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X. Những điều trông thấy        Linh mục Phêrô Trần thế Tuyên 

 

Đức Giáo Hoàng có vẻ mệt mỏi…. 

 
 “Tôi thấy nụ cười trên môi bạn! Nhưng tôi nào có biết bạn đang khóc thầm trong lòng!” Nói thế 

để giới hạn bài viết “những điều tôi trông thấy…..” giới hạn trong nhãn quan của người viết….. sự thực 

bên trong… chỉ có Chúa biết! Chuyện đã qua, chỉ xin nói lại không như một phóng viên săn tin tường 

thuật, nhưng như một người người muốn chia sẻ để thương mến và cầu nguyện cho Đức  Giáo Hoàng. 

 

 Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm được rất nhiều việc trong ba năm qua: 

  

1. Đọc Kinh Truyền Tin hàng tuần vào ngày Chúa 

Nhật và cho những lời khuyên nhủ thật cụ thể. Ngài nhậm 

chức ngày 13.3.1013, và lần đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên 

ngày 17.3.2013. Năm 2013, có 47 lần đọc Kinh Truyền Tin; 

năm 2014 có 54 lần và ba tháng năm 2015 là 14 lần… Biết 

ngay là có người thắc mắc: một năm có 52 ngày Chúa Nhật 

mà đọc kinh truyền tin 54 lần, vô lý? Thưa có lý, vì ngày đầu 

năm dương lịch 1.1., lễ Đức Mẹ là Mẹ T.C. Không rơi vào 

ngày Chúa Nhật, nhưng vẫn có kinh truyền tin. Ngày 

5.12.2014 Chúa Nhật Mùa Vọng, đến ngày 8.12 (chỉ sau 3 

ngày) Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Giáo Hoàng 

vẫn có đọc kinh truyền tin… 

  

 Chỉ trong 3 năm, Ngài đã đọc Kinh Truyền Tin và 

nhắn nhủ giáo dân 115 lần. Đức Thánh Cha rất gắn bó với 

với nhiệm vụ của mình. Ngài xuất hiện trước đám đông và 

gần gũi với giáo dân như người trong gia đình. Ngài thật sự 

thương người. 

 

2. Giảng dạy và giáo huấn: Không đếm xuể những bài 

nói chuyện trước công chúng, những bài giảng trong thánh lễ và những lời nhắn nhủ với Kitô hữu trên 

toàn thế giới. Ai làm linh mục đều có kinh nghiệm là không dễ chút 

nào để soạn một bài giảng vừa ngắn mà vừa có ý nghĩa. Một thời gian 

ngắn sau khi làm linh mục là hết chất, là moi không ra, anh em linh 

mục chúng tôi nói chơi chọc nhau là “tắt đài rồi”….Đức Giáo Hoàng 

moi ra nhiều và vô tận là bởi vì Ngài đọc sách, học hỏi và suy 

niệm….để cho Lời Chúa thấm nhập và thành lương thực cho bản thân 

mình trước và ban bố sau. Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 2.4.2015 trong 

bài giảng dành riêng cho linh mục Đức Thánh Cha nói: “ Tôi có kinh 

nghiệm về sự mệt mỏi và gánh nặng của đời linh mục như các Cha 

vậy. Tuy nhiên chúng ta biến gánh nặng thành hương thơm xông lên 

trước nhan Thiên Chúa và thành của lễ làm vui lòng Ngài” Thật là 

hay! Người không sống hy sinh đời linh mục, không nói vậy được. 

Ngoài ra Ngài còn viết 12 tông thư; 7 tông huấn; 6 tự sắc và những 

huấn dụ khác.  

Thuở ban đầu 

Hồng Y đi trước  
Giáo Hoàng. 
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3. Nhiều quan 

tâm lo nghĩ về Thượng 

Hội Đồng về gia đình: 

Đã được hoạch định 

vào tháng 10 năm 2015.  

Để chuẩn bị, các Đức 

Giám Mục trên thế giới 

và nhiều đại diện giáo 

dân đã được mời về 

Vatican để luận bàn 

suốt 2 tuần… Về chủ đề 

của Thượng Hội Đồng 

về gia đình:   

 (1) có cho phép 

người ly dị tái hôn được 

rước lễ hay không? 

 (2) Các cặp 

đồng tính luyến ái 

quyền lãnh nhận bí tích 

hay không?  

  

 (3) Khủng hoảng nghiêm trọng trong gia đình. Cần phải chuẩn bị như thế nào để ngưới trẻ đi vào 

đời sống hôn nhân? 

 

 (4) Xử phạt nghiêm minh việc lạm dụng tình dục nơi giáo 

sĩ.  

 Những chuyên viên đều đoán định: Đây sẽ là một tranh 

chấp quyết liệt giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến trong lòng Giáo 

Hội.  Đây cũng sẽ là những quyết định chạm mạnh đến giáo huấn 

ngàn đời của Giáo Hội Công Giáo. Rất gây cấn! Đức Thánh Cha 

liên tục kêu gọi thế giới cầu nguyện. 

 

4. Thực hiện Nhiều chuyến tông du: Hai năm qua, Đức 

Thánh Cha đã thăm viếng mục vụ 7 lần gồm 9 quốc gia. Những 

năm tới, cho đến hết năm 2017, Ngài sẽ thăm viếng thêm 20 nước 

khác trong 13 lần tông du đã được dự trù.  

 

 Một cụ già đã 79 tuổi, làm việc xuyên suốt 7 ngày trong 

tuần. Số lần hội họp nội bộ và ngoại giao nhiều không đếm xuể và 

còn đi đây đi đó. Trong chúng ta ai cũng có kinh nghiệm về du 

lịch hay vận chuyển…Không làm gì cũng mệt chứ đừng nói tới 

chuyện phải gặp gỡ, hội họp hay dâng thánh lễ. Tâm lý chung: khi 

tiếp đón một khách đến thăm viếng chúng ta, thường chúng ta hay 

quên giờ giấc thay đổi khác biệt giữa nước nầy tới nước khác. 

Thường khi khách đến chung ta xếp đặt chương trình cho họ làm 

và không nhớ có chương trình cho họ ngủ nghỉ. 

 

  

Lính Thuỵ Sĩ  rảo ruông 

Ban trật tự dòm ngó kỹ lưỡng. 
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Thánh lễ làm phép dầu thánh sáng Thứ 

Năm 2.4.2015 tại Vương Cung Thánh 

đường Thánh Phêrô ở Rôma.  

 

 Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô 

chủ sự lúc 9:30 sáng ngày 2.4.2015. Tuy 

nhiên vì số đông, nên linh mục và  Giám Mục, 

hồng y phải có mặt lúc 8giờ sáng. Chúng tôi 

phải mất chừng 30 phút để trình thẻ linh mục, 

qua hàng rào an ninh và mặc áo lễ.   

 

 Chúng tôi được hướng dẫn vào vương 

cung thánh đường một cách khá kỹ lưỡng. Tôi 

nói kỹ lưỡng chứ không phải long trọng….dù 

là linh mục hay giám mục…. tất cả đề được 

ban trật tự an ninh quan sát thật kỹ…một cử 

chỉ khác thường như đang ngồi mà đứng hay 

đang đứng mà ngồi đều được chiếu cố hỏi 

han…. 

  8giờ 30 sáng chúng tôi đã yên vị trong 

nhà thờ và giờ kinh sáng bắt đầu. Giờ kinh 

sáng bằng tiếng Latin và tiếng Ý với nhạc 

bình ca, nghe thật là hướng tâm. Giờ kinh kéo 

dài. Tôi không thấy nhưng người ta bảo Đức 

Thánh cha đã vào lúc 9giờ sáng, đã mặc áo và đang tham dự giờ kinh sáng với chúng tôi. Tôi thấy có vài 

hồng y cao niên đang vội vàng vì đi trễ. Tôi thấy nhiều lính Thuỵ sĩ từ ngoài cửa cho tới bên trong nhà 

thờ.  

 

 Đúng 9 

giờ 30 sáng, tất 

cả được mời 

đứng lên, hướng 

về cuối nhà thờ 

để đón Đức 

Thánh Cha và 

hồng y đoàn. 

Tôi có đếm số 

linh mục: chắc 

ăn là hơn 1000 

cha! Đoàn rước 

tiến vào: Sao mà 

đông thế! Có 

chừng 50 Cha 

Thầy giúp lễ 

dẫn đầu, tiếp 

nối, có khoảng 

60 Giám Mục, 

Làm phép dầu thánh 

Hơn 1000 linh mục 
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Hồng Y. Đó là chưa kể số khoảng 40 hay 50 hồng y Giám 

Mục đã vào ghế ngồi trước rồi. Tôi đoán chừng không 

dưới 100 Giám Mục và Hồng y….. Đức Thánh Cha cầm 

gậy, bước đều, không ngó ngang ngó dọc gì cả….Ngài đi 

ngang tôi, chỉ cách chừng hơn 1 thước, tôi nói nhỏ vừa đủ 

nghe “Holy Father! Smile! Keep smiling!” Ngài chả nghe 

hay nghe mà chả hiểu… vẫn nghiêm trang bước đều… 

không một nụ cười! Tôi nghĩ Ngài mệt quá rồi! Chắc sẽ 

hưu trí sớm như báo chí dự đoán. 

 

 Thánh Lễ làm phép dầu diễn ra trong long trọng và 

trang nghiêm khác thường. Lính Thuỵ Sĩ đứng đều các góc đền 

thờ, truyền thanh, truyền hình, báo chí ở chỗ đã chỉ định và làm 

việc…Ban an ninh trật tự đi tới đi lui, nhất là phía khoảng 2000 giáo dân đang lố nhố hướng về phía Đức 

Thánh cha. Tôi theo dõi Đức Thánh cha không dám chớp mắt….. để tìm một nụ cười hay một sinh khí 

phấn khởi….Không thấy! - Đức Thánh Cha giảng chừng hơn 10 phút và rất hay như người ta nói. Những 

bình đựng dầu to tướng được bê lên trước Đức Thánh Cha để làm phép… Linh mục có cả ngàn, nên việc 

chịu lễ chiếm khá nhiều giờ. 

 

 Thánh Lễ làm phép dầu kết thúc lúc gần 12 giờ trưa, tức Thánh lễ dài hơn 2 tiếng đồng hồ. So với 

hôm 12.12.2014 Lễ Đức Mẹ Guadalupe Mễ Tây Cơ, Thánh Lễ dài hơn 3 tiếng… vì hát quá dài và quá 

nhiều…. Thấy Đức Thánh cha làm lễ long trọng và giảng dạy mà cảm thương Ngài. Chúng ta cứ thử 

nghĩ: chỉ trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, một Ông cụ 78 tuổi làm lễ sáng mất gần 3 tiếng, đi thăm nhà 

tù và rửa chân cho tù ở trại tù Rebibbia mất 2 tiếng… …. Vị chi trước sau 5 tiếng, chưa kể giờ di chuyển, 

xả hơi….  

 

 Bên cạnh vấn đề nhiều việc và tuổi tác, có thể Đức Thánh cha cũng suy nghĩ nhiều về an ninh thế 

giới và an ninh bản thân Ngài trước những đe doạ của Hồi Giáo… Không phải chỉ có tôi thấy, nhưng ai 

cũng thấy là trong những tháng gần đây… có xe quân đội Ý ứng trực trong tất cả ngõ ngách chung quanh 

Vatican. Làm sao Đức Giáo Hoàng không biết là có những đe doạ và đề phòng bên ngoài. 

 

 Tôi Thấy giáo dân 

Rôma và du khách rất sốt 

sắng….Chung quanh vòng 

thành của Vatican, kể cả vương 

cung thánh đường Thánh Phêrô, 

có tất cả 10 nhà thờ công giáo. 

Tôi đi tham dự thánh lễ hầu hết 

các nhà thờ nầy. Ngày Chúa 

Nhật và tuần Thánh, người ta 

tham dự Thánh lễ, viếng thánh 

thể và chặng đàng Thánh giá 

đông lắm….Lúc nào nhà thờ 

cũng có đầy người. Tối ngày 

4.4.2015, tối Thứ Sáu Tuần 

Thánh… Đức thánh Cha đến hí 

trường Colosseum đi đàng thánh 

Quân đội Ý trấn 
ngay cổng vào 

Đức Giáo Hoàng với vẻ mặt 
nghiêm nghị đi giữa đoàn rước. 
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giá…. Lý do Đức Thánh cha đi đàng Thánh Giá ở 

Colosseum, vì hàng ngàn Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai đã 

bị thú dữ phanh thây trong hí trường nầy trước sự thưởng 

thức của các hoàng đế La Mã…Người ta đứng đầy tất cả mọi 

nẻo đường chung quanh Colosseum và theo dõi thật sốt 

sắng… chung quanh tôi có nhiều người quỳ mọm đọc 

kinh…Tôi nghĩ đến con số 50 hay 70 ngàn người tham dự 

đang đứng chật chung quanh hí trường. 

 

 Đức Hồng Y PX. Nguyễn văn Thuận đã được nhắc 

đến trong Thánh lễ Thứ Năm tuần Thánh ở Vương Cung 

Thánh đường thánh Phêrô ở Rôma như là gương mẫu cho 

mọi người về lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể. Ngài đã dâng 

lễ ban đêm trong tù suốt nhiều năm. 

 

 

 

 

Làm tôi xét mình…… 

 Ngày 20.4.2010 Đức Giáo Hoàng Bênêdictô ngủ gục trong khi cử hành Thánh lễ Chúa Nhật ở 

Malta. Người ta chế nhạo: Giáo Hoàng gì mà ngủ gục khi dâng lễ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô dâng lễ mà 

cười không nổi….vì mệt quá! …làm tôi xét mình: 

  1/  Đức Thánh Cha, dù trên bậc cao nhất của Giáo Hội vẫn là con người, nhiều khi ngủ gục, 

nhiều khi mặt mày nhăn nhó cau có khó chịu….Tôi cũng là con người, xin đừng quên… Nhiều khi tôi 

mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật, nhiều khi tôi làm biếng tắm hay bừa bãi cẩu thả trong phòng riêng…  Tôi không 

phải hổ thẹn vì sự yếu đuối của con người… nhưng tôi phải làm sao cho mình sống có trật tự ngăn nắp và 

luôn luôn xuất hiện với một gương mặt vui tươi và phong cách làm phấn khởi lòng người. Có người nói: 

Muốn làm thánh phải vui. Cũng có Cha nói: Nhiều khi chúng ta không rao giảng tin mừng mà giảng tin 

buồn hay tin rầu. 

 

 2/  Muốn người nghe mình nói hay muốn nói cho người ta nghe…. Tôi phải sống điều tôi 

giảng….Linh mục khấn đức khó nghèo mà lại đi làm quen kiếm tiền….Tôi kêu gọi người ta yêu thương 

tha thứ mà tôi lại đi nói hành, nói xấu hay vu oan cho người khác. Nên nhớ là tôi càng nói xấu ai thì 

người khác càng khinh bỉ tôi và ngưỡng mộ người tôi nói xấu. Người Do Thái thù ghét Chúa vô tận… 

ghét đến nỗi giết chết… Nhưng “khi Ta được treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta… Ngày nay có  

1 tỉ 300 triệu người tôn vinh Chúa Giêsu!” Hàng tuần không biết bao nhiêu bài giảng hay suy niệm Lời 

Chúa hay chia sẻ Lời Chúa trên các mạng tin điện Việt Nam… Nhưng xem chừng Lời Chúa vẫn còn nằm 

ở đó, nằm trên mạng internet chứ chưa thực sự thấm nhập vào đời sống người viết, người giảng cũng như 

người nghe. Xem chừng tất cả, trong đó có tôi, là mồ mả tô vôi cả. 

Khác với thuở ban đầu. 


