
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Trong lịch sử nước Trung Hoa, có những thời kỳ hỗn loạn vô chính phủ. Những 

tay hảo hán nổi lên xưng hùng xưng bá, mỗi người cát cứ một vùng. Có những bậc 

anh hùng hào kiệt bỏ công chịu khó tìm hiểu và cân nhắc để nhận định ai là minh 

chủ để dốc sức phò tá.  
 

Một trong những câu chuyện tìm minh chủ để phò tá là câu chuyện của Trương 

Lương, quân sư của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Trương Lương cùng với Hàn 

Tín, Tiêu Hà được người đời xưng tụng là Hán sơ Tam kiệt (漢初三傑), đóng vai 

trò quan trọng giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong cuộc chiến tranh Hán Sở tranh hùng và 

sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Hoa.  

 

Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lưu Bang đã về già mà thái tử lại còn nhỏ tuổi, chưa có uy tín, nên ông lo sợ sau khi 

mình mất, những công thần trên trong tay nắm binh quyền sẽ làm phản, lật đổ triều Hán tương tự như nhà Tần 

nên Lưu Bang phải ra tay tiêu diệt họ trước. Sau khi chứng kiến việc Hàn Tín bị giết, lại thêm việc thừa tướng là 

Tiêu Hà do mắc lỗi nhỏ cũng bị hạ ngục, vốn nhìn thấu con người của Hán Cao Tổ Lưu Bang, Trương Lương 

nhất định không nhận chức tước. Về sau, Trương Lương thường ngao du sơn thủy, hưởng an nhàn. Ông cũng có 

công phò trợ thái tử Lưu Doanh con của Lưu Bang lên ngôi vua, ngăn chặn mưu đồ tiếp tục sát hại công thần của 

Lã Hậu sau khi Lưu Bang chết. Có thể nói Trương Lương là người sáng suốt nhất trong các công thần của Lưu 

Bang. Ông được người đời sau sùng bái và xưng tụng là Mưu Thánh. 

 

Trong kho tàng truyền thuyết của Giáo Hội cũng có một câu chuyện tương tự. Nhân vật chính là một người 

không tên. Chàng có sức mạnh hơn người và chỉ muốn dùng sức mạnh đó để phục vụ cho kẻ nào mạnh nhất. 

Thoạt đầu chàng nghĩ chẳng ai mạnh bằng tướng cướp nên xin đi theo hộ vệ cho một tướng cướp. Nhưng mỗi 

lần sắp đi cướp, viên tướng cướp này phải nhờ một thầy phù thuỷ làm phép xuất quân, thế là chàng rời bỏ tướng 

cướp để đi theo phù thuỷ. Một hôm, thấy phù thuỷ đang đi bỗng gặp một cây Thánh giá thì sợ hãi dừng lại không 

dám đi tiếp. Thế là chàng lực sĩ bỏ rơi phù thuỷ đến đứng bên cạnh cây Thánh giá để chờ chủ nhân nó đến mà 

xin đi theo. Chàng cứ đứng đó chờ mãi mà chẳng thấy chủ nhân cây Thánh Giá. Nơi đó gần một khúc sông cạn. 

Một hôm, một câu bé đến nhờ chàng cõng mình qua sông, vì không có đò ngang. Chàng lực sĩ sẵn sàng giúp. 

Nhưng mới bơi được một đoạn ngắn, chàng cảm thấy chú bé quá nặng, liền hỏi lý do. Cậu bé đáp “Ta nâng đỡ cả 

trái đất trên tay Ta, làm sao mà không nặng cho được” Cậu bé còn cho biết thêm mình chính là chủ nhân của cây 

Thánh Giá. Thế là chàng lực sĩ xin theo phò tá vị Chúa Tể trái đất ấy. Chúa dạy: muốn phụng sự Ta, ngươi cứ 

đứng ở khúc sông này, mỗi lần có ai muốn sang sông thì ngươi hãy cõng người ấy sang. Chàng lực sĩ tuân theo. 

Từ đó trở đi, người ta gọi tên chàng là Chistophe, nghĩa là người đã mang Chúa Kitô trên vai. 

 

Nếu chúng ta muốn tìm một minh chủ để phụng sự, chúng ta cũng hãy làm như thánh Christophe, bởi vì không 

ai xứng đáng hơn ngoài Chuá Giêsu Kitô để cho ta đi theo phụng sự. Trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này 

Thánh Marcô trình bày cho chúng ta hình ảnh của Chuá Giêsu là một Đấng rất uy quyền: 
* Ngài có uy quyền trong lời nói: “Dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Ngài, vì Ngài giảng dạy người ta như 

một Đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ” (Mc 1:22). Các luật sĩ khi nói về điều gì đều phải trưng ra 

thẩm quyền của người khác, hay trích dẫn những câu nói của các người có uy tín. Còn Chuá Giêsu nói bằng 

chính uy quyền của mình vì lời của Ngài chính là lời của Thiên Chuá. 
* Ngài có uy quyền trong hành động: Ngài chỉ cần nói một lời thì quỷ ô uế phải xuất khỏi người bị nó ám: “Ngài 

dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế” (Mc 1: 28). Các người trừ tà khác phải dùng phù phép, buà 

chú để trừ quỷ, chỉ mình Chuá Giêsu mới có thể chỉ cần nói một lời thì quỷ ô uế phải xuất ra. 

 

Một trong những vị thánh đã hiên ngang được sống và được chết cho Chúa Kitô vì biết mình đã tin vào một vị 

minh chủ vĩ đại đó là thánh Phaolô. Phaolô đã sung sướng vì đã mất tất cả và chịu đủ thứ khốn khổ vì Chúa Kitô 

“… lao tù đòn vọt, bao lần suýt chết, năm lần bị người Do thái đánh bốn mươi roi bớt một, ba lần bị đánh đòn, 

một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi”; Phải chịu đủ thứ nguy hiểm 

bởi vì tôi biết tôi đã tin vào ai… (2 Tim 1: 8-12). Vì Đức Kitô “tôi phải lao đao khốn khó đến cả xiềng xích như 

kẻ gian phi, nhưng Lời Thiên Chúa không bị xiềng xích” (2Tim 2: 9). Phaolô đã sung sướng tự hào cả khi ý thức 

những yếu đuối của mình, luôn sống trong niềm tin tưởng yêu mến vào Đấng đã kêu gọi Ngài “Tôi sống trong 

niềm tin vào Con Thiên Chúa, là Đấng yêu mến tôi và thí mạng vì tôi” (Gal 2: 20). 

 

Chúng ta may mắn không phải đi tìm minh chủ để phò tá vì giống như thánh Phaolô chúng ta biết mình đã tin 

vào ai, và đã đi theo ai. Chỉ còn một điều quan trọng chúng ta cần phải bắt chước thánh Phaolô là trung thành 

theo vị minh chủ vĩ đại của mình đến cùng.                                                                            Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                      
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