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April 2, 2020 
 
Thân gửi Anh Chị Em trong Chúa Kitô, 
 
Cha xin gửi lời chào thân ái đến cùng quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Chúa Giêsu Kitô, và                     
Cha hằng nhớ đến mọi người trong những lời cầu nguyện vào thời gian khó khăn này trong cuộc                   
sống của Giáo Hội, đất nước và thế giới của chúng ta. Hiện nay, đại dịch Coronavirus đã ở giai                    
đoạn trọng điểm, với số liệu thống kê đáng báo động và số người mắc bệnh và tử vong ngày càng                     
gia tăng. Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến đang cư ngụ trong Giáo Phận tuyệt vời này trên                     
khắp Miền Đông Tennessee, Cha kêu gọi mọi người hãy gỡ bỏ cuộc khủng hoảng COVID-19                
này trong lời cầu nguyện. Hãy nài xin Thiên Chúa chữa lành miền đất đai của chúng ta và tất cả                     
các quốc gia trên thế giới. Đó là điều đầu tiên chúng ta nên làm. Đó là điều quan trọng nhất                     
chúng ta có thể làm. Đó là điều chúng ta nên làm mọi lúc, như lời Thánh Tông Đồ Phaolô nhắc                     
nhở chúng ta trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17,  “Hãy cầu nguyện không ngừng”. 
 
Và như thế, trong khi chúng ta đang tiến đến Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh, với tư cách là                     
Giám Mục, Cha buộc phải chia sẻ hai suy nghĩ mục vụ với mọi người. Trước tiên, như mọi                   
người đã biết, các Thánh lễ công cộng đã bị hủy bỏ trong toàn Giáo phận Knoxville cho đến khi                    
thông báo lại. Như vậy, Cha biết rằng đó là một nỗi buồn lớn lao cho mọi người khi không thể                     
tham gia công khai các Thánh lễ và không thể lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, là nguồn gốc và                    
tuyệt đỉnh đức tin của chúng ta. Hãy biết rằng Cha chân thành và hết lòng cảm thông nỗi buồn và                     
nỗi thất vọng của mọi người. 
 
Trong thời gian này, Cha khuyến khích mọi người, hãy thường xuyên bao nhiêu có thể, xem                 
Thánh Lễ qua các chương trình phát tuyến trực tiếp hay trên đài truyền hình; và vào thời điểm                   
thích hợp, hãy dục lòng “Rước Lễ Thiên Liêng.” Thánh Gioan Phaolô II viết rằng: “Thật là tốt                  
khi tu luyện trong lòng mình một khao khát không ngừng về Bí Tích Thánh Thể ”. Thi hành việc                   
“Rước Lễ Thiêng Liêng” đã được hân hạnh thiết lập trong Giáo Hội trong nhiều thế kỷ qua, và                   
được các vị thánh là những bậc thầy dạy của đời sống tâm linh khuyên dùng. Thánh Têrêsa Chúa                   
Giêsu đã viết: “Khi mà bạn không được rước lễ và bạn không tham dự thánh lễ, bạn có thể thực                     
hiện việc Rước Lễ Thiêng Liêng, đó là một thực hành lợi nhất; bởi đó, Tình Yêu Thiên Chúa sẽ                    
rất ấn tượng với bạn.” Để Rước Lễ Thiêng Liêng, chỉ cần cầu nguyện những lời này: Lạy Chúa                   
Giêsu của con, con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Cực Trọng Nhất. Con yêu                  
mến Chúa trên tất cả mọi sự, và con mong ước được rước Chúa vào linh hồn con. Vì lúc                    
này đây, con không thể tiếp nhận Chúa cách bí tích, thì ít nhất xin hãy đến với linh hồn con                     
cách thiêng liêng. Con xin được ấp ủ Chúa như thể Chúa đã luôn ở đó và đã luôn kết hợp                     
chính bản thân con với Chúa. Xin đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa. Amen. 
 
Thứ hai, Cha muốn khuyến khích mọi người, hãy đi Đàng Thánh Giá qua chương trình phát                 
tuyến trực tiếp hay trên đài truyền hình vào ngày mai (Thứ Sáu, ngày 3 tháng Tư) và Thứ Sáu                    
Tuần Thánh (ngày 10 tháng Tư). Nhà Thờ Chính Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ phát tuyến trực                  



tiếp Đàng Thánh Giá ngay sau Thánh lễ giữa trưa ngày mai (lúc 12:30 chiều) và lúc 12:00 trưa                   
ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Cha đưa ra yêu cầu này là vì các cảm nghiệm đau khổ và thập giá                     
chạm đến tất cả chúng ta. Cha biết đại dịch này và những hạn chế được đưa ra để kiểm soát sự                      
lây lan của Coronavirus thật là khó khăn. Có những hiểu lầm, mâu thuẫn, lo lắng cho tương lai                   
cho con em chúng ta, và đặc biệt là lo lắng về việc chống chọi với bệnh tật và cái chết. Những                      
ngày này cũng vậy, tình hình của nhiều gia đình trở nên tồi tệ hơn do mối đe dọa thất nghiệp và                      
những hiệu quả tiêu cực khác của cuộc khủng hoảng kinh tế. Đàng Thánh Giá, mà chúng ta hồi                   
tưởng lại cách thiêng liêng, mời gọi tất cả chúng ta, cách riêng các gia đình, hãy chiêm ngưỡng                   
Chúa Kitô bị đóng đinh để có sức mạnh vượt qua các khó khăn. 
 
Anh Chị thân mến, Thập Giá Chúa Kitô là dấu hiệu tối cao của Tình Yêu Thiên Chúa đối với                    
mỗi người chúng ta, là đáp ứng siêu phàm cho mọi nhu cầu của từng người đối với Tình Yêu.                    
Trong thời điểm khó khăn, khi mà gia đình chúng ta có thể phải đối diện với nỗi đau và nghịch                     
cảnh, hãy tìm nhìn lên thập giá của Chúa Kitô. Ở đó, chúng ta có thể tìm thấy sự can đảm và sức                       
mạnh để chống đỡ; ở đó, chúng ta có thể lặp lại với hy vọng vững chắc những lời của Thánh                     
Phaolô: "Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn                   
khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? … Không, nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta                   
toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta ” (Roma 8:35, 37). 
 
Trong thời gian thử thách này, với tư cách là Giám Mục Giáo Phận, là Mục Tử của toàn thể tín                     
hữu Miền Đông Tennessee, Cha muốn nhắc nhở các con rằng quý vị không cô đơn lẻ loi; gia                   
đình các con không đơn độc. Chúa Giêsu luôn hiện diện với các con với Tình Yêu của Ngài;                   
Chúa luôn gìn giữ từng người trong ân sủng của Ngài; và Chúa ban cho mọi người sức mạnh cần                    
thiết để tiếp tục tiến tới, để dâng những hy sinh và để vượt qua mọi trở ngại. 
 
Chúng ta phải tiến về phía trước trong lời cầu nguyện trung thành và không ngừng, cũng như                  
trong sự kiên trì, kiên nhẫn và ân sủng. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các con. 
 
 
 
Thân ái trong Chúa Kitô, 
 
 
Đức Cha Richard F. Stika 
Giám Mục Knoxville 
 
 
 


