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VATICAN. Trong sứ điệp nhân Ngày
Thế Giới truyền thông công bố hôm
24-1-2017, ĐTC kêu gọi nhìn thực
tại trong nhãn giới Tin Mừng và
truyền thông trong niềm hy vọng.
Ngày Thế giới truyền thông lần thứ
51 sẽ được cử hành vào chúa nhật
28-5-2017 với chủ đề ”Đừng sợ, vì
Ta ở với con” (Is 43,5). Thông
truyền hy vọng và tín thác trong thời
đại ngày nay”.
Trong sứ điệp, ĐTC nhận xét rằng
nhờ tiến bộ kỹ thuật, rất nhiều người

ngày nay có thể đồng thời nhận được và phổ biến sâu rộng các tin tức, những tin lành
hoặc những tin dữ, tin thật hoặc tin giả. Tâm trí con người giống như cối xay nước, có thể
xay các tin tức như các hạt thành bột làm bánh ngon, hoặc xay những cỏ lùng, cỏ dại.
Ngài viết: ”Tôi muốn sứ điệp này có thể đi tới và khích lệ tất cả những người trong lãnh
vực nghề nghiệp cũng như trong các tương quan giữa con người với nhau, mỗi ngày có
thể ”xay” bao nhiêu thông tin để tạo nên bánh thơm ngon cho những người nuôi dưỡng
mình bằng thông tin. Tôi muốn nhắn nhủ tất cả hãy thực hiện một hoạt động truyền
thông xây dựng, từ khước những thành kiến đối với nhau, cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ,
nhờ đó họ có thể học cách nhìn thực tại với niềm tin tưởng đầy ý thức”.
ĐTC kêu gọi hãy phá vỡ cái vòng lẩn quẩn lo âu và chặn đứng cái vòng sợ hãi, kết quả
của thói quen chỉ tập trung sự chú ý với những ”tin dữ” như chiến tranh, khủng bố, gương
xấu và mọi thứ thất bại trong cuộc sống con người”.
Với ý hướng đó, ĐTC cổ võ nhìn thực tại và những biến cố dưới ánh sáng Tin Mừng, như
đeo một ”đôi kiếng” thích hợp để nhìn thực tại từ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, với niềm
xác tín: Thiên Chúa liên đới với con người trong mọi hoàn cảnh, tỏ cho chúng ta thấy
chúng ta không đơn độc, vì chúng ta có một Người Cha không bao giờ quên con cái
mình. ”Đừng sợ, vì Ta ở với con” (Is 43,5).. Nơi Chúa, cả tăm tối và chết chóc cũng trở
thành nơi hiệp thông với Ánh sáng và Sự sống. Từ đó nảy sinh một niềm hy vọng ai cũng
có thể đạt tới, chính tại nơi mà cuộc sống gặp phải sự cay đắng vì thất bại”. ĐTC viết:
”Nước Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta, như một hạt giống ẩn giấu đối với cái nhìn hời hợt
và sự tăng trưởng của hạt giống đó diễn ra trong thầm lặng. Ai có đôi mắt được Thánh
Linh làm cho trong sáng, thì thấy được hạt giống ấy nầm, và không để cho mình bị cướp
mất niềm vui của Nước Trời vì những cỏ lùng cỏ dại luôn hiện diện”.



ĐTC xác quyết rằng ”niềm tín thác ấy làm cho chúng ta có khả năng hành động - trong
nhiều hình thức truyền thông - với xác tín rằng có thể nhận thấy và soi sáng tin vui hiện
diện trong thực tại của mỗi lịch sử và nơi khuôn mặt của mỗi người”.
”Ai tin tưởng, để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, thì có khả năng phân định trong
mỗi biến cố điều xảy ra giữa Thiên Chúa và nhân lại, nhìn nhận chính Chúa đang dệt nên
lịch sử cứu độ trong bối cảnh bi thảm của thế giới này” (SD 24-1-2017)
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