
LÒNG NHÂN HẬU VÀ TÌNH CHÚA ẤP Ủ CON SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI!  

 

 
... Đức Hồng Y Henri Schwery chào đời ngày 14-6-1932 tại Saint-Léonard thuộc 
bang Valais bên nước Thụy Sỹ. Trong vòng 18 năm (1977-1995) ngài là Giám Mục 
giáo phận Sion, thủ phủ bang Valais. Ngài từng làm Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục 
Thụy Sỹ trong hai nhiệm kỳ (1983-1988). Với các trách nhiệm chủ chăn vừa kể, 
Đức Hồng Y có nhiều thuận lợi theo dõi các biến chuyển của Giáo Hội, xã hội Thụy 
Sĩ và thế giới. Khi nhìn lại các biến chuyển ấy - kể cả việc suy giảm sức khoẻ và 
bắt buộc ngưng các công tác mục vụ vào năm 1995 - Đức Hồng Y chỉ muốn nhấn 

mạnh một điểm tích cực. Đó là niềm hạnh phúc đích thật của người được sống tâm 
tình con cái THIÊN CHÚA. Xin nhường lời cho Đức Hồng Y Henri Schwery. 
 
Tôi lạc quan và hạnh phúc, nếu không muốn nói là rất hạnh phúc! Bởi lẽ, tôi chứng 

kiến không biết bao nhiêu tiến triển trong chiều hướng tốt đẹp giữa lòng Giáo Hội Công Giáo. Ngày 
nay các tín hữu giáo dân biết ý thức trách nhiệm nơi cộng đoàn Giáo Hội và ngoài xã hội. Dĩ nhiên 
cũng có những khủng hoảng đáng buồn xảy ra. Đó là điều không thể tránh được trong phạm vi nhân 

trần. Chính tôi từng cảm nghiệm và trải qua kinh nghiệm đau thương. Nhưng đau khổ cũng mang lại 
kết quả tốt. Bởi lẽ, các giọt lệ giúp rửa sạch đôi mắt như người ta thường nói .. 
 
Đối với tôi, niềm hạnh phúc đích thực và lớn lao nhất hệ tại việc tôi xác tín: tôi được THIÊN CHÚA kêu 
gọi là để chu toàn trách nhiệm Ngài ủy thác. Đôi lúc Chúa cũng gởi đến thử thách, nhưng tôi không hối 
tiếc gì cả. Bởi vì - cùng với thử thách - THIÊN CHÚA luôn ban cho tôi sức mạnh cần thiết để vượt qua 

và để tiếp tục tiến bước. 
 
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi rút ra một bài học: con người, đặc biệt là giới trẻ, hãy tự nắm lấy cơ hội 
và xây dựng tương lai. Đừng bao giờ co cụm vào chính mình hoặc đặt mình làm trung tâm và sống ích 
kỷ chỉ nghĩ đến mình. Ích kỷ là tật xấu ghê gớm nhất giết hại không biết bao nhiêu tài năng! 
 
Kẻ thù phá tan niềm hạnh phúc của mỗi người chính là lòng thù hận. Khi bạn oán ghét người khác, 

bạn đánh mất niềm an bình nội tâm và như thế, bạn tự tạo nỗi thống khổ. Bạn sống không hạnh phúc. 
Lý do thứ hai khiến bạn sống không hạnh phúc chính vì bạn có ý niệm sai lầm về THIÊN CHÚA. THIÊN 
CHÚA không trừng phạt con người. Ngài cũng không thích thú khi thấy con người phải chịu đau khổ. 
Không. Không phải như vậy. Trái lại, THIÊN CHÚA muốn con người được hạnh phúc, ở đời này và nơi 
vĩnh cửu mai sau. 
 
Vậy làm thế nào giữ vững niềm hạnh phúc khi phải đau khổ, mang tật bệnh và chứng kiến cảnh người 

khác đau khổ? Tôi xin trả lời: Bí quyết giữ vững niềm hạnh phúc chính là trao ban. Khi bạn quảng đại 
cho đi, bạn sẽ nhận lãnh gấp đôi gấp ba. Nói tắt một lời, bạn nhận lãnh dồi dào, bội hậu. Thêm vào 
đó, khi chính bạn bị đau khổ, mang tật bệnh thì đừng bao giờ đánh mất niềm tin tưởng nơi THIÊN 
CHÚA và rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Trái lại hãy can đảm phấn đấu. Hãy đứng vững trên hai cột trụ 
nhân đức đối thần: Đức Tin và Đức Cậy. 
 

THIÊN CHÚA sẽ hài lòng biết bao khi thấy một người, cho dù phải sống giữa trăm chiều thử thách, vẫn 
một lòng Tin Cậy nơi Tình Yêu vô bờ của Ngài. 

 
Với kinh nghiệm bản thân, lúc bị bệnh chính là thời gian giúp tôi dừng lại, kiểm điểm cuộc đời. Tôi như 
được ”lớn lên và chín mùi” trong đau khổ. Rồi tôi được dịp chứng kiến tận mắt lòng quảng đại hy sinh 
của các bác sĩ và y tá. Tôi nhận được tâm tình huynh đệ chân thành của những người đến thăm viếng, 
thư từ và điện thoại vấn an sức khoẻ. Về phần mình, tôi cố gắng đóng góp vào việc giúp vui các y tá. 

Các y tá luôn có nhiều việc phải làm nên thường bị căng thẳng. Do đó, tôi tìm cách đánh tan bầu khí 
nặng nề, đem niềm vui cống hiến cho người khác. 
 
Nói tóm lại, niềm hạnh phúc đích thực của tín hữu Công Giáo đến từ Cái Chết và Phục Sinh của Đức 
Chúa GIÊSU KITÔ, đúng như lời Thánh Phaolô tông đồ nói: ”Nếu Đức Chúa KITÔ không sống lại 
thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả Đức Tin của anh chị em cũng trống rỗng” 



(1Co 15,14). 

 
Niềm hạnh phúc của tín hữu Công Giáo cũng đến từ việc sống trọn vẹn tinh thần Tám Mối Phúc Thật. 
Tháng 8 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) nói tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở 

Toronto bên Canada rằng: 
- Các Mối Phúc Thật là những tấm bảng chỉ đường trên lộ trình dẫn đến hạnh phúc đích thật. 
 
... ”Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho 
tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên 
đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy 
khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con 

bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn 
chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền 
Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Thánh Vịnh 23(22)). 
 
(”Annales D'Issoudun”, Décembre/2002, trang 14-16) 
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