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 Tôi ước ao ghi lại nơi đây một kinh 

nghiệm của riêng tôi. Dĩ nhiên tôi 

không chủ ý đưa ra bài học gì hoặc 

nêu cao gương sáng nào cho bất cứ 

ai. Bởi lẽ, với tư cách tín hữu Công 

Giáo, chúng ta có Bậc Thầy Tối 

Cao, Vị Tôn Sư Tuyệt Đối là Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ. Chúng ta chỉ 

là dụng cụ trong Bàn Tay sử dụng 

của THIÊN CHÚA Toàn Năng. Mọi vinh quang đều qui về Ngài. Chính THIÊN CHÚA mới là 

Bàn Tay Nghệ Sĩ tài ba khảy lên các cung điệu tuyệt vời trên các dây đàn nhỏ bé là chính chúng 

ta. 

 

 Tôi vừa nhận được việc làm nơi môi trường đại học. Ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào 

đại học, tôi tự hứa với chính mình rằng, bằng mọi giá, phải tìm cách treo một Ảnh Thánh Giá 

trên tường, nơi văn phòng tôi làm việc hàng ngày. Tôi phải dốc lòng như thế, bởi vì hiện nay, 

người ta không còn trông thấy sự hiện diện của Ảnh Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi các 

trường học hoặc trong các công sở như vẫn thấy trước đây. 

 

 Thật vậy, tôi để ý thấy giới trẻ ngày nay ít lưu tâm đến tôn giáo, đến các vấn đề thuộc lãnh vực 

thiêng liêng và luân lý. Vì thế tôi ước ao ít ra là trong phạm vi nhỏ bé của tôi nơi khung trời đại 

học tôi phải làm một cử chỉ gì đó cụ thể để nêu lên chứng tá Đức Tin Công Giáo của tôi. Phải 

làm cho người khác thấy rằng: 

 - Tôi tin tưởng vững chắc nơi Tình Yêu Cứu Độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài là THIÊN 

CHÚA. Chính Ngài là Chủ Tể mọi cuộc sống và Chủ Tể lịch sử loài người. Tôi tin và muốn biểu 

lộ ra bên ngoài niềm tin của tôi. 

 



 Tuy nhiên, tôi cảm thấy có chút lo sợ. Bởi lẽ tôi là người mới đến làm việc. Nơi đây, bầu khí đại 

học lại có vẽ khắc-khổ, đứng-đắn khiến tôi hơi ngại ngùng. Tôi suy nghĩ vu-vơ: 

 - Biết đâu cử chỉ thiện chí của tôi, thay vì được hiểu đúng, hoan nghênh và tán đồng, lại bị chê 

bai và gán ghép cho danh hiệu hoặc ”cấp-tiến” hoặc ”bảo-thủ”! 

 

 Tuy nhiên, dầu nghĩ ngợi mông-lung như thế, tôi vẫn cương quyết thi hành ý định của mình. 

 Một buổi sáng, tôi đến sớm hơn thường lệ. Tôi cẩn thận đóng đinh lên bức tường trước mặt, đối 

diện với bàn làm việc của tôi, gần ngay nơi cửa ra vào. Rồi tôi trang trọng treo Ảnh Thánh Giá 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ lên. Đây là Thánh Giá tôi trúng được trong một cuộc chơi Hội Chợ 

Tình Thương. 

 

 Ngay ngày hôm ấy, không ai để ý đến sự hiện diện của Vị-Khách-Quí nơi văn phòng làm việc 

của tôi. Nhưng kể từ ngày hôm sau, và mãi cho đến bây giờ, các bạn trẻ thuộc đủ mọi lứa tuổi, 

mỗi lần gặp tôi nơi hành lang đại học, thường nói với tôi: 

 - Tốt quá! Thật đúng! Thật đáng tán thưởng! Đây là lần đầu tiên con được trông thấy Ảnh Thánh 

Giá hiện diện nơi môi trường đại học! 

 

 Hay có bạn trẻ khác nói: 

 - Cháu đâu biết là Bác quí trọng Thánh Giá đến như thế! 

 

 Một ngày, một bạn trẻ vui vẻ nói với tôi: 

 - Con rất hài lòng khi thấy Bác treo Thánh Giá nơi phòng làm việc. Con cũng là tín hữu Công 

Giáo và gia đình con sống Đạo đàng hoàng! 

 

 Kể từ sau kinh nghiệm thành công trong việc treo Thánh Giá nơi văn phòng làm việc ở đại học, 

tôi rút ra cho mình một bài học. Đó là, rất thường khi, con tim chúng ta nhắc nhở chúng ta phải 

làm một điều lành, một việc thiện, nhưng trí óc chúng ta lại bày-vẽ những lý-lẽ vu-vơ khiến 

chúng ta do-dự rồi thối lui, không thi hành những cử chỉ nêu cao Đức Tin. Chúng ta quá lo sợ, 

không dám tương xưng niềm tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

 

 Cần lập đi lập lại lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khuyên nhủ: 

 - Anh Chị Em đừng sợ! Hãy mở rộng tâm lòng đón rước Đức Chúa GIÊSU KITÔ! Vâng, hãy 

cùng nhau đọc lời viết trong thư gởi tín hữu Do Thái rằng: ”Anh chị em hãy nhớ đến những 

người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh chị em. Hãy nhìn xem cuộc đời các vị kết thúc 

thế nào mà noi theo Đức Tin của các vị. Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn là một, hôm qua cũng 

như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời” (13,7-8). 



 Thật ra thế hệ trẻ ngày nay không hoàn toàn bỏ rơi THIÊN CHÚA. Nhưng họ cần được nghe 

những lời nhắn nhủ tốt lành và được trông thấy trước mắt những hành động nêu cao gương sáng 

có sức thu hút tâm tình tuổi trẻ. 

 

 Bổn phận của mỗi tín hữu Công Giáo là dám can đảm làm chứng cho Đức Tin của mình. 

 

 ... ”Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Chúa KITÔ, tôi cho là thiệt thòi, so 

với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức KITÔ GIÊSU, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất 

hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Chúa GIÊSU KITÔ và được kết hiệp với Người. 

Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin 

vào Đức Chúa KITÔ, tức là sự công chính do THIÊN CHÚA ban, dựa trên lòng tin. Vấn 

đề là được biết chính Đức Chúa KITÔ, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục 

sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với 

Người trong Cái Chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 

Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng 

chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Chúa GIÊSU KITÔ chiếm 

đoạt” (Philipphê 3,7-12). 

 

 (”I miei GRUPPI di Preghiera”, Febbraio 2006, trang 3) 
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