
 

Sự Đau Khổ của Nhân Loại Có Công Bằng Hay Không? 
 

Tại sao nhân loại phải trực diện với đau khổ và những đau khổ có công bằng hay không? Làm thế nào để chúng 

ta nhận ra ơn cứu độ qua những nỗi đau buồn trong cuộc sống? Thuyết trình viên sẽ dùng chính những kinh 

nghiệm bản thân, đồng thời dựa vào linh đạo Thánh Giá “Lâm Bích” để tìm giải đáp cho một câu hỏi thật khó 

trả lời: Tại sao con người phải đau khổ? Đây là một buổi nói chuyện rất thực tế, năng động với các hình ảnh và 

sẽ đòi hỏi sự tham gia của người nghe. Bên cạnh đề tài chính, sẽ có những sinh hoạt và trò chơi giúp đem lại 

niềm vui và sự hy vọng. 
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  Linh đạo Mến Thánh Giá là con đường thiêng liêng của Đức Cha. Ngài đã sống và vạch ra cho những người 

Mến Thánh Giá. 

 

Tinh thần: khổ chế, hy sinh vì tình yêu : yêu Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh trên Thánh Giá, yêu Thánh Giá 

của Người và sẵn lòng đón nhận thập giá của bản thân. Lòng yêu mến ấy:  

- liên kết chị em với công trình cứu độ của Đức Kitô ;  

- phát huy tinh thần liên đới với những nỗi khổ đau của đồng loại ;  

- lấp đầy tâm hồn bằng niềm vui và hy vọng, xuất phát từ lòng tin vào mầu nhiệm   Phục sinh. 

 

Chaéc chaén laø linh hoàn naøo chæ taäp trung vaøo Chuùa Gieâsu Kitoâ Chòu-Ñoùng-Ñinh, thì keát hôïp vôùi Thieân Chuùa moät caùch 

raát ñaëc bieät hôn vaø phuø hôïp hôn vôùi cuoäc soáng löõ haønh cuûa chuùng ta nôi traàn theá, khoâng sôï taàm nhìn cuûa mình bò giôùi 

haïn vaøo ñoù. Chuùng ta haõy baét chöôùc Con Thieân Chuùa ñaõ chæ nghó tôùi caùi cheát, thaønh thöû ngöôøi ta coù theå thaáy taát caû 

moïi vieäc Ngaøi laøm khi coøn soáng, nhö ñeå chuaån bò cho cuoäc hy teá ñöôïm maùu ñaøo maø Ngaøi ñaõ hoaøn taát trong voøng ba 

tieáng ñoàng hoà treân thaäp giaù.  

(Baøi Vieát cuûa Ñöùc Cha Lambert, trang 50).  

 

Khoâng neân töôûng töôïng raèng tình yeâu cuûa chuùng ta chæ phaûi chieán thaéng trong vieäc töû ñaïo, nhöng coøn trong moïi cuoäc 

chieán ñaáu chuùng ta gaëp, do töø theá gian, ma quyû, xaùc thòt hay töø chính Thieân Chuùa. Bôûi vì Chuùa thöôøng ban traøn tình 

yeâu cho ta khi ta phaûi tieâu dieät moät xu höôùng xaáu, hôn laø khi phaûi chòu töû ñaïo vì rao giaûng Tin Möøng. Chính theo 

nghóa ñoù maø ngöôøi ta coù theå noùi raèng caû cuoäc ñôøi ngöôøi Kitoâ höõu laø moät cuoäc töû ñaïo lieân læ, bôûi vì khoâng theå laø moân 

ñeä trung tín cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ maø laïi khoâng töø boû mình vaø phaûi cheát ñi trong moïi hoaøn caûnh, cho yù rieâng vaø chính 

con ngöôøi mình. (Baøi Vieát cuûa Ñöùc Cha Lambert, trang 39).  

 

Yeâu meán Chuùa Gieâsu Kitoâ trong nhöõng côn taêm toái, ñau khoå vaø hy sinh cuûa chuùng ta vaø trong phaàn cheùn ñaéng Ngaøi 

ban cho chuùng ta ñöôïc uoáng cuõng nhö khi Ngaøi ban traøn ñaày nhöõng aâu yeám thaém thieát cho chuùng ta. Vaøo nhöõng luùc 

ñoù, duø trong linh hoàn coù nhöõng xuùc ñoäng ñeán töø nhöõng caûm giaùc vui söôùng vaø buoàn khoå, chuùng ta vaãn phaûi hoaït ñoäng 

phuø hôïp theo nhöõng hy sinh maø linh hoàn ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa môøi goïi tham döï vaøo. (Baøi Vieát cuûa Ñöùc Cha Lambert, 

trang 62).  

 

Bôûi vì trong luùc toái taêm hay khoâ khan, linh hoàn buoäc phaûi chaïy tôùi vò hoân phu cuûa mình, Ngaøi chæ ngöøng ban ôn suûng 

hieän taïi laø ñeå buoäc linh hoàn ngöôùc maét nhìn tôùi Ngaøi. (Baøi Vieát cuûa Ñöùc Cha Lambert, trang 63).  

 

Nhöng ñieàu quan troïng nhaát, laø caùc con phaûi thöïc haønh moïi vieäc thay cho Chuùa Gieâsu Kitoâ; Ngöôøi muoán ñích thaân 

laøm nhöõng vieäc aáy maø khoâng theå ñöôïc, neân duøng moät soá taâm hoàn do Ngöôøi tuyeån choïn maø ban ñaày tinh thaàn cuûa 

Ngöôøi laø tinh thaàn trung gian, ñeå tieáp noái cuoäc ñôøi löõ thöù vaø hy sinh cuûa Ngöôøi cho ñeán taän theá. (Baøi Vieát cuûa Ñöùc 

Cha Lambert, trang 84). 


