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KHAO KHÁT NÊN HOÀN THIỆN 

 

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). 

 

Thánh Âu-tinh nói: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con 

khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” (TT 1,I,1[1]). Cái “Khắc Khoải” đó, phải 

chăng là sự “Khao Khát Nên Hoàn Thiện” luôn có trong tâm hồn mỗi người Ki-tô hữu? 

 

Ai cũng muốn mình nên hoàn thiện, nhưng trong sự giới hạn của kiếp sống và cái 

nặng nề của xác thịt, con người vẫn luôn cảm thấy mình bất lực trước khao khát tốt lành 

này. Ngỡ rằng mình bất lực, nhưng thật may con người vẫn âm thầm tiến lên trong bước 

đường toàn thiện, chí ít cũng bởi hai điều này: 

 

1. Thứ nhất là sự cầu tiến.  

Con người thường không chấp nhận những cái “tầm thường” vốn có nơi mình. Sự 

cầu tiến được thể hiện từ những điều nhỏ bé: Tôi muốn viết chữ đẹp, hát hay hơn, chơi 

thể thao tốt hơn… cho đến những khát vọng cao cả: Tôi muốn là một bậc cha mẹ tốt, làm 

một việc có ích cho xã hội, giữ đạo và các Bí Tích sốt sắng… 

Sự cầu tiến dễ lầm lẫn với cầu toàn (tự kiêu ngầm). Cầu toàn thường thấy nơi bậc 

gia trưởng và người tu trì trong văn hóa Á Đông. Thử so sánh giữa cầu toàn và cầu tiến 

nơi ông bố: 

• Cầu Toàn: Mình là mô phạm cho con 

cái 

➢ Bảo bọc con cái 

➢ Quan tâm thái quá 

➢ Can thiệp và chi phối mọi sự. 

➢ Áp đặt quan điểm mình trên con 

cái. 

➢ Luôn cho mình là đúng 

➢ Cố tỏ ra “hy sinh” nhiều để con 

cái biết ơn. 

➢ Dễ bị tổn thương khi con không 

theo ý. 

➢ Nói nhiều, hay càm ràm… 

 

 

• Cầu Tiến: Biết giới hạn bản thân và 

giúp con thăng tiến. 

➢ Mục tiêu trưởng thành tâm cảm 

➢ Yêu kín đáo, ít biểu lộ 

➢ Con như bạn: tâm sự, tôn trọng, 

lắng nghe, góp ý… 

➢ Tôn trọng riêng tư, can thiệp tế 

nhị 

➢ Không áp đặt quan điểm sống 

➢ Không đòi hỏi sự biết ơn 

➢ Không để mình thành gánh nặng 

cho con 

➢ Giáo dục dựa trên bản lãnh và 

gương mẫu 

 

Cầu tiến dẫn ta tới hoàn thiện, nâng ta lên cùng Thiên Chúa. Cầu toàn nhốt ta trong 

cái tôi cá nhân, tách ta ra khỏi Thiên Chúa. 

 

2. Khao khát hoàn thiện, nhưng “thôi để từ từ”.  



 

Dấu hiệu chững lại này thường thấy nơi mỗi người. Sau những khoảnh khắc hứng 

khởi do tác động thánh thiện nào đó chợt đến rồi cũng chợt đi. Sự chững lại này không 

xấu, nó chỉ làm chậm tiến trình: 

- Có thể là sự bối rối do chưa phân định rõ ràng cái khó của nên hoàn thiện so với lối sống 

hiện tại. 

- Có thể để cảm nghiệm sự khao khát sâu sắc hơn. 

- Có thể là thời gian để trải nghiệm những va vấp, đợi thời chín mùi quyết tâm mạnh mẽ 

trên con đường hoàn thiện. 

- Và cũng có thể là dừng luôn (buông bỏ) vì cảm thấy mình quá bất toàn. 
 

Khởi đầu và kết thúc tiến trình hoàn thiện, luôn là tâm tình sám hối và cầu nguyện. 

Tạ lỗi năm cũ và khởi đầu Năm Phụng Vụ mới, Linh mục đoàn Gp Long Xuyên được thắp 

sáng ngọn lửa khao khát nên hoàn thiện, để không ngừng biến đổi bản thân mỗi ngày cho 

xứng đáng với ơn gọi Ki-tô hữu và thánh chức Linh mục của mình. 

 

“Giáo hội chỉ nên hoàn thiện khi chúng ta là những tội nhân xếp hàng trước tòa giải tội” 
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