
VATICAN. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Sáu, 29.04, 
tại nguyện đường Thánh Marta,  
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người khác thấy vẻ bên ngoài sáng láng, thánh thiện nhưng 
trong tâm hồn lại vô cùng đen tối. Đức Thánh Cha cũng 
khuyến khích các tín hữu biết bước đi trong ánh sáng chứ 
đừng lún sâu vào con đường tối tăm, vì chân lý của Thiên 
Chúa không thể được tìm thấy nơi đó. 
 
Khởi đi từ bài đọc được trích từ thư thứ nhất của Thánh 
Gioan Tông đồ, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư 
của mình về trận chiến bất tận với tội lỗi. Ngài nói rằng 
chúng ta phải trở nên tinh tuyền như Chúa Cha, nhưng nếu 
chúng ta phạm tội chúng ta vẫn có thể cậy dựa vào sự tha 
thứ và lòng xót thương của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha 
cũng nhấn mạnh đến sự khuyến cáo của các Tông đồ với các 
tín hữu: phải nói sự thật và đừng sống hai mặt, đừng nói một 
đường mà lại làm một nẻo. 
 
Nếu bạn nói bạn kết hiệp với Chúa, thì phải bước đi trong 
ánh sáng, không sống hai mặt. Chúng ta thấy quen với 
những lời dối trá và cũng có cám dỗ nói dối nữa đúng 
không? Nói điều này nhưng lại làm điều khác đúng không? 
Cám dỗ sẽ không bao giờ ngừng. Chúng ta đã biết sự dối trá 
đến từ đâu. Trong Phúc Âm, Đức Giêsu gọi ma quỷ là ‘cha 
của sự dối trá’; là kẻ lừa dối, xảo quyệt. Chính vì điều này 
mà các giáo phụ khuyên nhủ Giáo hội thời sơ khai với sự 
yêu mến và đầy tình thương là: ‘Đừng dối trá! Anh chị em 
kết hợp với Chúa, thì hãy bước đi trong ánh sáng. Làm việc 
ngay chính, đừng nói một đường mà lại  làm một nẻo. Đừng 
sống hai mặt.’ 
 
Hãy để ý Thánh Gioan bắt đầu lá thư với lời chào ‘các con’. 
Đây cũng chính là lời của các giáo phụ nói với con cái mình 
trong thời Giáo hội sơ khai vời tràn đầy tình yêu, sự an ủi và 
vỗ về. Lời này cũng nhắc nhớ lại lời hứa của Đức Giêsu là 
sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng những ai đang vất vả mang gánh 

nặng nề. Cũng vậy, Thánh Gioan khuyến cáo các tín hữu 
đừng phạm tội, nhưng nếu ai có lỡ phạm tội thì cũng đừng 
thất vọng nản chí. 
 
Chúng ta có Đấng Bào Chữa luôn chuyển cầu cho chúng ta 
bên cạnh Chúa Cha, đó là Đức Giêsu, Đấng Công Chính. 
Ngài thánh hóa chúng ta nên thánh thiện, tinh tuyền. Chính 
Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Các giáo phụ đã khuyên 
chúng ta như thế này: ‘Còn điều gì xấu xa hơn là phạm tội 
nữa không? Xin thưa là không. Tội lỗi là thứ xấu xa nhất. 
Nhưng nếu phạm tội, hãy nhìn lên Đấng đang chờ đợi để tha 
thứ cho anh chị em. Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng 
ta.’” 
 
Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Chính nhờ lòng 
thương xót và sự cao cả của Thiên Chúa mà chúng ta có 
được sức mạnh. Chúng ta phải bước đi trong ánh sáng vì 
Chúa là sự sáng. Đừng bước một chân trong ánh sáng còn 
chân kia lại trong bóng tối. Đừng là kẻ dối trá. Chúng ta nên 
biết rằng tất cả chúng ta đều tội lỗi. Bởi vậy, không ai có thể 
nói người khác rằng: ‘Ông này có tội hay cô kia có tội. Còn 
tôi, tạ ơn Chúa, tôi công chính, thánh thiện.’ Không. Chỉ có 
một Đấng Công Chính mà thôi. Ngài đã chuộc tội cho chúng 
ta. Và nếu có ai trong chúng ta phạm tội, Ngài sẽ chờ đợi và 
sẵn sàng tha thứ, vì Thiên Chúa đầy lòng xót thương và biết 
rõ rằng chúng ta được tạo dựng nên bằng gì và chúng ta chỉ 
là thân phận cát bụi mà thôi. Ước mong rằng niềm vui từ bài 
đọc một ngày hôm nay giúp chúng ta luôn biết sống một đời 
Kitô đơn sơ và trong sáng, trên hết là khi chúng ta hướng về 
Thiên Chúa với tất cả sự thật.” 
 

Vũ Đức Anh Phương, SJ  
 

Kitô hữu đừng sống hai mặt 

Cần thực tập sự ngừng nghỉ, 
Lúc nghi ngờ,  hãy ngừng nghỉ, 
Lúc giận dữ,  hãy ngừng nghỉ, 
Lúc mệt mõi,  hãy ngừng nghỉ, 
Lúc căng thẳng,  hãy ngừng nghỉ, 
Và, lúc ngừng nghỉ hãy Cầu Nguyện ...! 
 
 
 
        Anh em hãy tìm nơi 
       thanh vắng mà nghỉ ngơi 
       đôi chút. Mc (6,31)   
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