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Anh chị em thân mến,  

Tôi đã trở về sau thời gian đi nghỉ tại Mount Angel. Ban đầu chúng tôi đã lên chương trình đi hành hương 

Đất Thánh vào những ngày cuối tháng Giêng này, nhưng với mọi thứ của năm đại dịch, các chương trình 

này đều phải hủy bỏ. Tôi cũng hy vọng có thể làm chuyến đi khác tới CA, nhưng cũng không được. Do 

đó, tôi thật có phúc có được thời gian nghỉ ngơi và bình an khi tôi ở nhà khách tại Đan viện Mount Angel 

trong vài ngày. 

Tôi đã có một ngày cuối tuần trọn vẹn trở về và hơi mệt sau các thánh lễ Chúa nhật. Sau khi có chút bổ 

dưỡng, tôi xem trận bóng và ngả người trên ghế bành để đôi mắt nghỉ ngơi đôi chút. Trong khi lắng nghe 

trận bóng, một chương trình quảng cáo cứ lặp đi lặp lại trên kênh đó. Đó là một đoạn cạnh tranh ngắn và 

mỗi lần xuất hiện thì một người đàn ông nói, “Khi lớn lên, cha tôi không có ở đây. Tôi có một cậu con 

trai. Tất cả những gì tôi muốn là làm cho con tôi được hãnh diện.” Khi cứ nghe đi nghe lại câu này, nó 

làm tôi thấy rằng anh ta đang cố gắng bù lại những gì đã mất trong thời thơ ấu của anh ta. Không cần thiết 

một người cha phải cố gắng tạo sự tự hào cho con trai mình. Một cách tự nhiên, sự tôn kính và tự hào của 

một người đối với cha mình nếu người cha đó hiện diện và chú ý đến những nhu cầu của người khác. Về 

phía đứa trẻ, sự chấp nhận và công nhận là nhu cầu phát triển sức khỏe. Chúng ta có một nhu cầu được 

biết đến và được yêu thương bởi người cha chúng ta; để làm cho người được hãnh diện.  Vì cha của anh ta 

vắng mặt, nên anh ta cố gắng lấp đầy sự trống vắng đó bằng cách tiếp nối sự phô trương này. Không có 

sự phô diễn hay cạnh tranh nào sẽ lấp đầy khoảng trống bởi mối quan hệ chưa được thỏa mãn còn lại. Kẻ 

thù của bản chất con người chúng ta bước vào tình huống này với sự lừa dối rằng chúng ta có thể lấp đầy 

khoảng trống đó nếu chúng ta làm việc đủ chăm chỉ hoặc tìm kiếm điều gì đó hay ai đó có thể sửa chữa 

được nó.  

 Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Bất kể mối quan hệ hay ước muốn 

chưa được thỏa mãn, Thiên Chúa vẫn ở đó để chỉ cho chúng ta cách đi đến một cuộc sống hòa nhập mà 

chúng ta có thể trở nên người mà Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, trong ý thức chúng ta là con cái yêu dấu 

của Người. Trong một cách thế tuyệt vời nào đó, Thánh Giuse ở đây để trợ giúp chúng ta biết tình yêu vô 

điều kiện của Cha, đặc biệt trong sự yếu đuối và vết thương của chúng ta. Tôi gửi đến anh chị em đoạn 

suy niệm dưới đây trong Tông Thư Patris Corde, về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyện 

xin Thánh Giuse dạy chúng ta biết chạy đến cùng Cha của Lòng Thương Xót! 

 

Một người cha dịu dàng và yêu thương 

Thánh Giuse đã chứng kiến Chúa Giêsu lớn lên từng ngày “về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng, trước 

mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta” (Lc 2,52). Như Thiên Chúa đã làm với Israel, Thánh Giuse cũng 

đã làm với Chúa Giêsu: “ngài dạy bước đi, cầm lấy tay; đối xử như một người cha nâng đứa trẻ lên tận 

má mình, cúi xuống và cho ăn” (x. Hs 11,3-4). 

Nơi Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã nhìn thấy tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa: “Như người cha yêu 

thương con cái mình, Chúa xót thương những ai kính sợ Người” (Tv 103, 13). 



Trong hội đường, khi cầu nguyện bằng Thánh vịnh, chắc chắn Thánh Giuse đã nghe đi nghe lại nhiều lần 

rằng Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa chạnh lòng thương,[11] là Đấng nhân hậu với tất cả mọi người, 

Đấng “nhân từ hơn tất cả những gì Ngài đã làm”. (Tv 145,9). 

Lịch sử cứu độ được hoàn thành “trong hy vọng dù không còn hy vọng” (Rm 4,18), qua những yếu đuối 

của chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hoạt động qua những mặt tốt của chúng ta, 

nhưng hầu hết các kế hoạch của Ngài đều được thực hiện qua các yếu đuối của chúng ta và bất chấp sự 

yếu đuối ấy. Vì vậy, Thánh Phaolô mới nói: “Để cho tôi khỏi tự cao tự đại, thân xác tôi như bị một cái 

dằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến để hành hạ tôi, để cho tôi khỏi huênh hoang. Đã ba 

lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi điều này, rằng nó sẽ rời bỏ tôi, nhưng Người bảo tôi: ‘Ơn Ta đủ cho con, 

vì quyền năng của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối’” (2 Cr 12,7-9). 

Vì đây là một phần của toàn bộ kế hoạch cứu độ, chúng ta phải học cách nhìn vào những yếu đuối của 

mình với lòng thương xót dịu dàng. 

Kẻ Ác khiến chúng ta thấy được và lên án sự yếu đuối của chúng ta, trong khi Thánh Thần đưa nó ra ánh 

sáng bằng tình yêu dịu dàng. Sự dịu dàng là cách tốt nhất để chạm vào sự yếu đuối bên trong chúng ta. 

Chỉ tay và phán xét người khác thường là dấu hiệu của việc không thể chấp nhận sự yếu đuối, sự mong 

manh của bản thân chúng ta. Chỉ có tình yêu dịu dàng mới cứu chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của kẻ tố 

cáo (x. Kh 12,10). Đó là lý do tại sao việc gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt là trong bí tích 

Hòa giải, nơi chúng ta cảm nghiệm được sự thật và lòng dịu dàng của Ngài là điều rất quan trọng. Nghịch 

lý thay, Kẻ Ác cũng có thể nói sự thật với chúng ta, nhưng hắn làm vậy chỉ để lên án chúng ta. Chúng ta 

biết rằng sự thật của Thiên Chúa không lên án, nhưng đón nhận, ôm lấy chúng ta, nâng đỡ và tha thứ 

cho chúng ta. Sự thật ấy luôn được bày tỏ cho chúng ta như người cha nhân hậu trong dụ ngôn của 

Chúa Giêsu (x. Lc 15,11-32). Sự thật ấy đến gặp chúng ta, phục hồi phẩm giá của chúng ta, nâng chúng ta 

dậy và vui mừng vì chúng ta, vì như người cha đã nói: “Con trai ta đã chết và nay sống lại; nó đã mất và 

nay được tìm thấy” (câu 24). 

Dưới đây là link toàn bộ bản dịch Tông Thư Patris Corde (bản việt ngữ) 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-12/tong-thu-patris-corde.html 

 

Thân ái trong Trái tim Chúa, 

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ 


