong một tinh thần cấp tiến
hay bảo thủ. Thánh Têrêsa giúp chúng ta hiểu rằng Giáo hội là mẹ của chúng ta, ở trong lòng Giáo
hội chúng ta sẽ học cách sống không ngừng cầu nguyện và tận hiến cho Cha chúng ta trên trời.
Thánh Têrêsa có thể khích lệ chúng ta ý thức hơn với trách nhiệm cao cả của những người Công
giáo, nhất là tại các quốc gia bị tục hóa của chúng ta, là làm chứng về bản chất đích thực của Giáo
hội như một người mẹ đầy yêu thương đối với tất cả những ai không cảm thấy được quan tâm và
được và yêu thương.
Trong thời gian ngắn ngủi tại tu viện Camêlô ở Lisieux, thánh Têrêsa đã có cuộc sống tâm linh
mãnh liệt, nhưng không thiếu những nỗi phiền muộn. Chị bị lao phổi và đồng thời bước vào «đêm
tối của linh hồn». Giai đoạn cuối đời, chị mất đi trải nghiệm về đức tin. Tựa như ánh sáng chợt vụt
tắt và Thiên Chúa hầu như không còn hiện diện trong chị. Tuy vậy chị thấy sự trống vắng này như
một ân sủng đã kết hợp chị thêm sâu đậm với Chúa Giêsu trong nỗi đau khổ và nhục hình mà Ngài
đã gánh chịu vì phần rỗi chúng ta. Chị đã sống trong tình trạng của những người vô thần, và đã ăn
bánh mì khô của họ. Chị ý thức đêm tối vắng bóng Thiên Chúa như một sự liên đới với những
người nói là mình không thể tin vào Thiên Chúa. Nhờ đó, chị có thể giúp cho nhiều người khám
phá ra cốt lõi sâu thẳm của đức tin, là cái gì hệ tại khát vọng tận hiến hơn là những trải nghiệm
thuộc cảm tính.
«Tôi không chết, tôi đang bước vào cuộc sống», thánh Têrêsa đã nói như thế khi chị ở vào giai đoạn
cuối cuộc đời trần gian. Cuộc sống đích thực chờ đợi chúng ta nơi ơn cứu độ vĩnh cửu. Khi đó
chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa với dung nhan đích thật của Người. Khi đó chúng ta sẽ được
sống trong thờ lạy và ngợi khen không ngừng.
Thánh Têrêsa cũng ý thức rằng các thiên thần và các thánh trên thiên đàng có một nhiệm vụ đối với
chúng ta là những người hiện còn sống trên trần gian. Chị tự nhủ: «Tôi sẽ trở lại». Chị muốn tiếp
tục làm những việc tốt đẹp trên trần gian từ vị trí của chị trên thiên đàng. Nhiều người thuộc đủ mọi
tầng lớp đã cảm nhận được sự trợ giúp của chị, thường với những món quà ân sủng rất cụ thể.
Chính chị đã nói về «cơn mưa hoa hồng», vì thế hình của chị thường được minh họa chị ôm một bó
hoa hồng. Chị cũng muốn chuyển đạt đến chúng ta ân sủng tốt đẹp của Thiên Chúa. Trong sinh hoạt
hàng ngày, chúng ta có thể trải nghiệm sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa, thường là trong
những việc nhỏ bé, tầm thường mà chúng ta luôn gặp trong cuộc sống. Thánh Têrêsa nói về «con
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đường thơ bé» nơi chúng ta nhận được những món quà ân sủng to lớn mà Chúa Giêsu thường ban
cho chúng ta.
Chúng ta cần phải hiểu cuộc di hành hài cốt của thánh Têrêsa và hài cốt của song thân chị đến với
chúng ta như một biểu hiện cụ thể, vâng, một biểu hiện thể lý diễn tả lòng thương xót vô biên của
Thiên Chúa dành cho dân Người. Những điều này cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta về ơn gọi
riêng của mỗi người: hãy để cho ân sủng của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô biến đổi chúng ta.
Nhờ đó chúng ta có thể chuyển đạt sứ điệp Tin Mừng đến tất cả những ai chúng ta gặp trên cuộc lữ
hành trần gian này. Vì thánh Têrêsa đến các nước Bắc Âu cùng với song thân của chị, nên chúng ta
cũng được nhắc nhở đến ý nghĩa quan trọng của mái ấm gia đình. Thánh Têrêsa lớn lên trong một
gia đình có niềm tin sâu sắc, và đã nhận được đức tin cùng ơn gọi trong gia đình của chị. Chúng ta
cầu xin cho chuyến di hành hài cốt sẽ trở thành sự chúc lành cho mọi gia đình. Ước gì thánh Têrêsa
và song thân của chị giúp mỗi người chúng ta biết rộng mở tâm hồn cho tình yêu của Chúa Cha, để
với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần chúng ta có thể bước theo chân Chúa Giêsu với niềm tin mỗi
ngày một thêm vững bền. Nhờ đó chúng ta sẽ thành những chứng nhân đáng tin cậy có thể chia sẻ
đức tin của mình với tha nhân. Hiện có rất nhiều người tại các quốc gia của chúng ta, có thể là ý
thức hoặc không ý thức, đang mong đợi sứ điệp về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và về
phẩm giá của chúng ta như là những người con yêu dấu của Người.
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