
Các bạn thân mến,

Khởi  đầu  Thánh Lễ  Truyền Chức hôm nay,  tôi  nồng nhiệt  chào  đó  các  Phó Tế
Scalabrini Jeff Noël, Nguyen Tien Khiem, Nguyen Van Tam. Tôi đặc biệt gởi lời chào
đến quý ông bà cố, họ hàng, bạn bè và thân hữu… là những người đang theo dõi
Thánh Lễ này từ nhà, qua Tivi hay các phương tiện truyền thông. Dù phải xa cách
nhau về mặt địa lý, nhưng sự hiện diện, tình yêu, và lời cầu nguyện của quý vị luôn
bao bọc Jeff, Khiem và Tam, là những người con, những người anh em, là bạn bè và
thân hữu của quý vị. Tôi chào mừng quý Bề Trên và các thành viên của cộng đoàn
Scalabrini đang hiện diện tại nơi đây, nhà thờ Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình.

Chúng ta hãy bươN c vào Thánh Lễ vơN i tâm tình của lời Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay
(TV 94):

“Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa
Tung hô Người là núi đá độ trì ta
Vào trươN c Tôn Nhan dâng lời cảm tạ
Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn
Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục
Quỳ trươN c Tôn Nhan Chúa là Đấng dựng nên ta
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ
Còn ta là dân Người lãnh đạo
Là đoàn chiên tay Người dẫn dắt”

VơN i Thánh Vịnh 94, chúng ta hãy cùng nhau cử hành Thánh Lễ này vơN i lòng biết ơn
và sốt sắng, vơN i sự tin tưởng và vơN i niềm vui dâng trào. 

TrươN c hết, chúng ta hãy thành tâm nhìn lại mình và thú nhận tội lỗi của chúng ta.



BÀI GIẢNG

Anh chị em thân mến,

Cùng nhau, cùng vơN i sự hiện diện của bố mẹ, những người thân hữu và bạn bè của
chúng ta từ nơi xa, chúng ta đã khởi đầu bằng lời của Thánh Vịnh 94. TrươN c khi Jeff,
Khie và Tam lãnh nhận Bí Tích Truyền Chức Thánh, chúng ta hãy nhìn lại vị trí của
mình giữa lòng thế giơN i ngày hôm nay, nơi mà chúng ta, những linh mục truyền
giáo, sẽ được sai đến. 

“Nền kinh tế ốm yếu… như là hậu quả của một sự phát triển kinh tế không đồng
đều”,1 chỉ biết nhắm đến việc thu lợi, đã không nối kết các quốc gia và không mang
chúng ta lại vơN i nhau. Ngược lại, nền kinh tế ấy đào sâu thêm khoảng cách giữa một
bên là những người sở hữu quá nhiều của cải vật chất và bên kia là những người
càng ngày càng trắng tay. Nhân loại đứng trươN c nguy cơ đánh mất sự tin tưởng vào
Thiên Chúa và bươN c vào đường nẻo tự huỷ diệt chính mình.

Đại dịch Covid-19, xảy ra cách đột ngột vơN i những hậu quả bi thảm, đã cho thấy rõ
hơn những dạng thức tệ hại của việc bất bình đẳng và bất công xã hội. Những dạng
thức này ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người không có tiếng nói gì trên sân
chơi của những kẻ quyền thế. Họ bị loại ra khỏi những quyết định có ảnh hưởng
trực tiếp đến vận mạng của họ. Tương lai chừng như càng ngày càng bị đe doạ.

Giữa lòng một thế giơN i như thế, tôi muốn bắt đầu vơN i Lời của Thiên Chúa chất vấn
Ca-in: “Aben em của ngươi đâu rồi?” Ca-in đã trả lời Chúa bằng một câu hỏi đầy
thoái thác: “Chẳng lẽ con là người canh giữ em con sao?” (St 4,9)

Thực tế, việc Ca-in giết chết Aben em của mình đã là một câu trả lời tệ hại nhất trong
lịch sử loài người. Bởi vì, trươN c câu hỏi ngược của Ca-in: “Chẳng lẽ con là người
canh giữ em con sao”, câu trả lời đúng đắn và tốt đẹp duy nhất phải là: “Đúng rồi,
con phải là người canh giữ em con!” Đúng rồi, bạn phải là người canh giữ. Tất cả
chúng ta phải là người canh giữ và chịu trách nhiệm về những người anh em của
mình. 

Thánh Phao-lô hoàn toàn đồng ý vơN i câu trả lời thế này, như đã viết trong thư gởi
các tín hữu Rô-ma: “Anh em hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương người thân cận
như chính anh em” (x. Rm 13:8,10). Chúng ta biết rằng chúng ta không làm điều xấu,
như là  ngoại  tình hay trộm cắp,  nhưng làm sao để  chúng ta  sống giơN i  răn yêu
thương?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta một lời khuyên thiết thực
nhằm làm cho tình yêu hoạt động trong cộng đoàn, khi trong cộng đoàn có một
người không sống đức yêu thương và phạm sai lầm, “làm điều dữ đối vơN i người anh
em của mình” (x. Rm 13:10).

Tội lỗi và những bất hoà trong cộng đoàn cần luôn cần đến sự sửa lỗi mang tính
huynh đệ. Đức Giêsu dạy rằng chúng ta phải thực hành việc sửa lỗi cho người anh
em mình vơN i sự cẩn thận và tôn trọng, vơN i mục đích là giúp cho người sai lỗi quay
trở về vơN i sự hiệp nhất và tình trạng tốt lành. Việc sửa lỗi này cần được thực hiện
qua ba bươN c.

1 Trích từ bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 26.08.2020.



BươN c thứ nhất phải là một cuộc đối thoại chân thành giữa hai người vơN i nhau. Nếu
bươN c này thành công, chẳng có gì đẹp hơn là lòng biết ơn mà một người có được khi
người ấy cám ơn bạn vì bạn đã mạo hiểm vươn tay ra và giúp cho người ấy vượt
thoát nguy hiểm.

BươN c thứ hai là một bươN c đi đầy tính mục vụ. Đức Giêsu dạy rằng cần tập hợp hai
hoặc ba người, là những người chứng tá, để cùng nhau vươn đến giúp đỡ người sai
lỗi vơN i tất cả tình yêu, như chúng ta vẫn thường thấy trong các hoạt động mục vụ.
Việc vươn ra này thường được thực hiện cách lặng lẽ, chỉ có Thiên Chúa thấu biết
những điều tốt lành đang được thực hiện. Chân PhươN c Gioan Baotixita Scalabrini đã
dặn dò các linh mục của mình bằng những lời khôn ngoan và đầy thiết thực này:
“Hãy rao giảng sự thật vơN i lòng bác ái”, để nhờ đó những kẻ tội nhân có thể được
hoán cải.2

BươN c đi thứ ba thuộc về cộng đoàn địa phương, dươN i hình thức công khai. Giáo xứ
hay Giáo phận luôn là nơi cổ võ sự sống, sự bình đẳng, sự đón nhận, và sự công
bằng. Đây chính là đặc trưng sứ mạng của các tu sĩ Scalabrini: “Loan truyền vơN i thế
giơN i về khả thể sống hiệp nhất trong sự khác biệt, phá vỡ những bức tường của kỳ
thị, bất công, phân biệt đối xử, và xây dựng những chiếc cầu nối của việc gặp gỡ,
liên đơN i và tình huynh đệ trong Đức Giêsu Kitô”3. Tất cả những điều này đều là
hồng ân của Thiên Chúa , hầu đẩy xa tội lỗi ra khỏi thế giơN i.

Đức Giêsu còn dạy rằng nếu tất cả những nỗ lực trên đây đều chẳng ích gì, hãy đối
đãi vơN i kẻ phạm lỗi như đối đãi vơN i một người dân ngoại hoặc một người thu thuế,
bởi vì chính họ là những người đã tự loại mình ra khỏi cộng đoàn. VơN i tư cách là linh
mục, chính các bạn phải là những người thực thi việc tha thứ và hoà giải. Việc này
kéo các bạn lại gần những người biết nhìn nhận tội lỗi của họ. Đồng thời, các bạn sẽ
phải dạy dỗ cho các Kitô hữu về sự sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ và việc xây
dựng lại những tương quan đã đổ vỡ.

Đức Giêsu đảm bảm rằng mình sẽ hiện diện ở “nơi đâu có hai hoặc ba người họp
nhau cầu nguyện nhân danh Thầy”. Không có gì đảm bảo rằng hai hoặc ba người
này sống đúng và sống tốt như họ phải sống. Đức Giêsu biết điều ấy. Dẫu vậy,
Người vẫn hứa ở giữa họ, không phải vì công trạng xuất sắc của họ, nhưng vì lòng
thành tín bao la của Người. Bằng việc sai các bạn là những linh mục đi tha tội (Ga
20,22-23), Người thánh hoá các bạn thành những khí cụ cho lòng thương xót của
Người, và ban cho các bạn khả năng gìn giữ Giáo Hội hiệp nhất mặc dù đó là Giáo
Hội được lập nên từ những con người tội lỗi và bất toàn. 

Jeff, Khiem và Tam thân mến, 

Giờ đây, Thiên Chúa ngỏ lời vơN i chính các bạn, bằng những lời Người đã nói vơN i
ngôn sứ Ê-dê-ki-en: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en” (Ed 33,7).
Trong các bản văn ngôn sứ, người được Chúa gởi đi thường được gọi là “người tuần
phiên”, “người canh gác” để gìn giữ và bảo vệ cho những người khác khỏi gặp nguy
hiểm. Hãy học cách “thổi tiếng kèn báo động” (Ed 33,4) trươN c mặt những kiểu tội lỗi
khác nhau, là những tội lỗi xuất phát trừ trái tim con người và lan tràn vào trong
những cấu trúc của xã hội và của Giáo Hội. Như là các linh mục, các bạn sẽ là những
“người canh gác” của Thiên Chúa, được sai đến để canh gác và bảo vệ cho đoàn
chiên của người.

2 Chân Phước Gioan Baotixita Scalabrini, Bài Giảng lễ Hiện Xuống, 1902

3 Trích bản văn cuối của Tổng Hội 2018



Là các linh mục, đoàn dân Chúa mong muốn chúng ta “đặt ánh nhìn của mình dính
chặt vào Đức Giêsu”. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên nhủ chúng ta trong
buổi nói chuyện của tháng 8 vừa qua: “Giữa cơn đại dịch này, hãy đặt ánh nhìn của
chúng ta vào Đức Giêsu.  VơN i  đức tin,  chúng ta hãy luôn ấp ủ niềm hy vọng về
Vương Quốc của Thiên Chúa mà chính Đức Giêsu mang đến cho chúng ta”4

Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ba linh mục truyền giáo này, là những người
sẽ giúp Đức Giêsu thực hiện kế hoạch của Người ở giữa lòng thế giơN i, trong dòng
lịch sử và trong Giáo Hội. “Kế hoạch ấy đã được Mạc Khải cách trọn vẹn nơi chính
Đức Kitô, Đấng được Cha sai đến ‘để mang tin vui cho những người nghèo khổ’ và
‘để quy tụ nên một những con cái tản lạc của Thiên Chúa’.  Ngay cả lúc này, kế
hoạch ấy có thể được nhìn thấy rõ nét nơi các biến cố, các nhu cầu, và nơi lòng khát
mong của con người. Thế giơN i mà các tu sĩ Scalabrini được sai vào để loan báo Mầu
Nhiệm Cứu Độ là thế giơN i của những người di cư”.5  

Giờ đây, chúng ta hãy kêu cầu Thánh Thần Thiên Chúa để thánh hoá ba người anh
em này thành linh mục của Đức Kitô.

Card. Michael Czerny S.J.

4 Trích bài nói chuyện trong buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngày 05.08.2020, với sự tham
chiếu các bản văn Kinh Thánh Dt 12,2; Mt 4,17; CCC 2816.

5 Trích từ Quy Luật Sống, số 1. 


