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2. Chiếc bánh thứ 2: Phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa. 

Nhiều lúc một mình tôi bị đau khổ giày vò, tại sao đang lúc mình 48 tuổi, trưởng 

thành và khỏe mạnh, sau tám năm Giám Mục tôi đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại 

phải vào phòng biệt giam, xa giáo phận những 1.700 km! Một đêm thanh vắng, một 

tiếng từ đáy lòng nhắc nhở tôi: ” Tại sao con quẫn trí, hoang mang như thế làm gì? 

Con biết phải phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa. Những gì con đã làm và tiếp 

tục làm như kinh lý giáo phận, huấn luyện nhân sự ( nam nữ, tu sĩ, giáo dân, thanh 

niên, mở mang kiến thiết thánh đường, thí điểm tryền giáo... ), những việc ấy đều là 

những việc tốt lành, là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa! 

Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay, và hãy 

tin tưởng vào Ngài.  Chúa có thể làm tốt hơn con muôn nghìn lần. Ngài có thể trao 

việc của Ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi, 

chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa. 

Ở trại tù Phú Khánh, tôi bị giam ở một phòng không có cửa sổ, khí trời khó lọt vào và phòng 

nóng cực kỳ,  khi trời mưa, nước ở ngoài ngập vào cuốn theo những côn trùng, giun rết, môi 

trường sống như vậy làm trí óc tôi mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man. Sau này có 

hai linh mục bị giam cách tôi vài phòng đã thuật lại cho tôi biết: ”họ đã  cho chúng con nhìn 

thấy Đức Cha đang nằm dưới đất và bảo: cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông ấy sắp chết 

rồi đó.  Nhưng trong cơn cơ cực này. Chúa đã cứu tôi! Tôi phải chọn Chúa, chứ không phải 

việc của Chúa. 

 

Rồi khi tôi bị nhốt dưới khoang tầu Hải Phòng cùng với 1.500 anh em tù nhân khác bị 

đưa ra Bắc cũng như ở núi Tam Đảo, tỉnh Phú Yên, tôi thường nghe câu nói ấy thúc 

bách: ” Hãy chọn Chúa, chứ không phải việc của Chúa”.   Lạy Chúa, Chúa đã sai 

con đến đây để làm cho tình thương của Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa 

đói khát và giá lạnh, giữa lao động cải tạo nhọc nhằn và tủi nhục bất công. Con xin 

chọn Chúa. Con xin chọn thánh ý Chúa, giờ đây con là tông đồ truyền giáo của Chúa. 

Từ giây phút ấy, một sự bình an mới tràn ngập tâm hồn tôi, ở với tôi suốt 13 năm tù 

đầy. 


