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LỜI VỊ CHA CHUNG 

 

 

“Có thể hiểu được rằng trong 
các gia đình gặp nhiều khó khăn khi 
một thành viên nào đó có lề thói 
tương quan chưa trưởng thành, bởi vì 
những vết thương ở giai đoạn nào đó 
trong đời của người ấy chưa được 
chữa lành. Mình trải qua thời thơ ấu 
hoặc thời niên thiếu tồi tệ là mảnh đất 
màu mỡ cho các cuộc khủng hoảng cá 
nhân mà rốt cuộc làm hỏng hôn nhân. 
Nếu mọi người trưởng thành cách 
bình thường thì những khủng hoảng 

có lẽ sẽ ít xảy ra hơn và ít đau đớn hơn. Nhưng sự thể là đôi khi 
nhiều người cần đạt tới tuổi bốn mươi mới nhận ra sự thiếu trưởng 
thành, sự trưởng thành mà đáng lẽ họ phải đạt được vào giai đoạn 
cuối thời niên thiếu. Đôi khi người ta yêu thương bằng một thứ tình 
thương có tính vị kỷ mang tính ấu trĩ, vốn gắn chặt trong một giai 
đoạn mà thực tại bị bóp méo và sống tùy hứng theo cách mọi cái 
phải xoay quanh cái tôi của mình. Đó là một thứ tình yêu không 
bao giờ được no thỏa, thứ mà người ta gào thét và khóc lóc khi 
không có được điều mình muốn. Những lúc khác người ta yêu 
thương bằng một tình yêu vốn gắn chặt vào một giai đoạn thời 
thiếu niên (13-19 tuổi), được ghi dấu bởi tính phản kháng, bởi sự 
chỉ trích gay gắt, bởi thói quen kết án người khác, bởi lối lý luận 
theo cảm tính và tưởng tượng, bởi vì người khác phải lấp đầy 
những khoảng trống hoặc phải chịu đựng tính hay thay đổi thất 
thường của chúng ta. 

Nhiều người bước qua thời thơ ấu mà chưa hề bao giờ cảm 
nhận mình được yêu thương vô điều kiện và điều này làm tổn 
thương khả năng tin tưởng, tự hiến và cởi mở với tha nhân của họ. 
Một mối quan hệ tồi tệ từng trải với cha mẹ và anh chị em của 
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mình, điều chưa từng được chữa lành, có thể tái xuất hiện và gây 
tác hại cho đời sống vợ chồng. Bởi thế, cần tiến hành một tiến 
trình giải thoát mà người ta chưa bao giờ đối mặt. Khi mối quan hệ 
yêu đương giữa vợ chồng không vận hành êm đẹp, trước khi đưa 
ra những quyết định quan trọng, cần phải bảo đảm rằng mỗi người 
đã thực hiện tiến trình chữa trị vấn đề lịch sử của chính mình. Điều 
này đòi hỏi phải nhìn nhận sự cần thiết của việc chữa trị, để không 
ngừng xin ơn tha thứ và tự thứ tha, để sẵn lòng nhận sự giúp đỡ, 
để tìm kiếm những động lực tích cực và để luôn luôn cố gắng bắt 
đầu trở lại. Mỗi người phải rất chân thành với chính mình để thừa 
nhận rằng cách sống tình yêu của mình có nhiều điều chưa trưởng 
thành ở đó. Dẫu cho mọi tội lỗi có vẻ hiển nhiên là của người kia, 
thì không bao giờ có thể vượt qua một cuộc khủng hoảng bằng 
cách chỉ chờ đợi người kia thay đổi. Người ta cũng nên tự chất vấn 
về những gì mà đích thân cá nhân có thể trưởng thành hay chỉnh 
đốn để tạo điều kiện cho việc vượt qua cuộc xung đột.” (AL 239-
240) 

“Như Dietrich Bonhoeffer đã 
diễn tả rất hay rằng: Hành trình tâm 
linh của mỗi người cần giúp người ấy 
đạt được sự „vỡ mộng‟ về người kia, để 
thôi mong chờ từ người kia điều gì đó 
vốn chỉ thuộc về tình yêu Thiên Chúa. 
Điều này đòi hỏi một sự bóc trần nội 
tâm. Khoảng không gian độc quyền mà 
mỗi người trong vợ chồng dành riêng 
cho tương quan cá vị của họ với Thiên 
Chúa, không chỉ cho phép chữa lành 
các thương tích của đời sống chung, 
mà nó còn cho phép tìm được trong 
tình yêu Thiên Chúa ý nghĩa đời mình. 
Mỗi ngày chúng ta cần khẩn cầu sự tác 

động của Chúa Thánh Thần để sự tự do nội tâm này có thể xảy 
ra.” (AL 320)  
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KHỞI ĐỘNG: NƯỚC TRỜI THUỘC VỀ CÁC TRẺ NHỎ 

 

 

I. Đón nhận Nước Thiên Chúa (Mc 10,13-16) 

 Người ta dẫn trẻ em đến với 
Đức Giêsu, để Người đặt tay trên 
chúng. Nhưng các môn đệ la rầy 
chúng. Thấy vậy, Người bực mình 
nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến 
với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì 
Nước Thiên Chúa là của những ai 
giống như chúng. Thầy bảo thật anh 
em: Ai không đón nhận Nước Thiên 
Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ 
chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy 
các trẻ em và đặt tay chúc lành cho 
chúng. 

II. Nước Trời thuộc về các trẻ nhỏ 

Chỉ trẻ em mới có thể sống hết mình, sống con người thật 
của mình. Chúng biểu lộ tâm tư tình cảm của mình một cách tự 
nhiên thoải mái. Không có một rào cản nào bủa vây chúng, vì vậy 
chúng thật sự tự do. Trong xã hội, trẻ em ở thế hoàn toàn lệ thuộc 
vào người lớn, do đó chúng dễ dàng để nghe lời và mau mắn làm 
theo mệnh lệnh của người lớn. Nơi người lớn, chúng nhận được sự 
che chở và yêu thương. Chúng được tự do và lớn lên trong yêu 
thương. Vì lẽ đó “Trẻ em nào cũng có nỗi sợ bị bỏ rơi, một nỗi sợ 
không phải là vô căn cứ” (Scott Peck). 

Đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em có nghĩa là biết 
đón nhận với thái độ khiêm nhu, vâng phục, tin cậy, mau mắn và 
sẵn sàng. Đó là thái độ của người trưởng thành, người dám lãnh 
trách nhiệm về cuộc đời của mình. Điều mà người lớn phải học ở 

KHỞI ĐỘNG: 

NƯỚC TRỜI THUỘC VỀ CÁC TRẺ NHỎ 
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nơi chúng lại là sự tôn trọng tiếng nói của sự thật đang được phản 
ảnh từ thâm tâm của trẻ. Trẻ em chưa đặt tầm quan trọng của bản 
thân lên hàng ưu tiên. Một tâm hồn trong trắng như thế đáng để 
Chúa Giêsu đến ngự trong tâm hồn. Một tâm hồn như vậy chẳng 
lấy làm quan trọng những gì mà người lớn đánh giá. Bởi vậy, trẻ 
em dễ gần gũi với nhiều người. Trẻ em tràn đầy yêu thương. Trẻ 
con chẳng đắn đo lo sợ theo cách “quen sợ dạ, lạ sợ áo” của người 
lớn. Sống vô tư, trẻ em thoát khỏi mọi lắng lo vô ích, mọi toan tính 
vô bổ.  

Đó là lý do mà Thánh Têrêsa Avila đã viết: “Nếu ai không 
quan tâm đến tiền bạc và danh dự, thì tất cả mọi người đều thân 
thiết với nhau chừng nào! Tôi xác tín rằng yêu thương nhau là thứ 
phương dược chữa trị được mọi thứ tai họa.” Vì sống tràn đầy yêu 
thương, trẻ em cũng vui tươi thoải mái, lạc quan. Chúng kiên nhẫn 
để gìn giữ niềm vui và tận hưởng chúng cho dù đó chỉ là một viên 
kẹo hay con búp bê. Biết gìn giữ niềm vui để sống đó là một 
phương pháp mà người lớn lại dễ dàng đánh mất. Đức thánh cha 
Phanxicô gọi đó là khả năng biết chờ đợi: «Trong thời đại hiện tại, 
nơi ngự trị lo lắng và sự vội vàng mang tính công nghiệp, nhiệm vụ 
vô cùng quan trọng của các gia đình là giáo dục về khả năng biết 
chờ đợi… Khi trẻ em hoặc thanh thiếu niên không được giáo dục 
để chấp nhận rằng có những điều phải chờ đợi, chúng sẽ trở thành 
những kẻ hống hách độc tài, bắt tất cả phục tùng để làm thỏa mãn 
ngay những nhu cầu của mình và chúng lớn lên với thói hư của cái 
mệnh lệnh “mọi sự ngay lập tức.” Đây là một sự lừa dối kinh khủng 
vốn không giúp đỡ cho sự tự do mà lại làm hại nó. Trái lại, khi giáo 
dục để biết trì hoãn một số điều và biết chờ tới thời điểm phù hợp, 
nó dạy biết làm chủ bản thân là chi, biết tự chủ trước những cơn 
bốc đồng của mình» (AL 275).  

Tác giả Scott Peck gọi đó là phương pháp đình hoãn khoái 
cảm: “Đình hoãn khoái cảm là một phương pháp bố trí những niềm 
vui và nỗi đau của cuộc sống sao cho có thể gia tăng sự dễ chịu 
bằng cách đón nhận sự khổ sở trước và uống cạn lấy nó. Đó là 
phương pháp duy nhất hữu hiệu để sống. Đa số các em bé đã học 
biết phương pháp này từ rất sớm, đôi khi từ độ tuổi lên năm”. 
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Như vậy, dù không biết đến những lý thuyết sống nào cả, 
trẻ em đã có một phương pháp để sống hết mình. Chúng ta không 
muốn là những đứa trẻ ngô nghê nhưng muốn nắm bắt tinh thần 
sống của chúng để đạt được một cuộc sống hạnh phúc, đời này và 
đời sau.  

III. Sống hết mình nghĩa là sống một cuộc sống tròn đầy 

Sống hết mình để trưởng thành nhân cách và thay đổi là tựa 
đề của quyển sách mà linh mục Giuse Lê Công Đức dịch theo bản 
tiếng Anh của Earnest L. Tan là Living Life Fully, requisites for 
Personal Growth and Change.  

Nếu như vậy, khi nói Sống hết mình là sống với sắc thái 
nhiệt tình, một nỗ lực sống cách tích cực chứ không thụ động. Hết 
mình đôi khi cũng là sống vội theo cách nói phản ánh qua câu ca 
dao:  

Chơi xuân kẻo hết xuân đi, 
Cái già sồng sộc nó thì theo sau. 

Thật may mắn khi còn nhiều người hiểu rằng phải sống hết 
mình nghĩa là có trách nhiệm với bản thân, tìm một cuộc sống có ý 
nghĩa vì biết rằng cuộc đời quá ngắn ngủi: “Tôi sẽ sống hết mình 
mỗi ngày vì biết đâu ngày mai tôi không còn trên cõi đời này nữa.” 
“Tôi hiểu rằng cần có trách nhiệm với bản thân mới có thể có trách 
nhiệm với người khác”. 

Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng để trả lời câu hỏi “Tôi 
đang làm gì?” nhưng lại khó khăn để xác nhận “Tôi có đang hạnh 
phúc không?.” Hoạt động chỉ là phương tiện để đạt được mục đích 
là một đời sống tròn đầy. Một cách vô thức hay ý thức, việc làm có 
thể dễ dàng để che đậy con người của chúng ta. Theo Albert 
Einstein thì cái tôi tỷ lệ nghịch với sự hiểu biết: “Càng hiểu biết 
nhiều thì cái tôi càng nhỏ, càng hiểu biết ít thì cái tôi càng to.” Về 
mặt tâm lý, cái tôi càng to càng dễ bị tổn thương. Bởi vậy, lột bỏ 
vỏ bọc cho “cái tôi kềnh càng” (Lm. Phêrô Hoàng Ngọc Dao) để 
thành thực nhìn lại chính mình sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc, 
sống hết mình và tận dụng hiện tại cách tốt nhất. Hạnh phúc đi 
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kèm với niềm vui và an bình xuất phát từ việc dàn xếp ổn thỏa 
trong bản thân mình. Nhân vô thập toàn, bởi vậy sự hạnh phúc sẽ 
không luôn luôn trọn vẹn, đời sống đòi cá nhân mỗi người không 
ngừng lớn lên, thay đổi, đi tới và thành nhân. Đó là sự can đảm để 
phá bỏ cái tôi hư cũ để xây đắp con người mới tươi trẻ. Không ai 
có thể sống thay cho chúng ta. Mỗi người phải tự sống đời mình 
sao cho ý nghĩa nhất thông qua tất cả những gì cuộc đời trao cho 
mình. Kinh nghiệm sống luôn là bài học quý giá để con người được 
trưởng thành. Sống con người thật của mình chúng ta mới có cơ 
hội để lớn lên. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bản thân mình, chúng ta hãy 
loại bỏ chủ nghĩa hoàn hảo (Brené Brown). 

Những đề tài chúng ta trình bày trong tập sách nhỏ này như 
một lộ trình giúp mỗi người định hướng lại thái độ sống của mình. 
Trước hết, nó đòi hỏi mỗi người phải đảm nhận lấy cuộc sống của 
mình. Nỗ lực để làm cho mình được thăng tiến. Biết mở ra để thay 
đổi và phát huy nội lực. Thành thực biến đổi nội tâm. Biết giải trừ 
các nhãn hiệu cho mình và cho người. Phân định kinh nghiệm 
sống. Biết hòa hợp với hiện tại. Thái độ sẵn sàng chọn lựa sự sống.  

Đó là những bước giúp chúng ta sống hết mình để phục vụ 
Chúa và tha nhân, cụ thể là chính những người thân trong gia đình 
mình. Đó là một cuộc hành trình lâu dài. Tuy nhiên, đây là chiếc la 
bàn giúp ta có một hướng đi đúng. Cuộc sống thì luôn có đó 
những khó khăn và những trắc trở. Tác giả Scott Peck đã gọi “Cuộc 
đời đầy gai góc. Đó là một chân lý vĩ đại, một trong những chân lý 
vĩ đại nhất. Đó là một chân lý tuyệt vời vì một khi chúng ta thực sự 
hiểu nó là chính lúc chúng ta vượt qua nó. Một khi chúng ta thực 
sự biết rằng đời là khó – và đón nhận nó – thì cuộc sống sẽ không 
còn khó nữa. Bởi vì nếu người ta chấp nhận nó thì nó hết còn là 
vấn đề.” Tâm trạng cô đơn và thái độ với tâm trạng đó là hai việc 
khác nhau hoàn toàn. Vì thiếu nghị lực nội tâm, người ta có thể 
day dứt mãi không thôi trong sự cô đơn của mình; ngược lại, người 
ta có thể vẫn vui giữa cô đơn vì biết rằng khi đối diện với chính nó, 
họ đang được trưởng thành như người lính can trường chiến đấu 
cho một lý tưởng cao đẹp bất chấp những gian khổ và nguy hiểm 
đang bủa vây. 
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C.S. Lewis đã viết: “Kitô giáo không lấy đi sự khó khăn của 
đời sống; nó chỉ đem lại một lý do để chịu đựng khó khăn ấy.”  

IV. Đề tài suy niệm và cầu nguyện: 

-  Tv 131,1-3: Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa 
“Lòng con chẳng dám tự cao,  
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!  
Ðường cao vọng, chẳng đời nào bước,  
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;  
hồn con, con vẫn trước sau  
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.  
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,  
trong con, hồn lặng lẽ an vui.  
Cậy vào Chúa, Israel ơi,  
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.” 

- Thầy bảo thật anh em: “Ai không đón 
nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn 
một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” 
(Mc 10,15). 

- Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ 
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). 

- «Thực vậy, Hội Thánh được mời gọi phải làm cho người ta biết, 
và phải nêu lên một lần nữa mẫu gương và mệnh lệnh của 
Chúa Kitô, Đấng đã muốn đặt trẻ em vào ngay trung tâm Nước 
Thiên Chúa: "Hãy để mặc các trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn 
cản chúng vì Nước Thiên Chúa thuộc về những người như thế" 
(Lc 18,16)». (FC 26) 

- «Đức Giêsu còn đi đến chỗ giới thiệu các em nhỏ cho người lớn 
như là những thầy dạy, vì tính đơn sơ tin tưởng và hồn nhiên 
của các em đối với những người khác: “Thầy bảo thật anh em: 
nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng 
được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, 
người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,3-4)» (AL 18). 

- Tiến sĩ Menis Yousry nói rằng: “Khi bạn từ bỏ con người mà bạn 
nghĩ là mình, bạn trở thành chính mình.” 
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- “Một phút giây thương lấy chính mình sẽ biến đổi một ngày của 
bạn. Nhiều phút giây như thế sẽ biến đổi cả chặng đường đời 
của bạn.” (Christopher K. Germer) 

- Nick Stinnett ghi nhận những khám phá của mình: Chúng tôi 
cùng nhau khảo sát 3000 gia đình và thu được nhiều thông tin. 
Nhưng khi phân tích mọi thứ, chúng tôi nhận ra sáu phẩm chất 
chính tồn tại trong các gia đình bền vững. Những gia đình bền 
vững (1) có khuynh hướng tận tâm hỗ trợ lẫn nhau; (2) dành 
thời gian cho nhau; (3) thường xuyên trao đổi thông tin với 
nhau; (4) hiểu rõ giá trị của nhau; (5) có mối tâm giao; và (6) 
có khả năng giải quyết vấn đề khủng hoảng. 

V. Câu hỏi gợi ý hội thảo 

1. Benjamin Franklin đã nói: “Những gì gây đau đớn cho ta 
đều giúp dạy khôn ta.” Để sống hết mình điều quan trọng không 
phải là con đường ta đang đi, mà là cách ta đi trên con đường đó. 
Đâu là những điều kiện căn bản để giúp một cá nhân được trưởng 
thành? 

2. Đức Gioan Phaolô II có nói: “Một mặc cảm 
nào bất kỳ đều biểu lộ một sự thiếu trung thực nào 
đó.” Anh chị nghĩ sao về sự trung thực trong tiến 
trình trưởng thành nhân cách và biến đổi? 

3. Thánh Gioan Berchmans nói: “Việc hãm 
mình đền tội lớn nhất trong đời là đời sống chung.” 
Theo anh chị, “một sự bóc trần nội tâm” (AL 320) 
trong đời sống hôn nhân cần thiết như thế nào để 
hóa giải tâm lý khác biệt sẵn có giữa nam và nữ? 

4. Tiến sĩ Menis Yousry đề nghị: “Chúng ta cần sẵn sàng trở 
thành không là gì cả (hư không) mà không có bất cứ hình ảnh nào 
hết. Sự tự nguyện từ bỏ bất cứ hình ảnh nào về bản thân là cái giá 
của sự tự do thực sự và thật đáng để trả cái giá đó vì sự tự do.” 
Anh chị thấy sự từ bỏ cần thiết như thế nào để con người được 
thật sự là mình và đạt tới sự sung mãn của mình? 
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BƯỚC I: NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH 

 

 

I. Dụ ngôn mười nén bạc (Lc 19, 9-27) 

Ðức Giêsu nói về Giakêu rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến 
cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì 
Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất". 

 Khi người ta đang nghe những điều ấy, thì Ðức Giêsu lại kể 
thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng 
là Triều Ðại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.  

Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa 
lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các 
tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy 
lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” Nhưng đồng bào ông ghét 
ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi 
không muốn ông này làm vua chúng tôi". 

 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông 
truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người 
làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: "Thưa 
ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 
mười nén.” Ông bảo người ấy: "Khá 
lắm, hỡi người đấy tớ tài giỏi! Vì anh 
đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì 
hãy cầm quyền cai trị mười thành.” 
Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, 
nén bạc của ngài đã sinh được năm 
nén.” Ông cũng bảo người ấy: "Anh 
cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành". 

Rồi người thứ ba đến trình: 
"Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi 
đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì 
ngài là người khắc nghiệt, đòi cái 
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không gửi, gặt cái không gieo.” Ông nói: "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ! Ta 
cứ lời miệng ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người khắc 
nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao ngươi không 
gửi bạc của ta vào ngân hàng? Và khi ta đến, ta sẽ rút ra được cả 
vốn lẫn lời!" Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại yến bạc 
nó giữ mà đưa cho người đã có mười yến.” Họ thưa ông: "Thưa 
ngài, anh ấy có mười yến rồi!" "Tôi nói cho các anh hay: phàm ai 
đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang 
có cũng sẽ bị lấy đi". 

"Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn ta 
làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước 
mặt tôi". 

II. Nhận trách nhiệm trên đời mình 

Nếu không tỉnh thức để phản tỉnh, mỗi người chúng ta cũng 
rất có thể suy nghĩ tồi tệ theo lối của tên đầy tớ hèn nhát, hẹp hòi, 
lười biếng và xấu bụng. Chúa trao cho ta những nén bạc để ta làm 
sinh lời không phải cho Chúa nhưng là cho chính mình, cho gia 
đình mình. Thế nhưng, ta đã không dám đảm nhiệm để làm sinh 
lời. Hậu quả thật bi thảm cho ơn cứu độ của bản thân. 

Có lẽ khi bọc kỹ những nén bạc lại, tên đầy tớ chỉ ưa phê 
bình và chỉ trích đã có một cái nhìn ác cảm, đầy tiêu cực về ông 
chủ của mình. Anh ta đã không chấp nhận quyền bính và sự tín 
nhiệm của ông. Óc thiển cận chỉ cho anh ta thấy sự thử nghiệm 
của ông chủ mà không cho anh ta biết về phần thưởng của ông. 
Anh ta gặp vấn đề không phải từ phía ông chủ nhưng là từ phía 
mình. Đó là thái độ tắc trách của anh ta. Khi tìm cách tránh né vấn 
đề, anh ta đã đi vào bế tắc của sự sợ hãi. Anh ta không có đức 
tính của sự can đảm, quả cảm và thành thật. Đó là đức tính cần để 
cho cuộc sống của chúng ta thành công. Tác giả Elmer Wheeler 
nói: “Bí quyết lớn nhất của thành công là sự thành thật. Không 
thành thật không có phương pháp nào đắc dụng với bạn hết. 
Thành thật là hòn đá huyền diệu làm cho nhân cách của bạn có 
mãnh lực thu hút.” Đi xa hơn sự thành thật, tên đầy tớ đã không 
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có sự khiêm nhường là nền tảng của sự thành công, chìa khóa đón 
nhận ơn cứu độ cho bản thân anh ta. 

“Làm người là nhận trách nhiệm.” Trong tác phẩm Cõi người 
ta của nhà văn phi công Saint-Exupéry, khi nói đến con người bản 
lãnh, nhà văn đầy tính nhân bản này đã ngợi ca anh bạn phi công 
Guillaumet dũng cảm phi thường đã quyết chiến đấu để vượt thắng 
tử thần sau khi băng rừng vượt non để trở về. Ông viết: “Lòng can 
đảm của Guillaumet, trước hết, là hiệu quả của lòng cương trực. 
Đức tính thật sự của anh lại không phải là đó. Sự cao cả của anh, 
ấy là tự cảm thấy mình mang trách nhiệm. Trách nhiệm với mình, 
với bao thư tín, trách nhiệm đối với những bạn hữu hoài mong. 
Anh cầm trong tay những vui buồn của họ. Trách nhiệm đối với 
những gì mới mẻ đang được xây dựng dưới kia, nơi chốn của nhân 
gian sinh hoạt, mà dù cách biệt, anh vẫn phải dự phần. Trách 
nhiệm chút ít đối với định mệnh con người, trong vòng khả năng 
của anh trên công việc”. 

Ngược lại, đó chỉ là những kẻ tầm thường khốn đốn như tên 
đầy tớ tồi tệ nô lệ cho ý tưởng tắc trách của mình. Có lẽ ngay lúc 
này, chúng ta đang khoác trên mình tâm tình của tên đầy tớ biếng 
nhác, kẻ tầm thường vì thiếu phẩm chất sống, phẩm chất của một 
con tim mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân. Có thể đâu đó trong 
lòng ta đang ẩn tàng sự cằn cỗi của tinh thần đang khép kín lòng 
mình không để cho những mầm xanh của hy vọng, của yêu thương 
vươn dậy. 

Làm người là nhận lãnh trách nhiệm. Không dám lãnh trách 
nhiệm không phải là con người đúng nghĩa. Chúng ta gọi họ là 
những kẻ thiếu trưởng thành. Chúng ta có thể nghĩ đến những ông 
bố khiến con cái phải nhận xét cách tiêu cực: “Cuộc sống cơ cực 
khiến Ba tôi buồn chán sinh cờ bạc, rượu chè.” Những đôi nam nữ 
sống thử, sống chung đụng xác thịt nhưng chẳng dám đi đến kết 
hôn. Những ông chồng bà vợ mèo mỡ theo kiểu “ông ăn chả bà ăn 
nem, chán cơm thèm phở.” Những tình nhân chán chường hết 
đường vươn dậy ngồi than “ai đem con sáo sang sông…” hoặc tệ 
hơn đi tự vẫn khi người tình cất bước sang ngang, khi thua cá độ 
bóng đá v.v... Chẳng ai có thể lãnh trách nhiệm sống đời con 
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người thay cho chính chúng ta. Dale Carnegie nói: “Hạnh phúc của 
ta không do ngoại vật đem tới mà tự tâm ta phát ra.” Hạnh phúc 
hay khổ đau hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ sống hay chọn lựa 
của mỗi người chứ không phải do hoàn cảnh. Như Viktor Frank nói 
rằng: “Ta chỉ có thể trả lời cho đời sống nói chung một khi ta biết 
nhận lấy trách nhiệm về cuộc đời của riêng mình”. 

 Nói về bệnh trách nhiệm, bác sĩ tâm lý Scott Peck phân ra 
làm hai hạng người: “Người đa mang là người nhìn đâu cũng thấy 
trách nhiệm của mình, còn người tắc trách là người không nhìn 
nhận đủ phần trách nhiệm của mình.” “Người ta có câu: kẻ đa 
mang đày đọa chính mình, còn người tắc trách đày đọa mọi người 
xung quanh”. 

 Theo Scott Peck, các vấn đề của cuộc sống sẽ không bao 
giờ được giải quyết cho ổn thỏa nếu người ta không nhận trách 
nhiệm để giải quyết nó. Ông viết: “Chúng ta gặp khó khăn khi 
nhận trách nhiệm về cung cách sống của mình bởi vì chúng ta 
muốn tránh né nỗi khổ sở gây ra bởi cung cách sống ấy.” Bởi tránh 
né, chúng ta đành ngồi than thở nức nở. 

“Không có cách nào khác, chúng ta phải nhận trách nhiệm 
và phát huy tốt nhất cuộc đời mình. Thế nhưng một số trong 
chúng ta lại chọn sự phàn nàn và quy gán mọi nỗi khốn khổ của 
mình cho bất cứ ai hay bất cứ cái gì khác, còn mình thì vô can” 
(Ernest L. Tan). 

Khi nói với các linh mục tương lai về sự liêm chính, Đức 
Hồng Y Timothy Dolan nói về khả năng nhận trách nhiệm, coi nó là 
trợ giúp cho sự liêm chính: “Khi chúng ta không thể nhận trách 
nhiệm về cuộc đời mình với một thái độ bình thản, khiêm nhường 
và tin tưởng vào Sự Quan Phòng, chúng ta trở thành nham hiểm, 
nhỏ nhen và hận thù, tất cả đều không được phép có đối với một 
người liêm chính. Chúng ta bắt đầu gian lận về nguyên tắc và xác 
tín cao quý, là những gì củng cố vinh dự và cá tính của chúng ta. 
Chúng ta trở thành người hay cáu kỉnh và dễ bị tổn thương, dễ phê 
phán người khác, dễ buồn phiền, và như đứa con nít, cảm thấy ai 
cũng muốn lôi chúng ta ra để gây chuyện”. 
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III. Nếu anh muốn nên hoàn thiện (Mt 19,16-22) 

Bấy giờ có một người đến thưa 
Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm 
điều gì tốt để được hưởng sự sống đời 
đời?" 

Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về 
điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà 
thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy 
giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn 
nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được 
giết người. Ngươi không được ngoại tình. 
Ngươi không được trộm cắp. Ngươi 
không được làm chứng gian. Ngươi phải 
thờ cha kính mẹ" và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính 
mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân 
giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh 
muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho 
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo 
tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có 
nhiều của cải. 

IV. Đứng lên kiến tạo cuộc đời 

 Phần nhiều trong chúng ta đều có thái độ băn khoăn của 
người thanh niên trong bài Tin Mừng; băn khoăn phải làm gì để 
đạt được điều cao đẹp. Có lẽ chúng ta đã làm điều gì đó như người 
thanh niên đã làm chỉ để xoa dịu lương tâm của mình chứ không 
dám đối mặt với thách thức mà Đức Giêsu đặt ra. Chúng ta bị trói 
buộc trong điều gì đó đại loại như của cải, danh giá, tiện nghi, 
bằng cấp... khiến ta không thể vươn tới một sự trưởng thành đích 
thực trong Đức Kitô, tràn đầy tình yêu đến mức hy sinh chính bản 
thân. Tiến sĩ William Barclay nói sự giàu sang có ba tác động tiêu 
cực trên nhân sinh quan của con người: cổ vũ cho sự độc lập giả 
tạo, ràng buộc con người với thế gian này và có khuynh hướng 
khiến người ta vị kỷ. Chú giải đoạn này ông viết: “Đi theo Chúa 
Cứu Thế đồng nghĩa với phục vụ cách nhân hậu, hào hiệp những 
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người mà Chúa đã chết cho họ.” Khi bám víu vào điều gì, thái độ 
đó không phải là tội lỗi cho bằng là hiểm họa. Nó không cho phép 
con người lớn lên và đạt được tình yêu đích thực, có được kho tàng 
trên trời mà Thiên Chúa muốn ban cho kẻ dám bán tất cả và đem 
cho người nghèo. 

Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta nghị lực bên trong để 
chúng vươn tới chứ không phải để phiền trách người, than thở với 
đời và làm tổn thương mình. Ai có thể cứu chúng ta ra khỏi nỗi 
phiền hà, làm cho ta lớn lên nếu không phải là chính mình. Ơn của 
Chúa đủ để chúng ta vươn tới sự trưởng thành, nên người và hơn 
nữa để nên thánh. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của ta, 
vậy tại sao chúng ta không thể tha thứ cho chính mình và cho tha 
nhân để làm cho niềm vui thiêng liêng dạt dào trong ta và các mối 
quan hệ. Sự thay đổi không bắt đầu từ bên ngoài nhưng phát xuất 
từ lòng mỗi người. 

“Không ai có thể thay đổi chúng ta trừ phi chúng ta muốn 
thay đổi. Không ai có thể dạy chúng ta trừ phi chúng ta khao khát 
muốn học. Không ai có thể lớn lên thay cho chúng ta. Lớn lên hay 
khựng lại, điều đó tùy thuộc vào quyết định của riêng mỗi người” 
(Ernest L. Tan). 

Không đối diện và đương đầu với sự thật về chính bản thân 
mình, không bao giờ chúng ta có thể biết được sự thật về Thiên 
Chúa. Làm sao cá nhân có thể biết được Thánh ý Chúa khi mà 
chính mình không dám đón nhận sự thật về chính mình và sự thật 
nơi tha nhân. Thánh Cả Giuse đã nêu gương sáng cho chúng ta về 
khả năng đón nhận sự thật; Ngài đã đón nhận sự thật đang diễn ra 
nơi Đức Maria và nhận lãnh trách nhiệm. 

V. Đề tài suy niệm và cầu nguyện  

 1. Những khẳng định của Thánh Kinh và đạo lý của Hội 
Thánh về hỏa ngục là lời kêu gọi lãnh trách nhiệm qua đó con 
người phải sử dụng tự do của mình liên quan đến số phận muôn 
đời của mình; đồng thời là lời kêu gọi khẩn thiết phải hối cải: “Hãy 
qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường rộng thì đưa tới diệt 
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vong, mà nhiều người lại đi qua đó; còn cửa hẹp và đường hẹp thì 
đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14) : 

“Vì chúng ta không biết ngày và giờ, nên theo lời Chúa dạy, 
chúng ta luôn phải tỉnh thức, để khi dòng đời độc nhất của sự sống 
trần thế của chúng ta chấm dứt, chúng ta xứng đáng vào dự tiệc 
cưới với Người và được liệt kê vào số người được chúc phúc (x.Mt 
25,31-46), kẻo cũng như những tôi tớ xấu xa và lười biếng (x.Mt 
25,26) chúng ta được lệnh phải vào lửa muôn đời (x.Mt 25,41), 
vào chốn tối tăm bên ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng” (LG 48), 
(SGL 1036). 

2. Việc xưng tội (cáo mình), ngay trên bình diện thuần nhân 
loại, giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta giao hòa với người 
khác cách dễ dàng hơn. Qua việc xưng tội, con người nhìn thẳng 
vào tội lỗi mình đã phạm, nhận lấy trách nhiệm về các tội đấy và 
từ đó một lần nữa mở lòng cho Thiên Chúa và cho sự hiệp thông 
với Hội Thánh để có thể có một tương lai mới. (SGL 1455) 

3. Cha Bruno Ferrero viết: “Ngày nay, người ta ít biết xưng 
tội hơn; bởi vậy người ta ít biết tha thứ hơn. Chúng ta hãy luôn 
luôn nhớ đến dụ ngôn trong Tin Mừng về hai người mắc nợ và lời 
Kinh Lạy Cha ta đọc hằng ngày: Xin tha nợ chúng con, như chúng 
con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Người ta chỉ biết xót thương khi 
người ta nhận được hay học được nó nơi tha nhân và nơi Thiên 
Chúa. 

4. “Khiêm nhường chống lại thất vọng” (Thomas Merton). 

VI. Tự vấn lương tâm (Ernest L. Tan) 

 Tôi có thường xuyên phiền trách người khác, phiền trách số 
phận, phiền trách Thiên Chúa về những điều này điều nọ xảy ra 
trong cuộc đời mình không? 

 Tôi có đổ tội cho người khác, và tự miễn cho mình khỏi nhận 
trách nhiệm về cuộc đời mình không? 

 Tôi thực sự cảm thấy mình có nghị lực và tự do để nhận lãnh 
trách nhiệm về đời mình và lèo lái lại cuộc đời mình cho đúng 
hướng? 
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VII. Câu hỏi gợi ý hội thảo 

 1. Anh chị hãy đóng góp thêm ý tưởng của mình về vấn đề 
trưởng thành nhân cách và thay đổi: “Không ai có thể thay đổi 
chúng ta trừ phi chúng ta muốn thay đổi. Không ai có thể dạy 
chúng ta trừ phi chúng ta khao khát muốn học. Không ai có thể lớn 
lên thay cho chúng ta. Lớn lên hay khựng lại, điều đó tùy thuộc 
vào quyết định của riêng mỗi người” (Ernest L. Tan). 

 2. Nữ tiến sĩ Harriet Lerner viết: “Để thay đổi, cần có can 
đảm; nhưng sự thất bại trong nỗ lực thay đổi không hề có nghĩa 
rằng do thiếu can đảm. Phụ nữ chúng ta rất dễ tự trách mình – và 
rất dễ bị người khác trách – nếu chúng ta không tạo ra được sự 
thay đổi mà chính mình mong muốn hoặc do kẻ khác khuyến giục 
mình.” Theo anh chị, sự thay đổi và sự can đảm mang lại ý nghĩa 
gì cho đời sống người Kitô hữu? 

 3. Linh mục Richard P. Vaughan cho 
biết: “Tâm trí con người có thể nghĩ ra nhiều 
cách để tránh thoát khỏi những gì mình 
không thể chịu đựng được. Khi chúng ta 
không thể đối mặt với những căng thẳng có 
tính đe dọa mình, đôi khi chúng ta vận dụng 
các mánh lới tự vệ.” Tính tự vệ làm cản trở 
tiến trình thay đổi như thế nào? 

 4. Nữ văn sĩ Eleanor Rooesvelt nói 
rằng: “Không ai có thể làm bạn cảm thấy 
mình thấp kém mà không có sự đồng ý của 
bạn.” Làm thế nào để bạn có thể vượt qua 
mặc cảm tự ti để có thể vươn lên? 

 5. Bạn có những ý tưởng gì về câu nói 
của William James: “Đây là những lời cuối cùng tôi dành cho các 
bạn: Đừng sợ cuộc sống. Hãy tin rằng cuộc sống này đáng sống và 
niềm tin của bạn sẽ giúp tạo ra hiện thực đó.”?   
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BƯỚC II: NỖ LỰC ĐẦU TƯ CHÍNH MÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN 

 

 

 

I. Dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý (Mt 13,44-46)  

"Nước Trời giống như chuyện kho 
báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia 
gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui 
mừng đi bán tất cả những gì mình có mà 
mua thửa ruộng ấy."Nước Trời lại cũng 
giống như chuyện một thương gia đi tìm 
ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, 
ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có 
mà mua viên ngọc ấy. 

II. Muốn chiếm hữu điều cao quý 

phải đầu tư chính mình 

 Những gì cao quý và đem lại niềm 
vui đều đòi hỏi con người phải hy sinh mới có thể có hay chiếm 
hữu được. Hai hình ảnh kho báu và viên ngọc quý đòi hỏi người ta 
phải bán tất cả những gì mình có để mà mua. Tác giả Thomson kể 
rằng có nhiều người sinh sống bẳng nghề đi tìm các kho tàng chôn 
giấu thời Alexander Đại Đế, có người vui mừng đến nỗi khi mới bắt 
gặp chỉ một đồng tiền bằng vàng thôi đã ngã ra bất tỉnh (William 
Barclay). Sự đầu tư cho cuộc sống của người tín hữu là một hành 
động đòi hỏi phải làm liên tục, làm đi làm lại mãi. Sự thăng tiến về 
đời sống thiêng liêng cũng như về đời sống nhân bản cứ đòi hỏi 
người ta phải bắt đầu không ngừng. Hướng đi thì quan trọng hơn 
tốc độ đi (Stephen R.Covey). 

BƯỚC II: 

NỖ LỰC ĐẦU TƯ CHÍNH MÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN 
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  “Con đường của sự 
trọn hảo phải đi qua thập giá. 
Không thể có sự thánh thiện, 
nếu không có sự từ bỏ và cuộc 
chiến đấu thiêng liêng. Sự tiến 
bộ về đời sống thiêng liêng 
bao hàm sự khổ chế và hy 
sinh hãm mình, là những điều 
từng bước dẫn tới việc sống 
trong bình an và hoan lạc của 
các mối phúc” (SGL 2015). 

 Con người lớn lên và 
trưởng thành hơn chủ yếu là 
nhờ ở sự đầu tư chính mình 
(self-investment). Người ta có 
thể đầu tư chính mình tùy vào 
công việc họ đang đảm nhận 
để mở rộng tầm nhìn của 
mình về con người và về thế 

giới xung quanh. Đó có thể là cơ hội để mở rộng mối tương quan 
với người khác, để phát triển kỹ năng chuyên môn, để bộc lộ tâm 
tư tình cảm của mình, để trải nghiệm cách ứng xử mới, để dấn 
thân cho một lý tưởng, để có những quyết định chín chắn cho sự 
trưởng thành v.v... Tóm lại, chúng ta đầu tư cuộc đời cho một nền 
văn minh tình thương và sự sống. Có mở rộng chính mình, người 
ta mới chui ra khỏi cái vỏ kén để hóa thân thành con bướm, để loại 
bỏ những tấm bản đồ xưa cũ vẫn dùng để hướng dẫn đời mình đi 
vào một đời sống tràn đầy niềm vui và yêu thương. Scott Peck nói 
rằng: “Khi ta mở rộng bản ngã mình ra, khi ta bước thêm một 
bước hay lội bộ thêm một dặm, ta đang làm ngược lại bản năng ù 
lì lười biếng hay tính nhát sợ của mình.” Đức thánh cha Phanxicô 
nói: “Yêu thương đưa chúng ta ra khỏi chính mình” (AL 95). 

 Sẵn lòng nhận thách đố của cuộc sống phải là thái độ của 
người sẵn sàng để làm cho mình được lớn lên, được trưởng thành. 
Tướng Ban Siêu đời nhà Hán nói rằng: “Không vào hang hùm sao 
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bắt được cọp con.” Thái độ tự vệ làm cho con người khựng lại và 
đánh mất đi rất nhiều kinh nghiệm mới mẻ để lớn lên, để đạt được 
điều cao quý là khám phá ra được sự thật về chính mình, về người 
khác và về Thiên Chúa. Giáo sư Leo Buscaglia nói thật chí lý: “Các 
mối quan hệ rất cần thiết, bởi vì nếu không có các mối quan hệ, 
bạn sẽ cô đơn, khép kín và đánh mất chính bản ngã của mình. Và 
dấu hiệu tốt nhất cho biết tình trạng lành mạnh ít hay nhiều của 
bạn trong tư cách là con người, đó là cứ xem thử bạn có bao nhiêu 
các mối quan hệ vững bền, giàu ý nghĩa và sâu sắc” (Earnest L. 
Tan). 

Sự an phận thủ thường trong cái kén là sự an toàn giả tạo, 
không chấp nhận thương tổn để lột xác, con người không thể lớn 
lên, không thể làm mới mình trong những thay đổi. Cung cách ứng 
xử của người cầu tiến biết đón nhận những thương tổn như sự làm 
mới lại đời sống của mình hầu giúp mình có một đời sống viên mãn 
trong ơn gọi làm người và làm con Chúa. Họ không sợ phải liều 
thân để làm cho mình được thăng tiến về mọi mặt. Sự khôn ngoan 
sẽ cho biết đâu là những giới hạn trong con người của họ và 
những mối đe dọa thật sự từ phía bên ngoài. Chỉ có những con 
người có tâm hồn cao thượng mới dám liều mình để dấn thân cho 
một lý tưởng, để sống hết mình cho lý tưởng. Joseph Fletcher đã 
nói: “Tình yêu tự do là một lý tưởng. Đáng tiếc, chỉ rất ít người có 
cái khả năng lý tưởng này”. 

Samson dùng tay không xé nó ra như xé một con dê con 
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Trong quyển Risking - Dám Liều, David Viscott đã cô đọng 
những điều vừa nói ở trên như sau: “Việc bạn chấp nhận mạo 
hiểm sẽ tuỳ thuộc vào mẫu người mà bạn phác hoạ cho bạn. Nếu 
bạn đi trong cuộc đời mà không có một lý tưởng nào, thì hầu như 
không một sự mạo hiểm nào có thể đem lại cho bạn niềm vui bền 
vững. Những mạo hiểm đáng chấp nhận là những mạo hiểm có thể 
giúp bạn tạo lập một cuộc đời tốt nhất cho chính bạn.” Và ông kết 
thúc bằng ghi nhận sâu sắc này: “Đằng sau mọi sự mạo hiểm đều 
có một cuộc sống đáng mạo hiểm để đổi lấy” (Scotte Peck). 

Trong cuộc sống, biết bao cơ hội có thể để ta lớn lên mà ta 
đã khước từ hay bị tước mất chỉ vì sợ hãi: “Sợ con người, sợ sống, 
sợ chết, sợ cả nỗi sợ của mình, sợ đủ thứ” (André Frossard)… Đời 
sống chúng ta rất có thể đã tiến xa lắm rồi nếu sự sợ hãi đã không 
như kỳ đà cản mũi trên lối ta đi. 

“Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Gioan 
16,33). Dựa vào sự chiến thắng của Chúa Kitô, chúng ta có lý để 
không còn sợ hãi bất cứ điều gì kể cả sự chết. Chúng ta có thể lèo 
lái con thuyền băng qua bão tố cuộc đời khi chúng ta có niềm tin 
vào chính mình, vào người khác và vào Thiên Chúa. “Non abbiate 
paura! – Anh chị em đừng sợ!” là lời của Đức Kitô. Thánh Gioan 
Phaolô II đã để lại âm hưởng của lời đó trong lòng Hội Thánh cũng 
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như trong lòng nhiều người khi khởi đầu triều Giáo Hoàng của 
Ngài. 

Niềm tin vào Đức Kitô cho chúng ta có biết bao nhiêu những 
đồng chí đang cùng đồng hành với mình để lớn lên. Họ là những 
đồng minh giúp mình trong cuộc chiến đấu cho chân thiện mỹ. Họ 
là quà tặng nhưng không của và trong Đức Kitô. Sức mạnh của 
Đức Kitô phục sinh sẽ làm cho cái tôi được Thiên Chúa sáng tạo 
tiến tới cái tôi được Thiên Chúa cứu độ; một cái tôi tràn đầy Thánh 
Thần của Đức Kitô. Họ sẽ giống như các Tông đồ sau ngày lễ Ngũ 
Tuần không còn sợ hãi nữa. 

III. Đề tài suy niệm và cầu nguyện 

- “Thật, Thầy bảo thật anh 
em, nếu hạt lúa gieo vào 
lòng đất không chết đi, 
thì nó vẫn trơ trọi một 
mình; còn nếu chết đi, nó 
mới sinh được nhiều hạt 
khác” (Gioan 12, 24).  

-  “Trong tình yêu không 
có sợ hãi; trái lại, tình 
yêu hoàn hảo loại trừ sợ 
hãi, vì sợ hãi gắn liền tới 
hình phạt và ai sợ hãi thì 
không đạt tới tình yêu 
hoàn hảo” (1 Gioan 
4,18). 

- Qua các dụ ngôn, Chúa 
Giêsu kêu mời người ta 
vào dự tiệc Nước Trời, 
nhưng Người cũng đòi 
phải có một lựa chọn tận 
căn: để đạt tới Nước Trời, cần phải cho đi mọi sự; lời nói suông 
không đủ, cần phải có việc làm. (SGL 456) 
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-  “Sợ hãi là cố gắng dùng ảo tưởng để thay đổi hiện thực” 
(Menis Yousry). 

- “Lòng can đảm là nỗi sợ hãi đi đúng hướng” (Patrick White). 

- “Sự sợ hãi nảy sinh khi có sự né tránh hiện thực, khi có sự trốn 
chạy; khi đó bản thân sự trốn chạy là nỗi sợ hãi.” (Jiddu 
Krishnamurti). 

IV. Câu hỏi suy tư và thảo luận 

1. Thánh Grêgôriô Nyssênô 
nói rằng: “Ai trèo lên, người 
đó không ngừng từ bắt đầu 
này tiếp sau bắt đầu kia, 
qua những bắt đầu không 
chấm dứt. Người đó không 
bao giờ ngừng ao ước điều 
người đó đã biết rồi” (SGL 
2015). Kinh nghiệm của anh 
chị về sự bắt đầu này như 
thế nào? 

2. Scott Peck đã định nghĩa: 
“Tình yêu là ý chí mở rộng 
bản ngã ra để cho chính 
mình hay người khác được 
trưởng thành hơn về mặt 
tinh thần.” Khi tinh thần anh 
chị sa sút vì những nỗi đau 
riêng tư, anh chị thường 
làm gì để ra khỏi sự sa sút 
đó? 

3. Michael E. Cavanagh nói: “Lo âu và chán nản là hai tâm trạng 
phổ biến nhất nơi những người khủng hoảng” (x. Richard P. 
Vaughan). Hai tâm trạng ấy cản trở sự trưởng thành của ta ra sao? 
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BƯỚC III: EPPHATHA! - HÃY MỞ RA! 

 

 

I. Chúa chữa lành kẻ câm điếc (Mc 7,31-37) 

   Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua 
ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền 
Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa 
điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin 
Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh 
ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai 
anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi 
anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một 
tiếng và nói: "Epphatha", nghĩa là: Hãy mở 
ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị 
buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Ðức Giêsu 
truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người 
càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sự kinh ngạc, và 
nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe 
được, và kẻ câm nói được." 

II. Mở rộng bản ngã 

Tội lỗi và sự chết đã đóng kín con người lại trong bóng tối. 
Qua những tác động chữa bệnh, cầu nguyện và ra lệnh, tai và 
miệng người bệnh mở ra nói được rõ ràng. Việc lạ lùng này cho 
thấy Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến trần gian vì mục đích cứu 
độ. Những việc lạ lùng này là dấu chỉ và biểu tượng cho công cuộc 
giải thoát mà Chúa Kitô mang đến. Dân chúng đã nhận ra việc tốt 
đẹp mà Đức Giêsu đã làm là việc của Thiên Chúa. Như vậy Đức 
Giêsu là Đấng đang thực hiện một công cuộc sáng tạo mới, việc 
cứu độ thọ tạo đã hư mất vì tội lỗi để đem lại vẻ đẹp mà Thiên 
Chúa đã ban thuở ban đầu. 

Trong tiến trình tiến đến một đời sống tràn đầy, chúng ta 
cũng được Chúa Kitô mời gọi hãy mở ra. Chúng ta mở ra qua việc 

BƯỚC III: 

EPPHATHA! - HÃY MỞ RA! 
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chia sẻ chính mình và mở rộng bản ngã mình ra để giúp mình cũng 
như người khác được trưởng thành. Chỉ khi mở rộng bản ngã của 
mình ra người ta mới tiến đến một tình yêu đích thực.  

Lý thuyết về sự trưởng thành tinh thần của tiến sĩ Scott 
Peck có thể được tóm lược như sau: Mỗi người có hai bản ngã – 
một bản ngã bệnh hoạn, cố hữu và một bản ngã lành mạnh. Tiến 
trình trưởng thành lành mạnh đòi buộc con người chiến đấu chống 
lại và loại bỏ bản năng ù lì, lười biếng, nhát sợ của bản ngã bệnh 
hoạn, cố hữu. Trên con đường nên thánh, con đường tiến đến tình 
yêu đích thực để phong phú, kiện toàn hay làm sung mãn bản ngã, 
việc mở rộng bản ngã là một việc làm bắt buộc. Dù cho cá thể tính 
có tính cố định, giới hạn của vành đai bản ngã cần có sự can đảm 
để loại bỏ, tu bổ và nới rộng ra để ta tiến tới một bản ngã mới và 
khác. Như thế, tình yêu đích thực đòi con người không ngừng phải 
can đảm thay đổi. 

 Làm người một cách say mê và là một người say mê tương 
lai chỉ khi con người có tình yêu đích thực. Tiến trình lớn lên và 
trưởng thành đòi hỏi chúng ta phải mở ra, phải phá vỡ vành đai 
bản ngã là những gì đang làm cho cá nhân cảm thấy an toàn, một 
sự an toàn trong cô đơn khép kín để tiến tới một bản ngã lành 
mạnh và vươn tới bản ngã thần linh là chính Thiên Chúa. Tư tưởng 
này nhắc chúng ta nhớ tới cha Teilhard de Chardin khi ngài nói đến 
một Đức Kitô luôn luôn lớn hơn (Marcel Neusch & Bruno Chenu). 
“Chúa đã đến – Maranatha.” Chỉ khi ta biết mở lòng ra trước lời 
kêu mời của Đức Kitô "Hãy mở ra - Epphatha!" thì chính Đức Kitô 
sẽ đáp lại lời "Lạy Chúa! Xin hãy đến – Marana tha!" (Kh 22,20) 
của lòng ta. “Lạy Chúa Giêsu! Xin hãy đến và nắm lấy đời sống con 
vào trong sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa” (Joseph 
Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI). 

III. Cởi mở bằng cách chia sẻ chính mình  

Cởi mở là đem con người của mình ra khỏi chính mình. Đó 
là một sự mạo hiểm, là “chết ở trong lòng” (Xuân Diệu) không phải 
một ít mà là rất nhiều để làm cho mình được lớn lên. Cảm giác đó 
làm cho không ít người lo sợ; và theo bản năng tự vệ họ thu mình 
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lại trong vỏ ốc. “Không ai bị ép buộc cởi mở. Nhưng vì cởi mở là 
điều kiện tất yếu cho sự lành mạnh tâm lý và tâm linh của chúng 
ta, nên tôi đang muốn khích lệ họ mà thôi” (Earnest L. Tan).  

Không phải với ai chúng ta cũng có thể chia sẻ và phơi trần 
cõi thâm sâu nơi bản ngã nhưng điều thật cần thiết cho những ai 
làm cho chúng ta được lớn lên, những ai ta tín nhiệm, những ai 
giúp củng cố con người nội tâm của mình. Ngược lại với sự cởi mở, 
“thói thích thổ lộ tâm tình chỉ làm sức mạnh tinh thần bị tản mác 
và lãng phí” (Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền), làm cho đức dũng hao mòn. 
Sự sợ sệt và khoe khoang đều làm cho tiến trình trưởng thành bị 
khựng lại. Sự thất tín có thể làm cho chúng ta bất tín nhiệm, cho 
dù sự rủi ro có thể xảy ra nhưng chúng ta phải vì sự trưởng thành 
của mình chứ không phải sự ấu trĩ của kẻ thất tín hay kẻ ác ý 
“khẩu Phật tâm xà”. 

IV. Thay đổi góc nhìn hay thay đổi tâm cảnh của mình  

Hiện tượng luận (phenomenology) của triết gia Emund 
Husserl (1859 - 1938) nói về tính chủ quan của chủ thể với nội 
dung: Mỗi cá nhân chỉ quan tâm đến những hiện tượng có ý nghĩa, 
có liên quan đến cuộc sống cụ thể của cái Tôi, đến sự sống và sự 
chết của chính cái Tôi. Mỗi người nhìn thấy các thực tại chung 
quanh theo nhãn giới của mình. Ý thức của mình hướng về bản 
thân, về tâm tư, tình cảm, tâm hồn, trạng thái tâm lý, tâm tính của 
cái tôi. 

Earnest L. Tan cho rằng: “Tương tự như những miếng da 
che mắt ngựa, tất cả chúng ta đều có những tâm cảnh về chính 
mình, về người khác, về thế giới và về Thiên Chúa. Chúng ta có 
những tâm cảnh – những cảm nhận, những quan điểm, những thái 
độ – về hầu như mọi sự. Và cũng giống như những miếng da che 
mắt ngựa, nếu chúng ta không cẩn thận, tâm cảnh của chúng ta 
có thể che mắt mình, không cho phép mình nhìn thấy những thực 
tại mới và tước khỏi mình khả năng học hỏi thêm”. 

Với nhận thức đó, chúng ta phải phá bỏ những rào cản của 
sự trưởng thành nơi những tâm cảnh đang tồn tại của mình hầu 
giúp ta tiếp cận sự vật cách ngạc nhiên, mới mẻ, đúng đắn, sáng 
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tạo và hữu ích. Chúng ta tiếp cận sự vật qua ngũ quan của mình 
nhưng trên hết vẫn là qua tâm trí đã được đổi mới hay khao khát 
biến đổi của mình.  

Với cái lăng kính mới này, con người ta sẽ không ngừng “ôn 
cố nhi tri tân.” Sự vật cũ nhưng cái nhìn đã thay đổi nơi con người 
biết cởi mở. Mọi kinh nghiệm đều là cơ hội tốt để người cởi mở học 
hỏi và nắm bắt được sự thực nơi con người, nơi sự vật và cả nơi 
Thiên Chúa nữa. “Nếu ta không cởi mở, tâm cảnh của mình có thể 
tước mất của mình mọi kinh nghiệm mới và mọi nhận thức mới gắn 
liền với các kinh nghiệm ấy” (Earnest L. Tan). 

Sự thay đổi cách nhìn sẽ không chỉ giúp chúng ta khám phá 
ra sự thật nhưng còn đem lại sự quân bình tâm lý. Chính tâm cảnh 
của con người giúp chúng ta có thể hiểu vì sao những kẻ khủng bố 
không thể nhìn người và nhìn đời một cách thoải mái và nhân ái. 
Kết quả họ đã hủy diệt sự sống không những của người khác mà 
còn của chính mình. Việc thay đổi cái nhìn là một việc khó nhưng 
đó là một hành động để không ngừng tiến tới một sự trưởng thành 
và một sự sống viên mãn. 

V. Cởi mở để vươn ra 

Vành đai bản ngã làm cho chúng ta nghĩ mình có những ý 
niệm và khả năng nào đó khiến cho chúng ta dừng lại nơi đó như 
một sự dễ chịu dịu dàng. Ít khi chúng ta dám hành động vượt ra 
khỏi ranh giới của nó để mở rộng tầm nhận thức về tiềm năng của 
bản thân mình. Đó là điều mà cha John Powell gọi là sự vươn ra 
khỏi bản ngã. Sự vươn ra thách đố chúng ta làm điều gì đó đúng 
đắn và hợp lý, nhưng từ điều đó chúng ta lại luôn bị chần chừ bởi 
không dám vươn ra khỏi vùng dễ chịu để giải phóng các tiềm năng 
nơi mình. 

Chỉ trong thực hành mà chúng ta có thể mở rộng nhận thức, 
khơi dậy tiềm năng và phá vỡ cái không dễ chịu vẫn bao bọc bản 
ngã chúng ta. Những người thành công trong mọi lãnh vực là 
những người luôn biết sẵn sàng để vươn ra bất chấp sự khó chịu 
đến từ trong mình hay từ ngoại cảnh. Các khả năng không tự động 
phát triển. Các tiềm năng không thể thức giấc nếu không có gì 
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động chạm đến nó. Câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”, “Có 
chí làm quan có gan làm giàu” hẳn có một giá trị thực tiễn.  

Có nhiều lãnh vực chúng ta có thể vươn ra. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng phải tính đến quyền lợi và trách nhiệm của mình để 
biết lựa chọn những lãnh vực phù hợp và thực tiễn. Như một linh 
mục bạn Earnest L. Tan nói: “Một chiếc xe có thắng thì an toàn 
hơn nhiều so với một chiếc xe không thắng!”. 

VI. Đề tài suy niệm và cầu nguyện 

- Tin Mừng theo thánh Gioan 12,1-8: …Cô Maria lấy một cân dầu 
thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Ðức Giêsu, rồi 
lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ 
của Ðức Giêsu là Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: "Sao 
lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người 
nghèo?"…  

-  Tiến sĩ William Barclay (1907 - 1978) chú giải về đoạn Tin 
Mừng này như sau: “Chúng ta thấy cách nhìn của một người có 
thể bị méo mó, sai lệch như thế nào. Giuđa đang chứng kiến 
một hành động cao quý bày tỏ tình yêu thương nhưng lại đánh 
giá là sự phung phí của cải. Ông là người cay cú, nên nhìn mọi 
việc bằng đôi mắt cay cú của mình. Cái nhìn của một người tùy 
thuộc vào nội tâm người ấy, người như thế nào thì nhìn thấy sự 
việc như thế ấy. Khi yêu ai, chẳng thấy người ấy có sai lầm, 
khuyết điểm gì; nhưng khi ghét người nào, ta có thể suy diễn 
lệch lạc cả những hành vi đẹp đẽ nhất của người ấy. Nếu có 
đầu óc méo mó, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi sự một cách méo 
mó. Nếu chúng ta thấy mình hay chỉ trích người khác và gán 
cho họ những động cơ thấp hèn, hãy tạm dừng việc tra xét 
thiên hạ, bắt đầu tự tra xét chính mình”. 

- Ðức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: "Nếu các 
ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các 
ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông" (Ga 8,31-
32).  



32 
 

- Henry Ford nói rằng: “Thất bại 
chỉ là cơ hội để bắt đầu lại, lần 
này thông minh hơn.” 

- William Black đã viết: “Con 
người không thể chịu được quá 
nhiều sự thật.” 

VII. Câu hỏi hội thảo – chia sẻ 

1. Kinh nghiệm của bác sĩ Scott Peck cho biết: “Nói dối, 
trong hầu hết mọi trường hợp, đều nhằm né tránh sự phiền toái 
mà đáng ra người ta phải đón nhận và do đó hoa quả của nói dối 
là sự suy nhược tâm thần.” Theo anh chị đâu là nguyên nhân của 
sự nói dối? Đâu là những tai hại của sự nói dối trong tiến trình làm 
cho con người được trưởng thành?  

2. Earnest L. Tan viết: “Sự cởi mở là khả năng đập vỡ tâm 
cảnh đang tồn tại của ta và cho phép ta kinh nghiệm mọi điều mới, 
để đạt được những hiểu biết mới, để học lại những điều vốn đã 
quên và để đào thải những nhận hiểu sai lầm.” Theo anh chị, 
những phương thế nào có thể giúp mình phá vỡ những tâm cảnh 
đang vây bọc để làm cho mình được thành nhân và nên thánh? 

3. Tiến sĩ Wayne W. Dyer, một chuyên gia về lĩnh vực phát 
triển bản thân nói: “Khi bạn thay đổi cách nhìn của mình về các sự 
vật, sự việc thì cái bạn nhìn sẽ thay đổi.” Bạn nghĩ mình cần thay 
đổi cách nhìn về những vấn đề gì? 

4. Tâm lý gia Carl Jung nói rằng: “Tầm nhìn của bạn sẽ trở 
nên rõ ràng hơn khi bạn nhìn vào trong trái tim bạn. Ai nhìn ra 
ngoài, người đó mơ; ai nhìn vào bên trong, người đó tỉnh.” Theo 
bạn, đâu là những điều cản trở tầm nhìn của chúng ta về ý nghĩa 
cuộc sống hiện tại? 

5. Tiến sĩ Menis Yousry viết rằng: “Tình yêu thực sự dành 
cho bản thân cho phép chúng ta chấp nhận nỗi đau khổ và sợ hãi 
bằng sự cảm thông.” Theo bạn, sự cảm thông cần thiết như thế 
nào trong việc hình thành nên một tâm lý quân bình?  
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BƯỚC IV: THÀNH THỰC BIẾN ĐỔI NỘI TÂM 

 

 

I. Cần có lương tâm trong sạch và ý ngay lành (Mt 15,1-20) 

Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ 
Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi 
phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng 
bữa?” Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền 
thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, 
Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa 
cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với 
cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm 
dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa.” 
Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời 
Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaia thật đã nói 
tiên tri đúng về các ông rằng: Dân này kính Ta bằng môi bằng 
miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì 
cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 

BƯỚC IV: 

THÀNH THỰC BIẾN ĐỔI NỘI TÂM 
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Sau đó, Ðức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: "Xin nghe đây 
và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô 
uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô 
uế". 

Bấy giờ các môn đệ đến gần Ðức Giêsu mà thưa rằng: 
"Thầy có biết không? Những người Pharisêu đã vấp phạm khi nghe 
Thầy nói lời ấy.” Ðức Giêsu đáp: "Cây nào mà Cha của Thầy, Ðấng 
ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là 
những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù 
xuống hố". 

Ông Phêrô thưa với Người: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cho 
chúng con.” Ðức Giêsu đáp: "Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em 
vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào 
miệng thì xuống bụng, rồi bị thải xuống cầu tiêu sao? Còn những 
cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy 
mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định 
gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm 
chứng gian và vu khống. Ðó mới là những cái làm cho con người ra 
ô uế; còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô 
uế". 

II. Lương tâm trong sạch và ý hướng ngay thẳng 

Thánh Augustinô cho biết: “Nói dối là nói điều sai, với ý định 
đánh lừa kẻ khác” (SGL 2482 – 2486). Sự dối trá hay giả hình cách 
nào đó luôn là một sự đảo lộn giá trị, với chủ tâm phỉnh gạt người 
khác và tự lừa gạt chính mình bằng cái vẻ tốt đẹp bề ngoài. Nó là 
lỗi phạm đến công bằng và bác ái, mầm mống sự chia rẽ và nhiều 
điều xấu xa. Nguyên nhân sâu xa có thể là do sợ hãi hay tính khoe 
khoang, kiêu căng. Giáo huấn của Chúa Giêsu dạy cho ta biết rằng 
cái bên ngoài không quan trọng hơn chính giá trị luân lý trong đời 
sống con người: cần phải có một lương tâm trong sạch và một ý 
hướng ngay thẳng thì con người mới không ra ô uế.  

Earnest L. Tan nói rằng: “Việc chúng ta mang mặt nạ là điều 
tự nhiên, để đánh lừa không chỉ người khác mà nhất là đánh lừa 
chính mình. Những mặt nạ chúng ta mang chắc chắn không phản 



35 
 

ảnh đúng con người thực của chúng ta. Nếu nó thực thì chỉ thực 
trong cái giả hình. Nhưng vì chúng ta sợ sự thực về mình, nên 
chúng ta dùng các mặt nạ để che chắn. Các mặt nạ bảo vệ chúng 
ta, đề phòng người khác nhìn thấy những sự thật mà chính chúng 
ta không thể chấp nhận và không dàn xếp ổn thỏa được”. 

Khi đeo chiếc mặt nạ vào, 
người ta tước mất khỏi chính mình cái 
khả năng và các cảm xúc tự nhiên như 
một phần kinh nghiệm sống của con 
người. Người ta phải gò uốn con người 
của mình theo cái mà mình không có 
để tưởng tượng đến cách người ta 
nghĩ gì hay nói gì về mình. Tại sao lại 
phải sống dựa vào dư luận, vào tiếng 
khen lời chê trong khi mình không 

được là mình một cách thoải mái, mình đang bị thương tổn bên 
trong. Nhu cầu khoe khoang làm xoàng nhân cách. Sống gượng ép 
theo kiểu “bề ngoài cười nụ bề trong khóc thầm” (Nguyễn Du) như 
vậy thì thật là không dễ chịu gì! Muốn khóc thì cứ khóc, kìm nén 
cơn xúc động chỉ làm cho huyết áp cao: “Tình cảm con người được 
bộc lộ ra thì sẽ có lợi hơn nhiều so với cứ chôn chặt nó trong lòng” 
(N.Q. Trung – C.N. Long). 

Tính thành thực tâm lý (psychological honesty) hay đối diện 
với sự thật về chính mình là điều mà nhiều người chúng ta bị thiếu. 
Chúng ta thiếu cái “khả năng đối diện với sự thật về chính mình, cả 
những sự thật tích cực lẫn tiêu cực, cả những điểm mạnh và điểm 
yếu”, khiến chúng ta sẽ thấy có nhu cầu để phải nấp mình sau một 
mặt nạ, xây dựng cho mình một hệ thống phòng thủ đến mất ăn 
mất ngủ.  

Tính thành thực tâm lý chỉ tồn tại nơi những tâm hồn biết 
nhận ra được sự thật về những điều tốt lành nơi mình. Việc nhìn 
nhận các phẩm chất tích cực nơi mình hoàn toàn khác với thái độ 
của kẻ kiêu ngạo. Sự thành thực trong khiêm nhường giúp người 
ta ý thức các khả năng được ban cho mình, biết đảm nhận lấy 
nhân tính và thần tính của mình (Xem SGL 460). Chỉ trong sự an 
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bình nội tâm mà người ta được hòa giải với chính mình và phát huy 
tối đa năng lực của mình để trưởng thành hơn về mặt tâm lý và 
tâm linh. 

 Thái độ cứng cỏi và thô lỗ bên 
ngoài thường chỉ bộc lộ những phẩm chất 
yếu kém bên trong. Người ta có thể dễ 
dàng làm tổn thương người khác chỉ vì 
chúng ta bị thương tổn từ bên trong. Khi 
chẳng thể khẳng định nhân cách hay giá 
trị của mình từ bên trong, người ta tìm 
cách khẳng định nó qua con đường trái 
khuấy bên ngoài.  

 Sự thành thực tâm lý để chống lại 
những mặt nạ và những hệ thống tự vệ 
là điều kiện quyết định để lớn lên. Dũng 

cảm đảm nhận nhân tính của mình là cơ sở nền tảng giúp chúng ta 
tiến tới và giúp thần tính hiển lộ. “Nhân chi sơ tính bản thiện” như 
cội nguồn giúp chúng ta tìm lại chính mình. Trong sự thành thực 
tâm lý, câu tục ngữ sau đây phải là thượng sách: 

“Khôn ngoan chẳng lọ thật thà.  
Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.”  

III. Đề tài suy niệm và cầu nguyện 

1. Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy 
để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại 
không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! 
Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác 
trong con mắt người anh em! (Luca 6,42). 

2. Ngôi Lời đã làm người để làm cho chúng ta được “thông 
phần bản tính Thiên Chúa” (2 Pr l,4): 

 - Thánh Irênê viết: “Chính vì điều này mà Ngôi Lời của 
Thiên Chúa làm người, Đấng là Con Thiên Chúa trở nên Con Người, 
đó là để cho loài người, khi kết hợp với Ngôi Lời của Thiên Chúa và 
nhận quyền làm nghĩa tử, thì được trở nên con cái Thiên Chúa”. 
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 - Thánh Athanasiô 
Alexandrinô viết: “Chính Người đã 
làm người, để chúng ta được trở 
thành những vị thần.”  

 - Thánh Tôma Aquinô viết: 
“Con Một Thiên Chúa, bởi muốn 
cho chúng ta được tham dự vào 
thần tính của Người, nên đã mang 
lấy bản tính của chúng ta, để 
Đấng đã làm người, làm cho người 
ta trở thành những vị thần.” (SGL 
460) 

3. Chúa Giêsu dạy các môn 
đệ phải tuyệt đối yêu mến chân lý: 

“Trong lời nói của anh em, hễ „có‟ thì phải nói „có‟, „không‟ thì phải 
nói „không‟” (Mt 5, 37). (SGL 2466) 

4. Tiến sĩ Menis Yousry viết: “Lớp bảo vệ là một tấm mặt nạ 
che giấu con người thật của chúng ta bằng con người mà chúng ta 
nghĩ là bản thân mình. Khi chúng ta mang mặt nạ quá lâu, chúng 
ta không còn phân biệt được sự khác nhau giữa tấm mặt nạ và con 
người thật của mình.” 

IV. Tự vấn lương tâm (Earnest L. Tan) 

“Bạn hãy nhìn lại cuộc sống của bạn và kiểm tra các mặt nạ 
và các hệ thống tự vệ: Bạn đã bám chặt vào chúng đến mức nào? 
Bạn đã sử dụng loại mặt nạ nào? Một con người tử tế ? Một anh 
hề? Một „người biết hết‟? Và đâu là những sự thực về chính bạn, cả 
tích cực lẫn tiêu cực? Bạn có gặp khó khăn trong việc hòa giải với 
những sự thật nơi mình không – đến nỗi bạn phải tránh né dưới 
một mặt nạ? Bạn có thể làm những gì để hòa giải với những sự 
thật này?”. 
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V. Câu hỏi suy tư và thảo luận 

1. Một nhà trị liệu tâm lý đã 
từng nói với Earnest L. Tan:  “Nếu 
trong đáy lòng mình, bạn xác tín rằng 
bạn tốt, thì bạn sẽ chẳng thấy cần phải 
chứng minh điều đó cho bất cứ ai. Bạn 
cứ thoải mái là chính bạn!.” Mình ra 
sao cứ thể hiện mình ra như vậy, theo 
anh chị điều đó có những ích lợi nào 
cho sự trưởng thành hơn lên về tâm lý, 
tâm linh và đời sống làm chứng cho 
Chúa? 

2. Earnest L. Tan nói: “Tất cả những gì người ta cần là sự 
can đảm để cởi bỏ các mặt nạ và hệ thống tự vệ của mình, để bộc 
lộ chính con người thực của mình ra.” Ta phải làm những gì để 
sống theo sự thật giữa một xã hội có quá nhiều sự giả dối như 
ngày nay? 

3. Anna Quindlen nói rằng: “Điều thật sự khó thực hiện, 
nhưng cũng vô cùng tuyệt vời là dẹp bỏ ý định trở thành mẫu 
người hoàn hảo và bắt đầu sống thật với chính mình.” Theo bạn, 
việc muốn trở thành mẫu người hoàn hảo đã khiến người ta phải 
đeo những chiếc mặt nạ nào? 

4. Một diễn viên hài nói châm biếm như sau: “Phụ nữ luôn 
cưới đàn ông và hy vọng anh ta sẽ thay đổi. Đàn ông luôn cưới 
phụ nữ và hy vọng cô ta sẽ không bao giờ thay đổi.” Theo anh chị, 
sự phiền toái mà phụ nữ thường thấy nơi chồng nhiều hơn là 
chồng thấy nơi vợ là do đâu? 

5. Anh chị hãy nói lên suy nghĩ của mình về các câu nói của 
Nancy Van Pelt: “Một trong những sai lầm tệ hại nhất bạn có thể 
làm là cố gắng xây dựng lại người bạn đời theo kiểu mẫu của riêng 
mình. Bạn sẽ không bao giờ thành công mà chỉ khiến người bạn 
đời đau lòng”. “Bất cứ tình huống nào cũng có thể thay đổi bằng 
cách thay đổi phản ứng của bạn”.  
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BƯỚC V: GIẢI TRỪ CÁC NHÃN HIỆU 

 

 

 

 I. Người Pharisêu và người thu thuế (Lc 18,9-14) 

Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào 
cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người 
lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn 
người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện 
thầm rằng: „Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao 
kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế 
kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần 
mười thu nhập của con.‟ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, 
thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa 
thưa rằng: „Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.‟ Tôi 
nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã 
được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn 
mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." 

BƯỚC V: 

GIẢI TRỪ CÁC NHÃN HIỆU 
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II. Cần phân biệt giữa nhãn hiệu và con người 

Gặp gỡ mỗi người trong chính tính độc đáo của người ấy là 
chứ không phải dựa trên những nhãn hiệu là điều đáng mơ ước 
của mỗi người. Chúng ta dễ dàng nhìn người khác và sự vật với cái 
lăng kính hay tâm cảnh của mình và vì thế chúng ta đã bóp méo 
đối tượng theo cái ý nghĩ của mình. Đó là bệnh yên trí. Sự thức 
tỉnh thật quan trọng để kéo chúng ta ra khỏi giấc ngủ quên trong 
tự mãn như người Pharisêu trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe. 
Nhãn hiệu Pharisêu đã làm ảnh hưởng đến cung cách ứng xử của 
ông ta. Dựa trên kinh nghiệm lệch lạc mình có về mình và về người 
khác, ông ta đã làm méo mó chính mình và có những cái nhìn lệch 
lạc, chụp mũ và quy gán cho người khác. Đó chính là mối nguy của 
việc dán nhãn hiệu.  

 Rabbi Simeon Ben Jochai được ghi nhận đã có lần nói: “Nếu 
chỉ có hai người công bình trên thế gian thì đó là tôi và con trai tôi, 
nếu chỉ có một người công bình thì đó là tôi” (William Barclay). 

Chắc chắn không phải tất cả 
mọi Pharisêu thì đạo đức chân 
thật và mọi người thu thuế thì 
tham lam, bất chính và ngoại 
tình. Đạo đức hay bất lương 
điều đó còn tùy ở mỗi người. 
Người ta không thể khái quát 
hóa hay vơ đũa cả nắm khi 
dán nhãn hiệu cho người khác 
theo kinh nghiệm của mình 
hay nhìn người khác qua cái 
nhãn hiệu của họ. Sự thật về 
một con người hay một sự vật 
nó nằm ở phía ẩn khuất nhiều 
hơn ở những gì lộ diện. Giữa 
nhãn hiệu và con người là hai 
mặt hoàn toàn khác nhau 
không thể đánh đồng.  
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  Earnest L. Tan xác 
định rằng: “Việc giải trừ nhãn 
hiệu là khả năng không cho 
phép các nhãn hiệu hạn định 
kinh nghiệm của chúng ta về 
nhân vị tính của mình và của 
người khác”. 

Người ta có thể là một 
Pharisêu hay một người thu 
thuế nhưng nhân vị tính của 
họ không bị hạn định ở chỗ 
họ chỉ là một Pharisêu hay 
một viên thu thuế. Anh ta có 
thể là một tài xế nhưng 
không phải tất cả mọi tài xế 
đều lăng nhăng. Chị ta là một 
cô giáo hay một nữ tu nhưng 
làm cô giáo hay nữ tu không 
có nghĩa là không còn cái quyền được vui tươi thoải mái. Ông ta là 
một linh mục, nghĩa là chọn một con đường sống để nên thánh 
chứ chưa phải là thánh. Bởi vậy, không thể xem mặt mà bắt hình 
dong rồi cứ dựa vào đó để mà đối xử với họ như cách ta nắm bắt 
hay theo cách nghĩ chủ quan. Mỗi người phải được đối xử như một 
con người dù chỉ là trong ý nghĩ.  

Hiểu vậy, nếu chúng ta muốn được đối xử cách công bằng 
thì “chúng ta có bổn phận phải bộc lộ về mình, cho biết mình muốn 
được hiểu và được đối xử như thế nào” (Earnest L. Tan). Chỉ khi 
nào chúng ta biết mình là ai và có thông tin thật đúng đắn về 
người khác thì chúng ta không dễ bị lẫn lộn giữa nhãn hiệu và con 
người, nhờ vậy dễ có khả năng trao cho nhau lòng kính trọng mà 
mỗi người cần có. Earnest L. Tan có một mong ước không nhỏ: 
“Tôi ước mơ rằng mọi người chúng ta sẽ gặp nhau như sự thật của 
nhau, không cần nấp dưới những nhãn hiệu này nọ nữa.”  
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III. Chuyện vui về nhãn hiệu “Công giáo”, “giáo sư” 

1. Có người kia đến với 
một vị linh mục và thưa: - 
“Thưa Cha, xin cha làm một lễ 
cho con chó của con.” Vị linh 
mục đỏ bừng mặt: - “Ông nói 
gì, làm lễ cho con chó của 
ông?.” Người ấy đáp: - “Nó là 
con chó yêu quý của con. Con 
quý nó lắm và con xin cha 
dâng một lễ cho nó.” Vị linh 
mục bảo: - “Ở đây chúng tôi 
không dâng lễ cho chó. Hay là 
ông thử gặp giáo phái ở dưới 
phố kia xem sao. Hỏi xem họ 
có thể giúp ông chuyện đó 
không.” Người ấy vừa quay ra 
- vừa than thở với vị linh mục: 
- “Buồn quá. Con mến con 
chó ấy lắm. Con định dâng 

một triệu đô la để xin lễ cho nó đấy.” Vị linh mục bảo ông: “Khoan 
đã, sao ông không nói rõ cho tôi biết rằng con chó của ông là Công 
giáo!” (Anthony de Mello). 

2. Một vị giáo sư đang ngồi trên thuyền của ngư ông để 
ngắm cảnh hoàng hôn trên sông. Khi ngư ông đang chèo thuyền, 
vị giáo sư hỏi: “Ông có biết gì về sinh vật học không?.” Ngư ông 
đáp: “Lão chả biết.” Vị giáo sư liền nói: “Thế thì ông đã mất đi một 
phần tư cuộc đời rồi.” Được một khúc sông, vị giáo sư lại hỏi: “Ông 
có biết gì về triết học không?.” Ngư ông đáp lại: “Lão cũng chả 
biết.” Giáo sư nói: “Thế thì ông lại mất đi một phần tư cuộc đời 
nữa rồi.” Được một khúc sông nữa, vị giáo sư lại hỏi: “Ông có biết 
gì về thiên văn học không?.” Ngư ông thành thật đáp: “Lão cũng 
chả biết gì sốt.” Được một lát trời nổi cơn dông, ngư ông vội hỏi: 
“Ngài biết bơi không?.” Vị giáo sư trả lời: “Tôi không biết.” Ngư 
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ông liền nói: “Đời tôi còn một phần tư còn đời ông thì sắp hết đến 
nơi rồi”. 

IV. Đề tài suy niệm và cầu nguyện 

1. “Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như 
có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo 
quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, 
cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và 
nói: "Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này", còn với người nghèo, 
anh em lại nói: "Đứng đó!" hoặc: "Ngồi dưới bệ chân tôi đây!", thì 
anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà 
tâm đó sao?” (Giacôbê 2,1-4). 

2. “Khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện. Chúng ta cầu 
nguyện từ vị trí nào? Từ chỗ cao của tính kiêu căng và ý riêng của 
chúng ta, hay “từ vực thẳm” (Tv 130,1) của một trái tim khiêm 
nhường và thống hối?” (SGL 2559). 

3. “Chúng ta tiêu tốn quá nhiều tâm lực trong cuộc sống của chúng 
ta để đáp ứng cho những nhãn hiệu - những nhãn hiệu của mình 
và những nhãn hiệu của kẻ khác. Chúng ta đồng hóa những nhãn 
hiệu ấy với cái “tôi” của mình: Công giáo và Tin lành là những 
nhãn hiệu thường thấy nhất” (Anthony de Mello). 

4. Năm 1924, Bill chuẩn 
bị đi thi đấu Thế Vận 
Hội ở Paris về môn bơi 
xuồng thì nghe tin vợ 
sắp sinh con. Anh ta 
quyết định ở bên cạnh 
vợ để đón đứa con sẽ 
chào đời với cái tên 
Frank Havens. Năm 
1948, Frank thi đấu tại 
London và đạt huy 

chương bạc. Năm 1952, dưới sự khuyến khích của bố, Frank tham 
dự thi đấu ở Helsinki. Sau khi vượt qua được vận động viên Alfréd 
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Jindra, Frank đã gửi điện tín về cho bố: “Con sẽ trở về nhà với tấm 
huy chương vàng mà lẽ ra cha đã giành được”.  

V. Câu hỏi suy tư và thảo luận 

1. Cha Anthony de Mello cho rằng: “Nếu bạn quyết không đồng 
hóa mình với bất cứ nhãn hiệu nào, phần lớn những lo âu của bạn 
sẽ biến mất.” Đâu là những nỗi phiền toái khi cho mình là người 
quan trọng? 

2. Earnest L. Tan nói rằng: “Chúng ta cần trau dồi một khả năng 
nhạy bén để phân biệt giữa nhãn hiệu và con người. Đành rằng 
các nhãn hiệu là cái rất cần thiết, vì chúng phục vụ cho mục đích 
làm sáng tỏ các chức năng và các mối quan hệ, nhưng không được 
đánh đồng chúng với con người.” Theo anh chị đó là những khả 
năng nào mà chúng ta cần trau dồi?  

3. Linh mục Anthony de Mello nói: “Điều quan trọng là giũ bỏ 
những nhãn hiệu. Như các thiền sư Nhật Bản vẫn nói: „Đừng tìm 
kiếm chân lý; chỉ cần lột bỏ những quan niệm của mình‟.” Theo 
anh chị, quan 
niệm chủ quan 
cản trở tiến 
trình hoán cải 
của mỗi người 
như thế nào? 

4. Tiến sĩ Menis 
Yousry nói 
rằng: “Hãy để 
cho mọi thứ ra 
đi, hãy để yên 
mọi thứ như nó 
vốn có, hãy để cho mọi thứ ùa vào mình là bí quyết sống một cuộc 
sống phong phú và tràn đầy cảm hứng.” Theo bạn, sự thành thật 
tâm lý quan trọng như thế nào đối với chất lượng cuộc sống của cá 
nhân cũng như gia đình? 
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BƯỚC VI: BIẾT PHÂN ĐỊNH KINH NGHIỆM SỐNG 

 

 

I. Cây mà tốt thì quả cũng tốt (Mt 12,33-37) 

 Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, 
vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì 
làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người 
tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ 
kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay: đến Ngày phán 
xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ 
lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án; và cũng tại lời nói của 
anh mà anh sẽ bị kết án.  

II. Khảo sát lòng mình 

Chúng ta chưa khảo sát lòng mình hay thành thực để phản 
tỉnh về đời mình cách đúng đắn. Chúng ta cứ loay hoay trong 
những nỗi khổ không cần thiết do mình tạo ra chỉ bởi không nhận 
ra nguyên nhân của nó. Chỉ khi người ta nhận ra được nguồn cội 
của những nỗi khổ, người ta dễ dàng sống quân bình và hài hòa 
ngay trong con người của mình. Những gì chưa được dàn xếp ổn 
thỏa và chưa có tính thuyết phục từ bên trong sẽ bộc lộ ra ngoài 
dưới nhiều hình thức thái quá hay bất cập. Người ta đánh mất 
chính mình chỉ vì đem hành động bên ngoài để che đậy những bất 
ổn bên trong. Những thái quá hay những bất cập đòi chúng ta phải 
dừng lại để khảo sát lòng mình, truy tìm ý nghĩa trong các kinh 
nghiệm trước khi tra tay vào bất cứ hành động nào.  

Earnest L. Tan cho biết: “Không biết biện phân, chúng ta sẽ 
trở thành nạn nhân của các hoàn cảnh. Chúng ta để cho các sự 
việc xảy ra thao túng chúng ta. Trái lại, với sự biện phân, chúng ta 
sẽ tìm lại được năng lực để lãnh trách nhiệm và để hành động 
trong cuộc sống mình”. 

BƯỚC VI: 

BIẾT PHÂN ĐỊNH KINH NGHIỆM SỐNG 
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Chấp nhận những giới hạn của mình hoàn toàn không phải 
là chuyện dễ dàng. Có kẻ bất mãn kinh niên, trước là bất mãn về 
mình rồi sau đó bất mãn với người khác. Mặc cảm tự ti đưa con 
người bất mãn thu mình lại. Mặc cảm tự tôn đưa con người bất 
mãn đả phá kẻ khác và cũng không loại trừ cả cá nhân mình. Cả 
hai loại mặc cảm đều có cái nhìn tiêu cực và rất xa rời thực tế, 
không dám đối diện với sự thật của bản thân.  

Việc tránh né vấn đề không phải là cách giải quyết tốt nhất; 
ngược lại nó làm cho vấn đề càng trở nên trầm kha và phức tạp. 
“Chúng ta phải đều đặn dành thời giờ để xem xét lại từng kinh 
nghiệm của mình và suy ngẫm về cách mà các kinh nghiệm ấy 
đang hình thành nên con người hiện tại của chúng ta. Chúng ta 
phải cảnh giác để không mù loà trước sự thật – do bởi nỗi sợ đau 
đớn. Chúng ta phải tiếp tục khảo sát lòng mình” (Earnest L. Tan). 
Dành thời giờ để khảo sát lòng mình và mở ra cho chân thiện mỹ, 
chúng ta sẽ lớn lên thêm rất nhiều trong tư cách là những con 
người trước khi chúng ta nghĩ mình là những vị thánh. Trong con 
người có một khả năng do Thánh Thần ban cho khiến có thể nhận 
biết điều chân thiện mỹ khi gặp. Con người có thể đánh mất bất kỳ 
khả năng nào nếu không chịu sử dụng nó. Vì vậy một người có thể 
đánh mất khả năng nhận biết điều chân thiện mỹ khi thường 
xuyên tránh né đối diện với vấn đề (William Barclay). 

III. Phân định trách nhiệm 

Tác giả Scott Peck mời gọi chúng ta xác định đúng đắn 
trách nhiệm của mình như sau: “Dường như ai trong chúng ta 
cũng ít nhiều mắc chứng đa mang hoặc tắc trách ở một mức độ 
nào đó. Việc phân định đúng đắn đâu là trách nhiệm của mình và 
đâu không phải là trách nhiệm của mình há không phải là một 
trong những vấn đề hệ trọng nhất của cuộc sống đó sao? Đó là 
thứ công việc mà chúng ta không bao giờ hoàn thành xong xuôi 
được, vì cuộc sống là một dòng chảy các biến cố mới lạ hoài, trong 
đó ta không ngừng phải xác định đi xác định lại đâu là phạm vi mà 
mình trách nhiệm. Việc xác định và tái xác định ấy – nếu được làm 
một cách nghiêm túc – không phải là một công việc êm ái thoải 
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mái lắm cho chúng ta. Nó đòi chúng ta phải có sự nhiệt tình và khả 
năng để chấp nhận không ngừng khảo sát chính mình. Thế mà, 
khả năng ấy và sự nhiệt tình ấy thì lại không có sẵn nơi bất cứ ai… 
Phải có một bề dày kinh nghiệm đáng kể và một quá trình trưởng 
thành lâu dài chúng ta mới có được khả năng để nhìn thế giới và 
hiểu vị trí của mình trong thế giới một cách đúng đắn được. Và 
một khi đã nhìn và hiểu được như thế, chúng ta mới có thể xác 
định đúng đắn trách nhiệm của mình đối với chính mình và đối với 
cuộc sống xung quanh”. 

IV. Chọn lựa theo lương tâm (SGL 1786 – 1789) 

Khi phải đứng trước một chọn lựa, lương tâm có thể phán 
đoán đúng, hợp theo lý trí và luật Thiên Chúa, hoặc ngược lại, 
phán đoán sai. Đôi khi gặp những hoàn cảnh không phán đoán 
chắc chắn được nên khó quyết định, con người phải luôn luôn tìm 
kiếm điều công chính và thiện hảo, cũng như nhận định đâu là 
thánh ý trong lề luật Thiên Chúa. Muốn vậy, chúng ta phải cố gắng 
giải thích đúng đắn kinh nghiệm của mình và các dấu chỉ thời đại, 
nhờ vào đức khôn ngoan, lời khuyên bảo của những người hiểu 
biết cũng như sự trợ lực của Chúa Thánh Thần và ân sủng của 
Người. Một vài quy tắc có thể áp dụng trong mọi trường hợp: 

- Không bao giờ được phép làm điều xấu để đạt một kết quả tốt. 

- Khuôn vàng thước ngọc: “Tất cả những gì anh em muốn người ta 
làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 
7,12; x. Lc 6,31; Tb 4,15). 

- Đức ái Kitô giáo luôn luôn đòi chúng ta tôn trọng tha nhân và 
lương tâm của họ. “Phạm đến anh em và làm thương tổn lương 
tâm của họ... là phạm đến Đức Kitô” (1Cr 8,12). “Tốt nhất là tránh 
những gì gây cớ cho anh em mình vấp ngã” (Rm 14,21).  

V. Đề tài suy niệm và cầu nguyện (Lc 14, 25-33)  

"Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người 
quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, 
anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn 
đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không 
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thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một 
cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, 
xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà 
không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng 
chê cười mà bảo: 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm 
cho xong việc.' Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, 
mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 
một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến 
đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, 
ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em 
không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi 
được”. 

VI. Câu hỏi suy tư và thảo luận 

1. Nhà hiền triết Socrates đã nói: “Cuộc sống không ý thức 
không đáng sống.” Theo anh chị, đâu là tầm quan trọng của Lời 
Chúa trong việc giúp chúng ta tìm được ý nghĩa cuộc sống? 

2. Cha Anthony de Mello cho biết: “Chiến tranh đến từ sự 
thể hiện bên ngoài những xung đột bên trong chúng ta. Bạn hãy 
chỉ cho tôi một con người không có xung đột bên trong và tôi sẽ 
chỉ cho bạn một con người không hề biết đến bạo lực.” Những bất 
nhẫn của ta thường bắt nguồn từ đâu? Ngoài hậu quả dẫn đến bất 
nhân, bất nhẫn còn có những hậu quả gì khác? 

3. Giáo sư Leo Buscaglia nói: “Đôi khi một phút đau khổ dạy 
cho ta được nhiều hơn là mười năm huy hoàng.” Đau đớn do cuộc 
đời đem lại có giá trị gì trong việc giúp cá nhân trưởng thành? 

4. Herman Hesse nói rằng: “Một số người trong chúng ta 
nghĩ việc níu giữ khiến chúng ta mạnh mẽ, nhưng đôi khi điều 
khiến chúng ta mạnh mẽ chính là buông bỏ.” Theo anh chị, đâu là 
gánh nặng tâm lý khi một ai đó không chấp nhận để tha thứ cho 
chính mình, cho người khác và cho cả thời cuộc? 

5. Ram Dass nói rằng: “Sự kháng cự trước tình huống khó 
chịu là gốc rễ của sự khổ não.” Tâm trạng của một người dễ dàng 
cộng hưởng với tình huống mà họ đang đối diện như thế nào? 
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BƯỚC VII: BIẾT HÒA HỢP VỚI HIỆN TẠI 

 

 

I. Nhận biết thời giờ Thiên Chúa viếng thăm (Lc 19,41-44) 

Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu 
khóc thương và nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra 
những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn 
bị che khuất, mắt ngươi không trông thấy được. Thật vậy, sẽ tới 
những ngày quân thù đắp lũy chung quanh bao vây và công hãm 
ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, 
và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không 
nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” 

II. “Hôm nay của ơn cứu độ” theo Tin Mừng thánh Luca 

Chữ “hôm nay” được tác giả Luca sử dụng đến 24 lần trong 
Tin Mừng và trong sách Công vụ Tông đồ. Chúng ta có thể nghe từ 
“hôm nay” từ lúc Chúa sinh ra đến khi Chúa sinh thì trên Thánh Giá 
đến 13 lần. Như vậy chữ “hôm nay” theo thánh Luca có mang ý 
nghĩa hiện tại của ơn cứu độ. Nó mang tính chất thời sự vì “ngoài 
Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không 
có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta 
phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ" (Cv 4, 12).  

Theo cái nhìn về các giai đoạn trong lịch sự cứu độ, Luca 
thấy giai đoạn sinh thời của Đức Giêsu là trung tâm điểm của thời 
gian. Đó là điểm quy chiếu cho mọi chiều kích của lịch sử cứu độ. 
Với cái nhìn đó, ngài đã trình bày gia phả của Đức Giêsu đi từ hiện 
tại ngược về quá khứ. Hiện tại đóng vai trò mới mẻ vì sự hiện diện 
của Đức Giêsu ở đó. Đức Giêsu luôn mãi là hiện tại trong Hội 
Thánh bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Đời sống của người Kitô 
hữu tìm được ý tròn đầy bởi tính hiện tại của “Đức Giêsu Kitô vẫn 
là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy đến muôn đời” 
(Dt 13,8). Với cái nhìn này mà cũng theo tác giả Luca, Giêrusalem 
vừa là điểm tới của Chúa Giêsu vừa là khởi điểm cho các Tông Đồ. 

BƯỚC VII: 

BIẾT HÒA HỢP VỚI HIỆN TẠI 
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Chỉ trong cái hôm nay của Chúa Giêsu mà cái hôm nay của 
con người của chúng ta mới có một hy vọng tươi sáng. Những hy 
vọng đổi đời “hôm nay” của Thúy Kiều cũng không quá khó khi ở 
trong cái “hôm nay” của Đức Kitô: 

“Trời còn để có hôm nay, 
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. 
Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”. 

Muốn để cho tính hiện tại ơn cứu độ là chính Chúa Giêsu đi 
vào trong tâm hồn của mình, người Kitô hữu cần „nhận biết thời 
giờ‟ qua việc hối cải và tin vào Tin Mừng là chính Chúa Giêsu. Đó là 
sứ điệp mà Hội Thánh không ngừng công bố cho con người mọi 
nơi và mọi thời.  

III. Rượu mới thì đổ vào bầu da mới (Mt 9,14-17) 

Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: 
"Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông 
lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới 
lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày 
chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải 
mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng 
rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì 
như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu 
mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai." 

IV. Hòa hợp với hiện tại 

Các môn đệ của Gioan đã có thắc mắc lý do vì sao Chúa 
Giêsu và các Tông Đồ không ăn chay. Họ đã không biết rằng việc 
ăn chay để mong đợi Đấng Cứu Thế đến không còn cần thiết nữa 
bởi Ngài đang hiện diện ở đây và lúc này ngay trước mặt họ. Điều 
cần thiết chẳng phải là ăn chay mà là thay đổi não trạng để đi vào 
thời đại mới mà Chúa Giêsu đã khai mở. Cơ hội được trao tặng cho 
con người không phải ở trong quá khứ hay trong tương lai mà ở 
ngay trong hiện tại, ở đây và lúc này. 
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Không ai có thể trưởng thành thay cho chúng ta. Chúng ta 
đừng để những vấn đề chưa giải quyết được của cha mẹ hay ai đó 
áp đặt trên đời ta và tước đi mất cuộc sống của riêng mình. Sự 
phóng chiếu của họ trên cuộc đời ta chẳng giải quyết được điều gì 
cho họ và cho mình. Quá khứ là những gì đã qua, hiện tại là cái ta 
đang sống, tương lai chỉ là một giấc mơ. Hiện tại là lúc mà ta phải 
tận dụng để dàn xếp các vấn đề đang làm khựng lại sự trưởng 
thành của chính mình. Cái Tôi quá khứ chỉ là dang dở, cái Tôi hiện 
tại phải được làm cho nó tròn đầy. 

“Nếu thì rều rệu cũng hóa mun lim.” Không sống với hiện tại 
mà chỉ hướng đến tương lai, đời sống chỉ có thật nhiều những chữ 
nếu xa vời vợi, vừa hài hước vừa có ý mỉa mai: 

“Nếu mà không lấy đặng em, 
Anh về đóng cửa cài rèm đi tu.” 

Hay: 
“Nếu mà không lấy được nàng, 

Anh chèo thuyền ra biển rồi vội vàng chèo vô.” 

Hạnh phúc đang cạnh bên nhưng ta đang mơ tưởng nơi xa 
xôi nào đó để thuyền lòng trôi bập bềnh về nơi ấy. Thời gian qua 
có bao giờ trở lại, cơ hội mất thật khó tìm lần hai. Ta không quên 
quá khứ cũng như có những dự định cho tương lai. Tuy nhiên cả 
quá khứ và tương lai phải được quy chiếu và được bắt đầu từ ngày 
hôm nay. Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã sống 
giây phút hiện tại cách anh hùng. Trong sách Đường hy vọng ngài 
khuyên: “Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: Giây phút hiện tại, 
sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn; đời con sẽ tuyệt đẹp nếu 
kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, 
không phải khó!” (số 997.) 

Trong quyển sách mang tựa đề Stress, Sanity, and Survival 
– Căng thẳng, Sáng suốt và Tồn tại, Woolfalk và Richardson đã 
đưa ra hai chỉ dẫn để giải phóng căng thẳng như sau: “Những cuộc 
chiến đấu trong đời chỉ thay đổi chứ không bao giờ chấm dứt. Bạn 
hãy ngừng ngay việc chờ đợi cái ngày mà „mình có thể an nhàn 
thảnh thơi‟ hay cái ngày mà „mọi vấn đề của mình sẽ không còn‟. 
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Cái ngày ấy sẽ không bao giờ xảy đến đâu! Kìa, phần lớn các điều 
tốt lành trong cuộc sống của bạn đang lướt qua hôm nay - và 
chúng ngắn ngủi lắm. Bạn hãy thưởng thức chúng, cảm nếm 
chúng. Đừng phí thời gian ngưỡng vọng một hồi kết cục của mọi 
mối phiền não!” 

Earnest L. Tan chỉ rõ cho chúng ta biết rằng: “Quá khứ của 
chúng ta được chiếm lĩnh phần lớn bởi những bóng ma vốn không 
ích dụng gì cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Thường đó là 
những trường hợp bị chúng ta đổ lỗi là cớ sự những thiếu thốn của 
mình, đó cũng có thể là những chuẩn mực của cha mẹ mà chúng 
ta cố sống theo một cách triệt để, hoặc đó cũng có thể là những 
hoài niệm không chính xác về „ngày xưa huy hoàng ấy‟. Nói tắt, 
dồn hết tâm lực vào quá khứ là cướp mất của hiện tại niềm vui và 
sức sống.” 

Khi ta nhìn trở lại quá khứ với thái độ chấp nhận và tha thứ, 
thì tương lai của ta xanh lên màu hy vọng dạt dào. Đồng thời, ta 
cảm nghiệm được nhiều niềm vui và nhiều sự an bình hơn trong 
cuộc sống hiện tại. Kẻ ở lì trong quá khứ sẽ cố chấp trong việc tha 
thứ cho chính mình và cho người khác. 

Sống cuộc đời viên mãn là sống cho tròn đầy cái hôm nay 
của mình. Đó là một sự tròn đầy bởi có sự hòa hợp thiên địa nhân 
ngay trong lòng mình vì đã vượt qua được cái hôm nay của việc 
ngủ quên trong sự thiếu trưởng thành để không ngừng vươn lên 
mãi. 

V. Tính quan trọng của hiện tại 

Quá khứ, hiện tại và tương lai được phân biệt thật rõ ràng 
trong văn phạm. Thế nhưng trong đời sống tâm lý, nó lại chẳng 
đơn giản như con người đang giỡn với từ ngữ. Người ta sống trong 
hiện tại nhưng lại neo bám vào quá khứ, ở lì trong đó không chịu 
lớn lên hay chỉ trông mong điều viển vông. Câu ngạn ngữ Latinh 
“In medio stat virtus - Nhân đức thì trung dung” muốn nói rằng 
thái quá hay bất cập đều không tốt lành.  
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Nhiều tác giả tâm lý cho biết những đứa trẻ thiếu tình 
thương khi còn nhỏ sẽ bước tới tuổi trưởng thành cách khó khăn. 
Đối với chúng, tương lai mờ mịt, bất quyết chứa đựng nhiều điều e 
ngại khiến chúng cố thủ trong hiện tại, lo lắng sợ hãi khi phải 
“quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước” (Pl 3,13). 
Cách sống mạch lạc và khôn ngoan đòi hỏi con người phải không 
ngừng lớn lên, có khả năng sống và hành động đầy nhiệt tình 
trong giây phút hiện tại nhưng lại biết hướng nhìn về tương lai với 
những cái mới mẻ và độc đáo của nó. Đó là điều mà thần học gia 
Sam Keen đã mô tả như “một cuộc nhổ rễ đối với bản ngã”. 

Nếu bạn là nữ giới, tác giả Millball Demad lưu ý rằng những 
điểm đặc trưng trong tâm lý của nữ giới đưa tới bất lợi trong đời 
sống thường nhật cũng như tôn giáo: “Xu hướng tự lừa dối mình, 
tính chất khả ám thị, tính dễ lên cơn chướng, tính nhõng nhẽo, tính 
bất định về cảm xúc và tính ưa phù phiếm của nữ giới” có thể làm 
cho họ quên mất tính chất quan trọng của hiện tại khiến khó có 
được sự trọn lành thánh thiện. Cha Anthony de Mello nhắc nhở với 
những ai quên điều tốt đẹp và hạnh phúc đang có trong hiện tại để 
chỉ mong ngóng những cái không có ở tương lai: “Bạn hãy sống 
giây phút hiện tại. Đây là một trong những điều mà bạn sẽ cảm 
nghiệm được một khi bạn thức tỉnh.” “Rồi tương lai, đến lượt nó, 
cũng lại là một cái bẫy khác!”. 

Với tư cách là những lữ khách trên đường hy vọng đạt được 
ơn cứu độ, con người nên lưu tâm tới điều mà Đức Giáo Hoàng Piô 
XII nhắc nhở: “Trong hoàn cảnh hiện tại, con người tội lỗi rất cần 
đến ân sủng và mặc khải để nhận biết các chân lý tôn giáo và luân 
lý „một cách trọn vẹn, dễ dàng, chắc chắn và không pha lẫn sai 
lầm‟” (Humani generis; DS 3876). 

VI. Đề tài suy niệm và cầu nguyện 

1. Khi đến gần thành Giêrusalem và trông thấy thành, Đức 
Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng 
nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều 
ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được." (Lc 19,42). 
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2. Thánh Ambrôsiô nói: “Nếu mỗi ngày bạn lãnh nhận lương 
thực, thì mỗi ngày đều là ngày hôm nay cho bạn. Nếu Đức Kitô 
hôm nay là của bạn, thì mỗi ngày Người sống lại cho bạn. Làm sao 
lại như thế được? „Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh 
ra con‟ (Tv 2,7). Vì vậy, Ngày Hôm Nay là khi Đức Kitô sống lại” 
(SGL 2836; 1165). 

3. “Vui vẻ không chỉ là có trách nhiệm với mình mà còn là có 
trách nhiệm với người khác nữa, vui vẻ cũng giống như những tâm 
trạng khác là có tính lây truyền” (N.Q. Trung – C. N. Long). 

4. Mẹ Têrêsa Calcutta nói rằng: “Chúng ta hãy luôn gặp 
nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương.” 

VII. Câu hỏi suy tư và thảo luận 

1. Earnest L. Tan lưu ý rằng: “Những băn khoăn của chúng 
ta về tương lai đôi khi làm cho chúng ta hành động một cách điên 
rồ trong hiện tại.” Hãy chia sẻ những kinh nghiệm của anh chị về 
thái độ sống thiếu khôn ngoan ấy? 

2. Earnest L. Tan cũng lưu ý: “Khi chúng ta loay hoay quá 
nhiều về tương lai, chúng ta sẽ hụt mất hiện tại.” Theo anh chị, 
giây phút hiện tại quan trọng như thế nào trong đời sống làm 
người và làm con Chúa? 

3. Anh chị có suy nghĩ gì về câu nói của tiến sĩ Menis 
Yousry: “Chúng ta thường tìm kiếm sự nhất quán, ổn định để cảm 
thấy an toàn bằng cách quay nhìn quá khứ và tìm kiếm những 
khuôn mẫu. Chúng ta cần giải phóng bản thân khỏi việc tạo ra các 
khuôn mẫu.”? 

4. Bà Nancy Van Pelt cho biết: “Phụ nữ cảm thấy vô cùng 
toại nguyện trong lòng khi được nói ra. Chồng họ lại xem như là 
rắc rối thực sự vì họ phải tham gia bàn luận vấn đề!” “Có nhiều lúc 
đàn ông đam mê công việc hơn cả gia đình vì nhu cầu bản ngã của 
họ được thỏa mãn.” Anh chị cần làm gì để khắc phục quan điểm 
khác biệt trong giao tiếp đó để trở thành những người bạn thân 
thiết của nhau, để xây dựng hôn nhân và gia đình thêm hoàn hảo? 
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DỪNG CHÂN: NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 

 

 

I. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria (Lc 1,26-38) 

 Bà Elisabeth có thai được sáu 
tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần 
Gabriel đến một thành miền Galilê, 
gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã 
thành hôn với một người tên là 
Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. 
Trinh nữ ấy tên là Maria.  

Sứ thần vào nhà trinh nữ và 
nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân 
sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời 
ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào 
như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: 
"Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà 
đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà 
sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và 
đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao 
cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối 

Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua 
Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và 
triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: 
"Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng 
Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra 
sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với 
bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy 
vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 
Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ 
bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm 
cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

DỪNG CHÂN: 

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 
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II. Ra đi xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống 

Chúng ta có khuynh hướng đánh giá không đúng mức về 
các tiềm năng của mình. Chúng ta có thể lo rất nhiều việc khác 
nhau nhưng lại quên đi chính việc quan trọng nhất là tìm hiểu 
chính mình để điều chỉnh, bồi bổ, biến đổi và làm cho nó phong 
phú và tròn đầy. Chỉ khi có đời sống tròn đầy, con người mới trân 
trọng sự sống. Chúng ta có thể phí bỏ sự sống của chính mình khi 
bó mình lại trong một đời sống thiếu trách nhiệm với chính mình. 
Ngược lại, khi can đảm để nhận lấy trách nhiệm sống, chúng ta sẽ 
trở nên một con người tràn đầy sức sống và tình yêu. Chỉ khi sống 
hết mình, chúng ta mới dám làm “Tất cả là để phục vụ Vương 
Quốc Thiên Chúa, vương quốc sự thật, sự sống, công chính, yêu 
thương và bình an” (HĐGM VN, Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa 
năm 2010, số 2). 

“Những mối quan tâm và tình yêu thương của bạn có thể 
mất đi bất cứ lúc nào. Khi ấy, bạn buộc phải tự biết cách tỉa cành, 
tưới nước, bón phân cho cái cây là chính mình, để bản thân không 
bị dập vùi mà sẽ lớn thành một cây cao cứng cáp” (N.Q. Trung – 
C.N. Long). Những bước mà chúng ta đã dõi theo qua 7 bước tựa 
như tiến trình tuần tự của một người trồng cây và chăm sóc cho 
chiếc cây đó sinh hoa kết trái.  

1. Trồng cây: Nhận trách nhiệm đối với chính mình.  

“Làm người là nhận trách nhiệm” (Saint-Exupéry). Chẳng ai 
có thể lãnh trách nhiệm sống đời con người thay cho chính chúng 
ta. Hạnh phúc hay khổ đau hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ sống 
hay chọn lựa của mỗi người chứ không phải do hoàn cảnh: “Ta chỉ 
có thể trả lời cho đời sống nói chung một khi ta biết nhận lấy trách 
nhiệm về cuộc đời của riêng mình” (Viktor Frank). Sự thay đổi 
không bắt đầu từ bên ngoài nhưng phát xuất từ lòng mỗi người. 

2. Chăm cây: Chấp nhận đầu tư chính mình. 

“Không thể có sự thánh thiện, nếu không có sự từ bỏ và 
cuộc chiến đấu thiêng liêng” (SGL 2015). Con người lớn lên và 
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trưởng thành hơn chủ yếu là nhờ ở sự đầu tư chính mình, đầu tư 
cuộc đời cho một nền văn minh tình thương và sự sống. 

3. Cắt tỉa: Biết mở ra để thay đổi và phát huy nội lực. 

Cởi mở là đem con người của mình ra khỏi chính mình để 
làm điều gì đó đúng đắn và hợp lý. Chỉ trong thực hành mà chúng 
ta có thể mở rộng nhận thức, khơi dậy tiềm năng và phá vỡ cái 
không dễ chịu vẫn bao bọc bản ngã chúng ta. Những người thành 
công trong mọi lãnh vực là những người luôn biết sẵn sàng để 
vươn ra bất chấp sự khó chịu đến từ trong mình hay từ ngoại 
cảnh. 

4. Bắt sâu: Biết thành thực để biến đổi nội tâm. 

Sự thành thực trong khiêm nhường giúp người ta ý thức các 
khả năng được ban cho mình, biết đảm nhận lấy nhân tính và thần 
tính của mình (Xem SGL 460). Sự thành thực tâm lý để chống lại 
những mặt nạ và những hệ thống tự vệ là điều kiện quyết định để 
lớn lên. 

5. Nhổ cỏ: Biết giải trừ các nhãn hiệu. 

“Việc giải trừ nhãn hiệu là khả năng không cho phép các 
nhãn hiệu hạn định kinh nghiệm của chúng ta về nhân vị tính của 
mình và của người khác” (Earnest L. Tan). Mỗi người phải được đối 
xử như một con người dù chỉ là trong ý nghĩ.  

6. Theo dõi: Biết phân định kinh nghiệm sống. 

“Chúng ta phải đều đặn dành thời giờ để xem xét lại từng 
kinh nghiệm của mình và suy ngẫm về cách mà các kinh nghiệm ấy 
đang hình thành nên con người hiện tại của chúng ta. Chúng ta 
phải cảnh giác để không mù loà trước sự thật – do bởi nỗi sợ đau 
đớn. Chúng ta phải tiếp tục khảo sát lòng mình” (Earnest L. Tan). 

7. Can thiệp: Biết hòa hợp với hiện tại. 

“Bạn hãy sống giây phút hiện tại. Đây là một trong những 
điều mà bạn sẽ cảm nghiệm được một khi bạn thức tỉnh” (Anthony 
de Mello). 
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Tiến trình của một đời sống tiến đến sự tròn đầy đòi hỏi 
phải dám đương đầu với những thách đố của cuộc sống, không 
tránh né để đảm nhận trách nhiệm sống, luôn biết phụng sự cho 
sự thật, có một đời sống quân bình và sống hài hòa với mọi người.  

“Khi chúng ta tiến xa hơn trong việc loại trừ chứng tự yêu 
nơi mình, loại trừ xu hướng quy ngã của mình, thì chúng ta càng 
nhận ra rằng mình không chỉ ít sợ chết hơn mà còn trở nên ít sợ 
sống hơn nữa! Tấm lòng chúng ta sẽ rộng mở hơn. Chúng ta 
không còn bị áp lực phải bảo vệ chính mình nữa. Chúng ta có thể 
ngước mắt lên, thôi nhìn mình, để thật sự nhận ra người khác. Và 
chúng ta bắt đầu cảm nghiệm một niềm hạnh phúc sâu xa mà 
trước kia mình chưa bao giờ cảm nghiệm được. Vì bấy giờ chúng ta 
ngày càng quên mình hơn nên chúng ta có khả năng nhớ đến 
Thiên Chúa hơn” (Scott Peck). 

Chỉ khi có sự trưởng thành trong đời sống nhân bản, ta mới 
tiến tới “sự trưởng thành đức tin, đem tinh thần Phúc Âm thấm 
nhập mọi lãnh vực đời sống xã hội và văn hóa. Do đó có mối liên 
hệ mật thiết giữa sứ vụ loan báo Tin Mừng và việc phục vụ sự sống 
cùng sự phát triển con người toàn diện” (HĐGM VN, Sđd, số 32). 

Trong sự trưởng thành về mặt tâm lý cũng như về mặt tâm 
linh, chúng ta luôn phải học nơi gương Mẹ Maria. Mẹ là người đã 
sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm qua hai tiếng “xin vâng.” Mẹ để 
cho Lời Chúa lớn lên trong lòng Mẹ. Mẹ đã chẳng ngại đón nhận 
thập giá xảy đến trong đời Mẹ. Mẹ đã luôn sống giây phút hiện tại 
cách tròn đầy nhất. “Cùng với Mẹ, chúng ta hăng hái lên đường thi 
hành sứ mệnh loan báo Tin Mừng, góp phần tích cực vào việc xây 
dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê 
hương đất nước chúng ta” (HĐGM VN, Sđd, số 48). 

III. Đề tài suy niệm và cầu nguyện 

1. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy 
đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy 
ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 
nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi 
êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30). 
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2. Leo Buscaglia nói: “Sống là một tiến trình năng động. Vì 
thế, nó chào mừng bất cứ ai đón nhận lời mời để trở nên một 
thành phần năng động của nó. Điều mà chúng ta gọi là bí quyết 
hạnh phúc chung quy chỉ là thái độ chúng ta sẵn lòng chọn lựa sự 
sống.” 

3. “Rõ ràng là việc hành xử vai trò tác động trên căn bản 
yêu thương là một việc đầy thách đố. Tại sao đầy thách đố? Vì khi 
người ta càng yêu thương nhiều hơn thì người ta càng khiêm tốn 
nhiều hơn; khi người ta càng khiêm tốn thì người ta càng dè dặt 
trong việc tác động, dẫn dắt người khác. Tôi là ai mà dám điều 
chỉnh, uốn nắn người ta?” (Scott Peck). 

4. Câu nói của hoàng đế kiêm triết gia Marcus Aurelius đáng 
để chúng ta suy gẫm: ”Đời ta được tạo nên bởi tư tưởng của ta.” 

IV. Câu hỏi suy tư và thảo luận 

1. Earnest L. Tan nói: “Một trong những dấu hiệu lớn nhất 
cho thấy một con người đang sống hết mình, đó là đương sự có 
can đảm để dám đưa ra những tuyên bố và những hành động hậu 
thuẫn cho sự sống.” Ý tưởng đó quan trọng như thế nào trong 
hoàn cảnh văn minh sự chết trong xã hội hiện nay? 

2. Scott Peck cho biết: “Căn tính của sự hiền hòa không gì 
khác hơn là hiểu biết và cảm nhận chính mình đúng như sự thực 
của mình. Bất cứ ai thực sự biết và cảm nhận chính mình đúng như 
sự thực của mình thì đương nhiên sẽ hiền hòa.” Theo anh chị đó 
có phải là điểm căn bản nhất của đời sống tu đức, của một đời 
sống hôn nhân gia đình hạnh phúc hay không? Tại sao? 

3. Scott Peck nhắc nhở: “Đối với những con người biết yêu 
thương đích thực, hành vi phản kháng và phê phán là điều mà họ 
rất dè dặt. Họ biết rằng phản ứng như thế rất dễ chủ quan và trịch 
thượng.” Anh chị nghĩ sao về người hay phê phán kẻ khác? 

4. Tiến sĩ Menis Yousry nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải 
chuyển từ việc coi trọng những gì mình làm sang coi trọng mình là 
ai.” Theo bạn, điều đó quan trọng như thế nào để bạn sống hết 
mình?  
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