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Có thể nói ai cũng biết bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, kể cả những anh chị em không đồng đạo. Hết mọi 

người đều biết đạo Chúa dạy phải yêu mến thù địch và làm ơn cho những ai oán ghét mình. Sách Tin Mừng của 

Luca đã được mệnh danh là “tác phẩm của Lòng Thương Xót của Chúa”. Đoạn văn hôm nay vạch rõ thế nào là 

sống lòng thương xót như Chúa dạy. Nghe và biết thì rất dễ nhưng đem ra thực hành thì không dễ tí nào ! 

Tháng 3 năm 1999, vì đang có mặt tại Rome để tham dự một khoá học do Dòng La San tổ chức tại Nhà Mẹ của 

Dòng, tôi được diễm phúc dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay cho Liên Tu Sĩ Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Đức Cố 

Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Hồi tưởng lại buổi tĩnh tâm Liên Tu Sĩ tại giáo phận Nha Trang 

vào năm 1967 cũng do chính Ngài hướng dẫn, hai buổi tĩnh tâm cách nhau 32 năm nhưng cử chỉ khiêm tốn, 

giọng nói dịu dàng và nhất là nội dung sâu sắc nhưng rất nhẹ nhàng vui tươi thì hoàn toàn không thay đổi. Nên 

nhớ Ngài vừa trải qua 13 năm tù với 9 năm biệt giam, vậy mà không nghe Ngài nói gì về đau khổ và hận thù mà 

người nghe ai cũng có cảm giác rằng Ngài đang say mê trình bày chủ đề niềm vui và hy vọng. 

Được biết tôi cũng bị ngồi tù tuy ngắn hơn Ngài 3 năm và lúc tôi vừa đến Sydney, có một Sư Huynh trong 

Dòng chở tôi đi thăm bà Cố và cô Hàm Tiếu, nên sau khi ăn trưa, Ngài kêu tôi ra riêng một chỗ để nghe Ngài 

hỏi thăm. Thật ngạc nhiên, câu đầu tiên Ngài hỏi tôi là : “Frère có thù ghét những người đã bắt bớ và giam cầm 

Frère trong một thời gian dài như thế không ?” Tôi trả lời : “Thưa Đức Hồng Y, con chỉ thù ghét cái chủ nghĩa 

Cộng Sản, một thứ chủ nghĩa hoang tưởng và quái gở, đã phá hoại và gieo biết bao đau thương cho nhân loại, 

chứ con không hận thù những con người chỉ là nạn nhân của cái chủ nghĩa quái vật ấy, họ bị nó lường gạt và 

mê hoặc nên họ lầm tưởng, do đó con không thù ghét họ”. Đức Hồng Y im lặng một chút rồi nói rất dịu dàng : 

“Riêng cá nhân tôi, tôi yêu thương tất cả những người đó”. Đó là một kỷ niệm thật tuyệt vời Chúa ban cho tôi. 

Sau nầy, tôi tìm được quyển “Chứng Nhân Hy Vọng”, tác phẩm mà Ngài dùng khi chia sẻ Linh Thao cho Giáo 

Triều Rôma mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II viết lời khen tặng. Ở trang 70, Ngài thuật lại một mẫu 

đối thoại sau đây : Viên cán bộ Cộng Sản hỏi tôi rằng : “Nầy ! Ông Thuận ! Ông nói thật đi, ông có yêu thương 

chúng tôi không ?” Tôi thành thật trả lời : “Có ! Tôi yêu thương cán bộ”. Người cán bộ lại hỏi : “Nhưng chúng 

tôi đã giam cầm ông quá lâu mà không hề xét xử, cũng không hề có một bản án, vậy mà ông vẫn yêu thương 

chúng tôi à ? Điều ấy không thể xảy ra và có lẽ nó cũng không thật !” Tôi phải giải thích rằng : “Cán bộ thấy 

đó, tôi đã ở với cán bộ rất nhiều năm, ắt hẳn cán bộ cũng biết là tôi nói thật”. Viên cán bộ lại hỏi : “Khi ông 

được thả về, liệu ông có cho giáo dân của ông tìm đến đốt nhà chúng tôi và giết chết gia đình chúng tôi ?” Tôi 

đáp : “Không ! Hoàn toàn không ! Ngay cả lúc các ông đem tôi đi giết, tôi cũng một lòng thương yêu các ông”. 

Viên cán bộ ngạc nhiên hỏi : “Tại sao lại lạ lùng vậy chứ ?” Tôi đã trả lời : “Vì Chúa Giêsu dạy chúng tôi phải 

yêu thương mọi người luôn cả những kẻ thù nghịch, nếu tôi không làm theo lời Chúa dạy, tôi không xứng đáng 

được gọi là một ‘Kitô-Hữu’, cán bộ có hiểu không ?” Ông ta lắc đầu thật lâu : “Không cách chi hiểu nổi !” 

Người thế gian thường oán ghét kẻ thù địch và nếu lương tâm còn kha khá một tí thì chỉ mong muốn kẻ thù ấy 

bị hại, còn nếu lương tâm đã ‘móm’ hết rồi thì sẽ toan tính cách ra tay để trực tiếp làm hại cho bõ ghét !  Nhưng 

Chúa Giêsu đến, Ngài mở rộng hai cánh tay trên thập giá để đón nhận và tha thứ mọi tâm hồn. Ngài đem tình 

yêu đến cho hết mọi người. Như vậy, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không còn được kỳ thị bất kỳ ai nữa. 

Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta đều nghe câu “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa” nghĩa là 

những người tội lỗi trước đây đã từng là thù nghịch, nay thống hối ăn năn, tất cả đều được hưởng lòng thương 

xót, để hết thảy trở nên một Dân mới và là anh chị em với nhau, con cái của một Cha Trên Trời. Hãy thành thật 

xét lại lương tâm xem có còn thù oán hay giận ghét bất kỳ ai không, hãy nài xin Chúa giúp sức để bắt đầu có ý 

muốn tha thứ và giao hoà, nếu không muốn bắt đầu làm điều đó thì thử hỏi có đang sống Lời Chúa hay không ? 

Và nhất là xin đừng tự nhận mình là ‘Kitô-Hữu’nữa.                                     Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 


