
LÁ  THƯ  MỤC  VỤ 

Sắp hết năm Phụng Vụ, chúng ta đọc thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalônica để bắt đầu suy nghĩ 

về ngày ‘tận thế’. Xin đừng nghĩ rằng làm như vậy sẽ biến thành yếm thế và cản trở những sinh hoạt hiện nay. 

Ngược lại, theo cái nhìn Kitô-Giáo, càng suy nghĩ về ngày “thế mạt’ càng giúp chúng ta đổi mới cách sống 

hiện tại, làm cho đời sống càng thêm tích cực và phấn khởi hơn. Bởi vì theo giáo lý Kitô-Giáo, ‘tận thế’ không 

phải là thế giới tan biến đi hay đến lúc mạt vận; nhưng là thế giới nầy sẽ chuyển biến và thay đổi hoàn toàn 

để giũ bỏ hết mọi hư ảo phù phiếm và mặc lấy những đặc tính trường sinh bất hoại. Đúng là một sự đổi đời. 

Điều mà thánh Phaolô viết “Tất cả là hồng ân”, với cái nhìn của đức tin, áp dụng vào mọi nơi, mọi lúc với 

mọi người đều chính xác. Những năm tháng Chúa ban cho tôi vào tù là những năm tháng tràn đầy hồng ân. 

Thật vậy, trong hoàn cảnh tù đày tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc ‘đổi đời’ nơi những người đồng cảnh ngộ 

và cả với riêng tôi. Chứng kiến cái chết của người khác rồi liên tưởng tới thân phận mình, con người có thể 

phản ứng theo 2 cách : 1.Chán nản, thất vọng, yếm thế, sống lây lất ngày nào hay ngày nấy vì không biết cái 

chết khi nào ập đến, nên họ đổi đời họ thành vô ý nghĩa. 2. Luôn cố gắng mưu sinh, sống trong hy vọng, vì ý 

thức mạng sống là vô giá, nên sống cho ra sống, sống từng giây phút thật trọn vẹn và thật yêu đời, họ đổi đời 

họ thành tích cực và có ý nghĩa, từ đó họ sống hạnh phúc dù vẫn còn phải chịu nhiều gian truân. 

Tôi nhớ mãi hình ảnh thương tâm của một người tù tử hình (không hiểu vì lý do gì các cai tù lại tống anh vào 

buồng 2 khu B trại T4 Phan Đăng Lưu ?) Anh ngồi im tại chỗ ‘thấp’ nhất trong buồng (sát nhà vệ sinh) phóng 

cặp mắt đỏ ngầu nhìn mọi người. Nhìn cặp mắt đáng sợ ấy, bác già tên Nguyễn Biểu Hiệu nói nhỏ với tôi 

“Cặp mắt đó là mắt kẻ sát nhân”. Thật đúng ! Người tù ấy vừa mới chém chết tên cán bộ nông nghiệp đã cậy 

thế cậy quyền cưỡng chiếm mảnh ruộng cha truyền con nối đã nuôi sống gia đình anh bấy lâu. Bản án tử hình 

chắc chắn sẽ dành cho anh (nhất là thời điểm năm 1978, kẻ có quyền thế ắt sẽ trả thù không gớm tay). Ngay 

hôm sau, một thứ tòa án nhá nhem, tổ chức lén lút vội tuyên án anh bị tử hình. Nghe chuyện mờ ám như thế, 

một đảng viên bị tội tham nhũng nhận xét : Đám cầm quyền thông đồng với nhau ém nhẹm chuyện cướp đất 

của người dân lương thiện, nên chúng không giam anh ở khu tử hình tại Chí Hòa và cũng không xử vụ án nầy 

tại tòa án công khai. Chúng che giấu cái tội ác ghê tởm của chúng bằng cách giết anh nông dân nầy. 

Cầm chắc cái chết trong tay, anh lại càng buồn thảm hơn nhưng hình như tâm trạng bình tĩnh hơn. Anh kể cho 

chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình anh, anh thương yêu vợ, anh thương nhớ các con mà anh sẽ vĩnh viễn 

rời xa họ và họ sẽ không bao giờ gặp lại anh. Nỗi đau tột cùng nầy khiến anh không muốn ăn uống (dù thức 

ăn trong tù chẳng có gì !). Anh sống trong nỗi tuyệt vọng đang khi chờ đợi cái chết. Rồi hồng ân Chúa đến 

với anh thật bất ngờ nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Vị linh mục mà tôi mến phục tìm đến với anh và ơn Chúa đã 

biến đổi cuộc đời anh. Anh đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và trở thành con cái Chúa. Lúc cai tù gọi tên anh 

ra sân bắn, anh vui vẻ chào từ biệt và chúc mọi người giữ gìn sức khỏe để có ngày đoàn tụ với gia đình. Đó là 

câu chuyện anh Phêrô Nguyễn Văn Hóa, một tử tù được Chúa Giêsu chạm đến vào lúc chót của cuộc đời.   

Hai chữ ‘đổi đời’ luôn là một cám dỗ. Bởi lẽ con người không bằng lòng với hiện tại và trong thâm tâm lúc 

nào cũng muốn đổi khác. Vậy thì chúng ta muốn đổi những gì để được hạnh phúc hơn ? Điều quan trọng nhất, 

há không phải chúng ta không muốn thấy sự dữ, cái ác, những kẻ hung tàn còn tồn tại trên trần gian nầy nữa 

sao ? Nhưng làm thế nào đây ? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời qua các bài đọc hôm nay. Chỉ có Thiên Chúa 

mới làm được những cuộc ‘đổi đời’ như Chúa Giêsu làm ông trưởng ty thuế vụ  ‘đổi đời’ trong bài Tin Mừng 

(đây không phải là một dụ ngôn mà là câu chuyện thật xảy ra với con người thật là ông Giakêu). Chúa Giêsu 

thật tế nhị, muốn giúp Giakêu ‘đổi đời’, Chúa đã dùng cách nhẹ nhàng nhất là chạm đến quả tim của ông khi 

Ngài bảo : “Ông Giakêu, xuống mau, vì hôm nay tôi muốn ghé thăm gia đình ông và lưu lại nhà ông”. 

Mặc người đời đàm tiếu, Chúa không cần biết quá khứ và hiện tại của Giakêu, điều duy nhất Chúa muốn là 

ông được ‘đổi đời’ tức là được cứu độ. Chúa cũng không cần xét xem Giakêu có xứng đáng để được cứu độ 

không, vì nếu đợi cho Giakêu xứng đáng rồi mới cứu thì còn gì 3 chữ “Lòng Thương Xót” ? Yêu thương ai 

khi thấy họ tốt là điều rất dễ làm, nhưng dám yêu thương một con người ác và xấu mới là điều khó làm mà 

chỉ có Chúa Giêsu mới làm được. Tất cả đều do Chúa, nhờ lòng thương xót của Người và bởi sáng kiến của 

Người. Đó là ý tưởng chính mà thánh Luca muốn trình bày trong tác phẩm của mình. Chúa Giêsu cất công đi 

tìm tội nhân. Mỗi lần chúng ta ‘té ngã’, nên nhớ Chúa Giêsu lại đi tìm chúng ta.            Linh mục Phạm Quang Hồng 



 

 


