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Các con rất thân mến,
Năm học 2018 – 2019 vừa bắt đầu. Nhân dịp này, Cha muốn gửi đến các con lời cầu
chúc tốt đẹp nhất cho năm học mới. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành để công việc học tập
của các con đạt kết quả tốt và để các con trở thành những con người hạnh phúc, không những
bây giờ mà còn mãi mãi về sau khi các con đã tốt nghiệp, vì thực hiện được sứ mệnh môn đệ
Chúa Giêsu, thương yêu, giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo đói, bệnh tật và góp
phần xây dựng Quê hương Đất nước giàu mạnh và nhân đạo, đáng cho thế giới kính nể. Để
được như vậy, các con phải bắt đầu bằng việc rèn luyện tâm hồn và tư cách của chính các con.
Khi thăm viếng khu mộ tại Westminster (London, nước Anh), ngoài các ngôi mộ hoành
tráng của những vị vua và của nhiều nhân vật nổi tiếng khác của nước Anh, chẳng hạn, Charles
Darwin và Charles Dickens, người ta còn thấy ngôi mộ đơn sơ của một người bình thường.
Thế nhưng người ta có thể bỏ qua không thăm nhiều ngôi mộ của các vua hoặc của những
người nổi tiếng, nhưng không ai bỏ qua ngôi mộ bình thường này, vì trên ngôi mộ đó có tấm
bia khắc những dòng chữ sau: “Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới
hạn, tôi đã mơ ước thay đổi cả thế giới. Khi lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra là tôi
không thay đổi được thế giới, nên tôi thu nhỏ ước mơ của tôi lại và quyết định chỉ thay đổi đất
nước của tôi. Nhưng đất nước tôi, tôi đã không thể thay đổi được gì. Khi bước vào những năm
cuối đời, trong những cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình và những người
thân của tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng chẳng làm được. Và bây giờ, khi nằm trên giường
bệnh, chuẩn bị lìa đời, tôi chợt nhận ra: Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy
mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình; và với sự giúp đỡ và động viên
của gia đình, tôi hy vọng có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước và biết đâu, tôi thậm chí có
thể thay đổi cả thế giới!”
Những dòng chữ khắc trên bia mộ này có cùng ý nghĩa với câu nói các con thường nghe:
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tất cả phải lấy việc tu thân làm gốc. Không tu thân
thì dù chương trình và kế hoạch làm việc có hay đến mấy cũng chỉ đưa đến đổ vỡ. Nếu lòng
không trong sáng, mắt không tinh anh và hồn không an lành thì làm sao phân biệt được điều
tốt, điều xấu, cái lợi, cái hại và như thế, dẫu cho có ý tốt là phục vụ và thương yêu, thì kết quả
cũng là làm hại người mà thôi.1
Không lạ gì, chính Chúa Kitô, để cứu rỗi nhân loại tội lỗi, mặc dù thấy dân chúng nghèo
đói, lầm than và bị áp bức đô hộ, Ngài đã bắt đầu sứ vụ công khai cứu chuộc nhân loại với lời
mời gọi ăn năn thống hối và thanh tẩy lòng trí để đón nhận Tin Mừng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều
Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15). Chương trình
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cứu độ của Chúa Kitô lấy việc thay đổi lòng người làm gốc, lấy Tin Mừng làm động lực và
kim chỉ nam cho cuộc sống.
Các con thân mến, khi đến trường, các con phải chăm chỉ học hành như mọi sinh viên
học sinh tốt. Nhưng là sinh viên học sinh Công giáo, các con phải hơn thế nữa. Trong khi các
con trau dồi kiến thức theo chương trình của lớp học, các con còn phải ra công gắng sức rèn
luyện tư cách và tâm hồn các con như lời Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy sám hối và tin vào
Tin Mừng”. Các con hãy can đảm thay đổi những khuyết điểm, những tật xấu và hăng say sống
theo ánh sáng của Tin Mừng.
Vì vậy, các con đừng mãn nguyện làm những con giun, con dế, nhưng hãy nuôi ước
vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát
ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con
dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun, con dế. Ngược lại, khi các con
dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha
nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa,
Đấng vì yêu thương nhân loại đã tự hạ mình, xuống thế làm người, sống thân phận của một
con người. Hơn nữa, Ngài còn hy sinh đến chết vì hạnh phúc của con người, để nâng con người
lên phẩm giá cao sang làm con Thiên Chúa, sống bằng sức sống thần linh của Ngài (x. Pl 2,611; Ga 12,32). Nếu tất cả các con, sinh viên học sinh Công giáo cùng cố gắng luyện tập tung
cánh đại bàng và mời gọi các bạn sinh viên học sinh ngoài Công giáo cùng luyện tập như thế,
thì các con sẽ tạo được bầu khí trong lành nơi trường học của các con, nơi các giáo xứ và làm
cho Quê hương Đất nước được tươi sáng hơn.
Sau cùng, nhân dịp đầu năm học, xin cho Cha gửi lời chào thăm quý Thầy Cô và các
bạn học của các con, nhất là các bạn nghèo khó và đau khổ. Cũng gần ngày Trung Thu, ngày
Tết của các Thiếu Nhi, Cha chúc các con có một ngày Tết Thiếu Nhi thật nhiều niềm vui và
lãnh nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.
Với lòng thương mến, Cha nguyện xin Chúa chúc lành cho các con. Xin Đức Mẹ che
chở, gìn giữ và nâng đỡ các con trong nỗ lực tung cánh đại bàng của tình thương yêu và lòng
trung thực.
Cha thân ái chào các con!
Ngày 15 tháng 9 năm 2018
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