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 Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (11) 
 

  
Sáng Thứ Tư 20/4, chúng tôi dậy rất sớm để dùng điểm tâm và lấy xe 

metro đến Quảng trường Thánh Phêrô. Vừa tới, đã thấy Thầy Khải đang 

chờ sẵn, và trao vé vào cho mỗi người. Một biển người, đoàn này nối tiếp 

đoàn khác nhiều vô kể. Cha GB lo lạc mất con chiên, cứ dặn đi dặn lại đi 

tập trung gần nhau, kẻo không biết đâu mà tìm giữa đám đông này. Xếp 

hàng dài cả cây số, đoàn cứ theo dòng người đẩy tiến về phía trước. Trong 

khi nhích dần từng bước về phía Quảng trường, chúng tôi bắt đầu cầu 

nguyện, lần hạt Mân Côi và xen kẽ thánh ca. 

 

Qua những cửa kiểm soát chặt chẽ vì lý do an ninh, chúng tôi vào được 

bên trong sắp sẵn ghế ngồi. Đoàn chọn chỗ ngồi và chờ đợi. Trong khi chờ 

đợi ĐTC, các đoàn thể đã ghi danh yết kiến được trịnh trọng nêu tên.  
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Đúng 11g Đức Thánh Cha 

Phanxicô xuất hiện trên chiếc 

popemobile màu trắng đơn sơ, 

nhãn hiệu Hyundai. Thân 

thương chạy quanh mấy vòng 

Quảng trường, Ngài tươi cười 

vẫy tay, chào đoàn chiên đến từ 

khắp nơi, rồi mới tiến về khán 

đài chính.  

 

Lời Chúa dậy chúng ta phân biệt tội 

lỗi với kẻ có tội: không được hạ 

mình giàn xếp với tội lỗi, trong khi 

những người tội lỗi, nghĩa là tất cả 

chúng ta, đều giống những người 

đau yếu cần được săn sóc; và để săn 

sóc họ thì bác sĩ cần đến gần họ, 

viếng thăm họ và đụng tới họ. Và dĩ 

nhiên để được khỏi người bệnh phải 

thừa nhận mình cần đến thầy thuốc.  

 

ĐTC Phanxicô đã nói như trên 

với hơn 60.000 tín hữu và du 

khách hành hương năm châu 

trong buổi gặp gỡ chung sáng Thứ Tư 20/4/2016.  

 

Trong bài huấn dụ ĐTC đã tiếp tục khai triển đề tài lòng thương xót dựa 

trên câu chuyện thánh sử Luca kể trong chương 7. Một lần kia Chúa Giêsu 

được một người biệt phái tên là Simone mời tới dự tiệc tại nhà ông. Trong 

khi họ dùng bữa, thì có một phụ nữ tội lỗi, mà cả thành phố đều biết tiếng, 

đến khóc trên chân Chúa Giêsu, lấy tóc lau chân Ngài rồi hôn và xức dầu 

thơm chân Chúa. Ông biệt phái Simone mời Chúa Giêsu đến nhà ông vì đã 

nghe nói về Chúa như một vị ngôn sứ lớn. Nhận xét gương mặt của hai 

nhân vật trong câu chuyện ĐTC nói: 
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Nổi bật sự so sánh giữa hai gương mặt: gương mặt của ông Simone, người 

nhiệt thành phục vụ Lề Luật, và gương mặt của người đàn bà tội lỗi. Trong 

khi người thứ nhất phán xét các người khác dựa trên các vẻ bề ngoài, thì 

người thứ hai chân thành diễn tả con tim của mình với các cử chỉ. Tuy là 

người đã mời Chúa Giêsu, nhưng ông Simone không muốn bị liên lụy và 

để cho cuộc sống của ông bị lôi cuốn với vị Thầy; người phụ nữ trái lại, 

hoàn toàn tín thác nơi Chúa với tình yêu và sự tôn kính. 

 

Ông biệt phái không nhận thức rằng Chúa Giêsu để cho mình bị các người 

tội lỗi làm ô uế. Ông nghĩ rằng nếu Ngài thực sự là một ngôn sứ, thì phải 

nhận ra các người tội lỗi và giữ họ ở xa để không bị ô uế, làm như thể họ là 

những người phong cùi. Đây là thái độ chuyên biệt của một kiểu hiểu tôn 

giáo và nó được viện lý bởi sự kiện Thiên Chúa và tội lỗi triệt để chống đối 

nhau. Nhưng Lời Chúa dậy chúng ta phân biệt tội lỗi với kẻ có tội: không 

được hạ mình giàn xếp với tội lỗi, trong khi những người tội lỗi, nghĩa là 

tất cả chúng ta, đều giống những người đau yếu cần được săn sóc; và để 

săn sóc họ thì bác sĩ cần đến gần họ, viếng thăm họ và đụng chạm tới họ. 

Và dĩ nhiên để được khỏi người bệnh phải thừa nhận mình cần đến thầy 

thuốc. 

 

Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC nói: Giữa người biệt phái và phụ nữ tội lỗi, Chúa 

Giêsu đứng về phía người đàn bà tội lỗi. Tự do khỏi mọi thành kiến ngăn 

cản lòng thương xót tự diễn tả, Ngài để cho bà làm. Ngài, Đấng Thánh của 

Thiên Chúa, để cho bà sờ mó, mà không sợ bị bà làm ô uế. Chúa Giêsu tự 

do vì Ngài gần Thiên Chúa là Cha thương xót. Và sự gần gũi Thiên Chúa là 

Cha thương xót đó trao ban cho Chúa Giêsu sự tự do. ĐTC giải thích thái 

độ của Chúa Giêsu như sau: 

 

Còn hơn thế nữa, khi bước vào trong tương quan với người phự nữ tội lỗi, 

Chúa Giêsu chấm dứt tình trạng cô lập, mà sự phán xét không thương xót 

của ông biệt phái và của các người đồng hương đã khai thác bà - họ kết án 

bà: “Các tội của con đã được tha” (c.48). Người phụ nữ giờ đây có thể ra đi 

“bằng an”. Chúa đã trông thấy đức tin và sự hoán cải chân thành của bà, vì 

thế Ngài tuyên bố trước mặt tất cả mọi người: “Lòng tin của con đã cứu 
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con” (c. 50). Một đàng cái giả hình của vị tiến sĩ luật, đàng khác là sự chân 

thành, lòng khiêm nhường và đức tin của người đàn bà. Tất cả chúng ta 

đều là những người tội lỗi, nhưng biết bao lần chúng ta rơi vào cám dỗ của 

sự giả hình, tìn rằng mình tốt lành hơn những người khác và chúng ta nói: 

“Hãy nhìn tội của bạn…” Trái lại chúng ta tất cả đều phải nhìn tội lỗi của 

mình, các sa ngã, các sai lầm của mình và nhìn lên Chúa. Đó là con đường 

của sự cứu rỗi: tương quan giữa “tôi” kẻ tội lỗi và Chúa. Nếu tôi cảm thấy 

mình công chính, thì không có tương quan này. 

 

Đến đây một sự ngạc nhiên lớn hơn nữa tấn công tất cả mọi người cùng dự 

tiệc: “Ông này là ai mà cũng có quyền tha tội?” (c. 49). Chúa Giêsu không đưa 

ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng sự hoán cải của người phụ nữ tội lỗi ở 

trước mắt tất cả mọi người, và chứng minh cho thấy nơi Ngài rạng ngời lên 

quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi các con 

tim… (Linh Tiến Khải, Chúa Giêsu không sợ bị ô uế bởi người tội lỗi cần đưọc 

chữa lành, Radio Vatican) 

 

Rời quảng trường sau buổi yết kiến ĐTC, chúng tôi được thầy Khải dẫn 

đến thăm Radio Vatican. Chúng tôi được đón tiếp nồng hậu, vui vẻ, mời 

vào phòng họp. Một cô hướng dẫn viên người Đức giới thiệu về Radio 

Vatican. May mắn chúng tôi được Cha GB, thông dịch lại thật trôi chảy. 

Tiếp theo đoàn được xem đoạn phim 10 phút về lịch sử và hoạt động của 

đài phát thanh Vatican. Sau đó cô hướng dẫn viên thật vui vẻ, hoạt bát, sẵn 

sàng trả lời bất cứ ai còn thắc mắc.  

Đài phát thanh Vatican ( tiếng Ý: 

Radio Vaticana- RV) là dịch vụ 

truyền thanh  chính thức của Thành 

Vatican.  Đài phát thanh này được 

thành lập năm 1931 bởi Guglielmo 

Marconi  - một nhà sáng chế người 

Ý. Ngày nay, các chương trình phát 

thanh của đài này thực hiện bằng 47 

ngôn ngữ với hơn 200 nhà báo  tại 

61 quốc gia  khác nhau, trên sóng 
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ngắn  (tức DRM), sóng trung, FM, vệ tinh và internet. Tổng giám đốc cũ 

của RV là Linh mục Federico Lombardi, SJ. Dòng Tên  đảm nhận việc quản 

lý RV ngay từ khi nó được thành lập. Trong  Chiến tranh Thế giới thứ hai, 

trước sự lớn mạnh của Phát xít Ý và Phát xít Đức,  RV là đơn vị cung cấp 

nguồn tin cho quân  Đồng Minh. (Wikipedia) 

 

Rồi Thầy Khải tiếp tục dẫn chúng tôi đến phòng làm việc của các nhân 

viên. Chúng tôi được vinh hạnh gặp Đức Ông Hoàng Minh Thắng và Lm 

Trần Đức Anh, đang làm việc. Đặc biệt, chúng tôi còn được cho vào phòng 

ghi âm, mục kích cụ thể hoạt động của đài.   

   
  

Chia tay Radio Vatican, chúng tôi đi dùng cơm trưa. Xong cùng đi bộ đến 

nhà Tổng Quyền Dòng Tên, viếng thủ cấp Chân Phước Anrê Phú Yên. 

Ngay tại nguyện đường của nhà Tổng Quyền, đoàn được hân hạnh dâng 

thánh lễ trong ngày. Anh chị Liễng - Trang đọc cho đoàn nghe về tiểu sử 

của vị Chân Phước tử đạo.  

 

Bài nhập lễ Khải Hoàn Ca ngợi ca chiến thắng hào hùng của Chân Phước 

tử đạo Anrê Phú Yên.  

 

 (Còn tiếp) 

Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 

 

  
 

 


