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Nhìn lại hai mươi năm trước (2000), Thiên Niên Kỷ thứ ba đã đến với nhân loại mang theo nhiều biến cố và 

giao động, chưa kể những lời đồn đoán khiến khá nhiều người xôn xao về một ngày ‘Tận Thế’, nên đã rủ nhau 

mua mì gói, tích trữ nước và nến trong nhà ! Quả thật, thế giới chứng kiến nhiều biến động chưa từng có. 

Nhóm Hồi Giáo quá khích đánh sập tòa tháp đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại New York khiến 

hơn ba ngàn người thiệt mạng, kéo theo là những tai họa khôn lường về kinh tế đã gieo vào lòng mọi người 

một mối lo âu không lời giải đáp. Liệu nhân loại còn được sống an cư lạc nghiệp nữa không ? Liệu thế giới 

có hòa bình để con người sống trong tình huynh đệ không ? Liệu có nơi nào trên thế giới mà ai cũng có thể 

cảm thấy thực sự an toàn không ? Liêu có thể ngăn Chiến Tranh Thế Giới lần thứ ba đừng xảy ra không …? 

Sau đó không lâu là những khám phá và tố cáo liên tiếp về những lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ, nghiêm 

trọng đến nỗi trở thành niềm đau chung cho cả Giáo Hội. Vào đầu Thiên Niên Kỷ thứ ba, Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công khai nhân danh Giáo Hội nhìn nhận và thống hối về những lỗi lầm của Giáo 

Hội qua hai ngàn năm lịch sử. Niềm tin của giới trẻ bị chao đảo vì những gương mù gương xấu nay bị lôi ra 

ánh sáng. Sự thất vọng, lo âu pha lẫn hoang mang và một nỗi buồn tận xương tủy xâm chiếm tâm hồn nhiều 

tín hữu. Liệu Giáo Hội của Chúa Giêsu có vượt qua được cơn phong ba bão táp nầy không ? Tôi luôn vững 

tin rằng Giáo Hội mà Chúa Giêsu thành lập sẽ vượt qua mọi giông tố, vì “God never makes rubbish”. 

Câu trả lời cho những vấn nạn của con người và Giáo Hội nêu trên nằm trong việc khám phá lại vai trò cực 

kỳ quan trọng của Chúa Thánh Linh. Cùng nhau, chúng ta hãy đặt trọn niềm hy vọng vào Ngôi Ba Thiên 

Chúa, Đấng không ngừng tác động và canh tân địa cầu, Đấng đã, đang và sẽ “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng 

ta” như lời kinh chúng ta thường đọc. Dưới cái nhìn đức tin như vậy, những biến động trên thế giới hôm nay 

biết đâu lại là cơn cuồng phong của một Ngày Lễ Hiện Xuống mới ! Xin đừng thất vọng mà hãy tin rằng 

những khủng hoảng trong Giáo Hội lại là dấu chỉ hy vọng. Cơn đau đớn khi phải mím môi nặn hết những máu 

mủ ra khỏi ung nhọt thì mới mau bình phục. Sau hàng loạt những trường hợp lạm dụng tình dục bị lôi ra ánh 

sáng, Giáo Hội trở nên trong sạch hơn, khiêm nhường hơn và nghèo khó hơn để càng giống Chúa Kitô hơn.  

Sự kiện Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công khai xin lỗi thế giới tha thứ lỗi lầm cho Giáo Hội đã có 

tác dụng như một luồng gió mạnh thổi bay đi lớp bụi mù dày cộm của cách sống xa hoa, phong kiến, bất công 

của thời Trung Cổ khi Giáo Hội có đầy uy quyền thế lực nhưng lại rời xa tinh thần khiêm nhu, hiền lành và 

đơn sơ nghèo khó của Đấng Sáng Lập. Có thể nói Giáo Hội hôm nay trung thành với Sứ Điệp Tin Mừng hơn 

Giáo Hội của thời Trung Cổ và Phục Hưng. Việc huấn luyện và đào tạo hàng giáo sĩ tương lai cũng quy về 

cội rễ của Tin Mừng và đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu nhiều hơn. 

Mừng lễ Hiện Xuống, chúng ta nhận ra quyền năng mà Chúa Thánh Thần đem đến cho Giáo Hội nói chung 

và từng người chúng ta nói riêng, một thứ quyền năng duy nhất với sức lay động và chuyển thông. Chúa Thánh 

Thần đến như một trận cuồng phong, ghế bàn không bị bay bổng, mái nhà tường vách vẫn nằm yên, nhưng 

lòng người được lay động. Sức lay động ấy không làm thay đổi các Tông Đồ từ đầu đến chân. Bằng chứng là 

sau ngày Hiện Xuống, ông Phêrô vẫn chứng nào tật ấy, vẫn còn tỏ ra hèn nhát và sợ dư luận, khiến Phaolô 

phải nặng lời chê trách. Quyền năng ấy cũng không đem các hào quang đặt lên đầu các Tông Đồ, nhưng quyền 

nào ấy đã lay chuyển, xô đổ thái độ cố thủ nơi các ông, cái đầu óc thích ăn trên ngồi trước của họ, cái mộng 

thế lực chính trị thích làm tướng tá vua quan của các ông. Quyền năng ấy như cuồng phong thổi bật các ổ 

khóa, các cửa to cửa nhỏ nơi các Tông Đồ trú ẩn, thổi tung họ ra khỏi cái pháo đài ấy, để với hai tay không, 

không tiền không bạc, không kèn không trống, không loa phóng thanh, để đi vào giữa lòng đại chúng. 

Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần thổi các Tông Đồ ra ngoài lòng đời để chuyển thông Tin Mừng Cứu Độ 

cho hết mọi người. Mãi mãi Giáo Hội vẫn sống động như ngày Hiện Xuống và còn làm chứng cho quyền năng 

Chúa Thánh Thần bao lâu còn có những tín hữu ý thức rằng mình chỉ được cứu rỗi bằng cách được cứu rỗi 

với người khác. Hãy nhớ rằng : Tôi chỉ được cứu rỗi cùng với những người thân yêu trong gia đình tôi, giáo 

xứ của tôi chỉ được cứu rỗi cùng với các giáo xứ khác, Giáo Hội chỉ được cứu rỗi khi nào thoát ra khỏi cái 

pháo đài tự vệ để hòa mình vào đại đồng nhân loại hầu chuyển thông niềm vui của Tin Mừng Cứu Độ. Cứ 

mỗi lần bắt đầu đọc kinh, chúng ta thường nài van Chúa Thánh Thần “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng 

con”, chúng ta có thật sự van xin điều đó không hay chỉ đọc như cái máy ?                               Linh mục Phạm Quang Hồng. 


