
Chữ Tâm, chữ Tài 

  

Ngày 16 tháng 10 năm 2003 vừa qua, các cơ quan truyền thông thế giới đã tập chú truyền đi 

tin tức và hình ảnh  của một cụ già yếu bệnh nhưng khác thường, cụ Karol Wojtyla 83 tuổi, 

nhân ngày ngân khánh trong ngôi vị giáo chủ Giáo hội Công giáo hoàn vũ. 

Gioan Phaolồ Đệ Nhị, con người ấùy là ai mà thế giới phải nhắc đến  một cách đặc biệt như 

thế? 

Những viện sĩ Hàn Lâm Văn Chương, tượng trưng cho trí thức và tài năng tầm cở quốc tế, đã 

vinh danh con người ngoại hạng đó là “Tiếng thét từng chiến thắng độc tài”1  là “Nhà vô địch 

của Thượng Đế”2,  là “Bậc thầy đầy năng lực”3.  

Đúng thế. Hai mươi lăm năm qua, thế giới đã ghi rõ những sự kiện lịch sử chứng thực những 

lời vinh danh ấy.  

Tài ba đó đã khởi phát đi từ sức mạnh vô song của câu  nói “Anh chị em đừng sợ!”. Từ sức nội 

công của Chân lý, của Tình Yêu, của giá trị tự do nhân phẩm, của Đạo Tâm nơi đáy lòng của 

con người hôm nay, cũng như hôm qua và mãi mãi ..., mà con người run rẩy nầy không e ngại 

một chế độ độc tài ma quái, hay một sự tàn ác nào.  

Thật vậy, Đạo Tâm ấy từ nơi ẩn kín, là sức mạnh thiêng liêng, nên không chấp sự ác đến từ 

đâu để vượt thắng, từ người hay từ mình, từ bên Tây hay bên Đông... Sức mạnh Đạo Tâm nầy 

đã giúp ông già người Ba - lan ấy không sợ phải đi ngược dòng với nếp sống “như đã chết” 

của văn minh vô hồn hiện đại được đa số nhắm mắt đề cao.  Sức mạnh Đạo Tâm ấy vô song 

khi giúp  người lãnh đạo nầy “không sợ” phải đương đầu với chính mình, dám nhận ra những 

sai sót, yếu đuối của chính người nhà mình! Và như để diễn đạt sức mạnh Đạo Tâm mà Ngài 

tin tưởng, trong dịp mừng Ngân Khánh triều đại giáo hoàng của mình, giáo hoàng Gioan Phalô 

II đã tôn vinh Mẹ Têrêxa làm chân phúc: như Kiều đã không vì tài ba Thúc Sinh, Từ Hải mà 

cứu được mạng mình, nhưng phải chết mình đi để gặp duyên (Giác Duyên) cứu độ, thì Gioan 

Phaolô II và Mẹ Têrêxa cũng vì đã tin và sống “Tình Yêu dám thí mạng sống mình vì bạn 

hữu”  nên hẳn có dịp lên tiếng nói với thế giới  thêm một lần nữa: Đừng sợ dấn thân cho Yêu 

Thương . 

  

  

 
 

 

 

 

                                                           
1 1  “Ce cri qui a vaincu le totalitarisme”, Hélène Carrère d’Encausse, nữ hàn lâm viện sĩ HLV Pháp, nhà văn và 

nghiên cứu chiến lược thế giới. 
2 2  “Le champion de Dieu”, Alain Decaux, hàn lâm viện sĩ HLV Pháp, sử gia và cựu bộ trưởng. 
3 “ Un maitre d’énergie”,  ean-François Deniau, hàn lâm viện sĩ HLV Pháp, nhà ngoại giao và chính trị. 




