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TÂM SỰ CỦA MỘT GIÁM MỤC HƯU

+ ĐGM GB. BÙI TUẦN

Các linh mục về hưu sẽ càng ngày càng đông. Sự khiêm hạ khó nghèo của các ngài, nếu được
quan tâm, sẽ là những hạt giống về sự thiện rất cần cho Hội thánh và xã hội hiện nay,

1.-Tôi là giám mục hưu đã 20 năm., tôi không hề cảm thấy mình được hoàn toàn nghỉ.

2. Luôn luôn tôi vẫn cảm nhận được Chúa Giêsu hiện diện trong tôi. Hiện diện của Chúa trong
tôi thực là huyền nhiệm nhưng thực là rõ. -“Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu để thả lưới” (Lc 5,
4).

3. Cũng như thánh Phêrô xưa thú nhận mình đã làm, mà thất bại, nhưng: “Vâng lời Thầy, con
xin đi thả lưới” (Lc 5, 5). Tôi cũng thưa với Chúa Giêsu như vậy.

4.- Tôi đã thả lưới như Chúa dạy. Và tôi đã thấy lưới mang về được một số cá thiêng liêng, tức
các linh hồn.

5. - Do vậy, 20 năm tôi là giám mục hưu cũng vẫn là thời gian được Chúa sai đi thả lưới, với một
cách khác. Kết quả tốt có được, là vì: - “Vâng lời Thầy, con xin đi thả lưới” (Lc 5, 5).

6. - Tôi thấy đại khái thế này: Khi tôi không còn quyền chức hay thế lực nào để tựa, nhưng chỉ
tựa vào Lời Chúa,

7. Sức mạnh của giáo sĩ về hưu trong mục vụ và truyền giáo chỉ là vâng lời Chúa trong tâm
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thức khiêm hạ khó nghèo, chứ không chút gì dựa vào chức quyền và thế lực.

8. Tôi học được điều quan trọng đó ở Đức cố giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ, ngài là người
thầy yêu dấu của tôi.

Đời sống hưu của ngài là một bài học về khiêm hạ khó nghèo. Ngài khiêm hạ và khó nghèo
trong cầu nguyện, ...

9. Khiêm nhường là bài học quý giá, tôi cũng đang học được nơi nhiều linh mục hưu thân yêu
của tôi.

10. Bài học khó nghèo khiêm hạ là bài học quí giá, tôi cũng học được nơi các tu sĩ nam nữ về
hưu. Với khó nghèo khiêm hạ, họ vẫn được Chúa sai đi thả lưới. Và như vậy, họ sẽ là một kho
báu thiêng liêng.

11. Bài học khó nghèo khiêm hạ là một vẻ đẹp cao quí, mà tôi được học nơi nhiều giáo dân nam
nữ bệnh tật về hưu. Họ là những lão bộc âm thầm phục vụ đền thờ và cộng đoàn. họ là hình ảnh
của ông già Simêon và bà già Anna xưa,

12.- Với chút chia sẻ trên đây, tôi xin cảm tạ Chúa đã cho Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu được
về hưu, Đức cha Giuse của tôi, cũng như tôi, vẫn được Chúa sai đi. Chúng tôi chẳng là gì,
chẳng đáng gì, chỉ tin vào lòng thương xót Chúa.

13.- Tôi thấy Đức cha Giuse Trần Văn Toản, hiện giờ là đấng bản quyền đang có nhiều chức
quyền, nhưng vẫn cố gắng sống khiêm hạ nghèo khó thiêng liêng, chỉ ra khơi vì vâng lời Chúa
mà thôi. Tôi thương và lo cho ngài.

14. Chúng tôi có thể sai sót, xin anh chị em tha thứ và không ngừng nâng đỡ chúng tôi. Xin hết
lòng cảm ơn anh chị em.

2/3

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - TÂM SỰ CỦA GM VỀ HƯU

15. Chúng ta hết lòng tin tưởng ký thác mình nơi Chúa giàu lòng thương xót, cho dù tương lai
Hội thánh nói chung và Hội thánh địa phương nói riêng sẽ có những bất ngờ đáng ngại.

---------------------------------
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