
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Hội kêu gọi chúng ta cầu nguyện 

cho Ơn Thiên Triệu. Thường khi chúng ta cầu nguyện cho ơn thiên triệu chúng ta nghĩ ngay 

đến cầu nguyện cho có nhiều người dâng mình cho Chúa trong ơn gọi linh mục, mà không 

mấy quan tâm đến việc cầu nguyện cho có nhiều người dâng mình cho Chúa trong ơn gọi 

sống đời thánh hiến làm tu sĩ nam nữ. 

 

Trong lá thư này tôi muốn cùng ông bà anh chị em nhìn vào một hình ảnh tuyệt đẹp của các 

nữ tu phục vụ trong các trại cùi, những người tận hiến cả đời để sống bên cạnh những người 

bị xã hội xa lánh để trở nên đồng hình đồng dạng với họ, chia sẻ cuộc sống và cái chết cùng với họ. Hình ảnh của 

họ trở nên bất tử qua bài thơ văn xuôi Linh Hồn Thanh Khiết của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Bài thơ được người ta tìm 

thấy trong túi áo của thi sĩ khi ông qua đời. Ông viết bài thơ bằng tiếng Pháp này đêm thứ tư 24 tháng 10 năm 

1940, tức khoảng ba tuần trước khi qua đời, để ca tụng các nữ tu đã chăm sóc ông và những người phong cùi 

trong trại phong Tuy Hòa. Vì bài thơ dài nên tôi chỉ trích hai câu, một câu ở giữa bài thơ và một câu cuối của bài 

thơ. 
………… 
Hỡi các thiên thần, thiên thần của Chúa, thiên thần bình an và hoan lạc, hãy hoan hô các Mẹ và Chị dòng thánh Phanxicô 
xuống giữa loài người mà an ủi chúng tôi, những kẻ trầm luân yếu đuối, bệnh tật, hủi phong. 
………. 
Hỡi các thiên thần, thiên thần của Chúa, thiên thần bình an và hoan lạc, hãy tung hoa hồng, hoa súng, tiếng hát thanh 
tao, hơi nhạc đẫm hương và tưới tràn trề đức hạnh, can đảm cùng hạnh phúc xuống cho những nữ tỳ của Chúa.    

 

Mầu áo dòng trắng thánh thiện, những nụ cười tươi tắn thanh thoát, và sự săn sóc dịu dàng của các nữ tu dòng 

Phanxicô đã làm vơi đi đau đớn thể xác và tâm hồn của chàng thi sĩ và những người phong mang chứng bệnh 

nan y bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. 

 

Thế giới hôm nay đang rất cần có những người như các nữ tu Phanxicô ở trại phong Tuy Hòa, những người 

mang đến cho thế giới này chút hương thơm của tuyệt đối, chút ngọt ngào của vô cùng, để thiên đàng không phải 

là chuyện xa xôi và Thiên Chúa không phải là một huyền thoại vu vơ.  

 

Hội Thánh hôm nay hơn bao giờ hết rất cần bóng dáng của các linh mục nơi những vùng xa xôi hẻo lánh. Cần 

những bước chân dám mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng. Cần sự trầm mặc của những người đắm chìm trong 

chiêm niệm. Cần những bàn tay xoa dịu các vết thương. Và trên hết cần những trái tim không san sẻ, dám yêu 

hết mình và dám sống hết tình. Hết mình cho Thiên Chúa và sống hết tình với mọi người, đặc biệt cho những ai 

đã đánh mất mọi hy vọng. 

 

Vì thế, trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi thánh hiến để 

xin Chúa ban cho có nhiều thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo bao la. Xin Chúa kêu gọi nhiều tâm hồn quảng 

đại nhất là giới trẻ biết đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, và xin Chúa giúp cho họ nghe được tiếng Chúa gọi. Chiên 

trong bài Tin Mừng hôm nay để chỉ các Kitô hữu nói chung, nhưng cũng có thể để chỉ riêng cho những người 

sống đời thánh hiến, những người đáp lại tiếng gọi thẳm sâu của Chúa trong tâm hồn. Tiếng ấy mời gọi họ lên 

đường để theo sát Ngài chừng nào có thể, để sống với một Giêsu khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh. Họ vui mừng 

bỏ lại những gì họ yêu quý. Nhờ bỏ lại mà họ được tự do thanh thoát. Nhờ sống khó nghèo mà họ được giải 

thoát khỏi cái tôi ưa chiếm đoạt. Nhờ vâng phục họ được ra khỏi cái tôi muốn bành trướng. Nhờ khiết tịnh họ có 

thể yêu mọi người đến vô cùng. Như thế ràng buộc của đời tu lại mang đến tự do. Họ có thể được Chúa âu yếm 

gọi là chiên của tôi, bởi lẽ họ thuộc về Ngài cách đặc biệt. Ước gì không ai cướp được họ khỏi tay Chúa! 

 

Chúng ta hãy xin Chúa tiếp tục sai những người thợ lành nghề và tận tụy đến làm việc trong cánh đồng bao la 

của Chúa. Xin Chúa gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả. Xin cho 

họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở.  

 

Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm được cơn đói khát Lời Chúa và tình thương, thấy được 

những mất mát của bao người đau khổ, và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng. Và cũng xin Chúa sai 

Thánh Thần đến với các bạn trẻ để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, sống như Ngài đã sống và tiếp 

tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. 

 

Chúng ta cũng hãy xin Chúa gìn giữ các gia đình và cộng đoàn chúng ta, xin Ngài thanh lọc bầu khí của trường 

học và xã hội, để tất cả trở thành những môi trường tốt giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Chúa.  
                      (Viết theo bài suy niệm của Lm Nguyễn Cao Siêu, S.J, trên mạng tgpsaigon.net) Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


