
02/07/2021 

Anh chị em thân mến,  

Cuối tuần này chúng ta sẽ nghe bài Tin Mừng về một người mắc bệnh phong hủi đến gặp Chúa 

Giêsu, và làm thế nào người mắc bệnh phong được yêu cầu tách biệt ra khỏi cộng đồng vì sự lây 

lan bệnh tật của họ mà không có khả năng chữa trị.  Chúng ta có thể không tiếp xúc nhiều với 

người bệnh phong trong cộng đồng chúng ta, nhưng ai là người khiến chúng ta xa cách vì những 

gì chúng ta cho là dễ lây lan và nguy hiểm? Có lẽ chúng ta đang cảm nghiệm điều mà nhiều 

người đã trải qua trong những tháng ngày qua khi họ phải tránh liên lạc với những ai được biết là 

có bệnh truyền nhiễm, ngay cả khi chúng ta thực hiện thói quen hằng ngày là cắt đứt mọi liên lạc 

với người khác vì sợ hãi. Sự lo lắng này đã làm tê liệt và vì mối đe dọa quá mơ hồ, nên mỗi 

người đều có thể gặp nguy hiểm. Nó dẫn đến việc thiếu tương tác lành mạnh cần thiết với người 

khác. Là những sinh vật mang tính xã hội, chúng ta cần sự tương tác và liên đới có ý nghĩa với 

người khác trong cuộc sống chúng ta.   

Tạ ơn Chúa, chúng ta có rất nhiều phương tiện liên đới trong một ngày sống. Thậm chí hầu như 

chúng ta có thể tiếp cận với người khác và nhìn thấy họ khi chúng ta trò chuyện. Điều này thích 

hợp với sự gặp gỡ chân tình hơn và giúp chúng ta duy trì sự liên đới và tương tác cần thiết đó.   

Có nhiều câu chuyện về những con người đã chịu đau khổ cách anh hùng trong nơi giam cầm 

đơn độc và đã giữ được sức khỏe tinh thần mặc dù chịu sự chữa trị đau buồn như thế. Một trong 

những tấm gương hay nhất là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. “Đức Hồng Y 

Thuận kể lại rằng trong suốt thời gian bị cầm tù, ngài đã giữ mình lành mạnh bằng cách tập thể 

dục mỗi ngày và làm bạn với những người cai tù, ngài tự nhủ nếu là một người Kitô hữu đích 

danh, ngài phải yêu thương những người này. Tình bạn phát sinh giữa ngài và những người cai 

tù, cuối cùng tình bạn đó lớn mạnh đến nỗi những người cai tù đã bắt đầu đem lậu những mảnh 

giấy nhỏ cho ngài để ngài có thể viết được. Với những mảnh giấy này ngài đã viết cuốn sách, 

Đường Hy Vọng, cuốn sách nhỏ suy niệm về niềm hy vọng đã giữ cho tâm trí ngài luôn hoạt 

động và giúp ngài luôn tỉnh táo.” http://www.card-fxthuan.org/writings/captors-friends.php 

Đức Hồng Y đã dùng sự liên kết này để xin những người cai tù đem lậu cho ngài ít rượu (như là 

thuốc đau bao tử) và bánh để ngài có thể cử hành Thánh Lễ. “Đức Tổng Giám mục Thuận, thể 

hiện lòng trung thành sáng tạo, cũng đã dùng những phương tiện ít ỏi để cử hành Thánh Lễ trong 

tù. Ngài biết rằng việc cử hành Thánh Lễ là bổn phận thiết yếu nhất của mình, nhưng ngài không 

có nhà thờ, không có bàn thờ và nhà tạm. Vậy thì làm thế nào ngài có thể thi hành bổn phận của 

một giám mục? Ngài biến trại cải tạo thành nhà thờ chánh tòa, và lòng bàn tay của mình thành 

bàn thờ. Ngài biến túi áo mình thành nhà tạm và biến bóng tối của những góc ngủ thành nơi cư 

ngụ của Chính Sự Sáng. Nhờ sự khéo léo của ngài, nhiều tù nhân đã lấy lại được đức tin nhiệt 

thành. Các tù nhân luôn được nhắc nhở để đón lấy những khổ đau và dùng hoàn cảnh hiện tại để 



lớn lên trong đức tin. Tấm gương của ngài không chỉ thể hiện đức tin sống động của người tín 

hữu Việt Nam xưa và nay, nhưng còn dạy cho tất cả các Kitô hữu biết đức tin đó đòi hỏi sự đầu 

phục tích cực đối với Thiên Chúa. Nghĩa là tìm kiếm cách thức tốt nhất để công bố tình yêu 

Chúa Kitô trong mọi giây phút, mọi hoàn cảnh và mọi hành động.” Sr. Maria Thuan Nguyen 

https://www.catholicworldreport.com/2014/01/08/cardinal-nguyen-van-thuan-an-icon-of-the-vietnamese-church/ 

Từ lâu tôi đã muốn đọc sách của ngài và có lẽ tôi sẽ đọc nó trong mùa Chay này. Câu chuyện của 

ngài là một trong số những tia hy vọng để khơi dậy lên trong tất cả chúng ta các mối quan hệ của 

mình. Tấm gương của ngài tỏa sáng và chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng mối quan hệ hàng 

đầu của mình với Chúa Giêsu, sau đó sẽ dẫn chúng ta đến những hành vi mang lại sự sống lấp 

đầy trong tâm hồn chúng ta, và không chỉ thế, nhưng trong trường hợp của ngài, đã cứu nhiều 

linh hồn người khác. Chúng ta không thể sống một mình, sống cho chính mình. Chúng ta phải 

sống cho Thiên Chúa và với Ngài trong anh chị em chúng ta.  

 

Thân ái trong Trái Tim Đấng Cứu Độ đầy Lòng Thương Xót,  
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