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MỤC LỤC 
 

Lời nói đầu  

 

1. Dụ ngôn cánh cửa của quả tim hay làm thế nào để gặp Chúa? 

2. Dụ ngôn ngọn đèn hải đăng hay làm thế nào để phân định con đường riêng của 

mình? 

3. Dụ ngôn các ngôi sao hay làm thế nào nhận biết dấu chỉ của Chúa? 

4. Dụ ngôn chiếc ca-nô hay làm thế nào để duy trì tình yêu lứa đôi? 

5. Dụ ngôn phòng chờ ánh sáng hay chuyện gì xảy ra lúc lâm chung? 

6. Dụ ngôn lò sưởi hay Chúa quá nhân lành, vì sao lại có đau khổ? 

7. Dụ ngôn keo dính hay tại sao phải xưng tội với một linh mục? 

8. Dụ ngôn phi trường hay chuyện gì xảy ra khi con người đánh mất ý nghĩa về Thiên 

Chúa? 

9. Dụ ngôn Binh đoàn Lê dương Pháp hay vì sao Chúa cho phép các thử thách? 

10. Dụ ngôn con đường hay làm thế nào để tôn trọng tất cả các tôn giáo? 

11. Dụ ngôn thuyền buồm hay tại sao bỏ thì giờ ra cầu nguyện là quan trọng? 

12. Dụ ngôn leo vách đá hay làm sao thăng tiến trong đời sống thiêng liêng? 

13. Dụ ngôn Mặt trời hay làm thế nào để giải thích Chúa Ba Ngôi? 

14. Dụ ngôn ngọn lửa hay vì sao một tín hữu kitô không thể tin ở Chúa Giêsu mà lại 

loại bỏ Giáo hội? 

15. Dụ ngôn cái xiềng hay làm sao nói về đức tin của mình mà vẫn tôn trọng tự do của 

người khác? 

 

Găng-tơ, câu chuyện đời của Linh mục René-Luc Giran 

 

 

 

 

 
 
 
 



 3 

Lời nói đầu  

Năm 2006, nhà báo Luc Adrian xin tôi viết chứng từ của tôi. Lúc 
đầu tôi từ chối. Nhưng sau đó, cùng với cha thiêng liêng, tôi phân 
định và thấy đây là tiếng gọi của Chúa. Như thế quyển sách Chúa 
ở trọn tâm hồn ra đời năm 2008. Tôi không chờ nó được phát hành 
rộng lớn như vậy. Quyển sách được tái bản nhiều lần và vẫn còn 
bán trên thị trường. Và được dịch qua nhiều thứ tiếng. Ngày nào 
tôi cũng nhận thư của độc giả, họ cho biết khi đọc sách, họ đã được 
an ủi trên con đường đức tin của mình. Chứng từ của tôi đã thúc 
đẩy một số người có những hành vi phi thường như cô gái 17 tuổi 
bắt đầu đi tìm cha mình và đã tìm được, hay bà mẹ đã bỏ con mình 
ba mươi năm trước đây và bây giờ bà đi gặp con để xin con tha lỗi. 
Rất nhiều người không có đạo cũng đọc và họ rất thích câu chuyện. 
Điều này làm cho tôi rất vui. Quyển sách cũng khuyến khích nhiều 
bạn trẻ đáp lại lời mời gọi nhận chức thánh. Tôi dành trọn bản 
quyền tác giả cho các chủng sinh. 

Từ đó, độc giả và nhiều nhà xuất bản xin tôi viết một quyển sách 
khác, nhưng lúc đó tôi chưa viết được. Quyển sách đầu tiên được 
viết để đáp trả một lời kêu gọi đặc biệt và quyển thứ nhì tôi cũng 
muốn được như vậy. 

Lời kêu gọi này đến vào năm 2017. Chúng tôi ăn bữa ăn cuối năm 
với các bạn trẻ trường CapMissio, trường truyền giáo của giáo 
phận Montpellier mà tôi và Giám mục Pierre-Marie Carré đồng 
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thành lập. Cô Emmanuelle, người nhỏ nhất nhóm nhìn tôi với đôi 
mắt màu xám linh hoạt hỏi tôi: 

– René-Luc, cha phải viết một quyển sách mới! 

– Vậy à, viết về đề tài gì? 

– Về các dụ ngôn của cha. Các dụ ngôn này giúp chúng con rất 
nhiều khi đi sứ vụ. Dĩ nhiên các dụ ngôn này có trên YouTube, 
nhưng nếu cha viết ra thì chúng con phổ biến được dễ dàng hơn. 

Trong các bài giảng của mình, Chúa Giêsu thường dùng các dụ 
ngôn. Chẳng hạn để giải thích làm sao đức tin lớn lên trong đời 
sống chúng ta, Ngài so sánh đức tin với hạt giống được gieo ngoài 
cánh đồng. Hạt giống đức tin phải đối diện với đủ loại thử thách: 
chim trời, đá sỏi, bụi gai… (Mt 13). Tôi rất thích cách giảng dạy của 
Chúa Giêsu, Ngài truyền tải các sứ điệp quan trọng với một ngôn 
ngữ đơn giản. Ngay từ đầu khi đi giảng, tôi cố gắng dùng các ẩn dụ 
của thời buổi này, tôi cảm hứng từ câu ngạn ngữ Trung Hoa: “Một 
hình ảnh nặng hơn một ngàn chữ.” Khi tôi phải dạy một đề tài nào 
đó cho các bạn trẻ, tôi thinh lặng cầu nguyện lâu và tôi xin Chúa: 
“Xin Chúa cho con một hình ảnh để con làm cho các bạn trẻ hiểu.” 
Và như thế dần dần tôi xây được một tập hợp nhỏ các dụ ngôn. Cứ 
nghe hoài, các bạn trẻ của trường CapMissio đã nắm được các dụ 
ngôn này. 
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Cũng như cô Emmanuelle, tất cả các bạn trẻ của 
trường Capmissio khuyến khích tôi viết quyển sách mới này. Tôi 
cảm nhận đây đúng là thời điểm, mười năm sau khi quyển sách 
đầu tiên ra đời. 

Mỗi dụ ngôn được trình bày qua một hay nhiều kinh nghiệm sống. 
Một vài kinh nghiệm tôi đã kể trong quyển sách đầu tiên, đa số thì 
tương tự như câu chuyện được nối tiếp. Các kinh nghiệm sống này 
làm sáng tỏ mục đích của các dụ ngôn, là nhằm đáp trả lại các câu 
hỏi cụ thể của cuộc sống. 
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01. Dụ ngôn cánh cửa của quả tim hay làm thế nào để gặp Chúa? 
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Ngày 19 tháng 3 năm 1981, tôi 14 tuổi và tôi vừa nghe chứng từ 
của mục sư Nicky Cruz ở hội trường thể thao René-Bougnol, 
Montpellier. Mục sư Nicky là người Mỹ. Ông không được nuôi dạy 
trong đức tin kitô giáo, ngược lại là đàng khác. Ông lớn lên ở Bronx, 
New York. Một ngày nọ, ông trải nghiệm một kinh nghiệm thiêng 
liêng, và kinh nghiệm đó đã làm thay đổi đời ông. Từ đó ông đi 
khắp thế giới để làm chứng cho đức tin của mình. Ông chia sẻ cho 
nhiều người nhất có thể, để họ mở lòng ra với Chúa. 

Chiều hôm đó, trong số những người này có tôi. Tôi chưa biết cha 
ruột mình là ai, còn cha dượng của tôi, người tham gia một băng 
cướp, vừa tự tử trước mặt tôi, ông đã bắn một phát vào tim mình. 
Các lời của mục sư Nicky như chạm đến tâm hồn tôi. Nếu ông thoát 
ra được thì tôi cũng thoát ra được. Vào cuối buổi nói chuyện, mục 
sư Nicky mời chúng tôi làm một hoạt động, cùng lên bục giảng với 
ông. Tôi có thể ngồi tại chỗ nhưng tôi nghe lời kêu gọi của ông. Tôi 
tiến đến gần và trong người tôi, tôi cảm thấy tình yêu của Chúa 
đến với tôi chính xác ngay lúc đó. Tôi, một trẻ vị thành niên lạc 
hướng, tôi mở tâm hồn ra. Chúa đi vào, và từ lúc đó, Ngài không 
bao giờ đi ra nữa. 

Rồi đến lượt tôi, tôi đi khắp nơi trên thế giới để làm chứng cho 
cuộc gặp cá nhân của tôi với Chúa Kitô, đôi khi tôi gặp những người 
hoài nghi. Đối với một số người, Chúa là một thực tế quá xa vời với 
đời sống của họ, nên họ không thể làm sao kết bạn với Chúa được. 
Với một số người khác, Chúa hiện diện trong đời sống của họ từ 
khi họ còn nhỏ qua giáo dục, qua gia đình, nhưng Chúa chỉ ở mức 
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độ là một khái niệm. Khó cho họ để sống mật thiết với Chúa như 
một người bạn. 

Năm 2003, Đức Gioan-Phaolô II đã gởi cho các bạn trẻ sứ điệp “Đây 
là Mẹ con”, một sứ điệp rất mạnh mẽ. Ngài viết như sau: “Gặp 
Chúa Giêsu, yêu Chúa và làm cho người khác yêu Chúa: đó là ơn 
gọi của người kitô hữu.” Câu này trở thành châm ngôn của 
CapMissio. Tất cả tóm gọn trong vài dòng chữ này. Vì trước hết đó 
là cuộc gặp với Chúa Kitô. 

Gặp Ngài  

Từ vài năm nay, tôi ở trong nhóm những người giảng lễ sáng chúa 
nhật trên kênh truyền hình France 2. Đây quả là một thách thức, vì 
vừa phải nói với các thính giả đã quen với thánh lễ này, vừa phải 
cố gắng kéo sự chú ý của những người đã xa Giáo Hội nhất, nhưng 
vẫn để truyền hình mở suốt ngày khi họ làm các chuyện khác. 
Tháng 6 năm 2016, tôi muốn lặp lại câu châm ngôn này của Đức 
Gioan-Phaolô II, vì thế tôi mở đầu bài giảng như sau: 

“Chúng ta đang ở mùa tranh cúp Euro, tôi muốn hỏi quý vị một 
câu: quý vị có biết Didier Deschamps là ai không? Là huấn luyện 
viên của đội tuyển Pháp!” Quý vị biết ông ấy nhưng quý vị đã gặp 
ông ấy chưa? Quý vị đã có dịp nói chuyện với ông ấy, hay đã ăn 
cơm với ông ấy chưa? Đối với Chúa Giêsu cũng vậy, nhiều người ở 
Pháp biết, nhưng chưa thật sự gặp Ngài, chưa tạo được một quan 
hệ cá nhân với Ngài.” 
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Câu mở đầu đã tạo một tiếng vang trên mạng. Các ký giả rất vui vì 
thấy một linh mục đưa nhà huấn luyện Didier Deschamps vào bài 
giảng của mình. Nhưng lý do của việc đó thì nghiêm túc hơn. Nếu 
các kitô hữu người Pháp gặp được Chúa Kitô, thì chắc chắn Giáo 
Hội chúng ta sẽ thay đổi rất nhanh. 

Làm thế nào để gặp Chúa Kitô? Đối với một số người thì đây là một 
sự kiện chính xác, một cuộc trở lại giống như Thánh Phaolô, gặp 
Chúa trong một buổi canh thức làm chứng, trong lần gặp nhau vào 
những ngày Ngày Thế giới Trẻ với giáo hoàng, trong tuần tĩnh tâm 
ở Paray-le-Monial hay ở Taizé. Có người không nhớ giây phút chính 
xác. Nhưng tất cả đều nói Chúa Giêsu là bạn của họ. 

Yêu Chúa 

Khi chúng ta thật sự gặp Chúa Kitô, thì đúng lý, chúng ta muốn làm 
sao để Ngài được yêu mến. Không đơn giản để đề cập đến giai 
đoạn tình yêu này. Chúng ta phải từ bỏ những gì ngăn cản chúng 
ta yêu thương. Chúng ta hình dung một bạn trẻ tham dự những 
buổi có tác động mạnh như các Ngày Thế giới Trẻ. Chẳng hạn, họ 
trải nghiệm giây phút chính xác, trong buổi canh thức với giáo 
hoàng khi họ nghe Chúa Giêsu nói với họ qua anh em mình, hoặc 
khi nghe Lời Chúa. Nhưng khi về nhà, họ không tài nào dùng một 
phương tiện gì để gặp Chúa. Họ không quyết tâm cầm sách lên đọc 
Lời Chúa, không tham dự vào các Hội Đoàn (nhóm bằng hữu kitô), 
không từ bỏ một số thói quen xấu trước cuộc gặp gỡ này, họ vẫn 
dậm chân tại chỗ. Họ không yêu Chúa Giêsu được. 
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Làm cho Chúa được yêu  

Để biết mình có yêu thương Chúa Giêsu không thì có nhiều dấu chỉ 
không nhầm lẫn được: yêu Lời Chúa, một niềm vui khi tham dự các 
bí tích nhất là đi lễ và xưng tội, một nhu cầu không thể sống đời 
sống đức tin một mình cách đơn độc, nhưng cùng sống với anh chị 
em mình, một quan tâm cho người anh em mình, nhất là cho người 
nghèo, và nhất là làm cho Chúa được yêu thương. Điểm cuối cùng 
này là điểm then chốt để biết mình có thực sự yêu Chúa hay không. 
Nếu mình yêu thì mình mong làm cho Chúa được yêu! 

Mười năm sau sứ điệp của Đức Gioan-Phaolô II, năm 2013, 
trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng đầu tiên của mình, Đức 
Phanxicô mời gọi chúng ta xin ơn hoặc làm mới lại cuộc gặp gỡ cá 
nhân này với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc. 

“Tôi mời gọi tín hữu kitô, khi ở bất cứ đâu và hoàn cảnh nào, ngày 
hôm nay phải làm mới lại cuộc gặp cá nhân của mình với Chúa 
Giêsu Kitô, hay ít nhất buông mình để Ngài đến gặp, đi tìm Ngài 
không ngơi nghỉ mỗi ngày. 

Không có lý do gì để cho rằng lời mời gọi này không phải của mình, 
vì không ai bị loại ra khỏi niềm vui mà Chúa mang lại cho chúng ta. 

Chúa không làm chúng ta thất vọng và nếu ai dù làm một bước nhỏ 
đi về với Chúa Giêsu, thì họ sẽ thấy Chúa đã mở rộng vòng tay chờ 
đón họ từ lâu.” 
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Điều ngạc nhiên là giữa bản văn của Tông huấn, Đức Phanxicô đề 
nghị chúng ta ngừng đọc để cầu nguyện cho trải nghiệm gặp gỡ cá 
nhân này: “Đây là lúc chúng ta nói với Chúa Giêsu Kitô: ‘Lạy Chúa, 
con đã để cho mình bị lừa cả ngàn cách, con chạy trốn tình yêu của 
Chúa, con cần Chúa. Xin Chúa cứu chuộc con lại. Lạy Chúa, xin nhận 
con thêm một lần nữa vào trong vòng tay cứu chuộc của Chúa’. 
Điều này sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu là chuyện tốt lành khi 
trở lại với Chúa, lúc mà chúng ta đã bị lạc hướng!” 

Dụ ngôn cánh cửa của quả tim 

Tiến trình gặp Chúa không phải dễ. Dù đã nghe chứng từ, dù đã 
đọc Tông huấn của giáo hoàng, đôi khi chúng ta như đứng trước 
bức tường. Có lý do nào cho việc ngăn chặn này không? Và đó là 
điều mà tôi muốn giải thích với các bạn về dụ ngôn cánh cửa của 
quả tim. 

Năm 2002, trong một lần đi truyền giáo ở Anh, tôi nghe một mục 
tử kể dụ ngôn này trong buổi họp các bạn trẻ, và tôi thêm một ít 
nét riêng của tôi. Trong sách Khải huyền, quyển sách cuối cùng của 
Thánh Kinh có viết: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe 
tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy…” (Kh 3, 20). 

Họa sĩ trẻ người Anh William Holman Hunt đã minh họa câu này 
trong bức tranh có tên Ánh sáng Thế giới (Light of the World), 
nhưng bức tranh thường được biết đến qua tên Chúa Giêsu ở 
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ngoài cửa (Jésus at the Door), được vẽ năm 1854, hiện nay bức 
tranh được lưu giữ ở đền thánh Thánh Phaolô, Luân Đôn. 
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Năm 2009, tôi xin anh bạn họa sĩ trẻ Jean-Pierre Kolasinski vẽ một 
bức tranh lấy cảm hứng từ bức tranh này, nhưng có thêm vài chi 
tiết. Tôi đặt tên cho bức tranh là Cánh cửa của trái tim. 

Cánh cửa vẫn còn khép 

 
Chúng ta thấy Chúa Giêsu gõ cửa từng một căn nhà. “Này đây Ta 
đứng trước cửa và gõ.” Căn nhà là mỗi cuộc đời chúng ta, cánh cửa 
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là trái tim chúng ta. Mới nhìn chúng ta có cảm tưởng như căn nhà 
bị bỏ hoang, cỏ mọc lên cao trước cổng, cây cỏ um tùm từ trên mái 
nhà rớt xuống. Dù vậy căn nhà này có người ở, chúng ta thấy ánh 
sáng ở bên trong. Rõ ràng cánh cửa Chúa đang đứng từ lâu chưa 
được mở. Có thể các cánh cửa khác thông ra đường đã được mở. 
Các cánh cửa đẹp như cánh cửa của nghệ thuật, của thể thao, của 
chia sẻ. Các cánh cửa ít đẹp hơn như cánh cửa ích kỷ, ghen tương, 
thờ thần tài. Dù sao, điều đáng nói với chúng ta là cánh cửa mở ra 
con đường thiêng liêng từ lâu chưa được mở. 

Chúa Giêsu không nản chí, Ngài tiếp tục gõ nhè nhẹ. Ngài mời gọi 
chúng ta làm chứng. Ánh mắt của Ngài như hỏi chúng ta: “Con thấy 
cánh cửa này sẽ được mở không?” 

Xoay chìa khóa 

Trên cánh cửa, tôi xin anh họa sĩ trẻ vẽ thêm ổ khóa. Có thể cánh 
cửa được khóa trái. Bao nhiêu người khóa trái lòng họ. Khóa vì cha 
mẹ đã ly dị. Khóa vì người duy nhất nói cho tôi nghe về Chúa là bà 
ngoại thì bà đã qua đời, dù tôi đã cầu nguyện cho bà. Khóa trái vì 
thử thách, bệnh tật, học hành, vì công việc thất bại. Khóa trái vì 
người tôi yêu bỏ tôi. Khóa trái vì Chúa hầu như không nghe lời tôi 
cầu nguyện. Khóa trái vì Ngài hầu như bất lực trước biết bao nhiêu 
chuyện tai tiếng xấu xa. Khóa trái vì dù sao cứ sống thoải mái, xem 
như Chúa chẳng có đó thì tốt hơn. Chúng ta phải nhận diện xem 
các vụ khóa trái này có làm chúng ta bỏ qua các tiếng gọi nào mà 
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chúng ta không biết không. Nhận diện được các lý do là chúng ta 
đã xoay chìa khóa một vòng, là cửa đã bắt đầu được mở.  

Nắm cửa ở phía mình 

Trên bức tranh có một chi tiết lạ lùng. Chi tiết này đã có ở tác phẩm 
gốc của William Hunt. Trên cánh cửa không có tay nắm. Nhưng cửa 
thì phải có tay nắm, nếu không cánh cửa thành một bức tường. 
Thật ra tay nắm ở phía trong… Tay nắm phải ở phía chúng ta! Và 
đó là cách Chúa Giêsu hành động với từng người chúng ta: Ngài gõ 
cánh cửa tâm hồn chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ đặt tay vào 
nắm cửa để mở. 

Không có chuyện tông cửa xông vào, Ngài tế nhị, hoàn toàn tôn 
trọng tự do của chúng ta. Chính chúng ta là người phải nghe Ngài, 
chính chúng ta mở cửa cho Ngài. Tiếng gõ “cốc, cốc” của Chúa nhân 
lành phải được thể hiện trong đời sống chúng ta qua nhiều cách: 
một phong cảnh đẹp, một lời chứng từ, một cuộc gặp gỡ, một 
quyển sách, một bộ phim, một sự kiện vui vẻ, nhưng có khi cũng là 
một biến cố đau thương… Nếu chúng ta nghe tiếng Ngài, thì chúng 
ta chỉ cần mở cửa ra và nói: “Lạy Chúa, xin đến với con, xin ở lại 
nhà con…” Lúc nào Chúa cũng hiện diện trong đời sống các bạn. 
Con người đã quá lâu không mở cửa cho Ngài, nhưng khi chúng ta 
chân thành gõ cửa thì Ngài sẽ nhanh chóng mở cửa, trung thành 
với lời hứa của Ngài: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ 
cửa thì sẽ mở cho!” (Mt 7, 7). 
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2. Dụ ngôn ngọn đèn hải đăng hay làm thế nào để phân định con 
đường riêng của mình? 

 
Tôi phải làm gì với đời tôi? Đâu là tương lai của tôi? Nghề nào là 
nghề tốt nhất cho tôi? Ai là chồng tương lai, vợ tương lai của tôi? 
Người mà tôi sẽ sống suốt đời với họ không phải là chuyện không 
quan trọng! Phải chọn cho đúng. Chúa có một chương trình đặc 
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biệt nào cho tôi không? Ngài có tin tưởng tôi để tôi phục vụ Ngài 
một cách đặc biệt không? 

Những câu hỏi về tương lai đặc biệt quan trọng khi chúng ta còn 
trẻ. Nhưng nó sẽ không biến mất với thời gian, ngược lại chúng ta 
phải luôn chọn đi chọn lại trong suốt đời mình: định hướng nghề 
nghiệp mới, dự tính cho hoàn cảnh gia đình mới, tiếng gọi mới 
trong tiếng đã gọi. 

Còn trẻ, trước hết tôi muốn làm tổng thống Pháp. Tôi tự nhủ: “Như 
vậy ít nhất mẹ tôi sẽ không còn bận tâm về tôi nữa!” Nhưng khi tôi 
nhận ra mình không thể làm tổng thống suốt đời thì tôi bỏ ý định 
này. Khoảng 8, 9 tuổi tôi đổi ý: tôi làm mục đồng. Vào thời đó, 
chúng tôi đi thăm người bạn chăn một đàn cừu lớn ở Camargue, 
tôi thấy cuộc sống của anh an bình và đẹp. Và rồi sau này trong 
thời gian ở với cha ghẻ Martial, một găng-xtơ sống với mẹ tôi bốn 
năm. Đôi khi có luật sư của ông đến nhà. Và tôi quyết định mình sẽ 
làm luật sư, như thế một cách nào đó mình có thể ở bên cạnh cả 
người tốt và người xấu, ít nhất lúc đó tôi nghĩ như vậy. Dự tính này 
vẫn còn ở trong đầu tôi cho đến ngày tôi trở lại. 

Sau khi trở lại, vấn đề nghề nghiệp không còn là vấn đề chính yếu 
của tôi nữa. Lúc đó điều quan trọng với tôi, mình phải là tín hữu 
kitô tốt. Một cách căn bản, tôi học các kinh mà tôi chưa biết: Kinh 
Tinh Kính, Kinh Xưng Tội… 
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Vài tháng sau, tháng 4, tháng 5 năm 1981, tôi xin các bạn trong 
nhóm cầu nguyện để họ cầu nguyện cho tôi vì tôi đang ở trong một 
giai đoạn khó khăn, nhất là liên quan đến vấn đề khiết tịnh. Tôi xin 
“lời cầu nguyện của anh em”. Hình thức cầu nguyện này rất phổ 
biến trong phong trào Canh tân Đặc sủng. Khi người nào có một ý 
chỉ cầu nguyện đặc biệt thì họ quỳ xuống, và những người chung 
quanh đặt tay lên vai họ. Truyền thống này đến từ Lời giảng dạy 
của Chúa Giêsu, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện: “Nếu ở dưới 
đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha 
Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp 
lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19). 

Nhiều lần trong khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã đặt tay lên người 
bệnh và Ngài truyền cho các môn đệ cũng làm như Ngài: “Đây là 
những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ 
sẽ trừ được quỷ, họ đặt tay trên những người bệnh, thì những 
người này sẽ được mạnh khỏe” (Mc 16,17-18). Cách thực hành này 
phổ biến trong thời Giáo hội sơ khởi như sách Tông đồ Công vụ đã 
viết: “Có ông thân sinh ông Púp-li-ô đang liệt giường vì bị sốt và 
kiết lỵ. Ông Phao-lô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và 
chữa khỏi” (Cv 28,7). 

Ngày hôm đó, chúng tôi đến một nhà nguyện nhỏ, tôi quỳ trước 
Nhà Tạm. Các bạn ở chung quanh tôi. Một vài bạn đặt tay lên vai 
tôi. Họ hết sức hết lòng cầu nguyện. Một trong các bạn cầm quyển 
Thánh Kinh, anh mở một trang tình cờ. Anh đọc đoạn đó. Đó là 
đoạn cuối Phúc Âm Thánh Gioan khi Chúa Giêsu sống lại và hỏi 
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Thánh Phêrô ba lần, ông có yêu Ngài hơn các anh em này không. 
Thánh Phêrô buồn vì ông vừa chối Chúa ba lần. Dù vậy, ông cũng 
trả lời Chúa: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu 
mến Thầy.” Và cả ba lần Chúa đều giao cho ông nhiệm vụ chăm sóc 
đàn chiên của mình. 

Đoạn này trong chương 21 của Phúc Âm Thánh Gioan thường được 
đọc trong lễ chịu chức nhưng lúc đó tôi không biết. Trong buổi cầu 
nguyện hôm đó có một linh mục. Vào cuối buổi cầu nguyện, khi đi 
ra khỏi nhà nguyện, cha kéo tôi ra riêng: 

– René-Luc, con có nghĩ đến việc con làm linh mục không? 

– Có, con cũng đặt câu hỏi này, nhưng con không biết… Với quá 
khứ của con, con không biết Chúa có gọi một người như con không. 
Vì sao cha hỏi con như vậy? 

– Con à, trong khi cầu nguyện, cha cảm nhận trong lòng Chúa Giêsu 
muốn gọi con làm linh mục. Và khi cha nghe đoạn Tin Mừng bạn 
con mở ra đọc, cha thấy đây là lời xác nhận. Đoạn này là lời kêu gọi 
chính thức xem Phêrô như một linh mục. Cha chỉ đơn giản chia sẻ 
với con, dĩ nhiên chuyện này không phải là một cam kết đối với 
con. 

Tôi xin cha cầu nguyện vì tôi cảm thấy không xứng đáng, và khi đi 
về, tôi xem đây như tiếng Chúa Giêsu gọi tôi làm linh mục! Đối với 
tôi, đây là chuyện hiển nhiên, Ngài gọi và tôi trả lời: con đây! 
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Từ lúc đó, bốn năm cuối trung học, khi phải trả lời lựa chọn của 
mình cho tương lai, tôi đơn giản viết “linh mục”. Thường thường 
các giáo sư đều ngạc nhiên, họ hỏi lại: “Con chắc chứ?” 

Sau khi đậu tú tài tôi muốn vào chủng viện ngay, nhưng người đồng 
hành thiêng liêng của tôi yêu cầu tôi chờ một năm để kiểm lại tiếng 
gọi này, vì tôi nghe tiếng gọi này khi còn quá trẻ. Vì vậy trong năm 
này, tôi làm việc trong một công ty nhỏ sản xuất băng cát-xét về 
tôn giáo. Sau năm suy nghĩ chín muồi này, tiếng gọi của Chúa vẫn 
còn đó, nó còn mạnh hơn bao giờ hết. Tháng 9 năm 1986, tôi vào 
chủng viện khi tôi 20 tuổi, năm tôi 27 tuổi, ngày 26 tháng 6 năm 
1994 tôi được chịu chức linh mục. 

Tôi thích thú nhận ra ơn gọi chức thánh của tôi phù với ba nghề tôi 
thích khi còn nhỏ: “tổng thống” vì linh mục làm chủ lễ, “mục đồng” 
chăm sóc đàn chiên Chúa giao, “luật sư” của Chúa nhân lành mà 
công việc thì bị đưa ra tòa án thế gian liên tục. 

Dụ ngôn ngọn hải đăng 

Trong các năm làm linh mục, tôi luôn đối diện với lo lắng về tương 
lai của các bạn trẻ. Bởi vì không bao giờ dễ dàng để đồng hành với 
một người trẻ trong giai đoạn đặc biệt này. Điều quan trọng nhất, 
đó là luôn chuyển động, không chờ các câu trả lời rơi từ trên trời 
xuống! Vì thế tôi nghĩ đến dụ ngôn ngọn hải đăng, hay làm sao 
phân định con đường riêng cho đời sống của mình. 
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Trong sương mù 

Khi chúng ta đi tìm câu trả lời cho tương lai của mình, chúng ta như 
ở trên chiếc tàu đi trong sương mù hay trong đêm tối. Để định 
hướng, chúng ta mơ gặp ngọn hải đăng trên bờ biển để chúng ta 
có hướng đi: tôi sẽ biết đường về đến cảng an toàn! Tôi chỉ việc đi 
theo ánh đèn, tất cả đều rõ ràng! 

Đạp 

Nhưng Chúa không bao giờ làm như vậy, nếu có thì rất hiếm. Ngài 
cho chúng ta ngọn đèn pha, có, nhưng đèn pha của… chiếc xe đạp! 
Ngài không cho chúng ta ánh sáng từ đàng xa để chúng ta hướng 
tới, nhưng ánh sáng nhỏ của chiếc xe đạp, chỉ sáng vài mét trước 
mặt mình, với điều kiện mình phải đạp. Đúng vậy, ngày xưa đèn 
pha chiếc xe đạp sáng nhờ đinamô cọ sát vào bánh xe! Bây giờ có 
đèn pha chạy bằng pin điện tử, tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ hình dung 
ra hình ảnh. Nếu mình ngừng đạp, đinamô không cọ vào bánh xe 
thì đèn sẽ không sáng. 

Điều này đúng cho tất cả các việc trên đời. Nếu các bạn trẻ chờ để 
biết nghề nghiệp tương lai của mình như thế nào rồi mới quyết 
định học, thì biết khi nào mới khởi sự học. 

Nếu điều này đúng với mọi sự trên cuộc đời thì nó cũng đúng cho 
cuộc đời của chúng ta với Chúa. Ngài cho chúng ta ánh sáng từng 
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ngày, như Chúa đã nói qua câu: “Ngày nào có cái khổ của ngày 
ấy” (Mt 6,34). 

Chúng ta đừng chờ ngày mai những gì có thể làm hôm nay. Chúng 
ta chưa biết những gì Chúa dự trù cho mình trong tương lai, nhưng 
chúng ta đã biết những gì Ngài chờ chúng ta hôm nay: trung thành 
với đời sống cầu nguyện, đọc Lời Chúa, thường xuyên đi lễ, chia sẻ 
các giây phút cảm thông với anh em, chăm sóc những người nghèo 
nhất… Chúng ta đừng chờ các mạc khải lớn để lên đường hôm nay! 
Chỉ khi tiến tới từng ngày một mà các định hướng lớn cho đời 
chúng ta được rõ ra. 

Con đường sáng tỏ 

Tôi là người gốc Camargue. Ở Camargue có bãi Beauduc, một bãi 
cát mênh mông rất cứng, người dân có thể đi xe buồm hay xe đạp, 
tại đây có vết bánh xe đủ mọi hướng. 

Khởi đầu cuộc sống của chúng ta với Chúa, chúng ta đạp xe mà 
không biết đâu là con đường chính xác. Chung quanh chúng ta, có 
những dấu vết ở mọi phía.  Bao nhiêu là đề nghị xem ra cũng có 
thể làm được. Chúng ta không biết theo con đường nào. Không 
sao! Phải tiếp tục đi tới, phải tiếp tục đạp! 

Bãi Camargue có những con đường băng qua các cồn cát đưa đến 
một con đường nhỏ có tên “con đê ra biển”. Và con đê này lách 
qua các đường mòn nhỏ trong vùng đầm lầy. 
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Cũng vậy đối với ơn gọi, chúng ta phải trung thành tiến tới, vì đến 
một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy trên con đường của mình có một 
cái gì đó không còn tốt. Trong trường hợp này, chỉ cần quay lại và 
tìm một con đường khác. Như thế từ đường này qua đường kia, 
chúng ta sẽ khám phá một con đường hẹp hơn. Và nếu chúng ta 
cảm thấy tốt ở đây là chúng ta đã tìm được con đường tốt cho đời 
mình, là ơn gọi của chúng ta!  

Ý Chúa  

Sau khi dò dẫm nhiều lần, chúng ta trải nghiệm được bây giờ phải 
điều chỉnh đời mình theo ý Chúa, thấy ở đây một niềm vui đặc biệt. 
Niềm vui trở nên thật sự là thành viên đích thực của gia đình Chúa 
Giêsu: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị 
em tôi, là mẹ tôi!” (Mc 3,35). Và trong cuộc đời, chúng ta phải 
thường xuyên điều chỉnh theo ý Chúa, đôi khi cho đến giây phút 
cuối cùng. Chúng ta nghĩ đến những giây phút cuối cùng của Chúa 
Giêsu. Ở vườn Giếtsêmani, Ngài đã cầu nguyện, “Lạy Cha, nếu Cha 
muốn, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm theo ý con, mà 
làm theo ý  Cha…” (Lc 22,42). 

Cá nhân tôi, tôi thường đọc lời cầu nguyện: “Xin đừng làm theo ý 
con, nhưng làm theo ý Cha.”  Đó là câu chúng ta đọc hàng ngày khi 
chúng ta đọc Kinh Lạy Cha: “Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên 
trời” (Mt 6,10). 

Vậy chúng ta hãy can đảm đạp xe trên con đường đời của mình! 
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3. Dụ ngôn các ngôi sao hay làm thế nào nhận biết dấu chỉ của 
Chúa? 

 
 
Một số trường hợp trùng hợp thật khó hiểu. Khi những người hoài 
nghi cho đó chỉ là một chuỗi các sự việc kế tiếp nhau, thì người có 
lòng tin thấy đây là việc Chúa quan phòng, là dấu chỉ của Chúa. 
Tình cờ có phải là phương tiện Chúa dùng để hành động trong bí 
mật không? 

Đây không phải là chuyện thấy dấu chỉ của Chúa mọi nơi, nhưng 
theo tôi, nếu mình càng trông cậy vào Chúa thì mình càng để cho 
Chúa hành động. Như Thánh Tông đồ Giacôbê đã nói: “Hãy đến 
gần Chúa, Ngài sẽ đến gần anh em” (Gc 4,8). 
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Trong đời tôi, có nhiều lần tôi xác tín Chúa đã hành động trong 
trường hợp này, trường hợp kia. Đặc biệt tôi có nhiều dấu chỉ lạ 
lùng trong việc tôi gặp lại cha tôi, người cha tôi không biết và tôi 
chỉ gặp lần đầu khi tôi 19 tuổi. 

Tôi đã giải thích nhiều chi tiết hơn trong quyển sách trước, trong 
nhiều năm, tôi nghĩ tôi có cùng một người cha với hai em gái của 
tôi. Chỉ đến năm 13 tuổi, tôi mới biết sự thật câu chuyện đời tôi. 

Cha tôi là người Đức. Khi còn rất trẻ, ông vào Binh đoàn đi tác chiến 
nước ngoài. Sau khi ra khỏi quân đội, ông thường hay về trại 
Marseille ở Pháp để thăm các bạn cũ trong quân đội. Một trong 
các lần về miền Nam nước Pháp, ông gặp mẹ tôi ở nông trại 
Camargue. Mẹ tôi đã ly dị, sống một mình với hai anh lớn của tôi. 
Mẹ tôi 22 tuổi. Günter 32 tuổi, cao to, tóc vàng, người ngăm ngăm. 
Có vẻ ông không khó khăn khi làm quen với mẹ tôi. Trong vòng ba 
tháng, hai người quyết định đi Đức, mẹ tôi muốn lật qua một trang 
khác, làm lại cuộc đời với người đàn ông phiêu lưu này. Nhưng khi 
về Đức, Günter đối diện với tệ nạn cũ: nghiện rượu. Tình huống trở 
nên khó khăn và hai người quyết định chia tay nhau. Khi về lại 
Pháp, vài tuần sau mẹ tôi biết mình có thai. Bà báo cho Günter biết, 
nhưng ông không làm gì đặc biệt, ông không đủ sức để đảm 
đương. 

Năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi mới nói cho tôi biết nguồn gốc của tôi, một 
năm sau, tôi gặp Chúa Kitô, người đã làm cho cuộc đời tôi thay đổi. 
Tháng 6 năm 1980, tôi đi hành hương lần đầu tiên ở Lộ Đức. Một 
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buổi chiều tôi quỳ gối ở hang đá trước một núi ngọn nến, tôi dâng 
đời tôi cho Chúa. Trong tâm tư, tôi trình lên cho Chúa tờ giấy trắng, 
tôi ký ở dưới. Tôi nói với Ngài: 

– Chúa Giêsu, đây là đời con, xin Chúa lấp đầy như Chúa muốn. 

Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ là linh mục. Ơn gọi này đến sau. 
Nhưng quan trọng là tôi phải nói với Chúa: 

– Chúa đã cho con tất cả, bây giờ đến lượt con, con phải cho Chúa 
lại tất cả. Đây là đời con, con giao cho Chúa, con hoàn toàn tin 
tưởng ở Chúa! 

Năm tháng trôi qua, lúc đó là ngày 25 tháng 5 năm 1985, tôi 19 
tuổi, tôi học lớp cuối trung học ở Dinan, gần Saint-Malo, vùng 
Bretagne. Tôi nhận một cú điện thoại, giọng nói lạ: 

– Allô, tôi muốn nói chuyện với René-Luc… 

– Tôi đây. 

– Cha là cha của con, cha có thể nói chuyện với con được không? 

Tôi không tin vào tai mình, thật là khó tin. Nhưng đúng là ông, 
Günter, cha tôi! Ngày hôm sau, tôi gặp ông lần đầu tiên và ông kể 
làm sao ông đã tìm ra tôi. 
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 Vài năm trước đó, năm 1980, ông yêu bà Siegrid. Khi đó ông sống 
ở thủ đô Berlin. Người phụ nữ này đã giúp ông ra khỏi tình trạng 
nghiệu rượu. Bỗng chốc ông tìm lại được nhân phẩm và ông quyết 
định đảm nhận vai trò phụ tử, ông đi tìm tôi. Ông đi xe đến vùng 
nông trại Camargue. Từ lâu mẹ tôi ra đi không để lại địa chỉ. Ông 
biết, phải có phép lạ mới tìm được tôi. Khi đó ông nhớ lúc còn ở 
Binh đoàn, người ta thường hay nói với ông về Lộ Đức. Ông quyết 
định đến đó thắp ngọn nến xin tìm được tôi. Rồi ông trở về Berlin. 

Nhiều năm sau, tháng 5 năm 1985, ông cố gắng thêm một lần nữa. 
Ông đến nông trại nhưng không có tin tức gì. Khi đó ông đến 
Nîmes, vì ông biết tôi sinh ra ở đó. Günter thấy có một ngôi nhà 
thờ mở cửa, ông đi vào và sốt sắng cầu nguyện: 

– Lạy Chúa, xin Chúa giúp con tìm ra con trai của con. 

Lúc đó tôi sống ở Bretagne, cách Nîmes tám trăm cây số! Ông ra 
khỏi nhà thờ và đi bộ trên các đường phố. Bỗng ông ngừng trước 
một cánh cửa. Ông biết nhà này vì đây là nhà ông ngoại tôi. Hai 
mươi năm trước đó, ông có đến thăm hai, ba lần trong thời gian 
ba tháng ông ở với mẹ tôi. Ông bấm chuông. Người ở đó cho ông 
số điện thoại của chú tôi, và từ đó ông lần ra dấu vết của tôi. 

Khi cha tôi kể đến đó, tôi tò mò hỏi ngay: 

– Lần đầu tiên cha đến Lộ Đức là khi nào? 

– Tháng 6 năm 1980. 
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– Thật không thể tưởng tượng được! 

– Vì sao? 

– Vì cũng tháng 6 năm 1980, con đến Lộ Đức lần đầu tiên! 

Tôi không tin được. Sự trùng hợp thật kỳ lạ. Cùng nơi, cùng năm, 
cùng tháng. Lần hành hương đó tôi đã khoán trắng đời tôi cho 
Chúa. Bây giờ đã có webcam cài đặt ở hang đá và chúng ta có thể 
thấy trên Internet khách hành hương đến cầu nguyện 24/24. Nếu 
thời đó đã cài đặt camera thì tôi sẽ xin đền thánh cho tôi xem hình 
ảnh tháng 6 năm 1980. Có thể tôi sẽ thấy một trẻ vị thành niên 
đang khoán trắng đời mình cho Chúa, bên cạnh là người đàn ông 
đang xin Chúa cho ông tìm được con trai mình. Khi lên Trời, tôi sẽ 
biết chúng tôi có ở hang đá cùng một lúc không, nhưng bây giờ tôi 
cũng đã xúc động khi biết chúng tôi đã ở đó cùng thời gian. 

Vài năm sau, sự trùng hợp quan phòng này lại còn xảy ra một cách 
lạ lùng thêm một lần nữa. Ngày 8 tháng 9 năm 2009, ngày lễ sinh 
nhật Đức Mẹ. Giám mục của tôi cử tôi về một giáo xứ mới. Cha của 
tôi ở Berlin qua xem tôi về xứ mới như thế nào. Tôi không có thì 
giờ cho ông vì tôi phải đến nhà thờ Đức Mẹ ở Buglose, giáo phận 
Aire và phải đến Dax ngày 10 tháng 9, tôi có buổi diễn thuyết ở đó. 
Lộ Đức nằm trên đường đi và tôi đề nghị cha cùng đi theo tôi để 
cám ơn Đức Mẹ đã cho hai cha con gặp nhau hai mươi chín năm 
trước. Kể từ tháng 6 năm 1980, chúng tôi chưa bao giờ đi chung 
với nhau đến Lộ Đức. 
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Chúng tôi đến đó vào buổi chiều và trọ ở nhà các nữ tu Dòng Đức 
Mẹ Lên Trời, họ có hai phòng trống có cửa sổ nhìn ra hang đá. 
Chúng tôi xuống hang đá đi rước đuốc từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối. 
Tôi sẽ dâng thánh lễ ở đó lúc 23 giờ. Trong lúc chờ đợi tôi đề nghị 
hai cha con cùng lần chuỗi. Chúng tôi cùng cầu nguyện chung với 
nhau ở hang đá, hang đá sáng rực với đèn cầy. Nhưng chỉ chừng 
mười phút, cha tôi cảm thấy mệt. Đông đảo người và chuyến đi dài 
với người 76 tuổi thì cũng quá sức của ông. 

– Con của cha, cha muốn ở lại dự thánh lễ con làm nhưng cha 
không đủ sức. Cha về phòng nghỉ trước. 

– Không sao cha, sáng mai mình trở lại hang đá trước khi lên 
đường. Con chúc cha ngủ ngon. 

Günter về phòng, tôi ở lại để dâng thánh lễ. 

Sáng hôm sau khi ăn, cha tôi lấy làm tiếc đã không dự thánh lễ tôi 
làm. 

– Cha rất muốn cùng với con cám ơn Đức Mẹ trong thánh lễ con 
dâng! 

Tôi cố gắng an ủi cha nhưng vô ích, tôi nói không sao. Đức Mẹ hiểu 
tất cả cố gắng của mình. Nhưng tôi thấy cha tôi rất buồn. Sau đó 
chúng tôi đi đến Dax. Trước khi đi tôi phải dâng thánh lễ. Tuy không 
có trong chương trình chính thức ở hang đá, nhưng lúc 10 giờ sáng 
có thánh lễ ở đền thánh Mân Côi. Khi đi đến đó, chúng tôi đi ngang 
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qua hang đá, tôi thấy người phụ trách hang đá đang chuẩn bị bàn 
thờ. Tôi nói với cha tôi: 

– Có một thánh lễ đang chuẩn bị ở hang đá. Với ngôn ngữ nào cũng 
không sao, cha con mình sẽ dự thánh lễ này để cha khỏi buồn vì 
hụt thánh lễ tối hôm qua. 

Tôi vào phòng thánh, linh mục đã sẵn sàng. Tôi xin phép được đồng 
tế và hỏi cha: 

– Xin cha cho con biết, cha dâng thánh lễ này trong ngôn ngữ nào? 

Nếu cha trả lời “tiếng Đức” thì đã là thiện cảm. Nhưng còn hơn thế 
nữa, cha e dè trả lời: 

– Cũng hơi đặc biệt. Tôi là linh mục người Luxembourg, nhưng tôi 
sẽ dâng thánh lễ với hai sách lễ và với hai ngôn ngữ: Pháp và Đức. 
Như vậy có cản trở gì cho cha không? 

Thật không tưởng tượng được, thêm một lần nữa, tôi choáng váng 
vì sự tế nhị của Đức Mẹ. Cảm động, tôi nói với linh mục tôi xúc 
động biết chừng nào vì tôi là người Pháp, cha tôi là người Đức và 
đây là lần đầu tiên chúng tôi đi hành hương ở đây. Dĩ nhiên tôi 
không có thì giờ để kể cho cha nghe câu chuyện của tôi. Người phụ 
trách phòng thánh nghe câu chuyện, ông hỏi tôi: 

– Cha của cha ở đâu? 
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Tôi chỉ cha tôi đang ở giữa khách hành hương. Ngay lập tức, ông đi 
tìm cha tôi và đưa cha tôi lên hang đá ở bên cạnh những người đọc 
sách thánh. Cha tôi rất cảm động, ông ở dưới chân Đức Mẹ và sốt 
sắng dự thánh lễ con mình dâng, thánh lễ với hai ngôn ngữ Pháp-
Đức. 

Thánh lễ với hai ngôn ngữ do Chúa sắp đặt trong ngày chúng tôi 
gặp nhau là dấu chỉ của Chúa. Như thể đây là lời xác nhận của Đức 
Mẹ, cũng nơi này, Mẹ đã nghe tôi khoán trắng đời tôi cho Chúa, 
Mẹ đã nghe lời cầu nguyện tìm đứa con trai mình của cha tôi, cùng 
nơi, cùng ngày. 

Tôi muốn chia sẻ với quý độc giả thêm một dấu chỉ lạ lùng về cha 
tôi.  Vài tháng sau khi chúng tôi gặp nhau, tháng 2 năm 1986, lần 
đầu tiên tôi đến thăm cha tôi ở Berlin. Ông 52 tuổi, tôi 20 tuổi. Tôi 
tặng ông món quà đầu tiên, ảnh tượng Thánh Nhan bằng bạc: 
gương mặt Chúa Kitô in từ khăn thánh Turin. Rất hãnh diện ông 
đeo ở cổ, bằng chứng ông gắn kết với Chúa Kitô và với con mình. 

Năm 2008, 22 năm sau, như thông lệ hàng năm ông về quê ngoại 
Stettin, ở Poméranie, thành phố của tuổi thơ, của bà nội tôi. Stettin 
cách Berlin 150 cây số về hướng đông-bắc. Phần đất này thuộc 
nước Đức cũ, sau Thế Chiến Thứ Hai bị sát nhập vào Ba Lan để bù 
cho phần đất Ba Lan bị sát nhập vào nước Nga. Cha tôi sinh ra ở 
đó, suốt tuổi thơ của ông ở đó trước khi bị cưỡng bức trốn về 
Hambourg, khi cuối chiến tranh, người Nga đuổi gia đình đi. Khi đó 
cha tôi 13 tuổi. 
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Ít nhất mỗi năm một lần cha tôi về Poméranie để “tìm về nguồn”. 
Năm đó cha tôi quyết định đi vào ngày 13 tháng 6 để kỷ niệm ngày 
sinh nhật của mình. Cha tôi ở khách sạn và ăn ở tiệm. Cha tôi giữ 
phòng khách sạn. Như thói quen của cựu quân nhân đánh thuê, 
bữa ăn của ông vui nhộn. Không biết ông có bị phát hiện qua bữa 
ăn vui nhộn này không? Vào đêm khuya, ông ra tìm xe. Con hẻm 
tối. Ông bị một cú đấm như trời giáng vào gáy, ông ngất xỉu. Vài 
giờ sau tỉnh dậy, đầu ông đầy máu. Họ giựt dây chuyền và ăn cắp 
ví của ông. Ảnh tượng con mình cho. Ông quá buồn vì ông rất quý 
ảnh tượng này. 

Sau khi ra đồn cảnh sát khai báo, ông buồn bã về lại Berlin. Ông 
đậu xe trước chung cư, bước vào cầu thang và như thường lệ, ông 
mở hộp thư lấy thư. Ông thấy một gói nhỏ của con trai mình gởi. 

– Ồ, René-Luc nghĩ đến sinh nhật mình! 

Phải nói là tôi không phải týp người gởi quà sinh nhật qua bưu 
điện. Tôi biết cha tôi thích các ngày sinh nhật. Chúng tôi có truyền 
thống và cố giữ hết sức có thể, tôi qua Berlin tháng 6 dịp sinh nhật 
cha tôi, và cha tôi qua Pháp tháng 4 dịp sinh nhật tôi. Nếu không 
được thì tôi gọi điện thoại. Nhưng năm đó tôi gởi quà sinh nhật 
qua bưu điện. 

Còn ở dưới cầu thang, ông mở gói quà ra ngay và ông lấy ra tượng 
Nhan Thánh giống như tượng ông bị giựt, nhưng tượng này bằng 
vàng! 
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Tôi “tình cờ” thấy tượng này, tôi nghĩ tượng của ông đã cũ lại bằng 
bạc, vậy mình cho cha cái mới. 

Trùng hợp? Nhưng không phải với cha tôi, ông mừng đến khóc vì 
vui và hạnh phúc! 

Một “nháy mắt khác của Chúa” về cái chết của cha tôi. Cha tôi chết 
ở Berlin ngày 1 tháng 8 năm 2018 vì tim ngừng đập, khi tôi đang 
viết xong quyển sách này. Tôi đến bên đầu giường cha tôi ngay. Và 
tôi ngạc nhiên khám phá thời gian chờ làm tang lễ ở Đức rất lâu. 
Trong khi ở Pháp thì chúng tôi chôn chỉ một đến bốn ngày sau khi 
người thân qua đời. Ở Đức, đôi khi phải chờ nhiều tuần vì các thủ 
tục giấy tờ. Chúng tôi phải kiên nhẫn chờ giấy chứng tử, sau đó 
quyết định với nhà quàn ngày chôn cất. Tang lễ của cha tôi được 
ấn định vào ngày 14 tháng 8.  Trong khi chờ đợi, tôi không cảm 
thấy cần về nhà. Nhưng tôi cũng về Pháp, ở nơi yên lặng để cầu 
nguyện trong khi chờ tang lễ. Tôi đến tu viện Sénanque, nơi tôi 
thường hay đến cầu nguyện. 

Trong thời gian tĩnh tâm và tang chế này, có một buổi lễ diễn ra ở 
tu viện khá đặc biệt. Ngày thứ ba 7 tháng 8, các quân nhân của 
binh đoàn Castelnau đến làm lễ tuyên thệ của bốn mươi hai quân 
nhân qua lễ trao mũ kê-pi trắng. Đây là lần đầu tiên có buổi lễ như 
thế này ở tu viện, trước đây chưa bao giờ có và sau này cũng có 
thể chẳng bao giờ có. Rất nhiều sĩ quan cao cấp có mặt. Trong số 
này có một đại tướng và một trung tá, cũng ít nhiều bằng tuổi cha 
tôi và họ cũng đã từng chiến đấu ở Algeria. Tôi cho họ xem các huy 



 34 

chương của cha tôi mà tôi mang về từ Berlin. Họ thật sự ngưỡng 
mộ quá trình của cha tôi: bảy năm trong Binh đoàn lính đánh thuê, 
bảy năm ở mặt trận! Họ cho tôi biết họ sẽ cầu nguyện đặc biệt cho 
cha tôi. Dấu ấn của cha tôi đã thật sự có mặt nơi này, trong tâm tư 
của tất cả những người tham dự buổi lễ, như một vinh danh cuối 
cùng của Binh đoàn cho cha tôi. Một dấu chỉ khác của Chúa Quan 
Phòng trong câu chuyện đặc biệt của cha tôi.  

Dụ ngôn các ngôi sao 

Các biểu hiện hành động của Chúa trong đời sống chắc chắn là để 
khuyến khích chúng ta trong đời sống đức tin. Tôi muốn khuyến 
khích các bạn tìm lại các dấu chỉ này và đặt nó vào đúng chỗ của 
nó. Để làm việc này, tôi xin đề nghị với các bạn dụ ngôn: dụ ngôn 
các ngôi sao hay làm thế nào nhận biết dấu chỉ của Chúa? 

Trong nhiều năm qua, tôi có dịp đưa khoảng hơn bốn mươi bạn trẻ 
đi sa mạc núi Si-nai để mừng Ngày đầu năm. Một chuyến đi trong 
sa mạc, cùng đi có các bạn người Ả rập du cư (bédouin) và các con 
lạc đà của họ. Không dựng lều, chúng tôi ngủ ở khách sạn đẹp nhất 
trong tất cả các khách sạn trên thế giới, khách sạn ngàn sao! 

Ngay buổi tối đầu tiên, tôi mời các bạn trẻ thinh lặng nằm dài 
xuống đất, mắt hướng về bầu trời đầy sao. Chỉ không đầy hai phút 
thì có tiếng nói cắt bầu khí thinh lặng: 

– Ồ, các bạn có thấy gì không? Một ngôi sao băng! 



 35 

Và tiếp đó là một bạn khác kêu lên: 

– Ồ, có một ngôi sao băng khác nữa! Dần dần mọi người im lặng, 
vì có quá nhiều sao băng nên họ thinh lặng chiêm ngắm chứ không 
còn ngạc nhiên nữa. Và các ngôi sao tiếp tục băng! 

Tôi xin so sánh các ngôi sao băng này với dấu chỉ của Chúa. 

Làm sao nhận biết hành động của Chúa trong đời sống chúng ta?  

Tách về một nơi riêng 

Trước hết, chúng ta tự hỏi vì sao trong sa mạc mình mới thấy sao 
băng? Không có sao băng trên bầu trời Paris sao? Có, đương nhiên 
có, nhưng ánh đèn điện đã ngăn không cho chúng ta thấy ngôi sao. 
Để thấy ngôi sao thì phải về những nơi thích hợp. Như vậy muốn 
thấy dấu chỉ của Chúa trong đời sống thì chúng ta phải về một nơi 
riêng, tạm dừng các sinh hoạt của mình, xa cái ồn ào của môi 
trường chung quanh, rút về nơi thanh vắng: đi hành hương, đi tĩnh 
tâm ở một tu viện,… 

Muốn thấy 

Nhưng tách ra một nơi thì chưa đủ! Chúng ta có thể vào sa mạc rồi 
ở trong lều và không thấy gì. Tôi không chắc các du khách đi săn 
bằng xe 4×4 ở Phi châu, tối về ngủ khách sạn, họ đã có dịp nhìn lên 
bầu trời đầy sao. 
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Để nhận định biết có sự can thiệp của Chúa trong đời sống, thì 
không những chúng ta phải lui về nơi thinh lặng mà còn phải 
“muốn thấy”! Phải cố gắng đưa mắt hướng về Ngài, và dò tìm bầu 
trời. 

Như thế chúng ta có thể rút ra một kết luận đầu tiên: không phải 
vì chúng ta không thấy dấu chỉ của Chúa mà những dấu chỉ này 
không có! Kết luận thứ nhì, để có thể thấy các dấu chỉ thì phải thay 
đổi thói quen, và dùng phương tiện để đưa mắt nhìn Trời. Chúng 
ta có thể nói thêm, khám phá hành động của Chúa trong đời sống 
cho chúng ta một niềm vui rất lớn, lớn hơn cả niềm vui nhìn sao 
băng.  

Đi từ tìm kiếm các dấu chỉ qua áp dụng các phương tiện thiêng 
liêng 

Sau khi ngắm sao băng ở sa mạc Si-nai, tôi xin các bạn trẻ nhìn kỹ 
bầu trời để tìm các ngôi sao cố định: sao Bắc Cực, sao Orion, sao 
Bắc Đẩu… các ngôi sao cố định cho điểm chuẩn, cho định hướng. 
Từ bao nhiêu thế kỷ nay, các ngôi sao là la bàn duy nhất các thủy 
thủ dùng để vượt đại dương. 

Chúng ta đã so sánh các sao băng với dấu chỉ của Chúa, bây giờ 
chúng ta so sánh các ngôi sao cố định với các phương tiện Chúa 
thường dùng, để cho chúng ta sống trong sự hiện diện của Ngài: 
cầu nguyện mỗi ngày, đọc Thánh Kinh, đi dâng lễ, thường xuyên đi 
xưng tội, ở trong nhóm sống đạo, quan tâm đến người nghèo, 
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người yếu đuối và sống trong “tình thương của anh em đối với 
nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm 
thiết” như thơ Thánh Phaolô gởi tín hữu Thêxalônica (1 Th 3,12). 
Người chăm chỉ sống theo tất cả phương tiện Giáo Hội ấn định, 
chắc chắn sẽ tiến bước trên con đường đức tin, dù họ không có các 
dấu chỉ gì là phi thường. 

Khi bắt đầu hành trình đức tin của Chúa, Chúa thường cho chúng 
ta các dấu chỉ nhỏ tuyệt vời như dấu chỉ của các ngôi sao băng, 
khuyến khích chúng ta biết Chúa và yêu Chúa. Nhưng dần dần Ngài 
để chúng ta tiến bước qua các phương tiện bình thường hơn như 
ngôi sao cố định. Khi lớn lên trên hành trình đức tin, chúng ta ít 
cần dấu chỉ phi thường vì chúng ta biết Chúa luôn hiện diện thường 
xuyên. 

Chúng ta hãy để mình ngạc nhiên trước các dấu chỉ của Chúa và 
quyết tâm trung thành đi theo Ngài. Cuộc đời chúng ta sẽ thành 
chòm sao. 
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4. Dụ ngôn chiếc ca-nô hay làm thế nào để duy trì tình yêu lứa 
đôi? 

 

 
 

Có một công thức nào để duy trì tình yêu đôi lứa không? Dĩ nhiên 
trong tình yêu luôn có các câu chuyện của một tình yêu đích thực. 
Với các năm làm mục vụ, tôi dám kể cho quý vị nghe câu chuyện 
mà tôi dần dần khám phá trong các năm này. 

Có người ngạc nhiên khi thấy các linh mục độc thân lại cho lời 
khuyên về đời sống lứa đôi. Nhưng mục vụ của chúng tôi là lắng 
nghe, chúng tôi bỏ ra hàng giờ để nghe các cặp đủ mọi lứa tuổi tâm 
sự, vậy chúng tôi có đủ khả năng! Những người tìm đến chúng tôi 
thường xin chúng tôi giúp họ tìm Chúa trong những lúc họ gặp thử 
thách, chuyện này thì chúng tôi rành! Chúng tôi biết tùy theo 
trường hợp chúng tôi gởi họ đi tâm lý gia, đi tham vấn, nhưng 
chúng tôi cũng có thể giúp họ làm sáng tỏ vấn đề bằng cầu nguyện, 
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bằng tha thứ, bằng kiên nhẫn, bằng đối thoại dưới ánh sáng là lời 
giảng dạy của Chúa Giêsu. Chuyện này giúp chuyện kia. 

Kỷ niệm ngày cưới 

Khi giảng trong các hôn lễ, tôi có thói quen mời các cặp, nếu được, 
mỗi tháng một lần đi chơi tình tứ với nhau. Một ngày nọ, vào cuối 
thánh lễ, có một ông ngoài sáu mươi đến gần tôi, ông tự hào nói: 

– Thưa cha, xin cám ơn cha về bài giảng hôm nay. Từ 40 năm nay, 
mỗi tháng đến ngày kỷ niệm đám cưới của chúng tôi, chúng tôi ra 
ngoài ăn tiệm với nhau! 

Tôi thấy ý này thật hay. Chẳng hạn quý vị làm đám cưới ngày 19 
tháng 5, mỗi tháng quý vị thu xếp đi chơi với nhau vào ngày 19 hay 
một ngày gần đó. 

Không thanh toán nhau 

Tôi kể cuộc gặp của một cặp vợ chồng bạn, ông chồng có vẻ không 
hăng hái cho mấy. Tôi cố gắng tìm hiểu, tôi biết ông ở trong Nhóm 
Đức Bà. Tôi biết phong trào này vì tôi có dịp đồng hành với một 
trong các nhóm này khi tôi còn là linh mục trẻ. Phong trào này gặt 
được nhiều kết quả, mỗi tháng vài cặp gặp nhau chung quanh linh 
mục tuyên úy, để làm việc về một chủ đề và nhìn lại các việc mà 
phong trào dấn thân. Một trong các công việc dấn thân này có tên 
là “bổn phận ngồi xuống”. Mỗi tháng các cặp phải bỏ ra một buổi 
tối với nhau để nhìn lại mình. Bạn tôi không mấy sốt sắng với sáng 
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kiến hẹn nhau, nhìn lại xem chuyện gì chạy, chuyện gì không chạy 
giữa hai vợ chồng. Có bao giờ dễ chịu khi phải lên dây cót lại! 
Chuyện này cũng đúng cho đời sống nghề nghiệp hay đời sống tu 
trì của chúng ta. Thỉnh thoảng việc lên dây cót này cũng cần thiết. 
Nhưng tôi cần trấn an anh bạn: những gì tôi đề nghị thì hơi khác, 
không phải hẹn để “thanh toán nhau”, nhưng chỉ là buổi hẹn tình 
tứ. Trong buổi hẹn này không nói đến các vấn đề, chỉ khơi lại ngọn 
lửa yêu thương. Tôi nghĩ phong trào Nhóm Đức Bà cũng thích ứng 
cho bạn tôi, khi họ đề nghị buổi “niềm vui ngồi xuống”. Như thế 
buổi hẹn này phải ở ngoài nhà, không có con cái, bạn bè bên cạnh, 
chỉ có “chàng và nàng!” 

Chứng tỏ tình yêu 

Về điểm này, càng ngày tôi càng xác quyết, giáo dục tốt nhất cha 
mẹ mang lại cho con cái là cho chúng thấy họ yêu nhau và tiếp tục 
yêu nhau. Cho nhau tình dịu dàng, tay trong tay, có những buổi đi 
chơi riêng với nhau, chắc chắn đó là cái bệ vững chắc cho con cái, 
ngay cả khi con cái đã lớn. Các cha mẹ thường lo cho tương lai và 
sự quân bình của con cái, nhưng đôi khi họ quên chuyện căn bản: 
chứng tỏ cho con cái thấy họ yêu nhau!  

Cuộc hẹn làm bạn ngạc nhiên 

Nhưng chúng ta hãy trở về với anh bạn của tôi. Khi nói chuyện với 
anh, tôi nảy ra ý kiến mà tôi gọi đó là “công thức của tôi”. Để cuộc 
hẹn này là cuộc hẹn tình tứ thì nó không ở trong bầu khí bình 
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thường hàng ngày. Để tránh nhàm chán thì phải tạo ngạc nhiên, và 
tôi đề nghị họ mỗi tháng thay phiên nhau mời. Tháng này chàng 
mời nàng đi xem kịch, tháng sau nàng mời chàng đi ăn tiệm đặc 
biệt. Dĩ nhiên mục đích là cốt giữ bí mật lâu nhất có thể dù đó là 
chuyện gì. Các bạn tôi thích thú với sáng kiến này và họ làm mỗi 
tháng. Các cặp bạn khác cũng áp dụng, thỉnh thoảng họ gởi cho tôi 
xem hình họ tình tứ bên nhau trong tiệm ăn. 

Tôi hy vọng các độc giả cũng sẽ thử công thức này. Đơn giản là ai 
cũng làm được và dĩ nhiên mang lại nhiều hoa trái cho đời sống vợ 
chồng và cho cả gia đình.  Vì săn sóc gia đình trước hết là săn sóc 
đời sống vợ chồng. 

Dụ ngôn chiếc ca-nô 

Có rất nhiều tác phẩm hay để giúp các cặp vợ chồng. Tôi xin khiêm 
tốn đề nghị một vài điểm trong đời sống vợ chồng với dụ ngôn 
chiếc ca-nô. 

Chúng tôi đang ở tuần lễ cuối tháng 6 ở vùng Tarn gần Montpellier. 
Đó là truyền thống đi chơi ca-nô hàng năm của nhóm trẻ có nghề 
nghiệp, có hơn mười lăm người trong nhóm, trong số này có bốn 
đến năm cặp. Dĩ nhiên hai người một chiếc ca-nô. Các vật dụng để 
ở bi-đông để không bị nước rò rỉ. Người cho thuê ca-nô dặn dò vài 
chỉ dẫn và chúng tôi ra tay chèo, chỉ đơn giản như thế. 
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Louis và Victoire rất phấn khích, đây là lần đầu tiên họ đi ca-nô và 
họ đi trước không chờ ai. Đầu chuyến đi thì nước lặng. Họ chèo 
chầm chậm và chiếc ca-nô đi zic-zac như người say rượu. Tôi thích 
thú nhìn họ. Tôi định gọi họ để chỉ cho họ cách chèo nhưng họ đã 
ra xa. Một cái gì cho tôi biết là chúng tôi sẽ đuổi kịp họ. 

Đúng vậy, một cây số xa hơn, chiếc ca-nô của chúng tôi chạy 
nhanh. Louis và Victoire vẫn chèo một cách mất trật tự. Khi thấy 
nước xoáy nhanh, họ sợ. Họ chèo không khớp với nhau. Bỗng chiếc 
ca-nô nghiêng hẳn về phía trái. Theo bản năng, cả hai quay về phía 
bên kia. Kết quả là chiếc ca-nô dừng ngay lại. Với sức mạnh của 
dòng nước, chiếc ca-nô quay ngược lại và nghiêng hoàn toàn về 
phía trái khi đến dòng nước nhanh. Hoảng loạn, Louis cố gắng kiểm 
soát, Victoire buông tay chèo và hét lên bám vào thuyền. Thuyền 
đâm vào tảng đá và quay lại. Louis và Victoire rơi xuống nước, bị 
dòng nước cuốn, họ bơi giữa các bi-đông. 

Sau khi uống vài ngụm nước, Louis và Victoire leo lên thuyền và 
tiếp tục chèo. Nhưng lần này thì họ hỏi tôi cách chèo. Tôi giải thích: 

“Nguyên tắc thì rất dễ: ai chèo đàng trước là động cơ, ai chèo đàng 
sau là tay lái. Nếu Victoire ngồi đàng trước thì phải chèo đều, một 
mái chèo bên mặt, một mái chèo bên trái. Còn Louis đàng sau thì 
phải nhịp nhàng theo, cùng lúc và cùng phía như Victoire. Nhưng 
thỉnh thoảng bạn phải ngừng chèo để điều khiển chiếc ca-nô bằng 
cách gác mái chèo bên mặt hay bên trái. Ai ngồi đàng trước là 
người canh chừng, báo cho người ngồi sau biết có trở ngại sắp tới. 
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Người ngồi sau phải tin vào người điều khiển. Nếu vì sợ mà làm 
động tác này, động tác kia thì sẽ không lái được.” 

Louis và Victoire đồng ý. Họ hiểu kỹ thuật và chèo thoải mái khi 
gặp dòng nước chảy nhanh. Victoire tiếp tục chèo nhịp nhàng. 
Giữa hai dòng nước nhanh, khi nước yên tôi thấy Louis gác chèo 
trên đùi mình. Anh nhắm mắt thưởng thức giây phút này. Victoire 
chẳng nghi ngờ gì, cứ tiếp tục chèo. Louis thoải mái thư giãn. 

Kinh nghiệm của những người lớn tuổi 

Rất nhiều cặp cúi đầu đi mà không thu thập kinh nghiệm của những 
người lớn tuổi. Tôi thấy được điều này trong các khóa chuẩn bị hôn 
nhân. Bây giờ đa số các cặp xin đám cưới ở nhà thờ đã sống chung 
với nhau nhiều năm. Các khóa này thường do vợ chồng giáo dân 
trong giáo xứ đảm trách. Các cặp tham dự cho tôi biết họ ngạc 
nhiên trước những chuyện họ học và khám phá. Đa số họ xây dựng 
đời sống vợ chồng và trao đổi kinh nghiệm với những người trẻ 
cùng thế hệ. Đôi khi họ bất đồng với khuôn mẫu của cha mẹ mình. 
Rất hiếm khi họ hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Họ nhắm mắt 
nhắm mũi đi như cặp Louis và Victoire, và khi gặp thử thách thì họ 
nhanh chóng bị chao đảo. 

Điểm mạnh và điểm yếu 

Dĩ nhiên muốn có được một bầu khí hài hòa thì trước hết phải biết 
người kia. Người phối ngẫu của tôi mạnh hay yếu, kiên nhẫn hay 
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mong manh? Phải hiểu nhịp sống của người kia để thích ứng và tìm 
cái gì phù hợp cho cả hai: không quá chậm, không quá nhanh. 
Muốn được vậy phải nhìn nhau. Trên chiếc ca-nô phải thay đổi chỗ, 
người đàng trước biết việc người đàng sau và ngược lại. Trong đời 
sống vợ chồng cũng vậy, phải luôn thay thế chỗ của nhau để giữ 
hài hòa với người kia. Hiểu nhau, đó là chìa khóa của thành công. 
Điều này có vẻ là chuyện đương nhiên, nhưng thường đó lại là lý 
do của rất nhiều thất bại. Nhiều cặp vợ chồng trẻ xây dựng cuộc 
sống chung trước hết trên sự lôi cuốn nhau. Nhưng họ không có 
một sinh hoạt chung nào. Chàng “bia-pizza-đá banh”, nàng “xem 
kịch, đọc sách, đi nhảy”. Điều này có thể chạy, nhưng nhất thiết 
phải tìm các nơi chốn hài hòa chung, nếu không sẽ dễ chìm xuồng. 

Hiểu nhau, hài hòa với nhau phải cần rất nhiều thời gian. Không 
đốt giai đoạn được. Trong khôn ngoan của mình, Giáo hội mời gọi 
các bạn trẻ yêu nhau phải có thời gian đính hôn, tìm hiểu nhau 
trước khi lao vào quan hệ tình dục trong thời gian cưới hỏi. Chuyện 
này bây giờ hoàn toàn lỗi thời và chẳng còn ai nghe, kể cả những 
người công giáo giữ đạo. Lời chỉ trích thật nặng: 

– Dứt khoát Giáo Hội chưa làm cách mạng, đã đến lúc Giáo Hội 
phải thoát ra khỏi các gò bó của mình và đừng sợ dục tính nữa! 

Những ai nghĩ như vậy thì chắc chắn họ chưa hiểu Thần học thân 
xác của Đức Gioan-Phaolô II, ngài đặt giá trị quan hệ tình dục như 
ơn Chúa cho con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Ngày 
nay có nhiều tác phẩm trong Giáo hội nói về nhãn quan mới này về 
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dục tính: Olivier Florant trong tác phẩm Đừng phí đời bạn trong lạc 
thú, nó là thiêng liêng. Để có một nghi thức cực khoái (Ne gâchez 
pas votre plaisir, il est sacré. Pour une liturgie de l’orgasme) hay 
tác phẩm của Fabrice Hadjadj Chiều sâu giới tính: cho một thần bí 
của thân xác (Dans La Profondeur des sexes: pour une mystique de 
la chair). Nhìn trong quan hệ tình dục hình ảnh của Chúa là bao 
gồm trọn cả nét đẹp và cao cả của nó. Chính vì vậy Giáo hội mời 
gọi phải cẩn trọng trước khi trao thân cho nhau, không phải vì sợ 
tính dục, nhưng ngược lại, Giáo Hội xem đây là một ơn rất lớn, 
không nên làm tổn hại. 

Đó là hình ảnh của hai lá bài, bạn chồng chúng lên nhau thì tách 
chúng ra dễ dàng, nhưng nếu dán chúng dính vào nhau, muốn tách 
ra thì phải bị rách. Cũng vậy với đời sống vợ chồng. Khi hai người 
yêu nhau đi chơi chung với nhau, họ kiên nhẫn, họ không trao thân 
cho nhau quá nhanh thì khi họ thấy không hợp nhau, họ dễ xa 
nhau. Ngược lại nếu họ dính nhau nhanh chóng qua quan hệ tình 
dục thì chắc chắn họ sẽ khó xa nhau. Những ai hiểu ngược lại, có 
thể họ chưa học cách gieo vần tình dục với tế nhị, tình yêu với mãi 
mãi. 

Can dự vào 

Chúng ta trở lại với chiếc ca-nô của chúng ta. Hai người phải chấp 
nhận chèo với nhau mãi. Đừng làm như Louis nghỉ xả hơi mà người 
kia không biết. Trong đời sống vợ chồng đừng nói có lãnh vực nào 
đó không can dự gì đến tôi. Với tất cả những gì thuộc chung với 
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nhau, cả hai phải luôn chèo với nhau. Họ cùng chèo chung trong 
công ăn việc làm, trong gia đình, với con cái, trong đời sống đức 
tin. Chẳng hạn khi hai người quyết định, vợ tạm gác công việc, ở 
nhà lo cho con khi con còn nhỏ, người đàn ông ra ngoài làm việc. 
Chồng phải thấy mình can dự đến công việc của vợ ở nhà, và vợ 
thấy mình can dự đến công việc của chồng ở sở. Mọi người cùng 
chèo! Nếu một người nghỉ thì người kia phải biết, phải có thỏa 
thuận của người kia. 

Chia trách nhiệm 

Hài hòa trong cách chèo chung giúp điều hướng tốt cho đời sống 
vợ chồng. Người này, người kia phải có trách nhiệm khi lèo lái lãnh 
vực này hay lãnh vực kia. Chẳng hạn, người lo đi làm bên ngoài, 
người lo việc ở nhà. Nếu người này áp đặt lên người kia, tìm cách 
kiểm soát hết thì sẽ rơi vào bẫy ‘đầy quyền năng’, người kia không 
triển nở được, chỉ sống núp bóng người nọ.  

Tin tưởng 

Chúng ta đã thấy, người ngồi trước thuyền là người thấy các trở 
ngại trước, nhưng họ phải tin tưởng vào người điều khiển, vì nếu 
họ sợ, họ can thiệp thì sẽ làm ngược hướng với người điều khiển 
đàng sau. Tin tưởng là chìa khóa chủ yếu của đời sống vợ chồng. 
Một người bạn hướng dẫn leo núi giải thích cho tôi hiểu, khi có hai 
người leo núi đang ở trên sườn núi, nếu một người bị ngã thì cách 
duy nhất để cứu bạn mình, là người kia ném mình vào khoảng 
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trống bên kia. Đó là sự tin tưởng trong đời sống vợ chồng, chấp 
nhận rơi vào khoảng trống! 

Mỗi người ở chỗ của mình là một canh chừng cho người kia. Họ 
nhận ra có nguy cơ này, nguy cơ kia để tránh. Phải nói chuyện với 
nhau! Từ bao nhiêu năm nay tôi đồng hành với các cặp, tôi ngạc 
nhiên thấy chữ quan trọng nhất trong sự thành công của các cặp 
là “đối thoại”, khó khăn của họ là thiếu đối thoại. Thường thường 
họ đối thoại nhiều lúc ban đầu, sau đó dần dần thành “đối thoại 
câm”. Tác giả Gary Chapman có một đóng góp vô cùng to lớn trong 
việc giao tiếp của vợ chồng qua tác phẩm được cả thế giới biết đến 
của ông: Các ngôn ngữ của tình yêu. Nhờ ông, các cặp hiểu ngoài 
lời nói còn nhiều ngôn ngữ khác họ phải coi trọng: những lời nói 
nâng cao tinh thần, những giây phút chất lượng, quà cáp, giúp ích 
cho nhau, âu yếm nhau. Mỗi người có ngôn ngữ mạnh của riêng 
mình. Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là chờ người khác và 
chung chung là những người khác nói ngôn ngữ của mình. Chúng 
ta hình dung Louis có ngôn ngữ nổi trội là “các giây phút chất 
lượng”. Anh ở trong phòng khách với Victoire. Trẻ con đã đi ngủ, 
anh đã chuẩn bị một ly rượu nhẹ. Victoire đến ngồi bên cạnh anh, 
cười với anh rồi đem điện thoại di động của mình ra xem. Đối với 
Louis là không chấp nhận được, anh muốn vứt chiếc điện thoại ra 
cửa sổ! Anh đã có cùng phản ứng như vậy với một người bạn. 
Nhưng Louis phải chấp nhận những người khác không có cùng 
mong chờ những giây phút cùng ở bên nhau như anh. Hiểu ngôn 
ngữ ưu thế của mình và chấp nhận người khác không có cùng quan 
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tâm như vậy là đã giúp cho mình rất nhiều, để bao dung, để thông 
cảm. 

Tác giả Gary Chapman nhắc chúng ta chú ý về tiến triển của các cặp 
theo thời gian. Ông nói đến các mùa của hôn nhân: mùa xuân, mùa 
hạ, mùa thu, mùa đông. Cả một xáo trộn khi đứa con đầu lòng ra 
đời! Nhưng còn xáo trộn hơn khi hai mươi, ba mươi năm sau khi 
đứa con cuối cùng rời tổ ấm ra đi, bỗng chốc hai người diện đối 
diện. Chính vì vậy mà các cặp phải không ngừng trau dồi để giữ 
giao tiếp. Cũng như đường rầy xe lửa; nếu chúng chỉ chệch 0,5 
xăng-ti-mét thì vài cây số sau, xe lửa sẽ trật đường rầy. 

Thiên Chúa là giao tiếp của Tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần. Khi người đàn ông, người đàn bà, được dựng 
nên theo hình ảnh của Chúa, sống trong sự giao tiếp yêu thương 
đẹp đẽ thì họ trở thành hình ảnh tuyệt vời của Chúa ở thế gian này. 
Và không ngạc nhiên gì khi đối phương muốn làm đủ cách để ngăn 
chia và làm sai lệch hình ảnh hiệp nhất của người đàn ông, đàn bà. 
Các bạn hãy can đảm tìm trong lời cầu nguyện công thức riêng của 
mình để không bị chìm xuồng và để cùng nhau đi qua mọi dòng 
nước xoáy trong đời sống vợ chồng. 
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5. Dụ ngôn phòng chờ ánh sáng hay chuyện gì xảy ra lúc lâm 
chung? 

 
 
Ngày thứ hai. Ngày nghỉ ngơi của các linh mục. Một ngày đi trong 
sa mạc, một ngày trước mặt Chúa và trước mặt chính mình. Trời u 
ám và bây giờ là tháng mười một. Tôi thích đi dạo trong rừng ở 
những con đường ít ai đi. Tôi đi hàng giờ ở rừng Gaulois này cho 
đến chỗ rừng thưa ở chân đồi. Ở đó tôi thích thú khám phá một 
căn nhà xây trong đá không ai ở nhưng tình trạng vẫn còn tốt. Hang 
đá khép lại bằng một bức tường và nhà chỉ có một cửa chính và 
một cửa sổ. Cánh cửa bằng gỗ cũ không còn bản lề. Tôi đi vào. Nền 
nhà bên trong là cát. Căn nhà trống rỗng, không có gì, chỉ có lò sưởi 
ở tận trong hang. Tôi ngồi nghỉ và nhóm lửa. Ống khói còn tốt và 
lửa bén không khó khăn. Tôi tự hỏi khói bay ra ngã nào. Tôi đi ra 
và leo lên ngọn đồi bên cạnh. Phía trên hang có một lỗ nhỏ giữa 
cây cối và khói bay ra từ đó. Đơn giản như thế. Tôi thèm đời sống 
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của những người quen sống khiêm nhường gần với thiên nhiên 
này. 

Tôi xuống lại hang đá và ở đó, ngồi bất động trước lò sưởi. Tôi lần 
chuỗi, tôi nguyện ngắm, chiêm nghiệm và im lặng. 

Trên đường về, tôi vội vã đi tìm chủ nhân của nơi huyền bí này. Và 
tôi nhanh chóng tìm ra, đó là ông chủ khu vực này. Tôi xin nếu 
được cho tôi đến hang đá của ông để nghỉ. Ông rất vui, ông còn vui 
hơn khi biết có một linh mục muốn thường xuyên đến vùng đất 
của ông. Và trong năm đầu tiên làm linh mục, tôi thường hay đến 
đây. 

Năm mục vụ đầu tiên, giám mục chỉ định tôi về một làng vùng nông 
thôn. Công việc tiếp xúc với giáo dân diễn ra tốt đẹp. Các công việc 
mục vụ thánh lễ, rửa tội, chuẩn bị hôn nhân cứ liên tục nhau. Và 
cả các tang lễ. Các tang lễ đầu tiên đã thật sự đánh động tôi. Sylvain 
là thanh niên trẻ của làng. Anh mới 16 tuổi và vừa qua đời trong 
một tai nạn xe gắn máy. Tôi gặp gia đình, họ không giữ đạo, họ quá 
đau đớn. Tôi tìm lời để an ủi họ, nhưng không tìm được một lời 
nào. Sự đau đớn của họ làm tôi quặn ruột. Tôi chưa quen ở bên 
cạnh các gia đình có tang. Sylvain chết ngày thứ bảy và tang lễ sẽ 
cử hành thứ ba. Hôm trước ngày tang lễ, như thường lệ vào ngày 
thứ hai, tôi đến căn nhà trong vách đá để nghỉ. Khu rừng chung 
quanh hang đá không được bảo quản, như thế cả hàng chục năm 
nay nó bị bỏ hoang. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến Sylvain, đến gia đình, 
đến bạn bè cùng lớp của anh. Ngày mai tôi sẽ nói gì với họ? 
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Bỗng nhiên chân tôi đụng đến một thân cây mục dưới đất. Ngạc 
nhiên thấy mình như bước qua nó mà không hay. Cây đã thành 
bụi. Tôi ngừng lại và thầm nói trong lòng với Chúa Giêsu: 

– Chúa thấy đó, cây này nó già, nó tắt lịm, nó gãy xuống đất và bây 
giờ nó thành bụi. Vì sao Sylvain lại không thể sống như vậy? Vì sao 
anh không chết già như cây già này? 

Tôi nhìn chung quanh và tôi thấy nhiều cây cũng chết như vậy, có 
thể nói là một “cái chết đẹp”. Nó củng cố cho suy nghĩ của tôi, thậm 
chí cho sự phẫn nộ của tôi, dù sao tôi cũng không thể hiểu được 
chuyện này. 

Tôi không nghĩ mình sẽ có câu trả lời của Chúa. Tôi nghĩ tôi sẽ ra về 
với các câu hỏi của mình, và tôi bỗng thấy một cây nhỏ vừa mới 
mọc nhưng đã gãy làm hai. Khi ngã cây già này đã làm gãy cây nhỏ 
kia mà các lá xanh của nó e còn xanh được thêm vài ngày. Lúc đó, 
tôi tìm được câu trả lời trong thiên nhiên, quyển sách mở của Chúa 
cho loài người. Tôi hiểu ai cũng mong chết tự nhiên, thọ nhất có 
thể như cây già nua này. Nhưng cũng chính thiên nhiên cũng tạo 
ra tai nạn, một cây non có thể ngưng ngang tiến trình tự nhiên của 
mình như luật tự nhiên của thiên nhiên. Tôi hiểu chúng ta phải 
chấp nhận thực tế: chúng ta là những người phải chết! Thiên nhiên 
nhắc chúng ta và chúng ta phải chấp nhận không điều kiện số phận 
của mình. 
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Khi từ căn nhà vách đá về, tôi đọc các bài đọc gia đình chọn cho 
buổi lễ. Trước hết là đoạn Tin Mừng: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng 
đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình” (Ga 12,24). 

Thiên nhiên tiếp tục công việc giáo huấn của mình. Khi người nông 
dân gieo hạt giống xuống đất, ông biết trong thời gian đầu hạt 
giống sẽ rã ra và gần như biến mất. Nhưng thời gian sau đó, hạt 
giống nẩy mầm và có một đời sống mới. Cũng vậy với Sylvain. 
Những gì chúng ta thấy, đó là thi thể của Sylvain vùi xuống đất. 
Nhưng như hạt lúa mì, những gì chúng ta thấy không phải là thực 
tế. Đời sống vẫn tiếp tục dù chúng ta không thấy bằng mắt của 
mình. 

Sau đó tôi đọc bài đọc một, thư thứ nhất Thánh Phaolô gởi tín hữu 
Thêxalônica. Theo như tôi biết, đây là bài duy nhất Thánh Kinh nói 
trực tiếp với người đang chịu tang: “Thưa anh em, về những ai đã 
an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết 
gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những 
người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu 
đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã 
an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức 
Giêsu” (1 Th 4,13- 14). 

Một sứ điệp phi thường của hy vọng! Nếu thánh Phaolô có thể 
giảng cho cha mẹ của Sylvain thì ngài sẽ giảng: 
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– Anh chị thân mến, anh chị đừng như những người không tin và 
nghĩ rằng không còn gì sau cái chết! Chúa Giêsu đã chết và sống lại, 
cũng vậy Sylvain đã chết và sẽ sống lại với Chúa Giêsu!  

Dụ ngôn phòng chờ ánh sáng 

Các bản văn về Lời Chúa là lời an ủi để sống khi chịu tang, nhưng 
làm sao giải thích cái gì xảy ra cho linh hồn chính xác vào lúc này? 
Để trả lời cho câu chuyện này, tôi đề nghị với các bạn dụ ngôn 
phòng chờ ánh sáng. 

Diện đối diện 

Chúng ta tin khi linh hồn lìa khỏi xác, nó sẽ đứng trước mặt Chúa, 
nguồn của Ánh sáng và Tình yêu. Dù đời sống của mình như thế 
nào, tất cả mọi người sẽ đối diện với Chúa Giêsu lúc chết. Trong 
truyền thống công giáo, chúng ta gọi đó là “phán xét đặc biệt”. 

Địa ngục 

Chúng ta ai cũng nghe nói đến địa ngục. Chúng ta hình dung đó là 
nơi Chúa đuổi những người dữ xuống để bị thiêu đốt. Có người 
không tin. Nhưng chắc chắn là có địa ngục, phải có một nơi cho 
những người cố tình từ chối Chúa. Ngược lại, chúng ta tin với lòng 
thương xót của Ngài, Chúa sẽ làm tất cả để cứu con người dù nó 
có như thế nào. Ví dụ của người trộm lành là bằng chứng; người 
này là kẻ sát nhân như chính ông tự thú nhận, và xứng đáng bị tử 
hình. Dù vậy, chính ông là người lên thiên đàng đầu tiên. Vậy nếu 
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chúng ta có thể xác tín nói rằng có địa ngục, nhưng chúng ta không 
thể nói có ai trong đó, điều này chỉ có một mình Chúa mới nói 
được. Dù người trọng tội nhất trong các người trọng tội, họ có thể 
nói ‘vâng’ với Chúa vào giờ cuối. 

Cây ngã về phía nó nghiêng xuống 

Vì Chúa là trọn tình yêu, và đến giờ lâm chung chúng ta vẫn còn 
nói ‘vâng’ được với Ngài, có thể nào có một số người lại không nói 
‘vâng’? Đúng, như câu châm ngôn ‘cây luôn ngã về phía nó 
nghiêng’. Nếu ai cả đời ruồng bỏ Chúa thì có thể cuối đời họ cũng 
ruồng bỏ. Địa ngục là nơi đến của những người từ chối Chúa tới 
tận cùng, dù diện đã đối diện! Nếu chúng ta không thể xác quyết 
được có người xuống địa ngục, thì chúng ta cũng có lý khi nghĩ sẽ 
có nhiều người xuống đó. Điều quan trọng là hiểu không phải Chúa 
Giêsu vì phạt mà đuổi họ xuống địa ngục: những người từ chối 
Chúa mới xuống. 

Phòng chờ ánh sáng 

Như thế thì cuộc đời quá dễ! Chúng ta cứ làm đủ chuyện xấu trên 
thế gian, chúng ta hưởng đời tối đa, xem thường các đòi hỏi của 
đời sống Phúc Âm, chúng ta đi thẳng lên thiên đàng nếu giây phút 
lâm chung nói ‘vâng’ với Chúa! Không, chỉ những người có đời sống 
kết hiệp với Chúa sẽ lên thẳng thiên đàng. Những người khác 
xuống luyện ngục. Nơi thanh tẩy. Có thể chúng ta nên gọi đó là nơi 
chờ ánh sáng. Nếu ai đó đã sống suốt đời trong hang động và bỗng 
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nhiên họ bị đẩy ra ánh sáng, đôi mắt họ không thể chịu được ánh 
sáng chói lòa và họ sẽ bị mù. Như thế trong trường hợp này phải 
để họ trong phòng tối cho họ quen. Dần dần và từ từ chúng ta 
mang ánh sáng đến cho họ cho đến khi họ có thể thấy Chúa với 
trọn ánh sáng.  

Lời cầu nguyện rọi sáng của chúng ta 

Chúng ta tin Chúa muốn phối hợp chúng ta trong công việc chờ 
ánh sáng này. Qua lời cầu nguyện của chúng ta cho các đẳng, chúng 
ta có thể hành động ở cánh cửa và mở hé cửa ra dần dần. Như thế 
chúng ta giúp linh hồn những người đã khuất được nhanh chóng 
vào trong ánh sáng của Chúa. Vì thế nên cầu nguyện cho những 
người đã khuất. Có thể họ đã lên thiên đàng, có thể họ vẫn còn ở 
phòng chờ ánh sáng, trong trường hợp này, lời cầu nguyện của 
chúng ta giúp họ nhận được thêm ánh sáng.  

Những người đã được cứu 

Chúng ta hiểu những người ở trong phòng chờ ánh sáng họ đã 
được cứu! Họ không ở nơi bị tra tấn với lò nung không to bằng lò 
nung ở địa ngục. Chắc chắn họ đau khổ, nhưng sự đau khổ này là 
do họ không thể nào trọn vẹn vào trong ánh sáng của tình yêu mà 
họ vừa nhận ra, vừa nếm được. Họ phải kiên nhẫn chờ để được 
trọn vẹn thỏa hiệp với Chúa. 
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Chúng ta cố gắng sống trong ánh sáng Phúc Âm ngay tại thế gian 
này và đến giờ cuối chúng ta có thể nói như Thánh Têrêxa Lisiơ, nữ 
tu Dòng Kín chết khi 24 tuổi: 

– Không, tôi không chết, tôi vào trong sự sống! 
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6. Dụ ngôn lò sưởi hay Chúa quá nhân lành, vì sao lại có đau khổ? 

 
 
 
Tháng 11 năm 1979, cha ghẻ của tôi tự tử trước mặt tôi, ông bắn 
một phát vào ngực. Ngày hôm sau, tôi ngã gục. Tôi than phiền với 
mẹ tôi: 

– Mẹ, mẹ không thấy chuyện đó đối với con là ghê gớm lắm sao? 

Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, bà nói: 

– Con thấy như thế là ghê gớm? Con nghĩ đến các em bé trong 
chiến tranh Việt Nam đã chứng kiến cả gia đình mình chết dưới 
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bom đạn, để rồi em chỉ còn một mình trên đời, không còn ai… Con 
đã sống như thế nào bên cạnh các em này? 

Câu trả lời của bà làm tôi không nói gì được. Bức hình nổi tiếng của 
Kim Phúc trần truồng chạy dưới làn bom napalm đến trong đầu tôi. 
Thật tội nghiệp cho em bé! Đúng, tôi không có quyền than phiền! 
Phải nghiến răng lại, phải tiếp tục sống, tôi phải chấp nhận số phận 
của mình. Vài tháng sau, tôi trải qua một kinh nghiệm thiêng liêng 
sâu đậm, tôi bắt đầu gắn kết với Chúa Kitô. Đời tôi thay đổi tận căn 
và tôi không còn đau khổ như trước, dù đau khổ đó vẫn còn trong 
đời của tôi. Các biến cố này không thể nào không có tác động trong 
suốt đời tôi, cả về mặt cá nhân cũng như gia đình. 

Có những cơn đau về thể xác, những cơn đau bình thường và cũng 
có những cơn đau do cơ thể suy yếu, nhưng cũng có cơn đau do 
tai nạn trong cuộc đời, như tai nạn môtô trầm trọng của tôi năm 
2012, tôi bị vỡ xương chậu và một dây thần kinh bị kẹt dọc chân 
trái. Và cũng có những cơn đau đặc biệt của những người tận hiến 
cho sứ mạng mà chúng ta có thể gọi là “đau khổ tông đồ” liên hệ 
đến việc rao giảng Tin Mừng qua truyền thông: ghen tương, thiếu 
thông cảm, chỉ trích… 

Đúng, nhưng cũng ngược đời vì đối với nhiều người, đau khổ là con 
đường kết hiệp với Chúa. Thánh Bernadette Soubirous đã bị hen 
suyễn kinh niên do bị nhiễm trong thời có bệnh dịch tả và chết năm 
34 tuổi vì bệnh ho lao. Thánh Têrêxa Lisiơ cũng chết vì ho lao năm 
24 tuổi. Gần chúng ta, những năm cuối đời của Thánh Giáo hoàng 
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Gioan-Phaolô II, người chuộng thể thao, lại bị căn bệnh liệt cơ làm 
liệt một nửa khuôn mặt. Sự đau khổ kết hiệp với sự Thương Khó 
của Chúa Kitô như lò nung, nung một không gian yêu thương lớn 
hơn trong lòng chúng ta. Nó làm tương đối hóa mọi sự, đưa chúng 
ta về điều thiết yếu, và từ sự đau khổ này, Chúa mới rút ra điều 
tốt, vì: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai 
yêu mến Người” (Rm 8,28). 

Trong số các thánh chịu đau khổ, có một người lạ thường, đó là 
chân phước Marthe Robin. Ngày 7 tháng 2 năm 1981, tôi may mắn 
được ở bên giường chết của chân phước. Bà bị bệnh từ năm 16 
tuổi và nằm liệt giường cho đến khi qua đời, bà không bao giờ ra 
khỏi căn phòng tối của mình vì ánh sáng làm đau mắt. Bà không 
nuốt, không uống, như vậy trong vòng 50 năm bà không ăn uống 
gì, chỉ sống nhờ Thánh Thể mỗi tuần bà rước một lần. Bị in dấu 
thánh, mỗi cuối tuần bà sống sự Thương Khó của Chúa 
Giêsu.  Nhiều năm trời, căn phòng nhỏ của bà tiếp hàng ngàn 
khách hành hương. Bà kiên nhẫn nghe câu chuyện của họ và tất cả 
đều làm chứng cho niềm vui của bà. Bà nói: “Vác thánh giá không 
phải mang xích dưới chân, nhưng mang đôi cánh trong tâm hồn để 
có niềm vui, hạnh phúc, có bầu trời cho cuộc sống!” 

Không ai tránh được đau khổ. Bạn cũng như tôi, tất cả đều đau 
khổ. Một số người đau khổ hơn người khác, họ đau khổ đến mức 
họ đúng lý khi tự hỏi: “Chúa nhân lành nhưng vì sao Chúa không 
loại bỏ đau khổ?” Tôi thử trả lời cho bạn qua dụ ngôn lò sưởi.  
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Dụ ngôn lò sưởi   

Thiên Chúa báo trước cho con người 

Bạn hình dung người cha của đứa con trai 15 tuổi đang bị khủng 
hoảng tuổi vị thành niên. Đứa bé đàn đúm với nhóm bạn ‘punk’ và 
thường về nhà trong tình trạng say sưa, nghiện ma túy. Người cha 
cố thuyết phục con, ông nói với con rất nhiều, làm mọi cách để con 
đừng giao du với bạn bè xấu, nhưng người con không nghe và càng 
ngày nó càng đi xuống địa ngục. 

Cũng vậy, Chúa là Chúa Cha của tất cả mọi người, Ngài không 
ngừng nói Lời của mình cho mọi thế hệ qua các tông đồ của mình. 
Nếu chúng ta không nghe lời Ngài, quay lưng với điều thiện và 
hướng về điều xấu, thì chúng ta sẽ đối diện với một chuỗi đau khổ. 
Như anh thanh niên trẻ này, họ không lường được hậu quả chọn 
lựa của họ. Họ tin rằng điều quan trọng nhất là điều họ muốn làm.  

Chúa có khóa trái cửa lại với chúng ta không?  

Không biết làm cách nào hơn, người cha nhốt con trong phòng rồi 
khóa trái lại. Nhưng đêm về, người con leo cửa sổ ra ngoài đàn 
đúm với bạn. Sáng hôm sau người con về máu chảy đầm đìa: dưới 
tác dụng của ma túy, đám trẻ nhảy điệu nhảy ma quái: ôm nhau 
nhảy với lưỡi dao cạo móc ở quần áo. 

Lần này thì quá đáng. Người cha sợ cho con mình. Vấn đề trở thành 
vấn đề sống chết. Vì người con không nghe lời, vì người con không 
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ở lại trong căn phòng, ông chỉ còn một giải pháp: ông túm đứa con 
kéo nó về phòng, ông lấy còng cột nó vào lò sưởi. Lần này không 
cách nào trốn thoát! 

Người con bắt đầu la hét, chửi ông đủ thứ danh từ. Người cha hét 
lại, vì thương con mà ông phải làm vậy để bảo vệ con. Nhưng dĩ 
nhiên cách này chẳng giải quyết được gì, hận thù lớn dần trong 
lòng người con đến mức không đi lui được. Cuối cùng, người cha 
buộc phải chấp nhận, nhốt con không phải là giải pháp tốt, ông 
không thể nhốt con, ông không có lựa chọn nào khác là để con tự 
do, dù với tự do này nó có thể mất mạng sống. 

Cũng vậy với Chúa. Không có chuyện Chúa bắt mình nghe Chúa, 
vâng lời Chúa. Con người tự do và đã từ lâu con người đã quyết 
định không nghe tiếng Chúa nữa. Chúa sẽ trả lời sao trước sự cứng 
lòng này? Chúa để con người tự do. Chúa không có lựa chọn nào 
khác vì Ngài là tình yêu và tình yêu là tự do. Chúa có thể tạo một 
thế giới không đau khổ, không tội lỗi. Nhưng như thế Chúa là nhà 
độc tài; chúng ta buộc phải làm điều tốt, “Chúa quyền năng”, 
“Chúa của đạo binh” là Chúa “không có vũ khí” vì tự do của chúng 
ta. Như nhà thần học chính thống giáo Paul Evdokimov nói: “Chúa 
yếu vì Ngài có điểm yếu đối với con người.” 

Tự do của chúng ta 

Chính vì dùng tự do sai nên phần lớn đau khổ trên thế giới là vì lý 
do này. Chúng ta hình dung một nền văn minh, đặt trọng tâm là 
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nghe Lời Chúa và loại bỏ những gì dẫn đến sự xấu: không có ăn 
cắp, không còn nói dối, không còn bạo lực chiến tranh, không còn 
thờ tà thần. Chúng ta hình dung một nền văn minh phát triển với 
các giá trị của tình tương trợ, tha thứ, chia sẻ, phục vụ người anh 
em, nhân hậu, khiêm tốn. Bệnh tật sẽ được giảm vì có một số bệnh 
do ăn uống không lành mạnh, một khía cạnh tệ hại khác của xã hội 
tiêu thụ. 

Cũng khó mà lượng định sẽ có đau khổ nào trong xã hội này, nhưng 
người ta có thể lượng định một cách chủ quan, 80% đau khổ sẽ 
biến mất. Chỉ còn 20% không tùy thuộc vào các quyết định xấu hay 
tốt của con người, như điều xấu do tai ương thiên nhiên sóng thần, 
động đất, bão lụt… Dù cũng có một số tai ương do con người gây 
ra như biến đổi khí hậu.  

Yêu thương trong đau khổ 

Đâu là câu trả lời của Chúa trước đau khổ? Câu trả lời, chính Chúa 
Giêsu đã mang lấy gánh nặng đau khổ và gánh nặng cái chết. Chúa 
Giêsu đã tha thứ, đã yêu thương khi đau khổ. Và từ đó, đau khổ 
đã thay đổi bộ mặt. Đau khổ luôn là điều khủng khiếp nhưng đau 
khổ được sống trong lời cầu nguyện, và nếu chúng ta được anh em 
mình nâng đỡ, thì đau khổ này có thể trở thành trường yêu thương 
vô bờ. Như câu nói thường được trích của nhà văn Paul 
Claudel: “Chúa không đến để loại bỏ đau khổ, cũng không đến để 
giải thích đau khổ, nhưng đến để lấp đầy sự hiện diện của Ngài.”  
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Sẽ sai lầm khi nghĩ chỉ cần tin vào Chúa Giêsu là sẽ có một cuộc 
sống hạnh phúc không thử thách. Thánh vịnh 23 nói lên hình ảnh 
lý tưởng của người đặt lòng tin vào Chúa: “Chúa là mục tử chăn 
dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người 
cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ 
sức cho tôi.”  

Người tín hữu có vẻ như thoát được mọi bất hạnh, sống trong thế 
giới tốt lành như “căn nhà trong đồng cỏ non”. Nhưng cũng trong 
Thánh vịnh này tiếp đó là câu: “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con 
sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng: côn trượng Ngài bảo vệ, con 
vững dạ an tâm”. Chúa xuống lũng âm u đau khổ, Ngài biết con 
đường đau khổ. Khi chúng ta ở trong thử thách, Ngài đưa tay ra. 
Chúng ta đưa tay ra để Ngài dẫn chúng ta như chính Ngài đã qua 
lũng âm u trước chúng ta. Người tín hữu kitô không tránh được 
đau khổ, các vị tử đạo gần đây cũng nói với chúng ta như vậy. 

Chúng ta luôn nắm lấy bàn tay Chúa Kitô, chúng ta đau khổ nhưng 
với sự nâng đỡ đặc biệt này, với niềm hy vọng Chúa Kitô chiến 
thắng đau khổ và cái chết. Chúng ta chọn lựa đau khổ ít nhất có 
thể bằng cách lắng nghe Lời Chúa, theo các điều răn của Người 
trong đời sống, trong xã hội chúng ta. Và nếu chúng ta phải đối 
diện với đau khổ, chúng ta cùng đi tay trong tay với Chúa Giêsu, 
mặc cho mọi sự, chúng ta vẫn cố gắng vẫn yêu thương. 
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7. Dụ ngôn keo dính hay tại sao phải xưng tội với một linh mục? 

 

Để mở đầu dụ ngôn này, tôi xin kể lại câu chuyện cuộc gặp không 
thể tưởng tượng tôi gặp ngoài đường và tôi đã kể trong quyển 
sách Chúa ở trọn tâm hồn. Câu chuyện cho chúng ta thấy Chúa đã 
dùng bí tích hòa giải để đưa người phạm tội về với Ngài quan trọng 
như thế nào. 

Tháng 5 năm 2003, chúng tôi ở Sanarydr tham dự vào sứ mạng rao 
giảng Tin Mừng. Đức Giám mục Rey, giáo phận Toulon ban phép 
lành cho chúng tôi và gởi chúng tôi từng hai người một đi gặp 
người dân và xin họ đọc kinh chiều với chúng tôi. Olivier 
Bonnassies người thành lập tổ chức quốc tế Maria-Nadarét đi với 
tôi. Các cuộc gặp của chúng tôi xảy ra tốt đẹp. Người dân cởi mở 
tiếp thu. Khi đang trên đường về thì có một người ăn nói cộc lốc 
kêu chúng tôi lại: 

– Ê, quý vị là cha xứ hả! Tới đây xem chút nào! 

Tôi quay lại. Ông khoảng ngoài năm mươi, tóc dài quá vai, dáng vẻ 
nghệ sĩ. Bên cạnh ông là một người trẻ hơn, tóc ngắn màu vàng. 
Týp người Ba Lan. 

– Ê, cha xứ hả, tới đây chơi! 

Người đàn ông này cho tôi có cảm tưởng họ đang muốn khai vị gì 
đây. Đây đúng là dịp để nói về Chúa. Tôi đến gần và tôi đoán không 
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sai. Ông bắt đầu mở lời về các cha xứ và dĩ nhiên là với ít nhiều 
nghi ngờ. Tôi ráng chịu. Đó là một phần trong công việc của tôi. Tuy 
nhiên tôi cố gắng nâng cao thảo luận một chút. Dần dần, chúng tôi 
có được bầu khí tin tưởng và tôi cảm thấy câu chuyện sẽ có thể 
xoay về hướng xấu, vậy phải rất kiên nhẫn. Ông tên là Léopold và 
vừa mất một người rất thân sáng nay. Ông rất buồn. Tôi đề nghị 
ông cầu nguyện nhưng ông tránh. Tôi trở lại nhiệm vụ của mình. 
Có phải ông kêu mình lại vì mình là cha xứ đó không? 

– Bạn có tin chắc là bạn không muốn chúng tôi cầu nguyện cho bạn 
không? 

– Không, ông trả lời thẳng. Chính tôi sẽ là người cầu nguyện cho 
quý vị! 

Tôi quá ngạc nhiên, Léopold đứng giữa chúng tôi, đặt tay lên vai 
mỗi người và cầu nguyện như sau: 

– Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con là kẻ hèn mọn. Nhưng con cầu 
nguyện xin Chúa cho hai tên này có can đảm đi ra ngoài đường nói 
về Chúa cho người dân, đó là những tên rất tốt, vậy Chúa hãy nghĩ 
đến họ, amen. 

Vậy là tôi bị lừa! Người này cũng ở trong một nhóm cầu nguyện 
nào đó. Rất xúc động, tôi ôm ông vào lòng, chân thành vỗ vai ông 
và cám ơn ông hết lòng. Ông không chờ được như vậy, bây giờ đến 
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lượt ông xúc động! Ông đi lui một mét, đặt hai tay ông trên vai tôi, 
vòng tay giang rộng ra: 

– Bạn nhìn thẳng vào mắt tôi! (Ngạc nhiên, tôi nhìn ông.) Bạn là 
linh mục à? 

– Đúng. 

– Vậy thì bạn giải tội cho tôi được không? 

– Được chứ! 

– Vậy thì giải tội cho tôi ngay! 

Chúng tôi tách ra một bên và ông quỳ xuống ngay giữa bãi đậu xe. 
Tôi quỳ gối bên cạnh ông. Xe nhích qua nhích lại giữa chúng tôi. 

– Bạn có tin chắc là Chúa tha tội cho tôi không? 

– Chắc chứ! Tôi, trong cương vị là người, tôi không có quyền lực 
nào, nhưng trong cương vị linh mục, tôi có thể ban cho bạn lời tha 
thứ của Chúa Giêsu. Ngài đã nói trong Phúc Âm: “Sự gì chúng con 
cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc.” 

Léopold xưng tội. Hôm đó tôi không câu được một con cá thường 
mà câu được một con cá voi. Sau khi được tha tội, ông yên lòng 
thư thái. Ông muốn chúng tôi ngồi lại đó để nói chuyện nhưng tôi 
còn phải đi các mục vụ khác. Tôi từ giã ông, lòng rất xúc động. 
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Tôi nghĩ là câu chuyện của tôi chấm dứt ở đây, nhưng nó lại xảy lại 
ngoài mong chờ. 

Bây giờ là tháng 12 năm 2003. Chúng tôi có công tác mục vụ giống 
như vậy ở thành phố Avignon. Đức Giám mục Cattenoz cũng xuống 
đường, Ngài khuyến khích các linh mục khác theo Ngài. 

Làm công việc mục vụ xong, một cô gái trẻ trong nhóm truyền giáo 
đến gặp tôi: 

– René-Luc, gặp bạn ở đây thật đúng lúc, chúng tôi gặp một ông 
ngoài đường, ông muốn xưng tội, bạn có thể giải tội chứ? 

– Đương nhiên là được, ông ấy ở đâu? 

– Ở kia kìa. 

Theo ngón tay chỉ, tôi thấy một người ở gần bàn thờ, đó là ông 
Léopold! Chính ông rồi, tôi biết ông. Tôi quá ngạc nhiên. Chúng tôi 
ở xa nhau 300 cây số và cách lần gặp đầu tiên 8 tháng, chúng tôi 
chỉ gặp ông một lần một giờ ở ngoài đường! Trong khi tôi đang nhớ 
lại sự việc thì một linh mục khác đến giải tội cho ông. Sau khi xưng 
xong, cô gái đưa ông đến gặp tôi, cô không biết gì về câu chuyện 
giữa chúng tôi, cô nói: 

– René-Luc, bạn biết đó, tôi gặp ông này ngoài đường, ông xin xưng 
tội, bạn biết ông là ai không? 
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– Có, tôi biết chứ. 

– Đúng là thật tuyệt, chúng tôi gặp ông. Ông kể cách đây ít lâu ông 
có xưng tội, nhưng ông không chắc là Chúa có tha tội cho ông hay 
không. Nhưng bây giờ thì ông yên lòng! Tuyệt vời không? 

Tôi không nói gì với cô lần tôi gặp Léopold mấy tháng trước đây. 

Đúng thật, có thể nói Chúa nhân lành luôn tiếp tục công việc của 
Ngài!…  

Dụ ngôn keo dính 

Câu chuyện của Léopold chứng tỏ Chúa nhân lành có đủ mọi cách 
để mang con người về với Ngài. Xưng tội là phương tiện hàng đầu 
để tái lập lại gắn kết với Chúa mà con người đã đánh mất. Nhưng 
rất nhiều người không bước qua được bước này, họ không thấy có 
chút lợi ích nào. 

– Cha biết đó, tôi, tôi không cần xưng tội. Vì tôi có thể trực tiếp xin 
Ngài tha tội cho tôi. Và tôi thấy như vậy lại tốt cho tôi! 

Xưng tội cần một thái độ khiêm tốn và đó là điều quan trọng, tôi 
hiểu nhiều người thà tránh đi thì tốt hơn. Tuy vậy bí tích này rất 
quan trọng. Như tôi đã nói với Léopold, chính Chúa Giêsu đã nói 
với các tông đồ của mình: “Sự gì chúng con cầm buộc dưới đất thì 
trên trời cũng cầm buộc.” Ngài muốn các tông đồ của ngài có 
quyền lực này. Tôi xin giải thích trong dụ ngôn keo dính. 
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Keo dính 

Ai trong đời cũng có lần dùng đến keo dính này. Để ráp một bản 
vẽ, để dán lại cái bình bị nứt, chúng ta dùng ống keo dán có sức 
dính cực mạnh này. Nếu chẳng may bạn làm rơi keo dính vào ngón 
tay và bạn kẹp hai ngón tay lại, bạn sẽ sợ chúng dính vào nhau mãi! 

Bạn bị dính, bạn bị tê liệt. Tội trong đời chúng ta cũng vậy, cũng 
như keo dính, nó làm cho chúng ta bị tê liệt. Tội làm cho chúng ta 
không còn tự do! Và nếu tôi đến gần ai với ngón tay dính keo, tôi 
sẽ có thể làm người kia bị tê liệt. Các ngăn chận cá nhân riêng của 
mình sẽ ngăn chận quan hệ của mình với người khác và cứ thế mà 
kéo theo, kéo nhau theo dây chuyền! 

Nước 

Phải tìm một cách để thoát ra. Trong trường hợp này phản xạ tự 
nhiên là đi kiếm vòi nước để rửa tay. Nhưng không được. Các ngón 
tay vẫn còn dính với nhau. Nước không gỡ ra được! Cũng vậy, 
những ai nghĩ rằng sau khi phạm tội họ trực tiếp xin Chúa tha tội. 
Đó là phản xạ rất tốt, rất quan trọng là ăn năn ngay sau khi ý thức 
mình đã phạm lỗi. Dù tự mình quay về với Chúa, nhưng nó vẫn còn 
thiếu một cái gì. 

“Nước thánh” 

Để gỡ tay đã bị dính keo thì phải cần một dung môi đặc biệt, dung 
môi này như ‘nước thánh’. Cũng vậy, để tâm hồn không bị tê liệt 
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vì tội, chúng ta cần một dung môi đặc biệt, đó là ‘Nước thánh’, là 
bí tích giải tội. Nước thánh này không đến từ linh mục, vì linh mục 
cũng là người phạm tội và cũng cần xưng tội thường xuyên như 
chúng ta. Quyền lực này không đến từ con người, nhưng đến từ 
Chúa, Đấng đã chọn những kẻ đơn sơ, phạm tội này để hành động 
qua họ. Linh mục chỉ là bình đựng ‘nước thánh’, Chúa mới có quyền 
năng giải thoát. 

Thiên Chúa cho con người ơn sủng đặc biệt này. Linh mục chỉ là 
người thừa tác. Và khắp nơi trên thế giới các linh mục chờ bạn. Đôi 
khi họ ở trong tòa giải tội mà không có một ai đến, theo hình ảnh 
của Chúa, Đấng chờ con cái trở về với Ngài. 

Các bạn đừng chờ gì nữa, như Thánh Phaolô đã căn dặn “xin anh 
em hãy làm hòa với Thiên Chúa” (2 Cr 5, 20)! 
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8. Dụ ngôn phi trường hay chuyện gì xảy ra khi con người đánh 
mất ý nghĩa về Thiên Chúa? 

 
 
 
Từ rất lâu người ta đã tiên đoán hồi kết của Giáo hội. Đúng là sức 
khỏe của Giáo hội phương Tây không được tốt, nhưng Giáo hội vẫn 
còn đó. Từ khi được Chúa Kitô thành lập, Giáo hội đã chịu nhiều 
thử thách đáng kể, các bách hại suốt ba thế kỷ, cho đến cuộc Cách 
mạng của nước Pháp. Những ai muốn gạt bỏ đời sống thiêng liêng 
thì họ buộc phải dùng vũ lực, một Quốc gia muốn mình hoàn toàn 
vô thần thì chỉ biến Quốc gia mình thành Quốc gia toàn trị, vì con 
người là một bản thể thiêng liêng. 
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Năm 2005, tôi đã nếm tàn dư của một Quốc gia toàn trị, một Quốc 
gia không có Chúa. Năm đó có Ngày Thế giới Trẻ ở Cologne, nước 
Đức với Đức tân giáo hoàng Bênêđictô XVI. Tổng Giám mục Tomasz 
Peta, thuộc tòa giám mục giáo phận Astana, Kazakhstan xin tôi đến 
giảng cho một lễ hội của 200 bạn trẻ không có phương tiện đi Đức 
để tham dự Ngày Thế giới Trẻ. 

Kazakhstan thuộc khối các nước cựu Liên bang Xô Viết. Đất nước 
này bị in dấu triết lý của Karl Marx, cho rằng “tôn giáo là thuốc 
phiện của dân chúng”. Marx cho rằng khi con người không cảm 
thấy mình khỏe mạnh, khi họ có vấn đề, khi họ sợ chết thì họ sáng 
chế ra Chúa để họ cảm thấy mình đỡ hơn. Như thể họ hít một hơn 
cô-kên thiêng liêng. Thiên Chúa là sản phẩm thuần túy của ảo 
tưởng này, chế độ cộng sản đã làm tất cả để loại bỏ tôn giáo ra 
khỏi đất nước họ. Nhưng dù họ dùng tất cả chủ thuyết của họ, dân 
chúng vẫn tiếp tục giữ đạo. Vì thế, chế độ đóng cửa nhà thờ, giam 
tù và ám sát các linh mục. Họ bắt đầu bức bách tín hữu, họ trục 
xuất hàng ngàn giáo dân đưa đến các trại trừng giới. Nhà độc tài 
Stalin tiêu hủy 350 cơ sở tôn giáo ở Maxcơva, san bằng nhà thờ 
chính tòa năm 1931. Chủ tịch Khrouchtchev cho xây hồ tắm thành 
phố ở địa điểm này. 

Như thế tôi đến giảng ở đất nước bị gọng sắt nung đỏ cộng sản chà 
đạp. Linh mục bạn Jean-Marie Cettou và là người tổ chức lễ hội 
đón tôi ở phi trường Astana, trên chiếc mini-buýt cha đưa tôi đi 
ròng hai ngày qua vùng thảo nguyên để đến ngôi làng nhỏ Ojornie 
ở tận miền bắc. Chúng tôi đến ngôi làng đêm hôm trước ngày lễ 
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hội, kiệt sức vì đường xa. Linh mục Jean-Marie đưa tôi đến trọ nhà 
một bà lớn tuổi, bà ngoại “babouchka”. Trong bữa ăn chiều bà kể 
câu chuyện kỳ lạ về ngôi làng của bà. 

Bà là người Ba Lan. Năm 1936, người Nga trục xuất gia đình bà từ 
Ba Lan về Kazakhstan. Khi đó bà một tuổi và bà đến vùng hoàn toàn 
cô lập Caucase này với hàng chục người Ba Lan khác. Họ không có 
gì và phải xây dựng một ngôi làng. Quân đội Nga canh gác họ, có 
một sĩ quan điều khiển công trình. Phải xin phép ông này nếu muốn 
đi ra khỏi làng. Nếu ai vi phạm luật thì sẽ không còn thấy người đó 
nữa, họ biến mất, hoặc bị gởi đi vùng Sibêria hoặc bị thủ tiêu. 
Những người bị đi đày phải cùng nhau xây mọi sự, cho mọi người. 
Mỗi nhà phải giống nhau, nhất là không được nhà nào cao hơn nhà 
nào. Khi mùa đông đến thì ngưng xây cất, mọi người ở chất đống 
với nhau chờ thời tiết tốt để tiếp tục xây dựng. Khi xây nhà xong, 
họ làm việc trong các nông trại lớn, các hợp tác xã. Một mô hình 
xã hội rất lý tưởng nhưng trên thực tế ngược với lòng dân vì tất cả 
sản phẩm sản xuất ra được gởi về Nga. 

Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1991, đất nước tiếp tục xuống 
dốc! Tình trạng bi thảm trong một trạng huống còn bi thảm hơn: 
từ nay mỗi làng có nghĩa trang nông cụ của mình, một cảnh trang 
trí của cuốn phim Mad Max, hình ảnh điêu tàn vào cuối thế kỷ 20. 

Dĩ nhiên nếu không muốn bị áp bức thì không nên giữ đạo công 
khai. Nhưng năm 1989, hai năm trước khi độc lập, 
bà babouchka linh tính thấy có sự thay đổi trong chế độ không 
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khoan nhượng của nhà nước. Bà đã làm đơn nhiều lần đến 
Maxcơva để xin xây một nhà thờ cho đến khi bà có được giấy phép. 
Ngay khi dân làng có giấy phép, họ tự tay xây nhà thờ. Khi nhà thờ 
‘ló’ ra khỏi mặt đất một mét rưỡi, ngay lập tức bà viết thư cho tòa 
giám mục Ba Lan, xin tòa giám mục gởi một linh mục đến. Linh mục 
đầu tiên đến không ai khác là cha Tomasz, sau này cha là giám mục 
giáo phận Astana. Ngôi làng nhỏ của những người biệt xứ của chế 
độ vô thần, trở thành nơi hội họp của các bạn trẻ của đất nước, 
một ốc đảo đức tin trong sa mạc của chế độ cộng sản này. 

Ở đất nước mênh mông với hàng triệu người dân, chế độ Xô viết 
toàn trị muốn ngăn người dân hướng về Chúa nhưng họ đã thất 
bại. Vì con người được dựng lên là để cho Chúa! 

Ngày nay, tín hữu kitô không còn bị bách hại ở các nước Đông Âu, 
nhưng đức tin vẫn bị lừa đảo gạt ra ở xã hội phương Tây. Chúng 
tôi xin đưa ra đây một ví dụ được nói đến trong năm 2010. Ủy ban 
Âu châu từ bảy năm nay đã in ra một chương trình làm việc để cổ 
động với người trẻ về Âu châu và về các thể chế của Âu châu. Tài 
liệu giáo dục này được gởi đến các trường học và các giáo sư nếu 
họ yêu cầu. Chương trình làm việc này được in ra 3,2 triệu ấn bản 
để phân phối, riêng nước Pháp nhận 320.000 ấn bản. Bên dưới 
trang là các ghi chú cho học sinh trong niên khóa 2010-2011 nhớ 
một vài ngày lễ chính: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Ngày 
Valentin 14 tháng 2. Ngày Halloween 31 tháng 10, ngày Âu châu 9 
tháng 5… Ngày Ramadan vào tháng 9, ngày lễ ánh sáng của người 
Sikh và Hinđu 5 tháng 11. Ngày 24 tháng 12 có một ghi chú lạ lùng: 
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“Cây thông Noel đầu tiên được ‘dựng lên’ ở quảng trường trung 
tâm Tallinn (thủ đô Estonia) năm 1441.” Ngày lễ Chúa ra đời không 
được nhắc đến. Trong ấn bản tiếng Pháp, ngày lễ Phục Sinh, Hiện 
Xuống và Thăng Thiên cũng không được nhắc đến. 

Sau Ba Lan và nước Ý, nước Pháp nhận thấy trong tài liệu giáo dục 
này thiếu sót mọi quy chiếu về Kitô giáo, trong khi các ngày lễ Do 
thái, Hinđu, Sikh và Hồi giáo lại được nhắc đến. 

Ông Laurent Wauquiez, bộ trưởng phụ trách các vấn đề Âu châu 
thời đó rụng rời: 

– Sự bỏ quên này chứng tỏ một Âu châu không nhận gốc rễ Kitô 
của mình, và như thế là chúng ta phủ nhận nó. Chúng ta không 
được xấu hổ vì Âu châu có các nóc chuông, đó là căn tính của chúng 
ta. Không ai bắt phải nêu ra các ngày lễ tôn giáo. Nhưng nếu đã 
nêu ra thì phải nêu đầy đủ (Le Figaro 13 – 1- 2011) 

Ý thức được tầm rộng lớn của vụ chương trình lịch trình này ở Ba 
Lan và ở Ý, Ủy ban Âu châu công nhận chuyện “sai lầm” của mình 
và xin lỗi. Một bức thư “công nhận sai lầm” được gởi đến các hiệu 
trưởng liên hệ. Một trang đính chính danh sách các ngày lễ được 
thêm vào các tập tài liệu. 

Dụ ngôn phi trường 

Sau hình thức hung bạo của chế độ cộng sản, chúng ta ở trong hình 
thức xảo trá của một chủ trương thế tục hóa triệt để. Dù vậy, tôi 
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tin chắc, nếu con người đánh mất ý nghĩa về Chúa, thì nó cũng 
đánh mất luôn ý nghĩa về chính mình. Và đó là điều tôi muốn giải 
thích với các bạn qua dụ ngôn phi trường. 

Khi tôi đi máy bay từ Paris đến Astana, tôi phải ghé Francfort. Và 
khi máy bay vừa đáp xuống phi trường Đức, chúng tôi biết máy bay 
đi Astana bị hư. Tôi chờ cả ngày, thông tin thì nhỏ giọt để cuối cùng 
hãng máy bay cho biết, máy bay sẽ được sửa trong hai ngày nữa vì 
phụ tùng thay thế phải gởi từ Anh đến! Trong thời gian chờ đợi lâu 
dài ở phi trường, tôi đọc một tài liệu tôi rất quý, Thông điệp Sứ vụ 
Đấng Cứu Thế được Đức Gioan-Phaolô II viết năm 1990 
(Redemptorts Missio). 

Ở chương 2, ngài viết: “Thế giới hiện nay, một thế giới biết các vụ 
chinh phục đáng ngưỡng mộ, nhưng gần như mất ý nghĩa của các 
thực tế tối hậu và sự hiện hữu của chính nó.” Đúng vậy. Con người 
có thể lên cung trăng, có thể ngày càng chế tạo các máy bay cực 
nhanh, cực mạnh, chỉ trong vài giờ đưa chúng ta từ đầu vũ trụ này 
đến đầu vũ trụ kia, nhưng cùng lúc con người ngày càng khốn cùng 
trong việc đi tìm ý nghĩa cho cuộc hiện sinh của mình. 

Ở chương 8 ngài viết mạnh hơn: “Trong thế giới hiện đại, có một 
khuynh hướng giảm thiểu con người xuống thành chiều ngang.” 
Khi tôi đọc những hàng chữ này, tôi ngẩng đầu lên và tôi thấy một 
cảnh thật vui mắt. Trên đường băng của phi trường lớn nhất Âu 
châu này, một hàng dài máy bay sắp hàng chờ cất cánh. Tôi thích 
thú cười một mình. Các máy bay nối đuôi sát nhau như xe cộ bị kẹt 
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trong giờ cao điểm. Các chữ của Đức Gioan-Phaolô II vang lên trong 
đầu tôi: “Trong thế giới hiện đại, có một khuynh hướng giảm thiểu 
con người xuống thành chiều ngang.” 

Tôi tưởng tượng những chiếc máy bay này đi ra cánh cửa lớn của 
phi trường và chạy trên xa lộ. Cảnh sẽ rất hoành tráng. Một chiếc 
Boeing 747 bấm còi khi kẹt xe. Một cảnh sát đứng trên chiếc ghế 
đẩu để ra dấu lưu thông. Và các máy bay của tất cả các nước chạy 
trên mọi nẻo xa lộ của Âu châu chúng ta! Dĩ nhiên sẽ phi lý và khôi 
hài! Tôi xin đề nghị quý vị so sánh máy bay với con người. Máy bay 
được chế tạo để bay, con người được dựng nên để hướng về Chúa. 
Một người mất ý nghĩa về Chúa thì cũng giống như máy bay được 
chế tạo nhưng lại ở dưới đất chứ không bay! Nó tiếp tục chạy trên 
xa lộ. Khi con người mất ý nghĩa về Chúa, con người xoay suốt đời 
mình chỉ theo chiều ngang, khi con người không muốn nói đến các 
ngày lễ tôn giáo, con người giống như máy bay chạy trên xa lộ mà 
không bao giờ cất cánh. Thật là phi lý và khôi hài! 

Vậy mà chúng ta được dựng nên để có đời sống thiêng liêng, chúng 
ta được dựng nên là để cho Chúa, chúng ta được dựng nên là để 
chiêm niệm. Khám phá chiều kích thiêng liêng là điều thiết yếu để 
sống trọn vẹn nhân tính của chúng ta. Chúng ta được dựng nên để 
cho Chúa cũng như máy bay được chế tạo để bay. Chúng ta hãy 
dùng các phương tiện của mình để cất cánh, xăn tay vén áo dùng 
hết sức lực của mình để trở nên con người mà chúng ta phải trở 
nên! 
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9. Dụ ngôn Binh đoàn Lê dương Pháp hay vì sao Chúa cho phép 
các thử thách? 

 

 
 
 
Như tôi đã giải thích trước đây, cha Günter của tôi sinh năm ở 1934 
ở thành phố Stettin, một thành phố ở Đông Đức. Thế Chiến Thứ 
Hai chấm dứt khi ông 11 tuổi và người Nga xâm chiếm thành phố 
Stettin. Họ tịch thu nhà và đuổi gia đình cha tôi. Günter phải đi bộ 
với cha mẹ về thành phố Hambourg ở Tây Đức. Ông nội bị thương 
và chết trên đường đi. Tuổi trẻ của cha tôi, cha tôi nuôi hận thù với 
người “bôn-sê-vích”. Sau khi học xong nghề thợ hàn chuyên về lò 
sưởi, 20 tuổi cha tôi vào Binh đoàn Lê dương Pháp. Đây là đơn vị 
đặc biệt của quân đội Pháp, vì các binh sĩ  là những người nước 
ngoài tình nguyện chiến đấu cho nước Pháp, họ là những người 
lính tinh nhuệ, dũng cảm. Cha tôi muốn vào đội “mũ đỏ” đi tác 
chiến ở Đông dương. Nhưng vào thời đó, nước Pháp bỏ chiến 
tranh ở Á châu để tập trung vào Algeria, nơi chiến sự căng thẳng 
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ngày càng cao. Vì thế cha tôi được gởi đến Bắc Phi 7 năm, từ năm 
1955 đến 1962. Bảy năm của một cuộc chiến khủng khiếp đánh 
dấu mãi suốt đời ông. Như phần lớn các quân nhân từ mặt trận về, 
ông không nói gì về những gì ông đã thấy, đã sống. Nhưng năm 
1997, ông đưa cho tôi bản thảo năm trăm trang kể những năm 
tháng chiến đấu, đau khổ, chất vấn, chiến thắng, thất bại, không 
phải chỉ đối diện với kẻ thù nhưng còn đối diện với các vấn đề nhức 
nhối cá nhân, nhất là nạn nghiện rượu. Một cách để làm cho ông 
thoát ra khỏi những chuyện khủng khiếp lâu ngày còn khép kín 
trong tâm hồn. Khi đọc câu chuyện của cha tôi, tôi biết ông là một 
quân nhân can đảm và kiên cường. Ông được thưởng huy chương 
ở mặt trận, ông nhận nhiều huy chương trong đó có huy chương 
chữ thập của quân đội với ngôi sao bằng đồng, và chứng chỉ Binh 
đoàn khen tặng lòng dũng cảm khi chiến đấu. Khi trở về là một binh 
lính thường, ông là hạ sĩ-trưởng, chức mà đối với Binh đoàn là có 
thăng tiến. 

Nhưng nếu ông xuất sắc khi chiến đấu thì đời sống của ông ở trại 
lại là một chuyện khác. Ở đây, dưới tác dụng của rượu, ông trở nên 
không kiểm soát được, gây gổ kể cả với các sĩ quan. Cứ mỗi lần như 
vậy, ông phải ra tòa án quân sự và phải bị nhốt vào ca-sô. Các sĩ 
quan không trục xuất ông vì họ biết những người lính cứng đầu 
như vậy thường là những người lính dũng cảm ngoài mặt trận. 

Nhưng vụ tháng 8 năm 1961 thì quá đáng. Günter đánh một trung 
úy trước đây đã rất ghét ông. Lần này ông bị phạt nặng. Trong khi 
chiến tranh ở Algeria sắp kết thúc, ông bị phạt một năm trong trại 
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kỷ luật của Binh đoàn. Và thế là tháng 8 năm 1961, ông đến trại cải 
tạo Djenien Bou-Rezg gần Sidi Bel Abbès. Ông phải đập đá trong 
những điều kiện gay gắt giữa sa mạc Sahara. Hình phạt thì thật kinh 
hoàng, như đào mồ, nằm đó suốt ngày dưới ánh nắng mặt trời chói 
chang, ban đêm ở đó trong cái lạnh giá buốt. Cấp trên tăng thêm 
hình phạt bằng cách đổ từng xô nước vào ban đêm. Đa số các 
người gác tù là cựu sĩ quan đức quốc xã. Khi kết thúc chiến tranh, 
họ đã phải chọn hoặc bị án tử hình, hoặc phải vào Binh đoàn Lê 
dương Pháp. Khi nước Pháp phải rời vĩnh viễn Algeria, trại kỷ luật 
được dời về thành phố Coite, đảo Corse, và rồi đóng cửa vĩnh viễn 
trong những năm 70. Rất nhiều tù nhân đã bị điên hoặc đã bị chết 
trong các trại này. Tháng 8 năm 1962, cha tôi ra khỏi trại Djenien 
Bou-Rezg. Dù bị tổn thương nhưng ông còn sống! Chắc chắn điều 
đã cứu ông là nhờ những năm tác chiến đã tạo cho ông một thể 
trạng có thể cầm cự được. 

Dụ ngôn Binh đoàn Lê dương Pháp 

Khi một tín hữu kitô trung thành, họ theo đúng những gì Chúa Kitô 
và Giáo hội dạy theo Phúc Âm, và khi họ gặp thử thách lớn, họ có 
thể cho đây là chuyện bất công. Để giải thích vì sao Chúa lại cho 
phép có các thử thách, tôi xin đề nghị dụ ngôn Binh đoàn Lê dương 
Pháp. 

Có ba loại nghịch cảnh  
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Chúng ta thường thấy có điểm chung giữa cuộc sống chiến đấu của 
người lính và cuộc sống của kitô hữu khi họ đối diện với thử thách. 
Người lính phải đối diện với ba loại nghịch cảnh, những nghịch 
cảnh tự có trong chính con người họ: bệnh tật, suy thoái tinh thần, 
nghiện ngập. Những nghịch cảnh đến từ kẻ thù ngoài mặt trận. Và 
những nghịch cảnh do cấp trên áp đặt khi huấn luyện gay go trong 
trại. 

Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng đối diện với ba thử 
thách. Thử thách đến từ chính chúng ta: tính khí, cá tính, khuynh 
hướng xấu. Thử thách đến từ kẻ thù của chúng ta: ma quỷ. Thử 
thách được Chúa cho phép để tôi luyện chúng ta chống cự lại với 
sự dữ. 

Sự yếu đuối của chúng ta 

Chúng ta bắt đầu bằng các thử thách từ chính con người mình. 
Chúng ta hay gán cho các cám dỗ của mình là do ma quỷ, trong khi 
đa số là do chúng ta. Đó là một sai lầm mang đến hệ quả nặng nề, 
vì khi chúng ta gán các cám dỗ của mình cho một lý do bên ngoài, 
thì chúng ta tự cho mình là nạn nhân, và chúng ta không cố gắng 
đủ để thoát ra. Đa số các thử thách không đến từ quỷ mà đến từ 
sự yếu đuối của chúng ta, như Thánh tông đồ Giacôbê đã viết rõ: 
“Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn 
và dùng mồi mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra 
tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”  (Gc 1,14). 
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Các Giáo phụ trong Giáo hội cũng diễn tả tiến trình cám dỗ này 
theo một công thức quen thuộc: “Tôi thấy một trái táo, tôi dùng 
cái thang, tôi ăn trái táo.” Ở giai đoạn đầu khi tôi thấy trái táo thì 
không có tội. Nhưng khi tôi bám vào xúi giục này, tôi dùng cái thang 
và nói: “Không sao, tôi chỉ nhìn cho gần, rồi tôi sẽ dừng trước đó”, 
nhưng thường thì đã quá trễ, tôi đã ăn trái táo. Nói cách khác, để 
chống cự lại với cám dỗ, thì phải hiểu cơ chế để không bị rơi vào 
tình trạng phải có một thỏa hiệp. 

Ma quỷ 

Cũng có các thử thách đến từ quỷ. Thánh Phêrô đã viết: “Anh em 
hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như 
sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5, 8). 

Cũng hơi ngao ngán khi thấy một số người công giáo không tin vào 
quỷ. Họ nghĩ sự dữ đơn giản do sự dữ con người tạo ra chung 
quanh mình. Nếu ma quỷ không có thì phải loại ra tất cả các đoạn 
Tân Ước nói một cách cụ thể Chúa Giêsu đã trừ quỷ như thế nào. 
Chúa Giêsu đã gởi các đồ đệ đi trừ quỷ nhân danh Ngài. Như chúng 
tôi đã nói ở trên, chắc chắn là có những thời kỳ mà chúng ta thấy 
quỷ ở khắp nơi, đó là một sai lầm. Nhưng không thấy quỷ đâu hết 
lại là một sai lầm còn tệ hơn. Có người cho rằng, mưu mẹo lớn nhất 
của quỷ là làm cho con người tưởng là không có quỷ! Bởi vì nếu 
chúng ta không tin có quỷ thì chúng ta coi thường nó. Như thế nó 
dễ dàng hành động mà chúng ta không biết. 
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Trong những năm đầu tiên làm linh mục, tôi là linh mục tháp tùng 
trong ban tuyên úy của một trường trung học. Một thanh niên 17 
tuổi cho chúng tôi biết anh bị mất ngủ nặng. Anh cũng cho biết anh 
không thể nhịn được, tối nào mà anh cũng xem phim kinh dị. Đối 
với chúng tôi hiển nhiên hai chuyện này có liên hệ với nhau, nhưng 
với anh thì không. Anh nói các phim này chỉ là những cảnh đổ xốt 
cà chua đỏ, nó chẳng có tác động gì trên đời sống của anh. Tôi nghĩ 
quỷ sẽ phủi tay. Thái độ đúng là không thấy quỷ ở khắp nơi, nhưng 
phải coi chừng nó! 

Tập luyện 

Chính là giúp chúng ta chống cự lại với quỷ qua sức mạnh của đức 
tin mà Chúa đã cho phép có các thử thách: “Anh em hãy đứng vững 
trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần 
gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế” (1P 5,9). Rất 
nhiều người than phiền, họ quá ngán vì phải luôn đấu tranh, họ 
muốn Chúa dùng đũa thần giải thoát họ khỏi mọi thử thách để cuối 
cùng họ tìm được bình an. Dĩ nhiên Chúa muốn tất cả con cái mình 
được giải thoát khỏi những gì làm họ sa ngã, nhưng hiếm khi Ngài 
hành động như một ảo thuật gia. Phương pháp của Ngài là tôi 
luyện chúng ta, để chúng ta chống cự lại sự dữ như viên sĩ quan 
rèn luyện lính trong trại để sẵn sàng chiến đấu. 

Chúng ta hình dung tình trạng chiến đấu của của Binh đoàn Lê 
dương Pháp ở Guyane. Các trở ngại liên tiếp nối đuôi nhau ở rừng 
già ẩm ướt. Mỗi lần người lính bị té, họ té trong đống bùn, và càng 
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lúc họ càng khó khăn để bám vào thanh gỗ vì nó thành trơn trợt. 
Và mỗi lần té là mỗi lần phải có thêm sức. Kiệt sức, người lính nản 
chí, có khi họ còn cự lại với cấp trên vì sao phải bắt họ tập luyện 
khổ sở như vậy? Có phải chúng ta cũng làm như vậy mỗi khi chúng 
ta phẫn nộ chống Chúa vì chúng ta ngã, rồi lại ngã trong các nghịch 
cảnh của mình? Chúng ta biết Chúa có quyền lực giải thoát chúng 
ta khỏi yếu đuối, cũng như viên sĩ quan có quyền làm ngưng tiến 
trình tập luyện của chiến binh. Nhưng vì sao người sĩ quan buộc 
phải kiên trì theo đuổi tiến trình này? Ông không phải là người 
khoái thấy người khác khổ, nhưng ông muốn quân lính của mình 
còn sống sau trận chiến. Càng rèn luyện thì càng có hy vọng trở về 
từ mặt trận. Vì thế Chúa cho phép chúng ta đối diện với thử thách, 
để làm cho chúng ta vững mạnh trong cuộc chiến và sẽ chiến thắng 
trong các trận chiến lớn hơn. Và đó là điều Thánh Phaolô nói: 
“Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian 
truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen 
chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là 
trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ 
không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào 
lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 
5,3-5). 

Các cản trở 

Chúng ta để ý, người sĩ quan không đặt trên tiến trình của ông các 
trở ngại không thể vượt lên được, ông không muốn để lính của 
mình trong tình trạng thất bại. Tất cả các cản trở đều ở trong tầm 
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tay của người lính. Với quyết tâm và kiên trì, họ có thể vượt lên 
được: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt 
quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không 
để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, 
Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” (1 Cr 
10,13). 

Ở tầm cao của tiếng gọi của chúng ta 

Một điểm cuối: các người lính đánh thuê là một quân đội ưu tú. 
Việc rèn luyện họ phải ở tầm cao với các can thiệp chiến lược của 
họ trên thế giới. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi thấy các tín 
hữu kitô dấn thân phục vụ Chúa Kitô và truyền giáo, đặc biệt khi bị 
thử thách. Từ khả năng mang lại các chiến thắng nhỏ cho chính họ 
có thể mang đến chiến thắng lớn cho Giáo hội. 

Đúng, chúng ta đừng xao xuyến nếu suốt đời chúng ta phải đối diện 
với thử thách vì, như thánh cha xứ Ars nói: “Tất cả binh lính đều 
tốt trong đồn. Chính trên chiến trường mà chúng ta phân biệt 
được ai là dũng cảm, ai là hèn.” 
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10. Dụ ngôn con đường hay làm thế nào để tôn trọng tất cả các 
tôn giáo? 

 

Chúng tôi đang ở ngày 15 tháng 8 năm 1999. Tôi rời Lộ Đức và đi 
bộ về hướng trung tâm hành hương Thánh Giacôbê-Compostelle, 
nơi hành hương nổi tiếng của Tây Ban Nha. Tôi dự trù sẽ đến đó 
ngày 14 tháng 9, ngày lễ Suy tôn Thánh giá. Năm nay đặc biệt ngày 
25 tháng 7 lễ Thánh Giacôbê nhằm vào ngày chúa nhật. Và Giáo 
hội tuyên bố các năm này là “những năm thánh-compostelle”: 
khách hành hương được hưởng ân xá đặc biệt khi họ đi bộ về trung 
tâm Thánh Giacôbê-Compostelle. 

Từ khắp Âu châu, khách hành hương càng lúc càng tấp nập đổ về 
đông, họ hướng về mộ thánh tông đồ ở Tây Ban Nha. Tất cả đều 
có thể đi riêng từ nhà mình, nhưng theo truyền thống ở Pháp, 
khách hành hương thường quy về một trong bốn con đường chính 
để cùng đi. Đường đầu tiên từ Pháp đi ngang qua thành phố Tours, 
đây là “đường Tours hay đường Turonensis”. Đường thứ nhì đi từ 
Vézelay ngang qua Bergerac, đó là “đường Vézelay hay đường 
Lemovicensis ”. Đường thứ ba được biết đến nhiều nhất, khởi đi 
từ Puy-en-Velay và ngang qua Conques và Rocamadour, đó là 
“đường Puy hay đường Podiensis”. Ba con đường này gặp nhau ở 
biên giới Pháp và Tây Ban Nha ở trạm Saint-Jean-Pied-de-Port để 
băng qua rặng núi Pyrénées. Đường thứ tư là con đường tôi đi, 
khởi từ Arles đi ngang qua Saint-Guilhem, Montpellier, Toulouse 
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rồi đến rặng núi Pyrénées ở đèo Somport, đó là “đường Arles hay 
đường Tolosana”. Bốn con đường này gặp nhau bên kia rặng 
Pyrénées, phía Tây Ban Nha ở Puente la Reina, và từ đó khách hành 
hương đi con đường duy nhất là đường Camino Francés” để đến 
trung tâm. 

Tôi muốn sống tháng hành hương này là tháng tĩnh tâm dài hạn. 
Tôi đã làm linh mục được năm năm và bây giờ tôi muốn dùng thì 
giờ để nghĩ về sứ vụ của mình. Nhưng tôi cũng muốn đem những 
người tôi yêu thương cùng đi trên con đường này. Mỗi ngày tôi 
dâng ngày đi của mình cho một người. Tôi khắc tên họ trên chiếc 
gậy đi đường, chiếc gậy truyền thống của người đi hành hương. 

Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều khách hành hương. Tất cả đều 
khác nhau và mục đích của họ cũng khác nhau. Một vài người xem 
đây như một sinh hoạt thể thao, nhưng đa số họ đi tìm một con 
đường thiêng liêng. Phần lớn khách hành hương ở Lộ Đức là tín 
hữu giữ đạo. Còn trên đường đi này là những người “vừa đi-vừa 
tìm”. Họ đi tìm nhưng không nhất thiết họ giữ đạo. Một ngày nọ, 
khi thấy tôi vừa đi vừa lần chuỗi, một bà mẹ Tây Ban Nha ngồi 
trước cửa nhà gọi tôi đến nói: “A, thật là vui khi thấy có người đi 
hành hương lần chuỗi!” Bà tín hữu này vui ra mặt khi thấy “khách 
hành hương có đạo!” 

Dù đi một mình, nhưng tôi nhận ra ngay cả một thành phố nhỏ 
cũng trên đường đi. Mọi người đều ngừng gần như cùng chỗ trọ, 
dù họ đi nhanh chậm khác nhau, rồi thì sau vài ngày, chúng tôi cũng 
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bắt gặp những người đi trước chúng tôi. Thường thường từng 
nhóm hợp nhau đi với nhau. 

Ngày 25 tháng 8 tôi đến San Juan ở Ortega, tôi gặp một nhóm ba 
người trẻ: cô Marie người Pháp đi từ Toulouse; anh Ben người Úc 
đi từ Puy, và anh Neal người Anh gốc Hinđu ở Luân Đôn. Sau khi 
nghỉ chân một chút, họ quyết định lên đường ban đêm. Chiều hôm 
sau, tôi gặp họ khi họ nghỉ trưa sau một đêm thức trắng. Chúng tôi 
có giờ trao đổi lâu dài với nhau và tôi tiếp tục con đường của tôi. 

Sau đó tôi biết cô Maria Sole, một vũ công flamenco ở Mêhicô và 
anh Antonio, người cha gia đình giáo sư pháp văn. Chúng tôi đến 
Burgos vào buổi chiều. Tiếc là nhà thờ chính tòa đã đóng cửa. 

Ngày hôm sau, tôi đi bộ cả ngày với cô Maria Sole và anh Antonio. 
Cô Maria Sole rất giận Giáo hội Tây Ban Nha vì họ liên kết với nhà 
độc tài Franco. Tôi dành nhiều thì giờ để nghe cô và một ít thì giờ 
để giải thích cho cô hiểu “quá khứ đã qua”, phải lật qua trang khác 
để sống với Giáo hội hiện tại. Buổi chiều chúng tôi đến quán cà phê 
ngoài trời ở Hornillos del Camino. Cô Maria Sole say mê nói về 
nghề của cô, và anh Antonio lấy làm tiếc là không được xem cô 
nhảy. Nhảy mà không có nhạc là không được! Và kìa, một chiếc xe 
ngừng ngay chỗ chúng tôi ngồi, nhạc mở ầm ĩ, loại nhạc Tây Ban 
Nha sevilla. Cô Maria Sole xin họ khoan đi và trước bao cặp mắt 
người qua lại nhìn, cô nhảy theo điệu nhạc. Và đó là niềm vui 
đường dài! Buổi tối tôi mời họ dự thánh lễ tôi dâng ở nhà trọ. Họ 
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nhận lời ngay. Tôi chia sẻ một vài chuyện của đời tôi với họ, họ chia 
sẻ một vài chuyện của đời họ với tôi. 

Tôi không muốn cố định đi với ai, vì thế ngày hôm sau tôi ra đi sớm 
để có thì giờ cầu nguyện một mình và để gặp thêm người mới. 

Giữa  Hontanas và Itero del Castillo, tôi gặp một người Pháp đi 
ngược đường, anh hỏi tôi: 

– Có vẻ như có một linh mục đang đi hành hương, bạn có gặp 
không? 

– Tôi đây. 

– Alleluia! Tôi nghe người ta nói về cha nhiều. Tôi từ trung tâm 
Thánh Giacôbê về, tôi sẽ đi Rôma và đi Giêrusalem. Cha giải tội cho 
tôi được không? 

Tôi quá ngạc nhiên về đức tin và lòng can đảm của người hành 
hương này. 

Ngày 28 tháng 8, tôi đến một nơi trọ rất nhỏ, rất đặc biệt, nơi trọ 
của nhà nguyện San Nicolas do người Ý chăm lo. Có khoảng mười 
mấy chỗ trống. Tôi gặp lại anh Neal, người Anh theo Tin lành. Một 
lát sau anh Ben, người Úc theo Công giáo đến. Buổi chiều tôi dâng 
thánh lễ bằng tiếng Ý, đọc bài đọc một bằng tiếng Đức và tôi giảng 
bằng tiếng Anh. Sau thánh lễ, một người tiếp khách rửa chân cho 
chúng tôi và hôn chúng tôi. Người thứ nhì cầm nến, người thứ ba 
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đọc kinh cầu nguyện khi rửa chân. Một nghi thức thật cảm động. 
Rồi họ mời chúng tôi ăn tối, một nơi trọ nhớ mãi trên đường đi. 

Ngày hôm sau, tôi nghĩ mình sẽ đi một mình nhưng Ben và Neal xin 
tôi cho họ đi theo vì họ muốn đặt nhiều câu hỏi về đức tin. Tôi 
đồng ý. Chúng tôi lên đường. Câu hỏi của anh Ben thì đơn giản: vì 
sao Kitô giáo cho mình có được sự thật và tốt hơn các tôn giáo 
khác? Câu hỏi quan trọng với họ vì anh Ben là người Úc gốc Ai Len, 
và anh là người Công giáo, còn anh Neal là người Anh theo Tin lành 
nhưng gốc là người Hinđu. Thay vì so sánh Kitô giáo với các tôn 
giáo khác, tôi trình bày cho họ các nền tảng đức tin của tôi. Tôi giải 
thích về Sách Thánh cho họ nghe: lịch sử ông Abraham, ông Giuse 
ở Ai Cập, ông Môsê, vua Đavít, lịch sử các Tiên tri cho đến sự giáng 
sinh kỳ lạ của Chúa Giêsu, sứ mạng rao giảng của Ngài, các dấu chỉ 
Ngài đã hoàn thành, cái chết và sự sống lại của Ngài. Thì giờ trôi đi 
theo bước chân của chúng tôi, họ chăm chú nghe, họ khao khát 
biết. Vào cuối buổi chiều, tôi kể cho họ nghe đoạn cảm động của 
hai môn đệ trên đường Em-mau (Luca 24). Sáng chúa nhật Phục 
Sinh, Maria-Mađalêna thấy Chúa Giêsu sống lại. Bà nói với các tông 
đồ đến ngôi mộ nhưng họ không thấy Chúa Giêsu. Khi đó hai người 
môn đệ buồn bã rời Giêrusalem, vì họ không tin vào lời loan báo 
Chúa sống lại. Trên đường đi họ gặp Chúa Giêsu mà họ không biết. 
Chúa Giêsu kể cho họ nghe về Sách Thánh, tâm hồn họ được sưởi 
ấm và họ biết đó đúng là Ngài, Ngài đã sống lại và đang sống! 

Lúc tôi kể đến đó, mặt trời đàng sau lưng chúng tôi. Anh Neal ở 
bên mặt, anh Ben ở bên trái tôi. Ba chiếc bóng chúng tôi phản chiếu 
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trên đường như tấm khắc của một quyển sách. Ben nhìn tôi và kêu 
lên: 

– René-Luc, nhìn kìa, chúng ta đang sống con đường Em-mau! 

Lúc đó Ben và Neal đã sống một kinh nghiệm thiêng liêng củng cố 
cho đức tin của họ. 

Dụ ngôn con đường 

Khi Ben và Neal đặt câu hỏi cho tôi, vấn đề họ muốn biết là sự khác 
biệt giữa các tôn giáo. Dần dần, chủ đề trở thành sự gặp gỡ của 
Chúa Kitô trên con đường Em-mau. Kinh nghiệm này làm tôi nghĩ 
đến dụ ngôn con đường để giải thích với các bạn, chúng ta phải 
tôn trọng tất cả các tôn giáo. 

Rõ ràng là việc giữ đạo tùy thuộc rất nhiều nơi chúng ta sinh ra: 
chúng ta theo đạo Do thái, Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo, Ấn giáo 
phần lớn là do gốc rễ gia đình. 

Vô thần hay cuồng tín 

Một số người tóm gọn các tôn giáo đều bằng nhau. Không có tôn 
giáo nào hơn tôn giáo nào, khác biệt giữa các tôn giáo đơn thuần 
do giáo dục. Nếu tất cả tôn giáo bằng nhau thì không có tôn giáo 
nào nắm giữ Chân lý. Nếu không có tôn giáo nào nắm giữ chân lý 
thì không chắc Chúa tồn tại. Đúng hơn, tôn giáo là sản phẩm của 
trí tưởng tượng loài người, mà trong tất cả các nền văn hóa, nền 
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văn minh người dân cần phải tạo ra các vị thần khi họ đứng trước 
lo lắng, thất vọng của đời sống trần thế này. Đó là quan điểm của 
người vô thần. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta xác tín tôn giáo 
chúng ta là tốt và nắm giữ chân lý thì như thế các tôn giáo khác là 
sai lầm. Từ đó mới không dung thứ nhau và có chiến tranh tôn giáo. 
Đó là nguy hiểm của chủ nghĩa cuồng tín.  

Một tia chân lý 

Vì vậy phải tránh hai mối nguy này. Chúng ta lấy ví dụ con đường. 
Có nhiều con đường để đến trung tâm Thánh Giacôbê-
Compostelle. Có đủ loại đường đi và đủ mong chờ khác nhau của 
người đi hành hương. Cũng như có bốn con đường khác nhau ở 
Pháp thì cũng có bốn tôn giáo lớn không phải là Kitô giáo trên thế 
giới: đạo Hinđu, Phật giáo, Do thái giáo và Hồi giáo. 

Trong lần họp Công đồng Vatican II năm 1965, Giáo hội Công giáo 
giải thích rõ ràng về bốn tôn giáo này: “Giáo hội Công giáo không 
loại bỏ cái gì là đúng, là thánh trong bốn tôn giáo này. Giáo hội 
chân thành tôn trọng cách hành động và cách sống, các luật lệ và 
giáo luật này, dù các tôn giáo này khác nhau trên nhiều điểm mà 
chính họ nắm giữ và đề nghị, nhưng nó đều mang đến một tia chân 
lý rọi sáng cho mọi người.” Như thế tất cả các tôn giáo đều có “một 
tia chân lý” rọi sáng cho mọi người. 

Đức Gioan-Phaolô II đã làm việc rất nhiều để có sự tôn trọng này 
giữa các tôn giáo. Ngài thường tổ chức các ngày quốc tế cho hòa 
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bình ở Axixi, ngài mời các nhà lãnh đạo tôn giáo đến tham dự. Ngài 
mời gọi chúng ta nhận biết “các hạt giống của Lời” có mặt trong 
hành động của các tôn giáo khác nhau: 

“Các ‘hạt giống của Lời’ là phản ảnh duy nhất Lời của Thiên Chúa, 
Đấng mặc xác phàm nơi Chúa Giêsu Kitô. Là phản ảnh của Thần 
Khí, Đấng “thổi nơi nào Ngài muốn” (Ga 3, 8). Chính qua việc giữ 
những gì là tốt trong truyền thống tôn giáo riêng, và khi theo mệnh 
lệnh của lương tâm mà các người ở các tôn giáo khác, đáp ứng một 
cách tích cực lời mời gọi của Chúa, và nhận được ơn cứu rỗi của 
Chúa Giêsu Kitô, dù họ không nhận biết Ngài là Đấng Cứu Chuộc. 
Qua việc áp dụng các nguyên lý và giữ đạo theo luật đạo đức, và 
theo ý nghĩa đích thực của tôn giáo, mà tia sáng Khôn ngoan thần 
thánh được thể hiện. Chính xác theo sự hiện diện và hành động 
của Thần Khí, các yếu tố của sự thiện bên trong các tôn giáo khác 
nhau, đã xếp đặt một cách huyền bí cho tâm hồn đón nhận trọn 
vẹn sự mạc khải của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô.” 

Trong nhiều lần đi Đất Thánh, tôi luôn xúc động khi cầu nguyện với 
các bạn Do thái ở Bức tường Than Khóc. Nhân tiện tôi phải nói 
chính xác ở đây, có một mối dây liên kết chặt chẽ giữa Do thái giáo 
và Kitô giáo, đó là sợ dây nối kết người anh cả và người em út. 
Thánh Phaolô đã nói rất hay trong thư gởi tín hữu Rôma ở các 
chương 9-10-11. Làm thế nào chúng ta không thấy được sự sốt 
sắng của anh em Do thái giáo của mình trước Bức tường Than 
Khóc, trong niềm vui của họ, một hành động của “Thần Khí” Rouah 
Hakodesh? 
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Tôi cũng có dịp đi bộ nhiều lần trong sa mạc Sinai. Mỗi lần vậy 
chúng tôi được một bộ lạc người Ả rập du cư Bedouin hướng dẫn. 
Buổi sáng và buổi chiều khi chúng tôi dâng thánh lễ hay đọc các giờ 
kinh, các người lớn tuổi nhất cũng cầu nguyện, họ trải tấm thảm 
ngay giữa sa mạc và hướng về La Mecque để cầu nguyện. Cả một 
bình an, một lòng nhân từ nơi họ, họ không dính gì với mọi kiểu 
cuồng tín tôn giáo. Làm thế nào mà không thấy đây là hạt giống 
tình yêu Chúa Giêsu trong tiến trình cầu nguyện của họ? 

Chính Chúa Giêsu cũng nói về những người không biết Ngài: “Tôi 
còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa 
chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và 
một mục tử” (Ga 10,16). 

Hội tụ 

Như bốn con đường về trung tâm Thánh Giacôbê-Compostelle gặp 
nhau ở Puente la Reina trong một con đường “Camino Francés” 
duy nhất, thì cách này cách kia, chúng ta tin những người hành 
hương của bốn tôn giáo không phải là Kitô giáo này, sẽ gặp nhau 
trên con đường của Kitô giáo: Chúa Giêsu “là con đường, là sự thật 
và là sự sống” (Ga 14,6). 

Đúng, Chúa Giêsu xuống thế làm người để đem mọi người trên 
hành tinh này về với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai mà 
người Do thái chờ từ thời ông Abraham và ngày nay họ vẫn còn 
chờ. Chúa Giêsu là đường, là chân lý, là sự sống của người Hồi giáo, 
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sáu trăm năm sau khi Chúa Giêsu qua đời, họ đã thành lập một tôn 
giáo mới. Ngài là Đấng cứu mọi người không phân biệt màu da, 
chủng tộc. Không có một Thiên Chúa nào khác ngoài Ngài và Ngài 
là con đường duy nhất để đi đến Chúa Cha: “Thật vậy, chỉ có một 
Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài 
người: đó là một con người, Đức Kitô Giêsu” (1 Tm 2,5). 

Xác tín này tránh cho chúng ta khỏi mọi chủ nghĩa tương đối hóa. 
Không thể có nhiều chân lý. Người tín hữu kitô phải yên lòng đặt 
hết đức tin của mình vào nơi Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại 
cho mọi người. 

Xác tín, tôn trọng, yêu thương 

Tuy nhiên trong bất cứ trường hợp nào, xác tín này không được 
rơi vào hình thức của một chủ nghĩa toàn thủ. Mỗi người có thể 
xác quyết vào tôn giáo của mình, nhưng vẫn tôn trọng sâu xa tôn 
giáo của người khác. Bởi vì chúng ta phải vui mừng cùng đi chung 
với nhau trên con đường đức tin. 

Nhưng tiếc thay, một số người “nhân danh Chúa” họ đi gieo hận 
thù và bạo lực. Ở thế kỷ 21 vẫn còn chiến tranh tôn giáo là điều 
không thể chấp nhận được, và cũng không thể hình dung được, 
tôn giáo này lại đi bách hại tôn giáo kia hay người khác phải cải 
đạo. Tự do tôn giáo đòi hỏi mọi người trên mọi nước có tự do chọn 
đạo cho mình, dù đạo này không phải là đạo gốc rễ của nước họ. 
Chẳng hạn, nếu một tín hữu Hồi giáo có thể tự do giữ đạo của mình 
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trên đất Kitô giáo thì cũng phải để cho tín hữu kitô được giữ đạo 
của họ trên đất nước Hồi giáo. Gần như ngày càng có nhiều nước 
tiến triển theo chiều hướng này, ngược lại có những nước ngày 
càng tỏ ra gay gắt hơn; như thế con đường tự do tôn giáo còn 
nhiều chặng phải vượt qua. 

Làm thế nào để phân định cái gì là chấp nhận được, cái gì là không 
chấp nhận được trong một tôn giáo? Đó là điều thật đơn giản, 
Chúa là tình yêu. Nếu chúng ta lấy hình ảnh là con đường thì mọi 
con đường chỉ có thể là con đường của tình yêu. Nếu tất cả mọi 
tôn giáo sống trong tình yêu, thì sẽ không có một bạo lực nào nhân 
danh Chúa và tự do tôn giáo sẽ được bảo đảm trong mọi nước. Chỉ 
còn xác tín và các đề nghị được tôn trọng. 

Nếu chúng ta giữ thái độ tôn trọng và khoan dung, trong bầu khí 
yêu thương này, lẽ tự nhiên là bình thường khi tín hữu kitô nói về 
Chúa Giêsu cho người anh em tôn giáo khác nghe. Và cũng lẽ tự 
nhiên khi giới thiệu cho người khác Đấng là đường dẫn đến Chúa 
Cha. Sẽ là một sai lầm khi không nói về đức tin của mình cho người 
tôn giáo khác nghe lấy lý do là tôn trọng, tình yêu cho Chúa Giêsu 
sẽ thúc đẩy chúng ta nói về Chúa, nhưng chỉ được giới thiệu Chúa, 
không bao giờ được áp đặt! 

Trong thời gian có nhiều rối ren ở đất nước, người ta dễ dàng đem 
các tôn giáo ra làm dê tế thần. Và đây đúng là một dịp may mới, 
đơn thuần làm cho người dân quay lưng với Chúa. Thế mà hơn bao 
giờ hết, chính trong những lúc rối ren, con người phải quay về với 
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con đường đức tin. Đức tin cảm hứng cho tình yêu, tôn trọng và 
khoan dung. Hơn bao giờ hết, thế giới thật sự cần lắng nghe sứ 
điệp hòa bình của Tin Mừng. Chúng ta đừng bị lừa trong cuộc chiến 
đấu này! 
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11. Dụ ngôn thuyền buồm hay tại sao bỏ thì giờ ra cầu nguyện là 
quan trọng? 

 
 
 
Chắc chắn cuộc cách mạng lớn nhất của thế hệ chúng ta hiện nay 
là cách mạng về thời gian. Tất cả đều đi rất nhanh và chúng ta 
không thể sống mà không có chương trình làm việc dù doanh 
nghiệp hay cá nhân, mà không đồng nhịp theo với điện thoại di 
động, máy vi tính ở nhà hay ở nơi làm việc. Để có thì giờ cho mình 
hay cho người khác, chúng ta ngày càng buộc phải có lịch làm việc 
chặt chẽ. 

Tôi là linh mục từ ngày 26 tháng 6 năm 1994 và tôi luôn làm mục 
vụ cho các bạn trẻ. Tôi đã nghe và vẫn còn nghe câu than phiền: 

– Bố con bỏ hết công sức thì giờ để làm việc, nhưng bố con luôn 
vắng mặt. 
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Rất nhiều cha mẹ muốn cho con cái mình những chuyện tốt nhất, 
họ làm việc cực nhọc để con cái không thiếu gì. Nhưng tài sản quý 
nhất mà cha mẹ cho con cái lại là thì giờ. Thì giờ mình cho ai có 
một giá trị không lường được, không ai có thể trả lại cho bạn thì 
giờ này, cho là cho luôn! Thì giờ này lấy trên đời sống của bạn. Vì 
thế cần thiết phải tìm cho ra thì giờ. 

Hình dung bạn có người bạn thân nhất ở cùng khu phố. Ngày xưa 
bạn có thì giờ để ra quán nhâm nhi ly cà phê với bạn mình. Nhưng 
bây giờ bạn lập gia đình, việc nhà, việc sở ngập đầu. Gần như ngày 
nào bạn cũng đi qua trước mặt nhà anh đó nhưng bạn không có 
thì giờ ngừng lại. Cũng may là có chiếc điện thoại, thỉnh thoảng bạn 
gọi cho anh ta. Nếu anh bạn cũng có nhịp sống như bạn thì tình 
bạn này sẽ càng ngày càng hời hợt. Nhưng nếu ngược lại, anh bạn 
đó muốn giữ tình bạn mật thiết với bạn, nhưng anh không hiểu sự 
tiến triển của bạn, thì rồi dần dần anh cũng sẽ không là người bạn 
thân của bạn. Một cách âm thầm, chính công việc của bạn sẽ trở 
thành người bạn thân nhất của mình. 

Cũng vậy trong quan hệ của chúng ta với Chúa. Ngài mong muốn 
giữ tình bạn với chúng ta, vì thế chúng ta phải dành thì giờ cho 
Ngài. Còn về phần Ngài thì Ngài luôn có thì giờ, Ngài là thời gian. 
Thì giờ cho Chúa là thì giờ cầu nguyện. Cũng không phải dễ để lên 
chương trình dành thì giờ cho Chúa, vậy mà nó lại thiết yếu. Nếu 
chúng ta không có đủ thì giờ cho Ngài và với Ngài, thì chúng ta 
đừng ngạc nhiên thấy tình thâm giao của mình với Chúa thay đổi 
và dần dần biến mất. 
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Cuộc chiến đầu tiên của tín hữu kitô không phải là cuộc chiến 
chống kiêu ngạo, chống các tội lỗi về tình bạn, về đức khiết tịnh… 
Không, cuộc chiến đầu tiên của tín hữu kitô là cuộc chiến cầu 
nguyện như sách giáo lý đã giải thích rõ: 

“Cầu nguyện luôn là một cố gắng. Cầu nguyện là một cuộc chiến. 
Chống ai? Chống chính chúng ta và chống các mưu chước của Tên 
Cám dỗ làm mọi cách để chúng ta không cầu nguyện, không kết 
hợp với Chúa. Cuộc chiến thiêng liêng trong đời sống mới của 
người tín hữu kitô là dính liền với cuộc chiến cầu nguyện.” 

Nói thì dễ, nhưng khó thực hiện. Chúng ta tất cả đều có khuynh 
hướng ham hoạt động. Đó là nguy cơ chính của đời sống thánh 
hiến. Tôi là người có kinh nghiệm để nói, ngay cả với các linh mục 
cũng khó. Nhiều người trong chúng tôi cố gắng trung thành với giờ 
nguyện gẫm hàng ngày. Nhưng dù linh đạo của chúng ta như thế 
nào, chúng ta sẽ không sống trọn vẹn sứ vụ của mình trong những 
ngày mà chúng ta không cầu nguyện đủ. 

Tôi đã có kinh nghiệm này khi tôi còn là phó tế. Trong năm này, tôi 
lên chương trình rao giảng Phúc Âm khổng lồ. Được một người bạn 
học kịch nghệ Simon ở Paris giúp đỡ, chúng tôi dàn dựng ba vở rao 
giảng. Chúng tôi dựng rạp rất lớn với hai trăm chỗ, một xe tải, một 
xe buýt. Chúng tôi quy tụ bốn mươi bạn trẻ truyền giáo, và chúng 
tôi đi lưu diễn nguyên tháng 7 năm 1993 ở Port-Camargue, Aigues-
Mortes và vùng Gard. Tôi hết lòng hết sức chuẩn bị cho chuyến lưu 
diễn này nên dần dần theo ngày tháng tôi lơ là nguyện gẫm, có 
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ngày còn bỏ luôn. Vậy mà từ ngày vào chủng viện năm 1986, tôi là 
người trung thành nhất, có thể thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, vì 
đó là con đường đào tạo thiêng liêng của tôi. 

Chuyến lưu diễn này là một thành công tuyệt vời cho bốn mươi 
bạn trẻ, họ còn giữ những kỷ niệm khó quên, nhưng hoa quả cho 
những người đến nghe thì rất ít. Ít người đi, ít có các cuộc gặp ghi 
dấu. Quá nhiều sinh hoạt nhưng không mang lại kết quả bao nhiêu. 
Khi đó tôi hiểu công thức thường được nghe: “Cẩn thận, làm việc 
cho Chúa chứ không phải làm việc của Chúa!” Không để Chúa Giêsu 
vào trọng tâm, chắc chắn tôi sẽ mất phân định. Tôi đã làm rất nhiều 
cho Chúa, nhưng không có Chúa. Bây giờ khi chúng tôi làm các 
chương trình hè với CapMissio và Anuncio trên các bãi Hérault, 
chúng tôi luôn giữ giờ nguyện gẫm mỗi ngày. Với ít phương tiện 
hơn nhưng chúng tôi đến được với hàng trăm người và có kết quả 
nhiều hơn. Nhiều người đến cầu nguyện, xưng tội, tìm được con 
đường đức tin, đến mức năm này qua năm khác, các bạn trẻ chúng 
tôi gặp trong các buổi rao giảng Tin Mừng, chính họ lại trở thành 
người đi rao giảng. 

Dù đời sống và ơn gọi của chúng ta như thế nào, chúng ta đều phải 
đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm đời sống cầu nguyện của mình. Tôi 
rất yêu mến cha xứ Ars. Lúc nào ngài cũng bắt đầu ngày làm việc 
của mình bằng giờ nguyện gẫm trước nhà tạm, trước khi lao mình 
vào công việc, có khi ngài ngồi tòa 11 giờ một ngày. Ngài kể mình 
đã xúc động khi thấy một tín hữu đọc lời nguyện gẫm của họ như 
sau: 
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“Có một người khi nào đi qua nhà thờ cũng ghé vào. Buổi sáng khi 
đi, buổi chiều khi về, ông để cái cuốc, cái xẻng ngoài cửa rồi ông 
vào nhà thờ cầu nguyện thật lâu trước nhà tạm. Có một lần tôi hỏi 
ông, ông nói gì với Chúa trong những giờ nguyện ngắm lâu như 
vậy. Bạn có biết ông trả lời sao không? ‘Thưa cha, tôi không nói gì 
hết. Tôi báo cho Chúa biết, Chúa báo cho tôi biết. Tôi nhìn Chúa, 
Chúa nhìn tôi’”. 

Để Chúa nhìn mình. Điều này có vẻ lạ lùng cho những người chưa 
quen. Khi các bạn trẻ đến với trường truyền giáo CapMissio của 
chúng tôi thì các bạn đã có một đời sống cầu nguyện. Khi họ dấn 
thân vào mục vụ, họ đã giữ đạo đàng hoàng, dĩ nhiên họ đi lễ ngày 
chúa nhật, có khi còn đi lễ trong tuần. Tất cả đều thường xuyên 
đọc Lời Chúa. Có người còn thỉnh thoảng lần chuỗi. Nhưng họ chưa 
có kinh nghiệm nguyện gẫm. 

Ngay những ngày đầu, chúng tôi giúp họ làm quen với đời sống cầu 
nguyện đặc biệt này qua một giờ cầu nguyện. Chúng tôi bắt đầu 
bằng kinh sáng 15 phút. Sau đó là thinh lặng 45 phút. Chúng tôi 
khuyến khích các bạn trẻ đọc các đoạn Sách Thánh trong ngày. Việc 
đọc Sách Thánh này giúp họ có đường hướng để sống hôm nay với 
sự hiện diện của Chúa. Đôi khi các bài đọc mời chúng ta hoán cải. 
Sau khi đọc xong, họ nói với Chúa trong lòng trước nhà tạm. Đầu 
năm, chúng tôi xin họ giữ giây phút thinh lặng này tối thiểu 15 
phút, nếu được thì “giữ” 45 phút. Nhưng rất nhanh chóng, đôi khi 
ngay cả những ngày đầu, các bạn trẻ đã cầu nguyện cả giờ như thế. 
Có khi còn hơn vì họ đến trước! 
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Trong kỳ hè, khi các bạn trẻ về nhà, đây là giai đoạn thử nghiệm 
xem họ có trung thành với cầu nguyện hay không. Trước khi về 
nhà, chúng tôi xin họ giữ thói quen cầu nguyện hàng ngày, ít nhất 
là kinh sáng. Nhưng trong buổi trao đổi sau khi đi nghỉ hè về, họ 
cho biết không phải dễ để giữ giờ cầu nguyện nếu không có môi 
trường thuận lợi của nhà nguyện và sự nâng đỡ của các anh em. 

Vào cuối năm chúng tôi có thánh lễ với giám mục. Trong thánh lễ 
này, mỗi người trẻ nói lên một dấn thân của mình trước giám mục. 
Đây không phải là mẫu có sẵn, mỗi người tự viết điều cam kết của 
mình để mình có thể thực hiện mai sau. Khi họ rời 
trường CapMissio thì họ biết họ không còn nhà nguyện, không còn 
các buổi gặp gỡ với các bạn trẻ khác, chính những buổi gặp này cho 
họ động lực để đi ra khỏi giường. Phải dậy sớm không chờ ai thức 
ngoài Chúa, và họ cầu nguyện trong phòng “cầu nguyện cùng Cha 
của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6,6). Đa số các bạn trẻ 
thực tế, họ không nói với giám mục: 

– Con cam kết nguyện gẫm mỗi ngày nửa giờ. 

Họ biết với nhịp học, nhịp làm việc như thế sẽ rất khó. Nhưng đa 
số đều cam kết ít nhất mỗi sáng nguyện gẫm 10 phút và cầu nguyện 
buổi chiều. Họ đã nếm được ơn đặt trọng tâm Chúa Kitô khi bắt 
đầu ngày làm việc và điều này đã làm thay đổi cuộc đời họ. Các tác 
giả thiêng liêng lớn đều nói đến điều tuyệt vời của nguyện gẫm: 
chân phước  linh mục Marie-Eugène và bậc đáng kính Marthe 
Robin. 
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Tôi may mắn được làm luận án cao học linh đạo của linh mục 
Marie-Eugène ở Venasque từ năm 1999 đến năm 2001. Cha viết 
một quyển sách rất hay về đời sống kết hiệp với Chúa: Tôi muốn 
thấy Chúa (Je veux voir Dieu). Trong quyển sách này, cha Marie-
Eugène viết về linh đạo của ba thánh lớn Dòng Camêlô, Thánh 
Têrêxa Avila, Thánh Gioan Thánh giá, Thánh Têrêxa Lisiơ. Theo 
gương các thánh, linh mục cho chúng ta thấy, cánh cửa để kết hiệp 
đời sống chúng ta với ý Chúa là nguyện gẫm. Cha nhấn mạnh nhiều 
đến liên hệ giữa thì giờ dành cho Chúa qua nguyện gẫm và thì giờ 
dành cho hành động: 

“Các công việc tông đồ và chiêm niệm được nuôi dưỡng hàng ngày 
bằng bánh nguyện gẫm có thể kết hiệp một cách hài hòa, làm 
thanh tẩy, làm phong phú và cùng sinh hoa kết trái. Hài hòa giữa 
chiêm niệm và hành động hình thành một con người tông đồ trọn 
hảo.” 

Để tìm sự quân bình giữa hành động và chiêm niệm, chúng ta phải 
thử tìm một nhịp sống phù hợp với ngày, tháng, năm của từng 
người theo ơn gọi của mình. Cá nhân tôi, mỗi ngày tôi có một giờ 
nguyện gẫm, mỗi tháng tôi vào một đan viện ở hai ngày và một 
năm một tuần tĩnh tâm. 

Bậc đáng kính Marthe Robin là nhà thần nghiệm lớn, trong 50 năm 
bà không ăn uống và chỉ sống nhờ bánh thánh. Bà viết một bài rất 
hay về việc “không thể thay thế nguyện gẫm” trong quyển Nhật ký 
bà viết ngày 4 tháng 4 năm 1930, mỗi năm tôi đều giới thiệu cho 
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các bạn trẻ CapMissio, thật đơn giản và mạnh mẽ, tôi xin chia sẻ ở 
đây: 

“Nếu có ai hỏi tôi cái gì tốt nhất đáng phải làm: nguyện gẫm hay 
rước lễ? Cả hai đều đáng làm. Nhưng nếu phải chọn một, thì tôi 
chọn nguyện gẫm. Thường xuyên rước lễ là chuyện đáng khuyến 
khích, nhưng nguyện gẫm là một nguyên tắc thiêng liêng. Cầu 
nguyện, cầu nguyện liên lỉ, thật khó để cầu nguyện liên lỉ nếu tâm 
hồn không đầy thiện ý, không có tư tưởng thánh thiện, đó là hoa 
quả của chiêm niệm. 

Nguyện gẫm thì nhọc công hơn rước lễ. Rước lễ là một hành vi bên 
ngoài, tự chính nó là một điều vui, một an ủi, một niềm vui cho 
tâm hồn… Nguyện gẫm là giao tiếp thầm kín giữa Chúa và tâm hồn 
thì ngược lại, bó buộc và khó nhọc hơn, nhất là khi mới bắt đầu. 
Nguyện gẫm đòi hỏi nhiều cố gắng. Rước lễ có thể không thực hiện 
được trong một thời gian dài, vì các khiếm khuyết mà Chúa gởi 
xuống để thử thách tạo vật của mình, và vì sự thiếu thốn này, khi 
nó không tùy thuộc ở chúng ta thì sẽ ngăn cản sự thánh thiện. Còn 
nguyện gẫm là luôn được, dù chỉ vài phút khi chúng ta rước lễ. 

Rước lễ không hẳn khi nào cũng đức hạnh, chúng ta có thể đi rước 
lễ mà phạm đến Mình Thánh Chúa. Nguyện gẫm mỗi ngày không 
có nghĩa là mình đức hạnh, nhưng là bằng chứng mình nghiêm túc 
thực hành để trở nên đức hạnh. 
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Có người nói: họ thấy các tín hữu kitô đi rước lễ mỗi ngày và phạm 
tội trọng, các tín hữu hành xác đủ mọi cách nhưng lại phạm tội 
trọng, nhưng họ không bao giờ thấy một người nguyện gẫm lại 
phạm tội trọng. 

Khi đọc những dòng này, người cha linh hướng không hiểu lầm ý 
chỉ của tôi, cũng không thấy đây là sự nguội lạnh hay chậm chạp 
của tôi với rước lễ. Tôi chỉ muốn nói, sai lầm như thế nào của một 
vài tâm hồn, khi họ lo lắng quá nhiều vì không được rước lễ, không 
biết mình có thể thay thế vào đó bằng lời nguyện gẫm, mà họ 
thường rút ngắn hoặc bỏ quên, khi họ cứ chần chừ không biết làm 
sao thay thế cho việc rước lễ, điều họ có thể thay thế dễ dàng bằng 
nguyện gẫm. 

Vậy mà chúng ta hiểu, ơn của Chúa và chương trình hoạch định 
Chúa đã có cho mình, buộc chúng ta không được bao giờ cố tình 
bỏ nguyện gẫm, thay thế nó, làm ngắn gọn hay bỏ nó! Chúng ta 
nhớ rằng, cũng như rước lễ, bỏ quên nguyện gẫm là để lại một 
khoảng trống trong ngày của một tâm hồn dâng trọn cho Chúa.”  

Dụ ngôn thuyền buồm  

Kinh nghiệm truyền giáo của tôi với các bạn trẻ ở 
trường CapMissio và các khuyến khích của linh mục Marie-Eugène 
và của bậc đáng kính Marthe Robin chứng tỏ cho thấy sự trung 
thành với nguyện gẫm là một vấn đề quan trọng. Nếu chúng ta 
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không bỏ thì giờ ra để cầu nguyện thì chúng ta sẽ kiệt sức, tôi xin 
giải thích qua dụ ngôn thuyền buồm. 

Một mùa hè nọ người ta nhờ tôi giảng thánh lễ trên truyền hình ở 
Pluduno, gần Saint-Brieuc. Nhân dịp đó tôi ra biển chơi với bạn 
Axel của tôi. Khi lên chiếc thuyền buồm, Axel cho máy chạy để ra 
khỏi cảng. Ngày hôm đó không có nhiều gió. Vừa rời cảng chúng 
tôi tắt máy để giương buồm. Axel cầm tay lái, anh xoay bên phải 
một chút, bên trái một chút. Nhanh chóng anh điều khiển được 
chiếc thuyền. 

Axel đề nghị tôi cầm lái. Tôi nhận lời ngay nhưng tôi không có kinh 
nghiệm. Tôi cố gắng giữ đúng hướng nhưng vì chúng tôi ra khơi, 
biển lại rộng mênh mông, tôi không có một điểm chuẩn nào. Dĩ 
nhiên là có la bàn nhưng nó không rõ ràng. Một cú xoay quá mạnh 
về bên phải, cánh buồm bị chận gió, tôi bị mất phương hướng và 
mất gió. Cứ dò dẫm, tôi có thể tìm thấy hướng nhưng tôi không 
thể duy trì được tốc độ của chiếc thuyền. Axel lấy lại tay lái và chiếc 
thuyền tiếp tục nhịp điệu của nó. 

Chính khi đó tôi thấy một chiếc thuyền buồm không xa chúng tôi. 
Tôi tò mò vì dù cũng ra biển rộng, nhưng nó đi một hướng hoàn 
toàn khác hướng chúng tôi. Mà gió thì thổi một hướng cho tất cả 
các thuyền! Tôi hỏi Axel, anh giải thích cho tôi dù họ có buồm 
nhưng thuyền đi với động cơ. 

Chiếc thuyền buồm có động cơ 
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Chúng ta so sánh đời sống chúng ta với chiếc thuyền buồm và gió 
là hoạt động của Chúa. Chúng ta như chiếc thuyền buồm chèo với 
động cơ. Từ sáng sớm, chúng ta chạy hết năng lực, bên phải, bên 
trái. Chúng ta phải đổ đầy xăng, thêm năng lực để tiếp tục đi tới. 
Dù thế nào thì cũng có một nguồn năng lực tự nhiên là gió, nhưng 
chúng ta có động cơ của mình. Thậm chí chúng ta không nhận ra 
khi lên tàu chúng ta đã có một phương tiện khác để đi tới, đó là 
buồm. Buồm vẫn còn gấp lại trên cột buồm. Thật đáng tiếc! Có 
buồm mà chạy bằng động cơ. Cũng vậy với con người khi con người 
không quan tâm đến năng lượng Chúa cho mình. 

Mở cánh buồm của chúng ta 

Nếu chúng ta muốn tiến tới cho có hiệu quả, bắt đầu là chúng ta 
phải biết nắm được sức thổi của Thần Khí. Mở buồm. Giương 
buồm. Buổi sáng khi tôi cầu nguyện là tôi để cho Thần Khí thổi các 
cánh buồm trong ngày của tôi. Chúa Giêsu đã nói với ông Ni-cô-đê-
mô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; anh nghe tiếng gió, nhưng không 
biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì 
cũng vậy.” (Ga 3,8) 

Khi giương buồm, tôi khám phá thấy một năng lực mới trong đời 
tôi, không phải năng lực của con người mà năng lực đặc biệt Chúa 
cho chúng ta. Thì giờ nhưng không dành cho Chúa có vẻ như chẳng 
thích thú vì nó bất động, hoàn toàn thụ động nhưng thực sự lại 
giúp tôi dời núi vì tôi nắm được sức mạnh của Chúa. 
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Chúng ta đừng để cả đời để chèo cho nhọc sức, chúng ta hãy theo 
con đường nội tâm vì ở đó chúng ta khám phá một năng lực mới, 
một sức mạnh mới, đó là năng lực và sức mạnh của Thần Khí. 
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12. Dụ ngôn leo vách đá hay làm sao thăng tiến trong đời sống 
thiêng liêng? 

 
 
 
Cả đời tôi, tôi chơi nhiều loại thể thao khác nhau, nhưng kinh 
nghiệm đầu tiên với bộ môn leo tường là năm 1996. Tôi vừa 30 
tuổi. Như các linh mục trẻ khác, giám mục giao cho tôi làm việc 
trong ban tuyên úy với giới trẻ. Hai bạn cùng làm việc trong ban là 
cặp vợ chồng Anne và Denis. Một ngày nọ, anh Denis tập cho tôi 
leo vách đá. Chúng tôi đến Buis-les-Baronnies trên bức tường dựng 
đứng nổi tiếng. Anh bắt đầu leo. Bức vách có trang bị các đinh khuy 
cắm vào đá. Khi lên cao, Denis cuộn dây vào vòng đinh khuy nhờ 
lò xo. Trong trường hợp bị rơi thì anh sẽ được giữ lại ở móc cắm 
cuối. Khi lên đến đỉnh anh quấn dây ở móc cắm cuối và xuống dần 
dần. Và bây giờ đến lượt tôi leo. Denis bình thản ngồi dưới chân 
vách và khuyến khích tôi. Tôi bắt đầu leo. Mới đầu tôi leo rất hăng 
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say nhưng không đến mười mét thì tôi mệt. Và nhất là tôi sợ 
khoảng trống dưới chân tôi. Càng lúc tôi càng khó leo lên. Tôi để ý 
đến mốc cắm sắp tới để níu, nó rất gần mà cũng rất xa. Tôi đưa tay 
níu, nó chỉ cách 2 xăng-ti-mét. Tôi tìm cách cắm nhiều lần nhưng 
không được. Tôi nhìn khoảng trống dưới chân, tôi bắt đầu hoảng. 
Đầu gối bên phải của tôi bắt đầu đập đập vào vách một cách kỳ lạ, 
tôi không tài nào kiểm soát được. Tôi nhìn lên đỉnh và nghĩ mình 
chẳng bao giờ lên đó được. Tôi cố kiểm soát nhưng đầu gối tôi ngày 
càng run. Tôi cố gắng thêm một lần nữa, tôi với tay đến mốc nắm, 
tôi hụt tay và tôi… rơi xuống! Trong tích tắc tôi nghĩ tôi chết bẹp dí 
như con gián ở hốc đá. Nhưng thay vào đó, tôi được níu lại nhờ sợi 
dây anh Denis nắm. Tôi quá ngạc nhiên, tôi chỉ rơi vài giây và nó 
nhẹ nhàng ngừng lại. Tôi thấy tôi lơ lửng trong khoảng trống 
không, ngồi yên trong vòng dây đệm, ngạc nhiên, thở phào. Các 
sợi dây leo vách có độ co giãn giúp giảm nhẹ khi mình té. Tôi nhìn 
Denis ở dưới. Anh nói: “Alê hấp, tiếp tục!” Bây giờ được bảo đảm, 
tôi không còn sợ và leo lại. Đầu gối tôi không còn lập cập. Khoảng 
trống không còn làm tôi sợ. Tôi cảm thấy an toàn. Tôi không còn 
sợ khi buông tay xa hơn để níu lấy mốc và tôi lên tới đỉnh mà không 
bị rơi. 

Dụ ngôn leo vách đá  

Trong truyền thống Giáo hội, đời sống thiêng liêng thường được ví 
như cuộc leo núi. Núi là đỉnh cao để hiệp thông với Chúa. Ông 
Môsê nhận Bia Đá trên núi Sinai. Chúa đến với tiên tri Êlia qua ngọn 
gió thoảng trên núi Horeb, và Chúa Giêsu thường lui về miền núi 
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để cầu nguyện (Mt 6,46) và Ngài biến hình trên núi Tabo trước mặt 
các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Vì thế tôi xin đưa ra dụ ngôn 
leo vách đá để so sánh với sự tăng trưởng của chúng ta trong đời 
sống thiêng liêng: đỉnh, hướng dẫn, dây và móc cắm. 

Đỉnh 

Tôi đã có dịp leo núi Trắng một lần. Trong các lần nghỉ lấy sức, tôi 
nhìn thung lũng xa dần khuất tầm mắt. Thung lũng vùng Chamonix 
với xe cộ và mọi sinh hoạt của nó. Đa số người dân tuy sống trong 
thung lũng này, nhưng họ lại không leo lên các đỉnh núi của vùng. 
Phải có quyết tâm, phải tập luyện, phải chuẩn bị. Nhưng khi leo lên 
được đỉnh núi thì một cảm xúc không tả được! Ở trên cao mình 
thấy những gì người khác không thấy. 

Tương tự như vậy, nhiều người không thấy lợi ích lớn dần trong 
đời sống thiêng liêng. Đa số gần như quên đích đến, họ chọn “đi 
xe-đi làm-đi ngủ” của đời sống ở thung lũng và không biết mình có 
thể leo lên các đỉnh phi thường trong đời sống thiêng liêng. 

Họ không nhận ra đời sống dưới thế này không phải là cùng đích 
của mình, và điểm đến của chúng ta là ở nơi khác: “Vì mọi sự trong 
thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và 
thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa 
Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; mà thế gian đang qua đi, cùng 
với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì 
tồn tại mãi mãi.” (1 Ga 2,17). 
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Và việc thăng tiến thiêng liêng kéo dài trọn cả đời. Không phải như 
việc leo lên đỉnh núi mà chúng ta tự hào đã một lần leo lên. Đây là 
một thăng tiến liên tục. Chúng ta phải có những lựa chọn trong đời 
sống và đặt các ưu tiên để thăng tiến không ngừng. Rất nhiều tín 
hữu không dứt khoát được, thỉnh thoảng họ thăng tiến một chút, 
sau đó thì họ ngủ yên hàng tháng dưới thung lũng. Họ đi trọn cuộc 
đời  theo kiểu “yo-yo thiêng liêng!” Vậy mà Chúa Giêsu thì rõ ràng: 

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích 
hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). 

Chúng ta không được sợ hãi với lời này nhưng nó giúp chúng ta 
quyết định đi theo Ngài. Như thế chúng ta tự hỏi, tất cả các lựa 
chọn trong đời sống của mình có thuận với đỉnh đặc biệt: đời sống 
vĩnh cửu của chúng ta không? 

Người xưa 

Để chuẩn bị cho việc leo vách đá nho nhỏ của chúng tôi, anh Denis 
đã nghiên cứu các sơ đồ – chỉ dẫn mô tả các con đường, các mức 
độ khó khăn. Leo càng cao thì phải theo kinh nghiệm của những 
người đi trước. Thật vô lý nếu leo ngọn núi Everest mà không 
chuẩn bị kỹ lưỡng, không đọc tài liệu của các nhà leo núi đã lên 
được đỉnh núi cao ngất này. 

Cũng vậy, nếu chúng ta muốn lên được các đỉnh núi thiêng liêng 
thì chúng ta phải đọc đời sống các thánh. Một vài thánh như Thánh 
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Gioan Thánh giá, chuyên gia ‘leo núi cao’ mô tả hành trình này 
trong tiến trình leo núi Camêlô. Thường xuyên đọc hạnh các thánh 
là một cách để tăng tiến thiêng liêng. Việc đọc hạnh các thánh 
không phải là một lựa chọn tùy hứng đơn thuần trong đời sống 
thiêng liêng, nhưng chúng ta phải ý thức việc đọc này là thiết yếu 
để chúng ta đạt được mục đích của mình. 

Có một sự phá sản lớn của văn hóa đọc trong xã hội hiện nay. Nhiều 
bạn trẻ bỏ rất nhiều thì giờ trên máy tính, trên trò chơi video, xem 
phim đủ loại… Và khi các bạn trẻ đọc, thì họ chỉ đọc các “đoạn ngắt 
quãng” như đọc báo, đọc tạp chí. Trong khi từ hàng thế kỷ nay, đọc 
các sách cảm hóa luôn là một yếu tố để xây dựng đời sống thiêng 
liêng. 

Tâm hồn càng muốn nâng cao thì nhất thiết phải được nuôi dưỡng 
bằng hạnh các thánh. Đương nhiên Thánh Kinh là quyển sách đầu 
tiên, nhưng chỉ một mình Thánh Kinh thì chưa đủ. Như trong âm 
nhạc, đọc Thánh Kinh là đọc bản hòa bè, nhưng đọc hạnh các thánh 
là bản hòa bè này đã được tiết tấu! 

Hướng dẫn 

Nếu kinh nghiệm lần đầu leo vách đá của tôi được dễ dàng là nhờ 
anh Denis đã chơi loại thể thao này khi anh còn nhỏ. Tôi được 
hưởng kinh nghiệm, được hưởng cách làm của anh. 
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Để đi trên con đường thiêng liêng, chúng ta phải tìm người hướng 
dẫn rành đường. Không phải chỉ là người đọc nhiều sách nhưng là 
người đã hành đạo! Những người tự cho mình không cần người 
hướng dẫn thì sẽ dậm chân tại chỗ. 

Không phải dễ để tìm ra người đồng hành với mình, nhưng lại càng 
khó hơn để thuần phục họ. Phải quên mình, phải loại bỏ cái tôi mà 
chúng ta thì thích kiểm soát mọi sự. Con số lần gặp có thể thay đổi 
tùy theo thời gian, mới đầu thì thường xuyên, tối thiểu mỗi tháng 
một lần, sau đó thì thưa hơn nhưng phải giữ tiếp xúc liên tục. 

Rất nhiều người cho biết, khi được đồng hành thiêng liêng, họ 
được tiến bộ đến như thế nào, nhưng kỳ lạ thay, ít người duy trì 
được sự theo dõi sau đó. Khi đi bác sĩ, nha sĩ, chúng ta không quên 
lấy hẹn cho lần kế tiếp, nhưng họ chờ đến khi gặp khó khăn thì mới 
liên lạc với người hướng dẫn mình. Và nếu người hướng dẫn thay 
đổi địa chỉ hay không liên lạc được, thì họ không cố gắng tìm cách 
liên lạc lại. Nhưng nếu bác sĩ của họ thay đổi chỗ làm việc, họ sẽ đi 
tìm một bác sĩ khác thay thế. Chúng ta không hành động như vậy 
với đời sống thiêng liêng. 

Như thế, chúng ta phải xem lại các ưu tiên và nhận thức của mình: 
có thể chúng ta không đặt cùng tầm quan trọng về sức khỏe tâm 
hồn như tầm quan trọng của thể xác chăng? 

Sợi dây 
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Một yếu tố chủ yếu khác trong việc leo vách đá là chất lượng sợi 
dây, nó vừa phải rất chắc chắn vừa phải rất mềm, một loại dây đàn 
hồi để giảm nhẹ cho các vụ rơi. Cũng vậy, trong giao tiếp của chúng 
ta với người hướng dẫn thiêng liêng, sợi dây phải rất mạnh, cự 
được với tất cả các hình thức của e sợ, được củng cố bởi một lòng 
tin tưởng hoàn toàn. Không được giấu họ cái gì. 

Cùng một lúc sợi dây nối này cũng phải cực kỳ mềm dẻo. Ngày nay 
danh từ “giám đốc thiêng liêng” không còn được dùng, thay vào 
đó người ta thích dùng chữ “đồng hành thiêng liêng” hơn. Trên 
thực tế, đây không phải là lệnh bắt chúng ta phải làm hay không 
phải làm điều này điều kia, nhưng đúng hơn là giúp chúng ta để 
chúng ta phân định, sau đó chính chúng ta là người quyết định. 

Người hướng dẫn leo vách đá sẽ chọn cho chúng ta con đường tùy 
theo sức khỏe của chúng ta. Nếu chúng ta không phải là người 
mạnh, thì người hướng dẫn sẽ chọn con đường ở mức độ thấp 
chẳng hạn. Thánh Têrêxa Avila dạy, giai đoạn đầu tiên trong đời 
sống thiêng liêng là giai đoạn tự biết mình. Cần rất nhiều thời gian 
để tự biết mình, thêm nữa chúng ta tiến triển theo các giai đoạn 
trong đời sống của mình. 

Thường chúng ta có khuynh hướng hiểu các điểm yếu của mình 
hơn là các khả năng của mình. Các điểm yếu đè nặng chúng ta. Và 
chúng ta thường đánh giá thấp các khả năng của mình. 
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Trong việc leo vách đá, người hướng dẫn dạy chúng ta phải bám 
vào các mốc nhỏ ở vách đá để dần dần leo lên cao. Cũng vậy trong 
đời sống thiêng liêng, việc đồng hành giúp chúng ta thấy các thử 
thách trong đời sống hàng ngày là dịp để chúng ta tăng trưởng. Các 
thử thách là một phần trong việc đào tạo đời sống thiêng liêng: 
Chúa nhìn chúng ta, Ngài thử chúng ta trong các chi tiết nhỏ này, 
cách thế nào để xử lý các bất ngờ, quan hệ của chúng ta với tiền 
bạc: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc 
lớn” (Lc 16,10). 

Các móc cắm 

Denis leo trước tôi, anh dùng các móc cắm ở vách đá để được an 
toàn khi leo và nhờ đó, tôi cũng được an toàn. Anh cũng nhờ 
những người đi trước đã mở đường. 

Các móc cắm trong đời sống thiêng liêng là những móc cắm cần 
thiết để tăng trưởng: đọc Thánh Kinh hàng ngày, cầu nguyện riêng, 
đi dâng lễ, xưng tội, quan tâm đến người khác… Cũng như sợi dây 
không được bỏ một móc cắm thì chúng ta cũng không được bỏ qua 
bất cứ một phương tiện thiêng liêng căn bản nào. 

Rất nhiều người áp dụng lời khuyên này lời khuyên kia mà phớt lờ 
các lời khuyên khác, để rồi cuối cùng khi tuột xuống thì họ tuột 
xuống một dốc rất thấp. 
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Dần dần, người hướng dẫn sẽ dạy chúng ta đi ra khỏi các con 
đường đã vạch sẵn để mở ra con đường cho riêng mình. Mỗi cuộc 
sống đều khác nhau, mỗi tăng trưởng thiêng liêng là duy nhất. Mỗi 
cuộc sống đều đặc biệt, điều quan trọng cho người này không nhất 
thiết phải quan trọng với người khác. Chẳng hạn, tôi được thuyết 
phục, theo Đức Gioan-Phaolô II, rằng lần hạt đặc biệt thích hợp cho 
đời sống bận rộn nhiều stress của các bạn trẻ trong xã hội chúng 
ta. Đức Gioan-Phaolô II đã giải thích cho các bạn trẻ ở Ngày Thế 
giới Trẻ 8 tháng 3 năm 2003 trong sứ điệp “Đây là Mẹ của anh”, 
chúng ta có thể đọc tài liệu này trên Internet. 

Nhưng trước khi cầu nguyện với tràng hạt, người trẻ phải khám 
phá các yếu tố khác của đời sống thiêng liêng như tham dự thánh 
lễ chúa nhật. Phải khám phá đâu là móc cắm chủ yếu cho đời sống 
hàng ngày, chấp nhận những gì chủ yếu đối với mình, không nhất 
thiết chủ yếu với người bên cạnh. 

Một phương pháp rất tốt để nắm các móc cắm, đó là viết nhật ký 
thiêng liêng ghi lại những việc đánh động chúng ta, một bài giảng, 
một lời trong Thánh Kinh, một cuộc gặp gỡ. Đây không phải là viết 
nhật ký ghi lại những câu chuyện lòng nho nhỏ của mình, nhưng 
ghi lại những chuyện đánh động chúng ta trong đời sống thiêng 
liêng. Trong một sứ điệp nhân Mùa Vọng, bài giảng ngày 28 tháng 
11 năm 2009,  Đức Bênêđictô XVI khuyến khích chúng ta viết loại 
nhật ký này: 
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“Có đúng là chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để mua vui, để giải 
trí với đủ các loại giải trí không? Đôi khi các chuyện này “nhấn 
chìm” chúng ta. Bao nhiêu lần Chúa đã cho chúng ta thấy dấu hiệu 
tình yêu của Ngài! Viết “nhật ký nội tâm” của tình yêu này sẽ là 
một bổn phận tốt đẹp và cứu rỗi cho đời sống chúng ta!” 

Khi tôi ở trong giai đoạn khô héo, tôi đọc lại những gì tôi đã viết 
vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, nó làm cho tôi thêm can 
đảm tránh cho tôi khỏi bị xuống tinh thần quá! 

Thánh Phaolô, vận động viên thể thao trong công việc truyền giáo 
đã viết: 

“Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm 
là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để 
đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng 
không bao giờ hư nát” (1 Cr 9,24-25). 

Chương trình của Chúa là tất cả chúng ta phải được cứu rỗi và 
chúng ta phải lên tới đỉnh. Tất cả những ai lên đến đỉnh đều đã 
nếm niềm vui này: Tôi đã thực hiện được! Tôi đã đến! Khi chúng 
ta lên đến đỉnh của đời sống mình, chúng ta sẽ hưởng một niềm 
vui còn lớn hơn, rất sâu đậm và vĩnh cửu! 
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13. Dụ ngôn Mặt trời hay làm thế nào để giải thích Chúa Ba 
Ngôi? 

 
 
 
 
Cùng với các bạn trẻ ở trường CapMissio, mỗi năm chúng tôi đi Lộ 
Đức vài ngày. Để chuẩn bị chuyến đi, tất cả chúng tôi cùng xem 
một bộ phim rất hay về thánh Bernadette của nhà đạo diễn Jean 
Delannoy thực hiện. Trong phim có một cảnh tuyệt vời mà tôi xem 
đi xem lại nhiều lần không chán. Khi đó Bernadette mới 13 tuổi và 
cô đến Bartrès, làng của bà vú nuôi. Cảnh xảy ra vài tháng trước 
khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Lộ Đức. Bernadette học giáo lý 
do cha xứ dạy ở nhà thờ cùng với các em bé khác. Cha mặc áo 
chùng và hỏi các em: 
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– Chúng con cho cha biết có bao nhiêu ngôi trong Chúa Ba Ngôi? 

Nhiều em bé giơ tay lên trả lời: 

– Ba. 

Cha xứ rất vui và phát hình cho các em. Cha hỏi một câu hỏi khác: 

– Và các ngôi này là ai? 

Nhiều em bé trả lời: 

– Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần! 

Hãnh diện vì các em học giỏi. Cha phát thêm hình. Cha đặt câu hỏi 
cuối cùng: 

– Như thế có bao nhiêu Chúa? 

Tất cả các trẻ em đều trả lời: 

– Ba!!! 

Tức giận cha thâu hình lại và nói: 

– Trả lại hình cho cha, trả lại hình cho cha… 

Không phải dễ để giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi kể cả cho trẻ 
em cũng như cho người lớn. Đó là một trong các mầu nhiệm lớn 
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của đức tin chúng ta. Là mầu nhiệm, sự thật đức tin này vẫn là mầu 
nhiệm. Nhưng một trong các giáo sư thần học của tôi thường hay 
lặp lại câu của triết gia Pháp Jacques Maritain về chuyện này: 

– Một mầu nhiệm, không phải là cái gì trong đó không có gì có thể 
hiểu được, nhưng là cái gì có nhiều chuyện để hiểu trong đó. Chúa 
là một mầu nhiệm mà thực tế vượt quá khả năng trí tuệ của chúng 
ta vô cùng. 

Suốt quá trình lịch sử, các người đi giảng đều cố gắng mang đến 
các hình ảnh đơn giản để giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Một 
số người dùng hình ảnh của nước H20: nước dưới thể lỏng: nước 
là Chúa Cha; nước có thể dưới thể rắn: nước đá là Chúa Con; nước 
có thể dưới thể hơi: hơi là Thần Khí. 

Vào thế kỷ thứ 4, trong khảo luận Về Chúa Ba Ngôi, Thánh Âugutinô 
đưa ra khái niệm “Chúa là Tình yêu” để giải thích đặc thù của ba 
nhân vật: 

– Chúa Cha là “người yêu”, Đấng là gốc của tình yêu. 

– Chúa Con là “người được yêu”, Đấng nhận tình yêu; 

– Chúa Thánh Thần là “Tình yêu”, sợi dây nối kết giữa Chúa Cha và 
Chúa Con. 
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Một hình ảnh rất đẹp đưa chúng ta vào trọng tâm của Mầu nhiệm, 
và khái niệm này được Thánh Tôma Aquinô và đa số các nhà thần 
học khác chấp nhận. 

Dụ ngôn Mặt trời 

Thánh phó tế Êphrem người Syria sống ở thế kỷ thứ 4 đã dùng một 
hình ảnh khác để giải thích Chúa Ba Ngôi: “Mặt trời là Chúa Cha, 
tia sáng mặt trời là Chúa Con, ánh sáng và sức nóng là Chúa Thánh 
Thần.” Đó là hình ảnh tôi yêu thích nhất. 

Mặt trời 

Mặt trời là Chúa Cha. Đấng không ai có thể thấy, ngay cả không thể 
hình dung được. Bạn có bao giờ nhìn được mặt trời trước mặt? 
Bạn không thể nhìn được nếu không mang kính chống nắng, như 
thế không ai có thể thấy Chúa, ngay cả giới thiệu Ngài. “Thiên Chúa, 
chưa bao giờ ai thấy cả” (Ga 1,18).  

Tia sáng  

Tia sáng mặt trời là Chúa Con. Chúng ta có thể dễ dàng thấy tia 
sáng mặt trời khi nó đi ngang qua căn phòng, nhất là khi căn phòng 
chưa dọn sạch sẽ. Khi tia nắng lướt qua, chúng ta thấy bụi. Bụi là 
nhân loại chúng ta: “Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất.” (St 
3,19). Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và qua Ngài, chúng ta 
mới có thể hiểu Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã nói: “Thiên Chúa, 
chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là 
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Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng 
ta biết” (Ga 1,18). “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). 

Nhưng, như tia sáng, sau một lúc nó sẽ biến mất trong căn phòng, 
cũng vậy Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha. 

Ánh sáng và sức nóng 

Và Thần Khí. Đó là ánh sáng và sức nóng. Dù giữa mùa đông lạnh 
giá, khi chúng ta có cảm tưởng như mặt trời đã biến mất từ nhiều 
tháng nay, nhưng ánh sáng và sức nóng của nó vẫn xuyên qua bóng 
mây để đến với chúng ta, nếu không quả đất chúng ta sẽ biến 
thành khối đá mênh mông! Cũng vậy, khi chúng ta cảm thấy Chúa 
ở rất xa, vượt tầng mây thì Thần Khí vẫn tiếp tục sưởi ấm và soi 
sáng chúng ta qua sự hiện diện thầm kín của Ngài. 

Ba khía cạnh của Mặt trời 

Như thế chúng ta có thể phân biệt được mặt trời, tia sáng, ánh 
sáng và sức nóng và biết cả ba là một thực thể. Vậy chúng ta có thể 
phân biệt được Ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần 
và biết cả ba là một Chúa. 

Từ dụ ngôn mặt trời, chúng ta có thể giải thích được một cái gì về 
vai trò đặc biệt của Mẹ Maria và các thánh. 

Mặt Trăng 
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Một truyền thống xưa cho rằng “Đức Mẹ là mặt trăng trên bước 
đường đi của chúng ta.” Đặc thù của Mặt trăng là chính nó không 
tự chiếu sáng được, Mặt trăng là phản ảnh ánh sáng của Mặt trời. 
Tuy vậy Mặt trăng có một vai trò chính cho con người, để soi sáng 
chúng ta trong đêm tối khi Mặt trời “đi ngủ”. Và đó là vai trò của 
Đức Mẹ. Mẹ không phải là Chúa, và những gì Mẹ cho chúng ta, Mẹ 
nhận từ Chúa. Nhưng trong cuộc sống trần thế của chúng ta, Mẹ 
hướng dẫn chúng ta như một người mẹ nhân lành trong đêm tối 
đức tin. 

Các tấm kiếng ghép màu 

Còn về các thánh, một cha xứ đưa trẻ em đi viếng nhà thờ của cha 
nhân ngày Lễ Các Thánh. Cha giải thích cho các em nghe sự tích của 
từng tấm kiếng, mỗi tấm kiếng là cuộc đời của một thánh. Ngày 
hôm đó mặt trời chiếu sáng, các tấm kiếng tỏa đủ màu sáng ngời. 
Cuối chuyến thăm, cha hỏi các em: 

– Vậy theo các con, các thánh là ai? Một em bé giơ tay lên trả lời: 

– Các thánh là những người để ánh sáng đi ngang qua! 

Đúng, chúng ta hãy lấp đầy cho mình ánh sáng của Chúa Ba Ngôi 
để đến lượt chúng ta, chúng ta trở nên “ánh sáng cho thế gian” 
(Mt 5,14). 
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14. Dụ ngôn ngọn lửa hay vì sao một tín hữu kitô không thể tin ở 
Chúa Giêsu mà lại loại bỏ Giáo hội? 

 
 
 
Còn nhỏ, tôi sống trong trại của ông ngoại tôi ở Camargue. Trại có 
một lò sưởi lớn, lớn đến mức mà chúng tôi có thể ngồi bên trong, 
trên các băng ghế nhỏ để bên cạnh. Chúng tôi không có máy truyền 
hình, các buổi tối chúng tôi canh thức “bên lò sưởi”. Lửa bập bùng. 
Ánh sáng màu vàng, màu đỏ, màu cam nhảy múa bên cạnh nhau. 

Nếu nhà bạn có truyền hình, bạn bè tới chơi buổi tối, chắc chắn 
bạn sẽ tắt để bầu khí nói chuyện được thân tình. Ngọn lửa có tác 
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dụng ngược với truyền hình. Nó không làm mình chia trí, nhưng nó 
lại làm cho mình quây quần bên nhau một cách kỳ lạ. Bạn có để ý 
bạn bè có thể ngồi với nhau bên ngọn lửa mà không cần phải nhìn 
nhau không? Mọi người nhìn ngọn lửa nhưng lại chăm chú nghe 
người kia nói! Ngọn lửa là điểm chung để hiệp thông, thật lạ lùng. 

Đối với đức tin Công giáo, ngọn lửa là biểu tượng hàng đầu. Trên 
núi Sinai, Thiên Chúa tỏ hiện cho ông Môsê trong bụi lửa dưới dạng 
lửa không thiêu đốt. Trong ngày Hiện xuống, Chúa Thánh Thần 
xuống trên các thánh tông đồ dưới dạng lưỡi lửa. Và hàng năm 
ngày Chúa Kitô sống lại được cử hành với ngọn lửa Phục sinh. 

Trong đêm thứ bảy rạng sáng chúa nhật Phục Sinh, tín hữu tụ họp 
ở một chỗ gần nhà thờ. Bóng đêm tượng trưng cho thế giới sống 
trong bóng tối và mù quáng. Linh mục thắp một ngọn lửa lớn và 
làm phép. Ngọn lửa tượng trưng cho sự kiện Chúa Kitô sống lại, 
Đấng chiến thắng sức mạnh của bóng tối. Cái chết không còn 
quyền lực trên thế gian, Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết! Ánh 
sáng Chúa Kitô được tỏ hiện. Từ nay thế giới đón nhận và đi theo 
ánh sáng này. Lửa bập bùng và tia lửa lan ra trong đêm đen như 
muốn loan báo tin vui Chúa sống lại đến tận hang cùng ngõ hẻm 
của quả đất. Linh mục đến gần ngọn lửa và thắp cây nến phục sinh. 
Sự kiện Chúa Giêsu sống lại đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, 
nhưng sự kiện này vẫn luôn còn đây. Chúa Kitô vẫn đang sống. Cho 
mỗi thế hệ, Ngài là ánh sáng dẫn dắt từng bước đi cho chúng ta. 
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Và rồi tất cả mọi người cầm đèn cầy đi vào nhà thờ. Nhà thờ chìm 
trong bóng tối. Bóng tối cũng tượng trưng cho những giây phút 
nghi ngờ, tuyệt vọng, yếu đuối, lầm lạc của chúng ta. Ở thềm nhà 
thờ, linh mục ngừng lại và hát: “Ánh sáng Chúa Kitô”. Và cộng đoàn 
hát trả: “Tạ ơn Chúa!” Ánh sáng đức tin đến xóa tan sự yếu đuối 
của các dò dẫm chúng ta. Cộng đoàn thinh lặng đi đàng sau ngọn 
lửa nhỏ được giơ lên cao để vào nhà thờ, thật là ấn tượng. Ở giữa 
lòng nhà thờ, linh mục ngừng lại để hát một câu trong bài đọc phục 
sinh. Nhưng lần này linh mục không đọc một mình. Cộng đoàn giơ 
cao ngọn nến và đáp trả. Một giây phút thật xúc động. Khi toàn 
giáo dân dựa trên ánh sáng đức tin và mỗi người là ánh sáng của 
người khác. Và đó là Giáo hội!  

Dụ ngôn ngọn lửa 

Hiện nay có nhiều người lớn xin rửa tội. Đây là con đường khó khăn 
đòi hỏi người dự tòng phải chuẩn bị hai năm. Chắc chắn cũng nên 
xem lại tiến trình làm cho họ chán nản rất nhiều. Khía cạnh tích cực 
của đòi hỏi này là để phân biệt Giáo hội và tà phái. Vì tà phái vào 
dễ mà khó ra, trong khi Giáo hội thì không dễ để vào nhưng lại rất 
dễ để đi ra. Dù sao chúng ta cũng phải ghi nhận rất nhiều tân tòng 
khó lòng giữ đạo. Họ kết nối vào Chúa Kitô nhưng không kết nối 
với Giáo hội. Mà chúng ta không thể tin vào Chúa Kitô mà lại bỏ đi 
Giáo hội, vì thế tôi muốn truyền bá vấn đề này qua dụ ngôn ngọn 
lửa. 

Ngọn lửa yếu ớt 
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Bước chính thức đầu tiên trong đời sống đức tin là rửa tội. Ngày 
rửa tội, linh mục thắp ngọn nến phục sinh và đưa cho người đỡ 
đầu. Về phần tôi, ngày hôm đó tôi mời người đỡ đầu đến gần các 
cha mẹ và mời họ cùng cầm ngọn nến đứng trước cộng đoàn. Rồi 
đến câu theo nghi thức: “Ngọn nến này được giao cho cha mẹ đỡ 
đầu, xin duy trì…” Lúc đó, khi tôi đến gần ngọn nến và thổi tắt nó, 
gia đình ngạc nhiên. Tôi giải thích: 

– Qua phép rửa tội, em bé này nhận tất cả những gì cần phải có để 
đi trên con đường đức tin. Nhưng có thể đến một lúc nào đó trong 
đời của em, em sẽ mất đức tin tuổi thơ này. Trong những trường 
hợp này chúng ta phải làm gì? 

Người cha/mẹ đỡ đầu hiểu ngay và trả lời: 

– Phải thắp lại! 

– Đúng vậy! Để giữ đức tin phải quen biết lui tới với các tín hữu có 
đức tin. Trong thế giới nguội lạnh vì mọi người dửng dưng với tôn 
giáo, thì rất khó để giữ ngọn lửa đức tin. Chúng ta cần lòng sốt mến 
của nhau để nâng đỡ nhau. Chính vì vậy mà chúng ta không được 
ở một mình trong góc. Ai cũng biết, người tín hữu kitô cô quạnh là 
người tín hữu kitô gặp nguy hiểm. Họ cần được bao bọc nhau để 
cùng đi trên con đường đức tin. Chính vì vậy không thể chọn Chúa 
Kitô mà không chọn Giáo hội, người tín hữu kitô sẽ không đứng 
vững! 
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Tôi ra dấu cho người đỡ đầu thắp ngọn nến. 

– Anh chị em hiểu qua việc rửa tội này, đây không phải là giai đoạn 
đầu trong đời sống tôn giáo của em bé, nhưng đây cũng chính là 
một giai đoạn trong tiến trình đức tin của anh chị em: anh chị em 
đang ở đâu trên con đường của mình? Nếu ngọn lửa riêng của anh 
chị em chưa được thắp lên, thì không chừng việc rửa tội của em 
bé này chỉ là kỷ niệm của một màn chụp hình. Ngược lại, nhân dịp 
này nếu anh chị em thắp sáng lại đức tin của mình, và sống đức tin 
này cùng với các tín hữu trong Giáo hội, thì giai đoạn này sẽ là giai 
đoạn nền tảng cho đời sống thiêng liêng tương lai của em bé này. 
Đa số mọi người đều nhẹ nhàng đồng ý nhưng không phải vì vậy 
mà sau đó chúng ta gặp họ ở nhà thờ. Một vài người trở lại nhà 
thờ và đây là niềm vui lớn được thấy ngọn lửa đã được thắp sáng 
lại. 

Làm sống lại ngọn lửa của cộng đoàn chúng ta 

Nếu cần phải làm sống lại ngọn lửa đức tin của mỗi người đã được 
rửa tội, thì cũng cần làm sống lại ngọn lửa đức tin của cộng đoàn 
trong thánh lễ chúa nhật. Đó là một vấn đề tế nhị mà tôi không 
nghĩ mình tìm ra được giải pháp. Nhưng cũng phải công nhận rằng 
đôi khi các thánh lễ của chúng ta giống như ngọn lửa không cháy. 
Than nồng còn đó nhưng bị vùi dưới làn tro trắng, màu xám tro 
hòa với màu tóc bạc trắng nổi bật trong cộng đoàn. Tôi không phán 
đoán sai chút nào, ngược lại là đàng khác, tôi thật lòng ngưỡng mộ 
các linh mục, các giáo dân vẫn duy trì các thánh lễ này dù ít có 
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người kế tục. Và tôi cũng hiểu, các giám mục cố làm sao để quy tụ 
các giáo xứ, tìm lại một ngọn lửa nào đó. Chúng ta thử so sánh giáo 
phận với cánh đồng đầy bụi rậm phải khai hoang. Người nông dân 
đốt lửa khắp cánh đồng. Dần dần ngọn lửa tắt vì không có chất dẫn 
lửa. Không có ngọn lửa, không có ánh sáng, không có sức nóng. Để 
dọn dẹp cánh đồng, người nông dân gom tất cả những gì có thể 
cháy để làm thành một ụ lửa ở trung tâm. Và ngọn lửa cháy lại, ánh 
sáng có lại, sức nóng có lại. 

Cũng vậy với các giáo xứ chúng ta. Ngày xưa mỗi ngôi làng nhỏ đều 
có giáo xứ sinh động của mình, đôi khi có nhiều linh mục phục vụ 
một giáo xứ chỉ có vài trăm giáo dân. Đó là thời mà mỗi sáng chúa 
nhật, mọi người đều đi lễ và buổi chiều cả làng họp nhau lại để đọc 
kinh chiều. Đó là trước khi có “truyền hình đá banh”, có “sân vận 
động!” Ngày nay cũng những ngôi làng này, không còn các linh mục 
cư trú ở đó, tín hữu thì lớn tuổi và cũng còn ít giữ đạo. Để tìm lại 
một cộng đoàn sốt sắng, nhiệt thành thì phải họp nhau lại. Muốn 
được vậy phải đi hàng cây số, tình trạng này trở thành bình thường 
ở các vùng quê, và xảy ra cho tất cả những gì dính đến đời sống xã 
hội. Ngày xưa, cũng trong các làng này có trường học, có tiệm 
bánh, có văn phòng bưu điện, có bác sĩ, có tiệm tạp hoá, có cây 
xăng. Bây giờ tất cả những cơ sở này dời về một thành phố gần đó. 
Chúng ta lấy làm tiếc cho việc phải về thành phố, nhưng chúng ta 
bị kẹt trong đó và Giáo hội phải thích ứng theo. Không bỏ hoang 
vùng quê, nhưng tạo thuận lợi cho các giáo xứ trọng tâm để chúng 
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ta có các buổi phụng vụ hợp với nhiều thế hệ hơn, các buổi lễ sưởi 
ấm các tâm hồn đã nguội lạnh và rọi sáng các con đường đời! 

Ba hòn đá để nhóm lửa 

Chúa Kitô giao phó cho các linh mục trọng trách duy trì ngọn lửa 
đức tin, nhất là trong các giáo xứ. Các linh mục giống như các hòn 
đá lớn người ta thường dùng để nhóm lửa. Một ngạn ngữ của 
người Mali nói: “Phải có ít nhất ba hòn đá mới chụm được lửa.” Ở 
các giáo xứ của những thành phố lớn, nơi các linh mục có thể cùng 
quy tụ lại, cầu nguyện chung với nhau, chia sẻ bữa ăn, giúp nhau 
trong nhiều công việc, và các buổi họp này rất sinh động. Để ngọn 
lửa được trở lại, vấn đề cô đơn của các linh mục cũng được đặt ra. 
Ngày nay nhiều linh mục không muốn nghe nói đến đời sống 
chung, lấy lý do những người này không phải là tu sĩ. Tôi rất thông 
cảm, không phải dễ để sống chung, nhất là với những người mà 
mình không chọn. Dù vậy, chính Chúa Giêsu cũng không bao giờ ở 
một mình, và Ngài không bao giờ gởi các tông đồ đi sứ vụ một 
mình. Và chúng ta cũng ghi nhận, nhiều chủng sinh trẻ ngày nay 
thích lối sống cộng đoàn như Cộng đoàn Emmanuel hay các linh 
mục của Cộng đoàn Thánh Martinô. Thêm một lần nữa, tôi không 
có giải pháp, nhưng riêng tôi, tôi tin chắc ba hòn đá cần thiết để 
nhóm một ngọn lửa. Đúng, chúng ta phải đi ra khỏi cô lập, phải đi 
trên con đường của Giáo hội, của hiệp thông với nhau trong tình 
đoàn kết, thắp sáng lại ngọn lửa của chúng ta để thực hiện lời Chúa 
Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước 
mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). 
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15. Dụ ngôn cái xiềng hay làm sao nói về đức tin của mình mà vẫn 
tôn trọng tự do của người khác? 

 
 
 
 
Một ánh sáng trong đêm tối! Đó là cách chúng tôi gọi các buổi canh 
thức giảng Phúc Âm ở giáo phận chúng tôi, nhất là ở nhà thờ Saint-
Roch, trung tâm thành phố Montpellier. Nguyên tắc đơn giản và 
dễ làm. Trước hết lựa một nhà thờ ở địa điểm tốt, nơi mà dân 
chúng có thể thanh thản đi bộ, rồi buổi tối có thể ra uống cà phê ở 
một quán nhỏ. Bên ngoài nhà thờ, chúng tôi dựng các tấm trướng 
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lớn, loại cờ quảng cáo với hình ảnh bàn tay cầm ngọn nến “một 
ánh sáng trong đêm tối”. 

Các tấm trướng này được chiếu sáng. Bên cạnh đó, chúng tôi đặt 
hệ thống phát âm nhạc nhẹ, các tác phẩm do các nhạc sĩ bên trong 
nhà thờ chơi. Một vài thanh niên trẻ truyền giáo làm hoạt náo viên 
“con rối”: họ mời người qua lại dừng chân một chút để “nghỉ ngơi 
thiêng liêng”. Nụ cười là chứng từ đầu tiên được trao tặng, và thật 
ngạc nhiên, đa số người qua lại chịu khó dừng chân. 

Ngay cửa vào là tấm bảng lớn giải thích cách làm: 

– Thắp một ngọn nến; 

– Viết một ý chỉ; 

– Đặt ý chỉ đó trên bàn thờ; 

– Nhận một Lời Chúa. 

Khi người qua đường đến cửa ra vào nhà thờ, họ hiểu ngay tiến 
trình được đề nghị. Một nhóm các bạn tiếp khách tế nhị, với tinh 
thần vừa táo bạo vừa dè dặt của các nhân viên bán hàng trong các 
tiệm sang trọng; luôn sẵn sàng nhưng tế nhị, không vồ vập. Nhà 
thờ chìm trong làn ánh sáng nhẹ, các hòn đá tỉ tê theo tiếng nhạc. 
Tất cả đều an bình. Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ và 
được chiếu sáng nhờ đèn chiếu đặt đàng sau, hương trầm lan ra 
trong làn ánh sáng này. 
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Sự ngạc nhiên đọc được trên khuôn mặt của khách. Đa số họ vui 
được tháp tùng trong tiến trình này. Sau khi viết ý chỉ trên tờ giấy 
nhỏ, họ nhận một ngọn nến và theo lối đi giữa, họ đi lên bàn thờ. 
Trước bàn thờ có hai rổ: một rổ đựng ý chỉ, rổ kia là Lời Chúa. Mỗi 
Lời mỗi khác và thường thường khách nhận câu đang phù hợp với 
mình lúc đó. Thỉnh thoảng khách quỳ lâu trước Mình Thánh Chúa. 
Và thường khi họ ngồi trong nhà thờ, thả hồn theo điệu nhạc, ngạc 
nhiên thấy “dòng người tình cờ” giống họ liên tục vào nhà thờ. 

Tiến trình đơn giản này đôi khi lại được tiếp tục bởi các cuộc thảo 
luận dài về đức tin, với các người truyền giáo luôn sẵn sàng trả lời 
các câu hỏi của họ. Không phải để thuyết phục nhưng để lắng nghe, 
để có sự hiện diện yêu thương của Đấng đã gởi chúng tôi đến, Chúa 
Giêsu Kitô. 

Các câu chuyện của các buổi gặp gỡ này rất cảm động. Các buổi tối 
này đáp ứng được mong chờ của một thế giới đang khát, chỉ cần 
biết làm sao đưa ra ly nước lúc họ cần. 

Trong số các kinh nghiệm truyền giáo này, có một kinh nghiệm đặc 
biệt làm tôi xúc động. Ngày hôm đó tôi đang làm việc với khoảng 
ba mươi thanh niên trẻ. Chúng tôi chia nhau từng hai người một 
ra đường phố, để mời người đi đường vào dự buổi canh thức cầu 
nguyện với chúng tôi. Nếu khách không có thì giờ hay không muốn 
vào, chúng tôi xin họ viết ý chỉ vào tờ giấy. Đa số vui với đề nghị 
này và ý chỉ thì rất nhiều. Matthieu, một thanh niên cao to người 
Bỉ 19 tuổi cùng đi với cô Liga, một thiếu nữ tóc vàng cũng cao to 
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người Lituania. Hai người không gặp một ai đặc biệt, khách qua 
đường lịch sự cám ơn nhưng họ không mấy quan tâm. Hai người 
đi về và có cảm tưởng mình không làm được gì. Vào cuối buổi canh 
thức, chúng tôi dâng lên Chúa tất cả những người mình đã gặp. 
Mỗi người cầm máy vi âm để đọc tên những người đã được giao 
phó cho mình. Tôi đang đọc lời nguyện kết thúc thì có một bà xin 
được lên tiếng. Chúng tôi đưa máy vi âm cho bà và bà nói: 

– Chúa Giêsu, con xin cám ơn Chúa về hai người trẻ đã mời con 
vào nhà thờ này. Như Chúa biết, từ sau khi con gái con là Ingrid 
chết vì tai nạn xe cách đây bốn năm, con rất giận Chúa và từ đó 
con không bao giờ bước chân vào nhà thờ. Nhưng hôm nay, nhờ 
hai bạn trẻ này, con đã bước chân vào đây với Chúa. Cuộc gặp gỡ 
này đã rọi sáng cho con ngày hôm nay và có thể là cả đời con… 

Chúng tôi tất cả đều cảm động và choáng váng. Vì kín đáo chúng 
tôi không dám nhìn bà. Nhưng Matthieu được đánh động trong 
lòng. Anh lên tiếng: 

– Lại thêm một lần nữa, ai cũng có những cuộc gặp tuyệt vời, còn 
con thì không! Con rất muốn được ở vào địa vị của hai người được 
gặp bà. 

Hơi tò mò một chút, anh quay lại nhìn bà và anh kinh ngạc! Vài giờ 
trước đây anh đã cùng với cô Liga gặp bà. Anh đã đưa cho bà tờ 
chương trình buổi canh thức và nói: 
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– Chúng con xin chào bà, chúng con là các thanh niên Công giáo, 
chúng con có tổ chức buổi canh thức cầu nguyện… 

Bà cầm tờ giấy và tiếp tục đi, bà chỉ nói: 

– Cám ơn. 

Vừa đi bà vừa nghĩ đến cơn giận bà vẫn còn giữ trong lòng, bà giận 
Chúa từ mấy năm nay sau khi con gái bà chết vì tai nạn xe, nhưng 
cuối cùng bà quyết định vào dự buổi canh thức. Chỉ cần một chút 
can đảm và một hành vi đơn sơ của một thanh niên gặp ngoài 
đường, đã giúp cho bà hết đau buồn và tìm lại được bình an. 

Hạnh phúc thay cho các bạn trẻ như Liga và Matthieu đã dám đáp 
trả lời Chúa Giêsu kêu gọi mọi tín hữu đi ra khỏi tháp ngà của mình 
để rao giảng Tin Mừng: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân 
trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã 
truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến 
tận thế” (Mt 28,19-20). Ở Pháp, nhiều tín hữu không nghĩ mình 
thuộc thành phần “truyền giáo” này của Chúa Giêsu. Họ nghĩ 
truyền giáo là lãnh vực của những người chuyên môn, của các tín 
hữu ở ba thế kỷ đầu tiên, nhưng sau đó thì Giáo hội đảm trách lo 
cho những người tự bản thân họ đến với Giáo hội. Vì đến với người 
khác sẽ bị cho là đi chiêu dụ, phạm đến tự do của người khác, và 
nhất là chúng ta không muốn mình bị đồng hóa với các Chứng nhân 
Jéhovah. 
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Về vấn đề này, một câu ngạn ngữ được hình thành cho cả một thế 
hệ và được trích trong quyển Youcat, tác phẩm giáo lý tuyệt vời 
dành cho các bạn trẻ mà giáo hoàng đã giao phó cho họ năm 2010. 
Tôi hết lòng giới thiệu với các bạn trẻ từ 7 đến 77 tuổi: quyển sách 
được trình bày dưới dạng hỏi-đáp tất cả các câu hỏi về đức tin, đạo 
đức, đời sống thiêng liêng. Đó là dụng cụ cần thiết để đào tạo tín 
hữu kitô một cách đơn giản và hiệu quả. Ở câu số 74, có một ngạn 
ngữ quen thuộc được các nhà rao giảng trích dẫn nhiều lần: “Chỉ 
nói về Chúa Kitô khi được yêu cầu nhưng sống theo cách mình 
được yêu cầu!” Sách giáo lý Youcat cho câu này là của nhà văn 
Pháp Paul Claudel, nhưng nhiều người thì nói đó là của Thánh 
Phanxicô Salê, nhưng ai cũng được. Tôi bị quấy rầy rất nhiều bởi 
câu này, như tôi vừa nói, câu này đã đào tạo nhiều thế hệ tín hữu 
kitô. Một mặt tôi hoàn toàn sống theo câu này, mặt khác, tôi nghĩ 
nó có những hệ quả âm ỉ. Tôi xin giải thích. Câu này có công lao lớn 
mời gọi chúng ta làm chứng cho cuộc sống. Không nhọc công nói 
về Chúa Kitô chung quanh mình nếu chúng ta không sống như các 
tín hữu kitô chân thật. Chúng ta không thể vừa đi lễ mỗi ngày chúa 
nhật, vừa nổi tiếng là người thích nói xấu trong khu phố. 

Triết gia Nietzsche thấy vấn đề một cách chính xác khi ông viết: 
“Tôi sẽ tin vào Chúa khi người tín hữu có cái đầu của sự sống lại.” 
Như thế, hoàn toàn đồng ý với câu trích mời gọi chúng ta bắt đầu 
làm chứng bằng chính cuộc đời của mình! Đức Phaolô VI đã nói về 
việc này: “Con người thời buổi này nghe chứng nhân nhiều hơn là 
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nghe các vị thầy, nếu họ nghe các vị thầy là vì những người này là 
các chứng nhân1”. 

Nhưng vấn đề của câu trên là nó miễn cho chúng ta phải cố gắng 
để loan báo. Chỉ cần sống là tín hữu kitô tốt là chúng ta đã làm bổn 
phận của mình. Vậy mà theo Chúa Giêsu là phải loan báo danh Ngài 
cho tất cả các dân tộc? Câu trả lời rất đơn giản: “Chúng ta đừng 
nói nữa nhưng sống như tín hữu kitô gương mẫu, và người khác sẽ 
đến hỏi chúng ta Chúa Giêsu là ai.” Đó là phương pháp mới để rao 
giảng Tin Mừng. Nhưng có khi nào có ai ngừng lại để hỏi bạn khi 
bạn vừa ra khỏi nhà thờ, trên cổ còn đeo tượng ảnh phép lạ: “Thưa 
ông, thưa bà, xin ông bà cho biết nụ cười của ông bà từ đâu đến, 
ánh sáng trên đôi mắt của ông bà từ đâu đến?” Tôi muốn tin điều 
này đã xảy đến cho các bạn không lúc này thì lúc khác, nhưng các 
bạn cũng thú nhận là không phải lúc nào người ta cũng hỏi. Nhất 
là khi xã hội phương Tây ngày nay chủ trương… dửng dưng: ai tin 
gì thì tin, đó không phải là vấn đề của tôi! Vậy phải viết lại đoạn 
cuối chương 28 Phúc Âm thánh Mát-thêu: “Vậy anh em hãy đi và 
làm cho muôn dân trở thành môn đệ… nhưng phải chờ họ đặt câu 
hỏi cho anh em!” 

Đúng, làm chứng bằng chính đời sống là điều tiên quyết. Không, 
nó không miễn cho chúng ta việc loan báo! Từ thời Đức Phaolô VI 
ngài đã giải thích rõ ràng: 

“Chứng ngôn đẹp nhất về lâu về dài sẽ chứng thực sự bất lực nếu 
nó không được khai sáng, không được làm rõ bằng lời loan báo rõ 
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ràng, không lập lờ của Chúa Giêsu. Tin Mừng được loan báo bằng 
chính chứng từ của cuộc sống sớm muộn gì cũng được loan báo 
bằng lời của sự sống. Không có rao giảng Tin Mừng đích thực nếu 
danh Ngài, giáo huấn, đời sống, lời hứa, nước Chúa, mầu nhiệm 
Chúa Giêsu Nadarét con Thiên Chúa không được loan báo1.” 

Dụ ngôn cái xiềng 

Chúng ta được mời gọi để loan báo Tin Mừng như anh Matthieu 
và cô Liga đã làm. Cùng một lúc, chúng ta phải tôn trọng tự do của 
mỗi người. Làm thế nào để giải quyết phương trình này? Tôi cố 
gắng trả lời cho các bạn qua dụ ngôn cái xiềng.  

Chìa khóa 

Các bạn hình dung người tù khổ sai đi bộ ở cảng với cái xiềng cột 
nặng ở chân. Ngày xưa các bạn cũng là người tù khổ sai nhưng có 
người đã giải phóng cho bạn và bây giờ bạn có chìa khóa. Bạn đi 
bên cạnh người tù khổ sai này, vừa đi vừa huýt sáo vừa tung tăng 
lắc xâu chìa khóa. Trong lòng bạn thầm nhủ: 

– Tôi tôn trọng họ, mỗi người có đời sống của riêng mình, mỗi 
người có khó nhọc khổ sai của riêng mình! 

Hoặc bạn ngừng lại và nói với họ: 

– Nếu bạn muốn, đây là chìa khóa của bạn. Có thể họ sẽ dùng, có 
thể họ sẽ không dùng chìa khóa của bạn. 
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Chuyện này không thuộc về bạn. Nhưng một chuyện chắc chắn, 
cách hay nhất để tôn trọng họ không phải là cách đi bên cạnh họ 
vừa đi vừa huýt sáo, xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng 
cách hay nhất là đề nghị với họ xâu chìa khóa của mình. 

Tất cả là ở chữ: đề nghị. Thánh Gioan-Phaolô II đã nói: “Đức tin là 
đề nghị, đức tin không áp đặt2.” Nhưng nếu chúng ta không còn đề 
nghị đức tin thì làm sao người khác có thể nhận được? Thánh 
Phaolô đã viết trong thư gởi tín hữu Rôma: “Làm sao mà nghe, nếu 
không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai 
đi?” (Rm 10,14). 

Các khổ nhọc 

Tôi ý thức hình ảnh cái xiềng có thể làm người không tin ngạc 
nhiên, và có thể họ cũng chẳng vui khi bị so sánh với người tù khổ 
sai. Nhưng mọi so sánh đều có giới hạn của nó, ở đây phải hiểu là 
tín hữu kitô xác quyết mình được Chúa Giêsu cứu, và như thế Ngài 
cứu mọi người khỏi mọi khổ nhọc của họ. Sống có Ngài hay không 
có Ngài không phải cùng là một đời sống. Không nên hiểu trong 
nghĩa tiêu cực nhưng nên hiểu theo nghĩa tích cực. 

Không bao giờ là dễ dàng khi quyết tâm rao giảng đức tin của mình 
vào Chúa Giêsu, nhất là muốn rao giảng nhiều nhất có thể. Dĩ nhiên 
là dễ hơn nếu mình cứ ở nhà yên ấm trong phòng khách chờ người 
khác đến hỏi mình. Trong một lần nghe giảng, tôi nghe câu đau 
nhói của linh mục cựu Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh Timothy 
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Radcliffe: “Tín hữu kitô rao giảng Tin Mừng là người bị đóng đinh, 
tín hữu kitô không rao giảng Tin Mừng là người đã chết.” 

Thước đo 

Điều mang lại động lực cho chúng tôi trong việc loan báo Tin Mừng 
là chúng tôi hiểu, công việc này là cách thế tốt nhất để chúng tôi 
lớn lên trong chính con đường thiêng liêng của mình. Đúng vậy, 
Đức Gioan-Phaolô II đã nói rất đúng về việc này, truyền giáo là 
thước đo đức tin chúng ta. Bạn mơ có một phương cách để định 
giá tương quan của bạn với Chúa Kitô? Bạn muốn có cây thước để 
đo chiều dài đức tin của mình? Vậy bạn nên tự hỏi ước muốn chia 
sẻ ở mức nào trong lòng mình, bạn sẽ có câu trả lời. 

Thước đo này có thể áp dụng cho toàn Giáo hội: “Trong lịch sử Giáo 
hội, sự tích cực truyền giáo luôn là dấu hiệu của một sức sống, cũng 
như sự suy giảm là dấu hiệu của khủng hoảng đức tin2.” 

Viêm gan Đ 

Các bạn đã biết bệnh viêm gan A, B, C, bạn có biết viêm gan Đ là gì 
không? Đó là khủng hoảng đức tin của tín hữu kitô. Khi mặt người 
tín hữu xanh lè, buồn bã, chán nản. Làm thế nào để lấy lại sức, để 
chữa lành cho cơn khủng hoảng đức tin này, họ phải dùng con 
đường truyền giáo. Rao giảng mang lại một sức sống phi thường 
cho chính đức tin của chúng ta, như Thánh Gioan-Phaolô II đã nói: 
“Đức tin làm mạnh đức tin khi mình cho đi2.” Đúng vậy, trong tất 
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cả tiến trình loan báo Tin Mừng, chúng ta được sự trợ giúp của 
Thần Khí: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói 
làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em 
biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần 
Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,19-20). 

Mỏ hàn 

Nếu bây giờ bạn tin chắc mình phải chia sẻ đức tin cho những 
người chung quanh mình thì bạn phải cầu nguyện để có được ơn 
khôn ngoan và phân định. Dĩ nhiên là dễ dàng để nói về đức tin của 
mình khi trò chuyện bông lông với đồng nghiệp của mình ở văn 
phòng. Điều chủ yếu là trong lòng, mình luôn có ước muốn chia sẻ, 
không có gì là bắt buộc. Phải làm một cách tế nhị. Đó là điều 
thường thiếu nơi những người mới chia sẻ. Họ quá say sưa và đôi 
khi vụng về. Tôi xin giải thích chuyện này qua một hình ảnh rất đẹp, 
đó là dụ ngôn mỏ hàn. Các bạn chắc đã từng xem các phim trong 
đó có cảnh tên cướp có vũ khí dùng mỏ hàn để mở két sắt. Khi 
ngọn lửa cháy lên, mới đầu nó vàng và rất lớn, nhưng nó chỉ đen 
và không có hiệu quả. Tên cướp điều chỉnh hơi ga và ngọn lửa nhỏ 
lại, ngọn lửa có màu xanh và đủ sức mở được két sắt to nhất. Cũng 
vậy với cách chúng ta giới thiệu đức tin. Có những người nói không 
chừng mực, nói trên trời dưới đất. Nghe “vang” nhưng không hiệu 
quả, có khi lại có tác dụng ngược. Có những người nói ít nhưng 
chừng mực, lời của họ chọc thủng được các tâm hồn chai đá nhất.  

Một bổn phận và là một quyền 
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Chúng ta quyết định đi ra khỏi tiện nghi của mình, đi ra khỏi nhà 
thờ của mình, đi ra khỏi “chúng tôi luôn làm như vậy” để đi đến 
“các vùng ngoại vi” như Đức Phanxicô mời gọi. Ngài mời gọi chúng 
ta đừng bao giờ rao giảng Phúc Âm bằng cách chiêu dụ nhưng bằng 
lôi cuốn. Và cùng một lúc, ngài nhắc cho chúng ta nhớ cách mà các 
giáo hoàng tiền nhiệm của ngài đã nói: “Mọi người đều có quyền 
nghe ‘Tin Mừng’ của Chúa, Đấng thể hiện và hy sinh nơi Chúa Kitô 
để thực hiện trọn vẹn ơn gọi của mình. Và quyền này phù hợp với 
một bổn phận, đó là bổn phận rao giảng Phúc Âm!” 

Với những lời sắc bén của mình, Đức Phanxicô nói với chúng ta, 
chúng ta không thể nào chỉ dựa trên người khác để rao giảng Tin 
Mừng, chúng ta không thể nào bằng lòng mình chỉ là “môn đệ giữ 
đạo bình thường”, vì môn đệ có nghĩa là truyền giáo: 

“Mỗi tín hữu đã được rửa tội, dù họ ở chức vụ nào trong Giáo hội, 
dù mức độ chỉ dẫn đức tin của họ như thế nào, họ là đương sự tích 
cực trong việc rao giảng Tin Mừng, và sẽ không phù hợp nếu họ 
nghĩ chương trình rao giảng Phúc Âm chỉ có được nơi những người 
có thẩm quyền, còn các tín hữu chỉ là người hưởng lợi ích từ công 
việc của những người có thẩm quyền này. 

Việc rao giảng Tin Mừng bao gồm tất cả những người đã được rửa 
tội, họ là nhân vật chính làm theo một cách mới. Xác quyết này 
biến đổi thành lời mời gọi cho mỗi tín hữu kitô, để không một ai 
từ chối sự cam kết rao giảng Phúc Âm của mình, vì nếu họ thực sự 
có được cảm nghiệm tình yêu của Chúa đã cứu họ, thì họ không 
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cần nhiều thì giờ để chuẩn bị cho việc loan báo, họ không thể nào 
chờ để có thêm bài học, có thêm chỉ dẫn. 

Mọi tín hữu kitô là nhà truyền giáo trong mức độ họ đã gặp Chúa 
nơi Chúa Giêsu Kitô; chúng ta không còn nói mình là ‘môn đệ’ và 
‘truyền giáo’, nhưng luôn luôn chúng ta là ‘môn đệ-truyền giáo3’”. 

Và đúng vậy, Thánh Phaolô đã nhắc chúng ta: “Khốn thân tôi nếu 
tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9,16). Vậy hạnh phúc cho tôi 
nếu tôi rao giảng Tin Mừng! 

1- Tông huấn Loan báo Tin Mừng, Evangelii nuntiandi, Đức Phaolô-
VI, 1975 

2- Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế, Redemptoris Missio, Đức 
Gioan-Phaolô II 7-12-1990 

3- Tông huấn Niềm vui Tin Mừng Evangelii gaudium, 2013 
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Găng-tơ, câu chuyện đời của Linh mục René-Luc Giran 

Từ cha vô danh, nuôi dạy bởi một găng-tơ hung bạo  … 

Linh mục René-Luc Giran là người biết thế nào là người con lớn lên 
không cha, ở trong một gia đình hung bạo, thế nào là tuổi trẻ ở 
trong băng đảng và phạm pháp … và được Chúa Kitô cứu 

 
religionenlibertad.com, Pablo J. Ginés, 2015-12-01 

Năm 2008 Linh mục René-Luc Giran viết chứng từ của mình bằng 
tiếng Pháp và đã bán được 40 000 ấn bản. Năm 2014, cha tái bản 
và có sửa chữa, cha biết ít nhất có ba thanh niên vào chủng viện 
sau khi đọc câu chuyện trở lại và ơn gọi của mình. 

Linh mục René-Luc sinh tại Nîmes, miền Nam nước Pháp năm 
1966. Cha có hai anh khác cha, con của người chồng đầu tiên của 
mẹ, sau đó bà ly dị, và hai em gái khác cha. Một vài ngày trước khi 
cô em út sinh ra đời, người cha bỏ đi. Ông biến mất không nói với 
ai. “Từ đó chúng tôi không thấy lại ông.” 
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Thêm nữa, tên của các người cha không ghi vào giấy tờ nào chứng 
tỏ họ là cha. Hàng năm khi các con phải điền vào hồ sơ ở trường 
thì ô tên người cha luôn để “Vô danh.” Cha giải thích: “Điều này 
làm cho tôi đau khổ vô cùng vì mỗi lần vậy, tôi cảm thấy như có 
dao đâm vào quả tim”. 

Mẹ đơn thân với 5 người con 

Và thế là bà mẹ 27 tuổi một mình nuôi 5 người con. Hoàn cảnh 
sống của gia đình rất bấp bênh, đã có lúc cả 5 người con phải vào 
viện mồ côi, nhưng rồi bà cũng đem các con về nhà và tạo được 
dây kết hợp tất cả các con với nhau. 

Khi René-Luc lên 10 thì một người đàn ông khác đến trong nhà. 
Ông tên là Martial và mẹ yêu ông này. 

Ông không không hợp với hai người anh lớn cũng như hai cô em 
nhỏ, nhưng ông lại thương René-Luc. Ông mua cho René-Luc một 
con chó và dạy cho René-Luc cách huấn luyện chó. “Như thế cũng 
là một cách ông xem tôi như người nhà”. Có một ngày, ông còn 
nói: “Con biết không? Cha nghĩ là cha có thể chính thức nhận con 
làm con, con có thể lấy họ của cha.” 

Điều này làm cho René-Luc phấn khởi. Khao khát của René-Luc là 
được có một người cha để điền vào giấy tờ … Tuy nhiên chuyện 
này đã không được thực hiện. Năm thứ nhì khi ông Martial đến gia 
đình, bà mẹ xin René-Luc đừng bao giờ nhắc đến tên Martial ở 
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trường. Bà nói: “Vì ông có một đứa con và ông không bao giờ trả 
tiền trợ cấp, vì thế tốt hơn là không nên nhắc đến để khỏi bị tìm 
thấy”. 

Một ít thời gian sau, René-Luc khám phá một lý do khác để ông 
Martial không muốn ai biết mình: ông có khẩu súng giấu dưới các 
tấm chăn trải giường trong tủ áo. Ông là một găng-tơ, ở trong một 
băng đảng và dùng súng đi cướp của. 

René-Luc ở tuổi vị thành niên nên không quan tâm gì. Martial thấy 
René-Luc là đứa bé gan dạ. Một ngày nọ ông đem René-Luc đi câu, 
không có cần câu mà với lưới. Khi đến nơi câu, ông dùng chất nổ 
mạnh làm nổ dưới nước, làm cho hàng trăm con cá chết trồi lên 
mặt. René-Luc nói đùa: “Thánh Kinh nói Chúa biểu Thánh Phêrô đi 
câu và ông câu được 153 con … chúng tôi dùng chất nổ câu được 
nhiều hơn”. 

Càng ngày gia đình càng hung bạo 

Mời đầu Martial tỏ ra là người thích phiêu lưu. Nhưng hoàn cảnh 
đã nhanh chóng trở thành tồi tệ khi ông bắt đầu hung bạo với vợ. 
Ông la hét dọa nạt và đánh bà. Hai anh lớn tìm cách can thiệp thì 
bà mẹ lại ngăn chận … Mệt mỏi, hai anh không biết làm gì, hai anh 
về nhà cha của mình. Và cậu bé René-Luc trở thành “người lớn 
nhất” nhà. 
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Một ngày nọ, René-Luc thấy mẹ rời nhà để đến bệnh viện, tay ôm 
bụng vì máu chảy. Ông Martial nói vì sơ ý ông làm bà bị thương. 
Nhưng thật sự Martial đã đâm bà. 

Bà quyết định ra đi với René-Luc và hai em gái nhưng Martial bắt 
họ lại ngay. Sau đó cảnh sát bắt ông và giam ông một năm. Bà mẹ 
thay vì cắt đứt liên lạc với ông lại vào tù thăm ông mỗi cuối tuần, 
hy vọng ông sẽ biết ơn khi ra tù. Nhưng chuyện lại xảy ra ngược lại, 
ra tù Martial lại hung bạo hơn. Gia đình lại bỏ trốn, ông lại đi tìm 
và càng đánh đập bà hung bạo hơn. Ông trưởng đồn cảnh sát cho 
bà số điện thoại của ông: “Nếu Martial trở lại, bà gọi cho tôi ngay 
lập tức.” 

Chuyến thăm cuối cùng của Martial 

Vài tuần sau, tháng 11 năm 1979, Martial gõ cửa. Bà mẹ ra ngoài 
đường nói chuyện với ông. Mấy anh em nhìn qua cửa sổ. Ông dần 
dần đi xa. Các con ra đường. 

– Ông muốn gì vậy mẹ? 

– Thật là kỳ lạ. – Ông nói ông đến từ giã … 

Lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Martial ngã xuống đất, khẩu súng 
trên tay. Ông vừa bắn một phát vào tim. 

Một trẻ vị thành niên nổi loạn và hung bạo 
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Và đó là lúc bắt đầu tuổi vị thành niên của René-Luc. René-Luc 
quyết định làm gì mình muốn. Tôi ăn cắp trong các cửa hàng. Tôi 
lái môtô khi chưa đến tuổi. Tôi chòng ghẹo các cô. Tôi có vấn đề 
với cảnh sát. 

Một lần nọ, René-Luc bỏ nhà đi ba ngày. Khi bị mẹ la, René-Luc 
hung bạo tấn công mẹ, anh túm cổ áo mẹ và dí mẹ vào tường. 
René-Luc lạnh lùng nói: “Mẹ để cho con yên không thì con sẽ đánh 
mẹ.” Bà hoảng sợ và anh ra đi. Anh phạm nhiều tội ác khác nhau 
nhưng không đánh mất liên lạc với gia đình. 

“Có một số người nói về một găng-tơ” 

Trong hoàn cảnh này, bà mẹ khuyên con “đi dự các buổi nói chuyện 
của một găng-tơ hồi xưa là sếp một nhóm”. Chuyện này có vẻ hấp 
dẫn với René-Luc và anh nhận lời. Tôi có một người bạn, họ mời cả 
hai chúng tôi. 

Thanh niên găng-tơ Nicky Cruz giao gậy baseball, dụng cụ đánh 
nhau trong nhóm của anh cho mục sư Wilkerson, mục sư cho anh 
quyển Thánh Kinh. Bên phải là Nicky Cruz. 
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Trước kia Nicky Cruz là sếp một băng ở New York, cuối những năm 
60, ông trở lại kitô giáo, câu chuyện được kể trong nhiều quyển 
sách “Thập giá và Dao găm” và “Chạy, Nicky, chạy”. 

“Thập giá và Dao găm” kể câu chuyện thật của mục sư tin lành 
David Wilkerson, người đã giúp cho nhiều nhóm ở New York thoát 
khỏi cảnh nghiệp ngập và trở lại kitô giáo. Đây là quyển sách có ảnh 
hưởng rất lớn, bán hơn 15 triệu ấn bản và được dịch trên 30 thứ 
tiếng. Một cuốn phim có cùng tựa đề do Pat Boone đóng trong vai 
David Wilkerson và Erik Estrada trong vai Nicky Cruz. 

Trước hàng ngàn người, mục sư Nicky Cruz làm chứng việc trở 
lại của mình qua sức mạnh cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô ở sân vận 
động Montpellier ngày 10 tháng 3 năm 1980. 
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“Tôi cảm thấy mình giống như trong câu chuyện của ông, vì có 
nhiều việc giống nhau trong cuộc đời của ông và của tôi. Ông xin 
cử tọa có ai muốn lên bục với ông để ông cầu nguyện Chúa Giêsu, 
xin Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta. Tôi ngần ngại nhưng tôi 
thật sự muốn đi lên. Và tôi đi lên. Nhóm chơi một điệu nhạc thiêng 
liêng nhẹ. Và mục sư cầu nguyện: ‘Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa 
đến và thay đổi đời sống mọi người’. Đây là lần đầu tiên tôi cảm 
thấy có sự hiện diện thần thánh trong lòng tôi. Nước mắt chảy trên 
má tôi. Khóc là một kinh nghiệm lạ lùng trong đời tôi, tôi hiếm khi 
khóc. Đứng trước mục sư Nicky Cruz, tôi cảm thấy mình như tiên 
tri Êdêkia trong Cựu Ước: “Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân 
mình các con và sẽ ban tặng các conmột quả tim bằng thịt”. 

– Con có thích buổi nói chuyện không? Mẹ tôi hỏi tôi, bà không đi 
dự buổi này. 

– Con thích. Con muốn biết tất cả về người này. 

– Về Nicky Cruz? 

– Không! Về Chúa Giêsu Kitô! 

Và thế là René-Luc học bài học đầu tiên và cha áp dụng cho suốt 
cuộc đời linh mục và đi rao giảng của mình: “Người đi rao giảng 
không tìm cách để mình được ngưỡng mộ, nhưng để Chúa Giêsu 
Kitô được ngưỡng mộ, và đó là điều Nicky Cruz đã thực hiện”. 
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René-Luc Giran bây giờ 

 
Nhóm Canh Tân Đặc Sủng và cầu nguyện không ngừng 

Một người bạn của mẹ mời René-Luc vào nhóm Canh tân Đặc sủng 
công giáo ở Tarascon. Ở đây anh bắt đầu biết Chúa Giêsu. Cùng với 
họ, anh đọc Thánh Kinh, đi nhà thờ, chơi đàn ghi-ta. Tôi không thể 
ngưng cầu nguyện và ngợi khen. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa. Anh 
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bỏ thói quen xấu, bỏ bạn bè xấu. Và tương quan với mẹ anh được 
cải thiện. 

Cũng mùa hè năm đó, tháng 6 – 1980, cũng người bạn của mẹ đưa 
anh đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. “Đây là một kinh nghiệm cực 
mạnh đối với tôi. Lúc mười giờ tối, trước hang đá, tôi tận hiến đời 
tôi cho Chúa Giêsu”. Anh không biết, cũng trong những ngày này, 
ở hang đá này, có một người rất đặc biệt cũng cầu nguyện ở đây. 

Rồi sau đó anh gặp Linh mục Daniel-Ange, một ẩn sĩ ở Phi châu 
đang tìm cách rao giảng Tin Mừng cho người trẻ theo cách Canh 
tân Đặc sủng. Linh mục Daniel-Ange đưa anh đến các sứ vụ rao 
giảng đầu tiên của anh để làm chứng. 

Năm 1984, lúc 17 tuổi, René-Luc tự hào cùng với 5 người bạn thành 
lập “nhóm nhạc rock công giáo đầu tiên ở Pháp”, nhóm Totus Tuus. 
René-Luc trình diễn buổi hòa nhạc cuối cùng năm 1986  trước 60 
000 người… họ đến Pháp trong Ngày Thế giới Trẻ để gặp Đức 
Gioan-Phaolô II ở sân vận động Gerland. 

 
Chúa trả lời … khi Ngài muốn 

Nhưng vẫn còn nhiều chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra 
trong đời René-Luc. Năm anh 13 tuổi, bà mẹ tiết lộ cho anh một 
chi tiết: anh không có cùng người cha với hai em gái, cũng không 
cùng cha với hai anh lớn. 
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Khi đã bỏ người chồng thứ nhất, bà gặp một người lính Đức từng 
ở trong đội Binh đoàn Lê dương chiến đấu ở nước ngoài. Bà theo 
ông về Đức nhưng sau đó bà bỏ ông vì ông nghiện rượu và trở nên 
nguy hiểm. Nhưng sau khi bỏ ông, bà biết mình mang thai. Bà về 
sống với cha mẹ, cha mẹ bà đã đau khổ rất nhiều trong thời gian 
thế chiến, người Đức chiếm đóng nước Pháp. Bây giờ bà sắp có 
con với một người Đức? Bà đã nghĩ đến việc phá thai. 

Nhưng một người bạn tên Lucie nói với bà: “Đến nhà tôi sống với 
hai con tôi và chờ sinh em bé”. Và lời nói này đã cứu em bé, cứu 
cho khỏi sợ, khỏi tuyệt vọng, khỏi phá thai. Lucie là mẹ đỡ đầu của 
anh và vì thế anh có tên là René-Luc. 

“Ngày 25 tháng 5 năm 1985, khi tôi 19 tuổi, tôi nhận một cuộc gọi. 
Giọng nói của người ngoại quốc. Ông nói: “Xin chào, tôi muốn nói 
chuyện với René-Luc”. Tôi nói chính tôi. Ông nói: “Tôi là cha của 
con”. Tôi nghe như chuyện Star Wars, với chi tiết tôi tên là Luc”, 
cha vui cười nói khi nhắc một cảnh trong cuốn phim nổi tiếng này. 

Họ gặp nhau, rất hồi hộp. Hồi đó ông nghiện rượu vì thế mẹ của 
René-Luc đã bỏ ông. Nhưng với thời gian, năm 1980, ông gặp một 
người đàn bà tử tế đã giúp ông dứt được cảnh nghiện và có cuộc 
sống thanh đạm và xứng đáng. Ông biết ông có một đứa con và có 
trách nhiệm trên người con này. Nhiều lần ông đi Pháp để tìm con, 
tháng 6 năm  1980 ông đi Lộ Đức dù ông theo đạo tin lành, ông 
thắp nến không phải trước tượng Đức Mẹ mà trước Thánh 
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Bernadette, xin tìm được con mình. Cũng những ngày này,  René-
Luc đến Lộ Đức tận hiến đời mình cho Chúa! 

Năm năm sau, khi biết em bé sinh ra ở Nîmes, ông vào một nhà 
thờ ở Nỵmes và xin Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con tìm được con của 
con.” Khi rời nhà thờ, ông nhận ra căn nhà ông đã đến thăm cách 
đây 20 năm, đó là nhà ông bà ngoại của René-Luc. Họ đã qua đời 
nhưng chủ nhà mới cho ông số điện thoại của một người bác trong 
gia đình … và rốt cuộc ông tìm được con mình. Cuối cùng, René-
Luc có một người cha. 

Linh mục và người rao giảng 

Bây giờ René-Luc là linh mục, và cha làm tất cả để chứng tỏ, Chúa 
lắng nghe lời cầu nguyện và trả lời cho mình, dù nhiều khi “Ngài 
phải có thì giờ”. Từ năm 2001 đến năm 2008, cha tổ chức cho các 
bạn trẻ các chuyến đi để học rao giảng Tin Mừng ở trường Tuổi trẻ 
Ánh sáng (Jeunesse Lumière) của Linh mục Daniel Ange. Cha làm 
chứng và giúp mọi người trên trang mạng 
www.dieuenpleincoeur.com của mình. Cha viết quyển sách kể đời 
mình “Chúa ở trọn tâm hồn” (Dieu en plein coeur) và đưa cho gia 
đình đọc trước, cha cho biết nếu có một người trong gia đình 
không bằng lòng phổ biến thì cha sẽ không phổ biến, nhưng rốt 
cuộc, “gia đình tôi đã cho phép, họ đã xin tôi bỏ 5 hàng!” 

Từ kinh nghiệm riêng tuổi trẻ của mình, cha René-Luc hiểu người 
rao giảng Tin Mừng cho người trẻ không ai khác hơn là chính các 
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người trẻ. Và bây giờ cha điều khiển 
trường CapMissio (www.capmissio.com), trường rao giảng Tin 
Mừng của giáo phận Montpellier, nơi có 12 bạn tuổi từ 20 đến 28 
được đào tạo trong vòng một năm, họ sẽ nhận chứng chỉ thần học 
và tham dự vào các công việc truyền giáo và rao giảng Tin Mừng. 

Cho người rụt rè không dám rao giảng Tin Mừng và không nói lên 
được những gì Chúa đã làm cho đời mình, cha có một ý: “Người 
tín hữu kitô nào làm chứng thì họ có thể bị đóng đinh, nhưng người 
nào không làm chứng thì người đó coi như người chết. Mong đứng 
có ai nản chí trong việc rao giảng Tin Mừng.” 

 

 


