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ĐTC Phanxicô chào tín hữu và du khách hanh hương tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14-8-2016 - RV 

Giáo Hội không cần các chuyên viên bàn giấy rườm rà và các công chức mẫn cán, nhưng 
cần các thừa sai đam mê, bị dầy vò bởi lòng hăng say đem tới cho tất cả mọi người lời ủi 

an của Chúa Giêsu và ơn thánh của Ngài. 

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm 

châu tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ sau 
khi chào mọi người, ĐTC nói: Tin Mừng Chúa Nhật này (Lc 12,49-53) thuộc phần giáo 

huấn Chúa Giêsu nói vói các môn đệ trên đường lên Giêrusalem, nơi cái chết thập giá chờ 
đợi Ngài. Để chỉ cho thấy mục đích sứ mệnh của Ngài Chúa dùng ba hình ảnh: lửa, phép 

rửa và sự chia rẽ. Hôm nay tôi muốn đề cập tới hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của lửa. 

Chúa Giêsu diễn tả nó với các lời này: “Thầy đã tới ném lửa trên trái đất, và Thầy ước ao 
nó bùng cháy lên chừng nào!” (c. 49). ĐTC giải thích ý nghĩa lửa như sau: 

Lửa mà Chúa Giêsu nói tới là lửa của Chúa Thánh Thần, là sự hiện diện sinh động và hoạt 
động trong chúng ta từ ngày chúng ta được rửa tội. Nó là một sức mạnh sáng tạo thanh 

tẩy và canh tân thiêu đốt mọi bần cùng của con người, mọi ích kỷ, moi tội lỗi, biến đổi 
chúng ta từ bên trong, tái sinh chúng ta, và khiến cho chúng ta có khả năng yêu mến. 



Chúa Giêsu ước mong rằng Chúa Thánh Thần thiêu đốt như lửa trong con tim chúng ta, 

bởi vì chỉ khi khởi hành từ con tim việc đốt cháy của tình yêu Thiên Chúa mới có thể phát 
triển và khiến cho Nước Thiên Chúa tiến triển. Nó không khởi hành từ cái đầu, nhưng khởi 

hành từ con tim. Chính vì thế Chúa Giêsu muốn rằng lửa đi vào trong tim chúng ta. 

Nếu chúng ta hoàn toàn rộng mở cho hoạt động của lửa này là Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ 
ban cho chúng ta sự liều lĩnh và lòng hăng say loan báo cho tất cả mọi người Chúa Giêsu 

và sứ điệp ủi an của lòng thương xót và ơn cứu độ của Ngài, bằng cách hải hành giữa biển 
rộng, không sợ hãi. Nhưng lửa bắt đầu trong trái tim. 

Trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình trong thế giới Giáo Hội - nghiã là tất cả chúng 
ta Giáo Hội -  cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để không để cho mình bị kìm hãm lại 

vì sợ hãi hay tính toán, để đừng quen với việc bước đi trong các biên giới an ninh. Hai thái 
độ này đem Giáo Hội tới chỗ là một Giáo Hội hoạt động hữu hiệu, không bao giờ liều lĩnh. 

Trái lại,  lòng can đảm tông đồ là Chúa Thánh Thần thắp lên trong chúng ta như một ngọn 
lửa giúp chúng ta thắng vượt các bức tường và các hàng rào, khiến  cho chúng ta có óc 

sáng tạo và thúc giục chúng ta bước đi, cả trên những con đường đã không được khám 
phá và không thoải mái, bằng cách cống hiến hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. 

Với lửa này của Chúa Thánh thần, chúng ta được mời gọi ngày càng luôn trở thành cộng 
đoàn của những người được hướng dẫn và biến đổi, tràn đầy sự cảm thông, những con 

người có con tim nở rộng và gương mặt tuơi vui. ĐTC nhấn mạnh như sau: 

Hơn bao giờ hết ngày nay cần có các linh mục, những người thánh hiến và tín hữu giáo 

dân, với cái nhỉn chú ý của người tông đồ, để cảm thương và dừng lại trước các khó khăn 
và nghèo nàn vật chất và tinh thần, và như thế trao ban tính cách cho con đường loan 

báo Tin Mừng và sứ mệnh với tiết nhịp chữa lành của sự gần gũi. 

Có lửa của Chúa Thánh Thần đưa chúng ta tới chỗ sống gần gũi các người khác: những 
người đau khổ, những người cần được giúp đỡ, biết bao nhiêu bần cùng nhân loại, biết 

bao nhiêu vấn đề, những người tỵ nạn, di cư, những người đau khổ. Lửa đến từ trái tim. 

Lửa. 

Trong lúc này đây với sự cảm phục tôi cũng nghĩ tới nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trên 
toàn thế giới tận hiến cho việc loan báo Tin Mừng với tình yêu thương và lòng trung thành 

lớn lao, và đôi khi với cả mạng sống nữa. Chứng tá gương mẫu của các vị nhắc cho chúng 
ta biết rằng Giáo Hội không cần các chuyên viên bàn giấy rườm rà và các công chức mẫn 

cán, nhưng cần các thừa sai đam mê, bị dầy vò bởi lòng hăng say đem tới cho tất cả mọi 
người lời ủi an của Chúa Giêsu và ơn thánh của Ngài. Đó là lửa của Chúa Thánh Thần. Nếu 

Giáo Hội không nhận được lửa này hay không để cho nó vào trong chính mình, thì trở 
thành một Giáo Hội lạnh lẽo hay chỉ hâm hẩm, không có khả năng trao ban sự sống. Hôm 

nay thật là tốt nếu chúng ta để ra năm phút để tự hỏi: “Trái tim tôi ra sao? Nó lạnh lẽo? 

Nó hâm hẩm? Nó có khả năng nhận lửa này không?” Chúng ta hãy dành ra năm phút cho 
việc này. Nó sẽ tốt cho chúng ta tất cả. 

Và chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria cầu xin Thiên  Chúa Cha trên trời với chúng ta và 

cho chúng ta, để Ngài đổ đầy trên tất cả mọi tín hữu Chúa Thánh Thần, là lửa của Thiên 
Chúa, là Đấng suởi ấm con tim và giúp chúng ta liên đới với các niềm vui và khổ đau của 

các anh chị em của chúng ta. Xin thánh Massimiliano Kolbe, tử đạo vì yêu thương, mà 



chúng ta mừng lễ hôm nay, nâng đỡ chúng ta trên con đường cuộc sống: xin ngài dậy cho 

chúng ta sống bằng ngọn lửa tình yêu đối với Thiên  Chúa và đối với người thân cận. 

Tiếp đến ĐTC đã cất Kinh Truyền Tin và ban phép lành toà thánh cho mọi người. 

Sau Kinh Truyền Tin ĐTC đã chào tín hữu và du khách hành hương, đặc biệt các hướng 
đạo sinh đến từ Paris, các bạn trẻ hành hương đi bộ hay đi xe đạp về Roma từ các tỉnh 

Bisucchio, Treviso, Solarolo, Macherio, Sovico, Val Alta de Bergamo và các chủng sinh Tiểu 

chủng viện Bergamo. ĐTC đã lập lại đề tài của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Cracovia “Phúc cho 
ai có lòng thương xót, vì sẽ được xót thương” và nói: Các bạn hãy cố gắng luôn luôn tha 

thứ, và hãy có một con tim biết cảm thương. ĐTC chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tốt 
lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài. 

 


