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CHIA SẺ ĐHYVONG Bài 1

CHIA SẺ ĐƯỜNG HY VỌNG
HY Nguyễn Văn Thuận
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã để lại di sản thật vô giá. Đó là tác phẩm
Đường Hy Vọng, mà ngài coi đó là tâm sự của một người cha.

Cha không nói gì mới mẻ với con. Cha chỉ nhắc lại những lời nhăn nhủ thắm thiết và chí tình,
đã biết bao lần nhẹ nhàng đổ vào tay con, đổ vài tim con, giữa những náo động của trần thế.
Con hãy bình tĩnh suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha.

Mong những tư tưởng đơn thành này tỏa sáng và an hòa, biến con nên hồn tông đồ, hồn cầu
nguyện, hồn yêu mến. Ân sủng và bình an Chúa ở với con trên Đường Hy Vọng. (ĐHY Fx
Nguyễn Văn Thuận, ĐHV, Lời nói đầu)

Những bài viết dưới đây là những cảm nhận và suy tư riêng tư của một người cháu, bắt đầu chập
chững lần bước theo Đường Hy Vọng. CMĐH mong nhận được những phản hồi tích cực, cùng
đồng cảm và đồng hành với người viết, để cùng trở nên hồn tông đồ, hồn cầu nguyện và hồn
yêu mến như ĐHY Fx đã hy vọng.

Cùng Mẹ Đồng Hành
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1. Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái."

Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng
khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

Chúa đã gọi con theo Chúa từ khi con mới hoài thai trong dạ mẹ. Chúa cho con gia nhập Hội
Thánh qua bí tích Rửa Tội. Rồi qua các phép bí tích khác nữa, Xưng Tội, Thêm Sức và nhất là
bí tích Thánh Thể, Chúa dưỡng nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh.

Thế nhưng lâu nay, con lại không để Chúa dìu dắt con trên đường đời, mà con cứ mải mê
chuyện thế gian, mưu sinh, vật lộn với bao khó khăn để tồn tại và thăng tiến, con đã quên mất
nghĩa vụ thu được nhiểu hoa trái.

Hôm nay nhìn lại bản thân, con chợt bừng tỉnh cơn mê. Đồng tiền tâm linh của Chúa gửi gấm
cho con, chẳng sinh lợi chút gì, vì con đã chôn kỹ dưới đất từ hồi nào!

Vậy từ bây giờ, xin Chúa đừng nỡ buồn giận con vô ơn bạc nghĩa. Xin Chúa thức tỉnh con luôn,
để con can đảm, dám dân thân vào Đường Hy Vọng.

AM Fiat
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