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Lời ngỏ
của Hồng Y Vincent Nichols

A i vậy? Đó là câu hỏi mà nhiều người tự hỏi vào 
ngày 13 tháng 3 năm 2013, sau khi được thông 

báo Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo 
hoàng. Việc bầu Nguyên Tổng Giám mục Buenos Aires 
khiến cho nhiều người trong chúng ta kinh ngạc. Tuy nhiên, 
một khi Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện trên ban công 
với một nụ cười dễ mến, với sự đơn sơ và khiêm nhường, 
sự ngạc nhiên ban đầu ấy sớm nhường chỗ cho niềm xác tín 
rằng đây chính là người Thiên Chúa chọn. Hành động đầu 
tiên của vị Tân Giáo hoàng (sau khi đùa vui về việc các Hồng 
y đã đi đến tận cùng thế giới để tìm kiếm một Giám mục mới 
cho Giáo phận Rôma) là xin chúng ta cầu nguyện cho ngài 
trước khi ngài ban phép lành cho chúng ta. Sự thinh lặng này 
quả là mạnh mẽ! Giờ đây, Đức Thánh Cha Phanxicô được 
biết đến và được yêu mến trên toàn thế giới, không chỉ với 
người Công giáo, mà còn những người khác, kể cả những 
người xưng mình chẳng thuộc tôn giáo nào. Ấn tượng đặc 
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biệt như thế quả là điều đáng lưu ý vì ngài chỉ tại vị chưa đầy 
một năm.

Trong Thánh lễ tạ ơn việc bầu Giáo hoàng tại nhà Thờ 
chính toà Giáo phận Westminster vào ngày hôm sau, tôi đã 
trích một vài lời mà ngài viết khi còn là Tổng Giám mục 
Giáo phận Buenos Aires: “Chỉ những ai đã gặp gỡ lòng 
thương xót, được ôm ấp bởi sự thắm thiết dịu dàng của lòng 
thương xót, thì người ấy mới cảm thấy hạnh phúc và an ủi 
trong Chúa.” Tôi nói, sứ mạng của Đức Thánh Cha Phanxicô 
khiến chúng ta kinh nghiệm được “sự ôm ấp của lòng thương 
xót của Đức Giêsu Kitô trên tội lỗi của tôi.” Từ cuộc gặp 
của chúng ta với lòng thương xót, từ kinh nghiệm của chúng 
ta với sự ôm ấp đầy dịu dàng của Đức Giêsu, một niềm vui 
sâu sắc và niềm hy vọng được nảy nở trong trái tim chúng 
ta. Chính niềm vui và hy vọng này giúp chúng ta can đảm ra 
khỏi mình để chia sẻ với người khác niềm vui của cuộc gặp 
gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta thậm chí không e ngại đi tới những 
biên giới xa nhất của cuộc sống con người, vì Thiên Chúa 
bước đi với chúng ta và trước chúng ta. 

Khẩu hiệu của Đức Thánh Cha Phanxicô, được rút ra 
từ chú giải của thánh Beda Đáng kính về ơn gọi của thánh 
Mátthêu, miserando atque eligendo, nghĩa là bất xứng nhưng 
được tuyển chọn, nghĩa văn chương trong tiếng Latinh là 
“thương xót và tuyển chọn”. Đây cũng là khẩu hiệu của chúng 
ta. Sau khi được lòng thương xót của Đức Giêsu chạm đến và 
được Ngài tuyển chọn, chúng ta được sai đi, những tội nhân 
trở nên những người Tông đồ của sứ mạng, của lòng thương 
xót Chúa. Khao khát của chúng ta cũng là niềm khao khát 
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của Đức Thánh Cha Phanxicô: giúp mọi người kinh nghiệm 
Giáo hội thương xót.

Tôi đảm bảo rằng cuốn sách Giáo hội giàu Lòng thương 
xót này sẽ giúp những khao khát chung của chúng ta trở 
thành hiện thực. Nó sẽ được chào đón mọi nơi. Bộ sưu tập 
các bài viết vốn được rút ra từ các bài giảng, bài huấn dụ, 
bài giáo huấn trong các tài liệu chính thức của Đức Thánh 
Cha cho thấy cách thức Đức Thánh Cha Phanxicô tìm thấy 
những cách diễn tả để thu hút sự chú ý của chúng ta, đi vào 
trí tưởng tượng chúng ta và dẫn chúng ta tới hành động - và 
thậm chí ngài còn khiến chúng ta cười sảng khoái! Nhưng 
những bài viết này không hề thể hiện sự hời hợt. Không, có 
một nền tảng sâu xa bên dưới. Những từ ngữ của Đức Thánh 
Cha cho thấy ngài dìm sâu trong Kinh thánh, các Giáo phụ và 
chứng tá của các vị tiền nhiệm, ít nhất là của Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI. Đó là những từ ngữ mà ý nghĩa của chúng 
giúp chúng ta tìm ra được một cách thức chuyển tải hữu hiệu 
nhất nơi những cử chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô, những 
cử chỉ đến từ đời sống cầu nguyện.

Cầu nguyện phải là điều chính yếu. Bổn phận đầu tiên 
của một Giám mục, Đức Thánh Cha nhắc nhở tôi, là cầu 
nguyện và rồi công bố Tin mừng ngang qua đời sống và 
việc làm. Tin mừng hoá là một sứ mạng của Giáo hội chào 
đón mọi người và ước ao đi đến những biên cương như một 
người tôi tớ của những người đang sống trong nghèo đói, vật 
chất cũng như tinh thần. Một sứ mạng hoàn vũ như thế đòi 
hỏi chúng ta phải là một Giáo hội liên lỉ cầu nguyện với Chúa 
Thánh Thần. Nhu cầu cần được sự hướng dẫn bởi Thánh 
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Thần là một chìa khoá để hiểu những điều Đức Thánh Cha 
Phanxicô công bố, trong lời nói cũng như hành động. Chúng 
ta được mời gọi và được sai đi để trở nên những nhà loan báo 
Tin mừng tràn đầy Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là 
Đấng luôn hướng cái nhìn của chúng ta vào Đức Giêsu, Ngài 
đảm bảo cho chúng ta rằng, ánh mắt của Đức Giêsu luôn 
hướng nhìn về chúng ta, và là Đấng mỗi ngày làm cho mối 
tương quan của chúng ta luôn mới.

Đây chính là nền tảng đích thực trong sứ điệp của Đức 
Thánh Cha: Đức Giêsu luôn là trung tâm. Trở nên thân mật 
với Ngài là trái tim của mọi điều chúng ta làm và chúng ta 
là, và đây chính là trái tim mà chúng ta đón chào người khác 
bước vào. Nguồn hứng và kho tàng mà chúng ta ước mong 
chia sẻ là niềm vui của Tin mừng Đức Giêsu Kitô. Chúng 
ta không cậy dựa vào một ý thức hệ xã hội, triết học hay ý 
thức hệ chính trị để giải thích lý do tại sao chúng ta phải trở 
thành một Giáo hội nghèo cho người nghèo. Chúng ta cậy 
dựa vào Đức Kitô, Đấng mặc khải cho chúng ta gương mặt 
của Thiên Chúa, là Cha giàu lòng thương xót. Nhìn vào Đức 
Kitô là nhìn đến người nghèo. Đến với người nghèo là đến 
và đụng chạm thân thể Đức Kitô. Chúng ta làm như thế với 
sự khiêm nhường. Vì từ ‘những biên cương này’, chúng ta 
có nhiều điều để học hỏi.

Giám mục, linh mục, phó tế và tất cả những ai làm công 
tác mục vụ, mọi Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, những 
người mà Đức Thánh Cha bày tỏ tình yêu đặc biệt - sẽ tìm 
thấy nơi cuốn sách này một nguồn khích lệ và an ủi lớn lao. 
Nhưng đồng thời họ thấy nó hết sức thách đố!
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Đức Thánh Cha đặt những câu hỏi thấu tim giúp chúng 
ta ra khỏi sự tự mãn mà chúng ta dễ rơi vào. Tôi thường nhận 
ra chính mình khi sử dụng các bản văn trong tập sách này 
để xét mình. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ khiến chúng ta thất 
vọng. Vì chúng ta đoan chắc rằng lòng thương xót đầy kiên 
nhẫn của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta vô cùng vô 
tận. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đây là chân 
lý tuyệt đẹp cho mọi người lắng nghe. Do đó, tôi hy vọng 
cuốn sách này đến với nhiều độc giả bao nhiêu có thể.

Cuối cùng Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta 
nhận Mẹ như là mẫu gương của chúng ta. Đức Maria, người 
phụ nữ của lòng tin, cậy, mến; Mẹ là người luôn biết lắng 
nghe trong bầu khí cầu nguyện; Mẹ luôn được hướng dẫn 
bởi Chúa Thánh Thần; Mẹ luôn vâng phục Thánh Ý Cha; Mẹ 
là người dạy chúng ta biết trao ban cho Đức Kitô một hình 
hài trong thế giới chúng ta, biết trở nên “Giáo hội giàu Lòng 
thương xót.” Khi làm như vậy, Mẹ là Mẹ của Lòng thương 
xót cũng là Mẹ của niềm vui nơi chúng ta.





Lời tựa

M ới chỉ một năm từ ngày Đức Thánh Cha Phanxicô 
bắt đầu triều đại Giáo hoàng của mình, nhưng 

những kế hoạch mục vụ của Ngài cho Giáo hội dường như 
đã được định nghĩa rất rõ ràng. Từ những lời nói, cử chỉ 
và quyết định khởi đầu, ngài đã cho thấy rõ cách thức và 
hướng đi mà ngài muốn nơi những giáo huấn của mình. Thời 
gian trôi qua, viễn tượng của ngài được mở rộng và củng cố, 
mở ra những chân trời mới cho đời sống Giáo hội. Trong 
Tông huấn Evangelii Gaudium (24 tháng 11 năm 2013), Đức 
Thánh Cha đã phác họa những mục tiêu chính trong kế hoạch 
của ngài, như thể ngài đang viết một hiến chương (magna 
charta) của Giáo hội cho những năm tới. Viễn tượng rộng 
lớn và nội dung phong phú của Tông huấn này tương đương 
với một Thông điệp. Khi tập trung nói về khuôn mặt mang 
tính sứ vụ của Giáo hội và trên hết là cách thức mới để “trở 
nên một Giáo hội”, Đức Thánh Cha muốn Tông huấn này 
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được đón nhận khi các Kitô hữu công bố và làm chứng cho 
Tin mừng một cách chân thực hơn. 

Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha ý thức rất rõ là những người 
đánh cá nhỏ bé của Giáo hội có những chiếc thuyền mỏng 
manh và những chiếc lưới đầy chắp vá, và cho dẫu nỗ lực tới 
đâu thì họ thường bắt được gì. Đây là điều mà ngài đã nhắc 
nhở các Giám mục Brazil trong tài liệu Aparecida (27 tháng 
7 năm 2013). Vì ý muốn của Thiên Chúa ở trong mọi sự, Đức 
Thánh Cha Phanxicô cũng biết rõ rằng sức mạnh của Giáo 
hội không phụ thuộc vào các thành viên hay vào khả năng 
của họ, bởi vì cả hai đều yếu đuối và bất toàn. Đúng hơn, sức 
mạnh của Giáo hội “được ẩn giấu nơi nguồn nước sâu thẳm 
của Thiên Chúa, nơi Giáo hội được triệu mời để thả lưới 
bằng những chiếc lưới của mình”.

Cách thức thả những chiếc lưới này chính là trọng tâm 
trong giáo huấn và sứ mạng của Đức Thánh Cha Phanxicô. 
Về cơ bản, tuyển tập này là một khung sườn định nghĩa 
chương trình mang tính mục vụ và tính Giáo hội của ngài. 
Từ khoá trong chương trình của ngài là một biển chỉ đường, 
vốn được ghi nhận ở tựa đề: Lòng Thương Xót. Thực vậy, 
Giáo hội mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn trên hết phải là 
một ngôi nhà của lòng thương xót, và giữa sự yếu đuối của 
con người và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Giáo hội ấy phải 
chào đón và giúp tìm thấy những “tin vui” của niềm hy vọng 
Kitô giáo. Bất cứ ai đến với ngôi nhà này và buông mình 
cho lòng thương xót của Thiên Chúa thì người ấy không chỉ 
không còn cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi mà còn khám phá ra 
một cuộc sống tròn đầy hơn, một đời sống được nâng lên bởi 
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đức tin và tình yêu của Thiên Chúa Hằng sống - Đức Kitô, 
Đấng đã chết và sống lại, và giờ đây đang sống nơi Giáo hội 
của Người. Bất cứ ai gặp gỡ và ở lại với Ngài, người ấy sẽ 
học được ngữ pháp của đời sống Kitô hữu, và nhất là một 
nhu cầu tha thứ hoà giải, nhu cầu yêu thương huynh đệ. Đó 
là những điều mà người Kitô hữu phải gieo vãi trong thế 
giới, như là một chứng tá đầy niềm vui cho lòng thương xót 
của Thiên Chúa. Họ không những cần tỏ rõ sự hiểu biết, cảm 
thông và giữ sự gần gũi với những người chịu đau khổ luân 
lý lẫn thể lý mà còn cần trở nên những con người thực sự 
mang lấy nỗi đau và những khó khăn của người khác một 
cách sâu xa, với sự thắm thiết dịu dàng lớn lao, với lòng hào 
hiệp và tình liên đới, và để trở thành những con người biết 
trao ban niềm an ủi, hy vọng và can đảm để có thể tiếp tục 
dấn bước trên con đường sự sống của Thiên Chúa.

Tin mừng của Kitô giáo chính là Đức Kitô. Lời của Ngài 
trao ban ơn cứu độ và sự sống vì Ngài chính là nơi cư ngụ và 
là sự sống. Trong Giáo hội, những người tin vào chân lý này 
của đức tin và tất cả mọi người đón nhận nó như một sự trọn 
hảo của đời sống Bí tích, sẽ tìm thấy hướng đi và sự nâng 
đỡ để sống đời sống Kitô hữu, vốn có cùng đích là sự thánh 
thiện. Những bước để hoàn thành con đường này chính là 
việc lắng nghe, công bố và làm chứng cho Tin mừng. Theo 
thần học của Đức Thánh Cha Phanxicô, các Kitô hữu trọn 
thời gian không phải là những người chỉ biết ngồi đó để tận 
hưởng thứ đức tin được phản chiếu trong gương, cũng chẳng 
phải là nói về nó suốt buổi cơm tối, nhưng họ phải ra khỏi 
mình, can đảm vác lấy thập giá, và bước đi trên đường để 
sẻ chia với mọi người niềm vui Phúc âm. Đức Thánh Cha 
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không bao giờ mệt mỏi nói cho chúng ta biết rằng, phúc âm 
hoá là một cuộc hoán cải, ra khỏi mình và bước đi. Vị trí 
đầu tiên là các linh mục, “những người được xức dầu để xức 
dầu”, bổn phận của các ngài là chào đón và phục vụ. Các 
ngài được mời gọi đừng sợ đi đến với các biên cương và 
vùng ngoại biên xa xôi nhất của cuộc sống con người, để gặp 
gỡ người nghèo, những người bị gạt qua bên lề và những kẻ 
bé mọn nhất.

Những người nghèo đói về tinh thần, vật chất và nhân 
bản được quan tâm một cách đặc biệt không chỉ bởi vì những 
vấn đề kinh tế, xã hội hay mục vụ, nhưng bởi vì Thiên Chúa 
là tình yêu, là một người nghèo giữa những người nghèo, 
Ngài dành một vị trí ưu tiên cho họ trong đời sống và sứ vụ 
của Đức Kitô. “Giáo hội nghèo cho người nghèo” của Đức 
Thánh Cha Phanxicô là một nguyên lý định nghĩa ý nghĩa 
của việc chọn lựa sự nghèo khó và phục vụ người nghèo theo 
tinh thần Phúc âm. Và như thế, chọn lựa ấy là một sự tiếp nối 
câu chuyện tuyệt diệu của một Giáo hội yêu thương, qua biết 
bao nhiêu thế kỷ đã và đang là con đường dẫn đến tự do, đón 
nhận và thăng tiến người nghèo, theo ý niệm về tự do và tình 
yêu của Chúa Kitô. Đức Kitô không chỉ trao ban một tình 
liên đới đầy quảng đại, thực tiễn và kiên định mà Ngài còn 
tích cực xác định phẩm giá con người, theo đuổi công bình 
và xây dựng một nền văn minh mang đậm tính nhân văn.

Trong viễn cảnh mục vụ này cho Giáo hội, ý niệm của 
Đức Thánh Cha về con người trong mối tương quan với xã 
hội được hàm chứa trong đó. Sự nhấn mạnh đặc biệt của 
ngài song hành và tương tác với phần còn lại. Những bài nói 
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chuyện mạnh mẽ và thẳng thắn của ngài lay động lương tâm 
của một xã hội “cứng lòng”, một xã hội mà nền văn hoá của 
nó không còn mở ra với ý niệm đến với nhau vì ích chung. 
Đây là những tiền đề cho một cuộc sống thân tình và bình an. 
Thật không thể hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn nếu những 
ngẫu tượng như quyền lực, tiền bạc, tham nhũng, bệnh duy 
chức nghiệp, ích kỷ, dửng dưng hay,… chung quy lại là “tinh 
thần thế gian” không bị loại bỏ.

Những khái niệm này cũng được giải thích trong Tông 
huấn Evangelli Gaudium, vốn trình bày cho chúng ta về 
những thói quen xấu cần loại bỏ cũng như những ưu tiên 
mục vụ trong đời sống công khai của Giáo hội. Trong nỗ lực 
này, Đức Thánh Cha dẫn đường bằng lời và lên chương trình 
để tiến nhanh từng ngày. Mục đích của ngài là muốn giúp 
con người nhận ra rằng, một đời sống Kitô giáo đích thực, 
trung tín với tinh thần của Tin mừng, thì không thể đạt được 
nếu những người ở trong các cộng đoàn Kitô hữu mang một 
đức tin buồn ngủ và chán chường, không còn cảm thấy phấn 
chấn, một đức tin bị khép kín nơi những bức tường của con 
tim hay của những ngôi giáo đường. Giáo hội cũng có thể 
rơi vào mối nguy hiểm là bị vật chất hoá nếu như Giáo hội 
trở nên già nua và chỉ quen với việc quan tâm đến bản thân 
mình hơn là mở tung cánh cửa của mình ra và đối diện với 
những thách đố của thế giới. Chẳng vấn đề gì nếu như thỉnh 
thoảng Giáo hội lạc hướng. Đây là lý do giải thích tại sao 
Đức Thánh Cha liên tục gửi đi những cảnh báo về sự vụng 
về, thiếu khoan dung, giả hình và những tật xấu khác cần 
được loại bỏ bởi vì chúng làm huỷ hoại tính khả tín của Kitô 
hữu. Ngài quyết tâm cải cách và đổi mới Giáo hội để Giáo 
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hội được trang bị tốt hơn hầu theo đuổi mục tiêu của mình, 
nơi mọi điều mà Giáo hội dấn thân.

Tóm lại, đời sống Giáo hội cần được tẩy rửa, đổi mới và 
tái sinh. Điều này đòi hỏi một sự phân định mang tính Giáo 
hội và mục vụ hầu giúp Giáo hội tái khám phá bản chất của 
sứ mạng được uỷ thác, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần 
và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của bổn phận công 
bố Tin mừng.

Giuliano Vigini
Giáo sư Xã hội học đương đại

Xuất bản tại Trường Đại học Công giáo Milan



Phần 1

TIN MỪNG 
 CỦA ĐỨC KITÔ



1
Sự ôm ấp của  
lòng thương xót Chúa
Bài giảng trong Thánh lễ đầu tiên tại  

Nhà thờ Chính Tòa của Giám mục Rôma, 7 tháng 4 năm 2013

Đây là một chân lý đức tin tuyệt đẹp cho đời sống 
chúng ta: lòng thương xót của Thiên Chúa! Tình 

yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta quá lớn lao và sâu 
đậm; đó là một tình yêu bất diệt, một tình yêu luôn nâng đỡ, 
hỗ trợ, nâng chúng ta lên và dẫn chúng ta về.

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Tôma Tông đồ đã 
kinh nghiệm một cách cá vị lòng thương xót của Thiên Chúa, 
mang một gương mặt cụ thể, gương mặt của Đức Giêsu, 
Đấng Phục Sinh. Tôma không tin vào việc Đức Giêsu phục 
sinh khi các Tông đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy 
Chúa”. Đối với ông, lời hứa của Giêsu, lời tiên báo về sự 
phục sinh của Ngài thì không đủ: “Vào ngày thứ ba Thầy sẽ 
chỗi dậy”. Ông muốn thấy, muốn đặt tay vào các dấu đanh 



Giaùo hoäi giaøu loøng thöông xoùt 21

và cạnh sườn Chúa. Đức Giêsu đã phản ứng thế nào? Với sự 
kiên nhẫn: Đức Giêsu không bỏ mặc Tôma trong sự cứng 
lòng ngu muội của ông; Ngài cho ông thời gian một tuần, 
Ngài không đóng cửa nhưng chờ đợi. Và Tôma nhận ra sự 
nghèo hèn và đức tin nhỏ bé của mình nên ông đã phải thốt 
lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Với lời 
cầu đơn sơ nhưng trọn niềm tin này, ông mau mắn đáp lại 
sự kiên nhẫn của Đức Giêsu. Ông đã để cho mình được bao 
bọc bởi lòng thương xót của Thiên Chúa; ông nhận ra lòng 
thương xót của Thiên Chúa trước mắt mình, nơi các thương 
tích ở tay, chân Đức Kitô và nơi cạnh sườn rộng mở của 
Ngài, và ông khám phá ra lòng tin: ông là một con người 
mới, không còn là một kẻ cứng tin, nhưng là một người tin.

Chúng ta hãy nhớ lại trường hợp của Phêrô: ba lần ông 
chối Đức Giêsu, vào lúc đáng lẽ ông phải gần gũi nhất với 
Thầy; và khi ông cảm thấy đau khổ nhất, ông đã bắt gặp cái 
nhìn đầy yêu thương trìu mến của Thầy Giêsu, với một sự 
kiên nhẫn không thể diễn tả bằng lời, cái nhìn đó như muốn 
nói với ông: “Phêrô! Đừng sợ vì con yếu đuối, hãy tin tưởng 
vào Thầy”. Phêrô hiểu, ông cảm nhận được cái nhìn đầy yêu 
thương của Thầy và ông khóc. Cái nhìn này của Đức Giêsu 
thật đẹp biết mấy - bao nhiêu thắm thiết dịu dàng chứa đựng 
nơi đó! Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bao giờ mất tin 
tưởng vào sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa!

Chúng ta hãy ngẫm nghĩ về hai môn đệ trên đường đi 
Emmaus: ngắm gương mặt buồn sầu của họ, dõi theo cuộc 
hành trình vô vị và sự thất vọng của họ. Nhưng Đức Giêsu 
không từ bỏ họ: Ngài đi bên cạnh họ, và không chỉ có thế, 
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Ngài kiên nhẫn diễn giải những đoạn Thánh Kinh nói về 
Ngài, và Ngài đã ở lại để chia sẻ bữa ăn với họ. Đây chính 
là cách hành xử của Thiên Chúa: Ngài không mất kiên nhẫn 
như chúng ta. Chúng ta thường giải quyết mọi chuyện một 
lần cho xong, kể cả khi chúng ta đối xử với người khác. 
Thiên Chúa luôn kiên nhẫn bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, 
và những ai có khả năng yêu mến, thì có khả năng hiểu, hy 
vọng và tạo ra sự tin tưởng; họ không từ bỏ, không “qua cầu 
rút ván”, họ có thể tha thứ. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ điều 
này trong đời sống chúng ta với tư cách là Kitô hữu: Thiên 
Chúa luôn chờ đợi chúng ta, thậm chí khi chúng ta đã rời xa 
Ngài! Ngài không bao giờ ở xa chúng ta, và nếu chúng ta 
quay lại với Ngài, Ngài sẵn sàng ôm lấy chúng ta.

Tôi luôn được đánh động mỗi khi đọc lại dụ ngôn người 
Cha nhân hậu. Dụ ngôn này gây ấn tượng cho tôi bởi vì nó 
luôn trao cho tôi một niềm hy vọng lớn lao. Hãy nghĩ về 
người con thứ, người đã từng ở trong nhà của Cha, nơi cậu 
luôn được yêu mến. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn phần gia tài của 
mình. Cậu ra đi, tiêu hết sạch, và khi mọi thứ trở nên tồi tệ 
nhất, cậu ở rất xa cha.Tuy nhiên khi cậu đang ở trong tình 
trạng tệ hại nhất, cậu nhớ tới sự ấm áp nơi căn nhà của cha 
và quay về. Còn người cha? Phải chăng ông đã quên cậu? 
Không, không bao giờ. Ông vẫn ở đó, trông ngóng con từ 
đàng xa, ông chờ đợi con mỗi giờ và mỗi ngày. Cậu con trai 
luôn ở trong trái tim cha, cho dẫu cậu đã rời xa, cho dẫu cậu 
đã phung phí toàn bộ gia tài của mình, tự do của mình. Với 
sự kiên nhẫn, yêu thương, hy vọng và thương xót, người cha 
không có giây phút nào mà không nghĩ về con. Ngay khi ông 
thấy con ở đàng xa, ông đã chạy ra để gặp con, ôm lấy con 
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với sự thắm thiết dịu dàng, sự thắm thiết dịu dàng của Thiên 
Chúa, không một lời quở trách: người con đã trở về! Đó là 
niềm vui của người cha. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, 
Ngài không bao giờ mỏi mệt. Đức Giêsu tỏ ra cho chúng ta 
sự kiên nhẫn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa để chúng 
ta có thể lấy lại sự tin tưởng, hy vọng - luôn luôn là vậy! 
Một thần học gia lớn người Đức Rômano Guardini nói rằng, 
Thiên Chúa đáp lại sự yếu đuối của chúng ta bằng sự kiên 
nhẫn của Ngài, và đây là lý do cho sự tin tưởng và niềm hy 
vọng của chúng ta (x. Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 
trang 28). Đó là một cuộc đối thoại giữa sự yếu đuối của 
chúng ta và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa; đó là một cuộc đối 
thoại mà nếu chúng ta đi vào cuộc đối thoại ấy, chúng ta sẽ 
được lãnh nhận niềm hy vọng.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều nữa: sự kiên nhẫn 
của Thiên Chúa phải khơi dậy nơi chúng ta sự can đảm để 
trở về với Ngài, cho dẫu đã có quá nhiều lần chúng ta sai lỗi 
và phạm tội trong đời sống chúng ta. Đức Giêsu bảo Tôma 
đặt tay của ông vào những thương tích nơi tay, chân và cạnh 
sườn Ngài. Chúng ta cũng có thể đi vào những thương tích 
của Đức Giêsu, chúng ta có thể thực sự đụng chạm đến Ngài. 
Điều này xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí tích với niềm 
tin. Thánh Bernarđô, trong một bài giảng hay, Ngài đã nói: 
“Qua các thương tích của Đức Giêsu, tôi có thể nếm mật 
ong chảy ra từ hốc đá, nếm dầu từ tảng đá hoa cương (x. Đnl 
32,13), tôi có thể cảm nếm và thấy sự thiện hảo của Thiên 
Chúa” (Dc 61,4). Chính ở đó, nơi các thương tích của Đức 
Giêsu mà chúng ta thực sự được an toàn; đó cũng là nơi ta 
gặp gỡ tình yêu vô hạn của con tim Ngài. Thánh Tôma hiểu 
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điều này. Thánh Bernađô tiếp tục hỏi: Tôi có thể cậy dựa 
vào điều gì? Vào công trạng của chính tôi ư? “Không, công 
trạng của tôi chính là lòng thương xót của Chúa. Tôi không 
bao giờ thiếu công trạng bao lâu Ngài còn giàu lòng thương 
xót. Nếu lòng thương xót của Thiên Chúa dư dật, thì tôi cũng 
luôn đầy dư công trạng” (ibid, 5). Đây là điều quan trọng: 
phải can đảm tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, 
tin tưởng vào sự kiên nhẫn của Ngài, tìm nương náu nơi các 
thương tích của tình yêu Ngài. Thánh Bernarđô thậm chí còn 
nói rằng: “Nếu lương tâm của tôi giày vò tôi vì bao tội lỗi của 
tôi thì sao? “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa 
chan gấp bội (Rm 5,20)” (Ibid.). 

Ai đó có thể nghĩ: Tội lỗi tôi nhiều lắm, tôi xa rời Thiên 
Chúa như người con thứ trong dụ ngôn, tôi cứng lòng tin 
như Tôma; tôi không có can đảm để quay về, để tin rằng 
Thiên Chúa đón chào tôi và đang chờ đợi tôi. Nhưng Thiên 
Chúa thực sự đang chờ đợi bạn; điều Ngài yêu cầu bạn chỉ 
là can đảm đến với Ngài. Trong sứ vụ mục tử của mình, có 
bao lần tôi đã nghe người ta nói rằng: “Thưa cha, con có rất 
nhiều tội”; và tôi luôn mời gọi: “Đừng sợ, hãy đến với Ngài, 
Ngài đang chờ đợi bạn, Ngài sẽ lo mọi sự cho bạn”. Chúng 
ta nghe những lời mời mọc từ thế giới xung quanh chúng ta, 
nhưng chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa: 
lời mời gọi của Ngài là sự chăm sóc của tình yêu. Đối với 
Thiên Chúa, chúng ta không phải là những con số, chúng ta 
quan trọng, quả thật, chúng ta là điều quan trọng nhất đối với 
Ngài, kể cả khi chúng ta là những tội nhân, chúng ta là điều 
gì đó gần gũi nhất với trái tim của Ngài.



2
Ánh sáng đức tin

Trích trong Thông điệp Lumen Fidei,  
số 4 và 34, 29 tháng 06 năm 2013

Đức tin là một ánh sáng, và khi ánh sáng đức tin tàn 
lụi, mọi ánh sáng khác bắt đầu chập chờn: nhận ra 

điều này là một nhu cầu cấp bách. Ánh sáng đức tin thì độc 
đáo, vì nó có khả năng chiếu sáng tất cả mọi khía cạnh của 
đời sống con người. Ánh sáng mạnh mẽ này không thể đến 
từ chính chúng ta nhưng từ một nguồn nguyên thủy hơn: tắt 
một lời, nó phải đến từ Thiên Chúa. Đức tin phát sinh từ một 
cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, Đấng mời gọi chúng 
ta và mặc khải cho chúng ta tình yêu của Ngài, một tình yêu 
đi trước chúng ta, và nơi tình yêu đó chúng ta có thể dựa vào 
để được an toàn và xây dựng cuộc đời mình. Được biến đổi 
bởi tình yêu này, chúng ta có được cái nhìn mới, đôi mắt mới 
để thấy. Chúng ta cảm nhận rằng tình yêu ấy chứa đựng một 
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lời hứa về sự thành tựu, và viễn tượng về tương lai đang mở 
ra trước mắt chúng ta. Đức tin mà chúng ta nhận được từ 
Thiên Chúa như một hồng ân siêu nhiên, trở thành một ánh 
sáng cho con đường chúng ta đi, hướng dẫn cuộc hành trình 
của chúng ta trong thời gian. Một đàng, đó là một ánh sáng 
đến từ quá khứ, là ánh sáng của ký ức nền tảng về cuộc đời 
Đức Giêsu, ánh sáng ấy tỏ lộ một tình yêu hoàn toàn đáng 
tin cậy của Ngài, một tình yêu có khả năng chiến thắng sự 
chết. Tuy nhiên, vì Đức Kitô đã sống lại và kéo chúng ta ra 
khỏi cái chết, đức tin cũng là ánh sáng đến từ tương lai, mở 
ra trước mắt chúng ta những chân trời rộng lớn, hướng dẫn 
chúng ta thắng vượt “cái tôi” khép kín của mình để mở ra sự 
hiệp thông phong phú. Như vậy chúng ta hiểu rằng đức tin 
không ở sự mờ tối; nhưng là một ánh sáng chiếu soi bóng tối 
của chúng ta. 

Ánh sáng của tình yêu, ánh sáng mà chỉ nhờ đức tin mới 
có, có thể soi sáng những câu hỏi của thời đại chúng ta về 
chân lý. Ngày nay, chân lý thường bị coi là sự thật chủ quan 
của mỗi người, chỉ có giá trị cho cuộc sống cá nhân thôi. Một 
chân lý chung cho mọi người thường làm chúng ta sợ hãi, 
bởi vì chúng ta đồng hóa nó với những đòi hỏi không khoan 
nhượng của một hệ thống chuyên chế. Nhưng nếu chân lý 
là một chân lý của tình yêu, nếu nó là chân lý được vén mở 
trong việc gặp gỡ cá vị với Đấng Khác và những người khác, 
thì khi ấy nó có thể không còn bị nhốt kín nơi những cá nhân, 
và có thể trở thành một phần của công ích. Vì là một chân lý 
của tình yêu, nó không phải là cái mà ta có thể áp đặt bằng vũ 
lực, không phải là một chân lý đè bẹp cá nhân. Vì được sinh 
ra bởi tình yêu, nó có thể thấm nhập vào con tim, vào chỗ sâu 
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nhất của từng người. Như thế, rõ ràng đức tin thì không cố 
chấp, nhưng lớn lên trong sự chung sống và tôn trọng người 
khác. Các tín hữu thì không huênh hoang, ngược lại, chân 
lý dẫn họ đến sự khiêm tốn, bởi vì người tín hữu biết rằng 
không phải chúng ta là người sở hữu chân lý cho bằng chân 
lý ôm ấp và sở hữu chúng ta. Chẳng những không làm chúng 
ta trở nên cứng nhắc, sự an toàn của đức tin đặt chúng ta trên 
một cuộc hành trình, làm cho chúng ta có khả năng thành 
chứng nhân và đối thoại với mọi người.



3
Sứ điệp Kitô giáo

Bài giảng lễ Vọng Phục sinh,  
ngày 30 tháng 03 năm 2013

Trong bài Tin mừng của Đêm Vọng Phục Sinh rạng 
rỡ này, trước hết chúng ta gặp những người phụ nữ 

đi ra mộ với dầu thơm để xức xác Chúa (x. Lc 24,1-3). Họ đi 
tới đó để thực hiện một cử chỉ bày tỏ lòng thương, lòng yêu 
mến, một cử chỉ truyền thống dành cho một người thân yêu 
đã qua đời như chúng ta vẫn thường làm. Họ đã theo Đức 
Giêsu, lắng nghe lời Ngài. Các bà cảm nhận rằng Ngài hiểu 
họ trong phẩm giá của họ, và họ đã đồng hành với Ngài tới 
tận cùng, tới đồi Canvê, tới giây phút Ngài được đưa xuống 
khỏi thập giá. Chúng ta có thể hình dung được tâm tình của 
những người phụ nữ này khi họ đi tới mộ: một nỗi buồn, nỗi 
đau vì Đức Giêsu đã rời xa mình, Ngài đã chết và đời Ngài đã 
chấm dứt. Cuộc sống của họ bây giờ lại tiếp diễn như trước 
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đây. Những người phụ nữ này sẽ tiếp tục yêu mến, lòng yêu 
mến dành cho Đức Giêsu đã dẫn họ tới ngôi mộ này. Nhưng 
vào lúc này, một điều mới mẻ và hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra, 
một lần nữa làm đảo lộn con tim của họ, dự tính của họ, và sẽ 
làm đảo lộn cuộc sống của họ: thấy tảng đá đã bị lăn ra khỏi 
ngôi mộ, họ đến gần và không thấy xác của Chúa. Chính sự 
kiện này khiến họ lúng túng, do dự và đầy thắc mắc: “Điều 
gì đã xảy ra?”, “Tất cả điều này có nghĩa là gì?” (x. Lc 24,4). 
Chẳng phải điều tương tự cũng xảy ra cho chúng ta khi một 
điều hoàn toàn mới mẻ xảy đến với chúng ta trong đời sống 
thường ngày đó sao? Chúng ta dừng lại, chúng ta không hiểu, 
chúng ta không biết mình phải xử trí thế nào. Điều mới mẻ 
nhiều khi làm chúng ta sợ, kể cả sự mới mẻ mà Thiên Chúa 
mang đến cho chúng ta, sự mới mẻ mà Thiên Chúa đòi hỏi 
chúng ta. Chúng ta giống như các Tông đồ trong bài Tin 
mừng: chúng ta thường thích giữ lại sự an toàn của chính 
mình, chỉ muốn dừng lại trước ngôi mộ, nghĩ về một người 
đã chết, một ai đó chỉ còn sống trong ký ức của lịch sử, như 
những vĩ nhân trong quá khứ. Chúng ta sợ những bất ngờ của 
Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống chúng ta, 
chúng ta sợ những bất ngờ của Thiên Chúa! Ngài luôn khiến 
chúng ta sửng sốt! Chúa là như thế!

Anh chị em thân mến, chúng ta đừng khép mình lại trước 
sự mới mẻ mà Thiên Chúa muốn mang đến cho cuộc sống 
của chúng ta! Chúng ta thường chán nản, ngã lòng và buồn 
bực, chúng ta cảm thấy bị đè bẹp bởi tội lỗi của mình, chúng 
ta nghĩ mình không chịu nổi nữa. Chúng ta đừng tự khép 
lại trong chính mình, đừng mất tin tưởng, đừng bao giờ đầu 
hàng: không có trạng huống nào mà Thiên Chúa không thể 
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thay đổi, không có tội lỗi nào mà Thiên Chúa không thể tha 
thứ nếu chúng ta mở ra với Ngài.

Chúng ta hãy quay lại với bài Tin mừng, với những 
người phụ nữ, và hãy bước thêm một bước. Họ thấy ngôi 
mộ trống, xác Chúa Giêsu không còn ở đó, một điều gì mới 
mẻ đã xảy ra, nhưng tất cả điều này chưa nói cho chúng ta 
một điều gì rõ ràng: nó chỉ khơi lên những câu hỏi, nó khiến 
chúng ta bối rối chứ không đưa ra một câu trả lời nào. Và đột 
nhiên xuất hiện hai người đàn ông y phục chói sáng, họ nói: 
“Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Ngài không 
còn đây nữa, Ngài đã sống lại rồi” (Lc 24,5-6). Đi tới mộ: 
một hành vi đơn sơ được làm vì tình yêu, giờ đây trở thành 
một biến cố, một biến cố làm thay đổi thật sự đời sống. Mọi 
sự trở nên hoàn toàn khác xưa, không chỉ nơi đời sống của 
những người phụ nữ này, nhưng cả trong đời sống chúng ta 
và trong lịch sử loài người chúng ta nữa. Đức Giêsu không 
chết nữa, Ngài đã sống lại và đang sống. Ngài không chỉ trở 
lại cuộc sống trước đây; Đúng hơn Ngài là chính sự sống, bởi 
vì Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa hằng sống (x. Ds 
14,21-28; Đnl 5,26; Gs 3,10). Đức Giêsu không còn thuộc 
về quá khứ, nhưng đang sống trong hiện tại và được phóng 
về tương lai; Ngài là “hôm nay” vĩnh hằng của Thiên Chúa. 
Đây chính là sự mới mẻ của Thiên Chúa xuất hiện trước mắt 
những người phụ nữ, các môn đệ và tất cả chúng ta: sự chiến 
thắng tội lỗi, sự dữ và sự chết, chiến thắng tất cả những gì đè 
bẹp cuộc sống và làm cho cuộc sống bớt nhân bản. Anh chị 
em thân mến, đây chính là sứ điệp được gởi cho tôi và cho 
anh chị em. Biết bao lần Tình Yêu phải lên tiếng với chúng 
ta: Tại sao các bạn lại tìm Đấng Sống ở giữa kẻ chết? Những 
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rắc rối và lắng lo trong đời sống hàng ngày có xu hướng làm 
chúng ta khép mình lại trong buồn sầu và đắng cay… và đó 
chính là nơi mà sự chết hiện diện. Đó không phải là nơi tìm 
kiếm Đấng đang sống! Vậy bạn hãy để Đức Giêsu phục sinh 
bước vào đời của bạn, đón chào Ngài như một người bạn, 
với niềm tin tưởng: Ngài là sự sống! Nếu tới lúc này đây, bạn 
vẫn còn giữ khoảng cách với Ngài, thì hãy bước tới. Ngài 
sẽ đón nhận bạn với đôi tay rộng mở. Nếu bạn hãy còn do 
dự, hãy liều: bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Nếu bạn thấy 
việc bước theo Ngài quả là khó, đừng sợ, hãy tin tưởng vào 
Ngài, tin chắc rằng Ngài ở gần bạn. Ngài ở với bạn và trao 
cho bạn bình an mà bạn đang kiếm tìm và sức mạnh để sống 
như Ngài muốn.



4
Cuộc cách mạng  
của tự do

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên 
tham dự Hội nghị Thường niên Giáo phận Rôma,  

17 tháng 6 năm 2013

Thánh Phaolô Tông đồ đã kết thúc đoạn thư của ngài 
gởi cho các Tín hữu Rôma bằng những lời sau: Anh 

em không còn sống dưới lề luật nữa, nhưng sống dưới ân 
sủng (Rm 6,14). Đây là cuộc sống của chúng ta: bước đi dưới 
ân sủng, bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, Người 
đã cứu chúng ta, tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa làm mọi 
sự và đây là ân sủng, ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta bước 
đi dưới ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đã đến với chúng ta 
trong Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. 

Điều này mở ra cho chúng ta trước một viễn tượng rộng 
lớn, và đây là niềm vui cho chúng ta. “Anh em không còn 
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sống dưới lề luật, nhưng sống dưới ân sủng”. “Sống dưới 
ân sủng” mang ý nghĩa gì? Đó là niềm vui và tự do của 
chúng ta. Chúng ta là những con người tự do. Tại sao? Vì 
chúng ta sống dưới ân sủng. Chúng ta không còn nô lệ cho 
lề luật: chúng ta tự do bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát 
chúng ta, ban cho chúng ta tự do, tự do trọn vẹn của con 
cái Thiên Chúa, là chúng ta đang sống dưới ân sủng. Đây 
là một kho tàng. Tôi sẽ cố gắng giải thích một chút về mầu 
nhiệm này, một mầu nhiệm tuyệt đẹp và quan trọng: Sống 
dưới ân sủng. [...]

Việc rửa tội, đi từ “sống dưới lề luật” đến “sống dưới 
ân sủng” là một cuộc cách mạng. Có rất nhiều cuộc cách 
mạng trong lịch sử, thực sự rất nhiều. Nhưng không cuộc 
cách mạng nào có sức mạnh của cuộc cách mạng này là đã 
đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta: Cuộc cách mạng biến đổi 
lịch sử, cuộc cách mạng thay đổi sâu xa trái tim của nhân 
loại. Những cuộc cách mạng trong lịch sử đã thay đổi các hệ 
thống chính trị, kinh tế, nhưng không có cuộc cách mạng nào 
thực sự thay đổi trái tim con người. Cách mạng đích thực, 
là làm biến đổi tận căn của cuộc sống, điều đó đã được thực 
hiện nơi Đức Giêsu Kitô qua sự Phục sinh của Người: Thập 
giá và Phục sinh. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói về 
cuộc cách mạng này, “đó là sự thay đổi lớn nhất của lịch sử 
nhân loại”. 

Chúng ta hãy nghĩ về điều này: sự thay đổi rất lớn của 
dòng lịch sử nhân loại, là cuộc cách mạng đích thực và chúng 
ta là những nhà cách mạng và những nhà cách mạng của 
cuộc cách mạng này, bởi vì chúng ta đang đi trên con đường 
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của sự thay đổi trong dòng lịch sử nhân loại. Trong thời đại 
hôm nay, một người Kitô hữu không phải là một nhà cách 
mạng thì không phải là Kitô hữu! Phải là nhà cách mạng nhờ 
ân sủng! Chính ân sủng mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta 
qua Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại 
làm cho chúng ta thành những nhà cách mạng bởi vì, một 
lần nữa, tôi xin trích dẫn lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, 
“Ngài là sự thay đổi lớn nhất của lịch sử nhân loại” vì Ngài 
đã thay đổi con tim. 

Ngôn sứ Êdêkien đã nói: “Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá 
khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả 
tim bằng thịt” (Ed 36,26). Đây là kinh nghiệm sống Thánh 
Phaolô Tông đồ đã có sau khi gặp Chúa Giêsu trên đường 
Đamát. Kinh nghiệm này đã thay đổi tận gốc rễ quan điểm 
sống của ngài và ngài đã lãnh nhận Phép rửa. Thiên Chúa đã 
thay đổi tâm hồn thánh nhân! Anh chị em nghĩ coi: một kẻ 
bách hại, một kẻ truy sát Giáo hội và các Kitô hữu, con người 
ấy đã trở thành một vị thánh, một người Kitô hữu trong tận 
xương tủy, một Kitô hữu đích thực! Trước kia là một kẻ bách 
hại hung bạo, nay trở thành Tông đồ, thành chứng nhân can 
đảm của Đức Giêsu Kitô đến nỗi không còn sợ phải chịu tử 
đạo. Đó là Saolô, người đã muốn hạ sát những ai loan báo 
Tin mừng, cuối cùng đã dành trọn cuộc sống mình để loan 
báo Tin mừng. Đây là sự thay đổi, một thay đổi rất vĩ đại như 
lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói. Thiên Chúa thay 
đổi trái tim bạn, từ trái tim của một tội nhân - một tội nhân: 
Tất cả chúng ta là những tội nhân - thành trái tim của một vị 
thánh. Có ai trong chúng ta không phải là tội nhân? Nếu có 
ai đó, xin đưa tay lên! Tất cả chúng ta là những tội nhân! Tất 
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cả! Nhưng ân sủng của Đức Giêsu Kitô cứu chúng ta khỏi 
tội: ân sủng ấy cứu độ chúng ta. 

Nếu tất cả chúng ta đón nhận ân sủng của Đức Giêsu 
Kitô, Ngài sẽ thay đổi con tim của chúng ta, và biến đổi 
chúng ta từ những tội nhân thành những thánh nhân. Để trở 
thành những vị thánh không cần phải xoay tròn đôi mắt và 
nhìn đây đó, hay có khuôn mặt nhỏ nhắn một chút! Không! 
không cần như vậy! Chỉ một điều cần thiết để trở thành 
những vị thánh: đón nhận ơn sủng mà Thiên Chúa Cha ban 
cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Chính ân sủng này thay 
đổi con tim chúng ta. Chúng ta vẫn tiếp tục là những kẻ tội 
lỗi, bởi vì tất cả chúng ta yếu đuối, nhưng ân sủng này khiến 
cho chúng ta cảm thấy Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa là 
Đấng xót thương, Ngài mong đợi chúng ta, Thiên Chúa tha 
thứ cho chúng ta, ân sủng lớn lao này, làm thay đổi con tim 
của chúng ta.



5
Ở với Đức Kitô

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên 
trong Đại hội quốc tế về Giáo lý, 27 tháng 9 năm 2013

T ôi sẽ nói về ba điều: một, hai và ba, như các tu sĩ 
Dòng Tên thời xưa… một, hai, ba!

1. Trước hết bắt đầu lại từ Đức Kitô có nghĩa là trở nên 
gần gũi với Ngài, gần gũi với Đức Giêsu. Đức Giêsu nhấn 
mạnh điều này với các môn đệ khi Ngài chuẩn bị ban cho 
chúng ta món quà tình yêu lớn nhất của chính bản thân Ngài, 
đó là hy tế Thập Giá. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và 
cành nho mà nói rằng: các con hãy ở lại trong tình yêu của 
Thầy, hãy tiếp tục gắn bó với Thầy, như cành nho gắn liền 
với cây nho. Nếu chúng ta kết hợp với Chúa, chúng ta có thể 
trổ sinh hoa trái. Và đây chính là sự thân mật với Đức Kitô. Ở 
lại trong Chúa Giêsu! Đó là bám chặt vào Ngài, trong và với 
Ngài, chuyện vãn với Ngài: ở lại trong Chúa Giêsu!
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Điều đầu tiên đối với một môn đệ là được ở với Thầy, 
lắng nghe Ngài, học hỏi nơi Ngài. Và điều này luôn đúng, 
điều này đúng cho mọi khoảnh khắc trong đời sống chúng 
ta! Tôi nhớ lại nhiều lần trong Giáo phận, là một giáo phận 
mà tôi đã phụ trách trước đây, tôi thấy vào cuối khóa học của 
viện giáo lý, các giáo lý viên đi ra và nói: “Tôi có tước hiệu 
giáo lý viên.” Điều đó không có ích gì, anh chị em không có 
gì, anh chị em mới đi được một chặng đường nhỏ! Nó mang 
lại ích lợi gì cho anh chị em? Nhưng có điều này luôn luôn 
đúng! Đó là trở thành giáo lý viên thì không phải là một tước 
hiệu mà là một thái độ ở lại với Ngài, và kéo dài suốt đời! Có 
nghĩa là ở trong sự hiện diện của Chúa, và để cho mình được 
Ngài dẫn dắt. 

Tôi xin hỏi: anh chị em ở trong sự hiện diện của Chúa 
như thế nào? Khi viếng Chúa, khi nhìn vào Nhà Tạm, anh 
chị em làm gì? Không dùng lời nói… “Nhưng tôi nói, tôi 
chuyện vãn, tôi suy nghĩ, tôi suy niệm, tôi lắng nghe…”. Rất 
tốt! Nhưng anh chị em có để cho Chúa nhìn ngắm anh chị em 
không? Chúng ta hãy để cho Chúa nhìn ngắm mình. Người 
nhìn chúng ta và đây chính là một cách cầu nguyện. Anh chị 
em có để cho Chúa nhìn ngắm mình không? Nhưng anh chị 
em làm thế nào? Hãy nhìn vào Nhà Tạm, và hãy để Chúa 
ngắm nhìn mình… thật đơn giản! Điều này hơi nhàm chán, 
tôi ngủ gật… Cứ ngủ, cứ ngủ đi! Ngài vẫn sẽ nhìn ngắm anh 
chị em, Ngài vẫn sẽ nhìn ngắm anh chị em. Nhưng anh chị 
em chắc chắn rằng Ngài nhìn ngắm anh chị em! Và điều này 
quan trọng hơn nhiều so với tước hiệu giáo lý viên: đó là một 
phần của cuộc đời giáo lý viên. Điều này sưởi ấm tâm hồn 
tôi, giữ cho ngọn lửa tình bằng hữu với Chúa được cháy mãi, 
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làm cho anh chị em cảm thấy rằng Ngài thực sự nhìn ngắm 
anh chị em, gần gũi và yêu thương anh chị em.

Trong một chuyến thăm viếng của tôi ở đây tại Rôma, 
vào lúc Thánh Lễ một người tương đối trẻ đến gần tôi và nói: 
“Chào cha, tôi rất vui được gặp cha, nhưng tôi không tin gì 
cả! Tôi không có hồng ân đức tin.” Anh ta hiểu rằng đức tin 
là một món quà. “Tôi không có hồng ân đức tin! Cha sẽ nói 
gì với tôi đây?” 

“Đừng nản lòng. Thiên Chúa yêu thương con. Hãy để 
cho Ngài nhìn ngắm bạn! Đừng làm gì hơn.” Và tôi nói cùng 
điều đó với anh chị em: hãy để cho Chúa nhìn ngắm anh chị 
em! Tôi hiểu điều đó không đơn giản đối với anh chị em, đặc 
biệt là những người đã lập gia đình và có con cái, rất khó 
tìm ra thời gian đủ dài để lắng đọng. Nhưng cảm tạ Chúa, 
không nhất thiết là tất cả mọi người đều phải làm cùng một 
cách; có nhiều ơn gọi và nhiều hình thức linh đạo trong Giáo 
hội; điều quan trọng là phải tìm một cách thích hợp để ở lại 
với Chúa; và điều này có thể được, có thể được cho mọi bậc 
sống. Lúc này mỗi người có thể tự hỏi: Tôi làm thế nào để 
sống việc “ở lại” với Chúa Giêsu? Đây là một câu hỏi mà tôi 
để lại cho anh chị em, “Tôi làm thế nào để sống việc “ở lại” 
với Chúa Giêsu, việc “nghỉ ngơi” trong Chúa Giêsu?” Tôi có 
những giây phút ở trong sự hiện diện của Ngài, trong thinh 
lặng, hoặc để cho Ngài nhìn ngắm tôi không? Tôi có để cho 
lửa tình yêu của Ngài sưởi ấm tâm hồn tôi không? Nếu trong 
tâm hồn chúng ta không có hơi ấm của Thiên Chúa, không 
có tình yêu và sự dịu dàng của Ngài, thì làm sao chúng ta, 
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những tội nhân nghèo hèn, có thể sưởi ấm tâm hồn những 
người khác? Hãy suy nghĩ về điều này!

2. Yếu tố thứ hai là: bắt đầu lại từ Đức Kitô có nghĩa là 
bắt chước Ngài trong việc ra khỏi mình và đến gặp người 
khác. Đây là một kinh nghiệm đẹp, và một chút nghịch lý. 
Tại sao? Bởi vì khi chúng ta đặt Đức Kitô làm tâm điểm 
của đời sống mình, thì chúng ta không còn là tâm điểm của 
chính mình nữa! Anh chị em càng kết hợp với Chúa Giêsu 
thì Ngài càng trở nên trung tâm của đời sống anh chị em, 
càng làm cho anh chị em thoát ly chính mình, ra khỏi trung 
tâm của mình và mở lòng ra cho người khác. Đây chính là sự 
năng động của tình yêu thực, đây là chuyển động của chính 
Thiên Chúa! Thiên Chúa là trung tâm, nhưng Ngài luôn luôn 
là món quà tự hiến, là tương quan, là một tình yêu luôn cho 
đi… Vì thế, chúng ta cũng trở thành như vậy nếu chúng ta 
tiếp tục kết hiệp với Đức Kitô. Ngài sẽ lôi kéo chúng ta vào 
sự năng động này của tình yêu. Nơi đâu có sự sống đích thực 
nơi Đức Kitô, nơi đó có sự mở lòng ra cho tha nhân, có một 
lối ra khỏi chính mình để gặp gỡ những người khác nhân 
danh Đức Kitô. Và đây là công việc của các giáo lý viên: 
liên tục đi đến với người khác vì yêu thương, để làm nhân 
chứng cho Chúa Giêsu, để nói về Chúa Giêsu và để công bố 
về Ngài. Điều này thật quan trọng bởi vì Ngài là Chúa: chính 
Chúa là Đấng thúc đẩy chúng ta đi ra.

Trái tim của giáo lý viên luôn luôn sống chuyển động 
này của “systolic (thu tâm) và diastolic (trương tâm)”: kết 
hiệp với Chúa Giêsu - gặp gỡ tha nhân. Cả hai điều này: Tôi 
kết hợp với Chúa Giêsu và tôi đi ra để gặp gỡ tha nhân. Nếu 
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thiếu một trong hai chuyển động này, thì trái tim sẽ ngừng 
đập, và chúng ta không còn sống được. Trái tim của giáo lý 
viên đã lãnh nhận quà tặng của Tin mừng (kerygma), thì đến 
lượt mình, họ cần ban tặng hồng ân ấy cho tha nhân. Một từ 
ngữ thật đơn sơ: “quà tặng”. Giáo lý viên ý thức rằng mình 
đã nhận được một quà tặng, đó là hồng ân đức tin, và đến 
lượt mình, họ cần trao món quà đó lại cho người khác. Và 
điều này thật đẹp. Chúng ta không giữ lại cho mình một phần 
nào! Tất cả những gì chúng ta nhận được chúng ta đều cho 
đi! Đây không phải là kinh doanh! Đây cũng chẳng phải là 
buôn bán! Đây là món quà tinh tuyền: một quà tặng được 
lãnh nhận và một món quà được trao ban. Và giáo lý viên 
có mặt ở đó, ở giao điểm này của việc trao đổi quà tặng. Đó 
cũng chính là bản chất của kerygma: đó là một món quà tạo 
ra sứ mạng, một sứ mạng luôn luôn thúc đẩy chúng ta vượt 
qua chính mình. 

Thánh Phaolô đã nói: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách 
chúng ta”, nhưng “sự thúc bách chúng ta” này cũng có thể 
được dịch là “chiếm hữu chúng ta”. Thực sự là thế: tình yêu 
thu hút chúng ta và sai chúng ta đi; tình yêu ấy lôi kéo chúng 
ta vào trong và trao ban chúng ta cho người khác. Sự giằng 
co này đánh dấu nhịp đập trái tim của Kitô hữu, đặc biệt là 
trái tim của giáo lý viên. Tất cả chúng ta hãy tự hỏi: kết hiệp 
với Chúa Giêsu và gặp gỡ tha nhân có phải là cách con tim 
tôi đập như một giáo lý viên không? Bằng chuyển động “thu 
tâm và trương tâm” này không? Chúng ta được nuôi dưỡng 
bằng một mối liên hệ với Ngài, nhưng để đem Ngài đến cho 
tha nhân chứ không giữ lại cho mình không? Tôi nói với anh 
chị em một điều: tôi không hiểu làm sao mà một giáo lý viên 
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có thể vẫn còn đứng im mà không có chuyển động này. Tôi 
không hiểu!

Và yếu tố thứ ba cũng tương tự như thế: bắt đầu lại từ 
Đức Kitô có nghĩa là không sợ đi với Ngài vào các vùng 
ngoại vi.

Ở đây, tôi nhớ đến câu chuyện về ông Giôna, một nhân 
vật thật kỳ thú, đặc biệt là trong thời đại thay đổi và thiếu 
chắc chắn của chúng ta. Ông Giôna là một người sùng đạo, 
với một đời sống chuẩn mực và bình lặng; điều này khiến 
ông có một nhãn quan rõ ràng trong việc nhìn và đánh giá 
mọi người và mọi vật. Đối với ông tất cả mọi sự đều rõ ràng, 
sự thật là thế. Ông ta thật cứng nhắc! Vì lý do đó mà khi Chúa 
gọi ông và truyền cho ông đi rao giảng cho dân thành Ninivê, 
một thành ngoại đạo lớn, ông Giôna không bằng lòng. Hãy 
đi đến đó! Nhưng tôi có toàn bộ sự thật ở đây. Ông không 
bằng lòng… Ninivê nằm ngoài khuôn khổ của ông, là một 
vùng ngoại vi trong thế giới của ông. Và vì thế, ông bỏ trốn, 
ông lên đường đi sang Tây Ban Nha; ông trốn đi và lên một 
con tàu đưa ông đến đó. Hãy đọc sách Giôna! Đó là một sách 
ngắn, nhưng là một chuyện ngụ ngôn rất hữu ích, đặc biệt là 
cho chúng ta là những người trong Hội thánh.

Sách ấy dạy chúng ta những gì? Nó dạy chúng ta đừng 
sợ vượt ra ngoài khuôn khổ của mình để theo Chúa, vì Thiên 
Chúa luôn luôn đi xa hơn nữa. Nhưng anh chị em có biết 
điều này không? Thiên Chúa không biết đến sợ hãi! Anh chị 
em có biết điều đó không? Ngài không sợ hãi điều gì! Ngài 
luôn luôn vượt ra ngoài khuôn khổ của chúng ta! Thiên Chúa 
không sợ các vùng ngoại ô. Nhưng nếu anh chị em đi đến 
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các vùng ngoại ô, anh chị em sẽ tìm thấy Ngài ở đó. Thiên 
Chúa luôn luôn trung tín, Ngài có óc sáng tạo. Nhưng, xin 
lỗi, người ta không hiểu nổi tại sao một giáo lý viên không 
biết sáng tạo. Và óc sáng tạo như cột trụ làm thành một giáo 
lý viên. Thiên Chúa có óc sáng tạo, Ngài không khép kín, 
và vì thế Ngài không bao giờ cứng nhắc. Thiên Chúa không 
cứng nhắc! Ngài đón nhận chúng ta, đến gặp chúng ta, hiểu 
chúng ta. Để trở nên trung thành, có sáng kiến, chúng ta cần 
phải biết thay đổi. Biết thay đổi. Và tại sao tôi phải thay đổi? 
Để tôi có thể thích nghi với những hoàn cảnh nơi tôi phải rao 
giảng Tin mừng. Để ở lại với Thiên Chúa tôi phải biết đi ra 
ngoài, không được sợ đi ra ngoài. Nếu một giáo lý viên đầu 
hàng trước nỗi sợ, thì giáo lý viên ấy là một kẻ hèn nhát; nếu 
một giáo lý viên sống yên hàn, giáo lý viên ấy rốt cuộc sẽ 
thành một bức tượng trong viện bảo tàng: và chúng ta có rất 
nhiều! Chúng ta có rất nhiều! Làm ơn đừng thành những bức 
tượng trong viện bảo tàng! Nếu một giáo lý viên cứng nhắc, 
giáo lý viên ấy trở nên cằn cỗi và không sinh hoa trái. Tôi hỏi 
anh chị em: có ai trong anh chị em muốn là một kẻ hèn nhát, 
một bức tượng trong viện bảo tàng hoặc không sinh hoa trái 
không? Có ai có ý muốn những điều này không? 

Điều mà tôi sẽ nói bây giờ tôi đã nói với anh chị em nhiều 
lần, nhưng nó xuất phát từ con tim. Khi chúng ta, những Kitô 
hữu, tự khép kín trong nhóm của mình, trong phong trào của 
mình, trong giáo xứ của mình, trong môi trường của mình, 
chúng ta tiếp tục đóng kín, và những gì xảy ra cho tất cả 
những nơi đóng kín cũng xảy ra cho chúng ta: khi một căn 
phòng bị đóng kín người ta bắt đầu ngửi thấy mùi ẩm thấp. 
Và nếu một người bị đóng kín trong căn phòng đó, người ấy 
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sẽ đổ bệnh! Khi một Kitô hữu bị đóng kín trong nhóm của 
mình, trong giáo xứ của mình, trong phong trào của mình, 
người ấy bị đóng kín và ngã bệnh. Nếu một Kitô hữu đi ra 
ngoài các đường phố, ra các vùng ngoại ô, điều xảy ra cho 
một số người đi ngoài đường cũng có thể xảy ra cho người 
ấy: một tai nạn. Chúng ta vẫn thường thấy tai nạn giao thông. 
Nhưng tôi nói với anh chị em: Tôi một ngàn lần thà có một 
Giáo hội thương tích hơn là một Giáo hội bệnh hoạn! Một 
giáo lý viên có can đảm chấp nhận rủi ro để đi ra ngoài, chứ 
không phải một giáo lý viên chịu khó học hành, biết tất cả 
mọi sự, nhưng luôn luôn đóng cửa...

Nhưng hãy cẩn thận! Chúa Giêsu không nói: Hãy đi 
và tự mình làm mọi sự. Không, Chúa không nói thế! Chúa 
Giêsu nói: Hãy đi, Thầy ở cùng các con! Đó là vẻ đẹp và 
sức mạnh của chúng ta: nếu chúng ta đi, nếu chúng ta đi 
ra ngoài để đem Tin mừng của Ngài với tình yêu, với tinh 
thần Tông đồ đích thực, với sự chắc chắn (mạnh bạo), Ngài 
cùng đi với chúng ta, Ngài đi trước chúng ta, như chúng tôi 
nói trong tiếng Tây Ban Nha - Người “primerea” chúng ta. 
Chúa luôn luôn “primerea” chúng ta! Bây giờ, anh chị em đã 
học được ý nghĩa của từ này. Và chính Thánh Kinh nói điều 
này, chứ không phải tôi nói. Trong Thánh Kinh, Chúa nói 
trong Thánh Kinh: Ta như hoa của cây hạnh nhân. Tại sao? 
Bởi vì đó là hoa đầu tiên nở trong mùa xuân. Ngài luôn luôn 
là “Primero”! Ngài là người tiên phong. Điều này rất quan 
trọng đối với chúng ta: Thiên Chúa luôn luôn đi trước chúng 
ta! Khi chúng ta nghĩ đến việc đi xa, đến một vùng ngoại ô 
thật xa, nó có thể khiến ta sợ hãi, nhưng thực ra Ngài đã ở 
đó: Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta nơi con tim của anh chị em 
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chúng ta, nơi những thương tích của họ, trong đời sống bị áp 
bức của họ, trong tâm hồn thiếu đức tin của họ. Nhưng anh 
chị em có biết một trong những vùng ngoại ô làm cho tôi 
tổn thương rất nhiều mà tôi cảm thấy đau đớn không - tôi đã 
thấy điều ấy trước hết trong giáo phận mà tôi trông coi trước 
đây? Đó là những trẻ em không biết làm Dấu Thánh Giá. Ở 
Buenos Aires có rất nhiều trẻ em không biết làm Dấu Thánh 
Giá. Đây là một vùng ngoại ô! Anh chị em phải đi đến đó! 
Và Chúa Giêsu đang ở đó chờ anh chị em, chờ anh chị em 
giúp trẻ em làm Dấu Thánh Giá. Người luôn luôn ở đó trước 
chúng ta.

Các giáo lý viên thân yêu, đã hết ba điểm. Luôn luôn bắt 
đầu lại từ Đức Kitô! Tôi cảm ơn anh chị em vì những gì anh 
chị em làm, nhưng trên hết vì anh chị em ở trong Giáo hội, 
ở trong Dân Thiên Chúa đang lữ hành, và anh chị em đồng 
hành với Dân Thiên Chúa trong cuộc hành trình này. Chúng 
ta hãy ở lại với Đức Kitô - ở trong Đức Kitô - chúng ta hãy 
luôn luôn cố gắng làm một với Ngài; chúng ta hãy theo Ngài, 
bắt chước Ngài trong cử chỉ yêu thương của Ngài, trong việc 
đi ra để gặp gỡ nhân loại; và chúng hãy ta đi ra ngoài, chúng 
ta hãy mở cửa, chúng ta hãy can đảm tìm ra những con đường 
mới cho việc loan báo Tin mừng.



Phần 2

MỘT GIÁO HỘI NGHÈO 
CHO NGƯỜI NGHÈO



6
Lắng nghe tiếng  
than khóc của người nghèo

Tông Huấn Evengelii Gaudium, 
số 186 – 188, 198, 24 tháng 11 năm 2013

N iềm tin của chúng ta vào Đức Kitô, Đấng trở nên 
nghèo khó, và luôn luôn gần gũi với những người 

nghèo và những người bị loại trừ, là nền tảng của mối bận 
tâm của chúng ta cho sự phát triển trọn vẹn của những người 
bị xã hội bỏ rơi nhất.

Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đồng được mời gọi để trở 
thành khí cụ của Thiên Chúa trong việc giải phóng và thăng 
tiến người nghèo, ngõ hầu họ có thể gia nhập cách trọn vẹn 
vào xã hội; và điều này đòi hỏi chúng ta phải ngoan nguỳ 
và lưu tâm lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và giúp 
đỡ họ. Chỉ cần đọc lướt qua Thánh Kinh là đủ để chúng 
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ta khám phá ra Chúa Cha, Đấng Nhân Lành, muốn nghe 
tiếng kêu của người nghèo như thế nào: “Ta đã thấy rõ cảnh 
khổ cực của dân Ta bên Ai cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu 
than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của 
chúng. Ta xuống giải thoát chúng… Bây giờ, ngươi hãy đi! 
Ta sai ngươi” (Xh 3,7-8.10). Chúng ta cũng thấy Ngài lo 
lắng cho nhu cầu của người nghèo đến mức nào: “Con cái 
Ít-ra-en kêu lên Ðức Chúa, Ðức Chúa liền cho xuất hiện 
một vị cứu tinh” (Tl 3,15). Là khí cụ của Chúa trong việc 
lắng nghe người nghèo, nếu chúng ta giả điếc trước tiếng 
kêu ấy, chúng ta đang đi ngược lại thánh ý của Chúa Cha 
và kế hoạch của Ngài, bởi vì người nghèo “kêu lên Đức 
Chúa tố cáo anh em, và anh em sẽ mang tội” (Đnl 15,9). Và 
thiếu tình liên đới trước nhu cầu của anh chị em ảnh hưởng 
trực tiếp đến mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa: 
“Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì Ðấng tạo 
thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện” (Hc 4,6). Câu hỏi 
xưa kia luôn luôn vang vọng: “Nếu ai có của cải thế gian và 
thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng 
thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy 
được?” (1Ga 3,17). Chúng ta hãy nhớ Thánh Giacôbê Tông 
đồ đã nói một cách thẳng thắn thế nào về tiếng than khóc 
của những người bị áp bức: “Các người đã gian lận mà giữ 
lại tiền lương của những người thợ đi cắt lúa trong ruộng 
của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách 
các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai 
Chúa các đạo binh” (Gb 5,4).

Giáo hội nhận ra rằng nhu cầu phải lắng nghe tiếng kêu 
này xuất phát từ công trình giải phóng của chính ân sủng trong 
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mỗi người chúng ta, vì vậy đây không phải là một sứ mạng 
chỉ dành riêng cho một số người: “Giáo hội, được hướng dẫn 
bởi Tin mừng của lòng thương xót và tình yêu dành cho con 
người, lắng nghe tiếng kêu khóc đòi công lý và muốn trả lời 
nó bằng tất cả sức lực của mình”. Trong bối cảnh này, chúng 
ta hiểu mệnh lệnh của Chúa Giêsu với các môn đệ, “các con 
hãy cho họ ăn” (Mc 6,37), và điều này bao gồm cả việc hợp 
tác để giải quyết những nguyên nhân cấu trúc của nạn nghèo 
đói và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của người nghèo, cũng 
như những cử chỉ liên đới nhỏ bé trong cuộc sống thường 
nhật nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể. Từ “liên đới” có vẻ 
khá xưa và đôi khi bị hiểu lầm một cách đáng thương, nhưng 
từ ngữ này đề cập đến một điều gì đó hơn là một vài hành 
vi quảng đại không mấy thường xuyên. Nó đòi hỏi chúng ta 
phải tạo ra một não trạng mới, là não trạng biết suy nghĩ theo 
cộng đồng, về ưu tiên cho cuộc sống của tất cả mọi người so 
với việc làm chủ của cải của một số ít người.

Đối với Giáo hội, việc chọn thương yêu người nghèo chủ 
yếu là một phạm trù mang tính thần học hơn là một phạm trù 
mang tính chất văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học. 
Thiên Chúa tỏ lộ cho người nghèo “lòng thương xót đầu tiên 
của Ngài”. Sự ưu tiên này của Thiên Chúa dẫn đến những hệ 
quả trong đời sống đức tin của mọi Kitô hữu, tất cả chúng 
ta được mời gọi để “có những tâm tình như chính Ðức Kitô 
Giêsu” (Pl 2,5). Được gợi hứng bởi tinh thần này, Giáo hội 
chọn lựa ưu tiên cho người nghèo, được hiểu như một “hình 
thức ưu tiên đặc biệt trong việc thực thi đức ái Kitô giáo, 
mà toàn thể truyền thống của Hội thánh làm chứng”. Đức 
Bênêđictô XVI dạy rằng sự chọn lựa này “ẩn tàng trong đức 
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tin Kitô giáo chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng trở nên nghèo 
khó vì chúng ta, để làm cho chúng ta được giàu có nhờ sự 
nghèo khó của Ngài”. Đó là lý do tại sao tôi muốn có một 
Giáo hội nghèo và cho người nghèo. Người nghèo có thể dạy 
chúng ta nhiều điều. Ngoài việc chia sẻ cùng một cảm thức 
đức tin (sensus fidei), họ còn biết Đức Kitô chịu đau khổ qua 
những đau khổ của họ. Qua họ, chúng ta cần phải để cho 
mình được Phúc Âm hóa. Tân Phúc Âm hóa là một lời mời 
gọi để nhận ra sức mạnh cứu độ trong cuộc sống của người 
nghèo và đặt họ ở trung tâm của con đường lữ hành của Giáo 
hội. Chúng ta được mời gọi để tìm thấy Đức Kitô trong họ, 
để cho người nghèo mượn tiếng nói của mình mà nói lên 
những lý lẽ của họ. Chúng ta cũng được mời gọi để trở thành 
những người bạn của người nghèo, lắng nghe họ, hiểu họ và 
đón nhận sự khôn ngoan nhiệm mầu mà Thiên Chúa muốn 
thông truyền cho chúng ta qua họ.



7
Ngôi nhà  
của sự hiệp thông
Yết kiến chung, 25 tháng 11 năm 2013

A nh chị em thân mến, trong Kinh Tin Kính chúng 
ta nói: “Tôi tin Giáo hội duy nhất”, nghĩa là 

chúng ta tuyên xưng rằng Giáo hội là duy nhất và tự bản 
chất, Giáo hội là duy nhất. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào 
Giáo hội Công giáo trên thế giới, chúng ta khám phá ra rằng 
Giáo hội ấy bao gồm gần 3.000 Giáo phận rải rác khắp nơi 
trên mọi Đại lục: với biết bao nhiêu ngôn ngữ, biết bao nhiêu 
nền văn hóa! Cùng hiện diện ở đây có các Giám mục đến 
từ các nền văn hóa và quốc gia khác nhau! Có Giám mục 
của Sri Lanka, Nam Phi, Ấn Độ, biết bao nhiêu vị ở đây 
của châu Mỹ Latinh. Giáo hội rải rác trên toàn thế giới. Thế 
nhưng hàng ngàn cộng đoàn Công giáo làm thành sự hiệp 
nhất. Điều này có thể xảy ra như thế nào?
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Chúng ta tìm thấy một câu trả lời ngắn gọn trong bản 
Toát yếu Giáo Lý Hội thánh Công giáo, vốn khẳng định rằng: 
Giáo hội Công giáo rải rác trên thế giới “có cùng một đức 
tin, một đời sống Bí tích, một chuỗi kế nhiệm tông truyền 
duy nhất, cùng một niềm hy vọng chung và cùng một đức 
mến (số 161). Đây là một định nghĩa đẹp, rõ ràng và hướng 
dẫn chúng ta rất tốt. Hiệp nhất trong lòng tin, cậy, mến, hiệp 
nhất trong các Bí tích, trong chức Thừa Tác: chúng được ví 
như các cột trụ nâng đỡ, và hiệp nhất toàn ngôi nhà vĩ đại của 
Giáo hội. Cho dẫu chúng ta đi đâu, kể cả trong một giáo xứ 
nhỏ bé nhất, trong một xó xỉnh xa xôi nhất của trái đất này, 
thì vẫn chỉ có một Giáo hội. Chúng ta ở trong một mái nhà, 
chúng ta ở trong một gia đình và ở giữa anh chị em của mình. 
Và đây là một quà tặng lớn lao của Thiên Chúa. Giáo hội là 
một dành cho tất cả chúng ta. Không có một Giáo hội cho 
người Âu châu, một Giáo hội cho người Phi châu, một Giáo 
hội cho người Mỹ châu, một Giáo hội cho người Á châu, 
một Giáo hội cho người ở Châu Đại Dương. Không, Giáo 
hội là duy nhất, và một ở khắp nơi. Như trong một gia đình, 
một vài thành viên của gia đình ấy có thể ở xa, rải rác trên 
thế giới, nhưng các mối dây sâu đậm nối kết tất cả các thành 
viên của gia đình vẫn bền chặt, cho dù khoảng cách có xa bao 
nhiêu đi nữa. Chẳng hạn tôi nghĩ tới kinh nghiệm của Ngày 
Quốc tế Giới trẻ tại Rio de Janeiro: trong đám đông ngút 
ngàn người trẻ trên bãi biển Copacabana, ta nghe thấy biết 
bao nhiêu ngôn ngữ, trông thấy biết bao nhiêu nét mặt rất 
khác nhau, ta gặp gỡ các nền văn hóa khác nhau, thế nhưng 
đã có sự hiệp nhất sâu xa, mọi người làm thành một Giáo hội 
duy nhất, hiệp nhất với nhau và cảm nhận được sự hiệp nhất 



52 Giaùo hoäi giaøu loøng thöông xoùt

ấy. Chúng ta tất cả hãy tự hỏi: tôi là tín hữu Công giáo, tôi có 
cảm thấy sự hiệp nhất này không? Tôi là tín hữu Công giáo, 
tôi có sống sự hiệp nhất này của Giáo hội không? Hay nó 
không liên quan tới tôi, bởi vì tôi khép kín trong nhóm nhỏ 
của tôi hay trong chính mình? Tôi có thuộc những người “tư 
nhân hóa” Giáo hội cho nhóm của mình, cho quốc gia, cho 
bạn bè của mình không? Buồn biết bao khi thấy một Giáo hội 
bị tư nhân hóa vì sự ích kỷ này hay vì thiếu đức tin! Thật là 
buồn biết mấy! Khi tôi nghe rằng có biết bao Kitô hữu trên 
thế giới đau khổ, tôi có vô cảm hay đau khổ như một thành 
phần trong gia đình không? Khi tôi nghe nói rằng có biết bao 
nhiêu Kitô hữu bị bách hại và hiến mạng sống vì đức tin, điều 
đó có đánh động con tim của tôi hay không? Tôi có mở ra 
với những anh chị em của gia đình đang hiến mạng vì Chúa 
Giêsu Kitô không? Chúng ta có cầu nguyện cho nhau không?

Tôi xin hỏi anh chị em một câu, nhưng đừng trả lời lớn 
tiếng, chỉ trả lời trong con tim thôi: Có mấy người trong anh 
chị em cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại? Bao 
nhiêu người? Mỗi người hãy trả lời trong tim mình: “Tôi có 
cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp khó khăn bởi 
vì họ tuyên xưng và tranh đấu cho đức tin của mình không? 
Điều quan trọng là biết nhìn ra bên ngoài ranh giới của mình, 
biết cảm nhận rằng chúng ta là Giáo hội, là gia đình duy nhất 
của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy đi xa hơn và hãy tự hỏi: Có các vết thương 
đối với sự hiệp nhất này không? Chúng ta có làm tổn thương 
sự hiệp nhất này không? Rất tiếc trong tiến trình lịch sử, và 
cả trong hiện tại, chúng ta không luôn sống sự hiệp nhất. 
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Đôi khi nảy sinh ra các hiểu lầm, xung khắc, căng thẳng, 
chia rẽ làm tổn thương Giáo hội, và khi đó Giáo hội không 
có gương mặt chúng ta mong muốn. Giáo hội ấy không diễn 
tả tình bác ái, tình bác ái Thiên Chúa muốn. Chính chúng ta 
tạo ra các thương tích! Và nếu chúng ta nhìn vào các chia rẽ 
vẫn còn tồn tại giữa các Kitô hữu, Công giáo, Chính thống 
và Tin lành, chúng ta cảm thấy cần phải nỗ lực để làm cho 
sự hiệp nhất được hiện thực hoá trọn vẹn. Thiên Chúa đã 
ban cho chúng ta sự hiệp nhất, nhưng thường khi chúng ta 
lại thấy khó khăn khi sống sự hiệp nhất này. Cần phải nỗ lực 
xây dựng sự hiệp thông, giáo dục hiệp thông, thắng vượt các 
hiểu lầm và các chia rẽ, khởi đi từ gia đình, từ các thực tại 
mang tính Giáo hội và cả trong cuộc đối thoại đại kết nữa. 
Thế giới của chúng ta cần sự hiệp nhất; đây là một thời đại 
mà tất cả chúng ta cần sự hiệp nhất. Chúng ta cần hòa giải và 
hiệp thông, và Giáo hội là Ngôi nhà của sự hiệp thông. 

Thánh Phaolô đã nói với tín hữu Êphêxô rằng: “Tôi là 
người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống 
với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em 
hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác 
ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự 
hiệp nhất mà Thần Khí đã đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa 
gắn bó với nhau” (Ep 4,1-3). Khiêm nhường, dịu hiền, cao 
thượng, yêu thương để duy trì sự hiệp nhất! Đây là các con 
đường đích thật của Giáo hội. Chúng ta hãy nghe lại một lần 
nữa: Khiêm nhường chống lại hư danh, kiêu ngạo - khiêm 
nhường, hiền dịu, cao thượng và yêu thương để duy trì sự 
hiệp nhất. Và thánh nhân nói tiếp: Chỉ có một thân thể duy 
nhất, Thân thể của Đức Kitô mà chúng ta lãnh nhận nơi Bí 
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tích Thánh Thể, và chỉ có một Thần Khí linh hoạt và liên tục 
tái tạo Giáo hội; một niềm hy vọng, sự sống vĩnh cửu; một 
niềm tin, một Phép rửa, một Thiên Chúa, Cha của tất cả mọi 
người (x. cc.4-6). Sự giàu có này là điều nối kết chúng ta! 
Đây là sự giàu có đích thực: Điều hiệp nhất chúng ta, chứ 
không phải điều chia rẽ chúng ta. Đây là sự giàu có của Giáo 
hội. Hôm nay mỗi người hãy tự vấn: Tôi có làm cho sự hiệp 
nhất trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn lớn lên không, hay 
tôi là người bép xép, là nguyên do gây chia rẽ khó chịu? Anh 
chị em không biết các bép xép làm hại Giáo hội, các giáo xứ, 
các cộng đoàn biết chừng nào! Chúng làm hại. Chúng gây 
thương tích. Một Kitô hữu trước khi bép xép phải cắn lưỡi, 
có hay không? Cắn lưỡi. Điều đó sẽ tốt cho chúng ta, bởi vì 
khi lưỡi phồng lên, thì không nói được nữa và không bép xép 
được nữa. Tôi có khiêm tốn khâu lại các vết thương của sự 
hiệp thông với lòng kiên nhẫn và hy sinh không?

Bước cuối cùng dẫn chúng ta vào mức độ sâu xa hơn: Ai 
là động cơ của sự hiệp nhất nơi Giáo hội? Đây là câu hỏi hay. 
Đó chính là Chúa Thánh Thần, Đấng mà tất cả chúng ta được 
lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội và trong Bí tích Thêm sức. 
Đó là Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất của chúng ta trước 
hết không phải là hoa trái của sự đồng thuận, hay sự dân 
chủ trong Giáo hội, hoặc là một sự nỗ lực để đồng thuận với 
nhau; đúng hơn, sự hiệp nhất ấy đến từ Chúa Thánh Thần, 
là Đấng tạo nên sự hiệp nhất trong khác biệt, bởi vì Chúa 
Thánh Thần là hòa hợp, Ngài luôn tạo sự hòa hợp trong Giáo 
hội, và một sự hiệp nhất hòa hợp trong biết bao khác biệt văn 
hóa, ngôn ngữ và lối nghĩ. Chính Chúa Thánh Thần là động 
cơ. Vì thế, việc cầu nguyện rất quan trọng. Lời cầu nguyện 
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chính là linh hồn trong sự dấn thân của chúng ta trong sự 
hiệp thông và hiệp nhất. Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh 
Thần để Người đến và hiệp nhất Giáo hội.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn ngày càng hiệp 
nhất hơn, đừng bao giờ là dụng cụ của chia rẽ; xin làm cho 
chúng con dấn thân, như lời nguyện tuyệt đẹp của thánh 
Phanxicô, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào 
nơi xúc phạm, đem hiệp nhất vào nơi bất hòa.



8
Ngôi nhà  
chào đón mọi người
Yết kiến chung, 2 tháng 10 năm 2013

Trong kinh Tin Kính, sau khi tuyên xưng: “Tôi tin 
Giáo hội duy nhất”, chúng ta thêm tính từ “Thánh 

thiện”; nghĩa là chúng ta khẳng định sự thánh thiện của Giáo 
hội, và đây là một đặc tính hiện diện ngay từ khởi đầu trong 
ý thức của các tín hữu Kitô tiên khởi, họ được gọi một cách 
đơn thuần là “dân thánh” (x. Cv 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cr 
6,1), vì họ xác tín rằng chính hoạt động của Thiên Chúa, 
Chúa Thánh Linh thánh hóa Giáo hội.

Nhưng Giáo hội là thánh thiện theo nghĩa nào, khi chúng 
ta thấy rằng Giáo hội lịch sử, trong hành trình qua bao thế 
kỷ, đã gặp bao nhiêu khó khăn, có nhiều vấn đề và trải qua 
những thời kỳ đen tối? Làm sao một Giáo hội gồm những 
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phàm nhân, những người tội lỗi lại có thể là Giáo hội thánh 
thiện được? Những người nam nữ tội lỗi, các linh mục, nữ 
tu, Giám mục, hồng y, Giáo hoàng tội lỗi? Tất cả mọi người. 
Vậy làm sao Giáo hội như thế lại có thể là thánh thiện được?

Để trả lời cho câu hỏi này, tôi muốn để cho mình được 
một đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Êphêsô hướng 
dẫn. Thánh Tông đồ đã lấy ví dụ về tương quan gia đình và 
khẳng định rằng “Chúa Kitô đã yêu thương Giáo hội và đã 
hiến mình vì Giáo hội, để làm cho Giáo hội trở nên thánh 
thiện” (5,25-26). Chúa Kitô đã yêu thương Giáo hội bằng 
cách hiến trọn thân mình trên Thánh giá. Điều này có nghĩa 
là gì? Thưa có nghĩa là Giáo hội là thánh thiện vì xuất phát 
từ Thiên Chúa là Đấng thánh, Chúa trung tín với Giáo hội và 
không bỏ mặc Giáo hội cho quyền lực của sự chết và sự dữ 
(x. Mt 16,18). Giáo hội là thánh thiện vì Chúa Giêsu Kitô, 
Đấng Thánh của Thiên Chúa (x. Mc 1,24) kết hiệp với Giáo 
hội một cách không thể tách rời (x. Mt 28,20); Giáo hội là 
thánh vì được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Ngài thanh tẩy, 
biến đổi và canh tân Giáo hội. Giáo hội thánh thiện không 
phải vì công trạng của chính mình, nhưng vì Thiên Chúa làm 
cho Giáo hội nên thánh, đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần 
và các quà tặng của Ngài. Không phải chúng ta làm cho Giáo 
hội thánh thiện: nhưng là Thiên Chúa, là Chúa Thánh Linh, 
trong tình thương, Ngài làm cho Giáo hội thánh thiện!

Có thể anh chị em nói với tôi: nhưng Giáo hội do những 
người tội lỗi họp thành, chúng ta gặp họ mỗi ngày. Đúng vậy: 
chúng ta là một Giáo hội gồm những người tội lỗi; và trong 
tư cách là những người tội lỗi, chúng ta được kêu gọi để 
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cho mình được Thiên Chúa biến đổi, canh tân và thánh hóa. 
Trong lịch sử đã có những người bị cám dỗ nói rằng: Giáo 
hội chỉ là Giáo hội của những người tinh tuyền, những người 
hoàn toàn sống phù hợp với niềm tin, còn những người khác 
cần phải bị gạt bỏ. Thực vậy, đây là một sự rối đạo. Giáo hội 
là thánh thiện, nhưng không từ khước những người tội lỗi; 
Giáo hội không từ khước tất cả chúng ta, vì Giáo hội kêu gọi 
tất cả; Giáo hội đón nhận người tội lỗi, Giáo hội cũng mở 
rộng đối với những người xa xôi nhất, kêu gọi tất cả hãy để 
cho mình được lòng từ bi, sự dịu hiền và tha thứ của Chúa 
Cha ấp ủ, Chúa trao tặng mọi người cơ hội được gặp gỡ 
Ngài, tiến bước về sự thánh thiện. 

“Nhưng thưa cha, con là một kẻ tội lỗi, con có những tội 
tày đình, làm sao con có thể cảm thấy mình là thành phần 
của Giáo hội?” Anh chị em thân mến, chính đó là điều Chúa 
muốn; Chúa muốn anh chị em nói: “Lạy Chúa con đây, với 
những tội lỗi của con. Xin Chúa tha thứ, xin giúp con tiến 
bước, xin biến đổi tâm hồn con!” Trong Giáo hội, Thiên 
Chúa mà chúng ta gặp không phải là một quan án không biết 
thương xót, nhưng như Người Cha trong dụ ngôn Tin mừng. 
Bạn có thể như người con đã bỏ nhà, đã tụt xuống vực thẳm 
của sự xa lìa Thiên Chúa. Khi bạn có can đảm nói: Tôi muốn 
trở về nhà, thì bạn sẽ thấy cánh cửa mở rộng. Thiên Chúa 
đến gặp bạn vì Ngài luôn chờ đợi bạn, Ngài ôm lấy bạn, hôn 
bạn và tổ chức mừng lễ. Chúa muốn chúng ta là thành phần 
của một Giáo hội biết mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, 
Giáo hội không phải là căn nhà của vài người, nhưng là nhà 
của tất cả, trong đó tất cả đều có thể được đổi mới, biến 
đổi, thánh hóa bằng tình yêu Chúa, những người mạnh nhất 
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cũng như người yếu nhất, người tội lỗi, những người dửng 
dưng, những người cảm thấy thất vọng và lạc loài. Giáo hội 
trao tặng tất cả mọi người cơ hội tiến bước trên con đường 
thánh thiện, là con đường của tín hữu Kitô: Giáo hội làm cho 
chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong các Bí tích, nhất là 
trong Bí tích Giải tội và Thánh Thể; Giáo hội thông truyền 
cho chúng ta Lời Chúa, làm cho chúng ta sống trong tình bác 
ái, trong tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người. Vì 
thế chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta có để cho mình được thánh 
hóa không? Chúng ta có phải là một Giáo hội kêu gọi và mở 
rộng vòng tay đón nhận những người tội lỗi, mang lại can 
đảm, hy vọng hay chúng ta là một Giáo hội khép kín vào 
mình? Chúng ta có phải là một Giáo hội trong đó ta sống tình 
thương của Thiên Chúa, trong đó có sự quan tâm đối với tha 
nhân, trong đó mọi người cầu nguyện cho nhau hay không?

Câu hỏi cuối cùng: vậy tôi có thể làm gì, tôi cảm thấy 
yếu đuối, mỏng giòn và tội lỗi? Thiên Chúa nói với bạn: 
Đừng sợ sự thánh thiện, đừng sợ hướng lên cao, hãy để 
Thiên Chúa yêu thương, thanh tẩy, đừng sợ để cho mình 
được Thánh Linh hướng dẫn. Chúng ta hãy để cho sự thánh 
thiện của Thiên Chúa chiếm hữu mình. Mỗi Kitô hữu được 
mời gọi nên thánh (x. Hiến chế Lumen gentium, 39-42); và 
sự thánh thiện trước hết không hệ tại ở việc làm những điều 
ngoại thường, nhưng là để cho Thiên Chúa hành động. Đó 
là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối chúng ta với sức mạnh của 
ơn thánh Chúa, là tín thác nơi hoạt động của Chúa, giúp 
chúng ta sống trong đức bác ái, làm mọi sự với niềm vui 
và khiêm tốn, vì vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Có 
một câu nói thời danh của văn hào Pháp Léon Bloy; trong 
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những lúc cuối cùng của cuộc đời, ông nói: “Chỉ có một sự 
buồn sầu duy nhất trong đời, đó là buồn vì không phải là 
thánh”. Chúng ta đừng mất hy vọng nơi sự thánh thiện, tất 
cả chúng ta hãy tiến theo con đường này. Chúng ta có muốn 
nên thánh không? Chúa đang đợi chúng ta, tất cả với vòng 
tay rộng mở. Chúa đợi chúng ta để đồng hành với chúng ta 
trên con đường thánh thiện! Chúng ta hãy sống đức tin trong 
vui mừng, hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta… Trong 
kinh nguyện, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn này cho 
chúng ta và cho tha nhân nữa.



9
Ngôi nhà  
của sự hoà hợp
Yết kiến chung, 9 tháng 10 năm 2013

“T ôi tin Hội thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công 
giáo...” Hôm nay chúng ta dừng lại để suy nghĩ 

đặc tính này của Hội thánh: Chúng ta nói “Công giáo”, đó 
là Năm của Công giáo tính. Trước hết: Công giáo nghĩa là 
gì? Nó bắt nguồn từ chữ “kath’olòn” của Hy lạp, có nghĩa 
là “theo tất cả”, tổng thể. Theo nghĩa nào mà Công giáo tính 
này có thể được áp dụng cho Hội thánh? Theo nghĩa nào mà 
chúng ta cho rằng Hội thánh là Công giáo? Tôi có thể nói có 
ba ý nghĩa cơ bản.

Thứ nhất, Hội thánh là Công giáo bởi vì nó là không 
gian, là ngôi nhà mà nơi đó đức tin được công bố trong sự 
toàn vẹn của nó và trong đó ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang 
đến cho chúng ta được dành cho toàn thể mọi người. Hội 
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thánh làm cho chúng ta gặp gỡ lòng thương xót của Thiên 
Chúa, là điều biến đổi chúng ta vì chính Chúa Giêsu Kitô là 
Đấng hiện diện trong Hội thánh, Người ban cho Hội thánh 
lời tuyên xưng đức tin thật, sự sung mãn của đời sống Bí 
tích, tính xác thực của thừa tác vụ có chức thánh. Trong Hội 
thánh, mỗi người chúng ta tìm thấy điều cần thiết để tin, để 
sống như những Kitô hữu, để nên thánh, để bước đi khắp mọi 
nơi và trong mọi thời đại.

Đơn cử một thí dụ, chúng ta có thể nói rằng, giống như 
trong cuộc sống của một gia đình, trong gia đình, mỗi người 
chúng ta nhận được tất cả mọi sự giúp chúng ta lớn lên, 
trưởng thành và sống. Chúng ta không thể tự mình lớn lên, 
không thể bước đi một mình, trong sự cô độc, đúng hơn, 
chúng ta bước đi và lớn lên trong một cộng đồng, một gia 
đình. Và Hội thánh cũng vậy! Trong Hội thánh, chúng ta 
có thể nghe Lời Chúa, biết chắc chắn rằng đó là sứ điệp mà 
Chúa đã ban cho chúng ta; trong Hội thánh, chúng ta có thể 
gặp Chúa trong các Bí tích, là những cánh cửa mở ra mà qua 
đó chúng ta nhận được ánh sáng của Thiên Chúa, là những 
dòng suối mà từ đó chúng ta kín múc chính sự sống của 
Thiên Chúa. Trong Hội thánh, chúng ta học cách sống trong 
sự hiệp thông, trong tình yêu đến từ Thiên Chúa. Hôm nay, 
mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: Tôi sống thế nào trong Hội 
thánh? Khi tôi đi nhà thờ, có giống như tôi đi đến sân vận 
động, như đi xem một trận bóng đá không? Có giống như 
tôi đi tới một rạp chiếu phim không? Không, phải khác. Như 
vậy, tôi đi nhà thờ như thế nào? Tôi lãnh nhận những hồng 
ân mà Hội thánh mang lại cho tôi để lớn lên, để trưởng thành 
như một Kitô hữu như thế nào? Tôi có tham gia vào đời sống 
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cộng đồng hay tôi khép kín mình trong những vấn đề của tôi 
bằng cách tự mình cô lập với những người khác? Theo nghĩa 
thứ nhất này, Hội thánh là Công giáo vì là nhà của tất cả mọi 
người. Tất cả đều là con cái của Hội thánh và tất cả đều ở 
trong căn nhà này.

Nghĩa thứ hai: Hội thánh là Công giáo vì Hội thánh ấy 
mang tính phổ quát: Giáo hội ấy trải rộng khắp nơi trên thế 
giới và công bố Tin mừng cho mọi người nam nữ. Hội thánh 
không phải là một nhóm người ưu tú, không chỉ liên quan đến 
một ít người. Hội thánh không đóng kín, nhưng được gửi đến 
với tất cả mọi người, đến toàn thể nhân loại. Và Hội thánh 
duy nhất hiện diện ngay cả trong những thành phần nhỏ nhất 
của mình. Mọi người chúng ta có thể nói: Hội thánh Công 
giáo hiện diện trong giáo xứ của tôi, bởi vì giáo xứ tôi cũng 
là một phần của Hội thánh hoàn vũ, và cũng có sự viên mãn 
của các hồng ân của Đức Kitô, đức tin, các Bí tích, thừa tác 
vụ; nó hiệp thông với Đức Giám mục, với Đức Giáo hoàng 
và mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt ai cả. Hội 
thánh không chỉ ở trong bóng của tháp chuông của chúng 
ta, nhưng bao trùm một mảng rộng lớn các dân tộc, những 
người tuyên xưng cùng một đức tin, được nuôi dưỡng bởi 
cùng một Thánh Thể, được phục vụ bởi cùng những Mục tử. 
Chúng ta cảm thấy được hiệp thông với tất cả các Hội thánh, 
với tất cả các cộng đồng Công giáo lớn nhỏ trên thế giới! Và 
điều đó tuyệt đẹp! Và sau đó, chúng ta cảm thấy rằng tất cả 
chúng ta, dù là cộng đồng nhỏ hay lớn, đều có chung một sứ 
vụ, tất cả chúng ta phải mở cửa và đi ra rao giảng Tin mừng. 
Cho nên chúng ta hãy tự hỏi: Tôi làm gì để truyền thông 
cho những người khác niềm vui của việc gặp gỡ Chúa, niềm 
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vui thuộc về Hội thánh? Rao giảng và làm chứng cho đức 
tin không phải là công việc của một vài người, nó cũng liên 
quan đến tôi, đến anh chị em và mỗi người chúng ta!

Một ý tưởng thứ ba và cuối cùng: Hội thánh là Công giáo 
vì Hội thánh là “Ngôi Nhà của sự Hòa Hợp”, ở đó sự hiệp 
nhất và đa dạng biết kết hợp với nhau thành sự phong phú. 
Chúng ta nghĩ đến hình ảnh của một buổi hòa nhạc, vốn biểu 
thị sự hòa hợp và hài hòa của các nhạc cụ khác nhau được 
chơi cùng nhau. Mỗi nhạc cụ vẫn giữ được âm sắc đặc thù 
của mình và đặc tính âm thanh của mỗi loại hoà điệu vào 
trong một chủ đề chung. Kế đến, có một người chỉ huy dàn 
nhạc, người nhạc trưởng, và trong buổi hòa nhạc tất cả cùng 
chơi với nhau trong “sự hòa hợp”, nhưng âm sắc của mỗi 
nhạc cụ không bị xóa bỏ, mà trái lại, đặc tính riêng của từng 
nhạc cụ đạt đến mức tối đa!

Đó là một hình ảnh đẹp nói cho chúng ta về Hội thánh 
như một dàn nhạc vĩ đại, trong đó có nhiều thứ nhạc cụ. 
Không phải tất cả chúng ta giống nhau và tất cả chúng ta 
cũng không cần phải như nhau. Chúng ta khác nhau, mỗi 
người có những phẩm chất riêng của mình. Và đó là vẻ đẹp 
trong Hội thánh: mỗi người mang những gì Thiên Chúa đã 
ban cho riêng mình, để làm cho người khác trở nên phong 
phú. Và có sự khác biệt này giữa các phần tử, nhưng đó là 
một sự đa dạng mà không có xung đột, không có đối nghịch. 
Đó là một sự khác biệt để cho mình được tôi luyện trong sự 
hòa hợp của Chúa Thánh Thần, Ngài là “Nhạc Trưởng” thật, 
Chính Ngài là sự hòa hợp. Và ở đây, chúng ta hãy tự hỏi: 
chúng ta sống hòa hợp hay bất hòa với nhau trong cộng đoàn 
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của chúng ta? Trong giáo xứ, trong phong trào của tôi, nơi 
tôi tham gia vào Hội thánh, có nói hành nói xấu nhau không? 
Nếu có những lời đồn đại, thì không có sự hòa hợp, nhưng là 
xung đột. Và đó không phải là Hội thánh. Hội thánh là sự hòa 
hợp của tất cả mọi người: không bao giờ nói xấu nhau, không 
bao giờ cãi vã! Chúng ta có chấp nhận người khác, chúng ta 
có chấp nhận có những sự khác biệt chính đáng, chúng ta có 
chấp nhận người này khác mình, suy nghĩ cách này hay cách 
khác - khi chúng ta có cùng một đức tin, chúng ta có thể suy 
nghĩ khác nhau - hay chúng ta có khuynh hướng đồng nhất 
mọi sự? Nhưng tính đồng nhất giết chết sự sống. Đời sống 
của Hội thánh là sự đa dạng, và khi chúng ta muốn áp đặt sự 
đồng nhất này lên mọi người, chúng ta tiêu diệt tất cả những 
quà tặng của Chúa Thánh Thần. 

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng chính là 
tác giả của sự hiệp nhất trong sự đa dạng này, tác giả của sự 
hòa hợp này, xin Ngài làm cho chúng ta mỗi ngày một “Công 
giáo” ở trong Hội thánh vốn mang tính Công giáo và hoàn 
vũ này! 



10
Được sai đi để mang 
Tin mừng đến tận cùng 
bờ cõi thế giới

Yết kiến chung, 16 tháng 10 năm 2013

K hi chúng ta đọc Kinh Tin Kính chúng ta tuyên 
xưng “Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, 

Công giáo và Tông Truyền.” Tôi không biết anh chị em có 
khi nào phản tỉnh về ý nghĩa của cụm từ “Hội thánh Tông 
Truyền” không. Có lẽ vài lần, khi đến Rôma, anh chị em đã 
nghĩ đến tầm quan trọng của các Tông đồ Phêrô và Phaolô, 
là những vị đã hy sinh cuộc đời để mang Tin mừng và làm 
chứng cho nó ở đây.

Nhưng còn hơn nữa, tuyên xưng Hội thánh Tông Truyền 
nghĩa là nhấn mạnh đến mối dây liên hệ chủ yếu mà Hội 
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thánh có với các Tông đồ, với nhóm nhỏ mười hai vị được 
Chúa Giêsu gọi đến với Người, Người đã gọi đích danh các 
ngài, để các ngài ở với Người, và Người sai các ngài đi rao 
giảng (Mc 3,13-19). Thực ra, “Tông đồ” là một từ Hy Lạp 
có nghĩa là “được sai đi”, “được sai phái”. Một Tông đồ là 
một người được sai đi, người ấy được sai đi làm một việc gì 
đó, và các Tông đồ đã được Chúa Giêsu chọn, gọi và sai đi 
để tiếp tục công việc của Người, nghĩa là, để cầu nguyện - là 
công việc đầu tiên của một Tông đồ - và, thứ hai là để công 
bố Tin mừng.

Điều này rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta nghĩ đến các 
Tông đồ chúng ta thường nghĩ rằng các ngài chỉ đi loan báo 
Tin mừng và làm nhiều việc lành. Nhưng trong những ngày 
đầu của Hội thánh có một vấn đề nảy sinh bởi vì các Tông 
đồ đã phải làm quá nhiều việc cho nên sau đó đã lập nên các 
phó tế, để các Tông đồ có nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện 
và công bố Lời Chúa. Khi chúng ta nghĩ về những người kế 
vị các Tông đồ, các Giám mục, trong đó có Đức Giáo hoàng, 
bởi vì ngài cũng là một Giám mục, chúng ta phải tự hỏi rằng 
những người kế vị các Tông đồ này có cầu nguyện trước và 
rồi mới rao giảng Tin mừng không: đó chính là ý nghĩa của 
việc trở thành Tông đồ, và vì lý do này mà Hội thánh là Tông 
Truyền. Tất cả chúng ta, nếu muốn thành Tông đồ như tôi sẽ 
giải thích bây giờ, chúng ta phải tự hỏi: tôi có cầu nguyện cho 
ơn cứu độ của thế giới không? Tôi có rao giảng Tin mừng 
không? Đây là Hội thánh Tông Truyền! Đây là một mối liên 
hệ thiết yếu mà chúng ta có với các Tông đồ.
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Khởi đi từ đây, tôi muốn nhấn mạnh cách ngắn gọn đến 
ba ý nghĩa của tính từ “Tông Truyền”, như được áp dụng cho 
Hội thánh.

1. Hội thánh là Tông Truyền vì được thiết lập trên lời cầu 
nguyện và lời rao giảng của các Tông đồ, trên thẩm quyền 
đã được chính Đức Kitô trao cho các ngài. Thánh Phaolô 
đã viết cho tín hữu Êphêsô: “Anh em là những người đồng 
hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, được 
xây dựng trên nền móng là các Tông Ðồ và ngôn sứ, và chính 
Ðức Giêsu Kitô là đá tảng góc tường” (2,19-20). Như thế, 
ngài so sánh các Kitô hữu với những viên đá sống động tạo 
thành một tòa nhà là Hội thánh, và tòa nhà này được xây 
dựng trên các Tông đồ, như những cây cột, và tảng đá nâng 
đỡ tất cả là Chúa Giêsu. Nếu không có Chúa Giêsu thì không 
có Hội thánh! Chúa Giêsu là cơ sở của Hội thánh, là nền 
tảng! Các Tông đồ đã sống với Chúa Giêsu, đã nghe những 
lời của Ngài, các ngài đã chia sẻ cuộc sống của Ngài, trên 
hết các ngài là những nhân chứng của Cái Chết và sự Phục 
Sinh của Ngài. Đức tin của chúng ta, Hội thánh mà Đức Kitô 
muốn, không được thiết lập trên một ý tưởng, không dựa 
trên một triết lý, mà được xây dựng trên Đức Kitô. Và Hội 
thánh như một cây đã lớn lên qua nhiều thế kỷ; Hội thánh 
phát triển, sinh hoa trái, nhưng rễ nó ăn sâu nơi Ngài và kinh 
nghiệm cơ bản về Đức Kitô mà các Tông đồ, những vị được 
Chúa Giêsu chọn lựa và được sai đi, đã vươn đến chúng ta 
bằng nhiều cách. Từ cây nhỏ ấy đến thời đại chúng ta: Hội 
thánh ấy đã vươn mình ra đến mọi ngõ ngách của thế giới.
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2. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi: làm sao chúng ta có thể 
nối kết với những nhân chứng ấy, làm sao những gì mà các 
Tông đồ đã kinh nghiệm về Chúa Giêsu và nghe từ Ngài có 
thể đến với chúng ta? Đây là ý nghĩa thứ hai của thuật ngữ 
“tính Tông Truyền”. Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo 
nói rằng Hội thánh là Tông Truyền bởi vì “với sự trợ giúp của 
Chúa Thánh Thần ngự trong mình, Hội thánh gìn giữ và lưu 
truyền giáo huấn (x. Cv 2,42), ‘kho tàng quí báu’, ‘những lời 
lành mạnh’ mà Hội thánh đã nghe được từ các Tông đồ” (số 
857). Qua nhiều thế kỷ, Hội thánh gìn giữ kho tàng quý giá 
này, đó là Thánh Kinh, giáo lý, các Bí tích, thừa tác vụ của 
các Mục Tử, để chúng ta có thể trung thành với Đức Kitô và 
thông phần vào sự sống của Ngài. Nó tựa như một dòng sông 
chảy trong lịch sử, phát triển, tưới gội, nhưng dòng nước 
chảy luôn luôn vẫn là dòng nước khởi đầu từ nguồn mạch, và 
nguồn mạch đó là chính Đức Kitô: Ngài là Đấng Phục Sinh, 
Đấng Hằng Sống, và Lời Ngài không bao giờ qua đi, bởi vì 
Ngài không qua đi, Ngài vẫn còn sống, Ngài ở cùng chúng ta 
ở đây hôm nay, Ngài nghe chúng ta và chúng ta thưa chuyện 
với Ngài và Ngài ở trong tâm hồn chúng ta. Hôm nay, Chúa 
Giêsu ở với chúng ta! Đây là vẻ đẹp của Hội thánh: sự hiện 
diện của Chúa Giêsu Kitô ở giữa chúng ta. Chúng ta có khi 
nào nghĩ rằng hồng ân mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta, 
hồng ân Hội thánh, ở đó chúng ta có thể gặp Ngài, quan trọng 
thế nào không? Chúng ta có bao giờ nghĩ về việc Hội thánh 
truyền đạt cho chúng ta sứ điệp đích thực của Đức Kitô như 
thế nào trong cuộc lữ hành dài của mình qua nhiều thế kỷ 
bất chấp những khó khăn, những vấn đề, những yếu đuối và 
tội lỗi của chúng ta không? Chúng ta có nghĩ rằng Hội thánh 
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mang lại cho chúng ta sự chắc chắn rằng những gì chúng ta 
tin thực sự là những gì Đức Kitô nói với chúng ta không?

3. Tư tưởng cuối cùng: Hội thánh là Tông Truyền vì nó 
được sai đi để mang Tin mừng đến cho toàn thể thế giới. Tiếp 
tục con đường lịch sử của cùng một sứ vụ mà Chúa Giêsu 
đã ủy thác cho các Tông đồ: “Vậy, các con hãy đi giảng dạy 
muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh 
Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các 
con. Và này, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” 
(Mt 28,19-20). Đây là điều Chúa Giêsu truyền dạy chúng 
ta phải làm! Tôi nhấn mạnh khía cạnh này của hoạt động 
truyền giáo, vì Đức Kitô mời gọi tất cả mọi người “hãy đi” 
và gặp gỡ người khác, Người sai chúng ta đi, yêu cầu chúng 
ta di chuyển, để mang niềm vui của Tin mừng! Một lần nữa, 
chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta có đang truyền giáo bằng lời 
nói, nhưng đặc biệt bằng đời sống Kitô hữu của mình, qua 
việc làm chứng của mình không? Hay chúng ta là những 
Kitô khép kín nơi trái tim mình, trong các nhà thờ của mình, 
“các Kitô hữu trong phòng thánh”? Kitô hữu chỉ bằng lời 
nói, nhưng sống như người ngoại giáo? Chúng ta phải tự 
vấn mình những câu hỏi này, đó không phải là một lời khiển 
trách. Tôi cũng thế, tôi cũng tự hỏi mình rằng tôi có là một 
Kitô hữu, một nhân chứng thực sự không?

Hội thánh có nguồn gốc từ giáo huấn của các Tông đồ, 
những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, nhưng nhìn về 
tương lai, Hội thánh ý thức chắc chắn rằng mình được sai đi 
- được Chúa Giêsu Kitô sai đi - là một nhà truyền giáo, mang 
Danh của Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, rao giảng và 
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làm chứng. Một Hội thánh đóng kín trong mình và trong quá 
khứ, một Hội thánh chỉ nhìn đến những luật lệ nhỏ theo thói 
quen, theo thái độ, là một Hội thánh phản bội căn tính riêng 
của mình, một Hội thánh đóng kín phản bội căn tính của 
mình! Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy khám phá tất cả vẻ đẹp 
và trách nhiệm của việc là Hội thánh Tông Truyền! Và hãy 
nhớ rằng: Hội thánh Tông Truyền vì chúng ta cầu nguyện - 
nhiệm vụ đầu tiên - và vì chúng ta rao giảng Tin mừng bằng 
đời sống và bằng lời nói của mình.





Phần 3

LẮNG NGHE  
CHÚA THÁNH THẦN



11
Được hướng dẫn bởi 
Chúa Thánh Thần
Yết kiến chung, 15 tháng 5 năm 2013

H ôm nay tôi muốn phản tỉnh về hoạt động Chúa 
Thánh Thần trong việc hướng dẫn Giáo hội và 

mỗi người chúng ta đến Chân lý. Chính Chúa Giêsu nói với 
các môn đệ: Thần Khí “sẽ dẫn đưa anh em đến Sự Thật toàn 
vẹn” (Ga 16,13), vì chính Người “là Thần Khí Sự Thật” (x. 
Ga 14,17; 15,26; 16,13).

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta khá 
hoài nghi đối với chân lý. Đức Bênêđictô XVI đã nhiều lần 
nói về thuyết tương đối, nghĩa là về khuynh hướng cho rằng 
chẳng có gì chắc chắn cả, và khuynh hướng nghĩ rằng chân 
lý đến từ sự đồng thuận hay từ điều mà chúng ta muốn. Vấn 
đề nảy sinh là: Chân lý thực sự tồn tại không? Và “cái” chân 
lý là gì? Chúng ta có thể biết “cái” chân lý không? Chúng 
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ta có thể tìm gặp nó không? Trong đầu tôi lúc này tự nhiên 
lại hiện lên câu hỏi mà Tổng trấn Philatô hỏi Đức Giêsu, khi 
Chúa Giêsu vén mở cho ông thấy ý nghĩa sâu xa về sứ mạng 
của Ngài. Philatô không thể hiểu Chân Lý đang ngự trị trước 
ông. Ông không thể thấy nơi Đức Giêsu dung mạo của Chân 
Lý, vốn là dung mạo Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu là Chân 
Lý, là Đấng mà vào thời viên mãn đã “mặc lấy xác phàm” 
(Ga 1,1.14), và là Đấng ở giữa chúng ta để chúng ta được 
nhận biết Chân Lý. Chân lý không được nắm bắt như một 
vật, mà chân lý cần gặp gỡ. Chân lý không phải là một vật sở 
hữu, chân lý là một cuộc gặp gỡ với một Ngôi Vị.

Tuy nhiên, ai sẽ làm cho chúng ta biết được chính Đức 
Giêsu là Lời chân lý, là Con Một Đức Chúa Cha? Thánh 
Phaolô dạy rằng “không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là 
Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1Cr 12,3). 
Chúa Giêsu nói Thần Khí Thiên Chúa chính là “Đấng Bảo 
Trợ”, là “Đấng đến để nâng đỡ anh em”, Thần Khí Thiên 
Chúa chính là Đấng Bảo Trợ của chúng ta, đang đỡ nâng 
chúng ta trong hành trình nhận biết này. Và trong suốt Bữa 
Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã đảm bảo với các môn đệ rằng Thần 
Khí là Đấng sẽ dạy bảo anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh 
em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (x. Ga 14,26).

Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống của chúng ta 
và đời sống của Giáo hội để dẫn đưa chúng ta đến với chân lý 
như thế nào? Trước hết, Ngài nhắc nhớ và ghi khắc vào trái 
tim người tín hữu những lời mà Chúa Giêsu đã nói, và qua 
chính những lời ấy, thì luật của Chúa - như các Ngôn Sứ thời 
Cựu Ước đã loan báo - sẽ khắc ghi vào cõi lòng chúng ta, 
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và trở thành nguyên tắc thẩm định trong các chọn lựa hằng 
ngày, trở thành nguyên lý hướng dẫn hành động và trở thành 
nguyên tắc sống của chúng ta. Và khi đó, lời tiên báo vĩ đại 
của Ngôn sứ Êdêkien được ứng nghiệm: “Rồi Ta sẽ rảy nước 
thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, 
các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban 
tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần khí mới vào 
lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình 
các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. 
Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm 
cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của 
Ta và đem ra thực hành” (Ed 36,25-27). Kỳ thực thì những 
hành động của chúng ta hình thành từ chính nơi sâu thẳm 
nhất trong chúng ta. Trái tim phải được hoán cải để trở về 
với Thiên Chúa, và Thần Khí Thiên Chúa sẽ biến đổi nó khi 
chúng ta mở ra với Ngài.

Vậy thì Thần Khí Thiên Chúa, như Chúa Giêsu hứa, sẽ 
dẫn dắt chúng ta “tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Ngài sẽ 
dẫn đưa chúng ta không chỉ đến cuộc gặp gỡ với Giêsu, là 
Chân Lý Toàn vẹn, mà Thần Khí còn đưa chúng ta “đi vào” 
Chân lý nữa, nghĩa là Ngài sẽ làm cho chúng ta đi vào một 
sự hiệp thông sâu xa với chính Chúa Giêsu, trao cho chúng 
ta một sự hiểu biết mọi điều thuộc về Thiên Chúa. Và hẳn 
đây là điều mà chúng ta không thể đạt được bằng sức riêng 
của mình. Nếu như Thiên Chúa không soi sáng chúng ta nơi 
nội tâm, thì đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng chỉ là phiến 
diện. Truyền thống của Giáo hội đã khẳng định rằng Thần 
Khí sự thật hành động trong cõi lòng của chúng ta, kích hoạt 
“cảm thức đức tin” (sensus fidei), nhờ đó, như Công đồng 
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Vaticanô II đã nói trong Hiến chế Tín lý về Dân Thiên Chúa, 
“Dân Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của giáo huấn, họ gắn 
bó hoàn toàn với đức tin được chuyển giao, họ tiến sâu hơn 
trong đức tin nhờ phán đoán đúng đắn, và sống đức tin cách 
hoàn hảo hơn”. “x. Hiến chế Tín lý, Lumen gentium, số 12).

Vậy chúng ta hãy tự hỏi mình xem: tôi đã mở ra với hoạt 
động của Thần Khí Thiên Chúa chưa? Tôi có cầu nguyện với 
Thánh Thần để Ngài ban cho tôi ánh sáng, để Ngài làm cho 
tôi nhạy bén hơn với những điều thuộc về Thiên Chúa chưa?

Đây là một lời nguyện mà chúng ta phải cầu mỗi ngày: 
Lạy Thần Khí Thiên Chúa, xin cho cõi lòng con được mở 
ra với Lời Thiên Chúa, xin cho lòng con được mở ra với sự 
thiện, xin cho lòng con được mở ra với vẻ đẹp của Chúa mỗi 
ngày! Anh chị em hãy cầu xin điều ấy mỗi ngày, mỗi ngày 
đó! Mà tôi cũng muốn hỏi anh chị em một điều: Trong chúng 
ta đây, có bao nhiêu người cầu nguyện với Chúa Thánh Thần 
mỗi ngày! Ít người lắm phải không! Tuy nhiên, chúng ta phải 
thực hiện nguyện ước của Chúa Giêsu, là mỗi ngày hãy cầu 
xin với Thần Khí Thiên Chúa để Ngài mở lòng chúng ta ra 
với Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy nghĩ về Đức Maria, Mẹ là Đấng “hằng 
ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 
2,19.51). Việc đón nhận Lời Chúa và chân lý đức tin để 
chúng trở nên sức sống, phải được thực thi và lớn lên dưới 
hoạt động của Chúa Thánh Thần. Theo đó, chúng ta hãy học 
nơi Đức Maria, sống lại tiếng “xin vâng” của Mẹ, sự sẵn 
sàng không do dự đón nhận Con Thiên Chúa vào trong đời 
của mình, và kể từ chính lúc ấy, cuộc đời của Mẹ được biến 
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đổi. Nhờ vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà Chúa Cha 
và Chúa Con mới ngự nơi chúng ta được, nghĩa là chúng ta 
đang sống trong Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Vậy thì, 
mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình xem: Có thực là cuộc 
đời tôi đang được Thiên Chúa linh hoạt làm cho sống không? 
Có bao nhiêu thứ chúng ta đặt ở vị trí cao hơn Thiên Chúa?

Chúng ta cần phải để mình được đắm chìm trong ánh 
sáng của Chúa Thánh Thần để Ngài dẫn chúng ta trong Chân 
Lý, vốn là Thiên Chúa duy nhất của đời sống chúng ta. Trong 
Năm Đức Tin này, chúng ta hãy tự vấn mình rằng tôi đã tiến 
bước được tí nào chưa để biết Đức Kitô hơn và để biết chân 
lý đức tin hơn, tôi có đọc và suy ngẫm Kinh thánh hơn không, 
đã học hỏi Giáo Lý hơn chưa, đã năng nhận lãnh các Bí tích 
hơn chưa. Mà trước mắt chúng ta hãy tự vấn xem những 
bước ấy, những việc vừa kể trên mà chúng ta đang làm, thì 
đức tin có chi phối tất cả đời sống chúng ta hay chưa?

Anh chị em hãy nhớ rằng chúng ta không phải là những 
người Kitô hữu “thời vụ”! Trong một khoảnh khắc nào đó, 
những hoàn cảnh và quyết định nào đó; không ai có thể trở 
thành Kitô hữu theo cách này. Chúng ta phải là Kitô hữu 
trong mọi lúc, trọn vẹn. Ước gì chân lý của Đức Kitô, Chân 
lý mà Chúa Thánh Thần chỉ dạy và ban cho chúng ta, luôn 
tác động một cách trọn vẹn vào đời sống chúng ta. Chúng ta 
hãy nài xin Ngài hơn nữa để Ngài hướng dẫn chúng ta trên 
bước đường của những người môn đệ Chúa Kitô! Chúng ta 
hãy cầu khẩn Ngài mỗi ngày. Tôi đề nghị anh chị điều này: 
Chúng ta hãy khẩn cầu cùng Chúa Thánh Thần mỗi ngày; 
nhờ đó, Ngài sẽ mang chúng ta đến gần với Chúa Giêsu hơn. 



12
Tin mừng,  
sự hoà hợp và sứ mạng

Bài Giảng trong Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,  
Chúa Nhật 19 tháng 5 năm 2013

N gày hôm nay, chúng ta chiêm ngắm và sống lại 
trong phụng vụ biến cố tuôn đổ Chúa Thánh Thần 

mà Chúa Kitô gửi đến cho Giáo hội, một biến cố của ân sủng 
tràn đầy trong căn phòng Tiệc Ly tại Giêrusalem và tràn lan 
ra cả thế giới.

Nhưng điều gì đã diễn ra trong ngày ấy, cách rất xa với 
chúng ta nhưng lại rất gần gũi đến mức đụng chạm đến sâu 
thẳm cõi lòng chúng ta? Thánh Luca cho chúng ta câu trả lời 
trong đoạn sách Công vụ Tông đồ chúng ta vừa nghe (x. Cv 
2,1-11). Thánh sử đưa chúng ta trở lại Giêrusalem, tới căn 



80 Giaùo hoäi giaøu loøng thöông xoùt

phòng Tiệc Ly nơi các tông đồ đang hội họp. Yếu tố đầu tiên 
làm chúng ta chú ý là âm thanh đột ngột đến từ trời “như 
tiếng gió mạnh” ùa vào đầy nhà; rồi những “hình lưỡi như 
thể bằng lửa” tản ra đậu trên từng vị tông đồ. Tiếng gió và 
lưỡi lửa: đó là những dấu chỉ rõ ràng và cụ thể đụng chạm 
đến các tông đồ không chỉ từ bên ngoài mà còn từ bên trong: 
tận sâu xa trong trí óc và con tim của các ngài. Kết quả là “tất 
cả đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần,” Ngài tuôn tràn ơn 
sức mạnh không ai cưỡng lại được mang lại những hiệu quả 
đáng kinh ngạc: họ “bắt đầu nói những thứ tiếng khác nhau, 
tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” Một quang cảnh 
hoàn toàn bất ngờ mở ra trước mắt chúng ta: một đám người 
rất đông tụ tập lại sửng sốt vì họ ai nấy đều nghe các tông đồ 
nói bằng ngôn ngữ của họ. Họ chứng nghiệm một hiện tượng 
mới, trước đây chưa hề có bao giờ: “Mỗi người chúng ta đều 
nghe họ nói bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta.” Như thế nghĩa 
là gì vì họ đang nói về “những kỳ công của Thiên Chúa”?

Dưới ánh sáng của đoạn sách Công Vụ Tông Đồ, tôi 
muốn suy tư về ba từ được nối liền với công trình của Chúa 
Thánh Thần: sự mới mẻ, sự hài hoà và sứ mạng truyền giáo.

1. Sự Mới Mẻ luôn luôn gây ra cho chúng ta đôi chút 
sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu chúng 
ta kiểm soát được mọi sự, nếu chúng ta là người xây dựng, 
lên chương trình, đặt kế hoạch cho cuộc đời mình, phù hợp 
với suy nghĩ của chúng ta, sự an toàn và sở thích của chúng 
ta. Điều này cũng xảy ra đối với Thiên Chúa. Thông thường, 
chúng ta theo Ngài, đón nhận Ngài nhưng chỉ tới một điểm 
nào đó. Chúng ta khó lòng từ bỏ mình để theo Ngài với một 
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sự tín thác hoàn toàn, để cho Chúa Thánh Thần trở thành 
linh hồn, người hướng đạo của cuộc đời chúng ta trong mọi 
quyết định của chúng ta. Chúng ta sợ rằng Thiên Chúa sẽ 
bắt chúng ta dấn bước trên những nẻo đường mới lạ, phải 
bỏ lại sau lưng tất cả nhãn giới thường là chật hẹp, khép kín, 
vị kỷ của riêng chúng ta để mở ra những chân trời mới của 
Ngài. Thế mà xuyên suốt lịch sử ơn cứu độ, bất cứ khi nào 
Thiên Chúa tỏ mình ra, Ngài đều đem đến những điều mới 
mẻ - Thiên Chúa luôn luôn đem đến những điều mới mẻ - và 
đòi hỏi chúng ta hoàn toàn tín thác. Ông Noe đóng tàu và 
chịu mọi người chế giễu để rồi được cứu thoát; ông Abram 
lìa bỏ quê hương trong tay chỉ có một lời hứa; ông Môsê đối 
đầu với quyền lực của Pharao dẫn đưa dân mình đến chỗ tự 
do; các tông đồ sợ hãi co cụm lại trong nhà Tiệc Ly đã mạnh 
dạn bước ra loan báo Tin mừng. Đây không phải là vấn đề 
mới chỉ vì mới, tìm kiếm cái mới mẻ để thoát khỏi sự nhàm 
chán như chúng ta thường thấy xảy ra trong thời đại chúng 
ta. Sự mới mẻ mà Thiên Chúa mang lại cho cuộc đời chúng 
ta là cái làm cho chúng ta được hoàn thiện, được niềm vui và 
thanh thản đích thực, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta 
và chỉ muốn điều tốt cho chúng ta. Hôm nay chúng ta hãy tự 
hỏi mình: Chúng ta có mở lòng ra với “sự bất ngờ của Thiên 
Chúa” không? Hay chúng ta đóng kín và sợ hãi trước sự mới 
mẻ của Chúa Thánh Thần? Chúng ta có can đảm dấn bước đi 
trên những nẻo đường mới mà sự mới mẻ của Thiên Chúa đặt 
ra trước mắt chúng ta không? Hay chúng ta lại phản kháng, 
bị ngăn trở bởi những cơ chế phù du đã mất khả năng mở ra 
với những điều mới mẻ? Chúng ta phải cố gắng tự vấn mình 
những điều đó trong suốt ngày sống của chúng ta.
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2. Suy tư thứ hai: Chúa Thánh Thần có vẻ như gây ra mất 
trật tự trong Giáo hội, bởi vì Ngài đem đến những đoàn sủng 
và những quà tặng đa dạng; thế mà, dưới sự hoạt động của 
Ngài, tất cả những điều đó là một nguồn gia sản phong phú, 
vì Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của hiệp nhất, không có 
nghĩa là đồng nhất. Ngài dẫn dắt mọi sự trở lại tình trạng hài 
hoà. Trong Giáo hội, chính Thánh Thần là Đấng tác tạo nên 
sự hài hoà. Tôi rất thích câu nói của một vị Giáo phụ: Chúa 
Thánh Thần là chính sự hài hoà - “Ipse harmonia est”. Quả 
thực, Ngài là sự hài hoà. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể 
đánh thức được sự đa dạng, đa nguyên, đa bội mà đồng thời 
vẫn xây dựng được sự duy nhất. Cả ở đây nữa, khi chúng ta 
muốn tạo ra sự đa dạng, muốn khép kín trong những gì làm 
chúng ta khác với người khác, thì chúng ta lại mang lại sự 
chia rẽ. Rồi khi chúng ta muốn xây dựng sự hiệp nhất theo 
những dự phóng nhân loại, rốt cuộc chúng ta đồng nhất hoá, 
tiêu chuẩn hoá người khác. Thay vì làm điều đó, chúng ta hãy 
để mình cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì sự phong phú, 
khác biệt, đa dạng không bao giờ trở thành nguyên nhân gây 
ra xung đột, bởi vì Ngài thúc bách chúng ta cảm nghiệm sự 
đa dạng đó trong sự hiệp thông của Giáo hội. Cùng bước đi 
trong Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của các mục tử là những 
người được ban cho đặc sủng và sứ vụ, đó là dấu chỉ Chúa 
Thánh Thần đang hoạt động. Có cảm thức về Giáo hội, đó 
là điều cơ bản đối với mọi Kitô hữu, mọi cộng đoàn và mọi 
phong trào. Chính Giáo hội đem Chúa Kitô đến với chúng 
ta, và đem chúng ta đến với Ngài. Các con đường song song 
là hết sức nguy hiểm! Khi chúng ta mạo hiểm ra bên ngoài 
(proagon) giáo huấn và cộng đoàn của Giáo hội - như thánh 
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tông đồ Gioan dạy chúng ta trong thư thứ hai của ngài – và 
không ở lại trong Giáo hội, thì chúng ta không còn là một với 
Thiên Chúa của Đức Kitô nữa (x. 2Ga 1,9). Vì thế, chúng ta 
hãy tự hỏi chính mình: Tôi có mở lòng ra cho sự hài hoà của 
Chúa Thánh Thần không? Có biết vượt qua mọi hình thức 
độc đoán không? Tôi có để mình được Ngài hướng dẫn và 
sống trong Giáo hội và với Giáo hội không?

3. Điểm cuối cùng: Các nhà thần học xưa quen dùng 
hình ảnh linh hồn như chiếc thuyền buồm còn Chúa Thánh 
Thần là ngọn gió làm căng buồm và đẩy nó đi tới, và những 
cơn gió đó chính là những quà tặng của Chúa Thánh Thần. 
Thiếu sức đẩy và những ân huệ của Chúa Thánh Thần, chúng 
ta không thể tiến tới được. Chúa Thánh Thần lôi kéo chúng 
ta vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa hằng sống và cứu 
chúng ta thoát khỏi một thứ Giáo hội theo kiểu ngộ đạo và tự 
quy chiếu về mình. Chúa Thánh Thần thúc bách chúng ta mở 
rộng cửa và đi ra để loan báo và làm chứng cho Tin mừng, 
để thông truyền niềm vui đức tin, để gặp gỡ với Đức Kitô. 
Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Các 
biến cố xảy ra tại Giêrusalem gần hai ngàn năm nay không 
phải là cái gì xa vời đối với chúng ta; chúng là những biến 
cố ảnh hưởng đến chúng ta và trở thành một kinh nghiệm 
sống động nơi mỗi người chúng ta. Lễ Ngũ Tuần tại phòng 
tiệc ly ở Giêrusalem là sự khởi đầu, một sự khởi đầu được 
kéo dài. Chúa Thánh Thần là quà tặng tối cao của Đức Kitô 
phục sinh ban cho các tông đồ, vậy mà Ngài còn muốn món 
quà đó cũng đến tay mọi người. Như chúng ta đã nghe trong 
Phúc Âm: “Thầy sẽ xin Cha Thầy, và Ngài sẽ ban cho anh em 
một Đấng Bảo Trợ khác để ở lại với anh em luôn mãi” (Ga 
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14,16). Chính Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, “Đấng 
An Ủi” sẽ ban cho chúng ta lòng dũng cảm để bước đi trên 
những nẻo đường của thế giới mà loan báo Tin mừng! Chúa 
Thánh Thần đưa tầm nhìn của chúng ta đến tận chân trời và 
đưa dẫn chúng ta đến tận những vùng ven của cuộc sống để 
loan báo sự sống trong Đức Kitô. Chúng ta hãy hỏi chính 
mình: Chúng ta có xu hướng đóng kín nơi chính mình, nhóm 
của mình hay chúng ta để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta 
mở lòng ra cho sứ mạng truyền giáo? Ngày hôm nay, chúng 
ta hãy nhớ ba từ này: mới mẻ, hài hoà và truyền giáo.



Phần 4

CÔNG BỐ  
VÀ LÀM CHỨNG



13
Đừng sợ

Kinh Truyền Tin, 14 tháng 4 năm 2013

T ôi muốn phản tỉnh ngắn gọn về đoạn văn trong 
sách Công Vụ Tông đồ (5,12-42) được đọc trong 

Phụng Vụ của Chúa Nhật thứ ba Phục sinh. Bản văn này 
nói rằng, bài giảng đầu tiên của các Tông đồ tại Giêrusalem 
đã khiến cho thành phố này tràn ngập tin tức về việc Đức 
Giêsu đã thực sự phục sinh theo Kinh thánh và Ngài là Đấng 
Messia mà các ngôn sứ đã tiên báo. Các thượng tế và bô lão 
đã cố gắng tiêu diệt cộng đoàn những người tin mới nảy sinh 
nơi Đức Kitô và cầm tù các Tông đồ, cấm họ rao giảng nhân 
danh Ngài. Nhưng Phêrô và mười một người khác trả lời, 
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Ðức 
Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên 
Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, …
Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với 
Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng 
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lời Người” (Cv 5,29-32). Do đó, họ trừng phạt các Tông đồ, 
và một lần nữa họ ra lệnh cho các ông không được nói nhân 
danh Đức Giêsu nữa. Và họ ra đi, như Kinh thánh nói, “lòng 
hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh 
Ðức Giêsu” (Cv 5,41).

Tôi tự hỏi, từ đâu các Tông đồ đầu tiên tìm thấy sức 
mạnh để làm chứng như vậy? Và không chỉ vậy, đâu là 
nguồn mạch của niềm vui và lòng can đảm để rao giảng bất 
chấp những cản trở và bạo lực? Chúng ta đừng quên rằng 
các Tông đồ là những người bình dân; họ không phải là kinh 
sư cũng chẳng phải là tiến sĩ luật, họ cũng không thuộc về 
tầng lớp tư tế. Với giới hạn và với sự chống đối của chính 
quyền, làm sao họ đã nỗ lực đổ đầy Giêrusalem với lời giảng 
của họ (x. Cv 5,28)? Rõ ràng, chỉ có sự hiện diện của Đấng 
Phục sinh và hành động của Chúa Thánh Thần có thể giải 
thích điều này. Thiên Chúa là Đấng ở với họ và Chúa Thánh 
Thần là Đấng thúc đẩy họ rao giảng mới có thể giải thích sự 
kiện ngoại thường này. Đức tin của họ dựa trên kinh nghiệm 
cá nhân mạnh mẽ về Đức Kitô đã chết và đã Phục sinh đến 
nỗi họ không sợ hãi điều gì hay bất kỳ ai. Và họ nhận ra 
rằng sự bách hại như là nguyên nhân mà có thể khiến họ đi 
theo Đức Giêsu bằng cách bước theo chân Ngài và để trở 
nên giống Ngài, ngang qua việc làm chứng bằng chính cuộc 
sống của họ.



14
Mang lời  
của Thiên Chúa

Bài giảng trong thánh Lễ đầu tiên tại  
Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, 14 tháng 4 năm 2013

Trong bài đọc thứ I, ta thấy nổi bật sức mạnh của 
thánh Phêrô và các Tông đồ khác. Trước lệnh 

truyền phải im lặng, không được giảng dạy nhân danh Đức 
Giêsu nữa, không được loan báo Sứ điệp của Chúa nữa, các 
Tông đồ trả lời minh bạch rằng “Cần phải vâng lời Thiên 
Chúa, thay vì vâng lời loài người”. Dù bị đánh đòn, các vị 
vẫn không ngừng rao giảng, dù bị lăng mạ và cầm tù cũng 
thế. Phêrô và các Tông đồ can đảm loan báo trong tất cả sự 
thật điều mà các vị đã nhận lãnh, đó là Tin mừng của Chúa 
Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có khả năng đưa Lời 
Chúa tới các môi trường cuộc sống của chúng ta hay không? 
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Chúng ta có biết nói về Chúa Kitô, về vị thế của Chúa đối với 
chúng ta trong gia đình, với những người thuộc về cuộc sống 
của chúng ta hay không? Đức tin nảy sinh từ sự lắng nghe, 
và được củng cố trong việc rao giảng.

Nhưng chúng ta hãy tiến thêm một bước: việc loan báo 
của thánh Phêrô và các Tông đồ không phải chỉ bằng lời nói, 
nhưng sự trung tín với Chúa Kitô còn liên hệ tới trọn cuộc 
sống của các vị, một cuộc sống được biến đổi, được trao một 
hướng đi mới, và chính bằng cuộc sống mà các vị làm chứng 
về đức tin và loan báo Chúa Kitô. Trong Tin mừng, Chúa 
Giêsu ba lần yêu cầu thánh Phêrô chăn dắt đoàn chiên của 
Ngài, và chăn chiên với lòng yêu mến, và Chúa báo cho Phêrô 
biết trước: “khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người 
khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 
21,18). Những lời này trước hết được gởi đến tất cả chúng ta 
là những mục tử: Ta không thể chăn dắt đoàn chiên Chúa nếu 
không chấp nhận để thánh ý Chúa dẫn đưa tới nơi mà chúng 
ta không muốn, nếu ta không sẵn sàng làm chứng cho Chúa 
Kitô bằng cách tự hiến chính bản thân mình, không do dự, 
không so đo, nhiều khi phải trả bằng chính mạng sống chúng 
ta. Nhưng điều này cũng giá trị đối với tất cả mọi người: Tin 
mừng cần được rao giảng và làm chứng. Mỗi người phải tự 
hỏi: Tôi làm chứng về Chúa Kitô bằng đức tin của tôi như 
thế nào? Tôi có lòng can đảm của thánh Phêrô và các Tông 
đồ khác để suy nghĩ, chọn lựa và sống như những người 
Kitô hữu đích thực, vâng phục Thiên Chúa hay không? Chắc 
chắn là việc làm chứng tá đức tin có nhiều hình thức khác 
nhau, như trong một bức bích họa vĩ đại, có nhiều mầu sắc 
và sắc thái khác nhau; nhưng tất cả những điều ấy đều quan 
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trọng, cả những điều không nổi bật. Trong kế hoạch bao la 
của Thiên Chúa, mỗi chi tiết đều quan trọng, cả chứng tá bé 
nhỏ, khiêm hạ của bạn, của tôi, cả những chứng tá âm thầm 
của người sống đức tin đơn sơ của mình trong những tương 
quan thường nhật của gia đình, nơi làm việc, với bạn bè, đều 
là điều quan trọng. Có những vị thánh hằng ngày, những vị 
thánh “âm thầm”, một thứ “giai cấp trung lưu của sự thánh 
thiện” mà tất cả chúng ta có thể là thành phần. Nhưng tại 
nhiều nơi trên thế giới, cũng có những người đang chịu đau 
khổ như thánh Phêrô và các Tông đồ, vì Tin mừng; có những 
người hiến mạng sống để trung thành với Chúa Kitô bằng 
chứng tá được ghi dấu bằng giá máu. Tất cả chúng ta hãy nhớ 
điều này: ta không thể loan báo Tin mừng của Chúa Kitô mà 
không làm chứng tá cụ thể bằng cuộc sống. Ai nghe và nhìn 
chúng ta phải có thể đọc được trong những hoạt động của 
chúng ta điều mà họ nghe từ miệng chúng ta và chúc tụng 
vinh danh Thiên Chúa! Thái độ bất nhất của các tín hữu và 
các mục tử giữa điều họ nói và điều họ làm, giữa lời nói và 
lối sống làm thương tổn uy tín của Giáo hội.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể nếu chúng ta nhìn 
nhận Chúa Giêsu Kitô, vì chính Ngài đã kêu gọi chúng ta, 
đã mời gọi chúng ta tiến theo con đường của Ngài, đã chọn 
chúng ta. Loan báo và làm chứng là điều chỉ có thể nếu chúng 
ta gần gũi Chúa, như thánh Phêrô, Gioan và các Tông đồ 
khác trong đoạn Phúc âm ngày hôm nay, quanh Chúa Giêsu 
Phục Sinh; có một sự gần gũi hằng ngày với Chúa, và các 
vị biết rõ Ngài là ai, họ biết Ngài. Thánh sử Phúc âm nhấn 
mạnh rằng “không ai dám hỏi Ngài “Thầy là ai?, vì họ biết 
rõ Ngài là Chúa” (Ga 21,12). Đó là điểm quan trọng đối với 
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chúng ta; sống một tương quan khẩn trương với Chúa Giêsu: 
một cuộc sống thân mật trong đối thoại đến độ có thể nhìn 
nhận Ngài là “Chúa”, thờ lạy Ngài. Đoạn sách Khải huyền 
mà chúng ta đã nghe nói về sự thờ lạy: vô số các thiên thần, 
toàn thể các thụ tạo, các sinh vật, các kỳ lão, phủ phục thờ lạy 
trước Ngai Thiên Chúa và Chiên Con bị sát tế, là Đức Kitô, 
lời chúc tụng, vinh dự và vinh quang dành cho Người (Xc 
Kh 5,11-14). Tôi muốn tất cả chúng ta tự hỏi: Bạn, tôi, chúng 
ta có thờ lạy Chúa hay không? Chúng ta đến cùng Chúa phải 
chăng chỉ để cầu xin, cảm tạ hay chúng ta cũng đến với Chúa 
để thờ lạy Ngài? Như vậy, ta phải nên thờ lạy Chúa như thế 
nào? Có nghĩa là ở với Chúa, dừng lại đối thoại với Ngài, 
cảm thấy rằng sự hiện diện của Chúa là chân thực nhất, tốt 
lành nhất và quan trọng hơn tất cả mọi sự. Mỗi người chúng 
ta, trong cuộc sống của mình, một cách ý thức, và có lẽ nhiều 
khi không ý thức, có một thứ tự chính xác nơi những điều 
được coi là hơn kém quan trọng. Thờ lạy Chúa có nghĩa là 
dành cho Chúa chỗ thuộc về Ngài; thờ lạy Chúa có nghĩa là 
khẳng định, tin, nhưng không phải chỉ bằng lời nói, rằng chỉ 
có Chúa thực sự hướng dẫn cuộc sống chúng ta; thờ lạy Chúa 
có nghĩa là chúng ta xác tín trước Chúa rằng chỉ mình Ngài là 
Thiên Chúa, Chúa Tể đời sống và lịch sử của chúng ta.

Điều này có một hệ luận trong cuộc sống chúng ta: 
Chúng ta phải cởi bỏ bao nhiêu thần tượng lớn nhỏ mà chúng 
ta có, những thần tượng mà chúng ta nương náu, những thần 
tượng mà chúng ta thường tìm kiếm đặt để sự an toàn của 
chúng ta vào chúng. Đó là những thần tượng mà nhiều khi 
chúng ta giấu kín: đó có thể là tham vọng, ham muốn thành 
công, sự nghiệp, đặt mình ở trung tâm, xu hướng muốn trổi 
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vượt hơn người khác, tự nhận mình là chủ tể độc nhất của đời 
mình, đó là vài thứ tội mà chúng ta gắn bó, và nhiều tội khác 
nữa. Tôi muốn một câu hỏi được âm vang trong tâm hồn 
mỗi người chúng ta và chúng ta hãy thành thật trả lời: tôi có 
nghĩ đến thần tượng nào ẩn náu trong cuộc sống của tôi hay 
không, thứ thần tượng cản trở tôi thờ lạy Chúa? Thờ lạy là 
cởi bỏ những thần tượng của chúng ta, cả những thần tượng 
thầm kín nhất, và chọn Chúa làm trung tâm, như con đường 
chủ yếu của đời ta.



15
Được mời gọi để công bố 
Tin mừng

Bài giảng trong Thánh lễ với các Giám mục Brazil,  
27 tháng 7 năm 2013

T ôi muốn phản tỉnh về ba khía cạnh của ơn gọi chúng 
ta: Chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi, được mời 

gọi để loan báo Tin mừng và được mời gọi để thăng tiến nền 
văn minh gặp gỡ. 

1. Được Thiên Chúa mời gọi: Tôi tin rằng điều quan 
trọng là chúng ta phải nhen nhóm lại ý thức về ơn gọi thần 
linh của chúng ta, ơn gọi mà chúng ta thường xem là điều 
hiển nhiên giữa những bề bộn của trách nhiệm trong đời sống 
thường ngày, như Đức Giêsu nói, “Không phải các con đã 
chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16). Điều 
này nghĩa là quay lại với nguồn mạch ơn gọi của mình. Vì lý 
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do này, một Giám mục, linh mục, một tu sĩ, một chủng sinh 
không thể “lãng quên”; lãng quên nghĩa là chúng ta đang 
đánh mất mối dây liên kết quan trọng với khoảnh khắc ban 
đầu trong hành trình của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ân 
sủng, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ ân sủng này, Mẹ là 
Đấng có một ký ức tốt; hãy xin ân sủng để biết giữ gìn ký ức 
đầu tiên của ơn gọi này.

Chúng ta đã được mời gọi để ở lại với Chúa Giêsu (x. 
Mc 3,14), kết hiệp với Người một cách sâu xa đến độ có thể 
nói với thánh Phaolô: “Không còn là tôi sống nữa, mà là 
Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Việc sống trong Chúa 
Kitô đó trong thực tế ghi dấu tất cả những gì chúng ta là và 
những gì chúng ta làm. “Cuộc sống này trong Chúa Kitô” 
chính là điều bảo đảm cho sự hữu hiệu Tông đồ và sự phong 
phú công việc phục vụ của chúng ta: “Thầy đã cắt cử các con 
để các con ra đi mang nhiều hoa trái và hoa trái của các con 
tồn tại” (Ga 15,16). 

Không phải óc sáng tạo mục vụ, không phải các cuộc 
gặp gỡ hay các phương án bảo đảm cho hoa trái, mà là việc 
trung thành với Chúa Giêsu, Đấng đã nhấn mạnh với chúng 
ta rằng: “Các con hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các 
con” (Ga 15,4). Và chúng ta biết rõ nó có nghĩa là gì: chiêm 
ngắm Chúa, thờ lạy Chúa và ôm lấy Chúa, đặc biệt qua sự 
trung thành của chúng ta với lời cầu nguyện hằng ngày, trong 
cuộc gặp gỡ Ngài mỗi ngày nơi Thánh Thể, và nơi những 
người cần được trợ giúp. Việc ở lại với Chúa Kitô không phải 
là tự cô lập mình với người khác, nhưng là “ở lại với” để ra 
đi gặp gỡ người khác. Ở đây, tôi muốn nhắc lại những lời của 
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Chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta: “Chúng ta phải rất hãnh 
diện về ơn gọi của mình, bởi vì ơn gọi ấy trao cho chúng ta 
cơ hội để phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo. Phải đi tìm và 
phục vụ Chúa Kitô trong các khu ổ chuột, trong các khu xóm 
của sự bần cùng. Chúng ta phải đi tới với họ như thể một vị 
linh mục hân hoan dâng mình trước bàn thờ” (Giáo huấn của 
Mẹ, I, 80). Đức Giêsu Mục Tử Nhân Lành; Ngài là kho tàng 
đích thật của chúng ta. Làm ơn đừng để Ngài ra ngoài cuộc 
sống của chúng ta. Chúng ta hãy đặt để con tim mình nơi 
Ngài mỗi ngày một hơn (x. Lc 12,34).

2. Được mời gọi để loan báo Tin mừng. Các Giám mục 
và linh mục rất thân mến! Nhiều người trong anh em, nếu 
không muốn nói là tất cả, đã đồng hành với các bạn trẻ tham 
dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Họ cũng đã lắng nghe lệnh 
truyền của Chúa Giêsu: “Các con hãy đi và làm cho mọi 
dân tộc trở thành môn đệ” (x. Mt 28,19). Với tư cách là các 
mục tử, trách nhiệm của chúng ta là thắp lên nơi con tim các 
bạn trẻ ước muốn trở thành các môn đệ thừa sai của Chúa 
Giêsu. Chắc chắn ơn gọi này khiến nhiều người cảm thấy e 
ngại, vì nghĩ rằng trở thành những nhà thừa sai cần phải bỏ 
quê hương, gia đình và bạn bè của mình. Thiên Chúa muốn 
chúng ta trở thành các nhà thừa sai. Nhưng ở đâu - ở nơi 
chính Ngài đặt chúng ta, nơi đất nước chúng ta hay bất cứ 
nào nào Ngài chọn chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ người trẻ. 
Chúng ta hãy lưu tâm để lắng nghe những giấc mơ của các 
em - họ cần được lắng nghe - lắng nghe những thành công 
của họ, lưu tâm đến những khó khăn của họ. Anh em phải 
ngồi xuống và lắng nghe cùng một lời nhạc nhưng với các 
âm điệu khác nhau, với các cung bậc khác nhau. Hãy kiên 
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nhẫn lắng nghe! Tôi khẩn khoản nài xin anh em điều này với 
trọn trái tim mình! Trong khi hướng dẫn thiêng liêng, trong 
xưng tội, trong đồng hành, chúng ta hãy tìm cách để ở lại 
với các em. Ươm hạt giống thì rất khó khăn và mệt mỏi, rất 
mệt mỏi! Quả là một niềm vui lớn lao trong ngày gặt! Thật 
dễ thương biết bao! Mùa gặp đem lại niềm vui lớn lao cho 
chúng ta! Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta gieo hạt với sự 
cẩn trọng và trách nhiệm.

Chúng ta đừng tiết kiệm sức lực trong việc đào tạo người 
trẻ! Khi nói với các tín hữu, Thánh Phaolô dùng một kiểu nói 
mà chính thánh nhân đã kinh nghiệm trong chính cuộc sống 
của ngài: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, mà 
tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa để cho Đức Kitô được 
thành hình nơi anh em” (Gl 4,19). Cả chúng ta nữa, chúng ta 
cũng hãy làm cho nó trở thành thực tại trong sứ vụ của chúng 
ta! Việc giúp giới trẻ tái khám phá ra lòng can đảm và niềm 
vui của đức tin, niềm vui được Thiên Chúa yêu thương một 
cách cá vị, là một điều hết sức khó khăn. Nhưng khi người 
trẻ hiểu ra, khi người trẻ kinh nghiệm điều ấy nhờ vào việc 
xức dầu của Chúa Thánh Thần, thì “việc được Thiên Chúa 
yêu thương một cách cá vị này” sẽ đồng hành với họ trong 
suốt cuộc đời. Họ sẽ khám phá ra niềm vui vì Thiên Chúa đã 
trao ban Người con của Người, Đức Giêsu để cứu độ chúng 
ta. Chúng ta hãy khuôn đúc họ trong sứ mệnh truyền giáo, để 
đi ra, đi về phía trước, thành người chu du thông truyền đức 
tin. Chúa Giêsu cũng đã làm như thế với các môn đệ Người: 
Người đã không giữ họ dưới cánh của Người như gà mẹ ấp ủ 
gà con. Ngài sai họ ra đi! Chúng ta không thể đóng kín trong 
giáo xứ, trong các cộng đoàn của mình, khi biết bao nhiêu 
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người đang chờ đợi Tin mừng! Hãy ra đi như những người 
được sai đi. Đây không chỉ đơn thuần là mở cửa để tiếp đón, 
mà là ra khỏi cửa để tìm kiếm và gặp gỡ con người! Chúng ta 
hãy khích lệ người trẻ đi ra. Dĩ nhiên, các em có thể lầm lỗi, 
nhưng chúng ta đừng sợ! Trước chúng ta, các Tông đồ cũng 
đã làm sai. Chúng ta hãy khích lệ người trẻ tiến lên. Với lòng 
can đảm chúng ta hãy nghĩ tới mục vụ khởi đầu từ các vùng 
ngoại ô, bắt đầu từ những người ở xa nhất, từ những người 
thường không lui tới giáo xứ. Họ là những thượng khách 
được mời. Hãy đi và tìm kiếm họ tại các ngả đường.

3. Được Đức Giêsu mời gọi, được mời gọi để công bố 
Tin mừng, và thứ ba là được mời gọi để thăng tiến nền văn 
hoá gặp gỡ. Cách chung, tại nhiều nơi, vì chủ nghĩa nhân 
văn kinh tế đang áp đặt thế giới, nền văn hoá loại trừ và 
vứt bỏ đang trở nên phổ biến. Không có chỗ cho người già, 
cũng không có chỗ cho những đứa trẻ mà người ta không 
mong muốn; không có thời giờ để dừng lại với người nghèo 
ở lề đường. Nhiều khi đối với vài người, các tương quan con 
người được hướng dẫn bởi hai “tín điều tân tiến”: là sự hiệu 
quả và chủ nghĩa thực dụng. 

Các Giám mục, linh mục, tu sĩ và cả các chủng sinh thân 
mến, là những người đang chuẩn bị cho sứ vụ, hãy có can 
đảm đi ngược dòng đời. Hãy can đảm lên! Hãy nhớ điều này, 
điều giúp ích cho tôi rất nhiều khi đối diện với một vấn đề, 
điều mà tôi thường suy niệm: Hãy mở sách Maccabe quyển 
thứ nhất, và hãy xem xem có bao nhiêu người đã muốn thích 
nghi với nền văn hoá thời ấy: “Không, cứ để mặc chúng tôi! 
Chúng tôi cứ ăn mọi thứ, như người khác đã làm… Lề Luật 
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thì tốt, nhưng không phải luật nào cũng tốt…” Và cuối cùng 
họ bỏ đức tin để buông mình theo nền văn hóa đương thời. 
Hãy can đảm lội ngược dòng văn hóa thực dụng ấy, nền văn 
hóa vứt bỏ ấy. Hãy gặp gỡ và tiếp đón mọi người, hãy sống 
tình liên đới - là từ ngữ bị giấu mất trong nền văn hóa này, 
như thể đó là một từ xấu xa - tình liên đới và tình huynh đệ: 
đó là những điều làm cho xã hội chúng ta mang tính nhân 
văn thực sự.

Hãy trở nên những người tôi tớ của tình hiệp thông và 
nền văn hóa gặp gỡ! Tôi ước mong anh chị em được ảnh 
hưởng và chi phối bởi điều ấy. Hãy trở nên như thế, không 
phải để tự phụ, để áp đặt “chân lý của mình”; đúng hơn điều 
hướng dẫn chúng ta phải là niềm xác tín khiêm tốn nhưng 
hân hoan của những người đã được tìm thấy, được chạm đến 
và được biến đổi bởi Sự Thật là Đức Kitô, như đã được loan 
báo (x. Lc 24,13-35).



16
Chuyển giao hy vọng  
và niềm vui

Bài giảng trong Vương Cung Thánh Đường Aparecida,  
27 tháng 7 năm 2013

T ôi muốn nói về ba thái độ đơn sơ: hy vọng, mở ra 
để Thiên Chúa làm cho kinh ngạc và sống trong 

niềm vui.

1. Giữ niềm hy vọng
Bài đọc thứ hai trong thánh lễ trình bày một khung cảnh 

ấn tượng: một người phụ nữ, tượng trưng cho Đức Maria và 
Giáo hội, đang bị một con mãng xà, tượng trưng cho ma quỷ, 
đuổi theo hòng nuốt sống đứa con của bà. Nhưng khung cảnh 
này không thuộc về sự chết mà là sự sống, vì có Thiên Chúa 
can thiệp và giải cứu đứa trẻ (x. Kh 12,13a.15-16a).

Bao nhiêu khó khăn xảy ra trong đời sống cá nhân, cộng 
đoàn và dân tộc chúng ta; nhưng điều lạ lùng là dường như 
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Thiên Chúa không bao giờ cho phép chúng đè bẹp chúng ta. 
Khi đương đầu với những thời điểm thất vọng mà chúng ta 
từng trải nghiệm, để nỗ lực loan báo Tin mừng hoặc để sống 
niềm tin của người cha người mẹ trong gia đình, tôi muốn 
nói một cách mạnh mẽ rằng: Hãy luôn tâm niệm rằng Thiên 
Chúa ở bên bạn, Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn! Đừng bao 
giờ mất hy vọng! Đừng bao giờ để niềm hy vọng lịm tắt 
trong lòng chúng ta! Con mãng xà hay thần dữ có mặt trong 
lịch sử chúng ta, nhưng nó không có bàn tay uy quyền. Đấng 
có bàn tay uy quyền là Thiên Chúa, Ngài là niềm hy vọng 
của chúng ta!

Đúng là hiện nay, ở một mức độ nào đó, mọi người, kể cả 
các bạn trẻ, cảm thấy bị thu hút bởi nhiều thần tượng đã thế 
chỗ Thiên Chúa và có vẻ mang đến niềm hy vọng: tiền bạc, 
thành công, quyền lực, thú tiêu khiển. Thông thường, cảm 
giác cô đơn và trống rỗng trong lòng khiến nhiều người tìm 
kiếm sự thỏa mãn nơi các thần tượng chóng qua này.

Anh chị em thân mến, hãy để cho niềm hy vọng chiếu 
tỏa trên chúng ta! Hãy giữ cái nhìn tích cực về thực tại cuộc 
sống. Hãy khuyến khích lòng quảng đại vốn là nét đặc trưng 
của người trẻ và giúp họ làm việc tích cực nhằm xây dựng 
một thế giới tốt đẹp hơn. Người trẻ là thành phần năng động 
của Giáo hội và xã hội. Họ không chỉ cần vật chất, nhưng 
trên hết, họ cần những chuẩn mực về giá trị phi vật chất, đó 
là trọng tâm của đời sống tâm linh của một người. Tại Đền 
thánh này, vốn là một phần ký ức của Brazil, chúng ta hầu 
như có thể đọc thấy các giá trị: tâm linh, lòng quảng đại, tình 
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liên đới, lòng kiên trì, tình huynh đệ, niềm vui; đó là những 
giá trị bám rễ sâu trong đức tin Kitô giáo.

2. Để cho Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên
Bất cứ ai có niềm hy vọng - niềm hy vọng lớn lao mà đức 

tin ban tặng cho chúng ta - thì sẽ nhận biết rằng ngay giữa 
lúc gian nan thử thách, Thiên Chúa vẫn hành động và làm 
chúng ta ngạc nhiên. Lịch sử Đền thánh này là một ví dụ: sau 
một ngày không bắt được con cá nào, ba ngư dân gặp thấy 
một cái gì đó mà họ không ngờ trong dòng sông Parnaíba: đó 
là bức tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Ai có thể nghĩ 
ra rằng tại nơi không thể đánh cá lại trở thành nơi mà tất cả 
người dân Brazil có thể cảm nhận rằng họ là con cái của một 
người Mẹ?

Thiên Chúa luôn bất ngờ, giống như rượu mới chúng ta 
vừa nghe trong bài Tin mừng. Chúa luôn luôn dành điều tốt 
nhất cho chúng ta. Nhưng Người đòi chúng ta ngạc nhiên vì 
tình yêu của Ngài, và đòi chúng ta đón nhận điều bất ngờ của 
Ngài. Hãy phó thác cho Chúa! Hãy nhận từ Ngài thứ rượu 
của niềm vui và hy vọng. Nếu chúng ta đến với Ngài, nếu 
chúng ta ở lại với Ngài, thì những thứ được coi là nước lã, 
khó khăn, tội lỗi sẽ được biến đổi thành thứ rượu mới của 
tình thân hữu với Ngài.

3. Sống trong niềm vui
Các bạn thân mến, nếu chúng ta bước đi trong hy vọng, 

để mình ngạc nhiên bởi thứ rượu mới mà Chúa Giêsu ban 
cho, thì chúng ta có niềm vui trong tâm hồn và chúng ta 
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không thể không trở nên chứng nhân của niềm vui. Kitô hữu 
luôn vui mừng, họ không bao giờ u sầu. Thiên Chúa ở bên 
chúng ta. Chúng ta có một người Mẹ luôn bầu cử cho con cái, 
cho chúng ta, như hoàng hậu Esther đã làm trong bài đọc thứ 
nhất (x. Et 5,3).

Đức Giêsu đã tỏ cho chúng ta khuôn mặt của Thiên Chúa 
là khuôn mặt của một người Cha đầy yêu thương. Tội lỗi và 
sự chết đã bị đánh bại. Kitô hữu không thể là người bi quan! 
Họ không giống như một người luôn phải chịu tang. Nếu 
chúng ta thật sự ở trong tình yêu Đức Kitô và nếu chúng ta 
nhận ra Người yêu chúng ta biết bao, thì tâm hồn chúng ta sẽ 
“sáng lên” một niềm vui, tỏa lan đến mọi người xung quanh. 



17
Trao ban tất cả

Bài giảng trong dịp tuyên xưng đức tin với các Giám mục trong 
Hội Đồng Giám mục Italia, 23 tháng 5 năm 2013

N gài là Ðấng thấu suốt tâm can (Rm 8,27), chính 
Ngài khẩn nài tình yêu và chất vấn chúng ta về vấn 

đề duy nhất thực sự cần thiết, về những tiền đề và điều kiện 
để nuôi dưỡng đàn chiên, cừu và Giáo hội của Ngài. Ước gì 
mọi sứ vụ đều dựa trên mối tương quan thân mật với Thiên 
Chúa, sống bởi Chúa chính là thước đo cho công việc phục 
vụ của chúng ta dành cho Giáo hội, được biểu lộ qua thái độ 
sẵn sàng vâng phục, hạ mình xuống và hiến thân trọn vẹn 
như chúng ta đã nghe trong thư gửi Tín hữu Philiphê (x. Pl 
2,6-11).

Hệ luận của sự yêu mến Chúa là trao ban tất cả - trao ban 
mọi sự, ngay cả mạng sống chúng ta - cho Ngài. Đây phải 
là điều trổi vượt trong sứ vụ mục tử của chúng ta, nó là bài 
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kiểm tra hữu hiệu nhất nói cho chúng ta biết chúng ta thực sự 
ôm ấp những món quà đã lãnh nhận đến mức nào trong việc 
đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô, và chúng ta đã thực sự gần 
gũi với cộng đoàn mà chúng ta được trao phó để phục vụ đến 
mức nào. Chúng ta không phải là biểu hiện của một cơ cấu 
hay một sự tổ chức cần thiết: với việc phục vụ của chúng ta 
qua quyền bính, chúng ta được kêu gọi trở thành dấu chỉ sự 
hiện diện và hoạt động của Chúa Phục sinh, xây dựng cộng 
đoàn trong tình bác ái huynh đệ.

Đừng xem nhẹ điều này, vì quả thực, dù tình yêu mặn 
nồng thế nào đi nữa, nếu không được liên tục nuôi dưỡng thì 
sẽ suy yếu và tắt lịm. Không phải vô cớ mà Thánh Phaolô 
Tông đồ nhắn nhủ rằng: “Anh em hãy cảnh giác về bản thân 
và về toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Linh đã đặt anh 
em như người canh giữ để trở thành những mục tử của Giáo 
hội Chúa, Giáo hội mà Thiên Chúa đã thủ đắc bằng Máu 
chính Con của Ngài” (Cv 20,28).

Chúng ta biết sự thiếu cảnh giác làm cho mục tử trở nên 
nguội lạnh; hành động một cách đãng trí, quên sót và thậm 
chí có thái độ mất kiên nhẫn. Sự thiếu cảnh giác ấy quyến 
rũ mục tử bằng viễn tượng công danh sự nghiệp, sự xu nịnh 
của tiền bạc, và thỏa hiệp với tinh thần thế gian; nó khiến 
cho người mục tử lười biếng, biến họ thành một công chức, 
một giáo sĩ của Nhà nước quan tâm tới bản thân, tới tổ chức 
và cơ cấu, hơn là thiện ích đích thực của Dân Chúa. Khi ấy, 
như Tông đồ Phêrô, mục tử có nguy cơ chối Chúa, tuy họ vẫn 
là hiện thân chính danh của Ngài và nói nhân danh Ngài; sự 
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thánh thiện của Mẹ Giáo hội phẩm trật bị lu mờ và làm cho 
Giáo hội không còn sinh hoa trái nữa.

Trước Thiên Chúa chúng ta là ai? Đâu là nỗi gian truân 
của chúng ta? Chúng ta có quá nhiều thách đố; mỗi người có 
những thách đố của riêng mình. Thiên Chúa đang nói gì với 
chúng ta ngang qua những thách đố ấy? Chúng ta đang dựa 
vào đâu để vượt qua chúng?

Cũng giống như Phêrô, câu hỏi đầy nhạy cảm và được 
lặp đi lặp lại của Chúa Giêsu nhiều khi để lại nơi chúng ta nỗi 
đau và khiến chúng ta ý thức về sự yếu ớt của tự do nơi chúng 
ta. Nó khiến chúng ta cảm thấy bị đe doạ như thể hàng ngàn 
điều bên trong và bên ngoài của cảnh huống khiến chúng ta 
rơi vào tình trạng hoang mang, chán chường và thất vọng.

Dĩ nhiên, đây không phải những cảm xúc và thái độ mà 
Thiên Chúa khơi lên; đúng hơn, kẻ thù là sự dữ đã lợi dụng 
chúng để cô lập chúng ta trong cay đắng, trong buồn phiền 
và tuyệt vọng. 

Đức Giêsu, vị Mục tử nhân lành, không hạ giá hay từ 
bỏ con người trong sự hối tiếc. Qua Đức Giêsu, sự dịu dàng 
của Chúa Cha, Đấng an ủi, tái sinh; chính Ngài là Đấng 
mang chúng ta ra khỏi nỗi hổ thẹn - bởi vì nỗi hổ thẹn thực 
sự làm chúng ta tan nát - đánh mất sự tin tưởng; Ngài khôi 
phục lòng can đảm, tái trao ban trách nhiệm và sai chúng ta 
đi vào sứ mạng.

Thánh Phêrô, sau khi được thanh tẩy bởi lò lửa của sự 
tha thứ, khiêm tốn thưa lên rằng: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi 
sự, Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21,27). Tôi đoan chắc 
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rằng, tất cả chúng ta có thể nói điều này với một cảm xúc 
dạt dào. Và Phêrô, trong Thư thứ nhất, sau khi được thanh 
tẩy, thúc bách chúng ta hãy chăm sóc “đoàn chiên mà Thiên 
Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì 
miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện… không phải vì 
ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. 
Ðừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã 
giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn 
chiên” (1Pr 5,2-3). 

Vâng, trở thành Mục tử nghĩa là mỗi ngày tin vào ân sủng 
và sức mạnh đến với chúng ta từ Thiên Chúa, bất chấp sự yếu 
hèn của chúng ta, để toàn tâm toàn ý mang lấy trách nhiệm 
để bước đi trước đoàn chiên, làm giảm gánh nặng cản trở tinh 
thần mau mắn trong công việc Tông đồ, hay một sự lãnh đạo 
đầy do dự, hầu tiếng nói của chúng ta có thể được nhận ra bởi 
những ai đã đón nhận đức tin cũng như những người “không 
(chưa) thuộc về đàn này” (Ga 10,16). Chúng ta được mời gọi 
để biến giấc mơ của Thiên Chúa trở thành giấc mơ của chúng 
ta, giấc mơ về ngôi nhà của Ngài là Đấng không loại trừ ai, 
như lời tiên trưng của ngôn sứ Isaia (x. Is 2,2-5).

Vì lý do này, trở nên Mục tử cũng có nghĩa là được chuẩn 
bị để bước đi giữa và đàng sau đàn chiên; có khả năng lắng 
nghe những câu chuyện thinh lặng của những người đang 
chịu đau khổ, nâng đỡ bước chân của những người không thể 
tự mình bước đi; nỗ lực xây đắp để đảm bảo và thấm nhuần 
niềm hy vọng. Đức tin của chúng ta sẽ lớn mạnh nhờ việc sẻ 
chia với những người nhỏ bé. Vì thế, chúng ta hãy gạt bỏ mọi 
hình thức ngạo mạn, hầu biết cúi xuống với tất cả những ai 
mà Thiên Chúa trao cho chúng ta chăm sóc.



Phần 5

CÁC KITÔ HỮU  
TOÀN THỜI GIAN



18
Ra khỏi mình

Yết kiến chung, 27 tháng 3 năm 2013

T uần Thánh muốn nói điều gì với chúng ta? Đâu là 
ý nghĩa của việc bước theo Giêsu trong cuộc hành 

trình lên Đồi Canvê, ngang qua Thập Giá và Phục Sinh? 
Trong sứ mạng của mình trên trần gian, Chúa Giêsu đã đi qua 
khắp các nẻo đường của vùng Đất Thánh. Ngài đã gọi mười 
hai con người đơn sơ để họ cùng ở lại với Ngài, để họ cùng 
sẻ chia với Ngài trong cuộc hành trình, và để họ tiếp tục sứ 
mạng của Ngài. Ngài đã chọn họ giữa những người đầy lòng 
tin vào lời Thiên Chúa hứa.

Chúa Giêsu đã chuyện trò với hết thảy mọi người mà 
không có sự phân biệt đối xử: Ngài nói với cả người cao quý 
lẫn kẻ khiêm nhường; Ngài nói với cả anh thanh niên giàu có 
lẫn bà góa phụ nghèo túng; Ngài nói với người khỏe mạnh, 
cũng như người đau yếu; Ngài đã mang đến cho mọi người 
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lòng thương xót và món quà Thiên Chúa. Ngài đã chữa lành, 
ủi an, ôm ấp hết thảy mọi người. Ngài đã ban cho hết thẩy 
chúng ta niềm hy vọng. Ngài đã mang đến cho mọi người sự 
hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn chăm sóc mọi người 
nam cũng như nữ: sự hiện diện của Thiên Chúa như người 
cha nhân từ, và như người mẹ dịu hiền chăm nom từng người 
một trong đàn con cái.

Thiên Chúa không hề chờ đợi chúng ta tìm đến Ngài, mà 
là Chính Ngài tự nguyện đến với chúng ta trước mà không 
tính toán và chẳng hề do dự. Thiên Chúa là vậy. Ngài luôn 
đi bước trước, Ngài đến với chúng ta. Chúa Giêsu sống các 
thực tại hằng ngày của những người dân bình thường nhất: 
Ngài động lòng thương khi đối diện với một đoàn dân như 
một đàn chiên không người chăn dắt; Ngài khóc trước nỗi 
thống khổ của hai chị em Mátta và Maria vì em của họ là 
Ladarô vừa mất; Ngài gọi một người thu thuế trở thành môn 
đệ; và Ngài cũng gánh chịu sự phản bội của một người bạn. 
Chính nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa trao cho chúng ta niềm 
xác tín rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ngài ở giữa chúng 
ta. Đức Giêsu nói về chính Ngài “con chồn có hang, chim 
trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 
20,8). Chúa Giêsu không có nhà cửa, vì nhà của Ngài chính 
là dân chúng, chính chúng ta là nơi Ngài cư ngụ. Sứ mạng 
của Ngài là mở cửa Thiên Chúa cho hết thảy chúng ta, là trở 
thành sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa.

Trong Tuần Thánh, chúng ta sống đỉnh điểm của cuộc 
hành trình này, của kế hoạch yêu thương này, kế hoạch yêu 
thương xuyên suốt chiều dài lịch sử tương quan giữa Thiên 
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Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem để thực 
thi chặng cuối của cuộc hành trình này, và trong chặng cuối 
ấy nó gồm tóm hết mọi hiện hữu của Ngài, đó là tự trao hiến 
hoàn toàn, mà không giữ lại gì cho mình, thậm chí mạng 
sống mình Ngài cũng hiến ban.

Trong Bữa Tối Cuối Cùng, cùng với các môn đệ, Chúa 
Giêsu đã bẻ bánh và trao chén “vì chúng ta”. Con Thiên 
Chúa trao ban chính mình cho chúng ta. Ngài đặt thân Mình 
và Máu của Ngài vào đôi tay chúng ta, để Ngài luôn ở cùng 
chúng ta, để Ngài cư ngụ giữa chúng ta. Và trong Vườn Dầu, 
cũng như trong phiên tòa trước Philatô, Ngài chẳng hề kháng 
cự, tự trao hiến; Chúa Giêsu là vị Tôi Trung đau khổ mà ngôn 
sứ Isaia đã tiên báo, vị Tôi Trung lột trần chính mình cho đến 
chết! (x. Is 53,12).

Chúa Giêsu không hề sống thứ tình yêu dẫn đến một 
sự hiến mạng theo cách thụ động hoặc dẫn đến cái chết như 
một định mệnh. Chắc chắn, Ngài không che giấu nỗi đau 
đớn thẳm sâu thuộc bản tính nhân loại của Ngài khi phải đối 
diện với cái chết bạo tàn, nhưng Ngài đã phó thác với lòng 
tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cha. Chúa Giêsu đã tự nguyện 
giao nộp mình cho sự chết để đáp lại tình yêu của Chúa Cha, 
trong sự hiệp thông trọn vẹn với thánh ý của Cha, để minh 
chứng cho tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Trên Thập 
Giá, Chúa Giêsu “là Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì 
tôi” (Gl 2,20). Thế nên mỗi người chúng ta có thể nói: “Chúa 
Giêsu đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi”. Mỗi người chúng 
ta có thể nói tất cả điều này là “vì tôi”. 
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“Tất cả những điều này là vì tôi”, có nghĩa là gì? Thưa, 
nó có nghĩa rằng đây cũng chính là con đường của bạn, của 
tôi, và của chúng ta. Sống Tuần Thánh bước theo Chúa Giêsu 
không chỉ đơn thuần bằng cảm xúc của tâm hồn; sống Tuần 
Thánh bước theo Chúa Giêsu muốn nói đến việc học ra khỏi 
chính cái tôi của mình, để bước vào cuộc gặp gỡ với những 
người khác, để bước tới những vùng ngoại biên cuộc sống, 
để trở thành người tiên phong đến với những người anh chị 
em của chúng ta, đặc biệt là những người xa xôi nhất, những 
người bị lãng quên, những người đang cần nhất sự thấu hiểu, 
niềm ủi an cũng như sự giúp đỡ. Có một nhu cầu khẩn thiết 
cần mang đến sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu từ bi 
và giàu lòng yêu thương!

Sống Tuần Thánh là đi vào trong luận lý (lôgíc) của 
Thiên Chúa, luận lý của Thập Giá, mà vốn dĩ không phải là 
luận lý của đau khổ và Thập Giá nhưng đúng hơn là luận lý 
của tình yêu và món quà là chính bản thân mình, một món 
quà trao ban sự sống. Đó là đi vào trong luận lý của Tin 
mừng. Bước theo Chúa, đồng hành với Đức Kitô và ở lại với 
Ngài, đòi hỏi “ra khỏi mình”, đòi hỏi chúng ta phải “đi ra”, ra 
khỏi mình, ra khỏi lối sống đức tin mệt mỏi và nhàm chán, ra 
khỏi cám dỗ khép mình lại trong khuôn khổ của chính mình 
và rốt cuộc là khép kín với chiều kích hoạt động đầy sáng tạo 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đi ra khỏi mình để đến với 
chúng ta và ở giữa chúng ta, Ngài đã cắm lều ở giữa chúng 
ta để mang chúng ta đến với lòng thương xót của Thiên Chúa 
vốn cứu độ và trao ban cho chúng ta niềm hy vọng. Cả chúng 
ta nữa, nếu chúng ta muốn theo Ngài và ở lại với Ngài, chúng 
ta không được hài lòng với việc ở lại trong chuồng của 99 
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con chiên, mà chúng ta cần phải “đi ra”, để cùng với Ngài 
tìm kiếm con chiên lạc, con chiên ở xa nhất. Anh chị em hãy 
nhớ rằng, hãy ra khỏi mình, như Đức Giêsu, như Thiên Chúa 
đã đi ra khỏi mình nơi Đức Giêsu, và Đức Giêsu đã ra khỏi 
mình vì chúng ta. 

Một vài người có thể nói với tôi: “Nhưng thưa cha, con 
không có thời gian”, “con còn nhiều điều để làm”, “thật là 
khó khăn”, “con có thể làm được gì với sức mọn hèn của 
con”, cả với tội của con và biết bao nhiêu điều? Chúng ta 
thường hài lòng với vài kinh nguyện, tham dự thánh lễ Chúa 
Nhật lơ đãng và không thường xuyên, vài cử chỉ bác ái, 
nhưng không có can đảm để “ra khỏi” mình để mang Chúa 
Kitô đến với người khác. Chúng ta phần nào giống như thánh 
Phêrô. Vừa khi Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn, về cái chết 
và sống lại, về sự tự hiến mình, về tình yêu dành cho mọi 
người, Thánh Tông đồ kéo Đức Giêsu ra một nơi và trách cứ 
Ngài. Điều mà Đức Giêsu nói làm đảo lộn kế hoạch của ông 
nên dường như không thể chấp nhận được. Điều ngài nói gây 
khó khăn cho những điều chắc chắn mà ông đã xây đắp, ý 
niệm của ông về Đấng Mêsia. Và Chúa Giêsu nhìn các môn 
đệ và nói với Phêrô bằng một lời nghiêm khắc nhất trong Tin 
mừng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Ta! Vì con không suy 
nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng theo người phàm” (Mt 8,33), 
Thiên Chúa luôn suy nghĩ với lòng thương xót: Ngài là Cha 
đầy lòng thương xót!

Thiên Chúa suy nghĩ như người Cha chờ đợi con trở về 
và khi đi ra vừa gặp đứa con trở về, ông nhận ra nó khi nó 
còn ở đàng xa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi ngày 
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người cha đều đi xem người con có trở về nhà hay không. 
Đây chính là Thiên Chúa đầy lòng thương xót của chúng ta. 
Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa chờ con mỗi ngày từ trên 
sân thượng của nhà Người; Thiên Chúa suy nghĩ như người 
Samaritano không chỉ đến gần người bị nạn, cảm thương 
anh, hoặc bỏ đi sang phía khác, nhưng cứu giúp người ấy mà 
không mong nhận lại gì, không hỏi xem đó là người Do thái 
hay dân ngoại, là người Samaritanô, người giàu có hay người 
nghèo: Không hỏi gì cả. Không yêu cầu gì cả. Ông cứu giúp 
ngay: Thiên Chúa là vậy đó. Thiên Chúa suy nghĩ như người 
Mục tử hiến mạng sống mình để bảo vệ và cứu đoàn chiên”. 

Tuần Thánh là một thời điểm ân phúc mà Chúa ban cho 
chúng ta để mở cửa tâm hồn của chúng ta, mở cửa cuộc sống, 
mở cửa các giáo xứ, các phong trào, hội đoàn của chúng 
ta - mà đáng tiếc thay khi có biết bao nhiêu nhà thờ đóng 
kín. Nơi các giáo xứ, các phong trào và hội đoàn, chúng ta 
được mời gọi để ra đi để gặp gỡ người khác, đến bên cạnh 
họ để mang ánh sáng và niềm vui đức tin của chúng ta. Phải 
“đi ra” luôn luôn! Chúng ta hãy làm điều này với tình yêu 
thương và sự dịu hiền của Thiên Chúa, trong niềm tôn trọng 
và kiên nhẫn, biết rằng chúng ta đặt tay, chân, con tim chúng 
ta, nhưng chính Thiên Chúa hướng dẫn chúng và làm cho 
mỗi hoạt động của chúng ta được phong phú.



19
Bước đi

Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô  
dành cho các Giáo sĩ thuộc Tổng Giáo phận Rufino  

ở Assisi, 4 tháng 10 năm 2013

Bước đi là một từ tôi rất thích khi nghĩ về một Kitô 
hữu và về Giáo hội. […] Tôi nghĩ đây quả là một 

kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà chúng ta có: thuộc về một 
dân đang bước đi, đang tiến bước qua lịch sử cùng với Thiên 
Chúa chúng ta, Đấng bước đi giữa chúng ta! Chúng ta không 
lạc lõng; chúng ta không bước đi một mình. Chúng ta là một 
phần của đàn chiên Đức Kitô cùng nhau bước đi. 

Ở đây tôi nghĩ anh em không chỉ là những Linh mục, 
hãy cho phép tôi đặt mình vào trong đoàn của anh em. Có gì 
đẹp hơn việc chúng ta cùng bước đi với dân chúng ta! Điều 
này thật dễ thương! Khi tôi nghĩ về các vị linh mục quản xứ, 
những người biết tên những người giáo dân trong giáo xứ, đi 
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thăm viếng họ. Có một vị linh mục đã nói với tôi: “Con còn 
biết cả tên của những chú chó của mỗi gia đình”. Các cha 
ấy thậm chí còn biết đến tên của những chú chó! Điều này 
thật dễ thương làm sao! Có điều gì đẹp hơn những điều này 
chăng? Tôi thường lặp đi lặp lại: bước đi với dân của chúng 
ta, đôi khi phía trước, đôi lúc phía sau, và lúc khác lại ở giữa 
dân. Chúng ta bước đi trước để hướng dẫn cộng đoàn, ở giữa 
để khuyến khích và hỗ trợ, và lùi lại phía sau để những người 
bị bỏ lại đàng sau không bị bỏ rơi và cũng là để nối kết mọi 
người. Cũng có một lý do khác nữa: vì dân của chúng ta có 
một “cái mũi”! Dân có thể đánh hơi, khám phá ra những con 
đường mới để bước đi; họ có sensus fidei (cảm thức đức tin), 
như các thần học gia vẫn thường gọi. Có điều gì đẹp hơn điều 
này chăng? […]

Nhưng điều quan trọng nhất là bước đi cùng nhau để 
cùng nhau làm việc, giúp đỡ nhau, xin sự tha thứ, ý thức lỗi 
lầm của người khác và cầu xin sự tha thứ, và cũng là để chấp 
nhận lời xin lỗi của người khác bằng cách tha thứ cho họ - 
điều này thật quan trọng biết mấy! Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ 
về những đôi vợ chồng đã kết hôn mà tách rời sau nhiều năm. 
“Ôi… không, chúng ta không hiểu nhau, chúng ta để cho mọi 
thứ buông trôi.” Có lẽ, đôi khi chúng ta không biết xin sự 
tha thứ đúng lúc. Có lẽ đôi khi chúng ta không biết cách tha 
thứ. Và tôi luôn khuyên các cặp mới cưới rằng: “Hãy tranh 
luận bao nhiêu tuỳ thích. Nếu các dĩa bay, cứ để chúng bay. 
Nhưng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà quên làm lành! 
Đừng bao giờ! Và nếu những người đã kết hôn học để nói, 
‘xin lỗi, tôi mệt mỏi quá”, hay chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi, đây 
là sự bình an. Rồi hãy tiếp tục sống ngày kế tiếp. Đây là một 
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bí mật nhỏ dễ thương và nó giúp tránh đi những vết thương 
chia lìa. Điều quan trọng là bước đi trong sự hiệp nhất, không 
chạy nhanh về phía trước, cũng không hoài niệm về quá khứ. 
Và trong khi anh em bước đi, anh em nói chuyện, hiểu biết 
lẫn nhau, anh em nói cho người khác biết về mình, anh em 
lớn lên như một gia đình. Ở đây, chúng ta hãy tự hỏi: chúng 
ta bước đi như thế nào? Giáo phận của chúng ta bước đi như 
thế nào? Có cùng nhau bước đi không? Và tôi đang làm gì để 
Giáo phận tôi bước đi trong sự hiệp nhất đích thực?



20
Mang lấy Thập giá

Bài giảng trong Chúa Nhật Lễ lá, 24 tháng 5 năm 2013

C húa Giêsu vào Giêrusalem. Đám đông và các môn 
đệ đồng hành với Ngài trong bầu khí lễ hội, họ 

trải áo trước mặt Ngài, nói với nhau về những điều kỳ diệu 
mà Ngài đã thực hiện, với những lời tán tụng cao rao: “Chúc 
tụng Đức Vua Đấng Nhân Danh Chúa mà đến! Bình an trên 
cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!” (Lc 19,38).

Đám đông nhảy mừng, ngợi khen, chúc tụng, an vui 
trong một bầu khí hoan lạc. Chúa Giêsu đã làm dấy lên 
những niềm hy vọng lớn, đặc biệt trong trái tim của những 
người đơn sơ, khiêm nhường, những người nghèo, bị lãng 
quên, những người chẳng đáng kể gì trong con mắt của thế 
gian. Người hiểu những đau khổ của kiếp người, Người đã tỏ 
lộ dung nhan lòng thương xót của Thiên Chúa, Người đã cúi 
xuống để chữa lành thân thể và tâm hồn. 
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Bây giờ, Người đang tiến vào thành Thánh! Đây là Giêsu! 
Đây chính là trái tim nhìn đến tất cả chúng ta, nhìn đến mọi 
bệnh tật và tội lỗi của chúng ta. Tình yêu của Chúa Giêsu 
cao cả nhường nào. Người vào Giêrusalem với tình yêu này 
và đang nhìn đến tất cả chúng ta. Đó là một cảnh tuyệt diệu, 
chan hoà ánh sáng - ánh sáng tình yêu của Chúa Giêsu, tình 
yêu của Thánh tâm Ngài - của niềm vui và hoan lạc.

Đầu Thánh Lễ hôm nay, chúng ta đã lặp lại tất cả những 
điều này. Chúng ta đã phất cao những cành lá cọ và ô-liu. 
Chúng ta cũng chào đón Chúa Giêsu, chúng ta cũng bày tỏ 
niềm vui của chúng ta được đồng hành với Ngài, niềm vui 
biết rằng Ngài đang gần gũi chúng ta, hiện diện trong chúng 
ta và giữa chúng ta như một người bạn thân, một người anh 
em, và cũng là một vị vua: nghĩa là, như một ngọn hải đăng 
soi sáng đời ta. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài tự 
hạ mình để sánh bước với chúng ta. Ngài là người bạn của 
chúng ta, người anh em của chúng ta. Ngài soi sáng chúng ta 
trên cuộc hành trình. Và vì thế hôm nay, chúng ta chào đón 
Ngài. Và như thế từ đầu tiên mà tôi muốn nói với anh chị em 
là “niềm vui”! Đừng là những người nam nữ buồn sầu: một 
Kitô hữu không bao giờ được buồn! Không bao giờ buông 
mình trong chán nản! Niềm vui của chúng ta không phải là 
nỗi hân hoan vì có nhiều của cải, nhưng vì đã gặp được một 
Nhân Vật là Chúa Giêsu, niềm vui của chúng ta bùng lên 
khi biết rằng chúng ta không bao giờ đơn côi, ngay cả trong 
những thời khắc khó khăn, ngay cả khi hành trình đời ta vấp 
phải những vấn nạn và thử thách xem chừng không vượt 
qua nổi, và chồng chất hết khó khăn này đến thử thách khác! 
Chính khi ấy kẻ thù xông đến, ma quỷ hiện ra, ngụy trang 
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dưới dạng thiên thần buông lời quỷ quyệt quyến rũ. Đừng 
nghe những lời ấy! Nhưng hãy tiến bước theo Chúa Giêsu!

Chúng ta đồng hành, chúng ta cùng đi với Chúa Giêsu, 
nhưng trên tất cả, chúng ta biết rằng: Người đồng hành với 
chúng ta và mang vác chúng ta trên vai Người. Đây là niềm 
vui của chúng ta. Đây là niềm hy vọng mà chúng ta phải 
mang đến cho thế giới này. Chúng ta hãy mang niềm vui đức 
tin đến cho tất cả mọi người! Chúng ta đừng để bị cướp đi 
niềm hy vọng! Chúng ta đừng để bị tước mất niềm hy vọng! 
Một niềm hy vọng chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta!

Tại sao Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem? Hoặc đúng 
hơn: Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem như thế nào? Đoàn 
lũ dân chúng ca ngợi Ngài là Vua. Và Ngài không phủ nhận 
điều đó, Ngài không bảo họ phải im lặng (x. Lc 19,39-40). 
Nhưng Chúa Giêsu là Vua kiểu nào đây? Chúng ta hãy quan 
sát Người: Ngài đang cưỡi trên một con lừa, Ngài không 
đi kèm với triều đình, Ngài không được bao quanh bởi một 
đội quân biểu tượng của quyền lực. Ngài được đón nhận bởi 
những con người khiêm tốn, dân dã đơn sơ, là những người 
cảm nhận được những gì sâu xa hơn nơi Chúa Giêsu, những 
người có ý thức đức tin rằng “Đây là Đấng Cứu Độ”. Chúa 
Giêsu không vào thành Thánh để nhận được các danh hiệu 
dành cho các vị vua trần thế, dành cho những người có quyền 
uy, hay cho những nhà cai trị, Người vào thành để bị đánh 
đòn, bị xúc phạm và chà đạp, như tiên tri Isaiah đã tiên báo 
trong bài đọc thứ nhất (x. Is 50,6). Ngài đi vào để nhận được 
mão gai, vương trượng, và một cẩm bào màu tím, vương 
quyền của Ngài trở thành một đối tượng chế nhạo. Ngài vào 
thành để vác thập giá gỗ nặng nề lên đồi Canvê. Và điều này 
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mang lại cho chúng ta từ thứ hai: “Thánh Giá”. Chúa Giêsu 
vào thành Giêrusalem để chết trên Thập giá. Và chính nơi ấy, 
vương quyền của Ngài chiếu tỏa trong dạng thức của Thiên 
Chúa: ngai vàng của triều đại Ngài là gỗ Thánh Giá! Tôi nghĩ 
đến những gì Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã từng nói 
với các vị Hồng Y: Anh em là hoàng tử nhưng là hoàng tử 
của một vị vua bị đóng đinh trên Thánh Giá, là ngai toà của 
Chúa Kitô. Chúa Giêsu tự chấp nhận vác lấy như vậy… Tại 
sao lại là Thánh Giá? Chúa Giêsu tự nguyện vác lấy những 
xấu xa, bẩn thỉu, tội lỗi của thế giới, bao gồm cả tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài tẩy sạch bằng Máu mình, với lòng thương 
xót và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn xung 
quanh: có bao nhiêu vết thương giáng xuống trên nhân loại 
do bởi tội lỗi! Chiến tranh, bạo lực, xung đột kinh tế giáng 
xuống những người yếu nhất; và sự tham lam tiền bạc, điều 
mà chẳng có ai có thể mang theo mình, phải bỏ lại tất cả. Bà 
tôi thường nói với con cháu rằng ‘không tấm vải liệm nào có 
túi’. Lòng tham tiền bạc, quyền lực; sự băng hoại, chia rẽ là 
những tội ác chống lại sự sống của con người và chống lại kỳ 
công sáng tạo! Và mỗi người chúng ta biết rõ tội riêng của 
chúng ta: không kính mến Chúa, không yêu mến tha nhân và 
toàn thể thụ tạo. Chúa Giêsu trên thập giá cảm thấy sức nặng 
của sự dữ, và với sức mạnh từ tình yêu Thiên Chúa, Ngài 
đánh bại tội lỗi bằng sự phục sinh của Ngài. Đây là điều thiện 
hảo mà Chúa Kitô mang đến cho tất cả chúng ta từ Thánh 
Giá, là ngai vàng của Ngài. Thánh Giá khi được đón nhận bởi 
tình yêu không dẫn đến nỗi buồn, nhưng là niềm vui! Niềm 
vui được cứu độ và thực hiện một ít những gì Chúa đã làm 
trong ngày Ngài chịu nạn.
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Loan báo Tin mừng

Yết kiến chung, 22 tháng 5 năm 2013

Truyền giảng Tin mừng là sứ mạng của Giáo hội. Đó 
không phải chỉ là của vài người, mà là của tôi, của 

bạn, của chúng ta. Tông đồ Phaolô đã kêu lên: “Khốn cho 
tôi nếu không rao giảng Tin mừng” (1Cr 9,16). Mỗi người 
phải là người loan báo Tin mừng, nhất là bằng cuộc sống của 
chúng ta! Đức Phaolô VI nêu bật rằng “rao giảng Tin mừng... 
là ơn thánh và là ơn gọi riêng của Giáo hội, là căn tính sâu xa 
nhất của Giáo hội. Giáo hội hiện hữu để rao giảng Tin mừng” 
(Tông huấn Evangelii nuntiandi, số14).

Ai là động lực đích thật của việc loan báo Tin mừng 
trong đời sống chúng ta và trong Giáo hội? Đức Phaolô VI đã 
viết một cách rõ ràng rằng: “Chính Chúa Thánh Thần, ngày 
nay cũng như trong thời đầu tiên của Giáo hội, hoạt động nơi 
mỗi một người loan báo Tin mừng, là những người để cho 
Chúa Thánh Thần chiếm hữu và hướng dẫn mình. Ngài gợi 
lên cho họ các lời mà một mình họ không thể tìm ra, đồng 
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thời bằng cách chuẩn bị tâm hồn của người lắng nghe để họ 
rộng mở và tiếp nhận Tin mừng và Nước Chúa được loan 
báo” (Ibid, 75). Như vậy để loan báo Tin mừng một lần nữa 
cần phải rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà 
không sợ hãi điều Ngài đòi hỏi và nơi Ngài dẫn chúng ta tới. 
Chúng ta hãy tín thác nơi Ngài! Ngài sẽ làm cho chúng ta có 
khả năng sống và làm chứng cho đức tin của chúng ta, và sẽ 
soi sáng con tim của những người chúng ta gặp gỡ.

Đó đã là kinh nghiệm trong ngày lễ Ngũ Tuần: khi các 
Tông đồ hiệp nhất với Mẹ Maria trong Nhà Tiệc Ly, xuất 
hiện các hình như lưỡi lửa chia ra và đậu trên từng vị, và tất 
cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và họ bắt đầu nói các 
tiếng nói khác, trong phương thế Thần Khí ban cho họ quyền 
diễn tả” (Cv 2,3-4). Chúa Thánh Thần khi xuống trên các 
Tông đồ, khiến cho các vị đi ra khỏi căn phòng trong đó họ 
đã đóng kín vì sợ hãi, Người làm cho họ ra khỏi chính mình, 
biến đổi họ thành những người loan báo Tin mừng và chứng 
nhân “các kỳ công của Thiên Chúa” (c. 11). Và sự biến đổi 
do Chúa Thánh Thần đã làm phản ánh trên đám đông chạy 
đến xuất phát “từ mọi dân nước dưới bầu trời” (c. 5), bởi vì 
mỗi người lắng nghe các lời của các Tông đồ như thể là được 
nói “trong tiếng nói của họ” (c. 6).

Đây là một trong những hiệu quả quan trọng đầu tiên 
trong hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn và 
linh hoạt /việc loan báo Tin mừng: đó là sự hiệp nhất, sự hiệp 
thông. Tại Babel, theo trình thuật Kinh thánh, đã bắt đầu sự 
chia rẽ giữa các dân tộc và sự lẫn lộn các tiếng nói, hậu quả 
của hành động ngạo mạn kiêu căng của con người muốn xây 
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dựng với sức riêng của mình, không có Thiên Chúa, một 
“kinh thành và một cái tháp có đỉnh chạm tới trời” (St 11,4).

Vào lễ Ngũ Tuần, các chia rẽ đó được vượt thắng. Không 
còn kiêu căng đối với Thiên Chúa nữa, cũng không còn có sự 
khép kín đối với nhau nữa, nhưng có sự rộng mở cho Thiên 
Chúa, có việc đi ra để loan báo Lời Người: một ngôn ngữ 
mới, ngôn ngữ của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ 
vào con tim của chúng ta (x. Rm 5,5); một ngôn ngữ mà tất 
cả mọi người đều hiểu, và một khi tiếp nhận có thể diễn tả ra 
trong cuộc sống và mọi nền văn hóa. 

Ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, ngôn ngữ của Tin mừng 
là ngôn ngữ của sự hiệp thông, mời gọi vượt thắng các khép 
kín và thờ ơ, các chia rẽ và chống đối nhau. Chúng ta tất cả 
phải tự hỏi: tôi đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn như 
thế nào, để chứng tá đức tin của tôi là chứng tá của sự hiệp 
nhất và sự hiệp thông? Tôi có đem lời hòa giải và tình yêu là 
Tin mừng tới cho các môi trường nơi tôi sống hay không? Đôi 
khi xem ra người ta lặp lại điều đã xảy ra với tháp Babel: đó 
là các chia rẽ, không có khả năng hiểu nhau, tranh giành, ghen 
tương, ích kỷ. Đem Tin mừng là loan báo và sống, bắt đầu 
bằng chính chúng ta trước, sự hòa giải, tha thứ, hòa bình, hiệp 
nhất, tình yêu, mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. 
Chúng ta hãy nhớ lại các lời của Chúa Giêsu: “Từ điều này tất 
cả mọi người sẽ nhận biết rằng các con là môn đệ của Thầy: 
nếu các con yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).

Yếu tố thứ hai là ngày lễ Ngũ Tuần. Thánh Phêrô, được 
tràn đầy Thánh Thần, đứng lên “cùng với mười một Tông 
đồ”, “lớn tiếng” (Cv 2,14) và “thẳng thắn” (c. 29) loan báo 



124 Giaùo hoäi giaøu loøng thöông xoùt

tin vui của Chúa Giêsu, là Đấng đã hiến mạng sống mình để 
cứu độ chúng ta và Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. 
Đó là một hiệu quả khác nữa của hành động của Chúa Thánh 
Thần: lòng can đảm loan báo sự mới mẻ của Tin mừng của 
Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, với sự thẳng thắn, lớn tiếng, 
trong mọi thời và ở mọi nơi. Và điều này cũng xảy ra ngày 
nay đối với Giáo hội và mỗi người trong chúng ta: từ lửa 
của lễ Ngũ Tuần, từ hành động của Chúa Thánh Thần luôn 
luôn tỏa rạng các năng lực mới của sứ mệnh, các con đường 
mới giúp loan báo sứ điệp cứu rỗi, và lòng can đảm mới để 
loan báo Tin mừng. Chúng ta đừng bao giờ khép kín với 
hoạt động này! Chúng ta hãy sống Tin mừng với lòng khiêm 
tốn và can đảm! Chúng ta hãy làm chứng cho sự mới mẻ, 
niềm hy vọng, niềm vui mà Chúa đem đến trong cuộc sống. 
Chúng ta hãy cảm nhận trong mình “sự dịu ngọt và niềm vui 
ủi an của việc loan báo Tin mừng” (Phaolo VI, Evangelii 
nuntiandi, 80). Vì việc loan báo Tin mừng, việc công bố về 
Đức Giêsu trao ban cho chúng ta niềm vui. Trái lại, sự ích kỷ 
khiến chúng ta cay đắn g, buồn sầu, nó kéo chúng ta xuống. 
Việc loan báo Tin mừng nâng chúng ta lên.

Tôi muốn đề cập đến yếu tố thứ ba, một yếu tố rất quan 
trọng: Một cuộc tân phúc Âm hoá, một Giáo hội loan báo Tin 
mừng phải luôn luôn khởi đi từ lời cầu nguyện, từ việc xin 
lửa của Chúa Thánh Thần như các Tông đồ trong Nhà Tiệc 
Ly. Chỉ có tương quan trung thành và sâu đậm với Thiên 
Chúa cho phép ra khỏi các khép kín và loan báo Tin mừng 
với sự thẳng thắn. Không có lời cầu nguyện, hoạt động của 
chúng ta trở thành trống rỗng và việc loan báo của chúng ta 
không có hồn, không được linh hoạt bởi Thần Khí.



Phần 6

NGƯỜI MỤC TỬ 
MANG MÙI CỦA  

ĐÀN CHIÊN
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Trở nên người Mục tử

Lời Huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho các Tân Giám mục  
tham dự hội nghị, 19 tháng 9 năm 2013

“A nh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa 
đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không 

phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên 
Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì 
lòng nhiệt thành tận tụy.” (1Pr 5,2). Ước gì những lời này của 
Thánh Phêrô được ghi khắc trong trái tim của anh em! Chúng 
ta được mời gọi và được thánh hiến để trở thành những mục 
tử, không phải là những mục tử do mình tự đặt lên, mà là do 
chính Chúa, và không phải là để được phục vụ mà là để phục 
vụ đàn chiên được trao phó cho chúng ta, để phục vụ cho đến 
mức trao hiến cả mạng sống mình như Đức Kitô, vị Mục Tử 
nhân lành (x. Ga 10,11).
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Khi nói “chăn chiên là thường xuyên và ngày ngày chăm 
sóc các con chiên của mình” (Vat. II, Lumen gentium, 27), 
điều đó có nghĩa là gì? Có 3 tư tưởng ngắn gọn. Chăn chiên 
có nghĩa là đón tiếp chiên cách nhã nhặn, cùng đồng hành 
với đàn chiên, ở lại với đàn chiên. Đón tiếp, đồng hành, ở lại. 

1. Đón tiếp cách nhã nhặn. Ước gì trái tim anh em bao 
la đủ để có thể đón tiếp tất cả mọi người nam cũng như nữ 
mà anh em sẽ gặp gỡ trong suốt những ngày đời của anh 
em, những người mà anh em sẽ đi tìm kiếm trên những nẻo 
đường trong các xứ đạo và trong mỗi cộng đoàn mà anh em 
phục vụ. Ngay từ bây giờ, anh em hãy tự hỏi: những người 
sẽ đến gõ cửa nhà tôi, họ sẽ làm thế nào để tìm ra được cửa? 
Nếu họ tìm thấy cửa mở, thông qua cung cách tiếp đón chân 
tình và cởi mở của anh em, hẳn họ sẽ cảm nghiệm được tâm 
tình phụ tử của Thiên Chúa và họ sẽ hiểu ra rằng Giáo hội 
vốn là một người mẹ hiền luôn nghênh đón và yêu thương tất 
cả mọi đứa con của mình. 

2. Cùng đồng hành với đàn chiên. Đón tiếp nhã nhặn, 
cùng đi. Đón tiếp tất cả mọi người để cùng đi với họ. Giám 
mục đồng hành với và giữa đàn chiên của mình. Điều đó 
muốn nói lên rằng phải cùng lên đường với các tín hữu của 
mình và với tất cả những ai sẽ tìm đến với anh em, bằng cách 
chia sẻ niềm vui và hy vọng của họ, những khó khăn và đau 
khổ của họ, như những người anh em và như những người 
bạn hữu, nhưng còn hơn thế nữa, như những người cha có 
thể lắng nghe, thấu hiểu, giúp đỡ và hướng dẫn. Cùng bước 
đi đòi phải có tình yêu, và công việc phục vụ của chúng ta 
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là một thứ phục vụ của tình yêu, điều mà Thánh Augustino 
gọi là amoris officium (In Io. Ev. Tract. 123, 5: PL 35, 1967).

a. Và khi anh em bước đi, tôi muốn nhắc nhở anh em về 
tình yêu thương đối với các linh mục của anh em. Các linh 
mục là người lân cận gần nhất của anh em; linh mục là người 
lân cận đầu tiên của Giám mục - hãy yêu thương người lân 
cận, thế mà người lân cận đầu tiên của anh em đó là linh mục 
- người cộng tác viên không thể thiếu, người mà anh em cần 
phải tìm kiếm ở họ lời khuyên và sự giúp đỡ, người mà anh 
em cần chăm sóc như một người cha, một người anh em và 
một người bạn. Một trong những bổn phận ưu tiên của anh 
em là phải chăm lo đời sống thiêng liêng cho Linh mục đoàn, 
nhưng đừng quên những nhu cầu nhân bản của mỗi người, 
nhất là trong những khoảnh khắc tế nhị và quan trọng trong 
tác vụ và trong đời sống của họ. Thời giờ mà anh em dành 
cho các linh mục của mình không bao giờ lãng phí! Anh em 
hãy đón tiếp các linh mục của mình khi họ xin gặp anh em; 
anh em đừng bao giờ bỏ qua một cuộc gọi nào của anh em 
linh mục mà không được trả lời. Khi giảng phòng cho các 
linh mục, tôi thường nghe các ngài nói - tôi chẳng biết có 
thực đúng hay không, nhưng trong đời mình tôi vẫn thường 
nghe điều đó - “Thế đấy! Tôi đã gọi cho Đức Giám mục 
nhưng thư ký của ngài nói với tôi ngài không có thời giờ để 
tiếp tôi!” Và điều đó cứ tiếp diễn tháng này qua tháng nọ. Tôi 
chẳng biết điều đó có đúng thực như vậy chăng. Nhưng, nếu 
một vị linh mục gọi cho Giám mục của mình, thì ngay hôm 
đó, hay cùng lắm là ngày hôm sau cần có một cuộc gọi: “Tôi 
nghe đây, cha cần gì? Lúc này, tôi chưa thể tiếp cha được, 
nhưng chúng ta hãy sắp xếp một cuộc hẹn”. Xin anh em, hãy 
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làm sao để vị linh mục đó cảm thấy cha ngài đang trả lời cho 
ngài. Nếu không, vị linh mục đó có thể nghĩ: “Thế đấy, ông 
Giám mục này chẳng quan tâm; ông ấy không phải là một 
người cha, mà chỉ là một ông thủ trưởng!” Anh em hãy nghĩ 
kỹ điều đó. Đây mới là một giải pháp tốt: khi có một anh em 
linh mục gọi tới, nếu ngay ngày hôm đó không thể trả lời 
được, thì hãy trả lời ít ra là ngày hôm sau. Và rồi hãy xem 
khi nào thì có thể gặp gỡ ngài. Hãy không ngừng gần gũi và 
thường xuyên tiếp xúc với các anh em linh mục của mình. 

b. Và rồi hãy thường xuyên hiện diện trong giáo phận 
của mình. Trong bài giảng Thánh lễ truyền dầu năm nay, tôi 
đã có nói rằng các mục tử phải mang trong mình “mùi của 
chiên”. Anh em hãy là những mục tử mang mùi đàn chiên 
của mình, hãy hiện diện giữa dân của mình như Đức Giêsu, 
vị Mục Tử Nhân Lành. Sự hiện diện của anh em không phải 
là điều gì thứ yếu mà là điều không thể thay thế. Hiện diện! 
Chính dân chúng đòi hỏi điều đó, họ muốn thấy vị Giám mục 
của mình đồng hành với họ, gần gũi với họ. Dân chúng cần 
vị Giám mục của mình để sống và để hít thở! Anh em đừng 
khép kín lại nơi chính mình! Anh em hãy bước đi với các 
tín hữu của mình, kể cả những vùng ngoại biên của các giáo 
phận, và nơi tất cả những ai ở “ngoại biên của cuộc sống” nơi 
đầy rẫy những khổ đau, cô đơn, nơi mà có những con người 
không còn là người. Hiện diện mục vụ có nghĩa là đồng hành 
với Dân Thiên Chúa: đó là đi trước để chỉ đường, chỉ lối; đi 
ở giữa để tăng cường sự hiệp nhất; đi sau để không ai bị bỏ 
lại đàng sau, nhưng nhất là để đánh hơi nơi dân Thiên Chúa 
hầu có thể tìm ra được những con đường mới mẻ. Một Giám 
mục sống giữa các con chiên của mình mới có được đôi tai 
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có khả năng nghe ngóng “điều mà Thần Khí muốn nói với 
các Giáo hội” (Kh 2,7), và mới có khả năng nghe được “tiếng 
nói của đàn chiên”. Ở đây, ta còn phải kể đến vai trò của các 
tổ chức cấp giáo phận vẫn đang nỗ lực cố vấn cho Giám mục 
của mình, nhờ đó tạo ra được một bầu khí đối thoại thẳng 
thắn và xây dựng. Người ta không thể tưởng tượng được một 
vị Giám mục mà lại không có những cơ cấu tổ chức cấp giáo 
phận: như Hội đồng linh mục, Ban tư vấn, Hội đồng mục vụ, 
Hội đồng kinh tế tài chính. Điều đó muốn nói lên rằng đúng 
là người ta đang ở với dân mình. Sự hiện diện mục vụ như 
thế sẽ cho phép anh em biết được nền văn hóa, những thói 
quen, những tập tục, biết được gia sản thánh thiện phong phú 
nơi vùng đất mà anh em đang phục vụ một cách ngọn nguồn. 
Hãy dìm mình vào trong đàn chiên! 

c. Và nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm điều này: đó là 
ước gì cung cách phục vụ đàn chiên của anh em là cung cách 
khiêm tốn, tôi muốn nói về lối sống khắc khổ và điều thiết 
yếu. Tôi xin anh em, là những mục tử, chúng ta không phải 
là những con người “mang tâm lý của những ông hoàng” - 
xin anh em, đừng là những con người tham vọng, người đã 
kết hôn với Giáo hội này mà vẫn còn mơ mộng một Giáo hội 
khác xinh đẹp hơn và giàu có hơn. Đây quả là một chuyện 
động trời! Nếu có một người nào đó đến xưng tội với anh em 
và thưa: “Thưa Cha, con đã có vợ, con vẫn đang sống với 
vợ con, nhưng con vẫn đang nhìn ngắm một người phụ nữ 
khác đẹp hơn vợ con: đó là một tội phải không, thưa Cha? 
Tin mừng nói: đó là tội ngoại tình. Liệu có một thứ tội ngoại 
tình thiêng liêng chăng”? Tôi cũng chẳng biết nữa, anh em 
hãy suy nghĩ kỹ về điều đó xem. Đừng chờ đợi một Giáo 
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hội khác xinh đẹp hơn, có tầm vóc quan trọng hơn, giàu có 
hơn. Anh em hãy cảnh giác đừng sa vào tinh thần duy chức 
nghiệp! Đó là một chứng ung thư! Chúng ta là những thầy 
dạy và là những nhà giáo dục dân chúng ta không chỉ bằng 
lời nói mà còn, và trên hết, là bằng chứng tá cụ thể của đời 
sống chúng ta. Công bố đức tin đòi chúng ta phải sống điều 
mình giảng dạy. Sứ mạng và đời sống không thể tách rời 
nhau (x. Gioan Phaolô II, Pastores gregis, 31). Đây là một 
câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra cho mình mỗi ngày: Tôi 
có thực hành điều tôi giảng dạy không?

3. Đón tiếp, đồng hành. Và yếu tố thứ ba cũng là sau 
cùng: ở lại với đàn chiên của mình. Tôi đang đề cập đến 
sự ổn định, vốn có hai khía cạnh rõ ràng: “ở lại” trong giáo 
phận của mình, và ở lại trong giáo phận “này”, như tôi đã 
nói, không tìm cách thay đổi hay để được thăng quan tiến 
chức. Trong tư cách là mục tử, người ta không thể thực sự 
biết rõ về đàn chiên mình - đi trước, đi giữa hay đi đàng sau 
đoàn chiên, chăm sóc đàn chiên qua việc giảng dạy, qua việc 
cử hành các Bí tích và chứng tá đời sống - nếu như người ta 
không ở lại trong giáo phận của mình. Theo nghĩa này, công 
đồng Trentô vẫn còn rất hợp thời: sự thường trú. Thời đại 
chúng ta cho phép chúng ta dễ dàng đi du lịch, di chuyển 
từ chỗ này qua chỗ nọ, thời đại mà người ta có thể tương 
quan được với nhau rất nhanh, thời đại internet. Nhưng qui 
luật thường trú cổ xưa ấy không lỗi thời! Quy luật ấy vẫn 
còn rất cần thiết cho việc điều hành mục vụ tốt (Directoire 
Apostolorum Successores, 161). Dĩ nhiên, việc lưu tâm đến 
nhu cầu của các Giáo hội khác và Giáo hội hoàn vũ, anh 
em có thể vắng mặt khỏi giáo phận của mình, nhưng mong 
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rằng điều đó chỉ diễn ra trong một thời gian nào đó thôi, chứ 
không nên trở thành như một thói quen thường hằng. Như 
anh em thấy đấy, qui luật thường trú không chỉ nhằm mục 
đích có được một cơ cấu tổ chức tốt, đó không phải là một 
yếu tố liên quan đến chức năng; qui luật thường trú còn có 
nguồn gốc thần học. Anh em là hôn phu của cộng đoàn của 
anh em, gắn bó cách sâu xa với cộng đoàn đó! Tôi xin anh em 
vui lòng ở lại giữa đoàn dân của anh em. Ở lại, ở lại… Anh 
em hãy tránh gương mù gương xấu khi trở thành điều mà 
người ta gọi cách mỉa mai là “những Giám mục phi trường”! 
Anh em hãy là những mục tử sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi 
người, đồng hành với dân mình, trong yêu thương, với lòng 
thương xót, dịu dàng và với sự kiên định của một người cha, 
khiêm tốn và có khả năng phân định. Anh em cũng phải có 
khả năng nhìn ra được những giới hạn của mình, kèm theo 
khả năng có đầu óc hài hước hóm hỉnh vừa phải. Đó là một 
ân sủng mà chúng ta, các Giám mục, cần phải cầu xin. Tất 
cả chúng ta đều cần phải cầu xin cho được ân sủng này: Lạy 
Chúa, xin cho con có được khả năng hài hước hóm hỉnh. 
Trước tiên, hãy tìm cách để tự cười chính bản thân mình, và 
sau đó cười một chút về điều này điều nọ. Và rồi hãy cứ ở lại 
với đàn chiên của mình! 



23
Linh mục là người  
đến để phục vụ

Bài giảng lễ ngày 21 tháng 4 năm 2013

A nh em biết rõ rằng Ðức Giêsu là tư tế Tối cao 
duy nhất của Tân ước, nhưng nơi Ngài tất cả dân 

thánh của Thiên Chúa được trở thành dân tư tế. Dầu vậy, 
trong số các môn đệ của mình, Ðức Giêsu muốn chọn đặc 
biệt một số người, để ngang qua việc thực thi một cách công 
khai chức vụ tư tế trong Giáo hội vì lợi ích của con người, 
họ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ngài với tư cách là Thầy, Tư tế 
và Mục tử.

Thực vậy, Ðức Giêsu đã được Chúa Cha sai đi như thế 
nào, thì đến lượt mình, Ngài cũng sai vào thế giới trước hết 
là các Tông đồ, rồi đến các Giám mục và các cộng sự của họ, 
và cuối cùng là những cộng tác viên, các linh mục - những 
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người nối kết với các Giám mục trong chức vụ tư tế - để phục 
vụ dân Chúa như vậy.

Sau khi phản tỉnh và cầu nguyện đầy đủ, giờ đây chúng 
ta hiện diện nơi đây để phong chức linh mục cho những 
người anh em của mình để nhờ việc phục vụ Ðức Kitô, là 
Thầy, Tư tế và Mục tử, họ sẽ lao tác và xây dựng Thân Thể 
Chúa Kitô là Giáo hội nơi dân Thiên Chúa và là Ðền Thờ của 
Chúa Thánh Thần.

Họ sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô, Tư 
tế tối cao và đời đời, nghĩa là họ sẽ được thánh hiến để trở 
thành các tư tế đích thực của Tân Ước và qua tước hiệu này, 
họ sẽ được nối kết với các Giám mục của họ trong chức vụ 
tư tế. Họ sẽ là những nhà truyền giảng Tin mừng, mục tử Dân 
Thiên Chúa và chủ sự các nghi lễ phụng vụ, đặc biệt là trong 
việc cử hành sự hiến tế của Thiên Chúa.

Anh em sẽ được phong chức linh mục, anh em hãy nhớ 
rằng ngang qua việc thực thi thừa tác vụ về Giáo thuyết 
thánh, anh em được dự phần vào sứ mạng của Ðức Kitô, là 
Thầy Duy nhất. Hãy phân phát cho mọi người Lời Chúa mà 
chính anh em đã lãnh nhận trong niềm vui. Hãy nhớ đến cha 
mẹ, ông bà, các giáo lý viên, những người đã trao cho anh 
em lời Chúa, đức tin... món quà Ðức tin. Chính các vị ấy đã 
thông truyền cho anh em món quà đức tin. Hãy đọc và năng 
suy niệm Lời Chúa, hãy tin những gì mình đã đọc, dạy những 
gì mình tin, và sống những gì mình dạy. Hãy nhớ rằng, Lời 
Chúa không phải là tài sản của anh em: là Lời của Thiên 
Chúa. Và Giáo hội là người bảo vệ Lời Chúa.
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Vì thế, anh em hãy nuôi dưỡng Dân Chúa bằng giáo 
thuyết của mình, hãy nuôi dưỡng và trao cho các tín hữu 
niềm vui bằng hương thơm đời sống của anh em, để với lời 
và gương mẫu, anh em có thể xây ngôi nhà của Thiên Chúa, 
là Giáo hội. Anh em hãy tiếp tục những hành động thánh 
hiến của Ðức Kitô. Nhờ vào thừa tác vụ của anh em, sự thánh 
hiến thiêng liêng của các tín hữu trở nên hoàn thiện. Vì qua 
bàn tay anh em, nhân danh toàn thể Giáo hội, sự thánh hiến 
của các tín hữu sẽ được kết hợp với sự thánh hiến của Ðức 
Kitô, được dâng lên bàn thờ khi cử hành các Mầu Nhiệm 
Thánh. Hãy nhớ điều anh em sẽ làm. Bắt chước điều anh em 
cử hành, để nhờ vào việc dự phần vào mầu nhiệm cái chết 
và phục sinh của Thiên Chúa, anh em mang lấy nơi chi thể 
mình cái chết của Ðức Giêsu và bước đi với Ngài trong đời 
sống mới.

Với Bí tích rửa tội, anh em hãy giúp những người tân 
tòng gia nhập vào Dân Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Hòa giải, 
anh em hãy tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội: 
Hôm nay, tôi mời gọi anh em, nhân danh Chúa Kitô và Giáo 
hội, xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Với dầu 
thánh, anh em hãy xoa dịu nỗi đau của những người bệnh và 
người già yếu: đừng ngại bày tỏ sự thắm thiết dịu dàng đối 
với những người già. Ngang qua các cử hành phụng vụ thánh 
và việc tham dự các giờ kinh nguyện khác nhau trong ngày, 
anh em hãy trở thành tiếng nói của Dân Thiên Chúa và toàn 
thể con người.

Cuối cùng, bằng việc dự phần vào mầu nhiệm của Chúa 
Kitô, là Ðầu và Mục Tử, trong sự hiệp thông con thảo với 
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Giám mục của mình, anh em hãy nỗ lực để giúp các tín hữu 
hiệp nhất với nhau trong một gia đình duy nhất, để dẫn họ 
đến với Thiên Chúa là Cha, nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh 
Thần. Hãy luôn giữ trước mắt anh em mẫu gương của vị 
Mục Tử Tốt Lành, Ðấng đã tới không phải để được phục vụ, 
nhưng để phục vụ, và Ðấng đến để cứu những gì đã hư mất.



24
Xức dầu cho dân

Bài giảng trong Thánh lễ Dầu, 28 tháng 3 năm 2013

C ác Bài đọc, và cả Thánh vịnh đáp ca nữa, nói với 
chúng ta về những “Người - Được - Xức - Dầu”: 

Người Tôi Trung của Thiên Chúa trong sách Isaia, vua Đavít, 
và Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Cả ba Vị này có một điểm 
chung, là phép xức dầu, mà các ngài lãnh nhận, đều nhắm 
vào việc xức dầu cho dân Thiên Chúa gồm những tín hữu, 
mà các ngài là những đầy tớ phục vụ họ; mục đích của việc 
các ngài được xức dầu cho người nghèo, người bị cầm tù, 
người bị áp bức… Hình ảnh rất đẹp diễn tả ý nghĩa “hiện hữu 
cho tha nhân” của Dầu Thánh được tìm thấy trong Thánh 
vịnh 133: “Như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu, xuống cổ 
áo chầu aharon” (câu 2). Hình ảnh dầu chảy tràn, từ râu ông 
Aharon xuống đến tận gấu lễ phục thánh thiêng của ông, là 
hình ảnh diễn tả phép xức dầu cho các tư tế, ngang qua Đấng 
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Được Xức Dầu, chảy đến tận bờ cõi vũ trụ được biểu trưng 
bởi lễ phục.

Lễ phục thánh thiêng của Vị Thượng Tế rất phong phú 
về mặt biểu tượng: một trong số đó là biểu tượng mang tên 
các con trai của ông Ítraen, tên của họ được khắc trên những 
viên đá mã não trang điểm cho hai cầu vai của áo ê-phốt, là 
tiền thân của áo lễ - casula - chúng ta dùng ngày nay: sáu 
tên trên miếng đá ở cầu vai phải và sáu tên trên miếng đá ở 
cầu vai trái (x. Xh 28,6-14). Trên túi đeo trước ngực cũng 
khắc tên mười hai chi tộc Ítraen (x. Xh 28,21). Điều này có 
nghĩa là: vị tư tế khi cử hành phụng tự thì vác trên vai mình 
chính dân đã được trao phó cho mình và mang tên của họ 
được khắc ghi trong tim. Khi khoác chiếc áo lễ khiêm tốn 
của chúng ta vào mình, điều này có thể giúp chúng ta cảm 
thấy thấm thía, trên đôi vai và trong trái tim, sức nặng và 
gương mặt của dân tín hữu chúng ta, biết bao nhiêu vị thánh 
và các vị tử đạo trong thời đại chúng ta!

Từ vẻ đẹp của những gì thuộc về Phụng vụ, mà không 
chỉ đơn thuần để trang trí và đáp ứng một sở thích thưởng 
thức cái đẹp nơi vải vóc, nhưng chính là sự hiện diện của 
vinh quang Thiên Chúa đang tỏa rạng nơi dân của Người, 
một dân sống động và được củng cố vững mạnh, bây giờ 
chúng ta hãy bước sang phần chú mục vào hành động. Dầu 
quý xức lên đầu ông Aharon không chỉ ướp hương cho con 
người ông thơm tho, nhưng chảy tràn và chạm đến các “vùng 
ngoại biên”. Chúa sẽ nói rõ điều đó: ngài được xức dầu là 
vì người nghèo, vì người bị cầm tù, vì người bệnh tật và vì 
những ai buồn bã, cô đơn. Anh em thân mến, dầu xức không 
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phải để ướp thơm bản thân chúng ta và lại càng không phải 
để lưu trữ trong bình, trong lọ, vì nó sẽ trở nên ôi khét… và 
cõi lòng sẽ trở thành đắng đót.

Người ta nhận ra một linh mục tốt từ cách dân của ngài 
được xức dầu như thế nào; đây là bằng chứng rõ ràng. Khi 
dân chúng của chúng ta được xức bằng dầu hoan lạc, người 
ta sẽ nhận thấy: ví dụ, khi họ ra khỏi nhà thờ sau Thánh Lễ 
với gương mặt của người đã nhận được một Tin mừng. Dân 
chúng của chúng ta ưa thích Tin mừng được rao giảng với 
sức thấm nhập đầy thuyết phục của dầu xức, ưa thích khi Tin 
mừng mà chúng ta rao giảng đi vào cuộc sống thường ngày 
của họ, khi Tin mừng, giống như dầu xức cho ông Aharon, 
chảy xuống tận đường viền của thực tế cuộc sống, khi Tin 
mừng chiếu sáng cho những hoàn cảnh tột cùng, những 
“vùng ngoại biên”, nơi mà dân tín hữu bị đẩy vào nguy cơ 
bị xâm lăng bởi những kẻ muốn cướp phá đức tin của họ. 
Dân chúng cám ơn chúng ta vì họ cảm thấy rằng chúng ta 
đã đưa vào lời cầu nguyện của mình những thực tế đời sống 
thường ngày của họ, những đau khổ, những niềm vui, những 
lo âu và những hy vọng. Và khi họ cảm thấy hương thơm 
của Đức Kitô, Đấng-Được-Xức-Dầu, đến với họ qua chúng 
ta, họ được khích lệ để ký thác cho chúng ta tất cả những gì 
họ ước muốn đẩy lên tới Chúa: “Xin Cha cầu nguyện cho 
con, vì con có vấn đề này…”; “Xin chúc lành cho con”, “Xin 
cầu nguyện cho con”, đó là dấu hiệu cho thấy dầu xức đã 
đạt tới gấu chiếc áo choàng, bởi lẽ nó đã biến thành lời cầu 
khẩn, lời khẩn cầu của Dân Thiên Chúa. Khi chúng ta đứng 
trong mối tương quan như thế với Thiên Chúa và với Dân 
của Người, và ơn thánh đi xuyên qua chúng ta, lúc đó chúng 
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ta là linh mục, là người trung gian giữa Thiên Chúa và loài 
người. Điều tôi cố ý làm nổi rõ là chúng ta phải làm cho ơn 
thánh luôn luôn hồi sinh, và phải thấy được bằng trực giác 
rằng, trong mỗi lời xin, đôi khi không đúng lúc, đôi khi thuần 
túy vật chất hoặc nói trắng ra là tầm thường - nhưng chỉ có 
dáng vẻ như thế thôi -, trong mỗi lời xin của dân chúng có 
chứa đựng một ước muốn được xức bằng dầu thơm, vì họ 
biết chúng ta có thứ dầu đó. Nhận thức bằng trực giác và 
cảm nhận, như Chúa đã cảm nhận sự lo âu đầy hy vọng của 
người đàn bà bị bệnh xuất huyết, khi bà ấy chạm tới vạt áo 
choàng của Người. Thời khắc ấy của Đức Giêsu ở giữa đám 
dân chúng đang vây quanh Người từ mọi phía, thể hiện tất cả 
vẻ đẹp của Aharon mang lễ phục tư tế và với dầu xức đang 
chảy xuống trên áo chầu. Đó là một vẻ đẹp ẩn dấu, chỉ tỏa 
rạng cho cặp mắt đầy lòng tin của người đàn bà đã bị bệnh 
xuất huyết ấy. Tuy nhiên, chính các môn đệ - những linh 
mục tương lai - đã không thấy được, không hiểu được: trong 
“vùng ngoại biên của cuộc hiện sinh”, họ chỉ thấy bề mặt của 
sự kiện đám đông đang chen lấn từ mọi phía làm Đức Giêsu 
nghẹt thở (x. Lc 8,42). Trái lại, Chúa thì cảm nhận được sức 
mạnh của dầu xức mà Người đã nhận lãnh từ Thiên Chúa 
tràn đến viền áo choàng của mình.

Như thế, chúng ta cần phải đi ra để trải nghiệm phép xức 
dầu của chúng ta, trải nghiệm sức mạnh và tính công hiệu 
mang giá trị cứu chuộc của nó: tại những “vùng ngoại biên”, 
nơi có đau khổ, nơi có đổ máu, nơi có sự mù lòa đang ước 
muốn được nhìn thấy, nơi có những tù nhân của biết bao ông 
chủ xấu xa. Ắt hẳn, không phải qua những tự lực thử nghiệm 
hoặc sự nội quan lặp đi lặp lại mà chúng ta gặp gỡ được Chúa 
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đâu: các khóa học tự trợ giúp trong cuộc đời có thể hữu ích, 
nhưng sống đời sống linh mục của chúng ta bằng cách đi từ 
khóa học này đến khóa học khác, từ phương pháp này đến 
phương pháp nọ, sẽ đưa chúng ta đến chỗ trở thành những 
đồ đệ của Pélage, đến chỗ làm giảm nhẹ sức mạnh của ơn 
thánh. Ơn thánh trở nên sinh động và tăng trưởng trong mức 
độ mà chúng ta, được thúc đẩy bởi đức tin, đi ra để trao ban 
chính mình và trao ban Tin mừng cho tha nhân, trao ban cái 
chút xíu dầu xức chúng ta đang có cho những người không 
có tí nào cả.

Linh mục nào mà ít đi ra khỏi chính mình, ít xức dầu 
cho dân chúng - tôi không nói “không xức tí nào cả”, bởi lẽ, 
cảm tạ Chúa, chính dân chúng “lấy cắp” được dầu của chúng 
ta -, Linh mục ấy sẽ đánh mất phần tốt nhất trong dân của 
chúng ta, đánh mất điều có khả năng kích hoạt phần sâu sắc 
nhất của trái tim linh mục. Ai không đi ra khỏi chính mình, 
thì, thay vì làm người trung gian, sẽ từng bước trở thành một 
người môi giới và một nhà quản trị. Tất cả chúng ta đều biết 
sự khác biệt: người môi giới và nhà quản trị “đã lãnh thù 
lao của mình rồi”, và bởi lẽ họ không đem chính mạng sống 
và chính trái tim mình ra để đánh cược, thì họ cũng không 
nhận được một lời cảm ơn trìu mến xuất phát từ trái tim của 
dân chúng. Chính từ đó phát sinh tâm trạng không thỏa mãn 
nơi một số Linh mục, và cuối cùng các vị này mang tâm thế 
buồn, trở thành những Linh mục buồn và biến chất thành một 
thứ nhà sưu tập đồ cổ hoặc đồ mới, thay vì làm những mục 
tử với “mùi của chiên” - vâng, chính đây là điều tôi xin anh 
em: anh em hãy làm những mục tử với “mùi của chiên”, mùi 
này phải được người ta cảm nhận -; và thay vì làm những 
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mục tử ở giữa đoàn chiên của mình, và những người thả lưới 
gom người. Đúng là cái được gọi là cuộc khủng hoảng căn 
tính Linh mục đang đe dọa tất cả chúng ta và nó gắn liền với 
cuộc khủng hoảng của nền văn hoá rộng lớn hơn; tuy nhiên, 
nếu chúng ta biết chế ngự làn sóng của nó, chúng ta sẽ có thể 
ra khơi nhân danh Chúa và thả lưới. Thật là một điều tốt, khi 
chính thực tế cuộc sống đưa đẩy chúng ta ra đi đến chỗ, mà 
cái thực chất của chúng ta là do ơn thánh mới có được, nay 
xuất hiện rõ ràng như ơn thánh thuần túy, ngay trong biển 
cả của thế giới hôm nay, nơi chỉ dầu xức - chứ không phải 
chức năng - là thực sự có giá trị, và chỉ những tấm lưới nào 
được thả xuống nhân danh Đấng, mà chúng ta đặt hết lòng 
tín thác vào Người, tức là Đức Giêsu, thì mới mang lại kết 
quả phong phú.



Phần 7

CHỌN CHỖ RỐT HẾT



25
Đến với vùng ngoại vi 
của cuộc sống
Lời Huấn dụ của Đức Thánh Cha  

dành cho các phong trào Giáo dân,  
vào ngày Lễ vọng Hiện xuống, 18 tháng 5 năm 2013

G iáo hội phải bước ra bên ngoài. Để đi về đâu? Đến 
với vùng ngoại vi của cuộc sống, cho dầu chúng có 

là gì đi nữa, thì Giáo hội vẫn phải đi ra. Đức Giêsu nói: “Hãy 
đi khắp thế gian! Hãy ra đi! Rao giảng và làm chứng cho Tin 
mừng!” (x. Mc 16,15). Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta 
ra khỏi mình? Điều tương tự xảy ra với những người ra khỏi 
nhà và bước ra đường: một tai nạn. Nhưng tôi nói cho anh em 
biết, tôi thích một Giáo hội có một vài thương tích hơn là một 
Giáo hội bệnh hoạn vì khép mình lại. Hãy ra đi, hãy ra đi!
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Chúng ta cũng hãy nghĩ về điều sách Khải huyền nói. 
Sách Khải huyền trình bày một điều tuyệt đẹp: rằng Đức 
Giêsu đứng ở cửa và gõ, gõ cửa để xin đi vào trái tim chúng 
ta. Đây là ý nghĩa của sách Khải huyền. Nhưng anh em hãy 
tự hỏi mình câu hỏi này: Đức Giêsu thường ở bên trong và 
đang gõ cửa để được ra ngoài, đi ra bên ngoài? Và chúng ta 
không để cho Ngài đi ra bởi vì chúng ta cần sự an toàn, bởi vì 
quá nhiều khi chúng ta bị khoá chặt bởi các cơ cấu tạm thời, 
chỉ biến chúng ta thành nô lệ chứ không phải là những người 
con tự do của Thiên Chúa.

Trong việc “bước ra”, điều quan trọng là phải sẵn sàng 
để gặp gỡ. Với tôi, từ ngữ này rất quan trọng. Gặp gỡ người 
khác. Tại sao? Bởi vì đức tin là một cuộc gặp gỡ với Đức 
Giêsu, và chúng ta phải làm điều Đức Giêsu làm: Gặp gỡ 
người khác. Chúng ta sống trong nền văn hoá xung đột, nền 
văn hoá bị phân mảnh, một nền văn hoá luôn luôn bỏ đi 
những gì không còn hữu dụng với tôi, một nền văn hoá vứt 
bỏ. Liên quan đến điều này, tôi xin anh em hãy nghĩ về - nó 
là một phần của cuộc khủng hoảng - người già, vốn là những 
người khôn ngoan; anh em cũng hãy nghĩ đến những đứa 
trẻ… một nền văn hoá vứt bỏ! Tuy nhiên, chúng ta phải đi ra 
để gặp họ, và với đức tin, chúng ta phải tạo ra “một nền văn 
hoá gặp gỡ”, một nền văn hoá của tình bạn, một nền văn hoá 
mà trong đó chúng ta tìm thấy anh chị em của mình, một nền 
văn hoá mà trong đó chúng ta có thể nói chuyện với những 
người có lối suy nghĩ khác với chúng ta, cũng như những 
người không có cùng một niềm xác tín, cùng một đức tin. 
Tất cả họ có một điều gì đó chung với chúng ta: họ là hình 
ảnh của Thiên Chúa; họ là con cái của Thiên Chúa. Chúng 



146 Giaùo hoäi giaøu loøng thöông xoùt

ta phải đi ra để gặp gỡ mọi người mà không đánh mất chính 
kiến của chúng ta.

Có một điểm quan trọng khác: gặp gỡ người nghèo. Nếu 
chúng ta ra khỏi mình, chúng ta thấy sự nghèo đói. Thật đau 
lòng khi nói điều này nhưng ngày nay việc người ta khám 
phá ra ở nông trại có người chết vì đói thì chẳng phải là một 
tin. Ngày nay, điều gì có thể được xem là một tin, có thể là 
một tin giật gân. Một tin giật gân, ra vậy, tin giật gân mới là 
một tin! Ngày nay, rất nhiều đứa trẻ không có thực phẩm để 
dùng không phải là một tin. Điều này thật nghiêm trọng, điều 
này quả là rất nghiêm trọng! Chúng ta không thể hiểu điều 
này! Nhưng đó lại là sự thật hiển nhiên.

Chúng ta không thể trở thành những Kitô hữu cứng ngắc, 
những Kitô hữu thông thái nói về những vấn đề thần học dễ 
dàng như uống trà. Không, chúng ta phải trở thành những 
Kitô hữu đầy can đảm và đi tìm kiếm dân là chính thân thể 
Chúa Kitô - những người này chính là thân thể Đức Kitô. Khi 
tôi đi ra ngoài để giải tội - giờ thì không thể, vì để đi ra ngoài 
nghe xưng tội từ đây thì không thể, nhưng đó là chuyện khác 
- khi tôi đi giải tội ở Giáo phận trước kia của tôi, mọi người 
thường đến với tôi, và tôi luôn hỏi họ: “Bạn có làm việc bố 
thí không?” “Có, thưa cha!” “Tốt lắm.” Và tôi muốn hỏi họ 
hai câu hỏi khác: “Nói cho cha biết, khi con làm việc bố thí, 
con có nhìn vào mắt của họ không?” “Oh, con không biết, 
con không thực sự nghĩ về điều đó.” Câu hỏi thứ hai: “Và 
khi con làm việc bố thí, con có chạm tay vào người mà con 
trao của bố thí cho họ không, hay con chỉ ném đồng xu cho 
người ta?” Đây là vấn đề: Thân thể của Đức Kitô, đụng chạm 
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đến thân thể Đức Kitô, chính mình mang lấy nỗi đau khổ của 
người nghèo.

Đối với những người Kitô hữu, nghèo khó không phải là 
một phạm trù mang tính xã hội, triết lý hay văn hoá, không. 
Tôi có thể nói đây là phạm trù thứ nhất, bởi vì Thiên Chúa 
chúng ta, Con Thiên Chúa, từ bỏ chính mình, Ngài đã tự 
mình trở nên nghèo đói để bước đi trên con đường với chúng 
ta. Đây chính là sự nghèo khó của chúng ta: Sự nghèo khó 
của thân thể Đức Kitô, một sự nghèo khó mang Con Thiên 
Chúa đến với chúng ta ngang qua sự nhập thể của Ngài. Một 
Giáo hội nghèo cho người nghèo khởi đi từ việc vươn mình 
đến với thân thể của Đức Kitô. Nếu chúng ta đụng chạm đến 
thân thể Đức Kitô, chúng ta bắt đầu hiểu được điều gì đó, bắt 
đầu hiểu được sự nghèo khó này, sự nghèo khó của Thiên 
Chúa.



26
Hiếu khách và phục vụ

Lời Huấn dụ của Đức Thánh Cha với các thành viên  
tại nhà cư trú dành cho người vô gia cư “Dono di Maria”, 

21 tháng 5 năm 2013

K hi chúng ta nói về “ngôi nhà”, chúng ta muốn 
nói đến một nơi để đón nhận người khác, một 

nơi để cư ngụ, và là một môi trường dễ chịu đối với con 
người, nơi mọi người sẵn lòng ở lại, tìm thấy chính mình, 
cảm nhận mình thuộc về một vùng, một cộng đoàn. Nhưng 
sâu xa hơn, nhà là một từ mang đậm đà hương vị gia đình, 
từ này gợi nhắc sự ấm áp, tình cảm, sự yêu thương mà có thể 
được cảm nhận nơi gia đình. Vì thế, nhà là biểu tượng kho 
tàng quý giá nhất của con người: gặp gỡ, mối tương quan 
giữa những người khác nhau về tuổi tác, văn hoá và lịch sử 
nhưng cùng chung sống và giúp nhau lớn lên. Vì lý do đó, 



Giaùo hoäi giaøu loøng thöông xoùt 149

nhà là một nơi quan trọng trong cuộc sống, nơi sự sống có 
thể được triển nở vì đó là nơi mà mỗi người học để đón nhận 
và trao ban tình yêu. Đây chính là “ngôi nhà”. Và đây là điều 
mà ngôi nhà này đã nỗ lực để trở nên trong vòng 25 năm qua! 
Giữa vùng biên giới giữa Vatican và Italia, có một lời khuyến 
dụ mạnh mẽ dành cho tất cả chúng ta - tới Giáo hội, tới thành 
phố Rôma - là cần trở nên một gia đình hơn, một “ngôi nhà” 
mở ra với lòng hiếu khách, sự quan tâm và tình huynh đệ.

Có một từ thứ hai cũng rất quan trọng: quà tặng, từ ngữ 
xác định phẩm chất của ngôi nhà và mô tả căn tính tiêu biểu 
của nó. Thực tế, đặc nét của một ngôi nhà là quà tặng, một 
quà tặng trao ban cho nhau. Điều này nghĩa là gì? Tôi muốn 
nói rằng, ngôi nhà này trao ban sự hiếu khách, nuôi dưỡng 
anh chị em về vật chất cũng như tinh thần, những vị khách 
dễ mến, những người đến từ nhiều phần khác nhau trên thế 
giới. Nhưng anh chị em cũng là một quà tặng cho ngôi nhà 
này và cho Giáo hội. Anh chị em nói cho chúng tôi biết rằng, 
việc yêu mến Thiên Chúa và tha nhân không phải là một điều 
gì đó trừu tượng, nhưng rất cụ thể: nghĩa là nhìn thấy nơi 
mỗi người khuôn mặt của Thiên Chúa để được phục vụ và 
để phục vụ Ngài một cách cụ thể. Anh chị em thân mến, anh 
chị em là khuôn mặt của Đức Giêsu. Cảm ơn anh chị em! Tất 
cả những người đang làm việc nơi này, anh chị em đang trao 
ban khả thể để phục vụ Đức Giêsu nơi những người gặp khó 
khăn, những người cần sự giúp đỡ.

Ngôi nhà này là một sự phản chiếu ánh sáng đức ái của 
Thiên Chúa, Đấng là Cha tốt lành và giàu lòng thương xót 
đối với mọi người. Mở ra trong tinh thần hiếu khách thì được 
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sống tại đây, không có sự phân biệt quốc gia hay tôn giáo, 
theo lời dạy của Đức Giêsu: “Anh em đã được nhận nhưng 
không thì hãy cho nhưng không (Mt 10,8). Chúng ta phải 
tái khám phá toàn bộ ý nghĩa của quà tặng, ý nghĩa của tính 
nhưng không và liên đới. Sự thống trị của chủ nghĩa tư bản 
đã dạy người ta một luận lý là phải đạt được lợi nhuận bằng 
mọi giá, cho đi để đạt được điều gì đó và khai thác mà không 
cần nhìn đến người khác... và chúng ta đã thấy những hệ luận 
của nó trong những cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang 
kinh nghiệm! Ngôi nhà này là một nơi dạy về đức ái; nó là 
một “mái trường” của đức ái, dạy chúng ta biết đi ra và gặp 
gỡ mọi người không phải vì một món lợi nhưng vì tình yêu.



27
Những người tị nạn  
và những người bị buộc  
phải rời bỏ quê hương

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha  
dành cho các Tham dự viên tham dự  

Đại hội khoáng đại của Hội Đồng Giáo hoàng  
về chăm sóc mục vụ cho những người di dân và tị nạn,  

24 tháng 5 năm 2013

G iáo hội là mẹ, và sự quan tâm mẫu tử của Giáo hội 
được diễn tả với một sự thắm thiết và gần gũi với 

những ai bị bó buộc phải chạy trốn khỏi quê hương mình và 
sống giữa mối căng thẳng giữa việc mất gốc và sự hội nhập. 
Sự căng thẳng này huỷ hoại con người. Sự đồng cảm Kitô 
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giáo - một sự đồng cảm “cùng chịu đau khổ với” - trước hết 
được diễn tả nơi việc dấn thân để hiểu về những sự kiện thúc 
đẩy người ta rời bỏ quê hương của họ, và ở nơi cần thiết, 
Giáo hội sẽ là tiếng nói cho những người mà tiếng than khóc 
vì đau khổ và áp bức của họ không được lắng nghe. 

Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn anh chị em 
cũng nhìn thấy những tia hy vọng nơi ánh mắt và con tim 
của những người di dân và của những ai bị bắt buộc phải 
thay đổi nơi ở - một niềm hy vọng được diễn tả ngang qua 
một sự kỳ vọng vào tương lai, nơi lòng khao khát tình bạn, 
nơi ước muốn tham dự vào xã hội sở tại ngang qua việc học 
ngôn ngữ, tiếp cận với công ăn việc làm và trong việc giáo 
dục trẻ em. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của những người 
hy vọng vào một đời sống bình thường, những người biết 
chờ đợi niềm vui và tình yêu sẽ quay lại để thắp sáng cuộc 
sống của họ. Tất cả chúng ta có thể và phải nuôi dưỡng niềm 
hy vọng này.

Trên hết, tôi ao ước các vị lãnh đạo, các nhà lập pháp 
và toàn thể cộng đồng quốc tế phải đối diện với thực tại của 
những người buộc phải thay đổi chỗ ở với những dự án hữu 
hiệu và những cách tiếp cận mới để bảo vệ phẩm giá của họ, 
để thăng tiến chất lượng cuộc sống của họ, và để đối diện với 
những thách đố nảy sinh từ những hình thức mới của việc 
bách hại đạo, đàn áp và nô lệ. Họ là những con người - tôi 
nhấn mạnh điều này - họ là những con người đang mong chờ 
sự liên đới và giúp đỡ, họ cần những hành động cấp thiết, 
nhưng trên hết, họ cần được thấu hiểu và yêu thương. Thiên 
Chúa là Đấng Tốt Lành; chúng ta hãy bắt chước Ngài.
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Điều kiện của những người thay đổi chỗ ở khiến chúng 
ta không thể dửng dưng được. Hơn nữa, với tư cách là Giáo 
hội, chúng ta nên nhớ rằng, khi săn sóc những thương tích 
của người di dân, những người di tản, nạn nhân của nạn buôn 
bán người, chúng ta đang thực thi lệnh truyền yêu thương 
Đức Giêsu truyền lại cho chúng ta khi Ngài tự đồng hoá với 
người xa lạ, với những người đau khổ, với những nạn nhân 
vô tội của nạn bạo lực và bóc lột. Chúng ta nên thường xuyên 
đọc lại chương 25 của Tin mừng Mátthêu, nơi Thánh sử nói 
về cuộc phán xét cuối cùng (Mt 25,31-46).

Và ở đây, tôi muốn nhắc nhở anh em về mối quan tâm 
mà mỗi vị mục tử và các cộng đoàn Kitô hữu cần phải có đối 
với hành trình đức tin của những di dân Công giáo và các 
Kitô hữu bị buộc phải rời bỏ hoàn cảnh của họ, cũng như 
những người di dân. Những người này cần một sự chăm sóc 
mục vụ đặc biệt, một sự quan tâm tôn trọng truyền thống của 
họ và đồng hành với họ để họ có thể hội nhập một cách hài 
hoà vào trong các trạng huống của Giáo hội, nơi họ tìm thấy 
chính bản thân mình. Ước gì các cộng đoàn Kitô hữu thực sự 
trở thành nơi chào đón, lắng nghe và hiệp thông!



28
Văn hoá liên đới

Lời huấn dụ của Đức Thánh Cha tại  
Trung tâm Astalli, Trung tâm phục vụ người Di dân  

của Dòng tên tại Rôma, 10 tháng 9 năm 2013

P hục vụ nghĩa là gì? Nghĩa là ân cần đón tiếp người 
đến với mình. Phục vụ cũng có nghĩa là hướng về 

những người thiếu thốn và dang rộng vòng tay với họ, không 
tính toán, không sợ sệt, nhưng với một sự thắm thiết dịu dàng 
và thấu hiểu, như Đức Giêsu quỳ gối rửa chân cho các Tông 
đồ. Phục vụ cũng có nghĩa là làm việc bên cạnh những người 
thiếu thốn nhất, xây dựng với họ trước hết và trên hết một 
mối tương quan nhân bản gần gũi và những mối dây liên đới. 
Liên đới, từ ngữ này quả là làm thế giới phát triển phải e dè. 
Người ta tránh nói về nó. Với họ, liên đới là một từ ngữ xấu. 
Nhưng liên đới là từ ngữ của chúng ta! Phục vụ nghĩa là nhận 
ra và chấp nhận những đòi buộc của công bình và hy vọng, 
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và cùng nhau tìm kiếm những con đường, những con đường 
đích thực dẫn đến tự do.

Những người nghèo cũng là những người thầy đặc biệt 
giúp chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa. Sự mong manh và 
đơn sơ của họ lột trần sự ích kỷ, sự an toàn giả tạo của chúng 
ta và cả việc chúng ta tự thoả mãn với chính mình. Người 
nghèo giúp chúng ta kinh nghiệm sự gần gũi và sự thắm thiết 
dịu dàng của Thiên Chúa, để đón nhận tình yêu của Ngài 
trong đời sống chúng ta, lòng thương xót của một người Cha 
luôn chăm lo cho chúng ta, cho tất cả chúng ta, với sự khôn 
ngoan và một lòng tin tưởng đầy kiên nhẫn.

Từ nơi chào đón, gặp gỡ và phục vụ này, tôi muốn gợi 
ý cho mọi người một câu hỏi, cho tất cả những ai sống nơi 
này, tại Giáo Phận Rôma, chúng ta phải tự hỏi: Tôi có dám 
cúi xuống trước những người đang gặp thử thách hay tôi sợ 
bàn tay mình bị vấy bẩn? Tôi có khép mình nơi chính mình, 
nơi tài sản của mình, hay tôi có nghĩ đến những người đang 
cần được giúp đỡ? Tôi chỉ có thể phục vụ bản thân mình 
hay tôi có thể phục vụ người khác, như Đức Kitô, Đấng đến 
để phục vụ đến nỗi đã trao ban chính mạng sống mình? Tôi 
có dám nhìn vào ánh mắt của những người đang cầu xin sự 
công bình hay tôi ngoảnh mặt đi để tránh khỏi phải nhìn vào 
mắt họ?

Từ ngữ thứ hai là đồng hành. Trong những năm gần đây 
trung tâm Astalli này đã phát triển nhiều. Lúc đầu, trung tâm 
này chỉ cung cấp những nhu cầu cơ bản: một chén soup gà, 
một nơi để qua đêm và trợ giúp về mặt pháp luật. Nhưng 
rồi trung tâm này đã học để đồng hành với mọi người trong 
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việc giúp họ tìm kiếm công việc và hoà nhập vào xã hội. Rồi 
trung tâm cũng đưa ra những hoạt động về văn hoá để góp 
phần tăng trưởng trong văn hoá đón nhận, văn hoá gặp gỡ và 
liên đới, khởi đi từ việc đảm bảo về quyền con người. Việc 
đồng hành thôi thì không đủ. Chỉ trao cho ai đó một chiếc 
bánh sandwich thì không đủ nếu như không giúp người đó 
có điều kiện để học để biết tự đứng vững trên đôi chân mình. 
Tình bác ái mà để cho người nghèo vẫn nghèo thì không 
đủ. Lòng thương xót đích thực, lòng thương xót mà Thiên 
Chúa trao cho chúng ta và dạy chúng ta đòi hỏi sự công bình, 
lòng thương xót ấy đòi hỏi người nghèo tìm ra con đường để 
không còn nghèo nữa. Lòng thương xót ấy đòi buộc chúng 
ta, Giáo hội, chúng ta, thành Phố Rôma, nó đòi hỏi các thể 
chế, đảm bảo rằng không ai còn cần một chén soup gà nữa, 
một chỗ ở tạm bợ, cần một dịch vụ trợ giúp pháp lý để có 
những quyền hợp pháp được thừa nhận để sống, làm việc và 
để trở nên một con người trọn vẹn. Adam nói: “Là những 
người di dân, bổn phận của chúng ta là phải nỗ lực hết mình 
để hội nhập vào nước Ý.” Và điều này thì đúng: hội nhập! 
Và Carol nói: “Những người Siria ở châu Âu cảm thấy một 
trách nhiệm lớn để không trở thành một gánh nặng. Chúng 
tôi muốn cảm nhận rằng chúng tôi là một phần năng động 
của xã hội mới.” Điều này cũng đúng! Trách nhiệm này là 
một nền tảng đạo đức, đó là quyền để cùng nhau xây dựng. 
Tôi tự hỏi: chúng ta có đồng hành hành với con người trong 
tiến trình này không?

Từ thứ ba là bảo vệ. Phục vụ và đồng hành cũng có 
nghĩa là bảo vệ, nó có nghĩa là bảo vệ những người yếu thế 
nhất. Chúng ta thường lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho 
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chúng ta, nhưng chúng ta thường dửng dưng trước quyền 
của người khác! Đã bao nhiêu lần chúng ta không biết hay 
không muốn lên tiếng để bảo vệ những người - như anh chị 
em ở đây - đã và đang chịu đau khổ, của những người thấy 
quyền lợi của họ bị chà đạp, những người đã kinh nghiệm 
nhiều bạo lực đến nỗi khao khát về việc thực thi công bình 
nơi họ đã bị đè bẹp.

Đối với toàn thể Giáo hội, điều quan trọng là việc đón 
tiếp người nghèo và thăng tiến công bình không được phó 
thác cho những “chuyên gia” mà thôi, nhưng là một quan 
tâm của toàn thể việc mục vụ, huấn luyện các linh mục tương 
lai và các tu sĩ, là một công việc thông thường của toàn thể 
các giáo xứ, các phong trào và các hội đoàn của Giáo hội. 
Đặc biệt một điều quan trọng mà tôi thành tâm nói lên ở đây 
là tôi muốn mời gọi các dòng tu hãy nghiêm túc đọc dấu chỉ 
thời đại này. Chúa kêu gọi sống một cách can đảm và quảng 
đại hơn việc tiếp đón trong các cộng đoàn, các nhà và tu viện 
trống. Các tu sĩ nam nữ rất thân mến, các tu viện trống không 
có ích cho Giáo hội khi biến nó thành những khách sạn để 
kiếm tiền. Các tu viện trống không phải là của anh chị em, 
nhưng là để phục vụ thân mình Chúa Kitô là những người tị 
nạn. Dĩ nhiên đây không phải là điều đơn giản, cần có tiêu 
chuẩn, trách nhiệm, nhưng cũng cần có can đảm. Vì thế, tuy 
chúng ta làm nhiều rồi, nhưng có lẽ chúng ta được kêu gọi 
làm hơn nữa, tiếp đón và chia sẻ một cách quyết liệt điều mà 
Chúa Quan Phòng đã ban cho chúng ta để phục vụ. 





Phần 8

LOẠI BỎ  
THẦN TƯỢNG



29
Luận lý của quyền lực 
và bạo loạn

Bài giảng trong Thánh lễ vọng Cầu nguyện cho hoà bình,  
7 tháng 9 năm 2013

T hế giới mà chúng ta mong muốn chẳng phải là 
một thế giới hài hòa và hòa bình trong chúng ta, 

trong các mối tương quan với tha nhân, trong gia đình, trong 
các thành thị, trong và giữa các quốc gia sao? Và tự do đích 
thực trong việc chọn lựa những con đường cần đi theo trên 
thế giới này có phải là con đường duy nhất hướng về thiện 
ích của tất cả mọi người và được tình thương hướng dẫn 
hay không?

Nhưng giờ đây, chúng ta hãy tự hỏi: phải chăng đó là thế 
giới mà chúng ta đang sống? Công trình tạo dựng giữ nguyên 
vẻ đẹp của nó làm cho chúng ta đầy kinh ngạc, tiếp tục là một 
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công trình tốt đẹp. Nhưng cũng có cả “bạo lực, chia rẽ, đụng 
độ, chiến tranh”. Điều này xảy ra khi con người, đỉnh cao của 
công trình sáng tạo, không còn chiêm ngắm vẻ đẹp và sự tốt 
lành nữa, để rồi khép kín mình trong sự ích kỷ.

Khi con người chỉ nghĩ đến mình, tới lợi lộc riêng của 
mình và đặt mình ở trung tâm, khi con người để cho mình 
bị giam dữ bởi những thần tượng thống trị và quyền lực, khi 
con người coi mình thay Thiên Chúa, thì khi ấy, mọi tương 
quan bị đổ vỡ, mọi thứ bị huỷ hoại, và mở cửa cho bạo lực, 
cho sự dửng dưng và xung đột. Đó chính là điều mà đoạn 
sách Sáng Thế ký muốn dạy chúng ta qua câu chuyện Sa 
Ngã: con người bắt đầu xung đột với chính mình, nhận thấy 
mình trần truồng và ẩn nấp vì sợ hãi (St 3,10), con người sợ 
cái nhìn của Thiên Chúa; kết án người nữ vốn là thịt bởi thịt 
của mình (v.12); con người phá vỡ sự hài hòa với sáng tạo, 
đi tới độ giơ tay chống lại em mình và giết hại em. Chúng ta 
có thể nói rằng từ sự hòa hợp, người ta tiến tới sự thiếu hòa 
hợp (disarmonia) hay chăng? Không, không có sự thiếu hòa 
hợp: hoặc là có sự hòa hợp, hoặc người ta rơi vào tình trạng 
hỗn độn, trong đó có bạo lực, tranh giành, đụng độ và sợ hãi.

Con người ở trong tình trạng xáo trộn ấy khi Thiên Chúa 
hỏi lương tâm con người: “Abel em ngươi ở đâu?” Và Cain 
trả lời: “Tôi không biết. Tôi có phải là người canh giữ em 
tôi đâu?” (St 4,9). Câu hỏi này cũng được gửi đến chúng ta 
và chúng ta cũng nên tự hỏi: “Tôi có phải là người canh giữ 
anh em tôi không?” Đúng, ngươi là người canh giữ anh em 
ngươi! Là người có nghĩa là người canh giữ nhau! Nhưng khi 
sự hài hòa bị phá vỡ, thì xảy ra một sự biến thái: người anh 
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em cần phải canh giữ và yêu thương trở thành một đối thủ 
phải loại trừ, phải tiêu diệt. Bao nhiêu bạo lực xảy ra từ lúc 
ấy, bao nhiêu xung đột, bao nhiêu chiến tranh xảy ra trong 
lịch sử chúng ta! Chỉ cần nhìn đến nỗi đau khổ của bao nhiêu 
anh chị em chúng ta. Đây không phải là một cái gì tình cờ, 
nhưng là một sự thật: trong mỗi bạo lực và trong mỗi chiến 
tranh chúng ta làm tái sinh Cain. Tất cả chúng ta! Hơn thế 
nữa, ngày nay chúng ta tiếp tục để cho những thần tượng, 
lòng ích kỷ, những lợi lộc riêng tư hướng dẫn, và thái độ 
này đi xa hơn: chúng ta đã hoàn thiện các vũ khí, lương tâm 
chúng ta ngái ngủ, chúng ta làm cho những lý luận của mình 
trở nên tinh tế để biện minh cho mình. Chúng ta tiếp tục gieo 
rắc tàn phá, đau thương, chết chóc, như thể đó là một điều 
bình thường! Bạo lực và chiến tranh chỉ dẫn đến cái chết, 
chúng nói về sự chết. Bạo lực và chiến tranh là ngôn ngữ của 
sự chết!



30
Tôn thờ  
vị chúa của tiền bạc

Yết kiến chung, 5 tháng 6 năm 2013

G iờ đây, con người không còn chỉ huy, nhưng là tiền 
bạc, tiền bạc, tiền bạc chỉ huy! Thiên Chúa, Cha 

chúng ta, đã cho chúng ta nhiệm vụ bảo vệ trái đất - không 
phải vì tiền, nhưng là vì chính chúng ta, những người nam và 
người nữ. Chúng ta có nhiệm vụ này! Dầu vậy, những người 
nam và nữ đã bị sát tế cho các thần tượng của lợi nhuận và 
tiêu thụ: đó là “nền văn hóa của sự gạt bỏ”. Nếu một máy vi 
tính bị hỏng, đó là một thảm kịch, nhưng sự nghèo đói, sự 
thiếu thốn và thảm kịch của biết bao nhiêu người thì bị xem 
như là điều bình thường.

Nếu trong một đêm mùa đông tại đây, tại đường Ottaviano 
chẳng hạn, có ai đó chết, thì đó không phải là tin tức. Nếu 
trong biết bao nhiêu vùng trên thế giới có các trẻ em không 
có gì để ăn, đó không phải là tin, đó chỉ là điều bình thường! 
Nhưng điều đó không thể như vậy được! Và các điều này 
bước vào trong sự bình thường: có vài người không nhà chết 
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ngoài đường vì lạnh, không có tin gì cả... Trái lại thị trường 
chứng khoán trong các thành phố sụt 10 điểm, thì đó là một 
thảm cảnh. Người chết thì không là tin tức, nhưng thị trường 
chứng khoán mất 10 điểm lại là một thảm họa. Như vậy, con 
người ném ra ngoài như thể họ là rác rưởi. 

“Nền văn hóa vứt bỏ” có khuynh hướng trở thành tâm 
thức chung lây nhiễm tất cả mọi người. Sự sống con người, 
bản vị con người không còn được xem như giá trị đầu tiên 
cần phải tôn trọng và bảo vệ nữa, đặc biệt nếu đó một người 
nghèo túng hay bệnh tật, hay không còn phục vụ được nữa, 
như những đứa trẻ sơ sinh, hay không còn cần thiết nữa, như 
những người già. 

Nền văn hóa vứt bỏ này khiến cho chúng ta trở thành vô 
cảm khi lãng phí hay vứt bỏ các thực phẩm dư thừa. Điều này 
đặc biệt đáng lên án khi đáng tiếc thay nhiều nơi trên thế giới 
này còn nhiều cá nhân và gia đình phải chịu đau khổ vì đói 
và thiếu dinh dưỡng. Xưa kia các thế hệ cha ông chúng ta đã 
rất chú ý không vứt bỏ thực phẩm còn thừa. Chủ nghĩa tiêu 
thụ đã dụ dỗ chúng ta tới chỗ quen với sự thừa thãi và phung 
phí thực phẩm mỗi ngày. Giá trị của các thực phẩm này vượt 
xa các tham số kinh tế thuần tuý nhưng chúng ta không có 
khả năng đánh giá một cách đúng đắn. Tuy nhiên, chúng ta 
hãy nhớ rằng thực phẩm mà chúng ta vất bỏ đi, thì cũng như 
thể là chúng ta ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo, của người 
đói! Tôi mời gọi tất cả mọi người suy tư về vấn đề đánh mất 
và phung phí thực phẩm để nhận diện ra các con đường và 
phương thế giúp đối đầu một cách nghiêm chỉnh với vấn đề 
đó, ước chi chúng là phương tiện của tình liên đới và chia sẻ 
với các anh chị em cần được trợ giúp nhất.



31
Chứng phong hủi của 
chủ nghĩa duy nghiệp

Lời huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho Hội đồng Giáo hoàng  
về giáo dục, ngày 6 tháng 6 năm 2013

Tự do nội tâm nghĩa là gì?
Trước hết, tự do nội tâm nghĩa là tự do với các dự án cá 

nhân. Tự do khỏi một vài con đường nào đó mà có lẽ anh em 
đã từng quan niệm trong đời sống linh mục của anh em: từ 
khả thể của một kế hoạch trong tương lai hay khỏi viễn cảnh 
ở lại lâu năm tại nơi anh em đang hoạt động mục vụ. Trong 
một cách thức nào đó, nó cũng có nghĩa là để cho mình tự do 
với nền văn hoá và não trạng nơi mình xuất xứ. Không phải 
là để lãng quên hay thậm chí là khước từ nó, nhưng đúng hơn 
là để mở lòng ra để hiểu biết những nền văn hoá khác nhau 
và gặp gỡ những con người đến từ những thế giới xa lạ với 
thế giới của anh em.
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Trên hết, tự do nội tâm nghĩa là phải cảnh giác để chắc 
chắn rằng anh em giữ được sự tự do với các tham vọng hay 
mục tiêu cá nhân, những điều gây ra những thiệt hại lớn cho 
Giáo hội. Anh em phải cẩn trọng để đừng biến sự hoàn thiện 
cá nhân hay danh tiếng mà anh em nhận được từ bên trong và 
cả bên ngoài Giáo hội trở thành một ưu tiên hàng đầu. Đúng 
ra, ưu tiên hàng đầu của anh em phải là sự tốt lành trổi vượt 
của Tin mừng và việc chu toàn sứ mạng được giao phó cho 
anh em. Và tôi nghĩ việc giải phóng ra khỏi những tham vọng 
và mục tiêu cá nhân là điều quan trọng - nó là một điều hết 
sức quan trọng. Chủ nghĩa duy nghiệp là một chứng phong 
hủi, bệnh phong hủi. Xin vui lòng đừng rơi vào chủ nghĩa 
duy nghiệp. Vì thế, anh em phải được chuẩn bị để hiệp nhất 
các quan điểm của Giáo hội - cho dẫu chúng ta đều đúng - 
và mọi ý kiến và quan điểm cá nhân, vào chân trời của nhãn 
quan của Phêrô. Anh em phải hiệp nhất chúng vào trong sứ 
mạng đặc biệt trong việc phục vụ sự hiệp thông và hiệp nhất 
của đàn chiên Chúa Kitô, của đức ái mục tử của Ngài, một 
đức ái ôm trọn toàn thể thế giới và mong mỏi được hiện diện, 
một phần ngang qua các vị đại diện của Đức Thánh Cha, đặc 
biệt là những nơi thường bị lãng quên nhiều nhất, những nơi 
Giáo hội và con người có nhu cầu lớn hơn.



32
Hãy cởi bỏ  
tinh thần thế gian

T rong suốt cuộc viếng thăm Assisi hôm nay, báo chí 
và các phương tiện truyền thông đã đưa rêu rao rất 

nhiều giả định. “Đức Thánh Cha sẽ cởi bỏ Giáo hội ở đó”. 
Ngài sẽ cởi bỏ khỏi Giáo hội điều gì? “Ngài sẽ cởi bỏ phẩm 
phục của các Giám mục và Hồng y và ngài cũng tự cởi bỏ 
phẩm phục của mình.” Quả thực, đây là một dịp tốt để mời 
gọi Giáo hội cởi bỏ chính mình. Nhưng tất cả chúng ta là 
Giáo hội. Tất cả chúng ta! Bắt đầu từ những người mới được 
lãnh nhận Bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta là Giáo hội, và tất 
cả chúng ta phải theo con đường của Đức Giêsu, Đấng đã tự 
chọn lấy con đường tự hiến. Ngài đã trở nên một người tôi 
tớ, người phục vụ; Ngài đã chọn lựa để trở nên khiêm hạ cho 
đến chết trên thập giá. Nếu chúng ta muốn trở thành Kitô 
hữu, chúng ta không còn con đường nào khác.
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Nhưng có vài người nói rằng, chẳng lẽ chúng ta không 
thể làm Kitô hữu mà không cần đến thập giá, không cần đến 
Đức Giêsu và sự tự bỏ sao? Sống theo cách này, chúng ta 
trở thành Kitô hữu trong các tiệm bánh kem, người ta sẽ 
nói rằng: những cái bánh này đẹp quá, ngọt ngào quá! Đẹp 
thật, nhưng đó không phải là Kitô hữu đích thực! Ai đó có 
thể hỏi, Giáo hội phải cởi bỏ chính mình khỏi điều gì? Ngày 
nay, Giáo hội phải cởi bỏ chính mình ra khỏi một mối nguy 
hại, vốn đe doạ mỗi người trong Giáo hội, mỗi người: mối đe 
doạ của tinh thần thế gian. Các Kitô hữu không thể cùng tồn 
tại với tinh thần thế gian, tinh thần thế gian dẫn chúng ta đến 
sự phù phiếm, kiêu căng và ngạo mạn. Và đây là một ngẫu 
tượng; nó không phải là Thiên Chúa. Nó là ngẫu tượng! Và 
ngẫu tượng là điều nghiêm trọng nhất của tội. 

Khi các phương tiện truyền thông nói về Giáo hội, họ 
cho rằng Giáo hội được hình thành bởi các linh mục, nữ tu, 
Giám mục, Hồng y và Đức Giáo hoàng. Thế nhưng, tất cả 
chúng ta là Giáo hội, như tôi đã từng nói. Và tất cả chúng ta 
phải cởi bỏ khỏi chính mình tinh thần thế gian: tinh thần này 
đi ngược với tinh thần của Tám mối Phúc, đi ngược lại với 
tinh thần của Đức Giêsu. Tinh thần thế gian làm tổn thương 
chúng ta. Thật buồn khi thấy có những Kitô hữu mang tinh 
thần thế gian, họ tin vào sự chắc chắn của đức tin mang lại và 
cũng đặt niềm tin vào sự chắc chắn mà thế gian đưa ra. Anh 
chị em không thể đứng về cả hai phía. Giáo hội - tất cả chúng 
ta - phải cởi bỏ chính mình ra khỏi tinh thần thế gian vốn dẫn 
đến sự phù phiếm, ngạo mạn và ngẫu tượng.
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Chính Đức Giêsu đã nói cho chúng ta: “Anh em không 
thể làm tôi hai chủ: vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền 
của (x. Mt 6,24). Nơi tiền tài, tự nó có tinh thần thế gian; 
tiền bạc, sự phù phiếm, ngạo mạn, con đường đó… chúng ta 
không thể đi… Thật buồn khi chúng ta phải dùng một tay để 
tẩy xoá chính điều mà chúng ta đã viết với tay kia. Tin mừng 
là Tin mừng. Thiên Chúa là duy nhất. Và Đức Giêsu đã tự 
mình trở nên tôi tớ vì chúng ta, và tinh thần thế gian không 
có chỗ nơi đó. Nhiều người trong các con đã bị tước bỏ bởi 
thế gian này vốn chẳng trao ban một công việc hay một sự 
trợ giúp nào. Với thế gian này thì chẳng là gì cả khi có những 
trẻ em chết vì đói, chẳng là gì khi nhiều gia đình không có gì 
để ăn, không có thể mang những tấm bánh về nhà

Tinh thần thế gian gây ra những điều này. Thật không thể 
tưởng tượng được việc một Kitô hữu - người Kitô hữu đích 
thực - là linh mục, nữ tu, Giám mục, Hồng y hay Đức Giáo 
hoàng, muốn bước vào con đường này. Đây là một thái độ 
tự sát. Tinh thần thế gian gây ra sự chết chóc! Nó giết chết 
các linh hồn! Nó giết chết con người! Nó giết chết Giáo hội!





Phần 9

VĂN HOÁ  
SỰ THIỆN



33
Tự do  
để chọn điều thiện

Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha dành cho các học sinh  
trường Dòng tên, 7 tháng 6 năm 2013

Trước hết, cha xin chia sẻ cho các con một vài điều 
về Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập của chúng ta. 

Vào mùa xuân năm 1537, khi đang trên đường tới Rôma với 
những người bạn đồng hành đầu tiên, thánh nhân đã tự hỏi, 
nếu người ta hỏi chúng ta là ai, chúng ta nên trả lời thế nào? 
Câu trả lời đến một cách bộc phát: Chúng ta sẽ nói chúng ta 
là Dòng Chúa Giêsu. Danh xưng đầy đòi hỏi này muốn gợi 
lên một mối tương quan tình bạn rất gần gũi và một tương 
quan tình yêu trọn vẹn dành cho Đức Giêsu, Đấng mà chúng 
ta muốn bước theo gót chân Người. Tại sao cha lại nói về 
điều này? Bởi vì Thánh Inhaxiô và các bạn đường của Ngài 
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đã nhận ra rằng Đức Giêsu đang dạy cho họ biết làm sao để 
sống tốt, làm sao để sống đời sống thật ý nghĩa, với lòng 
nhiệt thành, niềm vui và hy vọng. Họ nhận ra Đức Giêsu là 
một người thầy vĩ đại và là một mẫu mực của đời sống, và 
rằng Ngài không chỉ dạy họ mà còn mời họ bước theo Ngài 
trên con đường này.

Các con thân mến, nếu cha hỏi các con lý do các con đi 
đến trường, các con sẽ trả lời cha như thế nào? Có lẽ sẽ có 
nhiều câu trả lời, theo cảm thức của mỗi người. Nhưng cha 
nghĩ có thể đúc kết lại với nhau để nói rằng trường học là một 
trong những môi trường giáo dục nơi đó chúng ta phát triển 
nhờ vào việc học hỏi để biết cách sống, biết cách lớn lên, trở 
thành những người nam người nữ trưởng thành có thể đi đây 
đi đó, những người có thể đi theo con đường của cuộc sống. 
Trường học giúp các con lớn lên như thế nào? Trường học 
giúp các con không chỉ ngang qua sự phát triển trí khôn mà 
còn ngang qua một sự huấn luyện hội nhất giữa các chiều 
kích trong nhân cách của các con.

Thể theo điều thánh Inhaxiô dạy chúng ta, yếu tố chính 
mà chúng con học được tại trường là sự hào hiệp. Sự hào 
hiệp, nhân đức về điều lớn và điều nhỏ này giúp chúng ta biết 
nhìn vào chân trời. Trở nên hào hiệp nghĩa là gì? Nghĩa là có 
một trái tim lớn, có một tâm hồn vĩ đại; nghĩa là có lý tưởng, 
ước ao làm những điều lớn lao đáp lại lời mời gọi Thiên 
Chúa dành cho chúng ta. Nó có nghĩa là sắp xếp tốt cuộc 
sống hằng ngày… những việc làm, những bổn phận, những 
cuộc gặp gỡ trong đời sống thường nhật - làm điều nhỏ với 
trái tim lớn, mở ra với Thiên Chúa và với người khác. Do đó, 
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điều quan trọng là phải biết vun trồng việc huấn luyện nhân 
bản với một viễn tượng hào hiệp. Và cha nghĩ các trường 
học của Dòng tên cần quan tâm đặc biệt đến việc phát triển 
các nhân đức nhân bản: trung tín, tôn trọng, trung thành và 
nhiệt tâm. 

Cha muốn phản tỉnh về hai giá trị nền tảng: tự do và phục 
vụ. Trước hết là trở thành những con người tự do. Điều đó 
có nghĩa là gì? Có lẽ, ai đó nghĩ rằng tự do là làm điều mình 
thích hay là xem xem một người có thể uống được bao nhiêu 
hay vượt qua sự chán chường thế nào. Đây không phải là tự 
do. Tự do có nghĩa là có khả năng để nghĩ về điều mình làm, 
có khả năng để đánh giá điều tốt và điều xấu; đây là những 
lối hành xử dẫn đến sự phát triển, nó có nghĩa là luôn biết 
chọn điều tốt. Chúng ta hãy trở nên tự do trước sự thiện. Và 
khi làm điều ấy, đừng sợ phải chống lại các làn sóng, cho dẫu 
điều này chẳng dễ dàng chút nào! Tự do để chọn điều thiện 
là một đòi hỏi, nhưng nó sẽ trở thành xương sống của con 
người, giúp anh đối diện với cuộc sống, với sự kiên nhẫn và 
can đảm.

Từ thứ hai là phục vụ. Trong trường học của chúng ta, 
các con có thể tham dự vào các hoạt động khác nhau vốn 
giúp các con quen với việc không chỉ chú tâm vào chính 
mình hay thế giới riêng của mình nhưng là biết mở ra với 
người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ và túng thiếu 
nhất. Các hoạt động đó giúp các con quen làm việc chăm chỉ 
để phát triển thế giới mà chúng ta đang sống. Hãy trở nên 
những người nam và nữ với và cho người khác, hãy trở thành 
những người chiến thắng trong việc phục vụ người khác.
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Để trở nên hào hiệp với một sự tự do nội tâm và tinh 
thần phục vụ, việc huấn luyện thiêng liêng là điều cần thiết. 
Các con thân mến, hãy yêu thương Chúa Giêsu mỗi ngày 
một hơn! Đời sống của chúng ta là một sự đáp trả lời gọi của 
Ngài, và các con sẽ hạnh phúc và sẽ xây dựng đời sống của 
mình tốt nếu các con biết đáp trả lại lời mời gọi này. Ước gì 
các con cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong 
cuộc sống của mình. Ngài gần gũi với mỗi người trong các 
con, như là một người các con biết cách giúp đỡ và hiểu các 
con, Người biết khuyến khích bạn trong những thời gian khó 
khăn và không bao giờ từ bỏ các con. Trong cầu nguyện, 
trong khi thưa chuyện với Ngài, trong khi đọc Kinh thánh, 
các con sẽ khám phá ra rằng Ngài thực sự gần gũi. Các con 
cũng sẽ học để đọc dấu chỉ của Thiên Chúa trong đời sống 
của các con. Ngài luôn nói chuyện với chúng ta, cũng như 
ngang qua những sự kiện trong thời đại chúng ta và trong đời 
sống thường nhật của chúng ta; còn việc lắng nghe ngài phụ 
thuộc vào chúng ta.



34
Đói khát phẩm giá

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho cộng đoàn Varginha,  
25 tháng 7 năm 2013

Dân tộc Brazil, đặc biệt là những người đơn sơ nhất, 
có thể cống hiến cho thế giới một bài học quí giá 

về tình liên đới, một từ thường bị quên lãng hoặc không được 
nói tới, vì nó gây khó chịu. Tôi muốn kêu gọi những người 
có nhiều tài nguyên hơn, chính quyền và tất cả những người 
thiện chí dấn thân cho công bằng xã hội; xin anh chị em đừng 
mệt mỏi làm việc để xây dựng một thế giới công bằng và liên 
đới hơn! Không ai có thể vô cảm trước những bất bình đẳng 
vẫn còn trên thế giới! Mỗi người, theo khả năng và trách 
nhiệm của mình, hãy biết góp phần chấm dứt bao nhiêu bất 
công xã hội. Tôi xin nhắc lại, nền văn hóa ích kỷ và cá nhân 
chủ nghĩa vốn đang thắng thế trong xã hội chúng ta thì không 
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phải là điều mang tính xây dựng và đưa tới một thế giới tốt 
đẹp hơn; đúng hơn, chính là nền văn hóa liên đới mới mang 
lại cho chúng ta điều ấy. Nền văn hoá liên đới coi người khác 
không phải như một người cạnh tranh hay là những con số, 
nhưng là một người anh em! Tất cả chúng ta là anh chị em 
của nhau!

Tôi muốn khích lệ tất cả những nỗ lực mà xã hội Brazil 
đang làm để hội nhập tất cả các chi thể của mình, cả những 
người đau khổ và túng thiếu nhất, qua cuộc chiến chống lại 
đói khổ và lầm than. Không một nỗ lực ‘xây dựng hoà bình’ 
nào có thể tồn tại lâu dài, cũng không thể có sự hòa hợp và 
hạnh phúc cho một xã hội cố tình không biết tới, gạt ra ngoài 
lề và bỏ rơi một phần của chính mình. Một xã hội như thế sẽ 
làm cho chính mình trở nên nghèo nàn, xã hội ấy mất đi điều 
thiết yếu của mình. Chúng ta đừng bao giờ cho phép nền văn 
hoá vứt bỏ ấy đi vào trong trái tim của chúng ta vì chúng ta 
là anh chị em của nhau. Chẳng có ai là đáng vứt đi! Chúng 
ta hãy luôn nhớ rằng chỉ khi nào ta có khả năng chia sẻ thì ta 
mới thực sự phong phú, tất cả những gì được chia sẻ thì gia 
tăng thêm! Mức độ cao cả của một xã hội tùy theo cách thức 
xã hội ấy đối xử với những người túng thiếu nhất, những 
người không có gì khác ngoài sự nghèo nàn của họ!

Tôi cũng muốn nhắc nhở anh em rằng, Giáo hội “trong 
việc bênh vực công lý và bảo vệ người nghèo chống lại 
những bất công xã hội và kinh tế kêu thấu tới trời” (Văn 
kiện Aparecida 395) ước muốn cộng tác với mọi sáng kiến 
có thể đánh dấu một sự phát triển đích thực cho mỗi người 
và cho con người toàn diện. Các bạn thân mến, chắc chắn là 
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cần trao tặng người nghèo cơm bánh, đó là một hành vi công 
bằng. Nhưng còn có một sự đói khát sâu xa hơn, sự đói khát 
hạnh phúc mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể khoả lấp 
được. Không có sự thăng tiến công ích đích thực và cũng 
chẳng có sự phát triển con người thực sự nếu người ta cố tình 
không biết đến những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, 
những thiện ích tinh thần của đất nước, đó là sự sống, vốn 
là hồng ân của Thiên Chúa, là giá trị cần luôn được bảo vệ 
và thăng tiến; tiếp đến là gia đình nền tảng sự sống chung và 
là phương dược chống lại sự băng hoại xã hội; nền giáo dục 
toàn diện, không bị thu hẹp vào sự thông truyền kiến thức 
với mục đích tạo ra lợi nhuận; sức khỏe, phải tìm kiếm an 
sinh toàn diện cho con người, kể cả chiều kích tinh thần, là 
điều thiết yếu cho sự quân bình của con người và cho sự sống 
chung lành mạnh; an ninh với xác tín rằng bạo lực chỉ có thể 
vượt qua khởi đi từ sự thay đổi tâm hồn con người.

Các bạn trẻ quí mến, các con đặc biệt nhạy cảm chống 
lại bất công, nhưng thường các con thất vọng vì những sự 
kiện nói về tham nhũng, vì những người thay vì tìm công ích, 
thì lại tìm tư lợi. Cha muốn lặp lại với các con và tất cả mọi 
người rằng: các con đừng bao giờ nản chí, đừng mất niềm 
tín thác, đừng để cho hy vọng của các con bị dập tắt. Thực 
tế có thể thay đổi, con người có thể thay đổi. Trước tiên, các 
con hãy tìm cách mang lại điều thiện, đừng quen với sự ác, 
nhưng hãy chiến thắng nó với sự thiện. Giáo hội ở với các 
con, mang cho các con thiện ích quí giá là đức tin, là Đức 
Giêsu Kitô, Đấng đã đến để họ được sống và sống dồi dào 
(Ga 10,10).



35
Dấn thân cho hoà bình

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với các thành viên tham dự Hội 
nghị quốc tế vì hoà bình do cộng đoàn thánh Egidio tổ chức,  

30 tháng 9 năm 2013

Với tư cách là các lãnh đạo các tôn giáo khác nhau, 
chúng ta có thể làm nhiều điều. Hoà bình là trách 

nhiệm của mọi người, đó là cầu nguyện, lao tác cho hoà 
bình! Một vị lãnh đạo tôn giáo luôn luôn là một người nam 
và nữ của hoà bình, vì lệnh truyền hoà bình được ghi khắc 
trong sâu thẳm của các truyền thống tôn giáo. Nhưng chúng 
ta cần làm gì? Cuộc gặp gỡ hàng năm của anh em gợi ý một 
con đường để đi tới: can đảm đối thoại. Lòng cam đảm và sự 
đối thoại đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Không nên bi 
quan, cần phải khác đi, cần hy vọng. 

Trong thế giới, trong xã hội, có rất ít hoà bình bởi vì 
đang thiếu đối thoại, chúng ta thấy thật khó để vượt qua 
những chân trời hạn hẹp của lợi ích cá nhân để mở mình ra 
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với một sự cảm thông đích thực và chân thành. Hoà bình đòi 
hỏi một sự đối thoại bền bỉ, kiên trì, mạnh mẽ và thông minh 
vốn chẳng mất mát điều gì. Đối thoại vượt thắng chiến tranh. 
Đối thoại mang những con người thuộc các thế hệ khác nhau 
vốn thường phớt lờ nhau chung sống cùng nhau; đối thoại 
giúp những người dân khác biệt về bối cảnh sắc tộc, khác 
biệt về niềm tin sống chung với nhau. Đối thoại chính là con 
đường của hoà bình. Vì đối thoại cổ võ sự hiểu biết, hoà hợp, 
và bình an. Vì thế, điều quan trọng là làm sao để đối thoại 
có thể lớn lên và mở rộng giữa những con người thuộc mọi 
cảnh huống và niềm tin, như thể là một mạng lưới của bình 
an hầu bảo vệ thế giới và đặc biệt là bảo vệ những thành viên 
yếu đuối nhất.

Là những người lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được mời 
gọi để trở thành “những con người đối thoại,” để cùng nhau 
xây dựng hoà bình không chỉ như là những liên minh nhưng 
như là những người trung gian đích thực. Liên minh thường 
trao cho người khác điều gì đó cũng chỉ là để đạt được điều 
gì đó cho chính bản thân họ mà thôi. Tuy nhiên, những người 
trung gian là người không giữ lại gì cho riêng mình nhưng 
đúng hơn là hiến mình một cách đầy quảng đại cho đến khi 
mình không còn gì, chỉ biết đến một lợi ích duy nhất là hoà 
bình. Mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi để trở nên 
một người nghệ sĩ của hoà bình, bằng hiệp nhất chứ không 
phải bằng chia rẽ, bằng việc loại trừ hận thù chứ không phải 
là ôm ghì lấy nó, bằng việc mở ra con đường đối thoại chứ 
không phải là xây dựng các bức tường mới! Chúng ta hãy đối 
thoại và gặp gỡ nhau để thiết lập một nền văn hoá đối thoại 
trong thế giới, một nền văn hoá gặp gỡ.



36
Vì tình liên đới mới
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha  
trong cuộc gặp của các thành viên  

Centesimus Annus Pro Pontefice, 31 tháng 5 năm 2013

“Nghĩ lại tình liên đới” có nghĩa là gì? Dĩ nhiên, nó 
không có nghĩa đặt vấn đề về giáo huấn gần đây 

vốn đang cho thấy một sự phát triển và cập nhật hoá. Đúng 
hơn, với tôi, “nghĩ lại” ở đây có hai nghĩa: trước hết là phối 
hợp giáo huấn của Giáo hội với sự tiến hóa liên tục và mau lẹ 
của xã hội và kinh tế, mở ra những khía cạnh ngày càng mới 
mẻ. Thứ hai “nghĩ lại” nghĩa là đào sâu, suy tư thêm để làm 
nổi bật giá trị của tình liên đới, vốn rút ra từ sâu thẳm trong 
Tin mừng, nghĩa là từ Đức Giêsu Kitô, vốn chứa đựng một 
tiềm năng không bao giờ vơi cạn.
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Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay càng khiến 
chúng ta phải “nghĩ lại” và làm nổi bật sự thật và tính chất 
thời sự của Giáo huấn như trong thông điệp “nhờ lao động” 
(Laborum exercens) trước sự kiện có bao nhiêu tài nguyên 
của thiên nhiên không được sử dụng, trong khi biết bao nhiêu 
người không có hoặc không đủ công ăn việc làm, và vô số 
người bị đói. Điều này chứng tỏ có cái gì không ổn (n.18). 
Hiện tượng thiếu công ăn việc làm đang lan tràn như vết dầu 
loang, nới rộng biên cương của sự nghèo đói. Và không có 
sự nghèo đói vật chất nào tệ hại hơn sự nghèo đói không để 
người ta có kế sinh nhai và tước mất của con người phẩm giá 
của lao động. Thật vậy, “điều không ổn” này không chỉ liên 
quan đến phía Nam của thế giới mà là toàn bộ hành tinh này. 
Như thế, nhu cầu phải nghĩ lại tình liên đới không còn là một 
sự trợ giúp từ thiện đối với những người nghèo nhất, nhưng 
là xét lại toàn diện hệ thống, để tìm ra những con đường cải 
tổ và sửa chữa hệ thống ấy, làm cho nó phù hợp các với các 
quyền cơ bản của con người, của tất cả mọi người. Điều thiết 
yếu là phải khôi phục lại từ ngữ “liên đới” này, bị nhìn một 
cách đầy ngờ vực bởi thế giới kinh tế - như thể đó là một từ 
xấu - một quyền công dân mang tính xã hội mà nó đáng được 
nhận. Liên đới không phải là một thái độ thêm vào, nó không 
phải là một món đồ bố thí, nhưng đúng hơn, là một giá trị 
mang tính xã hội; và nó đòi quyền công dân cho mình.

Cuộc khủng hoảng hiện nay không phải chỉ là khủng 
hoảng về kinh tế và tài chính mà thôi, nhưng có căn cội sâu 
xa nơi cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức và về con người. 
Theo đuổi các thần tượng quyền bính, lợi lộc, tiền bạc, vượt 
lên trên giá trị nhân vị con người, nay đã trở thành quy luật 
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cơ bản cho mọi sự điều hành và thành tiêu chuẩn quyết định 
trong việc tổ chức. Người ta đã và đang quên rằng bên trên 
việc kinh doanh, tiêu chuẩn và mẫu mực thị trường còn có 
con người và có một cái gì đó thuộc về con người, trong tư 
cách họ là người, do phẩm giá sâu xa của họ: nghĩa là cống 
hiến cho họ cơ hội sống xứng đáng và tích cực tham gia vào 
công ích. 





Phần 10

ĐỨC MARIA,  
NGƯỜI MẸ CỦA VIỆC 

TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG



37
Mẫu gương của Mẹ

Bài huấn dụ kết thúc Tháng Đức Mẹ,  
31 tháng 5 năm 2013

Ba từ ngữ tổng hợp thái độ của Mẹ Maria đó là: lắng 
nghe, quyết định và hành động. Đây cũng là những 

từ ngữ chỉ cho chúng ta con đường phải đi khi chúng ta đối 
diện với điều Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta trong cuộc sống. 
Lắng nghe, quyết định và hành động.

1. Lắng nghe. Điều gì dẫn Mẹ Maria đi thăm viếng 
người chị họ của mình là bà Elisabeth? Là lời của Sứ thần: 
“Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng 
đang mang thai một người con trai… (Lc 1,36). Đức Maria 
biết cách lắng nghe Thiên Chúa. Anh chị em hãy cẩn trọng: 
đó không chỉ là “nghe”, một từ ngữ hời hợt, nhưng là đang 
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“lắng nghe”, vốn hệ tại ở một sự lưu tâm, đón nhận và sẵn 
sàng với Thiên Chúa. Đó không phải là lối nghe hời hợt mà 
đôi khi chúng ta có khi đối diện với Thiên Chúa hay người 
khác: chúng ta nghe họ nói nhưng chúng ta không thực sự 
lắng nghe. Đức Maria luôn lưu tâm đến Thiên Chúa, Mẹ lắng 
nghe Ngài.

Mẹ Maria lắng nghe cả những biến cố - nghĩa là Mẹ 
giải thích các biến cố trong cuộc sống của mình; Mẹ lưu ý 
đến chính thực tại và không dừng lại ở bề mặt nhưng đi vào 
chiều sâu để nắm bắt được ý nghĩa của nó. Người chị họ của 
Mẹ, một người phụ nữ đã cao niên nay đang mang thai, đây 
là một biến cố. Đức Maria đã lưu tâm đến ý nghĩa của biến 
cố ấy. Mẹ hiểu rằng, “với Thiên Chúa, không có gì là không 
thể” (Lc 7,37).

Điều này cũng đúng cho đời sống chúng ta: lắng nghe 
Thiên Chúa, Đấng nói với chúng ta, và cũng lắng nghe những 
thực tại trong đời sống thường nhật, lưu ý đến con người, đến 
những biến cố, vì Thiên Chúa đang đứng ở ngay cửa cuộc 
đời ta và Ngài gõ bằng nhiều cách; Ngài đặt những dấu hiệu 
trên con đường của chúng ta, và Ngài trao cho chúng ta khả 
năng để nhận ra những dấu hiệu ấy.

Đức Maria là Mẹ của sự lắng nghe, lưu tâm để lắng nghe 
Thiên Chúa và cũng lưu tâm lắng nghe những biến cố trong 
cuộc sống.

2. Từ thứ hai là quyết định. Mẹ Maria không sống “vội 
vã”, vội vàng không kịp thở, nhưng như thánh Luca đã nhấn 
mạnh, “Mẹ suy niệm tất cả những điều đó trong lòng” (xc 
Lc 2,19.51). Hơn nữa, tại khoảnh khắc quan trọng của việc 
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truyền tin, Mẹ cũng hỏi Sứ thần: “Điều ấy xảy ra thế nào?” 
(Lc 1,34). Nhưng Mẹ không chỉ dừng lại ở giây phút phản 
tỉnh ấy. Mẹ đi xa hơn: Mẹ quyết định. Mẹ không sống trong 
vội vã nhưng Mẹ chỉ “vội vã lên đường” khi nào cần thiết. 
Mẹ không để mình bị các biến cố lôi kéo, Mẹ cố gắng đi đến 
một quyết định. Và điều đó diễn ra không những trong quyết 
định căn bản làm thay đổi cuộc sống của Mẹ: “Này tôi là 
tôi tớ Chúa…” (x. Lc 1,38), mà còn trong những quyết định 
hằng ngày, đều đều, nhưng đầy ý nghĩa. Trình thuật về tiệc 
cưới Cana hiện lên trong tâm trí tôi (x. Ga 2,1-11): ở đây, 
người ta thấy tính hiện thực, nhân bản và tính thực tế của Mẹ, 
một con người luôn lưu ý đến các biến cố và vấn đề. Mẹ thấy 
và hiểu được nỗi khó khăn của đôi bạn trẻ mới kết hôn tại 
buổi tiệc cưới khi rượu sắp hết; Mẹ nghĩ về điều ấy, Mẹ biết 
rằng Đức Giêsu có thể làm điều gì đó và quyết định nhắn nhủ 
với Con Mẹ để Ngài can thiệp: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). 
Và Mẹ đã quyết định.

Trong cuộc sống, thật khó để đưa ra những quyết định. 
Chúng ta thường có khuynh hướng trì hoãn chúng, để cho 
người khác quyết định thay; chúng ta thường để các biến cố 
lôi kéo mình, thích chạy theo các mốt thịnh hành. Đôi lúc, 
chúng ta biết điều chúng ta phải làm, nhưng chúng ta không 
đủ can đảm để làm điều đó, hay điều đó quá khó với chúng ta 
vì làm điều đó nghĩa là chúng ta phải lội ngược dòng. Trong 
các biến cố Truyền tin, Thăm viếng và Tiệc cưới Cana, Mẹ 
đã đi ngược dòng. Mẹ lội ngược dòng, Mẹ lắng nghe Thiên 
Chúa, Mẹ phản tỉnh và nỗ lực để hiểu thực tại, và Mẹ quyết 
định trao phó đời mình trọn vẹn cho Thiên Chúa. Cho dù 
đang mang thai, Mẹ đã quyết định đi thăm viếng người chị 
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họ đã cao niên, và (nhiều năm sau), Mẹ quyết định trao phó 
mình cho con Mẹ với một niềm tin mãnh liệt rằng, Ngài sẽ 
gìn giữ niềm vui cho tiệc cưới.

3. Từ thứ ba là “hành động”. Mẹ Maria “vội vã lên 
đường” đi thăm bà chị họ Elisabeth (xc. Lc 1,39). Vào Chúa 
nhật vừa qua, tôi đã nhấn mạnh đến cung cách hành động của 
Đức Maria: bất chấp những khó khăn, và lời bình phẩm mà 
Mẹ có thể phải chịu vì Mẹ đã quyết định lên đường, không 
điều gì có thể ngăn cản Mẹ. Và ở đây, Mẹ đã ra đi với sự “vội 
vã”. Khi cầu nguyện trước một Thiên Chúa đang ngỏ lời, khi 
suy nghĩ và suy niệm về những biến cố trong đời mình, Mẹ 
Maria không vội vã, không để mình bị các biến cố lôi đi. Tuy 
nhiên, khi Mẹ đã hiểu rõ điều Thiên Chúa đòi hỏi mình và 
điều mình phải làm, thì Mẹ không do dự chần chừ, lần lữa, 
nhưng ra đi “vội vã”. Thánh Ambrôxiô bình luận rằng “Nơi 
Thánh Linh không có sự trễ nải” (Expos. Evang. sec. Lucan, 
II, 19: PL 15,1560). Hành động của Đức Maria là kết quả của 
sự vâng phục lời của Thiên Thần nhưng được nối kết với đức 
ái: Mẹ đã đi đến với Elizabeth để phục vụ bà, và khi ra khỏi 
căn nhà của mình, khỏi chính bản thân mình, vì tình yêu, Mẹ 
mang bên mình điều quý giá nhất mà Mẹ có là Đức Giêsu. 
Mẹ mang theo Con của Mẹ.

Cũng vậy, đôi khi chúng ta chỉ ngừng lại ở việc lắng 
nghe hay nghĩ về điều mình phải làm, thậm chí chúng ta 
có thể thấy rõ chúng ta phải quyết định như thế nào nhưng 
chúng ta lại không chuyển biến thành hành động. Và trên hết, 
chúng ta không dấn thân nhập cuộc bằng cách vội vã đến với 
người khác để đem cho họ sự trợ giúp, sự cảm thông và tình 
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yêu của chúng ta - để đem đến cho họ, như Đức Maria đã 
làm, điều quý giá nhất mà chúng ta đã nhận: đó là Đức Giêsu 
và Tin mừng của Ngài, bằng lời nói và nhất là bằng chứng từ 
cụ thể của việc chúng ta làm. Đức Maria là người phụ nữ của 
lắng nghe, quyết định và hành động. 



38
Đức tin của Mẹ

Cầu nguyện cho ngày Đức Mẹ, 12 tháng 10 năm 2013

Chúng ta có thể hỏi: Đâu là những đặc tính của đức 
tin của Mẹ Maria?

1. Khía cạnh đầu tiên của đức tin của Mẹ là: đức tin của 
Mẹ tháo gỡ cái nút thắt của tội lỗi (x. LG 56). Điều này có 
nghĩa là gì? Các Nghị phụ Công Đồng Vaticano II đã lấy lại 
lời của thánh Irênê cho rằng: “Nút dây đã bị thắt lại do sự 
bất tuân của Evà, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Ðức 
Maria; điều mà trinh nữ Evà đã buộc lại bởi sự cứng lòng tin 
thì Ðức Trinh Nữ Maria đã tháo cởi nhờ lòng tin” (Adversus 
Haereses, III, 22, 4).

Nút thắt của sự bất phục tùng và nút thắt của sự cứng 
tin. Khi một đứa trẻ không vâng phục cha mẹ, chúng ta có 
thể nói rằng có một nút thắt nhỏ được tạo ra. Điều này xảy 
ra nếu đứa trẻ hành động và ý thức về điều mình đang làm, 
đặc biệt là nếu có sự lừa dối bao hàm trong đó. Khi ấy, đứa 
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trẻ đánh mất sự tin tưởng nơi cha mẹ của mình. Anh chị em 
biết điều này vẫn thường xảy ra! Mối tương quan giữa người 
con với cha mẹ cần được thanh tẩy khỏi lỗi này; đứa trẻ cần 
xin bố mẹ tha thứ để sự hoà hợp và tin tưởng được phục hồi. 
Điều tương tự cũng xảy ra trong tương quan của chúng ta với 
Thiên Chúa. Khi chúng ta không lắng nghe Ngài, khi chúng 
ta không theo ý muốn của Ngài, chúng ta đang làm những 
điều cụ thể cho thấy sự thiếu tin tưởng của chúng ta đối với 
Ngài - và đây chính là tội - và một thứ nút thắt này được 
tạo ra trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Những nút thắt này 
khiến chúng ta đánh mất sự bình an và thanh thản. Những 
nút thắt này thật nguy hiểm, vì nhiều nút thắt có thể nên một 
cục rối khó gỡ.

Nhưng chúng ta biết một điều: không có gì là không thể 
với lòng thương xót của Chúa: thậm chí những nút thắt rối 
nhất cũng có thể được tháo cởi bởi ân sủng của Ngài. Tiếng 
xin vâng của Mẹ đã mở cánh cửa cho Thiên Chúa để tháo 
cởi nút thắt vì sự bất vâng phục của người xưa. Đức Maria là 
một người Mẹ đầy kiên nhẫn và yêu thương mang chúng ta 
đến với Thiên Chúa, để Ngài có thể tháo cởi những nút thắt 
nơi linh hồn chúng ta bằng lòng thương xót vô cùng của Ngài 
như một người Cha. Tất cả chúng ta có một vài nút thắt kiểu 
này, và chúng ta hãy hỏi cõi lòng mình: đâu là những nút thắt 
trong cuộc sống của tôi? “Thưa cha, những nút thắt của con 
không thể tháo cởi được!” Thật là sai lầm khi nói những điều 
đại loại như thế! Mọi nút thắt nơi con tim và lương tâm của 
chúng ta đều có thể được tháo cởi. Tôi có xin Mẹ giúp tôi biết 
tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để tháo cởi những 
nút thắt, để thay đổi không? Mẹ, là người nữ của đức tin, sẽ 
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nói với chúng ta một cách chắc chắn rằng, “Hãy đứng dậy, 
đến với Thiên Chúa: Ngài hiểu con !” Và như một người mẹ, 
Mẹ sẽ nắm tay và dẫn dắt chúng ta đến với vòng tay của Cha 
chúng ta, Người Cha giàu lòng thương xót. 

2. Khía cạnh thứ hai: Đức tin của Mẹ Maria đã trao tặng 
xác thể cho Chúa Giêsu, như Công đồng Vaticanô II đã dạy: 
“Do niềm tin và lòng vâng phục, Mẹ Maria đã sinh ra trên trần 
thế chính Con của Chúa Cha, mà không hề biết đến người nam, 
nhưng được Chúa Thánh Thần che phủ” (LG 63). Đây là điều 
mà các tổ phụ đã khẳng định chắc chắn: trước hết, Mẹ Maria 
đã thụ thai Chúa Giêsu trong đức tin, rồi trong xác thể, khi Mẹ 
nói tiếng xin vâng với thông điệp mà Thiên Chúa trao cho Mẹ 
qua Sứ Thần. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Thiên Chúa không 
muốn thành người bằng cách bỏ qua tự do của chúng ta, Ngài 
muốn trao tự do đó cho sự vâng phục tự nguyện của Mẹ, qua 
tiếng xin vâng của Mẹ. Ngài hỏi Mẹ: “Con có sẵn sàng làm 
điều này không?” và Mẹ đáp lại: “Con xin vâng”.

Điều xảy ra một cách duy nhất nơi Đức Maria thì cũng 
xảy ra nơi chúng ta, một cách thiêng liêng, khi chúng ta đón 
nhận Lời Chúa với một trái tim thánh thiện và đơn thành, và 
thực hành những lời ấy. Điều này tương tự như việc Thiên 
Chúa thành người nơi chúng ta; Ngài đến để cư ngụ trong 
chúng ta, vì Ngài cư ngụ trong tất cả những ai yêu mến và 
giữ lời Ngài. Điều này không dễ hiểu, nhưng thực sự, chúng 
ta dễ dàng cảm nhận điều này trong trái tim chúng ta.

Chúng ta có nghĩ rằng mầu nhiệm Nhập thể của Đức 
Giêsu chỉ là một sự kiện trong quá khứ và chẳng liên quan 
gì đến cá nhân chúng ta không? Tin vào Đức Giêsu nghĩa là 
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trao cho Ngài thân xác chúng ta với sự khiêm hạ và can đảm 
của Đức Maria, để Ngài có thể tiếp tục cư ngụ giữa chúng 
ta. Điều đó cũng có nghĩa là trao cho Ngài đôi bàn tay của 
chúng ta, để chăm sóc những kẻ hèn mọn và nghèo đói; đôi 
chân của chúng ta, để bước đi và gặp gỡ anh chị em; cánh tay 
của chúng ta, để ôm ấp những kẻ yếu đuối và lao tác trong 
vườn nho Thiên Chúa; tâm trí của chúng ta, để nghĩ và hành 
động dưới ánh sáng của Tin mừng; và đặc biệt là trao tặng 
quả tim của chúng ta để yêu thương và đưa ra những quyết 
định hợp với Thánh Ý Chúa. Tất cả điều này xảy ra được là 
nhờ vào hoạt động của Chúa Thánh Thần. Và nhờ đó, chúng 
ta trở thành khí cụ trong bàn tay Chúa, để Đức Giêsu có thể 
hành động trong thế giới ngang qua chúng ta.

3. Khía cạnh thứ ba: Đức tin của Mẹ Maria như một cuộc 
hành trình. Công đồng nói rằng, Mẹ Maria “đã tiến bước 
trong cuộc lữ hành đức tin” (ibid., 58). Như vậy, Mẹ đã đi 
trước chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin, Mẹ đồng hành và 
nâng đỡ chúng ta. 

Phải hiểu đức tin của Mẹ Maria là một cuộc hành trình 
theo nghĩa nào? Theo nghĩa này: toàn bộ cuộc đời của Mẹ 
là đi theo Con Mẹ, đó là Đức Giêsu. Ngài là đường đi, Ngài 
là lối đi. Tiến tới trong đức tin, tiến bước trong cuộc lữ hành 
thiêng liêng là đức tin, không là gì khác hơn là bước theo 
Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài và để cho Lời Ngài hướng dẫn; 
nhìn xem Ngài hành động như thế nào, bước theo dấu chân 
Ngài và có cùng những tâm tình của Ngài. Đâu là những 
tâm tình của Đức Giêsu? Khiêm tốn, từ bi, gần gũi tha nhân 
nhưng quyết liệt từ khước thái độ giả hình, sống hai mặt, tôn 
thờ ngẫu tượng.
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Con đường của Chúa Giêsu chính là con đường của một 
tình yêu trung tín đến cùng, cho đến độ hy sinh mạng sống, 
đó là con đường thập giá. Vì thế, hành trình đức tin đi qua 
thập giá, và Mẹ Maria đã hiểu điều đó ngay từ đầu, khi vua 
Hêrôđê muốn giết Chúa Giêsu mới sinh. Nhưng kinh nghiệm 
về thập giá ấy đã trở nên sâu đậm hơn, khi Chúa Giêsu bị loại 
trừ: Đức Maria luôn ở với Chúa Giêsu, theo Ngài giữa đám 
đông, nghe thấy mọi lời bàn tán đầy ác ý của những người 
chống lại Chúa. Và Mẹ đã mang thập giá này! Đức tin của 
Mẹ Maria phải đương đầu với sự thiếu cảm thông và khinh 
rẻ; khi đến “giờ” của Chúa Giêsu, giờ khổ nạn, lúc ấy đức 
tin của Mẹ Maria như ánh lửa nhỏ sáng trong đêm, một ánh 
sáng nhỏ trong bóng tối. Suốt đêm thứ bảy Tuần Thánh, Mẹ 
Maria đã canh thức. Ánh lửa của Mẹ tuy nhỏ nhưng sáng tỏ, 
đã được thắp lên cho đến bình minh của cuộc Phục Sinh; và 
khi Mẹ nghe nói ngôi mộ của Chúa Con trống rỗng, trong 
tim Mẹ đầy tràn niềm vui đức tin: niềm tin Kitô nơi sự chết 
và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đức tin luôn mang đến cho 
chúng ta niềm vui và Đức Maria là Mẹ của niềm vui! Ước gì 
Mẹ dạy chúng ta đi con đường của niềm vui, và trải nghiệm 
niềm vui này! Đó là cao điểm: niềm vui này, cuộc gặp gỡ này 
giữa Chúa Giêsu và Mẹ, và chúng ta có thể hình dung xem 
cuộc gặp gỡ này như thế nào. Cuộc gặp gỡ đó là cao điểm 
của hành trình đức tin của Mẹ và của toàn thể Giáo hội. Đức 
tin của chúng ta có giống như vậy không? Như Mẹ, chúng 
ta có luôn biết giữ ngọn lửa cháy sáng kể cả những lúc khó 
khăn, những khoảnh khắc tăm tối không? Tôi có cảm nhận 
được niềm vui của đức tin không?



39
Sự chuyển cầu  
của Mẹ
Tông huấn Evangelii Gaudium,  
24 tháng 11 năm 2013, số 285-8.

T rên Thập giá, khi Đức Kitô chịu đau khổ trong thân 
xác của Ngài, ở đó xảy ra cuộc gặp gỡ đầy kịch 

tính giữa tội lỗi của thế gian và lòng thương xót của Thiên 
Chúa, Người có thể nhìn thấy dưới chân Người sự hiện diện 
đầy an ủi của Mẹ và người bạn của Ngài. Tại khoảnh khắc 
quan trọng đó, trước khi chu toàn công việc mà Chúa Cha đã 
trao phó cho mình, Chúa Giêsu thưa cùng Đức Mẹ Maria: 
“Thưa Bà, đây là con Bà!”. Rồi Ngài nói với người bạn thân 
yêu của mình: “Này là Mẹ anh!” (Ga 19,26-27). Những lời 
này của Chúa Giêsu đang hấp hối không chủ yếu diễn tả lòng 
mến mộ và quan tâm đối với Mẹ Ngài, đúng hơn những lời 
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ấy là một công thức của mặc khải tỏ lộ mầu nhiệm của một 
sứ mạng cứu độ đặc biệt. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta 
Mẹ Ngài để làm Mẹ của chúng ta. Chỉ sau khi làm thế, Chúa 
Giêsu mới có thể cảm thấy rằng “mọi sự đã hoàn tất” (Ga 
19,28). Dưới chân Thánh Giá, giờ tột đỉnh của việc tạo dựng 
mới, Đức Kitô dẫn chúng ta đến cùng Đức Maria. Người 
dẫn chúng ta đến với Mẹ bởi vì Người không muốn chúng ta 
bước đi trong cuộc hành trình mà không có một người Mẹ, 
và dân Chúa đọc trong hình ảnh từ mẫu này tất cả mầu nhiệm 
của Tin mừng. Chúa không muốn rời Hội thánh mà không 
để lại hình tượng người nữ này. Mẹ, Đấng đã sinh ra Người 
với đức tin vĩ đại, cũng đồng hành với “những con cái còn 
lại của mình, [...] những người giữ các điều răn của Thiên 
Chúa và nắm giữ lời chứng của Chúa Giêsu” (Kh 12,17). 
Sự nối kết mật thiết giữa Đức Mẹ Maria, Hội thánh và mỗi 
người tín hữu, dựa trên sự kiện là mỗi thành phần nói trên, 
theo cách riêng của mình, sinh ra Đức Kitô. Sự kết nối này 
đã được trình bày cách tuyệt đẹp bởi chân phước Isaac đệ 
Stella: “Trong Thánh Kinh được linh hứng, điều gì được nói 
theo nghĩa phổ quát về người mẹ trinh khiết là Hội thánh thì 
cũng được hiểu theo nghĩa đặc thù về Đức Trinh Nữ Maria 
[...] Một cách nào đó, người ta cũng tin rằng mỗi Kitô hữu 
là một hiền thê của Lời Thiên Chúa, một người mẹ của Đức 
Kitô, là em của Ngài đồng thời vừa khiết trinh vừa có nhiều 
con cái [...]. Đức Kitô đã ở chín tháng trong nhà tạm là cung 
lòng của Đức Mẹ Maria. Ngài sẽ ở trong nhà tạm của đức tin 
của Hội thánh cho đến ngày tận thế. Ngài sẽ ở mãi mãi trong 
sự nhận biết và yêu mến của từng tín hữu.’’
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Đức Mẹ Maria có thể biến một hang nuôi súc vật thành 
ngôi nhà cho Chúa Giêsu, quấn cho Ngài một tã lót tầm 
thường với rất nhiều tình yêu. Mẹ là nữ tỳ của Chúa Cha, 
Mẹ đã vui mừng hát lên lời ca ngợi Ngài. Mẹ là người bạn 
luôn luôn lưu tâm để chúng ta không thiếu rượu trong cuộc 
sống của mình. Mẹ là người phụ nữ có trái tim bị lưỡi gươm 
đâm thâu qua nên thấu hiểu tất cả nỗi thống khổ của chúng 
ta. Trong tư cách là Mẹ của tất cả mọi người, Mẹ là một dấu 
chỉ của niềm hy vọng cho những người chịu khổ để công lý 
được sinh ra. Mẹ là nhà truyền giáo đến gần chúng ta để đồng 
hành với chúng ta trong cuộc sống, mở lòng chúng ta ra với 
đức tin bằng tình mẫu tử của Mẹ. Như một người Mẹ thật, 
Mẹ bước đi với chúng ta, chiến đấu với chúng ta, và không 
ngừng bao bọc chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa. Qua 
những việc sùng kính Đức Mẹ khác nhau, thường gắn liền 
đến các đền thờ, Mẹ chia sẻ lịch sử của từng người đã đón 
nhận Tin mừng và Mẹ trở thành một phần căn tính lịch sử 
của họ. Nhiều cha mẹ Kitô hữu xin cho con cái họ được Rửa 
Tội ở một đền Đức Mẹ như là dấu hiệu của niềm tin của họ 
vào tình Mẹ, tình Mẹ này sinh ra những người con mới cho 
Thiên Chúa. Ở đó, nơi các đền Đức Mẹ, chúng ta có thể thấy 
Đức Mẹ Maria quy tụ con cái Mẹ, là những người cố gắng 
hành hương đến để thấy Mẹ và được Mẹ thấy. Ở đó, họ tìm 
thấy sức mạnh của Thiên Chúa để chịu đựng những đau khổ 
và mệt mỏi của cuộc sống. Như đối với Thánh Juan Diego, 
Đức Mẹ ban cho họ sự an ủi và tình mẫu tử của mình và thì 
thầm vào tai họ: “Tâm hồn các con đừng xao xuyến [...] Mẹ 
là Mẹ của các con, Mẹ không có mặt ở đây sao?” 
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Chúng ta xin Mẹ của Tin mừng hằng sống cầu bầu cho 
chúng ta để toàn thể cộng đồng Hội thánh chấp nhận lời mời 
gọi bước vào một giai đoạn mới của việc Phúc âm hóa này. 
Mẹ là người nữ của đức tin, sống và tiến bước trong đức tin, 
và “cuộc hành hương đức tin đặc biệt của Mẹ là một điểm 
quy chiếu thường xuyên của Hội thánh”. Mẹ để cho mình 
được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, qua một cuộc hành trình 
đức tin, hướng đến sự phục vụ và sinh hoa trái. Hôm nay, 
chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, để xin Mẹ giúp chúng ta công bố 
sứ điệp cứu độ cho mọi người, và làm cho các môn đệ mới 
đến lượt họ lại trở thành những người loan báo Tin mừng. 
Trong cuộc hành hương rao giảng Tin mừng này, chúng ta 
sẽ không thiếu những giây phút khô khan, đen tối và thậm 
chí mệt mỏi. Chính Đức Mẹ đã trải nghiệm những điều này 
trong những năm thơ ấu của Chúa Giêsu ở Nazareth: “Đây là 
sự khởi đầu của Tin mừng, Tin mừng hân hoan. Tuy nhiên, 
không khó để thấy trong lúc khởi đầu ấy có một sự nặng 
lòng khác thường, gắn liền với một thứ “đêm tối của đức 
tin” - như lối nói của Thánh Gioan Thánh Giá - gần như là 
một “bức màn che” mà qua đó chúng ta phải đến gần Đấng 
vô hình và sống trong sự thân mật với mầu nhiệm. Thực ra, 
đây là cách mà Đức Mẹ Maria, trong nhiều năm, đã sống mật 
thiết với mầu nhiệm của Con Mẹ, và tiến bước trong cuộc 
hành trình của đức tin của Mẹ”. 

 Hoạt động loan báo Tin mừng của Hội thánh có một 
“kiểu cách” giống Maria. Bởi vì mỗi khi chúng ta nhìn lên 
Đức Mẹ, chúng ta đi đến chỗ tin một lần nữa vào tính cách 
mạng của tình yêu và sự dịu dàng. Trong Mẹ, chúng ta thấy 
rằng khiêm nhường và dịu dàng không phải là nhân đức của 
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những người yếu đuối nhưng của những người mạnh mẽ, 
là những người không cần phải đối xử tệ với người khác để 
cảm thấy rằng mình quan trọng. Chiêm ngắm Đức Mẹ Maria, 
chúng ta biết rằng Đấng đã ca ngợi Thiên Chúa vì “Ngài 
đã hạ những người quyền hành xuống khỏi ngai vàng” và 
“đã cho những người giàu có trở về tay không” (Lc 1,52.53) 
cũng là Đấng đem hơi ấm đến cho việc theo đuổi công lý của 
chúng ta. Mẹ cũng là Đấng “cẩn thận giữ tất cả những điều 
ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Đức Mẹ Maria 
biết làm thế nào để nhận ra dấu vết của Thần Khí Thiên Chúa 
trong những biến cố lớn nhỏ. Mẹ thường xuyên chiêm niệm 
về mầu nhiệm của Thiên Chúa trong thế giới, trong lịch sử 
loài người và trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mẹ là 
người phụ nữ cầu nguyện và làm việc ở Nadareth, và Mẹ 
cũng là Mẹ hằng giúp đỡ, “vội vã” lên đường từ ngôi làng 
của mình để đi phục vụ người khác (Lc 1,39). Sự tương tác 
giữa công lý và sự dịu dàng, giữa chiêm niệm và quan tâm 
đến người khác, là điều làm cho cộng đồng Giáo hội nhìn 
lên Mẹ như mẫu mực cho việc loan báo Tin mừng. Chúng ta 
hãy xin Mẹ chuyển cầu để Hội thánh trở nên một ngôi nhà 
cho nhiều dân tộc, một người mẹ cho mọi dân tộc, và để cho 
một con đường được mở ra hầu khai sinh một thế giới mới. 
Chính Đức Kitô đã nói với chúng ta, trong quyền năng, khiến 
chúng ta đầy tràn tin tưởng và hy vọng vững vàng: “Này, Ta 
làm mọi sự nên mới” (Kh 21,5). Cùng với Mẹ, chúng ta tiến 
bước, tin tưởng vào việc Chúa sẽ làm trọn lời hứa này.



Vài nét về tiểu sử  
Đức Giáo hoàng Phanxicô 

Thiếu thời

Thân phụ và thân mẫu của Đức Giáo hoàng Phanxicô
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Đức Giáo hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario 
Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, 
nước Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có năm 
người con. Cha của ngài, một công nhân đường sắt, là Maria 
Jose Bergoglio, mẹ ngài là Regina Maria Sivori, một người 
nội trợ. Từ năm 20 tuổi, sau cuộc giải phẫu vì bị nhiễm trùng 
đường hô hấp, ngài chỉ còn một lá phổi. Tuy đã nhận bằng 
thạc sĩ hóa học, ngài đã quyết định không gắn bó với chuyên 
môn này mà muốn trở thành một linh mục.

Linh mục Dòng tên 
Sau khi học tại Chủng viện Villa Devoto, ngài vào nhà 

tập Dòng Tên ở Cordoba ngày 11 tháng 03 năm 1958 và 
khấn lần đầu trong Dòng hai năm sau - ngày 12 tháng 03 
năm 1960. Sau đó, thầy Bergoglio học nhân văn và triết 
học, và đã hoàn thành chương trình cử nhân triết học tại 
Đại học Maximo San José ở San Miguel năm 1963. Theo 
chương trình huấn luyện của Dòng, sau thời gian học triết, 
thầy Bergoglio đã làm hai năm thực tập Tông đồ tại hai 
trường Inmaculada ở Santa Fe và Salvador ở Buenos Aires. 
Tại đây, thầy giảng dạy văn học và tâm lý học. Sau thời gian 
thực tập Tông đồ, thầy đã học Thần học tại Chủng viện San 
Miguel, từ năm 1967 đến năm 1970. Hoàn tất chương trình 
thần học, thầy Bergoglio được Đức Tổng Giám mục José 
Ramón Castellano phong chức linh mục vào ngày 13 tháng 
12 năm 1969.

Sau khi chịu chức, cũng theo chương trình huấn luyện 
của Dòng, cha Bergoglio đã làm nhà Tập năm ba tại Tây Ban 
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Nha từ năm 1970 đến 1971 trước khi khấn trọng ngày 22 
tháng 4 năm 1973. Sau khi hoàn thành chương trình nhà tập 
năm ba, từ năm 1971 đến 1973, cha Bergoglio đã được đặt 
làm Giám tập, trong thời gian này, cha cũng là giáo sư thần 
học tại học viện Maximo. Năm 1972, ngài cũng được đặt làm 
cố vấn của tỉnh Dòng tên Argentina. Với danh tiếng về tài 
lãnh đạo của mình, linh mục trẻ Bergoglio được Cha Bề Trên 
Cả Dòng tên đặt làm giám tỉnh khi mới 36 tuổi. Ngài giữ 
chức vụ này trong vòng 6 năm, từ năm 1973 đến năm 1979.

Sau đó, vào năm 1980, cha Bergoglio đã trở thành Viện 
trưởng của chủng viện San Miguel, nơi cha đã được đào tạo. 
Cha Bergoglio phục vụ trong cương vị đó cho đến năm 1986 
trước khi sang Đức tiếp tục chương trình thần học của mình. 
Sau đó, cha Bergoglio đã trở về quê hương của mình để phục 
vụ như là cha giải tội và linh hướng tại Córdoba.

Giám mục và Hồng y
Sau thời gian hoạt động tích cực trong vai trò linh mục 

cũng như giáo sư thần học, vào ngày 27 tháng 6 năm 1992, 
cha Bergoglio được bổ nhiệm làm tổng Giám mục phó Giáo 
phận Buenos Aires với quyền kế vị, hiệu tòa Auca.

Vào ngày 28 tháng 2 năm 1998, ngài thay Đức Hồng 
y Quarracino trong chức vụ Tổng Giám mục Buenos Aires. 
Trong cương vị tổng Giám mục, ngài còn làm chủ tịch Hội 
Đồng Giám mục Argentina hai nhiệm kỳ từ ngày 08 tháng 
11 năm 2005 đến ngày 08 tháng 11 năm 2011. Ngoài ra, ngài 
còn là thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh 
và đồng thời cũng là Đấng Bản Quyền cho người Công giáo 
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Đông Phương ở Argentina. Trong Thượng HĐGM thế giới 
kỳ 10 hồi tháng 10 năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm Tổng 
tường trình viên.

Trong một công nghị diễn ra ngày 21 tháng 02 năm 
2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y 
cho ngài với Hiệu Tòa là nhà thờ Robert Bellarmino. Trong 
cương vị Hồng y, ngài cũng được bổ nhiệm vào một số vị 
trí trong Giáo Triều Rôma như Thánh Bộ Giáo sĩ, Thánh Bộ 
Phụng Tự và Kỷ Luật Bí tích, Thánh Bộ Đời Sống Tận Hiến 
và các Tu Hội Tông đồ. Ngài cũng là một thành viên của 
Ủy ban châu Mỹ La tinh và Hội đồng gia đình. Đức Hồng 
y Bergoglio nổi tiếng về sự khiêm tốn, mạnh mẽ bảo vệ các 
học thuyết Giáo hội và dấn thân cho công bằng xã hội.

Khi làm Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires, ngài 
nổi tiếng là người gần gũi với dân chúng. Người ta vẫn 
thường thấy hình ảnh một vị Giám mục đi lại bằng xe bus 
giữa những con chiên của mình. Ngài thường viếng thăm 
người nghèo khổ và đặc biệt là những người bệnh tật. Dù là 
Hồng y, Ngài sống trong một căn nhà nhỏ, chứ không phải 
tại nơi cư trú nguy nga của Giám mục, và tự nấu ăn. Đối 
với nhiều người dân Buenos Aires, ngài thường được gọi 
bằng danh hiệu đơn sơ là “Cha Jorge”. Trong tư cách là Tổng 
Giám mục, ngài đã nhắn nhủ với các Giám mục rằng: “Đức 
Giêsu dạy chúng ta một cách khác: hãy ra đi và làm chứng, 
hãy ra đi và gần gũi với anh chị em của chúng ta, hãy ra đi 
và chia sẻ… Hãy trở thành lời trong thân thể cũng như trong 
tinh thần”. Không chỉ khuyên nhủ bằng lời, chính ngài đã 
hành động và đã nêu gương cho các anh em linh mục của 
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ngài. Thật vậy, sau khi nhận mũ áo hồng y, vào thứ năm Tuần 
thánh 2001, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio đã hôn và 
rửa chân cho 12 người bị nhiễm HIV.

Trong tư cách là mục tử, ngài mạnh mẽ bảo vệ các học 
thuyết của Giáo hội đặc biệt là các vấn đề luân lý và bảo vệ 
sự sống. Ngài đã nhiều lần công khai lên án nạn hôn nhân 
đồng tính, tình trạng phá thai và ngừa thai nhân tạo. Hồi năm 
2010, khi Argentina trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên 
ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái, Đức Hồng y 
khuyến khích các linh mục toàn quốc kêu gọi các tín hữu 
Công giáo chống lại luật này vì nó làm thương tổn ý nghĩa 
đời sống gia đình cách trầm trọng. Trước đó năm 2006, ngài 
cũng phê bình dự luật cho phá thai.

Khi còn là một linh mục, Đức Hồng y nổi tiếng với tài 
lãnh đạo. Khi làm Giám mục và Hồng y, ngài đã thiết lập các 
giáo xứ mới, chỉnh đốn các văn phòng hành chánh, hướng 
dẫn các sáng kiến bảo vệ sự sống và bắt đầu các chương trình 
mục vụ mới, như thành lập một Ủy ban về những người ly dị.

Đức Hồng y Bergoglio cũng rất quan tâm đến việc đối 
thoại giữa các tôn giáo. Khi còn là Tổng Giám mục, ngài 
quan tâm đến vấn đề đối thoại với Do thái giáo. Ngài và giáo 
sĩ Do thái giáo Abraham Shorka là đồng tác giả Sobre el 
cielo y la tierra (Về trời và đất). 

Giáo hoàng Phanxicô
Sau cái chết của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô 

II, Đức Hồng y Bergoglio, đã được nhiều người coi là một 
ứng viên sáng giá cho ngôi Giáo hoàng vào năm 2005. Là 



206 Giaùo hoäi giaøu loøng thöông xoùt

Hồng y nhiếp chính, Đức Hồng y Bergoglio cùng với Hồng 
y Đoàn điều hành Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Rôma 
trong thời gian trống tòa năm 2005. Đức Hồng y Bergoglio 
được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, 
trong ngày thứ hai của Mật nghị năm 2013. Ngài là vị Giáo 
hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Ngài là vị Giáo 
hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới, đầu tiên xuất thân từ dòng 
Tên, và là vị Giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu là Phanxicô.
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10 năm 2013 (www.vatican.va).
Ngôi nhà của sự hoà hợp: Yết kiến chung, 9 tháng 10 
năm 2013 (www.vatican.va).
Được sai đi để mang Tin Mừng đến tận cùng bờ cõi 
thế giới: Yết kiến chung, 16 tháng 10 năm 2013 (www.
vatican.va).

Phần 3: Lắng nghe Chúa Thánh Thần

Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần: Yết kiến 
chung, 15 tháng 5 năm 2013 (www.vatican.va).
Tin Mừng, sự hoà hợp và sứ mạng: Bài Giảng trong 
Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật 19 
tháng 5 năm 2013 (www.vatican.va).

Phần 4: Công bố và làm chứng

Đừng sợ: Kinh Truyền Tin, 14 tháng 4 năm 2013 (www.
vatican.va).
Mang lời của Thiên Chúa: Bài giảng trong thánh Lễ đầu 
tiên tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, 14 tháng 4 
năm 2013 (www.vatican.va).
Được mời gọi để công bố Tin Mừng: Bài giảng trong 
Thánh lễ với các Giám mục Brazil, 27 tháng 7 năm 2013 
(www.vatican.va).
Chuyển giao hy vọng và niềm vui: Bài giảng trong 
Vương Cung Thánh Đường Aparecida, 27 tháng 7 năm 
2013 (www.vatican.va).
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Trao ban tất cả: Bài giảng trong dịp tuyên xưng đức tin 
với các Giám mục trong Hội Đồng Giám Mục Italia, 23 
tháng 5 năm 2013 (www.vatican.va).

Phần 5: Các Kitô hữu toàn thời gian

Ra khỏi mình: Yết kiến chung, 27 tháng 3 năm 2013 
(www.vatican.va).
Bước đi: Bài Huấn dụ của ĐTC Phanxicô dành cho các 
Giáo sĩ thuộc Tổng Giáo phận Rufino ở Assisi, 4 tháng 10 
năm 2013 (www.vatican.va).
Mang lấy thập Giá: Bài giảng trong Chúa Nhật Lễ lá, 24 
tháng 5 năm 2013 (www.vatican.va).
Loan báo Tin mừng: Yết kiến chung, 22 tháng 5 năm 
2013 (www.vatican.va).

Phần 6: Người mục tử mang mùi của đàn chiên

Trở nên người mục tử: Lời Huấn dụ của ĐTC dành cho 
các Tân Giám mục tham dự một hội nghị, 19 tháng 9 năm 
2013 (www.vatican.va).
Linh Mục là người đến để phục vụ: Bài giảng lễ ngày 
21 tháng 4 năm 2013 (www.vatican.va).
Xức dầu cho dân: Bài giảng trong Thánh lễ Dầu, 28 
tháng 3 năm 2013 (www.vatican.va).

Phần 7: Chọn chỗ rốt hết

Đến với vùng ngoại vi của cuộc sống: Lời Huấn dụ của 
ĐTC dành cho các phong trao Giáo dân, vào ngày Lễ vọng 
Hiện xuống, 18 tháng 5 năm 2013 (www.vatican.va).
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Hiếu khách và phục vụ: Lời Huấn dụ của ĐTC với các 
thành viên tại nhà cư trú dành cho người vô gia cư “Dono 
di Maria”, 21 tháng 5 năm 2013(www.vatican.va).
Những người tị nạn và những người bị buộc phải rời 
bỏ quê hương: Bài huấn dụ của ĐTC dành cho các Tham 
dự viên tham dự Đại hội khoáng đại của Hội Đồng Giáo 
Hoàng về chăm sóc mục vụ cho những người di dân và tị 
nạn, 24 tháng 5 năm 2013(www.vatican.va).
Văn hoá liên đới: Lời huấn dụ của ĐTC tại Trung tâm 
Astalli, Trung tâm phục vụ người Di dân của Dòng tên tại 
Rôma, 10 tháng 9 năm 2013(www.vatican.va).

Phần 8: Loại bỏ thần tượng

Luận lý của quyền lực và bạo loạn: Bài giảng trong 
Thánh lễ vọng Cầu nguyện cho hoà bình, 7 tháng 9 năm 
2013 (www.vatican.va).
Tôn thờ vị chúa của tiền bạc: Yết kiến chung, 5 tháng 6 
năm 2013 (www.vatican.va).
Chứng phong hủi của chủ nghĩa duy nghiệp: Lời huấn 
dụ của ĐTC dành cho Hội đồng Giáo hoàng về giáo dục, 
ngày 6 tháng 6 năm 2013 (www.vatican.va).

Phần 9: Văn hoá sự thiện

Tự do để chọn điều thiện: Bài nói chuyện của ĐTC dành 
cho các học sinh trường Dòng tên, 7 tháng 6 năm 2013 
(www.vatican.va).
Đói khát phẩm giá: Bài huấn dụ của ĐTC dành cho cộng 
đoàn Varginha, 25 tháng 7 năm 2013 (www.vatican.va).



Dấn thân cho hoà bình: Bài huấn dụ của ĐTC với các 
thành viên tham dự Hội nghị quốc tế vì hoà bình do cộng 
đoàn thánh Egidio tổ chức, 30 tháng 9 năm 2013 (www.
vatican.va).
Vì tình liên đới mới: Bài huấn dụ của ĐTC trong cuộc 
gặp của các thành viên Centesimus Annus Pro Pontefice, 
31 tháng 5 năm 2013 (www.vatican.va).

Phần 10: Đức Maria, Người Mẹ của việc  
                 truyền giảng Tin Mừng

Gương mẫu của Mẹ: Bài huấn dụ kết thúc Tháng Đức 
Mẹ, 31 tháng 5 năm 2013 (www.vatican.va).
Đức Tin của Mẹ: Cầu nguyện cho ngày Đức Mẹ, 12 
tháng 10 năm 2013 (www.vatican.va).
Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ: Tông huấn Evangelii 
Gaudium, 24 tháng 11 năm 2013, số 285-8 (www.
vatican.va).



Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:
Giaùm ñoác - Toång Bieân taäp
Nguyeãn Coâng Oaùnh

    

Bieân taäp: Vũ Văn Hiếu
Trình baøy: MJ. Dòng Phaolô Thiện Bản

                       CF. Dòng Phaolô Thiện Bản

NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO
53 Traøng Thi - Hoaøn Kieám - Haø Noäi

ÑT: 04 37822845 - Fax: 04 37822841

In 1.000 cuốn, khổ 13.5x20.5cm. Tại Công ty TNHH In - Thương mại Trần 
Châu Phúc, 262/8A, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Số ĐKXB 
1245-2015/CXBIPH/19-87/TG. Mã ISBN: 978-604-61-2442-9. QĐXB: 
312/QĐ-NXBTG, ngày 25-05-2015. In xong và nộp lưu chiểu Quý II/2015.

GIÁO HỘI GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Augustine Nguyễn Minh Triệu, S.J, dịch


