
 LÁ  THƯ  MỤC  VỤ 

Nếu ai chú ý lắng nghe Lời Chúa, chắc chắn không ai có thể yên tâm được. Lời Chúa đòi hỏi quyết liệt quá. 

Chúa dạy : “Ai trong anh em không từ bỏ của cải thì không thể làm môn đệ của Thầy”. Ấy là mới nhắc đến 

một Lời của Người mà thôi. Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa còn nói : “Người nào đến với Thầy mà 

không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em mình và cả mạng sống của mình nữa, thì không thể làm môn đệ của 

Thầy”. Chữ “ghét” nầy phải hiểu thế nào đây ? Không lẽ phải hiểu theo nghĩa đen ? Nếu như vậy thì làm sao 

thi hành điều răn thứ tư “phải thảo kính cha mẹ” ? Có ai lại đi khuyên người khác ghét cha mẹ bao giờ. Các 

nhà tu khổ hạnh cùng lắm cũng chỉ từ bỏ của cải, nhưng họ đâu có ghét cha mẹ. 

Dĩ nhiên Chúa Giêsu chẳng vô lý đòi hỏi chúng ta phải ghét bất kỳ ai huống hồ là cha mẹ. Nên phải tìm hiểu 

lại cho cặn kẽ chữ “ghét” nầy như thế nào. Theo bản văn trong ngôn ngữ Semitic (các chủng tộc Do Thái, Ả 

Rập) thì nó không có nghĩa là thù hằn hay thù oán mà nó có nghĩa là “ít yêu chuộng hơn”. Điều nầy đã được 

thể hiện trong cuộc sống của thánh Phanxicô thành Assisi. Xin mời nhìn lại cuộc đời của thánh nhân. 

Thánh Phanxicô sinh năm 1181, tại thành phố Assisi nước Ý. Là con trai của một thương gia buôn vải giàu 

có. Phanxicô luôn vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền một cách hào phóng. Rất được bạn bè quý 

chuộng vì ngài năng dành nhiều thời gian và tiền bạc để mở tiệc thết đãi các bạn. Với tính thích phiêu lưu mạo 

hiểm và tìm kiếm danh vọng, Phanxicô đã gia nhập Thập Tự Quân để xông pha chiến trận khi tuổi đời vừa 

tròn 20. Bị bắt làm tù binh và bị bệnh rất nặng. Sau một năm, được trả tự do và trở về Ý. Khi sức khỏe bình 

phục, ngài lại tham gia chiến trận với hy vọng sẽ được phong tước ‘Hiệp Sĩ’. Nhưng trên đường trở lại chiến 

trường, ngài nghe tiếng Chúa bảo hãy trở về quê nhà Assisi, nơi đây sẽ được cho biết phải làm gì. 

Về lại quê hương, ngài mới nhận ra mình đã phung phí quãng thời giờ quý giá để chạy theo danh vọng phù 

phiếm. Ngài ý thức được rằng mình phải phục vụ Chúa Giêsu. Ngài bắt đầu gia tăng cầu nguyện và làm nhiều 

việc hy sinh để trưởng thành trong đời sống tâm linh. Ngài rộng tay bố thí cho người nghèo. Có lần ngài đã 

đổi bộ áo giàu sang của mình để lấy bộ áo tả tơi của một người nghèo vì muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo 

cùng cực của người ấy. Ngài đích thân chăm sóc những người bệnh hủi trong một bệnh viện gần đó. Dẫu vậy, 

thánh nhân vẫn cảm thấy cần phải làm nhiều việc hơn nữa để phục vụ Chúa Giêsu. 

Thật dễ dàng hình dung các bạn bè quý tộc cũ giờ đây nhìn ngài bằng cặp mắt thế nào ! Người thất vọng nhất 

là chính thân phụ của ngài, ông cảm thấy xấu hổ vì cách sống kỳ lạ của con trai mình, nhất là ông cảm thấy 

thất vọng bởi lẽ sẽ không còn ai tiếp nối sự nghiệp thương gia mà ông đã mất biết bao công sức để gầy dựng. 

Ông đã dùng đủ mọi biện pháp để răn đe, lúc thì dụ dỗ lúc lại trừng phạt, nhưng tất cả đều không lay chuyển 

được quyết tâm của Phanxicô. Cuối cùng, ông đem con trai mình đến cho Đức Giám Mục Giáo Phận Assisi, 

hy vọng Đức Cha sẽ khuyên dụ được con trai mình. Ai ngờ, chàng trai Phanxicô cởi tất cả y phục và mọi thứ 

mà thân phụ đã cho rồi tuyên bố rằng từ nay ngài có một người cha mới : đó là Cha trên trời. Đức Giám Mục 

phải lấy áo choàng của mình mà phủ lên tấm thân trần truồng của Phanxicô. Thánh nhân đâu có ghét thân phụ 

của ngài, nhưng ngài “ít yêu kính” thân phụ trần gian hơn “kính yêu” Thân Phụ trên trời. 

Gương sống của thánh Phanxicô là trường hợp hy hữu và rất điển hình để khẳng định dứt khoát chân lý sau 

đây : “Không được yêu thích người nào hay bất kỳ vật nào hơn yêu kính Chúa”. Có nghĩa là phải kính yêu 

Chúa hơn hết thảy mọi sự và hết mọi người. Điều không phải là chúng ta không thi hành chân lý nầy mọi nơi 

mọi lúc. Quá nhiều khi chúng ta nghe theo cám dỗ, thích các ham muốn xác thịt hơn Luật Chúa. Đó là chưa 

kể chúng ta vị nể kẻ nầy người nọ, thậm chí là vị nể cha mẹ mà không dám sống theo tiếng lương tâm. Làm 

sao chúng ta thấy mình xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta. 

Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phaolô cũng đặt ông Philêmon trước một lựa chọn. Ông có thể xử sự theo lẽ 

tự nhiên hoặc thi hành tiếng gọi của Chúa ? Ông sẽ lựa chọn theo sự khôn ngoan của loài người hay ông sẽ 

nhờ sức mạnh Thánh Thần khôn ngoan của Thiên Chúa mà hành động ? Vì Ônêsimô là nô lệ của ông đã bỏ 

trốn. Phaolô gặp anh và làm cho anh theo đạo (có thể cũng chính Phaolô làm cho ông Philêmon theo đạo). 

Theo luật La Mã thời đó, Onêsimô sẽ bị trừng phạt rất nặng, thậm chí có thể bị xử tử. Phaolô khuyên anh trở 

về với ông chủ và viết một lá thư để anh cầm theo. Lá thư vắn tắt nhưng thống thiết, chan chứa tình người và 

nhất là hối thúc đức ái siêu nhiên. Không biết ông Philêmon xử trí ra sao.                        Linh mục Phạm Quang Hồng.        


