
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Chỉ mong tôi chẳng còn gì, 
nhờ thế Người là tất cả của tôi. 
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, 
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, 
đến với Người trong mọi sự, 
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc. 
Chỉ mong tôi chẳng còn gì, 

nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người. 
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, 
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người 
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi. Amen. (R. Tagore) 
 
Bài thơ này đã được phổ nhạc và bài hát đã chạm vào trái tim của nhiều người trong đó có tôi. Sở dĩ bài hát 
đánh động trái tim nhiều người chính là vì bài thơ này tự nó đã là một tuyệt tác diễn tả tâm tình của một thụ 
tạo đối với Đấng Tạo hóa của mình của văn hào Tagore.  
 

“Thắng mình khó hơn thắng vạn quân”. Đây là câu danh ngôn tôi đọc mỗi ngày khi bước lên cầu thang ở Chủng 
Viện Têrêxa Long Xuyên. Thực vậy, ai cũng chỉ muốn quay vào mình nên cái TÔI của ai cũng to đùng. Do đó, 
luôn phải chiến đấu với chính mình để dám bỏ mình, để như văn hào Tagore, để mong chẳng còn gì, chẳng còn 
ý riêng, chẳng còn một ràng buộc nào hết, nhờ đó mới có thể thuộc về Thiên Chuá trọn vẹn. 
 
Bắt đầu vào Muà Chay, Giáo Hội muốn chúng ta nhìn vào kinh nghiệm chiến đấu thiêng liêng của chính Chuá 
Giêsu trong cuộc vật lộn của Ngài với chính mình trong hoang điạ qua hình ảnh ba cơn cám dỗ của Satan. Cám 
dỗ thứ nhất là dùng quyền năng siêu nhiên Thiên Chúa ban để biến đá thành bánh xoa dịu cơn đói. Cám dỗ thứ 
hai là nhảy xuống từ nóc đền thờ để thách đố quyền năng Thiên Chúa hay như một biểu diễn ngoạn mục để thu 
hút dân chúng. Cám dỗ thứ ba là sấp mình thờ lạy Satan để được nắm quyền hành trên mọi dân nước. Mẫu số 
chung của ba cám dỗ này là chúng lôi kéo Chúa Giêsu sống cho mình, lo cho mình và vun đắp cho riêng mình. 
 
Giầu sang, danh vọng, khoái lạc luôn là cám dỗ muôn thuở của mọi người và mọi tập thể đạo, đời. Nhưng cơn 
cám dỗ lớn nhất của con người là quay về mình, là chọn mình thay vì chọn Chuá và tha nhân. Ích kỷ tiếng Anh là 
selfish tức là chỉ biết đến mình (self). Nên lời mời gọi của Chuá Giêsu gởi đến các môn đệ là “Hãy bỏ mình” vì 
cái khó nhất khi theo Chuá không phải là những kỷ luật phải giữ, những bổn phận phải làm hằng ngày, mà là 
phải bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình để chọn Chuá và tha nhân. Người ta hay sợ khi phải bỏ mình và quên mình để 
phục vụ tha nhân, nhưng có một nghịch lý là ai dám bỏ mình thì sẽ gặp lại được mình trong những hy sinh quên 
mình ấy. Thánh Phanxicô diễn tả cái nghịch lý này thật tuyệt vời trong Kinh Hoà Bình “Chính lúc quên mình là 
lúc gặp lại bản thân”.   

Cám dỗ và thử thách, tự bản chất, không phải là một cái gì xấu xa, trái lại nó còn là một điều hữu ích, giúp 
thanh luyện tâm hồn và làm cho chúng ta được trở nên trưởng thành hơn, đồng thời gia tăng công nghiệp cho 
chúng ta. Chính vì thế, Chúa Giêsu cũng đã chấp nhận bị cám dỗ và thử thách. Chuá đã chiụ cám dỗ trong 
hoang điạ và đã chiến đấu thật cam go với chính mình để thực hiện sứ vụ theo Thánh ý Chuá Cha. Tuy nhiên, 
cơn cám dỗ cam go nhất đối với Ngài chính là cái chết trên thập giá. Ngài cũng đã phải trải qua những giây phút 
lo sợ và giằng co, để rồi cuối cùng thánh ý Chúa Cha đã được thực hiện và chương trình cứu độ được hoàn tất: 
- Xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha mà thôi. 

Sống là chọn lựa. Không phải chọn lựa một lần thay cho tất cả, nhưng phải chọn lựa luôn mãi trước mỗi công 
việc cũng như trước những thử thách và cám dỗ. Chúa đòi chúng ta trung thành với Ngài, không phải chỉ trong 
những việc lớn lao, mà còn trong những việc tầm thường và nhỏ mọn. Có như vậy, trong ngày sau hết chúng ta 
mới được nghe những lời nói ân tình của Chúa: Hỡi đầy tớ trung thành và khôn ngoan, vì ngươi đã trung thành 
trong việc nhỏ, Ta sẽ đặt ngươi coi sóc việc lớn. Hãy vào vui hưởng hạnh phúc của chủ ngươi. 
 
Chuá Giêsu đã trải qua kinh nghiệm được và mất: mất ý riêng được ý Chuá Cha, mất bản thân được vinh quang 
bất diệt. Bắt đầu Muà Chay, Ngài mời gọi chúng ta hãy dám sống kinh nghiệm ấy cùng với Ngài. 
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