
 

 

 

 

 

 

 

"Phức tạp", đó là những chữ, những lời, được đọc và được 

nghe nhiều trong mấy tháng qua. 

 

Tình hình phức tạp, diễn biến phức tạp. Thực tế đã qua đúng 

là như vậy. Thực tế đang tới chắc cũng là thế. Tính cách 

phức tạp và mức độ phức tạp có thể rất khó lường. 

 

Mọi phức tạp đều ảnh hưởng đến đời sống đạo. Nhân dịp 

đầu Xuân, tôi xin chia sẻ vài nhận xét khiêm tốn của tôi. 

 

1. Cảnh lẫn lộn tốt xấu 
 

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh cánh đồng có 

lúa tốt nhưng cũng có cỏ lùng chen vào: Lúa tốt do chủ 

trồng. Cỏ lùng do kẻ xấu gieo. Cả lúa cả cỏ cùng mọc xanh 

tươi. Đến mùa gặt, chủ mới phân loại. Lúa thì được giữ 

trong kho. Cỏ thì đem đi đốt (x. Mt 13,24-30). 

 

Những lời Chúa phán trên đây cho chúng ta thấy tính cách 

phức tạp của cuộc đời. Sống ở đâu cũng là sống trong một 

xã hội, sống với những cơ cấu và sống chung cùng những 

người khác. Đó là một thứ cánh đồng. Cỏ lùng, mà Chúa 

nói, là những người xấu, việc xấu. Chúng phát sinh và phát 

triển. Cảnh lẫn lộn đó cũng thấy ngay cả trong Hội Thánh. 

 

Cảnh lẫn lộn đó càng ngày càng phức tạp hơn, khi việc xấu 

người xấu lại khéo đội lốt việc tốt người tốt. Thời Chúa 

Giêsu, Người khuyên dân chúng đừng theo loại xấu đó. 

Nhưng phức tạp càng thêm phức tạp, khi những người đạo 

đức giả đó trở thành một giai cấp quyền lực trong đạo. 

Chính họ đã bày mưu giết Chúa Giêsu.  

 

Tất nhiên, chương trình cứu độ của Chúa không chấm dứt ở 

đó. 

 

Tôi có cảm tưởng là cuộc phấn đấu giữa thiện và ác trên 

thực tế Hội Thánh nói chung và Hội Thánh Việt Nam nói 

riêng cũng đang diễn biến phức tạp. Chắc chắn sau cùng 

Chúa sẽ thắng. Nhưng trong hành trình đi tới chiến thắng 

cuối cùng, các môn đệ Chúa phải triệt để trung thành với 

Chúa. Tuy nhiên, trên thực tế ai trong chúng ta dám nói là 

mình không bao giờ phạm tội. Thành ra, chính chúng ta gọi 

là tốt, mà cũng không luôn tốt. Tốt xấu lẫn lộn ngay trong 

chính mình ta. Bao lần mạnh đâu theo đó một cách tuỳ tiện.  

 

Tình hình mất ý thức về tội đang phát triển một cách đáng 

ngại. Hiện tượng không biết và không cần phân biệt đúng 

sai cũng đang phổ biến mạnh. 

 

2. Cảnh không thi hành ý Chúa 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ít năm nay, nhất là trong Năm Thánh vừa qua, một 

phong trào được nở rộ, đó là phong trào học hỏi về đạo. Phải 

nói ngay là những phong trào đó bề ngoài coi như đạo đức. 

Nhưng chất lượng không phải đâu cũng hoàn toàn mang Tin 

Mừng. Nguyên nhân hoặc ở nội dung thiếu vắng lời Chúa, 

hoặc ở người dạy trống vắng đời sống nội tâm, hoặc ở người 

học hời hợt, không chủ ý học để hành. 

 

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu phân loại và đánh giá người ta 

một cách đơn giản. Một loại là những người nghe lời Chúa 

mà không thực hành, một loại là những người nghe lời Chúa 

mà thực hành. Những người không thực hành thì bị phạt, 

những người thực hành thì được thưởng. Xin đọc lại nguyên 

văn đoạn Phúc Âm đó: 

 

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy 

Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi 

hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới 

được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa 

với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã 

chẳng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, nhân danh Thầy 

mà trừ quỷ, nhân danh Thầy mà làm nhiều phép lạ đó 

sao? Bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết 

các ngươi. Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm 

điều gian ác. 

 

"Vậy, ai nghe lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì 

ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa 

nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp 

đổ, vì đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói 

đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví như người ngu 

xây nhà trên cát. Gặp mưa sa nước cuốn, hay bão táp ập 

vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành" (Mt 7,21-27). 

 

Những lời Chúa Giêsu phán trên đây làm tôi khiếp sợ. Nhân 

danh Chúa nói tiên tri, trừ quỷ và làm phép lạ, những việc 

như thế thường được coi là những việc đạo đức do người 

đạo đức mới làm được, thế mà Chúa Giêsu lại không nghĩ 

như vậy. Chúa Giêsu để ý đến ý hướng khi ta làm những 

việc lành. Chẳng hạn, tôi dâng thánh lễ đúng phụng vụ, thì 

việc đó luôn sinh hiệu quả tốt. Nhưng nếu tôi dâng thánh lễ 

với mục đích chỉ để làm kinh tế hay để khoe khoang và 

trong tình trạng mang tội trọng, thì tôi dâng lễ sai thánh ý 

Chúa, đáng bị Chúa phạt. 

 

Nghe lời Chúa, nhưng không thi hành lời Chúa đang là một 

lối sống đạo khá bình thường.  

 

Một tình hình nữa đang diễn biến phức tạp, đó là: Càng 

ngày càng thêm kinh mới. Càng ngày càng mọc lên những 
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công trình xây cất mới. Càng ngày càng thêm nhiều tổ chức 

mới. Tất cả đều nhân danh Chúa. Nhưng, nếu xét về sự thực 

thi Tám mối phúc, thì xem ra xa lạ. Nếu thế, thì lối sống đạo 

của chúng ta đang trở thành một thứ phức tạp cực kỳ nguy 

hiểm.  

 

Ấy là chưa nói tới những việc gieo rắc hận thù, gian dối, 

phân hoá, dưới nhãn hiệu "nhân danh Chúa". Những phức 

tạp như thế, xem ra đang được tự do phát triển một cách 

bình thường. Đó là một diễn biến phức tạp có khả năng đưa 

Hội Thánh Việt Nam rời xa Tin Mừng. 

 

Một diễn biến phức tạp khác rất nguy hiểm, đó là cảnh đi 

vào con đường thênh thang. 

 

3. Cảnh đi vào con đường buông thả 
 

Trong Phúc Âm Chúa Giêsu phán: "Hãy qua cửa hẹp mà 

vào thiên đàng, vì cửa rộng và đường thênh thang thì 

đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn 

cửa hẹp và đường hẹp thì đưa tới sự sống, nhưng ít 

người tìm được lối ấy" (Mt, 7,13-14). 

 

Lời Chúa phán trên đây vốn được kính trọng, nhưng xem ra 

không luôn được thực hành nghiêm túc. Thậm chí, ngay cả 

việc nhắc đến lời đó, cũng đã và đang bị hạn chế. Lý do sau 

cùng chỉ vì người ta muốn được an tâm đi theo lối sống tự 

do hưởng thụ. Lối sống tự do hưởng thụ đang là một mời gọi 

của đà phát triển kinh tế và tự do. Tự do và hưởng thụ, nếu 

thực thi trong những ranh giới được phép, thì vẫn cần cảnh 

giác, kẻo dễ sa vào hư hỏng. Đạo đức Phúc Âm khuyên 

người môn đệ Chúa hãy tự hy sinh, tự từ bỏ cả nhiều cái 

được phép hưởng, vui sống khó nghèo để góp phần vào việc 

cứu rỗi các linh hồn và đổi mới Hội Thánh. 

 

Trên thực tế tại Hội Thánh Việt Nam, nhiều người vốn coi 

trọng việc đi vào cửa hẹp, đi trên đường hẹp, theo lời Chúa 

dạy. Họ sống từ bỏ mình một cách quảng đại, âm thầm. 

Đang khi đó, không thiếu người lại đi vào cửa rộng đường 

rộng. Phạm vi tự do càng ngày càng rộng thêm. Nhiều người 

tự cho phép mình được làm những gì mình thích. Ranh giới 

tự do cũng do họ tự đặt ra cho mình. Thậm chí một số người 

có vẻ quả quyết họ và Chúa Thánh Thần là một trong một 

phương diện nào đó. Họ mở ra một chân trời quyền lực rộng 

lớn, để tự quyết định. 

 

*** 

 

Những diễn biến phức tạp trên đây khiến chúng ta lo ngại. 

Nhưng bên cạnh đó, đang phát triển những diễn biến đáng 

mừng. Đó là những phong trào đạo đức trở về với Đức Kitô 

và thánh giá của Người. Tôi tin Mùa Xuân thiêng liêng đang 

và sẽ đến với Hội Thánh chúng ta từ thánh giá của Đức 

Kitô. Chính sự từ bỏ quảng đại theo gương Đức Kitô mới là 

yếu tố chính của tình yêu cứu độ. 

 

+ Gm. Gioan B. Bùi Tuần 

 

 

 

 

 

Sống vì yêu-ác tà lìa bỏ cả 

Xóa mờ đi -bao lầm lạc thoáng qua 

Vết tích xưa - hình bóng đã nhạt nhoà 

Thiêu đốt trong - Lửa Tình luôn thánh hóa 

Trái tim CHA -bùng lên muôn hỷ xả 

Từ Trời cao - Lửa Mến thật bao la 

Con ở đây- Lò Nóng vẫn chói loà 

Cất tiếng khen- Tình Yêu, ôi! nhiệm lạ 

Sống vì yêu- là xa dời sợ hãi 

Là quên đi- mọi lầm lỗi trái sai 

Qúa khứ xưa -dấu ấn đã mờ phai 

Vì đã được- Tình nồng luôn  biến cải 

Ôi Tim CHA -lửa hồng  luôn êm ái 

Ôi Tình NGÀI -vang vọng tới Thiên Thai 

Con ngụ nơi  Lò Ái  vẫn cháy hoài 

Cảm tạ CHA: Lòng Xót Thương nhân loại 

Sống vì yêu - là bước đi theo CHÚA 

Chẳng than phiền - dù mặn, ngọt, cay, chua 

Cho dù đời - gặp lắm cảnh hơn, thua 

Vẫn bình an - reo vui tình chan chứa 

Sống vì yêu  là tựa đầu vào CHÚA 

Nghe nhịp tim  thổn thức tiếng phân bua 

Ôi ngọt ngào: “Con đã hiểu gì chưa?” 

CHA yêu con  là Tình Yêu muôn thuở 

Sống vì yêu - luôn mỉm  cười rạng rỡ 

Dù đau buồn - vẫn nhẹ tựa lông tơ 

Ôi Tình CHA - cao trọng đáng tôn thờ 

Luôn phó thác- tình ấu thơ bừng nở 

Sống vì yêu - gục đầu con sám hối 

Bên CHA hiền -Con quyết sẽ ngoan thôi 

Trần gian này -sao bạc trắng như vôi 

Con chạy trốn -không một lời từ chối 

Sống vì yêu -là luôn luôn tha thứ 

Người xung quanh- đâu phải đám quân thù 

Cha dạy rằng:  Hiền hậu lẫn khiêm nhu 

Yêu hết cả - cho vừa lòng MẪU,  PHỤ 

Chết vì yêu -là đóng đinh Thập Giá 

kẻ giết mình -CHÚA vẫn cứ thứ tha… 

Bao nhục hình -vì bù tội xấu xa 

Ơn Cứu Chuộc- chết thay cho thiên hạ 

Ôi tình CHA -muôn đời luôn hỷ xả 

Ôi tình CHA - Cứu Thế khắp người ta 

Ôi tình CHA - vươn rộng lấp sơn hà 

Con sùng kính -yêu CHA hơn tất cả 

Con yêu CHA - xin nồng nàn gắn bó 

Vì Tình CHA-sống, chết cũng như không 

Và Trong Thánh đức -lửa tình Ơn cứu độ 

 

TiểuKimnga 
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