
HÃY VỨT BỎ TỘI ÁC VÀ LÀM ĐIỀU THIỆN 

 

... Có người hỏi tôi rằng, nếu có những người giống như tôi - trước 

khi hồi tâm thống hối đã sống nhiều năm trời trong cảnh đồng tính 

luyến ái - nay có thể tự xem là ”cựu đồng tính luyến ái” và thực sự 

thay đổi hẳn lối sống hay không? Xin Chúc Tụng THIÊN CHÚA, vì câu 

trả lời là CÓ, tuyệt đối là CÓ! 

Tôi không phải là trường hợp duy nhất và riêng rẽ, nhưng còn có rất 

nhiều trường hợp khác giống như tôi. Tôi đã lắng nghe chứng từ của 

rất nhiều cựu đồng tính luyến ái và nay là những tín hữu chân chính. 

Mỗi một chứng tá đều khác biệt bởi lẽ mỗi người trong chúng ta đều 

khác biệt. Chúng ta phản ứng khác nhau, suy nghĩ khác nhau và đã 

trải qua những kinh nghiệm khác nhau v.v. Thế nhưng THIÊN CHÚA 

biết cách hành động như thế nào trong từng trường hợp riêng rẽ, 

giống y như thể chỉ có duy nhất trường hợp ấy mà thôi! Tuy nhiên, 

với điều kiện là chúng ta phải thành thật trong việc tìm kiếm và hoàn 

toàn tự đặt mình trong vòng tay Quan Phòng yêu thương của THIÊN 

CHÚA. 

Một điều tôi muốn quý vị hiểu rõ: việc khỏi bệnh đồng tính luyến ái không phải là một sự ép buộc mà tín 

hữu Công Giáo phải đặt mình vào để được ra khỏi vòng vây tội lỗi đồng tính luyến ái. Bởi vì THIÊN CHÚA 

không dùng vũ lực đối với chúng ta và cũng không làm ngơ hoặc vô cảm trước những gì chúng ta bị thử 

thách, để rồi ép buộc chúng ta phải làm điều này, hoặc không làm điều nọ! 

Bước đầu tiên THIÊN CHÚA làm - qua trung gian Chúa Thánh Linh - là Ngài thuyết phục chúng ta hiểu 

rằng có một cái gì ”không ổn” trong cách thức chúng ta đang sống! Một người - nếu thành thật - thì luôn 

tìm kiếm Thánh Ý THIÊN CHÚA trong Kinh Thánh, và nếu người ấy có con tim cởi mở, sẽ nghe được lời 

kết án đối với tội lỗi đang phạm, để rồi khiêm tốn đặt mình trước THIÊN CHÚA. 

Nên bắt đầu ngay việc chiến đấu chống lại một số tư tưởng và lối hành xử mà ban đầu xem ra là có thể 

chấp nhận được nhưng dần dần mới thấy là không được làm như thế! Rất có thể người đồng tính luyến 

ái chiến thắng được một lần, nhưng rơi trở lại vòng tội lỗi, rơi vào chước cám dỗ, để rồi tự tìm cách bào-

chữa khi nói: 

- Chịu vậy thôi! Tôi được sinh ra như thế mà! 



Nếu trái lại, người đồng tính luyến ái từ bỏ tội lỗi, bám chặt 

vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tìm kiếm Người trong cầu nguyện 

và đọc Lời Người, thì Chúa sẽ đáp lời. Bởi vì Chúa đã hứa ai tìm 

sẽ gặp: ”Nếu các con tìm Thầy với trọn tâm lòng”, và Ngài sẽ 

ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Nói tắt một lời, chúng ta 

phải khiêm tốn đến quz dưới chân Ngài mà không tìm kiếm lý 

lẽ để bào-chữa, để biện-minh, thì chắc chắn chúng ta sẽ được 

Ngài cứu giúp. 

Chính khi đó xảy ra điều xem ra không thể được: Tình Yêu 

THIÊN CHÚA tràn vào, quét sạch tội lỗi và chính người đồng 

tính luyến ái nhận ra điều THIÊN CHÚA đang làm. Người đồng 

tính luyến ái thấy mọi sự dưới ánh sáng khiến phải thốt lên 

như thánh Phaolô rằng: ”Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so 

với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức GIÊSU KITÔ, Chúa của 

tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Philipphê 3,8). 

Sau giây phút thần thiêng này, tôi không dám quả quyết rằng người cựu đồng tính luyến ái sẽ trở thành 

người không còn bị tổn thương nữa, sẽ dửng-dưng trước mọi chước cám dỗ phạm tội, nhưng tôi có 

được sức mạnh để chọn lựa bước đi trên con đường tội lỗi hay không, biết chọn làm tên nô lệ tội lỗi hay 

làm con THIÊN CHÚA. 

Một cách thật bất ngờ, thật tuyệt diệu, THIÊN CHÚA thay đổi các ước muốn của tôi, cách thức tôi suy 

nghĩ, đường lối tôi hành xử và những chọn lựa ưu tiên của tôi. Nói tắt mọi lời, THIÊN CHÚA thay đổi tất 

cả! 

Hiện tại tôi quen biết một người con gái và tôi yêu nàng nồng-nàn tha-thiết. Tuy nhiên, điều kiện sống 

mới này không phải là cái gì ép buộc, ngược với ý muốn của tôi, trái lại, tôi chấp nhận nó với niềm vui. 

Giống như thể một người kéo tấm màn che và mở toang cửa sổ của một căn phòng tăm tối để cho ánh 

sáng mặt trời tràn vào và soi chiếu mọi vật trong căn phòng. 

Trong tất cả những điều tôi trình bày trên đây, tôi không làm gì khác hơn là khiêm tốn tự đặt mình trước 

THIÊN CHÚA, tìm kiếm Người và tuân phục thánh { Người. 

Chính THIÊN CHÚA làm mọi sự. Xin chúc tụng ngợi khen THIÊN CHÚA đến muôn thưở muôn đời. Amen. 

... Hãy lắng tai nghe THIÊN CHÚA chúng ta dạy bảo .. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác 

của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ 

công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. THIÊN CHÚA phán: 

”Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như thuyết; 

có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được 

hưởng dùng hoa mầu trong xứ” (Isaia 1,10/16-19).(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione 

e di informazione cattolica, Anno X, n.8, 27 Febbraio 2011, trang 19)   Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


