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Bạo lực là dấu chỉ người ta cảm thấy không được yêu thương
Đức Thánh cha chỉ trích xu hướng khiến xã hội quá chú ý đến 'người hấp dẫn'
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June 16, 2017 - Tin từ Vatican

Bạo lực và thù hận thường là dấu chỉ cho thấy người ta không được vui và cảm thấy
không được yêu thương và vô dụng, Đức Thánh cha Phanxicô nói.

Trong thế giới ngày nay, người ta đặc biệt là trẻ em và người trẻ thường nghĩ nếu "chúng ta
không mạnh khỏe, hấp dẫn và xinh đẹp, sẽ không có ai quan tâm chúng ta", tờ Catholic News
Service dẫn lời Đức Thánh cha nói trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 14-6.

Khi một người trẻ không được yêu thương hay cảm thấy không được yêu thương, bạo lực có thể
xảy ra. Đằng sau rất nhiều hình thức côn đồ quậy phá và thù ghét xã hội, thường có một tấm
lòng không được nhìn nhận", ngài nói.

Khi đàn ông và phụ nữ cảm thấy không được yêu thương, họ thường có nguy cơ không chống
nổi "cảnh nô lệ đáng sợ" khiến họ tin rằng tình yêu chỉ dựa trên ngoại hình hay sự nổi trội, ngài
nói.

"Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó mọi người tìm kiếm lý do để thu hút sự chú ý của người
khác và không người nào muốn tự do yêu ai đó. Thế giới đó có vẻ giống thế giới của con người
nhưng trên thực tế đó là một địa ngục", ngài bình luận.

Cảm giác cô đơn thường tạo cho "người ta quá tự yêu bản thân" và chỉ có thể được chinh phục
bởi một "trải nghiệm tình yêu được cho và nhận", ngài nói thêm.
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Kể lại lúc còn làm tổng giám mục của thủ đô Buenos Aires, Argentina, Đức Thánh cha nhìn thấy
tình yêu vô điều kiện của Chúa phản ánh trên gương mặt của các bà mẹ đến thăm con trong
nhà tù ở đó.

"Tôi nhớ rất nhiều người mẹ trong giáo phận thường xếp hàng chờ vào nhà tù thăm con. Rất
nhiều bà mẹ không thấy hổ thẹn khi có con đang ở tù, nhưng chính vì con cái mà họ chịu rất
nhiều tủi nhục", Đức Thánh cha kể lại.

"Chỉ có tình yêu này của người làm bố mẹ mới có thể giúp chúng ta hiểu được tình yêu
của Chúa", ngài nói và thêm rằng "không có tội lỗi nào, không có lựa chọn sai lầm nào có
thể xóa đi tình yêu đó".
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