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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 
 

 

Lm Ernest N uyễn Văn H ởn  

  
Vừ  qu , các đoàn t ể Côn   iáo tiến  àn   ọp n  u tại 

Hồ Tràm để  ọc tập về truyền  iáo. Các t àn  viên c  dịp 
ôn tập, suy n  ĩ t êm về truyền  iáo. T án  này tôi xin 
đ ợc c i  sẻ suy n  ĩ củ  mìn  về truyền  iáo dự  trên Lời 
Chúa Lc 4, 18a; “T án  t ần C    n ự trên tôi, s i tôi đi 
r o  iản  Tin mừn  c o n  ời n  èo k  ”. 

 Khi nói tới truyền giáo,  húng 
t  thƣờng h y nghĩ rằng truyền 
giáo là nhiệm vụ  ủ  v  thánh 
truyền giáo,  ủ  Giáo hội  hung 
 hung, h y  ủ  những ngƣời 
 huyên môn, ít  i nghĩ tới mình. 
Cá h suy nghĩ đó rất s i lầm vì 
truyền giáo là nhiệm vụ  ủ  hết 
mọi ngƣời  húng t . Dù sống ơn 
gọi linh mụ  h y giáo dân,  húng 
t  mỗi ngƣời đều đƣợ  mời gọi 
truyền giáo theo  á h riêng  ủ  

mình:  ây là bản tính  ủ  Giáo hội.  iều đó  ũng dễ hiểu vì khi 
chúng t  sống tốt đời kitô hữu thì ngƣời t  sẽ nhìn  húng t  mà 
ngợi khen Ch   húng t  trên trời.  ó là  á h  húng t  làm vinh 
d nh Thiên Chú  Ch  trên trời. Truyền giáo trƣớ  tiên bằng sự hiện 
diện. Chúng t  hiện diện, sống với ngƣời khá , làm việ   hung với 
ngƣời khá  trong phong  á h kitô hữu, dƣới sự hƣớng dẫn  ủ   ứ  
Kitô. Nhờ sự hƣớng dẫn đó mà dù ăn, dù uống, dù nói, dù ngủ, dù 
thứ …  húng t  đều biểu lộ bản  hất  ứ  Kitô bên trong  ủ  mình 
h y nói  á h khá  ngƣời t  không  h  nhìn thấy  húng t  bên ngoài 
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mà thấy bản  hất thiêng liêng, h y thấy hình ảnh Thiên Chú  B  
Ngôi nơi  húng t . Sự hiện diện đúng nghĩ  là lo n báo tin mừng. 

 Thế nhƣng đó không phải là  á h 
duy nhất. Truyền giáo  òn là tìm  á h 
dùng lời nói để trình bày  ho ngƣời 
khá  biết niềm tin  ủ   húng t , biết sự 
thật mà  húng t  đ ng theo đuổi: 
Truyền giáo bằng lời r o giảng. Lời r o 
giảng này không  h  là bài thuyết trình 
dài nhƣng nhiều khi  h  là một  âu 
ngắn gọn. Tuy ngắn nhƣng  hất  hứ  
 ả  uộ  sống trong đó. Nhiều ngƣời  h  
 ần một  âu là đủ sống  ả đời.  ại khái 
những  âu nhƣ:  ƣợ  lời lãi  ả thế gi n mà mất linh hồn nào đƣợ  
gì? Con ngƣời là tro bụi sẽ trở về bụi tro… Nhiều ngƣời sống đời tội 
lỗi nhƣng khi trở lại với Chú , ngƣời ấy  ó những lời khuyên, lời 
 hi  sẻ  ó sứ  l y động “Lời nói lung l y, gƣơng bày lôi kéo” Cuộ  
sống  ủ  ngƣời tội nhân trở lại  ùng với lời nói  ủ  họ trở nên vô 
 ùng nặng ký,  ó sứ  l y  huyển  on ngƣời hơn là bài nói  h  h y 
mà thôi.  

Trong việ  r o giảng Tin mừng,  húng t   ũng  ần  ó những bài 
giảng h y, những lời nói, những  âu trả lời thắ  mắ   ó tính thuyết 
phụ , những  âu  huyện  ó thật  ủ  những v  thánh mà trong 
ngoài đời đều biết: Thánh Ph nxi ô Assisi, Mẹ Têrês  C l utt … 
những v  xả thân tr nh đấu  ho ngƣời nghèo, ngƣời b  áp bứ … 
Trong một thế giới í h kỷ, việ  xả thân hy sinh  ho ngƣời khá  theo 
gƣơng  ứ  Kitô trở nên một gƣơng sáng  ó sứ  thu hút mãnh liệt. 
 ồng thời trong mọi lời nói  ử  h ,  húng t   ũng  ần kèm theo thái 
độ khiêm tốn nhƣ Chú  Giêsu dạy. Tránh những lời nói  ó tính  hê 
bai, hạ nhụ  ngƣời khá . Trong  uộ  đời đi tìm Thiên Chú ,  húng 
t  đƣợ  m y mắn nhận đƣợ  sự hƣớng dẫn  ủ  Chú  nhƣng  húng 
t  đừng vì đó mà  oi thƣờng ngƣời khá  bởi vì  hính Thiên Chú  
 ũng đ ng hƣớng dẫn ngƣời khá  đi trên  on đƣờng tìm kiếm 
Chân, Thiện, Mỹ. 

Nhƣ thế, lời r o giảng Tin mừng không thể là lời làm  ho ngƣời 
nghe x  Thiên Chú , mà trái lại đây phải là lời phù hợp với ngƣời 
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nghe, phù hợp với trình độ văn hó , tri thứ   ủ  ngƣời nghe: ngƣời 
t  không thể hiểu ý niệm về Chú  nếu  húng t  dùng ngôn ngữ 
thần họ  kinh viện  ho ngƣời  hƣ  biết. Ở Việt N m, nói về Chú , 
về Thƣợng đế, về thƣởng ngƣời lành phạt kẻ dữ, về  hữ hiếu… 
thƣờng là kiểu nói dễ hiểu  ủ  ngƣời Việt N m. Chúng t   ó thể đi 
từ ý niệm đơn giản về ông trời đến Thƣợng đế và Thiên Chú  qu  
mạ  khải… Những đề tài khá  nhƣ thƣởng phạt,  hữ hiếu…  ũng 
thế. Chúng t  thử xem lại việ  Thánh Ph olo đã làm khi đến Athen 
(Cv 17, 16-32): 

17:16 Trong khi ông Ph olô đợi h i ông ở Athen, ông nổi giận vì 
thấy thành phố nh n nhản những tƣợng thần. 

17:17 Vậy ông thảo luận trong hội đƣờng với những ngƣời Dothái 
và những ngƣời tôn thờ Thiên Chú , và ngoài quảng trƣờng mỗi 
ngày với những ngƣời qu  lại. 

17:18 Có mấy triết gi  thuộ  phái Khoái lạ  và phái Khắ  kỵ  ũng 
tr o đổi với ông. Kẻ thì nói: "Con vẹt đó muốn nói gì vậy?" Ngƣời 
khá  lại bảo: "Hình nhƣ ông t  r o giảng về những thần x  lạ", vì 
ông Ph olô lo n báo Tin Mừng về  ứ  Giêsu và về sự Phụ  Sinh. 

17:19 Họ mời ông đi với họ đến Hội đồng Arêôp gô và nói: "Chúng 
tôi  ó thể biết thứ đạo lý mới ông dạy là gì không ? 

17:20 Quả ông  ó đem đến  ho  húng tôi một số điều lạ t i; vậy 
 húng tôi muốn biết những điều đó nghĩ  là gì". 

17:21 Thật thế, mọi ngƣời Athen và kiều dân ở đó  h  để thời giờ 
bàn tán h y nghe những  huyện mới nhất. 

17:22  ứng giữ  Hội đồng Arêôp gô, ông Ph olô nói: "Thƣ  quý v  
ngƣời Athen, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý v  là ngƣời sùng đạo 
hơn  i hết. 

17:23 Thật vậy, khi rảo qu  thành phố và nhìn lên những nơi thờ 
phƣợng  ủ  quý v , tôi đã thấy  ó  ả một bàn thờ, trên đó khắ  
 hữ: "Kính thần vô d nh". Vậy  ấng quý v  không biết mà vẫn tôn 
thờ, thì tôi xin r o giảng  ho quý v . 

17:24 "Thiên Chú ,  ấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, 
 ấng làm Chú  Tể trời đất, không ngự trong những đền do t y  on 
ngƣời làm nên. 
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17:25 Ngƣời  ũng không  ần đƣợ  bàn t y  on ngƣời phụ  vụ, nhƣ 
thể Ngƣời thiếu thốn  ái gì, vì Ngƣời b n  ho mọi loài sự sống, hơi 
thở và mọi sự. 

17:26 Từ một ngƣời duy nhất, Thiên Chú  đã tạo thành toàn thể 
nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Ngƣời đã vạ h r  những thời 
kỳ nhất đ nh và những r nh giới  ho nơi ở  ủ  họ. 

17:27 Nhƣ vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chú ; m y r  họ dò dẫm 
mà tìm thấy Ngƣời, tuy rằng thự  sự Ngƣời không ở x  mỗi ngƣời 
chúng ta. 

17:28 Thật vậy,  hính ở nơi Ngƣời mà  húng t  sống,  ử động, và 
hiện hữu, nhƣ một số thi sĩ  ủ  quý v  đã nói: "Chúng t   ũng 
thuộ  dòng giống  ủ  Ngƣời" 

17:29 Vậy, vì là dòng giống Thiên Chú ,  húng t  không đƣợ  nghĩ 
rằng thần linh giống nhƣ hình tƣợng do nghệ thuật và tài trí  on 
ngƣời  hạm trổ trên vàng, bạ  h y đá. 

17:30 "Vậy mà Thiên Chú  nhắm mắt bỏ qu  những thời ngƣời t  
không nhận biết Ngƣời. Bây giờ Ngƣời truyền  ho ngƣời t  rằng 
mọi ngƣời ở mọi nơi phải sám hối, 

17:31 vì Ngƣời đã ấn đ nh một ngày để xét xử thiên hạ theo  ông 
lý, nhờ một ngƣời mà Ngƣời đã  h  đ nh.  ể bảo đảm điều ấy với 
mọi ngƣời, Thiên Chú  đã làm  ho v  này sống lại từ  õi  hết". 

17:32 Vừ  nghe nói đến ngƣời  hết sống lại, kẻ thì nhạo  ƣời, kẻ 
thì nói: " ể khi khá   húng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy. 

Thánh Ph olo làm  ho mọi ngƣời  hú ý khi khởi đi từ tƣợng “Kính 
thần Vô d nh”  ủ  ngƣời Athen để nói về Thiên Chú . Thế nhƣng 
ngài b  từ  hối và bài giảng  ủ  ngài không hoàn toàn thành  ông 
khi đá động tới kẻ  hết sống lại. Dù vậy S  h Công vụ  ho biết : 

17:34 Nhƣng  ó mấy ngƣời đã theo ông và tin Chú , trong số đó  ó 
ông  iônixiô, thành viên Hội đồng Arêôp gô và một phụ nữ tên là 
  m ri  ùng những ngƣời khá  nữ .   

Muốn r o giảng Tin mừng từ trình độ ngƣời nghe  húng t   ần 
tìm hiểu tâm tƣ nguyện vọng, tìm hiểu suy nghĩ  ủ  họ để khởi đi 
từ đó. 

(Còn tiếp) 
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CHÖA NHẬT LỄ MẸ THIÊN CHÖA 

CƯU MANG VÀ SINH HẠ MỘT THẾ GIỚI MỚI 

Cá  mụ  đồng vào 
h ng đá và nhận 
thấy một Hài Nhi sơ 
sinh nằm trong máng 
 ỏ. Hài Nhi Giêsu 
 hào đời kh i sinh 
một thế giới mới. 
 ứ  Mẹ đã sinh r  
một  on ngƣời mới. 

 ứ  Mẹ sinh r  
một thế giới mới để 
sử   hữ  thế giới  ũ 
do Evà sinh r . Thế 
giới  ũ  ủ  bà Evà là 
môt thế giới đổ vỡ. 
Từ  hỗ bất tuân lệnh 
Thiên Chú , thế giới 
đã đi đến  hỗ bất hoà với nh u: 
ông Adong đổ lỗi  ho bà Evà, bà 
Evà đổ lỗi  ho  on rắn. Không 
những bất hoà với nh u mà còn 
bất hoà  ả với sú  vật,  ỏ  ây, 
ruộng đất. Và từ  hỗ bất hoà đi 
đến bất hạnh: Anh em C in và 
Aben giết lẫn nh u. Con ngƣời 
phân tán,  hi  rẽ. Thế giới đổ vỡ 
này phát sinh từ lòng kiêu ngạo 
và thói í h kỷ  h  nghĩ đến bản 
thân mình. 

Thế giới mà  ứ  Mẹ sinh ra là 
một thế giới vâng phụ  Thiên 

Chúa. Chúa Giêsu hoàn 
toàn vâng phụ  thánh 
ý Chú  Ch  nên đã 
sinh xuống thế làm 
ngƣời và từ bỏ ý riêng, 
sẵn sàng vâng phụ  
thánh ý Chúa Cha cho 
đến nỗi bằng lòng  h u 
 hết trên thập giá.  ứ  
Mẹ vâng phụ  thánh ý 
Thiên Chú  khi thƣ  
"Xin vâng" với thiên 
thần. Thánh Giuse 
vâng phụ  Thiên Chú  
nên trở về nhận  ứ  
Mẹ làm bạn. Cá  mụ  
đồng vâng theo lời 

thiên thần đến h ng Bêlem tìm 
Chú . B  Vu  vâng phụ  theo ánh 
sáng ngôi s o đến thờ lạy Chú . 

Thế giới mà  ứ  Mẹ sinh r  là 
một thế giới hài hoà. Sự hài hoà 
không phải  h   ó giữ  Chú  
Giêsu với  ứ  Mẹ và Thánh 
Giuse. Cảnh Chú  Giêsu nằm giữ  
thiên nhiên, trong hơi ấm  ủ  bầy 
 hiên bò, với đoàn mụ  đồng và 
B  Vu  quây quần  hung qu nh 
nói lên một thế giới  hung sống 
hoà bình. Chú  sống hoà hợp với 
trời đất, với  on ngƣời và với 
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thiên nhiên. Con ngƣời sống hoà 
hợp với Chú  và với nh u. 

Thế giới mới mà  ứ  Mẹ sinh r  
là một thế giới quên mình. Chú  
Giêsu đã quên đ   v  mình là 
Thiên Chú  để xuống ở với nhân 
loại. Chú  Giêsu đã quên mình là 
 ấng thánh thiện để đến với 
ngƣời tội lỗi. Chú  đã quên mình 
là Thầy, là Ch , nên quỳ xuống 
rử   hân  ho  á  môn đệ,  á  
 on  ái  ủ  mình. Và nhất là Chú  
đã quên mình là vô tội đến nỗi 
sẵn lòng hiến thân  h u  hết  ho 
loài ngƣời tội lỗi. Thánh Giuse và 
 ứ  Mẹ quên mình để đi vào 
 hƣơng trình  ủ  Thiên Chú . 
Mụ  đồng quên mình, giữ  đêm 
khuy  lạnh lẽo, bỏ giấ  ngủ đến 
tìm Chú . B  Vu  quên mình bỏ 
nhà  ử  tiện nghi, lên đƣờng, 
 h u vất vả khó nhọ  đến thờ lạy 
Chú . Sự quên mình, qu n tâm lo 
lắng  hăm só   ho ngƣời khá  đã 
kh i sinh một thế giới mới  h n 
 hứ  tình yêu thƣơng và ấm áp 
sự hoà thuận.  ó  hính là  ảnh 
thái bình đáng mong ƣớ . 

Ngày đầu năm mới, Giáo Hội 
mừng kính  ứ  Mẹ là Mẹ Thiên 
Chú , với mong muốn thế giới 
luôn đƣợ  sinh lại, đƣợ  đổi mới. 
Ch  khi sinh lại trong Chú  và 
trong  ứ  Mẹ, thế giới mới thự  
sự  ó hoà bình. 

Ngày đầu năm mới, Giáo Hội 
mừng kính  ứ  Mẹ là Mẹ Thiên 
Chú , với mong muốn đặt thế 

giới vào t y  ứ  Mẹ để thế giới 
luôn đƣợ  sinh lại, đƣợ  đổi mới. 
Ch  khi sinh lại trong Chúa và 
trong  ứ  Mẹ, thế giới mới thự  
sự  ó hoà bình. 

Ngày đầu năm mới, Giáo Hội 
 ầu nguyện  ho hoà bình thế giới, 
mong ƣớ   on ngƣời hãy biết 
sống hài hoà với nh u trong vâng 
phụ  Thiên Chú , trong quên 
mình vì ngƣời khá  để  ó một 
nền hoà bình thự  sự trƣờng  ửu. 
Vì hoà bình không  h  là vắng 
bóng  hiến tr nh nhƣng  òn là 
 on ngƣời sống hài hoà trong tình 
tƣơng thân tƣơng ái. 

Ngày đầu năm mới, Giáo Hội 
 ũng mời gọi tất  ả mọi ngƣời 
 húng t  hãy  ùng với  ứ  Mẹ 
 ƣu m ng và góp phần sinh hạ 
một thế giới mới. Cƣu m ng  hắ  
 hắn phải nặng nhọ . Sinh hạ 
 hắ   hắn phải đớn đ u. Nhƣng 
nếu mỗi ngƣời đều noi gƣơng 
Chú  Giêsu,  ứ  Mẹ, Thánh 
Giuse, B  Vu ,  á  mụ  đồng và 
 ả sú  vật trong h ng đá Bêlem 
biết vâng phụ  Thiên Chú , biết 
sống hài hoà và quên mình thì 
mới mong kiến tạo đƣợ  một nền 
hoà bình viên mãn. 

Lạy Chú , xin hãy dùng  on 
nhƣ khí  ụ bình  n  ủ  Chú , để 
 on trở nên  on ngƣời mới, góp 
phần  ƣu m ng và sinh hạ một 
thế giới mới nhƣ lòng Chú  mong 
ƣớ . Amen. 

ĐTGM. Giuse N ô Qu n  Kiệt 
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CHÖA NHẬT LỄ CHÖA HIỂN LINH 

 

MẶT TRỜI LÀ CỦA AI? 
CHÖA CỦA AI? 

Chúa Giêsu là Ánh Sáng, ánh 
sáng huy hoàng 
hơn  ả mặt trời. 

Nếu mặt trời 
không phải là  ủ  
riêng ai, thì Chúa 
Giêsu  ũng là  ủ  
mọi ngƣời, mọi 
dân. Ngài mang 
ơn  ứu độ đến 
cho muôn dân. 
"Không  i thắp 
đèn rồi để dƣới 
đáy thùng, nhƣng 
đặt trên giá để soi 
 ho mọi ngƣời". 

Bởi thế, ng y 
sau khi giáng 
sinh, tỏ mình r  
 ho những kẻ 
 hăn  hiên nghèo hèn, Chú  
Giêsu  ũng sớm tỏ mình r   ho 
 á  đạo sĩ đại diện  ho lƣơng 
dân. 

Vì Chú  muốn tỏ mình r   ho 
muôn dân, cho nên lƣơng 
dân  ó quyền đƣợ  biết Chú , 
và những ngƣời đã biết Chú  có 
bổn phận giúp  ho lƣơng dân 
biết Chú . 

Lời Chú  hôm n y dùng một 
hình ảnh vừ  rất đẹp vừ  rất 
h y để dạy  húng t   á h giúp 
 ho ngƣời khá  biết Chú , đó 

là Ánh Sáng: 

- Hãy đƣ    o Tin 
Mừng nhƣ ngƣời t  
nâng   o ngọn đuố  
sáng để soi  hiếu mọi 
vùng tăm tối. 

- Cá h sống  ủ  
những ngƣời đã biết 
Chú  phải là một 
ngọn đèn sáng gƣơng 
mẫu  ho những ngƣời 
chung quanh. Chúa 
Giêsu nói: "Sự sáng 
 ủ   húng  on  ũng 
hãy tỏ  sáng trƣớ  
mặt mọi ngƣời. Còn 
Thánh Phaolô thì nói: 
"Anh em hãy  hiếu 

sáng nhƣ những tinh tú trên bầu 
trời". 

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN 

Hành trình  ủ   á  đạo sĩ là 
hình ảnh minh họa cho hành 
trình  ủ  mọi kẻ tin: 

 / Hành trình khởi đầu bằng 
một điều gì đó lạ lùng khiến 
ngƣời t   hú ý (thí dụ ánh s o lạ 
đối với  á  đạo sĩ).  iều lạ lùng 
này mời gọi ngƣời t  từ bỏ nếp 
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sống đã quen để dấn thân đi tìm 
một  ái gì đó   o hơn, x  hơn, 
tốt đẹp hơn. 

b/ Tiếp theo là những bƣớ  
thăng trầm trong  uộ  hành 
trình:  ó khi  on đƣờng rất bằng 
phẳng êm ái,  ó khi lại qu nh  o 
gồ ghề,  ó lú  ánh s o sáng tỏ 
trên bầu trời,  ó lú  nó vụt biến 
mất. 

 / Nhƣng miễn là ngƣời t  
không nản lòng mà  ứ kiên trì 
dấn bƣớ  thì  uối  ùng ngƣời t  
sẽ gặp đƣợ  Chú . 

 ó là  uộ  hành trình  ủ  kẻ 
 hƣ   ó đứ  tin tìm đến với 
Chú , mà  ũng là  uộ  hành 
trình  ủ  kẻ đã tin rồi nhƣng 
muốn đến với Chú  một  á h 
gần gũi thân tình hơn. 

LÊN ĐƯỜNG 

Có những ngƣời tìm kiếm nhƣ 
 á  đạo sĩ, lên đƣờng nhƣ 
Abr h m. Cũng  ó những ngƣời 
ngồi một  hỗ nhƣ Hêrôđê. Muốn 
biết ƣ? Ông đã  ó  á   huyên 
viên. Muốn tiêu diệt đối phƣơng 
ƣ? Ông  ó  ả ngàn quân lính 
dƣới quyền. Thiên Chú  hƣớng 
dẫn những  i muốn tìm Ngƣời 
 á h lạ lùng. Ngƣời trốn thoát 
khỏi những kẻ muốn tìm bắt. 
Ngƣời không hung hãn  hống lại 
những kẻ muốn huỷ diệt Ngƣời. 
Ngƣời tự xó  mình đi và biến 
mất. 

Ngƣời ở đâu,  ứ  Giêsu ẩn 
dấu  ủ  thời đại? Trong làng 
quê heo hút nào, trong gi  đình 
nghèo khó nào có ánh sáng 
Thiên Chú  mời t  nhận r  
Ngƣời? "T  đói  á  ngƣơi đã  ho 
T  ăn… Thự , T  bảo  á  ngƣơi: 
mỗi lần  á  ngƣơi làm  ho một 
trong những kẻ bé nhỏ nhất là 
 nh em T  đây, là  á  ngƣơi làm 
cho chính Ta" (Mt 25, 35-40). Cả 
 húng t  nữ ,  húng t   ũng  ó 
lời kinh thánh: T  đã không b  
 ám dỗ dùng lời Kinh Thánh để 
át giọng kẻ quấy rầy ƣ?  ứ  
Giêsu đâu để  ho t  đền bù. Nếu 
t  muốn nắm lấy Ngƣời để đƣợ  
 n tâm, Ngƣời sẽ thoát khỏi tầm 
t y t . Nếu t   hấp nhận lên 
đƣờng tìm kiếm Ngƣời, t  sẽ 
nhƣ  á  đạo sĩ, đƣợ  đầy tràn 
niềm vui và tìm thấy Ngƣời (…) 
 ọ  kỹ Kinh Thánh thôi  hƣ  đủ, 
 òn phải để Kinh Thánh gợi 
hứng  ho đời t , để t  đem r  
thự  hành, để t  đặt mình dƣới 
sự điều khiển  ủ  Kinh Thánh. 
Cá  luật sĩ và  á  thầy thƣợng tế 
biết lời sấm lắm  hứ. Nhƣng họ 
 h  biết trƣng dẫn thôi… Hêrôđê 
thì dùng Kinh Thánh để tìm  á h 
giết Hài nhi… Còn  á  đạo sĩ, 
bản thân  hẳng biết Kinh Thánh, 
 h  đƣợ  Hêrôđê  h  dẫn, đã lên 
đƣờng tìm kiếm  ứ  Giêsu và họ 
đã gặp Ngƣời…  
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CHÖA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 

 ời ngƣời trên 
dƣơng thế là 
một  uộ  hành 
trình dài thăm 
thẳm, không 
biết b o giờ mới 
xong,  ũng 
không  hắ  sẽ đi 
đến đí h h y 
không. Vậy mà 
 ó nhiều ngƣời 
 ứ mãi độ  
hành: một mình 
tìm đƣờng, một 
mình đi, một 
mình xo y trở 
trƣớ  những khó 
khăn… Thật là 
phiêu lƣu! 

Mù  thƣờng 
niên  ủ  năm 
Phụng vụ  ũng 
là một  uộ  hành trình, nhƣng 
không phải độ  hành, mà là 
đồng hành với Chú  Giêsu: 
 húng t   ùng với Ngài đi qu  
những  hặng đƣờng từ N d rét 
đến G lilê để tới Giêrus lem; từ 
gi n khổ đến vinh qu ng; từ 
 hết đến sống lại. Có Ngài  ùng 
đi với  húng t ,  húng t  không 
sợ lạ  đƣờng. Cùng đi với Ngài, 
 ho dù nhiều lú  gặp khó khăn, 
 hắ   hắn  húng t  sẽ tới đích. 

Chú  Giêsu đồng 
hành với  húng t  
nghĩ  là Ngài sẽ 
vui khi chúng ta 
vui, Ngài sẽ buồn 
khi  húng t  buồn; 
 húng t  đồng 
hành với Chú  
Giêsu  ũng  ó 
nghĩ  là t  sẽ 
đƣợ  vui niềm vui 
 ủ  Ngài và buồn 
với nỗi buồn  ủ  
Ngài.  ời t  không 
 ô độ , buồn tẻ… 

Tuy  h  là "Mùa 
thƣờng niên" 
không  ó những lễ 
trọng, nhƣng nếu 
 húng t  sống 
mù  này nhƣ một 
ngƣời đồng hành 

với Chú ,  uộ  đời  húng t  
 hắ   hắn sẽ rất  ó ý nghĩ . 

NGƯỜI CON VÀ NGƯỜI 
TÔI TỚ 

Lời Chú  hôm n y  ho  húng 
t  thấy Chú  Giêsu với h i nét 
tƣơng phản nh u: Ngài là Ngƣời 
Con yêu quý  ủ  Thiên Chú    o 
s ng, và Ngài là Ngƣời Tôi Tớ 
khiêm tốn thấp hèn. 
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Thự  r  h i nét trên không đối 
 họi nh u mà làm nổi bật nhau 
và soi sáng cho nhau: Chúa 
Giêsu là Con Thiên Chúa cao 
sang do cách Ngài sống nhƣ một 
Ngƣời Tôi Tớ; và Ngài là Ngƣời 
Tôi Tớ tuyệt hảo bởi vì Ngài là 
Con Thiên Chúa cao sang. 

Nhìn Chúa Giêsu, chúng ta rút 
r  đƣợ  một triết lý sống: sống 
  o thƣợng trong hoàn  ảnh tầm 
thƣờng; và sống hoàn  ảnh tầm 
thƣờng với tâm hồn   o thƣợng. 

Cùng sống với Chú  Giêsu qua 
những biến  ố mỗi tuần trong 
Mù  thƣờng niên này,  húng t  
 ó thể thự  hiện đƣợ  triết lý 
sống tuyệt vời ấy. 

CON CHIÊN GÁNH TỘI 
TRẦN GIAN 

Thời Cựu Ƣớ , trong ngày lễ 
 ền tội, ngƣời Do Thái bắt một 
 on  hiên đem đến  ho Tƣ tế. V  
Tƣ Tế đọ  một d nh sách các 
thứ tội  ủ  dân và kêu gọi mọi 
ngƣời sám hối. S u đó Tƣ Tế 
đặt t y trên đầu  on dê, ngụ ý 
trút hết d nh sá h tội ấy lên đầu 
nó, rồi đuổi nó vào s  mạ . Con 
 hiên ấy đƣợ  gọi là  on  hiên 
gánh tội. 

Khi Thánh Gio n Tẩy giả giới 
thiệu  ứ  Giêsu là "Con Chiên 
Thiên Chú ,  ấng gánh tội trần 
gi n", phải  hăng Thánh Gio n 
 ũng  ó ý rằng  ứ  Giêsu đã 

gánh lấy tất  ả tội lỗi  húng t  
nên từ n y loài ngƣời không còn 
tội gì nữ ?  ơn giản và dễ dàng 
thế s o? 

Quả thự   ứ  Giêsu đã gánh 
lấy tội trần gi n. Việc này có 
nghĩ  là nhờ Ngài mà tội lỗi 
 húng t  đƣợ  th  thứ. Nhƣng 
điều này không  ó nghĩ  là 
 húng t  không phải làm gì  ả. 

Cần phân biệt rõ giữ  tội lỗi và 
thân phận tội lỗi.  ứ  Giêsu 
gánh lấy và th  thứ tội lỗi  húng 
t , nhƣ  on  hiên đã m ng tội 
lỗi dân Do Thái vào s  mạ . 
Nhƣng thân phận tội lỗi  ủ  
 húng t  vẫn  òn. Và  ứ  Giêsu 
muốn giúp  húng t   ải thiện 
thân phận ấy, dĩ nhiên là với sự 
hợp tá   ủ   húng t . 

- Ngài giúp  húng t  thế nào? 
Bằng  á h đến với  húng t , 
sống gần  húng t , gieo vào 
mảnh đất tâm hồn  húng t  hạt 
giống sự tốt lành và thánh thiện 
 ủ  Ngài. 

- Chúng t  hợp tá  thế nào? 
Bằng  á h tiếp nhận Ngài, sống 
với Ngài và để  ho những hạt 
giống ấy lớn lên trong lòng 
mình. 

Sự th  thứ  ủ  Chú  và bí tí h 
Giải tội không phải là một thứ 
phù phép, mà là một trợ lự , 
một hạt giống. 



L n  C    T   n    t – 1/2017 

                                             12                                                                                                                                                  

CHÖA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 

CON ĐƯỜNG 
SÁNG 

Cuộ  đời  húng 
t  đầy dẫy bóng 
tối: 

- Tối tăm về sự 
thật:  ho dù  ó 
nhiều phƣơng tiện 
truyền thông, 
Nhƣng khó mà biết 
sự thật. 

- Tối tăm về 
tƣơng gi o: ng y 
 ả những ngƣời 
sống  ạnh nh u 
 ũng  hƣ  hiểu 
nhau. 

- Tối tăm do tội 
lỗi, do mù quáng, 
do  ố  hấp hẹp 
hòi… 

- Tối tăm do hoàn  ảnh bên 
ngoài nhiều bất  ông, gi n dối, 
thù hận… 

Trong khung  ảnh tối tăm ấy, 
 húng t  hãy nhớ những lời  ủ  
 ứ  Giêsu: "Ta là ánh sáng thế 
gian" (Ga 9, 12); "Hãy tin vào 
ánh sáng và  á  ngƣơi sẽ trở 
thành  on  ái sự sáng" (Ga 12, 
36). 

Nhƣng tin 
vào ánh sáng là 
gì? Là tin vào 
mặ  khải  ủ  
 ứ  Giêsu, 
 ũng nhƣ 4 
môn đệ đầu 
tiên trong bài 
Tin Mừng hôm 
n y. Họ đã 
nghe tiếng gọi 
 ủ  Ngài, đã từ 
bỏ tất  ả để đi 
theo Ngài. Ngài 
sẽ giải đáp  ho 
tất  ả những 
băn khoăn thắ  
mắ   ủ   húng 
t ; Ngài sẽ  ho 
t  biết ý nghĩ  
 uộ  đời t  là 
gì; Ngài cho 

 húng t  biết  húng t   ó một 
ngƣời Ch  trên trời hết lòng yêu 
thƣơng  húng t ; Ngài sẽ dạy 
cho chúng ta biết sống yêu 
thƣơng nhƣ thế nào; và  uối 
 ùng Ngài sẽ dẫn  húng t  về 
nhà Ch  trên trời. 

SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ 
HỮU 

Chú  nhật hôm n y nằm trong 
tuần lễ  ầu nguyện  ho sự hiệp 
nhất  á  kitô hữu. Cá  bài đọ  
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trong Thánh lễ hôm n y  ung 
 ấp nhiều  hất liệu  ho chúng ta 
suy nghĩ về sự hiệp nhất này: 

- Bài đọ  1:  ứ  Giêsu là ánh 
sáng bừng lên giữ  thế gi n. 
Ngài muốn soi sáng tất  ả mọi 
ngƣời, kể  ả  á   nh em ly kh i, 
những ngƣời lạ  giáo, những 
ngƣời lƣơng và những ngƣời vô 
thần… 

- Bài đọ  2:  ứ  Giêsu đã  h u 
 hết vì mọi ngƣời và  ho mọi 
ngƣời. Nếu  á  kitô hữu  hi  rẽ 
nh u thì  hẳng khá  gì  ứ  
Giêsu b   hi  năm xẻ bảy s o! 

- Bài đáp   : " iều tôi tìm 
kiếm khấn xin, là luôn đƣợ  ở 
trong nhà Chúa tôi". Tại s o 
những  nh em  ùng tin  ứ  Kitô 
lại không sống hò  thuận với 
nh u trong  ùng một ngôi nhà 
 ủ  Chú ? 

- Bài Tin Mừng: "Hãy sám hối, 
vì Nƣớ  Trời đã đến gần". Tất  ả 
mọi ngƣời, dù là Công giáo h y 
Tin lành, Chính thống v.v. đều 
phải sám hối về những tội lỗi 
 ủ  mình để  ó thể đƣợ  vào 
Nƣớ  Chú . 

CHUYỆN MINH HỌA: MANG 
ÁNH SÁNG ĐẾN CHỖ TỐI 
TĂM 

Một ngày ki  Mẹ Têrês  
C l utt  đến Melbourne, 
Austr li . Mẹ đi thăm một ngƣời 

nghèo không  i biết đến. Ông 
sống trong một  ăn phòng rất 
tồi tệ, đồ đạ  dơ bẩn ngổn 
ng ng. Phòng không  ó  ử  sổ 
mà  ũng  hẳng  ó lấy một bóng 
đèn. 

Mẹ Têrês  bắt t y vào thu dọn 
đồ đạ . Ông gắt lên: "Cứ để yên 
mọi thứ  ho tôi". Nhƣng Mẹ  ứ 
tiếp tụ . S u khi mọi thứ đã 
ngăn nắp, Mẹ Têrêx  tìm thấy 
một  hiế  đèn trong một gó  
phòng.  èn bám đầy bụi,  hứng 
tỏ lâu lắm rồi không  i đụng 
đến. Mẹ l u  hùi sạ h sẽ rồi hỏi: 

- S o lâu n y ông không thắp 
đèn lên ? 

- Thắp làm  hi. Có  i đến thăm 
tôi đâu. Tôi đâu  ần thấy mặt  i. 

- Thế ông  ó hứ  sẽ thắp đèn 
lên khi một nữ tu  ủ  tôi đến 
thăm ông không? 

- Vâng, nếu tôi nghe  ó tiếng 
 i đến thì tôi sẽ thắp đèn lên. 

Từ đó, mỗi ngày, h i nữ tu 
 ủ  Mẹ Têrêx  đều đến thăm 
ông và giúp đỡ ông. Một hôm 
ông nói với một trong h i nữ tu 
ấy: 

- Bây giờ tự tôi đã biết thu dọn 
phòng tôi rồi. Nhƣng xin làm ơn 
về nói với nữ tu đầu tiên rằng 
ngọn đèn mà Bà đã thắp lên đến 
nay vẫn sáng. 
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CHÖA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

Phật Thí h 
C  mở đầu 
bài thuyết 
pháp đầu tiên 
tại Bên rét 
bằng  âu: 
"Vạn sự sự 
vô thƣờng, 
vạn sự khổ", 
nghĩ  là mọi sự đổi th y không 
ngừng nên mọi sự  h  là khổ. 
Sinh, lão, bệnh, tử:  on ngƣời 
sinh r , để rồi già yếu bệnh tật, 
và  uối  ùng phải  hết. Rõ thật 
 uộ  đời  h  là bể khổ. 

Năm trăm năm s u,  ứ  Kitô 
xuất hiện bên đất P -lét-tin, dõng 
dạ  tuyên bố trong bài giảng đầu 
tiên: "Phú  th y  i  ó tâm hồn 
nghèo khó, vì Nƣớ  Trời là  ủ  
họ!" (Mt 5, 3). 

Một ngƣời m ng tiếng là bi 
qu n yếm thế, ngƣời ki  lại b   oi 
nhƣ không tƣởng, lạ  qu n quá 
 ỡ. Một bên  oi đời là bể khổ,  òn 
một bên lại nhìn thấy màu hồng 
trong  ái th nh bạ h trống trơn. 

Ngƣời t  đã tốn khá nhiều giấy 
mự  và thời giờ sứ  lự  để nghiên 
 ứu, suy tƣ, bàn  ãi về h i bài 
giảng đầu tiên  ủ   ứ  Phật và 
 ủ   ứ  Giêsu.  ã  ó những luận 
án trình bày và so sánh hai bài 
giảng đó. Tuy nhiên  ó lẽ  hẳng 
mấy  i hiểu đƣợ   hính xá  nội 
dung ý nghĩ   ủ  h i bài giảng  ó 
tính  á h ngôn sứ ấy. Vì thự  r , 

 ả  ứ  Phật lẫn 
 ứ  Giêsu đều 
không  ó  hủ ý 
đề r  một lý 
thuyết về vấn đề 
hạnh phú  và 
đ u khổ, mà  h  
 hi  sẻ  ho  nh 
em nhân loại  ủ  

 á  Ngài  hính kinh nghiệm sống 
 ủ  mình. Kinh nghiệm  ủ   ứ  
Phật là kinh nghiệm  ủ  một 
ngƣời đã đạt tới Chân Nhƣ, vƣợt 
ra ngoài thế giới vô thƣờng  ủ  
những đ m mê mù quáng,  ủ  sự 
phân  hi  đối kháng; còn kinh 
nghiệm  ủ   ứ  Kitô là kinh 
nghiệm  ủ  một ngƣời thấy đƣợ  
sự tồn tại trong  ái mất (x. Mt 10, 
39) và sự sống trong  ái  hết (x. 
Ga 12, 24-25). 

 ứ  Phật  h  nói lên  ái lý do, 
 ái nguyên nhân làm  ho ngƣời t  
khổ, nhƣng Ngƣời không b o giờ 
lên án  uộ  đời,  ho nó  h  là bể 
khổ.  ứ  Kitô  ũng không bảo 
rằng muốn hạnh phú  thì phải là 
kẻ khố rá h áo ôm. Do đó Mát-
thêu đã  ó lý khi thêm b   hữ " ó 
tâm hồn" vào trong  âu nói  ủ  
Chú , để xá  đ nh  ho rõ  ái 
nghèo nàn nào mới thự  sự đem 
lại hạnh phú   ho  on ngƣời. 

Trong  uộ  đời, xƣ   ũng nhƣ 
ngày n y, vào thời  on ngƣời  òn 
ăn lông ở lỗ,  ũng nhƣ trong thời 
ở khá h sạn 5 s o, vẫn luôn luôn 
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diễn r  những  ảnh trái khuấy: 
nhiều ngƣời  ó đủ mọi điều kiện 
để hạnh phú , mà thự  tế lại đ u 
khổ khôn lƣờng,  òn những kẻ 
xem r  bần  ùng tối tăm, lại tràn 
trề hạnh phú . 

Thật r   i  ũng biết rằng nghèo 
khó không đƣơng nhiên là khổ, 
đã đành rằng nghèo và khổ 
thƣờng đi đôi với nh u. Trái lại 
giàu  ó  ũng không tất nhiên 
đem lại hạnh phú   ho  on ngƣời. 
Vấn đề hạnh phú   hủ yếu ở  ái 
TÂM. Bởi thế  á  bậ  thánh hiền, 
bằng những ngôn ngữ khá  nh u, 
nhƣng hầu nhƣ đều luôn luôn 
nhất trí trong việ  đề   o đời 
sống tâm linh. 

Chính đó là lý do tại s o  ứ  
Giêsu đề   o tâm hồn nghèo khó, 
hiền hậu, dám  hấp nhận khổ 
đ u, yêu thí h sự  hính trự , 
thƣơng xót đồng loại, trong sạ h, 
và biết xây dựng hò  bình. Thự  
r  tất  ả những đứ  tính trên đây 
là những đứ  tính  ủ  "ngƣời 
nghèo  ủ  Thiên Chú ",  ủ  
một anawim theo truyền thống 
Kinh Thánh. Ngƣời nghèo  ủ  
Thiên Chú  không phải là ngƣời 
 ó đời sống vật  hất khó khăn 
túng quẫn, mà là kẻ trƣớ  hết 
hoàn toàn tin tƣởng phó thá   ậy 
trông nơi Chú , biết sống  ho 
Ngƣời và  ho  nh em đồng loại 
 ủ  mình, lấy Chúa làm gia 
nghiệp, và luôn luôn sống trong 
tình liên đới với  nh em đồng 

loại, thự  thi điều răn trọng nhất 
là mến Chú  yêu ngƣời. 

Nói theo  ông phƣơng  húng 
t , thì hạnh phú   hủ yếu ở  hỗ 
thự  hiện đƣợ  sự hò  điệu giữ  
lòng mình với lòng Trời, giữ  lòng 
mình với lòng ngƣời, nghĩ  là 
sống s o  ho hợp lòng Trời và lấy 
lòng  ủ  trăm họ làm lòng mình, 
"dĩ bá h tánh tâm vi tâm" (  K 
XLIX, 1) 

Theo truyền thống Ấn độ nói 
 hung và Phật giáo nói riêng, 
hạnh phú  là sukha, đó là tình 
trạng giống nhƣ tình trạng  ủ  
một bánh xe mà trong đó mọi sự 
ăn khớp với nh u: vành xe, ổ trụ  
và  á  đũ  xe đều tốt và nằm 
đúng v  trí, hò  hợp với  á  thành 
phần khá , do đó mà bánh xe 
 hạy trơn tru. Còn đ u khổ 
là dukha, đó là tình trạng một 
bánh xe trụ  trặ , vì  ó những 
thành phần hƣ hỏng h y không 
ăn khớp với những thành phần 
khác. 

Nói tóm lại, không  i sƣớng khổ 
một mình h y  h  tại mình, mà tất 
 ả  húng t  liên đới và  h u trá h 
nhiệm về hạnh phú   ũng nhƣ 
đ u khổ  ủ  nh u. Vì thế mà 
trong Tám mối phú  thật,  ứ  
Giêsu  ho thấy hạnh phú   ủ  
 húng t  tuỳ thuộ  vào mối tƣơng 
qu n b   hiều giữ   húng t  với 
Thiên Chú , và giữ   húng t  với 
 nh em đồng loại. 
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HOC HỎI LINH ĐẠO

Bài 13

 
 

Lm Giuse Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào 

Trong tập Hãy để Lời Chú  làm tăng sứ  mạnh  ho lời  ầu 
nguyện  ủ  bạn (Let God‟s Word Empower Your Pr yer)  ủ  Stormie 
Om rti n  ó đăng một vần thơ  ủ  nhà truyền giáo tên là Ami 
Carmichael.1 Bài thơ rất giản d  nhƣng lại  ó ý nghĩ  thật sâu sắ  khi 
hàm ý thế nào là  ầu nguyện đí h thự .  ƣợ  sáng tá  để đề   o sự 
 ần thiết phải hành động  ấp thời, phải  ó hành động thí h ứng sống 
động với tinh thần  ầu nguyện, bài viết  ủ  nhà truyền giáo đƣợ  
 huyển ngữ nhƣ s u: 

Một thời  uốn  hiếu đang vui 

Gặp ngày  ó  tí  xả xui tƣng bừng 

Bảo… “Cầu (nguyện xem)…  hân nào  hạy trƣớ ?”  

Làm  ăng đầu ó  trí nhƣợ  vô thƣờng 

Chiếu nằm bối rối trong mƣơng, 

Mải suy để biết  hạy đƣờng r  s o.2 

Hàn  độn  n  y… tron  tìn  yêu x t t   n  

Khi đã  huyên  ần  ầu nguyện,  ần phải  ó hành động thí h ứng 
theo s u  á h m u mắn, phù hợp với tinh thần  ầu nguyện.3 Khi nghe 
tiếng Chú  soi sáng trong lòng, hãy thự  hiện lời Chú  dạy.  ừng 

                                 
1 X. Stormie Omartian, Hãy để Lời Chú  làm mạnh sứ   ho lời  ầu nguyện 
 ủ  bạn (Let God‟s Word Empower Your Pr yer) (Eugene, Oregon: Harvest 
House Publishers, 2008), 125-6. 
2 “A centipede was happy till 
One day, a toad in fun 
S id, „Pr y, whi h leg goes  fter whi h?‟ 
Which strained his mind to such a pitch 
He lay distracted in a ditch, 
Considering how to run.” (Ami Carmichael) 
3 “ ứng dậy đi, l  lên trong đêm tối… hãy trút niềm tâm sự, giơ t y hƣớng về 
Ngài” (Ac 2,19). 
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 hần  hừ.  ừng do dự mãi. Nếu trì hoãn, tâm trạng lo âu sẽ thành rối 
bời  ho  hính “tâm rối trạng bời” kiểu “bối rối trong mƣơng”  ủ  phận 
 uốn  hiếu trăm  hân (centipede). Thật vậy, việ  nguy  ấp là thế, 
 uốn  hiếu đâu  ần phải  ân nhắ  xem sẽ nhấ   hân nào trƣớ  để 
 hạy thoát thân;  hí ít, hãy  hạy  ho x  khỏi tầm tấn  ông  hết ngƣời 
 ủ   on  ó  tí  đ ng “xả xui tƣng bừng”, rồi thình lình xuất hiện. 

 ừng mải suy “để biết  hạy đƣờng r  sao”; đừng hỏi biết  hạy 
làm s o bây giờ. Không  ần hỏi. Chạy ng y. Chạy. Khi  on đƣờng rõ 
ràng, hãy nhớ lời Chú  dạy dân Ít-ra-en qua Mô-sê trong sách Xuất 
hành: “Nhổ trại”.4  

Không  h  đơn thuần là “ ầu nguyện và làm việ ” (ora et labora), 
rồi thôi. S o  ũng đƣợ . Trong trƣờng hợp nguy  ấp, làm việ  h y 
hành động là khẩn thiết. Làm việ  vẫn là  ầu nguyện (laborare est 
orare, to labor is to pray).  ừng thụ động, đừng tìm  á h bào  hữ  
cho khuynh hƣớng không  h u hành động. Cũng đừng quá nhấn 
mạnh đến  ầu nguyện, mà quên nhấn mạnh đủ đến hành động mau 
chóng, nhất là những hành động thự  tế  ủ  lòng thƣơng xót, đáp 
ứng đúng những gì lời Chú  dạy.  

Hãy th  thứ ng y  ho những ngƣời thiếu nợ  húng t , nhƣ Chú  
đã th  nợ  ho  húng t : “Ngƣơi không buộ  phải thƣơng xót đồng 
bạn, nhƣ  hính t  đã thƣơng xót ngƣơi s o?”5  ó là tiêu  huẩn để xá  
thự  lời  ầu nguyện  hân thành và đƣợ  nhậm lời. Bởi lẽ, lời  ầu 
nguyện  hân thành nào  húng t  dâng lên Chú   ũng sẽ dẫn đến việ  
 húng t  đƣợ  mời gọi để tỏ lòng thƣơng xót với những ngƣời xung 
qu nh. Thật vậy,  hính  húng t  đã  hẳng đƣợ  hƣởng lòng Chú  
thƣơng xót trƣớ  h y s o, và rất nhiều là gì.  

Sáu lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 9,9 

 But he then meets a fellow servant who owes him a few cents and 
who in turn begs on his knees for mercy, but the first servant 
refuses his request and throws him into jail. (APV 9,9)  

                                 
4  “ ứ  Chú  phán với ông Mô-sê: „Có gì mà phải kêu  ứu T ? Hãy bảo  on 
cái Ít-ra-en  ứ nhổ trại‟.” (Xh 14,15). Trong sá h Ai   ,  húng t  đọ  đƣợ , 
“ ứng dậy đi, l  lên trong đêm tối… hãy trút niềm tâm sự, giơ t y hƣớng về 
Ngài” (Ai    2,19). 
5 Mt 18,33. 

http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
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 Tout de suite après, il rencontre un autre serviteur qui lui devait 
quelques centimes. (APV 9,9a) Celui- i le suppli  à genoux d‟ voir 
pitié, mais il refusa et le fit emprisonner. (APV 9,9b)  

 Nhƣng s u đó  nh gặp một ngƣời đầy tớ bạn  h  nợ  nh một vài 
xen; đến phiên ngƣời bạn này quỳ xuống xin  nh t   n  x t, thì 
 nh lại khƣớ  từ và ném bạn vào tù. (APV 9,9)  

2. APV 9,10 

 When the master hears of the matter, he becomes infuriated and, 
summoning the first serv nt b  k to him, s ys, “Should not you 
have had mercy on your fellow servant, as I had mercy on you?” 
(Mt 18:33). (APV 9,10)  

 Ayant appris la chose, le maître se mit en colère et rappela le 
serviteur pour lui dire: “Ne dev is-tu pas, à ton tour, avoir pitié de 
ton compagnon, comme moi-même j‟ v is eu pitié de toi?” (Mt 
18,33). (APV 9,10) 

 Khi nghe đƣợ   huyện này, ngƣời  hủ tứ  giận và đã gọi  nh “đầy 
tớ tàn nhẫn” trở lại và nói: “Ngƣơi không buộ  phải t   n  x t 
đồng bạn, nhƣ  hính t  đã t   n  x t ngƣơi s o?” (Mt 18,33). 
(APV 9,10)  

3. APV 9,13 

 Jesus affirms that mercy is not only an action of the Father, it 
becomes a criterion for ascertaining who his true children are. 
(APV 9,13)  

 Jésus affirme que la miséricorde n‟est p s seulement l‟ gir du 
Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses 
véritables enfants. (APV 9,13) 

  ứ  Giêsu khẳng đ nh rằng l n  t   n  x t không  h  là một 
hành động  ủ  Chú  Ch , mà  òn trở thành tiêu  huẩn để xá  thự  
 i là  on  ái thật sự  ủ  Ngài. (APV 9,13)  

4. APV 9,14 

 In short, we are called to show mercy because mercy has first 
been shown to us. (APV 9,14)  

 En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce 
qu‟il nous   d‟ bord été f it miséricorde. (APV 9,14) 

 Nói tắt,  húng t  đƣợ  mời gọi để tỏ l n  t   n  x t vì chúng ta 
đã đƣợ  hƣởng l n  t   n  x t trƣớ . (APV 9,14)  
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Để kết 

 Thiên Chúa là tình yêu xót thƣơng. 
Tuy nhiên,  húng t  đừng  h  ngồi đó 
mà “ ầu nguyện, kêu ca… xin Chú  dủ 
lòng thƣơng”. Hãy làm việ , hãy hành 
động theo lời  h  dạy rõ ràng  ủ  lời 
Chúa.  ấy  ũng  hính là điều Chú  đã 
từng bảo Mô-sê: “Có gì mà phải kêu 

 ứu T ? Hãy bảo con cái Ít-ra-en  ứ nhổ trại”.6 Bởi lẽ, không  ần quá 
lo lắng về tiểu tiết. Hãy di  huyển. Hãy hành động. Chú  sẽ  ho 
những “đám mây” và “bóng tối”, sẽ “gây gió”, sẽ làm khô đáy biển…. 
Dân Ít-ra-en đừng  h   hờ đợi.  

Vả lại, nhân đứ  hệ tại sự trung dung (virtus in medio stat).7 Các 
nhân đứ  Ki-tô giáo thƣờng đi với nh u theo  ặp:  ần khiêm tốn 
nhƣng phải  ƣơng ngh ; hiền lành nhƣ  him  âu nhƣng  ũng phải 
khôn ngo n nhƣ  on rắn. Nghĩ  là, không  h   ầu nguyện thuần túy 
nhƣng hãy hành động  ụ thể ng y khi  ó thể; không  h  toàn hành 
động nhƣng hãy  ầu nguyện  hân thành và bền b … trong tình yêu 
xót thƣơng. 

Thật vậy, trong mọi sự hãy luôn là dấu  h   ủ  tình yêu xót 
thƣơng.  ừng: (1) “… gặp một ngƣời đầy tớ bạn  h  nợ  nh một vài 
xen; đến phiên ngƣời bạn này quỳ xuống xin  nh thƣơng xót, thì  nh 
lại khƣớ  từ và ném bạn vào tù” (APV 9,9). Bởi lẽ : (2) “Khi nghe 
đƣợ   huyện này, ngƣời  hủ tứ  giận và đã gọi  nh „đầy tớ tàn nhẫn‟ 
trở lại và nói: „Ngƣơi không buộ  phải thƣơng xót đồng bạn, nhƣ 
 hính t  đã thƣơng xót ngƣơi s o?‟” (Mt 18,33) (APV 9,10). Hơn nữ , 
“… lòng thƣơng xót không  h  là một hành động  ủ  Chú  Ch , mà 
 òn trở thành tiêu  huẩn để xá  thự   i là  on  ái thật sự  ủ  Ngài” 
(APV 9,13). Nói khá  đi: (4) “…  húng t  đƣợ  mời gọi để tỏ lòng 
thƣơng xót vì  húng t  đã đƣợ  hƣởng lòng thƣơng xót trƣớ ” 
(APV 9,14).  

12-12-2016 

GTHH 

                                 
6 Xh 14,15. 
7 Câu nói d nh tiếng này  ủ  Hor  e  òn đƣợ  viết trong tiếng Anh nhƣ s u: 
Virtue is in the moderate, not the extreme position; virtue stands in the 
middle. 
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Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 

   - Ngày 20/1; Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , OP, GX 
Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

   - Ngày 27/1 (30 ÂL); Ngh  Tết  inh Dậu – Ngày 03/02/2017 
(Mồng 7 Tết  inh Dậu): Giờ  ầu nguyện Tôn Kính LCTX và Thánh 
Lễ nhƣ bình thƣờng. 

CÁC GIÁO HẠT: 

   HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ  An N  n (153, Lê Hoàng Phái, P.17, 
Q. Gò Vấp) lú  15g, ngày 05/1, Thứ năm  T. Chủ Tế: LM. G.B 
N uyễn N ọc Tân, Linh hƣớng C .LCTX hạt Xóm Mới. 

   HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, 
Q.3) lúc 17g, ngày 05/1. Chủ Tế: LM F  N uyễn N ọc T u, Linh 
hƣớng C .LCTX hạt Tân   nh. 

   HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã Xuân 
Thới  ông, huyện Hó  Môn) lú  15g, ngày 07/1, Thứ bảy  T. Chủ 
Tế: LM P êrô N uyễn N ọc  V ợn , Linh hƣớng C .LCTX hạt 
Hóc Môn. 

- HẠT TÂN SƠN NHÌ: Nhà thờ Tân H  n  (162 Tân Hƣơng, 

P.Tân Quý, Q.Tân Phú) lúc 15g00, ngày 3/1, Thứ b   T. Chủ tế: LM 

Đ  Min  Vũ N ọc Thủ, Linh hƣớng C  LCTX hạt tân Sơn Nhì. 

- HẠT GIA ĐỊNH: Nhà thờ T  n  Đ  (801/67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

P.26, Q.Bình Thạnh) lúc 17g45, ngày 11/1. Chủ tế: LM Đ  Min  

Nguyễn Đìn  Tân. 
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    Trƣớc Thánh Lễ có giờ Cầu nguyện Tôn Kính Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 11/2016 

DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCT  TGP SÀIGÕN: 

HẠT TÂN ĐỊNH: 

1. Giuse Nguyễn Trần Văn, giáo xứ Tân   nh. 
2. Ann  Nguyễn Th  Thu Huỳnh, Giáo xứ Tân   nh. 
3. Giuse Phêrô Nguyễn Trần Hùng, Giáo xứ Tân   nh. 
4. AnTôn Nguyễn Trần Hò , Giáo Xứ Tân   nh. 
5. Têrês  Nguyễn Th  Thu, Giáo xứ Tân   nh. 
6. M ri  Nghĩ  Vũ, USA. 
7.   Minh Thiện Nguyễn, USA. 
8. Lh. Giuse Thành Nguyễn, USA. 
9. Ann  Nguyễn Th  Thu Thủy, Giáo xứ Thánh Gi . 
10. Gio n.B Tôn Thất Diệu, Giáo xứ Thánh Gi .  

HẠT  ÓM MỚI: 

1. Lh. Antôn Nguyễn Quố  Việt, Giáo xứ Tân Hƣng. 
2. Ann  Nguyễn Th  Mận, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
3. Lh. Phêrô Nguyễn Văn M n, Giáo xứ Hợp An. 
4. M ri  Nguyễn Th  Bạ h Tuyết, Giáo xứ Hà Nội. 
5. M ri  Nguyễn Th  Kim Phƣơng, Giáo xứ Hà Nội. 

HẠT THỦ THIÊM: 

1. Lh.   Minh Nguyễn Văn Biên, Giáo xứ Tân Lập. 
2. Lh. Ann  Lê Th  Hấu, Giáo xứ Tân Lập. 
3. Lh. Giuse.M ri  Nguyễn Thành Tân, Giáo xứ Tân Lập. 
4. Lh. M ri  Nguyễn Th  Dâng, Giáo xứ Tân Lập. 

HẠT SÀIGÕN-CHỢ QUÁN: 

1. Têrês  Nguyễn Th  Thu Hằng, Giáo xứ Chợ Quán. 
2. Lh. Môni   Nguyễn Kim Hạnh, Giáo xứ Cầu Kho. 

HẠT TÂN SƠN NHÌ: 

1. Ann .M ri   Dƣơng Th  Ngọ  Bí h, Giáo xứ Nhân Hò . 
2. Lh. M ri  Vũ Th  Tuất, Giáo xứ Gò Mây. 

HẠT PHÖ NHUẬN: 

1. Ann  Nguyễn Th  Huỳnh M i, Giáo xứ Tân Hòa. 
2. Phêrô Tr nh Bửu Nguyên, Giáo xứ Tân Hò . 
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HẠT CHÍ HÕA: 

1. Lh.M ri  Nguyễn Th  Mƣời, Giáo xứ Tân Dân. 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CỔ ĐỘNG VIỆC TÔN KÍNH LCT : 

   1. C .LCTX Giáo xứ Bắ  Hà, hạt Phú Thọ: 1.000.000$. 
ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP THỰC THI BÁC ÁI: 

1. C .LCTX Giáo xứ Hạnh Thông Tây, hạt Gò Vấp: 5.000.000$. 
2. C .LCTX Giáo xứ Bắ  Hà, hạt Phú Thọ:             4.000.000$. 
3. C .LCTX Giáo xứ Châu Bình, hạt Thủ  ứ :        2.000.000$. 
4. C .LCTX Giáo xứ Bến Cát, hạt Gò vấp:              1.000.000$ 
5. C .LCTX Giáo xứ L m Sơn, hạt Xóm Mới:             500.000$. 
6. Giuse M. Bùi Tuấn Minh, thành viên BCH GP:   5.000.000$       
(Ủng hộ thiên t i Gx Mằng Lăng, GP Quy Nhơn) 
7. Cô Th nh Hằng, C .LCTX Gx Hạnh Thông Tây, hạt Gò vấp: 
3.000.000$. 
8. M ri  Vũ Th  Thu L n, thành viên BCH GP: 2.000.000$ 

   Ban Chấp hành C .Lòng Chú  Thƣơng Xót Tgp Sàigòn  hân 
thành tri ân Quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chú ,  ấng Từ Bi – 
Thƣơng Xót bù đắp xứng đáng  ho lòng quảng đại  ủ  Quý Ân 
nhân. 

THAM DỰ THÁNH LỄ KỶ NIỆM 6 NĂM NGÀY THÀNH 
LẬP TRUNG TÂM LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT LONG MỸ 

Ngày 2/12/2016,  ại diện B n  hấp hành Cộng đoàn LCTX TGP 
Sài Gòn gồm 4 thành viên, đã đến họ đạo Long Mỹ, huyện M ng 
Thít, t nh Vĩnh Long th m dự Thánh lễ kỷ niệm 6 năm ngày thành 
lập Trung tâm Lòng Chú  Thƣơng Xót Long Mỹ.  

Thánh lễ đƣợ   ử hành lú  10g00.  ứ  Ông B rn bê Nguyễn Văn 
Phƣơng, Tổng đại diện GP Vĩnh Long,  hủ tế và giảng lễ. Có hơn 20 
linh mụ  đồng tế. 

Rất đông ngƣời đến th m dự.    số là khá h hành hƣơng đi 
 hung theo đoàn. Họ là những nông dân vùng sông nƣớ  đồng 
bằng sông Cửu Long,  ó ngƣời là hội viên LCTX,  ó ngƣời là giáo 
dân bình thƣờng,  ó  ả những ngƣời đ ng tìm hiểu đạo Chú . Linh 
mụ  đại diện và một số thành viên BCH Hiệp hội LCTX Giáo phận 
Xuân Lộ   ũng đến th m dự. 
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Trong thánh lễ,  ó nghi thứ  Tuyên hứ  và tr o dây băng  ho 
Ban Quới Chứ  họ đạo Long Mỹ. D nh sá h B n Quới Chứ  đã đƣợ  
 ứ  giám mụ  GP phê duyệt. 

S u khi giảng về LCTX theo  á  bài Lời Chú  trong thánh lễ,  ứ  
Ông B rn bê tóm tắt 4 điểm  hính: 

   ▪ Mỗi ngƣời hãy tín thá  hoàn toàn vào LTX  ủ  Chú , hết sứ  
trông  ậy tin tƣởng vào Chú . 

   ▪  i theo Chú  khắp mọi nơi, nhất là  hạy đến sấp mình dƣới 
Thánh Thể Chú  trong  á  nhà thờ. Chú  ở khắp mọi nơi nhƣng 
Chú  hiện diện  á h đặ  biệt qu  Phép Thánh Thể. 

   ▪ Không sợ hãi nhƣng  ông kh i làm  hứng  ho đứ  tin  ủ  mình 
với tất  ả mọi ngƣời. 

   ▪ Lo n truyền LCTX ở mọi nơi và  ho mọi ngƣời. 

Trƣớ  và s u thánh lễ đều  ó  á  bài diễn giảng về LCTX  ủ   á  
linh mụ , lồng với  á  tiết mụ  diễn nguyện về LCTX. 

Họ đạo Long Mỹ đƣợ  thành lập vào khoảng năm 1939, khởi đầu 
là Nhà thờ lợp lá,  ạnh bờ sông. Vào năm 1950, nhà thờ đƣợ  di 
dời vào nơi hiện tại,  ạnh bờ lộ. Nằm phí  Tây-Bắ  huyện M ng 
Thít,  ông-Bắ  giáp sông Cổ Chiên,  ông-N m giáp huyện Vũng 
Liêm, Tây-Bắ  giáp huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long, nhà 
thờ  á h trung tâm thành phố Vĩnh Long 7 km. Long Mỹ trƣớ  đây 
là họ lẻ  ủ  nhà thờ Chánh tò  VL nên việ  phụng vụ và mụ  vụ do 
 á  linh mụ  nhà thờ Chánh tò  đảm trá h, thƣờng trự  b n đầu do 
 á  Thầy Dòng Kitô Vu . 

Họ đạo Long Mỹ  ó khoảng 350 giáo dân, 18 ông Qƣới  hứ ,  hi  
làm 4 sở biện: Xóm Nhà Thờ, Xóm Lộ, Xóm Chợ, Xóm Rạ h 
Chanh. Tu sĩ  ó h i xơ Dòng MTG Cái Nhum và một  h  tu hội đời. 

Nhà thờ Long Mỹ hôm n y đƣợ  xây dựng vào năm 1998.  ến 
năm 2010, Long Mỹ  ó thêm Trung tâm Mụ  Vụ và Nhà trẻ Mẫu 
giáo. Ngày 3/12/2011, khánh thành Hội trƣờng Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. Có thêm  á  Lễ đài  ứ  Mẹ, đài thánh Giuse, đài Chú  Thƣơng 
Xót, núi C lvê… Khu vự  nhà thờ khởi đầu diện tí h ruộng đất 
khoảng 6.000m2, hiện n y diện tí h trên dƣới 20.000m2. 

Long Mỹ là đ   điểm sùng kính Lòng Chú  Thƣơng Xót vào mỗi 
 hiều thứ sáu hàng tuần, là đ   điểm tổ  hứ   ại lễ Lòng Chú  
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Thƣơng Xót  ủ  Giáo phận Vĩnh Long. Riêng  á  thứ sáu đầu 
tháng,  ứ  ông B rn bê đều đến dâng thánh lễ. 

Lê Tân, B n TT C  LCTX TGP SG 

CỘNG ĐOÀN LCT  TGP SÀI GÕN THỰC THI LÒNG 
THƯƠNG  ÓT TẠI GIÁO ĐIỂM AN THỚI ĐÔNG 

Theo  hƣơng trình bá  ái mù  Vọng năm 2016  ủ  C  LCTX TGp, 
ngày 11/12/2016, B n Chấp hành Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn 
thự  hiện  huyến thăm viếng và  hi  sẻ tại họ đạo An Thới  ông, 
ấp An Hò , xã An Thới  ông, huyện Cần Giờ.  ồng hành với  oàn 
 ó  h  Tổng Linh Hƣớng Ernest Nguyễn Văn Hƣởng.  

Tại đây,  oàn gặp gỡ khoảng 60 thiếu nhi đ ng sinh hoạt tại Nhà 
Thờ s u khi th m dự lễ Chú  Nhật. Cha TLH Ernest nói  huyện thân 
mật với các em về thiếu nhi GX Chợ  ũi-Huyện Sỹ  ủ   h .  

Soeur Thắm, phụ trá h thiếu nhi  ho biết: Soeur đã dặn trƣớ , 
mỗi thiếu nhi Công Giáo, hôm nay, khi đi lễ phải dẫn theo một em 
không Công Giáo đến sinh hoạt  hung, để  ùng nhận quà Giáng 
Sinh. Quà Giáng Sinh dành  ho mỗi em là 1 hộp bánh AFC và 1 bao 
thƣ 200.000$. 

Nhân d p này, BCH C .LCTX Tgp SG  ũng gởi Ch  G.B, phụ trá h 
Giáo điểm An Thới  ông 20 triệu để hỗ trợ  á  em gi  đình khó 
khăn  ó điều kiện họ  tập, và 40 triệu để nâng nền, sử  mái  hống 
dột,  hống ngập  ho một số gi  đình đặ  biệt khó khăn, không 
phân biệt tôn giáo.  oàn  ũng tặng họ đạo 150  uốn l  h C .LCTX 
2017, 500 hình Chú  Thƣơng Xót (30x40) và một số đèn Giáng 
Sinh. Theo kế hoạ h, thời gi n tới, Cộng đoàn LCTX Tgp SG sẽ tiếp 
tụ   hƣơng trình thăm viếng  hi  sẻ ở họ đạo An Thới  ông. 

 ƣợ  biết, trƣờng Khuyết Tật Th nh Tâm  ủ  họ  ạo đ ng  hăm 
só  trên 30 em khuyết tật nhẹ, đƣợ  trƣờng đƣ  đi đón về và giúp 
bữ  ăn trƣ  miễn phí; Soeur Tr ng, phụ trá h Trƣờng  ho biết, 
ngoài việ  giáo dụ  thì tiền  hợ, tiền lƣơng  ho nhân viên và tiền xe 
đƣ  đón  á  em, luôn là mối lo âu  ủ  Trƣờng. 

Trƣớ  lú  r  về,  oàn  ùng  á  em Chầu Mình Thánh Chú , Tạ 
ơn Chú , Cầu nguyện Tôn kính Lòng Chú  Thƣơng Xót, và kết thú  
bẳng Phép Lành Thánh Thể do Ch  G.B Nguyễn Th nh Bí h, CSsR 
Chủ sự.  
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C  LCTX TGP SG  hân thành  ám ơn Quý ân nhân đã giúp đỡ để 
chúng tôi hoàn thành tốt đẹp  huyến  ông tá  bác ái này. 

Đôi nét về  ọ đạo An T ới Đôn   

(theo giaoxugiaohovietnam.com) 

 ứ  TGM Ph olô Nguyễn Văn Bình đã gửi Linh Mụ  và tu sĩ đến 
làm việ  mụ  vụ truyền giáo tại Cần Giờ vào năm 1969; năm 1971, 
ngài xin Dòng Chú  Cứu Thế đến lo việ  mụ  vụ và truyền giáo tại 
đây mà trung tâm là Cần Thạnh. 

S u 1975,  á   ơ sở vừ  mới tái sinh tại An Nghĩ , T m Thôn 
Hiệp với nhà thờ, trƣờng họ  b  trƣng dụng, số giáo dân  òn lại 
khoảng 70 ngƣời về đ nh  ƣ tại ấp Trần Hƣng  ạo. 

Việ  mụ  vụ và truyền giáo đƣợ  thú  đẩy tại An Thới  ông vào 
năm 1999, trƣớ  năm 1993, An Thới  ông không  i  ó đạo Công 
giáo. Ngoài  h  Kim  iệp, chánh xứ phụ trá h giáo điểm AT  và 
thầy Hil ri   inh Văn Thảo, s u này đã  ó thêm  h  F.X. Nguyễn 
Hữu Hò , phụ trá h giáo điểm  ồng Hò . LM Têph nô Chân Tín về 
đây (theo lệnh  hính quyền) đã thú  đẩy nhiều họ t động từ thập 
niên 90. Ch  Têph nô  ho biết, năm 1993, đã rử  tội  ho một gi  
đình đầu tiên gồm 13 ngƣời: bà  ụ, 2  on tr i, 2  ô dâu và  on  ái 
 ủ  họ. Ngày 8/8/1999, việ  họ  giáo lý trong xã b   ấm hẳn, Chú  
nhật, những ngƣời tân tòng phải thứ  từ 3 giờ sáng để đến nhà thờ 
Trần Hƣng  ạo,  á h 16km để dự lễ họ  giáo lý và sống  ộng đồng 
trong bữ  ăn sáng với nh u. 

Cuối năm 2004, giáo điểm đã  ó 420 giáo dân là tân tòng và 46 
dự tòng, sống tại An Hò , An Bình, An  ông, Lý Nhơn, Rạ h Lá, An 
Nghĩ . An Thới  ông rất  ần  ó một ngôi nhà thờ và LM Phạm Kim 
 iệp làm tờ trình gửi  ứ  Tổng Giám Mụ  và B n tôn giáo, xin xây 
dựng một nơi thờ phƣợng, trong khi  hờ đợi thì đƣợ  họp nh u 
từng  ụm gi  đình để đọ  kinh và họ  Giáo Lý. Thánh lễ đặt viên đá 
đầu tiên xây dựng nhà nguyện giáo điểm An Thới  ông ngày 
27/3/2004 ( ó giấy phép xây dựng s u 2 năm nộp đơn).  ứ  Ch  
Ni ol  Huỳnh Văn Nghi đã giúp đỡ, mu  một khu đất sình lầy rộng 
4000 m² và  ông việ  xây dựng bắt đầu với trƣờng khuyết tật. 

Trải qu  nhiều khó khăn, lễ khánh thành nhà nguyện An Thới 
 ông m ng thánh hiệu Gioan-Phê-rô-Phao-lô vào đúng lễ thánh 
Gioan Baotixita 24/6/2006. 

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
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 ời sống tinh thần và vật  hất  ủ  130 gi  đình Công giáo và 
những bà  on khá  trong xã An Thới  ông hiện n y  òn nhiều khó 
khăn, một số gi  đình vẫn  òn bỏ lễ Chú  nhật. 

Lê Tân, Ban TT CĐ.LCT  T p SG 

CỘNG ĐOÀN LCT  HẠT  ÓM MỚI THỰC THI LÕNG 
THƯƠNG  ÓT TẠI G  SÔNG  OÀI 

B n  hấp hành  ộng đoàn LCTX hạt Xóm Mới vừ   ó  huyến hành 
hƣơng kính viếng  ài  ứ  Mẹ GX Sông Xoài và tặng quà  ho  á  
gi  đình  ó hoàn  ảnh khó khăn vào sáng 29/11/2016. 

 oàn  ó 27 thành viên đại diện  ho  ộng đoàn LCTX  á  GX trong 
giáo hạt Xóm Mới, đã đem theo 100 phần quà. Mỗi phần quà gồm 
1L dầu ăn, 1  h i nƣớ  mắm, 1 kg đƣờng trắng, 1/2 kg bột ngọt, 1 
thùng mì gói và 10kg gạo; đoàn  ũng tặng 200 áo thun mới  ho 
những ngƣời đ ng góp  ông sứ  xây dựng ngôi thánh đƣờng; BCH 
 ộng đoàn LCTX Tgp  ũng gửi tặng giáo dân 100  uốn l  h LCTX 
2017.  

 ại diện Chính quyền xã đã  ó mặt ở nhà thờ để tiếp nhận và 
tr o 50 phần quà  ho những gi  đình nghèo trong xã theo d nh 
sách, 50 phần quà  òn lại  ũng đƣợ  đại diện B n Mụ  vụ GX tr o 
 ho bà  on giáo dân nghèo trong xứ. Ông Thứ , trƣởng BCH C  
LCTX hạt Xóm Mới đại diện đoàn, tr o 1 b o thƣ  ho  h   hính xứ 
Phê-rô Ký Ngọ  Tuấn, góp phần vào việ  xây dựng thánh đƣờng (lễ 
đặt viên đá đầu tiên đã diễn r  ngày 19/5/2016). 

Giáo xứ Sông Xoài thuộ  Giáo hạt Tân An, Giáo phận Mỹ Tho, tọ  
lạ  tại Ấp Vàm Lớn, Xã Thuận Nghĩ  Hò , Huyện Thạnh Hó , T nh 
Long An. Bắ  giáp Trƣờng Thuận Nghĩ  Hò ,  ông giáp đƣờng liên 
xã,  ông Tây giáp Sông Vàm Cỏ Tây, thuộ  vùng trũng  ồng Tháp 
Mƣời nên h y b  lũ lụt. Khoảng giữ  thế kỷ 19,  á  nhà truyền giáo 
đã đem ánh sáng Tin Mừng đến vùng đất này. Năm 1940, ngôi nhà 
thờ tạm đƣợ  hình thành, giáo dân đ  số đến từ vùng đất mẹ 
Lƣơng Hò  Hạ. Ngôi nhà thờ hiện hữu đƣợ  khánh thành ngày 
28/10/1993. Ngày 09/02/1999, Linh mụ  Stêph nô Ngô văn Tú 
đƣợ  bề trên  ử về làm  hánh xứ đầu tiên, trƣớ  đó, trên 100 năm, 
họ đạo  h   ó  á   h  quản nhiệm. 

B n TT CĐ.LCT   ạt   m Mới 
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DIỄN ĐÀN 

 

 

 

 

Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 

Tiếp t eo lễ C    Hiển Lin , P ụn  vụ Giáo Hội mời  ọi 
c  n  t  cử  àn  lễ Chúa Giêsu C ịu P ép Rử , kết t  c 
mù  Gián  sin . Lễ này đã đ ợc các Giáo p ụ qu n tâm đặc 
biệt n  y từ n ữn  t ời kỳ đầu, vì tầm qu n trọn  đặc biệt 
c  tín  cổ t ời củ  n .  

  ây là lễ đƣợ  mừng sớm nhất, 
 h  s u lễ Phụ  sinh, vì nó b o hàm 
lời r o giảng  ủ   á  Tông  ồ, là 
điểm khởi hành  ho tất  ả những 
việ  mà  á  Tông  ồ phải làm 
 hứng  ho (x. Tđ v 1, 21-22; 10, 
37-41). Thứ đến, đây là lần đầu 
tiên, mầu nhiệm Thiên Chú  B  
Ngôi đƣợ  mạ  khải một  á h đầy 
đủ và rõ ràng. Lý do nữ  là phép 

rử   ủ  Chú  Giêsu nơi sông Giord n lo n báo trƣớ   ho phép rử  
bằng Máu  ủ  Chú  trên Thập Giá, và tƣợng trƣng  ho toàn bộ 
những hoạt động  ó tính  á h bí tí h  ủ  Ðấng Cứu Thế.  

 ể thự  hiện ơn  ứu rỗi nhân loại, Ngài đặt mình vào hàng ngũ 
 á  tội nhân, mặ  dù Ngài là  ấng vô tội, nhƣng Ngài đã m ng trên 
mình tất  ả tội lỗi  ủ  nhân loại. Hành động khiêm nhƣờng và tự 
hủy này, đã đƣợ  Chú  Ch   hứng dám: "Này là Con yêu dấu  ủ  
T , Con đẹp lòng T " (Mt 3, 17). Cùng với  ứ  Giêsu, Chú  Thánh 
Thần xuất hiện dƣới hình  him bồ  âu đậu xuống trên Ngƣời, để  h  
 ho  húng t  tín điều Thiên Chú  B  Ngôi Chí Thánh mà  húng t  
sẽ thấy trƣờng hợp tƣơng tự diễn r  tại biến  ố Chú  Biến Hình. 

Câu  ỏi đ ợc đặt r  tr ớc  ết là tại s o C    Giêsu là 
Đấn  vô tội s o lại đến xin Gio n làm p ép rử ? 
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Thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mụ  N -di-en  ho biết: "Có thể là Chú  
muốn thánh hoá kẻ sắp làm phép rử   ho Chú , nhƣng  hắ   hắn 
để  hôn vùi trọn vẹn  on ngƣời A-đ m  ũ trong dòng nƣớ . Thật 
vậy, trƣớ  khi th nh tẩy t  và để th nh tẩy t , Chú  thánh hoá 
sông Gio-đ n; vì Ngƣời vừ  là thần khí vừ  là xá  phàm, nên Ngƣời 
 ũng muốn nhờ Thần Khí và nƣớ  để đƣ   húng t  vào đạo". Nên 
dù Gio n đã   n ngăn "Chính tôi phải đƣợ  Ngài rử ", đó là đèn nói 
với Mặt Trời, tiếng nói với Lời, phù rể nói với Chàng Rể, ngƣời   o 
trọng nhất trong số những ngƣời sinh bởi đàn bà nói với Trƣởng Tử 
mọi loài thọ sinh, ngƣời nhảy mừng trong dạ mẹ nói với  ấng đƣợ  
thờ lạy ng y khi  òn trong lòng mẹ, ngƣời tiền hô hiện tại và tƣơng 
l i nói với  ấng vừ  xuất hiện và sẽ xuất hiện. Quả thật, Gio n biết 
rằng mình sẽ đƣợ  th nh tẩy bằng  uộ  tử đạo (Trí h bài giảng  ủ  
thánh Gô-ri-ô, giám mụ  N -di-en). Thánh Phê-rô Kim Ngôn giải 
thích rằng, khi Gio n làm phép rử   ho Chúa Giêsu thì: "Tôi tớ 
đóng v i  hủ,  on ngƣời đóng v i Thiên Chú , ông Gio- n đóng v i 
 ứ  Ki-tô; ông đóng v i đó để lãnh ơn thứ th   hứ không phải để 
ban phát". 

Ngƣời thấy Thánh Thần Chú  ngự xuống nhƣ một bồ  âu, và đậu 
trên Ngƣời (Mt 3, 17).  ây là phép lạ vĩ đại đã xảy r  s u khi  ấng 
Cứu Thế  h u phép rử ; phép lạ này là khú  dạo đầu  ho những gì 
sẽ xảy r .  ây không phải là Thiên  àng khi xƣ  đóng lại vì tội  ủ  
Ađ m n y mở r , mà  hính trời mở r : "Giêsu  h u phép rử , rồi 
bƣớ  lên khỏi nƣớ . Này đây  á  tầng trời mở r " (Mt 3, 16). 

Tại s o các tần  trời lại mở r  s u k i C    Giêsu b ớc 
lên k ỏi n ớc?  

Chú  Giêsu bƣớ  lên khỏi nƣớ , lú  ấy  á  tầng trời mở r  là 
Chúa Giêsu nâng thế gi n lên   o với Ngài. Vì xƣ  ki , khi b  đuổi r  
khỏi vƣờn đ   đàng và b  lƣỡi gƣơm lử   ấm đoán,  hính A-đ m đã 
đóng  ử  trời lại, không  ho mình mà  ũng không  ho  on  háu 
vào. N y nhờ Chú  Giêsu mà  ử  trời đƣợ  mở r . 

Trời mở r ,  òn mạ  khải  ho Gio n Tẩy Giả và những ngƣời Do 
Thái biết rằng Chú  Giêsu là Con Thiên Chúa. Theo thánh Gioan 
Kim Khẩu, điều này muốn dạy  húng t  rằng, một sự tƣơng tự vô 
hình  ũng xảy r  khi  húng t   h u Phép Rử  Tội: Chú  Thánh Thần 
 ũng ngự vào tâm hồn  ủ   húng t . Ngài không ngự đến một  á h 
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hữu hình, bởi vì  húng t  không  ần: đứ  tin hiện n y là đủ... Thiên 
Chú  mở  ử  trời để kêu gọi  húng t  hƣớng về trời, vì quê hƣơng 
 húng t  là quê trời, và má h bảo  húng t  rằng,  húng t  không 
 ó gì ở dƣới đất. 

Tại s o C    T án  T ần lại lấy  ìn  một con c im bồ câu 
mà  iện xuốn ?  

Lý do là vì chim bồ  âu rất d u dàng và trong sạ h, và Chú  
Thánh Thần là thần khí d u êm và  n bình. Chim bồ  âu  ũng nhắ  
 ho  húng t  nhớ lại một sự kiện  húng t  đọ  thấy trong Cựu Ƣớ  
khi trái đất b  ngập do lũ lụt và toàn thể loài ngƣời trong nguy  ơ 
hƣ mất,  him bồ  âu ngậm  ành ôliu xuất hiện để báo sự  hấm dứt 
 ủ   ơn đại hồng thủy, tin vui hò  bình  ho toàn thế giới. Giờ đây, 
tất  ả những điều này  ũng tiên báo về tƣơng l i. Khi tất  ả đã hƣ 
mất, n y đƣợ  giải thoát và đổi mới, điều gì đã xảy r  khi nƣớ  lũ 
đến ngày hôm n y nhƣ là một lũ lụt  ủ  ân sủng và lòng thƣơng 
xót  ủ  Chú ... Chim bồ  âu, th y vì ngậm một  ành ô liu báo  ho 
Noe là ngƣời duy nhất bƣớ  r  khỏi tầu để đặt  hân lên mặt đất. 
N y Chim bồ  âu báo tin trận hồng thuỷ tràn ngập thế gi n đã lui 
đi, thế gi n không  òn phải  hìm ngập trong  ảnh trầm luân muôn 
đời nữ , phẩm giá ơn gọi làm  on Thiên Chú   ủ   húng t  đƣợ  
phụ  hồi, và lôi kéo hết thảy mọi ngƣời lên Thiên  àng. 

Lời ngôn sứ nói: "Tiếng Chú  v ng rền trên nƣớ … Tiếng Chú  uy 
linh tung sấm sét" (Tv 28). Tiếng nào vậy? " ây là Con yêu dấu  ủ  
T ; Con đẹp lòng T " (Mt 3, 17).  ây là tiếng từ trời vọng xuống để 
làm  hứng  ho  ấng từ trời mà đến. Tiếng đó bày tỏ lòng tôn trọng 
thân xá  dƣới hình  him bồ  âu, vì thân xá  đã đƣợ  thần hoá, khi 
Thiên Chú  tự tỏ mình r  trong thân xá . 

Vậy, phép Rử   ủ  Chú  Giêsu và phép rử   ủ   húng t   ó liên 
kết  hặt  hẽ với nh u. Phụng Vụ  ủ  ngày lễ này đã hát lên nhƣ 
sau: " ứ  Kitô  h u phép rử ,  ả trần gi n đƣợ  thánh hoá,  húng 
t  đƣợ  th  thứ tội lỗi, đƣợ  th nh tẩy nhờ nƣớ  và Thánh Thần" 
(Tiền xƣớng  ủ  Kinh Bênêdi tus,  ủ  Giờ Kinh Sáng). Chúng ta 
hãy th nh tẩy mình  ho th nh sạ h, hãy tiếp tụ  th nh tẩy  ho 
th nh sạ h hoàn toàn và đem lòng tôn kính mà tƣởng niệm ngày 
 ứ  Ki-tô  h u phép rử , và hãy mừng lễ  á h xứng đáng. Amen. 
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Jos. Vinc. N ọc Biển 

 

Lễ C    Gián  Sin  là 
một sự kiện rất qu n trọn  
và vĩ đại tron  lịc  sử loài 
n  ời. Vĩ đại bởi vì đ ợc 
k ởi đi từ c ín  T iên 
C    do l n  yêu t   n  
vô  ạn củ  N  ời. Qu n 
trọn  bởi vì Đức Giêsu 
chín  là Án  Sán  đến để 
soi vào tron  b n  tối tội 

lỗi và  iải t oát muôn dân k ỏi ác  tử t ần. Hồn  ân này 
k ôn  p ải c ỉ dàn  riên  c o một t àn  p ần nào,   y cụ 
t ể là độc quyền củ  dân Isr el, mà là c o toàn n ân loại. 
Việc C    tỏ mìn  r  c o các n à Đạo Sĩ qu  án  s o lạ dẫn 
đ ờn  và  àn  trìn  củ  các n ài tìm đến để bái lạy Hài N i 
là một dấu c ứn  về  n cứu độ p ổ quát đ ợc b n c o toàn 
t ể n ân loại. 

Vì vậy,  húng t  mừng lễ Hiển Linh, tứ  là lễ Chú  tỏ mình r   ho 
muôn dân. Có thể nói, lễ này đƣợ  gọi là lễ Giáng Sinh  ho dân 
ngoại.  

1. CÁC ĐẠO SĨ LÀ AI? 

Vào thời bấy giờ, thuộ  vùng Lƣỡng Hà gồm  á  nƣớ : Ir n, Ir k 
và x  hơn một  hút  ó  á  nƣớ  nhƣ Afg nist n và Ấn  ộ. Cá  
vùng này phát triển những nền văn minh, kho  họ  kỹ thuật tƣơng 
đối rự  rỡ thời bấy giờ. Song song với những phát minh kho  họ  là 
những tôn giáo lớn và huyền bí. Trong bối  ảnh đó, những nhà hiền 
triết xuất hiện trong triều đình, nơi đô th  và  ả  hốn rừng sâu. Họ 
là những ngƣời truy tầm  hân lý, khám phá những giá tr  tâm linh 
và  hú tâm đến những văn hó   ó tính nhân sinh qu n trong thiên 
nhiên,  uộ  sống và qu  những biến  ố.  
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Bản thân họ là những ngƣời  ông  hính, hƣớng thiện và tôn trọng 
sự thật, mặ  dù  hƣ  biết Chú  là  i. Thật vậy, họ đã dùng khả 
năng Thiên phú để khám phá và đi sâu vào thế giới tâm linh. Họ 
thƣờng qu n sát bầu trời qu   á  tinh tú để hiểu đƣợ  Thiên ý và 
Thiên mệnh  ủ   on ngƣời. Những ngƣời đó, ngƣời t  gọi họ là  á  
nhà  ạo Sĩ h y Chiêm Tinh hoặ  vu .  

Khi Chú  Giêsu Giáng Sinh, Ngài đã tỏ mình r   ho  á   ạo Sĩ 
qu  dấu lạ ngôi s o. Ánh s o đó đã trở nên biển  h  đƣờng để dẫn 
 á   ạo Sĩ đến gặp Hài Nhi Giêsu mới sinh tại Belem. Chú  đã dùng 
 á  ông nhƣ là những nhân  hứng để lo n báo  ho muôn dân biết 
Ngài là Ánh Sáng thật, Ánh Sáng đã  hiếu soi muôn dân.  

Nhƣ vậy, nếu trƣớ  Công Nguyên, vào khoảng năm 750 đến năm 
150,  ó  á  tiên tri nhƣ Is i , Giêrêmi , Êzêkiel và   niel đã lần 
lƣợt lo n báo về biến  ố vĩ đại này rằng: “Kì  tối tăm đ ng b o bọ  
đ    ầu, vì u minh phủ kín  á  dân, nhƣng trên mình ngƣơi Chú  
đ ng đứng dậy, vì vinh qu ng  ủ  Ngài xuất hiện trên mình ngƣơi. 
Chƣ dân sẽ lần bƣớ  tìm về sự sáng  ủ  ngƣơi, và  á  vu  hƣớng 
về ánh bình minh  ủ  ngƣơi”, thì s u khi  ứ  Giêsu Gáng Sinh,  ó 3 
 ạo Sĩ  ông Phƣơng là những ngƣời đã nhận r  Ánh Sáng kỳ diệu 
này và đã đến để bái thờ. Sự hiện diện  ủ   á  ngài  hính là một 
lời  hứng  ho mọi ngƣời rằng:  ứ  Giêsu là ánh sáng soi  ho muôn 
dân; Là Chú   á   hú ; là Vu   á  vu ; là Thủ Lãnh  ủ   ả nhân 
loại.  

Cá  ngài đến để thự  hiện những gì đã đƣợ  lo n báo trƣớ  đó 
trong Cựu Ƣớ . Thật vậy: “Muôn dân muôn nƣớ  sẽ đi về phí  ánh 
sáng  ủ  ngƣơi, vu   hú  hƣớng về ánh bình minh  ủ  ngƣơi mà 
tiến bƣớ ”.  

2. HÀNH TRÌNH TÌM CHÖA CỦA CÁC ĐẠO SĨ   
Khi đã lần theo dấu vết ngôi s o lạ dẫn đƣờng,  á  nhà  ạo Sĩ đã 

gặp phải không ít khó khăn trên hành trình đó nhƣ ánh s o bỗng 
vụt lặn không  òn dẫn đƣờng  h  lối nữ , họ phải hỏi thăm... nhƣng 
thật không m y  ho  á   ạo Sĩ, họ hỏi thăm ng y phải  on  áo già 
Hêrôđê, vì thế, lập tứ  họ là những đối tƣợng truy sát đầu tiên 
trong tâm trí  ủ  v  vu  tàn á  này dƣới những lời tƣởng  hừng nhƣ 
ngọt ngào. Câu hỏi: "Vu  ngƣời Dothái mới sinh r  hiện đ ng ở 
đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi s o  ủ  Ngƣời ở Ðông phƣơng, 
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và  húng tôi đến để triều bái Ngƣời".  ây  ũng  hính là khởi đầu 
 ủ  một hành trình gi n khó và đầy nguy hiểm đến với  á   ạo Sĩ. 

Việ   á   ạo Sĩ tìm đến với Hài Nhi Giêsu hôm n y đã ứng 
nghiệm lời tiên tri Is i  đã lo n báo: “Chƣ dân sẽ lần bƣớ  tìm về 
sự sáng  ủ  ngƣơi, và  á  vu  hƣớng về ánh bình minh  ủ  ngƣơi 
[...]. Những  on lạ  đà tràn ngập vây phủ lấy ngƣơi, những lạ  đà 
một bƣớu tự xứ M đi n và Eph ; tất  ả những  i từ S b  đi tới, 
đem theo vàng và nhũ hƣơng, và họ sẽ tuyên r o lời    ngợi Chú ”. 
Sự kiện Chú  tỏ mình r   ho  á   ạo Sĩ là dấu  hứng rõ ràng rằng: 
“nhờ Tin Mừng,  á  dân ngoại đƣợ  nên đồng thừ  tự, đồng một 
thân thể và đồng thông phần với lời hứ   ủ  Ngƣời trong Chú  
Giêsu Kitô”. 

Quả thật, hôm n y  á   ạo Sĩ đã trở thành những  hứng nhân 
 ủ  Chú . Họ đã đƣợ  Chú  thƣơng mạ  khải để ngôi s o dẫn 
đƣờng. Họ  ũng đã nhạy bén để tìm r  những dấu  h  và tin tƣởng 
đi tìm  hân lý. Và, họ  ũng đã gặp đƣợ   ấng là khởi đầu và  ùng 
đí h  ủ   on ngƣời  ũng nhƣ thế giới, nên họ đã dâng những lễ 
phẩm thật ý nghĩ . 

Trƣớ  tiên là vàng: 

Vàng đƣợ  xếp vào hàng kim loại vu   ủ   á  loại kim loại. Vàng 
là loại quý hiếm, nên dâng về  ho Vu   á  vu  là điều hợp lý. Khi 
dâng vàng  ho Chú , ngầm hiểu rằng:  ứ  Giêsu là  ấng “sinh r  
để làm vu ”. Tuy nhiên là một v  vu  hiền từ, nhân hậu và  hết vì 
yêu. 

S u đó là nhũ hƣơng: 

Nhũ hƣơng thƣờng đƣợ  dùng trong những việ  thờ phƣợng. Khi 
đốt lên, hƣơng và khói b y   o đƣợ  ví nhƣ lời kinh  ầu nguyện b y 
lên trời. Trên trời là nơi đƣợ  hiểu là  hốn  ủ   á  thần minh. Và, 
dần dần, ngƣời t  hiểu rằng nhũ hƣơng  hính là biểu tƣợng  ho 
Thiên tính  ủ   ứ  Giêsu. 

Cuối  ùng là mộ  dƣợ : 

Khi nói đến mộ  dƣợ , ngƣời t  nghĩ ng y đến việ  dùng để xông 
h y ƣớp xá  lú   n táng. Khi  ắt nghĩ  về mộ  dƣợ , ngƣời t  
thƣờng ám  h  về nhân tính  ủ   ứ  Giêsu. Nếu nhũ hƣơng ám  h  
Thiên Tính, thì mộ  dƣợ  muốn nói về nhân tính  ủ   ứ  Giêsu. 
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Nhƣ vậy, việ  dâng  ho Chú  vàng, nhũ hƣơng và mộ  dƣợ ,  á  
đạo sĩ đã xá  nhận và làm  hứng rằng  ứ  Giêsu là Vu . Ngài là 
 on Chú  Ch , và do lòng yêu thƣơng Thiên Chú  đã tr o b n 
 hính Con Một  ủ  mình. Ngài là Thiên Chú  bởi Thiên Chú , Ánh 
Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chú  thật bởi Thiên Chú  thật.  ồng 
thời, Ngài  ũng là  on ngƣời nhƣ  húng t , Ngài đến để yêu thƣơng 
và  ứu  huộ  hết mọi ngƣời. 

3. SỨ ĐIỆP LỜI CHÖA 

Khi nói về lễ Hiển Linh,  húng t  nghĩ ng y lễ này là lễ ánh sáng. 
Còn hiểu theo nghĩ  thần họ  thì đây là lễ Chú  tỏ mình r   ho  á  
 ạo Sĩ, h y  òn gọi là lễ Giáng Sinh  ho dân ngoại.  

Thật vậy, Chú  tỏ mình r   ho nhân loại, không trừ một  i. Ai 
 ũng  ần phải đƣợ   ứu độ. Tuy nhiên, nhiều lú ,  húng t  nghĩ  h  
 ó  húng t  mới đƣợ   ứu độ,  òn những ngƣời không  ùng niềm 
tin với  húng t  thì không đƣợ   ứu độ.  ứ  Giêsu là độ  quyền sở 
hữu  ủ   húng t ,  òn những ngƣời khá  không đƣợ  đụng h y 
nghĩ tới... Thự  r , nhiều ngƣời không phải là Công Giáo, nhƣng họ 
cũng sống tốt, thậm  hí  òn hơn  ả  húng t  nữ .  ôi khi  húng t  
là đạo gố  nhƣng lại b  loại r  ngoài hoặ   ố tình không nhận r  
Chú  nhƣ Hêrôđê. Thật vậy: “Từ phƣơng đông phƣơng tây, nhiều 
ngƣời sẽ đến dự tiệ   ùng  á  tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-
cóp trong Nƣớ  Trời. Nhƣng  on  ái Nƣớ  Trời thì sẽ b  quăng r  
 hỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 8, 11-12). 

Tình trạng này thật đúng khi  ó d p đi đến những trung tâm hành 
hƣơng. Nếu qu n sát,  húng t  thấy những ngƣời lƣơng dân... họ 
sùng kính  ứ  Mẹ,  á  thánh h y  á  v  tử đạo  òn hơn  húng t . 
Ngƣợ  lại, ngƣời Công Giáo thì lại  ho rằng, mình là  on ruột  ủ  
Chú , nên thế nào  ũng đƣợ  ơn, vì vậy không  ần phải biểu lộ r  
bề ngoài, mà là đạo tại tâm. Nói vậy  ó thể đúng với qu n điểm, 
 ung  á h và lự   họn  ủ  một số  á nhân. Tuy nhiên,  ũng  ần 
phải xem lại, vì nếu không, đây  h  là  á h ngụy biện, là bình phong 
 he lấp đi bản  hất ƣơn lƣời  ủ   húng t .  

Khi suy niệm đến đây,  húng t  nhớ lại lời Chú  nói: “Chính  á  
 on là ánh sáng  ho trần gi n” (Mt 5, 14). Và nếu đã là ánh sáng 
thì phải  hiếu tỏ  r  nhƣ Chú  dạy: “Một thành xây trên núi không 
tài nào  he giấu đƣợ . Cũng  hẳng  ó  i thắp đèn lên rồi lấy thùng 
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úp lại, nhƣng đặt trên đế, và nó soi sáng  ho mọi ngƣời ở trong 
nhà. Cũng vậy, ánh sáng  ủ   á   on phải  hiếu giãi trƣớ  mặt 
thiên hạ, để họ thấy những  ông việ  tốt đẹp  á   on làm, mà tôn 
vinh Ch   á   on,  ấng ngự trên trời” (Mt 5, 15-16). 

Mỗi ngƣời  húng t   ũng  hính là những vì s o soi đƣờng dẫn lỗi 
 ho ngƣời khá  đến với Chú : “Anh em hãy  hiếu sáng nhƣ những 
vì s o trên vòm trời” (Pl 2, 15). 

S o  ủ   húng t  hôm n y không phải là s o: “bóng đá”; “   
nhạc”; “đu  xe”; “ăn  hơi”; “hận thù”..., nhƣng  húng t  phải là 
những “siêu s o”, tứ  là vƣợt lên trên tất  ả những thứ s o bình 
thƣờng. Phải trở nên “siêu s o” thì mới tỏ  sáng  ho mọi s o khá , 
nếu không,  húng t   h   ó thể  hiếu sáng  ho những “f n” hâm 
mộ  húng t  mà thôi. Hãy là “siêu s o”,  ủ  “tình yêu”; “th  thứ”; 
“hy vọng”; “ ông bình”; “bá  ái” và  uối  ùng  hính là s o “đạo 
đứ ”. Thật vậy, Thiên Chú   ủ   húng t  là Thiên Chú  ẩn mình. 
nhƣng Ngài muốn tỏ mình r   ho ngƣời t  thấy qu   á h sống yêu 
thƣơng  ủ   húng t . Nói  á h khá , khi  húng t  yêu thƣơng nh u 
thì Thiên Chú  ở trong chúng ta, bởi vì “Thiên Chú  là tình yêu” 
(1Ga 4, 18).  

Trong  uộ  sống thƣờng ngày  ủ  mỗi ngƣời, từ lời nói, hành 
động và việ  làm,  húng t  hãy biểu lộ r   ho mọi ngƣời thấy  h   ó 
một động lự  là tình yêu,  h   ó một hành động là tình yêu, và  ũng 
 h   ó một mụ  đí h là tình yêu. Xá  tín nhƣ thế, ấy là vì  húng ta 
đ ng thự  hiện lời Chú  dạy: “Cứ dấu này mà mọi ngƣời sẽ nhận 
biết  húng t  là môn đệ  ủ  Chú , đó là  húng t  yêu thƣơng 
nh u”. Tiếp nối lời giáo huấn  ủ   ứ  Giêsu, thánh Ph olô  ũng 
khuyên nhủ tín hữu ở Philípphê: “Giữ  thế hệ s  đoạ này,  nh em 
phải  hiếu sáng nhƣ những vì s o trên vòm trời” (Pl 2, 15). 

Lạy C   , Đôn  P   n  vẫn đ ợc coi là  uyền bí, là n i 
c  n ữn  suy niệm siêu  ìn  và tin  tế.  in C     ãy t án  
    Đôn  P   n  và đem n ữn  n  ời t àn  tâm t iện c í 
về với Giáo Hội.  in cũn  c o c  n  con biết ý t ức  n cứu 
độ mà Đức Giêsu đem lại là  n cứu độ p ổ quát, vì t ế, mỗi 
n  ời c  n  con p ải trở nên s o sán  dẫn đ ờn  c o 
n  ời k ác đến với C   . Amen. 
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Maria Mỹ Ánh 

C  LCTX GX Hò  Bình 

Năm 2017, Hội t án  đặc biệt dành riêng sự quan tâm cho 
HÔN NHÂN và GIA ĐÌNH. Tron  đ , v i tr  của cha mẹ và con 
cái, vợ chồng, anh chị em, đối với n  u n   t ế nào để GIỮ 
LỬA c o  i  đìn  đ ợc ấm áp, hạnh phúc, bình an. 

 Ai  ũng biết gi  đình là nền tảng của xã hội và Giáo hội. Gi  đình 
bền vững làm cho xã hội bớt đi nhiều gánh nặng… H i ngƣời nam nữ 
khi đến với nhau vì họ thấy hợp nhau. Qua thời gian, tình cảm càng 
mặn nồng và cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Họ kết thúc bằng 
một đám  ƣới. Họ làm thành một gi  đình, rồi các thành viên nhỏ lần 
lƣợt r  đời bởi tình yêu của cha mẹ. Trong mái ấm của họ có tiếng 
khóc, tiếng  ƣời của trẻ thơ, làm  ho những giờ vật lộn với miếng 
 ơm m nh áo ở ngoài đƣờng, họ háo hức về nhà để nghe tiếng  ƣời 
giòn tan củ   húng… Nhƣng rồi ngày qua tháng lại, gánh nặng gia 
đình:  huyện tiền bạc, "chuyện này chuyện kia", con cái càng lớn 
càng có nhiều nhu cầu cần cha mẹ đáp ứng.  ứa bé ấy không còn sà 
vào lòng cha mẹ mỗi khi ông bà trở về sau một ngày mệt nhọc, thay 
vào đó là m nh nh   ủa những bất đồng khi tuổi  on đi vào gi i đoạn 
phát triễn, những xa cách tình cảm, ch  còn lại những đòi hỏi mà cha 
mẹ  ó nghĩ  vụ phải giải quyết. Những chống đối, bất cần đời, học 
hành sa sút, tập tành ăn  hơi, đi sớm về khuya không còn kiểm soát 
đƣợ …  

Rồi những tiếng  ƣời trong gi  đình dần đƣợc thay bởi những lời 
quát mắng nặng nhẹ, những câu xúc phạm làm tổn thƣơng nh u. 
Chồng đổ lỗi cho vợ. Vợ trách chồng không qu n tâm đủ cho gia 
đình... Tình yêu thƣơng dần dần nhƣờng chỗ cho sự  ăm ghét,  hán 
nản và mái ấm ngày xƣ  trở nên nặng nề, ngột ngạt. Chồng, thay vì 
về nhà ngay sau khi tan sở, nhƣng nghĩ đến không khí ngột ngạt ở 
nhà, thôi đi với bạn, uống vài lon để quên bớt muộn phiền. Rồi tăng 
2, tăng 3, rồi một ngày không muốn về nhà nữ , vì đã tự mình giải 
thoát bằng một tình yêu tạm bợ nào đó... khi sức ch u đã lên tới đ nh 
điểm, ông bà chìa cho nhau tờ giấy ly hôn. Họ đã không  òn tiếng nói 
 hung để gỡ rối  ho gi  đình.  

Ly hôn, có phải là phƣơng án duy nhất để giải thoát khỏi đời nhau 
một cách tốt đẹp không? Có lẽ nó ch  có tính cách tạm thời để hạ 
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màn tập một của hôn nhân. Mấy ai có thời gi n nghĩ tới ngƣời kia sau 
ly hôn cuộc sống họ nhƣ thế nào? Vâng, thì mỗi ngƣời có một cuộc 
đời mới, và cứ thế họ lại tái tạo cho mình một tình yêu mới và một gia 
đình mới. Họ chẳng còn thời gian mà tự hỏi lấy một lần: "Ngƣời đi 
qu  đời tôi không nhớ gì s o ngƣời?". Nhƣng những đứa con của họ 
sẽ ra sao khi bỗng dƣng  húng  h  đƣợc quyền  chọn cha hoặc mẹ? 
Chúng cảm thấy hụt hẫng, trống vắng. Chúng lao ra ngoài xã hội, 
mong kiếm thứ gì đó để lấp khoảng trống yêu thƣơng, để lấy lại 
thăng bằng, và rồi biết bao cạm bẫy đ ng  hờ những đứa trẻ nhƣ thế 
để đánh sập tuổi thơ  ủ   húng. Có đứa nhẹ nhàng hơn,  o rút lại 
vào trong cái vỏ ốc củ  riêng mình, đó là không gi n  ủa chúng, nhỏ 
bé, chật hẹp, tối tăm nhƣng  n toàn  ho  húng giữ   ơn phong b  
bão táp củ  gi  đình. Chúng trở nên bi quan, yếm thế, trầm cảm, sợ 
hãi tất cả mọi ngƣời...  

Còn cha mẹ  húng? Ai  ũng  ó niềm vui riêng bên ngƣời mới. Có 
khi nào chạnh lòng nhớ đến những đứ   on mình đã tạo r , đã từng 
sống  hung dƣới một mái gi  đình, những đứ  bé mình đã hết lòng 
yêu thƣơng ki  bây giờ chúng sống thế nào? Suy nghĩ gì về cha mẹ 
chúng? Họ không đƣợc nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, không đƣợc 
nghe tâm sự củ   húng, không  ó  ơ hội làm "thầy  ô" để giải đáp 
cho chúng những thắc mắc về cuộ  đời, về  on ngƣời. Ai sẽ dạy 
chúng về nhân bản để làm hành tr ng vào đời? Hai tiếng gi  đình 
bỗng chốc trở nên xa lạ nhƣ... ngƣời dƣng. 

Tâm sự của một ngƣời mẹ ở vùng quê nghèo miền Tây làm lòng ta 
bùi ngùi: Bà có bốn ngƣời  on. Khi m ng th i đứa thứ tƣ đƣợc bốn 
tháng thì chồng bỏ bà theo ngƣời phụ nữ khác. Bà một mình vật vạ 
nuôi con trong khó nghèo, gian khổ. Rồi mấy đứa nhỏ  ũng lớn lên 
theo thời gi n. Cô  on gái đầu lấy chồng, lên thành phố sinh sống 
bằng một quán  ó   à phê bên đƣờng. Cậu thứ hai thích làm nghề tài 
xế, sau khi có bằng lái, cậu theo phụ xế một thời gian rồi tự lái xe tải 
đƣờng dài đi miền Trung. Cậu t  đi biền biệt có khi cả tháng mới về 
nhà một lần. Và rồi, trong những tháng ngày dong rũi ấy, cậu qua lại 
với mấy cô gái dọ  đƣờng gió bụi và nhiễm HIV lúc nào không biết. 
Cậu quen với cô gái làng bên, hiền lành, nết n . S u đám  ƣới, cô có 
thai và b  sốt. Cô đi khám và xét nghiệm mới biết mình đã b  nhiễm từ 
chồng. Cậu con trai chuyển qua AIDS và chết trƣớ .  ứa bé con sau 
khi sinh r   ũng b  nhiễm qua mẹ. Một mình bà phải  hăm só  h i, b  
ngƣời bệnh. Cha mẹ  ô gái đã đem  ô về  hăm só   ho bà đỡ bớt 



 L n  C    T   n    t – 1/2017 

37                                                 

gánh nặng... Bất hạnh lại chất chồng bất hạnh. Cậu con trai thứ ba 
đánh nh u làm  hết ngƣời, phải đi tù. Cô  on gái út vừa tốt nghiệp 
cấp hai, ngh  hè  ho theo xe ngƣời quen lên thành phố thăm  h  gái 
và “mất tí h” luôn không về... Chắ  không  òn nƣớc mắt đâu nữa mà 
khóc cho một kiếp ngƣời... 

Trong đêm tối m t mù cuộ  đời mình, ngƣời phụ nữ ấy vẫn cố gắng 
l m lũ bán buôn để đi thăm và động viên con ráng sống cho tốt mà 
về với mẹ. Bà đã dự  vào đôi v i  ủa cô con gái lớn, vòng tay của cô 
là chiế  ph o giúp bà vƣợt biển giữa muôn trùng sóng gió. Dù khổ 
cự  đến mấy bà  ũng ráng giữ  ăn nhà nhỏ để khi con trai trở về có 
chỗ mẹ con sống bên nh u. Bà đã GIỮ lại chút LỬA giữa hoang tàn 
lạnh lẽo, và nhờ chút lửa nhỏ nhoi là TÌNH YÊU bà dành cho con, 
giúp cậu trở về với mái ấm nhỏ bé củ  mình, nơi ấy  ó ngƣời mẹ đã 
âm thầm vƣợt qua bao bất hạnh, nhờ tin vào  ấng đã b n  ho bà sức 
mạnh tinh thần trong thân xác bầm dập bởi khổ đ u. 

"Một đời lần tron  đêm tối, tìn  yêu n y con n     o m n. 
Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi 
buồn... Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận 
n  ời. Phận n  ời từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho 
tiến  c ời..." (Thánh ca). 

Ngƣời mẹ, ngƣời vợ, ngƣời phụ nữ Việt Nam khổ biết bao! Họ hầu 
nhƣ không sống cho mình. Họ "vong thân" từ lúc nhỏ cho đến tuổi 
già. Mọi bất hạnh gi  đình hình nhƣ một mình họ gánh ch u giữa nhân 
gian. 

"Cô gái Việt N m ơi! 
Nếu chữ hy sinh có ở đời 

Tôi quyết nạm vàng muôn khổ cực 
Cho lòng cô gái Việt N m tƣơi"  

(Hồ Dzếnh) 

Dù có "nạm vàng" thì cái sự khổ  ũng vẫn nằm ở bên trong cái lấp 
lánh của vàng. 

GIA  ÌNH - thật gần gũi thân thƣơng, và HÔN NHÂN BỀN VỮNG là 
nền tảng giúp gi  đình vƣợt mọi khó khăn. Giông tố cuộ  đời: vợ 
chồng, cha mẹ, con cái hãy cùng nhau giữ  ho gi  đình thật ấm áp. 
Nó là cục than hồng lú  nào  ũng đƣợm. Phải  hăng hạnh phúc gia 
đình  ũng từ chút than hồng ấy mà mọi thành viên quyết tâm giữ lửa 
 ho nh u,  ùng nh u sƣởi ấm khi bên ngoài mù   ông  ó bủa vây. 
Trên cành khô sẽ nhú những lộc non khi MÙA XUÂN về và cây lại trổ 
hoa... 
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In  xiô Đặn  P  c Minh 

 

CHỦ ĐỀ MỤC VỤ BA NĂM (2016-2019) 

T   c un  củ  Hội Đồn  Giám 
Mục Việt N m  ởi Cộn  đồn  Dân 
C    n ày 07 t án  10 năm 2016, 
đã đ   r  c ủ đề Mục vụ  i  đìn  
b  năm: 

- Năm 2016-2017: C uẩn bị c o 
n  ời trẻ b ớc vào đời sốn   ôn 
nhân; 

- Năm 2017-2018: Đồng hành 
với các  i  đìn  trẻ; 

- Năm 2018-2019: Đồn   àn  
với n ữn   i  đìn   ặp k   k ăn. 

Năm 2016-2017,  á  Ngài đã nêu rõ tầm qu n trọng, và một số 
điều đáng tiế  về hôn nhân đ ng diễn r  trong  uộ  sống hiện tại 
nơi một số ngƣời trẻ: “Kết hôn là một quyết đ nh rất qu n trọng, vì 
thế  ần phải đƣợ   huẩn b   hu đáo hết sứ   ó thể. Trong thự  tế 
ngày n y, một số ngƣời trẻ  h  qu n tâm đến việ  tổ  hứ  lễ  ƣới 
thật lớn, mà không hiểu biết đầy đủ về trá h nhiệm trong đời sống 
hôn nhân. Một số khá , vì vất vả với việ  mƣu sinh, ít  ó thời giờ để 
 huẩn b  kỹ lƣỡng  ho đời sống hôn nhân họ sắp bƣớ  vào”. 

Tại s o một số n  ời trẻ c ỉ qu n tâm đến việc tổ c ức lễ 
c ới t ật lớn? 

 ây là một vấn nạn phứ  tạp, gây nhứ  nhối  ho  á  bậ  làm 
 h , làm mẹ và những  i  ó trá h nhiệm, khi nhìn thấy  on  háu 
mình đ ng  ó nhiều s i lạ  trong vấn đề hôn nhân, vấn đề hệ trọng 
 ả một đời ngƣời: “Tậu trâu, dựng vợ làm nhà/Trong b  việ  đó 
thật là khó th y”. 

T ực trạn  xã  ội, n uyên n ân  ần: 
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Thự  trạng một số ngƣời trẻ  h  qu n tâm đến tổ  hứ  đám  ƣới 
linh đình, trong khi họ  hƣ  hiểu biết b o nhiêu về trá h nhiệm làm 
vợ, làm  hồng, làm  h , làm mẹ do nhiều nguyên nhân. Trong thƣ 
 hung  ủ  Hội  ồng Giám Mụ   ũng đã  h  r  một trong những 
nguyên nhân, đó là  xã hội hôm n y  ó nhiều tiêu  ự , đặ  biệt là 
sự suy thoái đạo đứ : “Làm s o không  ó thể âu lo trƣớ  tình hình 
đạo đứ  xuống  ấp nghiêm trọng, tội á  gi  tăng không những về 
số lƣợng mà  ả về mứ  độ dã m n, phá th i và nghiện ngập tràn 
l n, nhất là nơi giới trẻ! Làm s o vui đƣợ  trƣớ  sự hoành hành  ủ  
tệ nạn th m những, vốn từ lâu đã đƣợ   oi là quố  nạn, nhƣng đến 
n y vẫn không hề suy giảm”. 

Vấn đề  iáo dục, n uyên n ân x : 

Một nguyên nhân sâu x  hơn, đó là vấn đề 
giáo dụ . Hiện tại, tƣơng l i  ủ  một dân 
tộ , một đất nƣớ  th nh h y suy, mạnh h y 
yếu,  hậm tiến h y phát triển tùy thuộ  
phần lớn vào nền giáo dụ . Câu nói “xã hội 
nào giáo dụ  đó” đã trở thành quen thuộ  
với nhiều ngƣời. 

Tìm hiểu t  thấy: Mỗi đất nƣớ   ó một nền 
giáo dụ , đeo đuổi một triết lý giáo dụ  
riêng biệt (Triết lý giáo dụ  là những tiêu  hí 

 hủ đạo, đ nh hƣớng vận hành  ho  ả hệ thống giáo dụ . Có thể 
hiểu nôm n  triết lý giáo dụ  là giáo dụ  đ nh tạo r   on ngƣời nhƣ 
thế nào. PGS. TS Nguyễn Văn Út Trƣởng phòng nghiên  ứu kho  
họ ,  ại Họ  Bình Dƣơng 30-07-2015). 

Từ đó t  thấy: Nhật Bản từ năm 1904 đã theo đuổi một triết lý 
giáo dụ  là đào tạo những  on ngƣời: Trung thự  (Truth), sứ  
mạnh (He lth), vẻ đẹp (be uty) do ông Yoshio T k y m  khởi 
xƣớng mà  ốt lõi là “đạo đứ ”. Triết lý đó vẫn duy trì đến ngày nay. 
Kết quả ngƣời Nhật ít gi n dối, đất nƣớ  phát triển… Nhật đứng thứ 
3 thế giới về kinh tế. Triết lý giáo dụ   ủ  Mỹ: Tự do và tôn trọng 
tự do  ủ  ngƣời khá ,  ùng tính hiệu quả. Kết quả ngƣời Mỹ rất 
sáng tạo, đất nƣớ  phát triển, đứng nhất thế giới về kinh tế. Triết lý 
giáo dụ   ủ  Phần L n là  ông bằng, miễn phí về giáo dụ  và tin 
tƣởng vào ngƣời trẻ. Kết quả giáo dụ  Phần L n đứng đầu thế giới. 
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Triết lý giáo dụ   ủ  miền N m trƣớ  1975 là: Nhân bản, dân tộ  
và khai phóng. 

Còn triết lý giáo dụ   ủ  Việt n m đã đƣợ  báo Dân Trí ngày 21 
tháng 09 năn 2014 giật tít lớn: “Triết lý giáo dụ  Việt N m: Họ  để 
làm qu n”. Giáo sƣ Nguyễn Xuân Thu, Giám đố  Tổ  hứ  Chất 
lƣợng Giáo dụ  Quố  tế (Ú ) đã trả lời  uộ  phỏng vấn này (P/V: 
Dƣơng Phi Anh) 

Xem thế thì triết lý giáo dụ   ủ  nƣớ  t   òn nhiều bất  ập nhƣ 
nhận đ nh  ủ  H GMVN trong thƣ  hung năm 2007: “Trƣớ  hết 
phải kể đến những lệ h lạ  trong qu n niệm về giáo dụ . Do não 
trạng duy kinh tế, nền giáo dụ  gi  đình đ ng b  khủng khoảng… 
Chủ nghĩ  kho  bảng  ũng đ ng gây r  nguy  ơ  ho gi  đình vào 
thái độ háo d nh… Họ  sinh đến trƣờng đối phó với thi  ử hơn là 
họ  làm ngƣời…”. Và một nhận đ nh khá : “Phải đ u đớn mà nói 
rằng vì  húng t  thiếu hẳn một triết ký giáo dụ  m ng tính nền 
tảng và  hiến lƣợ  lâu dài” (UB Công Lý& Hò  Bình/ H GMVN, 22-
05-2012). 

Vì thế, đã dẫn đến hệ quả là xã hội t  đ ng sống thƣờng đề   o 
hình thứ  hơn là nội dung;  hú tâm đến vật  hất hơn tinh thần; 
đánh giá  á  biểu hiện bên ngoài hơn những giá tr  nội tại, sự dối 
trá nhiều hơn sự trung thự . 

Những  ông trình, những pho tƣợng ngàn t  lãng phí để kho  
trƣơng hơn là thể hiện lòng biết ơn đ ng diễn r  khắp nơi: “Xây 
tƣợng đài ngàn t  để làm gì. Nghe  on số 1.400 t  để xây dựng 
tƣợng đài Bá  Hồ với đồng bào Tây Bắ   i  ũng giật mình. Nhƣng 
cái đáng qu n tâm ở đây là xây để làm gì, xây trong thời điểm này 
 ó thí h hợp,  ó hiệu quả h y không” (Báo Thanh Niên 07-08-
2015). 

T   ó thể nói, bản thân ngƣời trẻ dễ b  ảnh hƣởng trƣớ  thự  
trạng đầy tiêu  ự   ủ  xã hội nhƣ:  huộng hình thứ  hơn nội dung, 
háo d nh, háo lợi, mu  qu n bán tƣớ ;  ùng với sự giáo dụ   hƣ  
đến nơi đến  hốn. Xã hội nói nhiều đến triết lý bóng đá, hơn bàn 
đến triết lý giáo dụ . Vì thế, đã tạo r  những biểu hiện s i trái trong 
vấn đề hôn nhân. 

N  ời trẻ t iếu  iểu biết về trác  n iệm tron  đời sốn  
 ôn n ân, tại s o? 
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Côn  việc c iếm  ết t ời  i n 

Trong thƣ  hung  ủ  H GMVN  ũng đã  ho  húng t  biết: “Một 
số khá , vì vất vả với  uộ  mƣu sinh, ít  ó thời giờ để  huẩn b  kỹ 
lƣỡng  ho đời sống hôn nhân họ sắp bƣớ  vào”. Ngoài ra, chính 
một số ngƣời trẻ  ũng lơ là,  oi nhẹ việ  tìm hiểu, họ  hỏi ý nghĩ , 
mụ  đí h và trá h nhiệm  ủ  đời sống hôn nhân qu  sá h vở, qu  
ngƣời  ó trá h nhiệm và kinh nghiệm,  ũng nhƣ  á  lớp giáo lý hôn 
nhân đƣợ  mở bên đạo Công Giáo. Ngƣợ  lại, họ  ó thái độ háo 
d nh,  h  thí h hình thứ .  ây  ó thể  oi là nguyên nhân trự  tiếp 
tạo r  hiện tƣợng ngƣời trẻ thiếu hiểu biết về hôn nhân. 

K ôn  c  tr ờn  đào tạo t àn  vợ t àn  c ồn , n uyên 
n ân  ián tiếp 

Mặt khá , khi tìm hiểu về vấn đề hôn nhân, tôi rất ấn tƣợng với 
 á h lý giải  ủ   ứ   ố Hồng Y, v  Tôi Tớ Chú , Phanxicô Xavie 
Nguyễn Văn Thuận trong tá  phẩm  ƣờng Hy Vọng,  âu số 464 nói 
về hôn nhân: “Chuẩn b  làm linh mụ   ó  hủng viện,  huẩn b  làm 
tu sĩ  ó đệ tử viện,  huẩn b  làm giáo sƣ  ó trƣờng sƣ phạm,  huẩn 
bi làm  h  mẹ  ó gi? Không  ó gì  ả! Thật là một thiếu sót lớn l o 
trên thế giới. Lú  này tạm  ó lớp dự b  hôn nhân, nhƣng  hƣ  đi 
đến đâu. B o nhiêu ngƣời sẽ là nạn nhân do  uộ  phiêu lƣu  ủ   á  
con”. 

Nhƣ thế, ngƣời trẻ thiếu hiểu biết về trá h nhiêm trong đời sống 
hôn nhân, một phần do  hính  á  bạn trẻ ít qu n tâm tìm hiểu, họ  
hỏi, tr o đổi về vấn đề này; mặt khá  là do  hính xã hội  hƣ  tạo 
điều kiện đầy đủ để  á  bạn trẻ  ó  ơ hội th m khảo, họ  tập trƣớ  
khi bƣớ  vào đời sống hôn nhân. 

Làm s o để n  ời trẻ  iểu đ ợc trác  n iệm và niềm vui 
trong hôn nhân 

Tôi thiết nghĩ đây là một vấn đề lớn l o và phứ  tạp, không thể 
giải quyết một sớm một  hiều. Xin góp một vài ý nhỏ trong vấn nạn 
này. 

N  ời trẻ cần  iểu rõ trác  n iệm và niềm vui k i làm vợ 
làm c ồn … 

Tôi nghĩ trƣớ  tiên, ngƣời trẻ  ần tr o đổi, tìm hiểu, họ  hỏi từ 
sách vở, bạn bè, ngƣời  ó kinh nghiệm để biết: “Gi  đình là nền 
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tảng  ủ  xã hội”. Từ tiền đề đó,  húng t   ùng nh u tìm hiểu ý 
nghĩ  đí h thự , mụ  đí h  hính yếu  ủ  hôn nhân, trá h nhiệm  ủ  
vợ,  hồng làm s o biết đƣợ  gi  đình là niềm vui, là tổ ấm hạnh 
phú .  ã  ó nhiều sá h vở nói đến  á  đề tài này. Ngoài r , đạo 
Công Giáo  ó lớp dự b  hôn nhân từ sáu tháng đến một năm… dành 
 ho những ngƣời  huẩn b  lập gi  đình. Qu  thời gi n họ  tập, nếu 
 á  bạn qu n tâm đúng mứ ,  á  bạn  ó kiến thứ  tƣơng đối đầy 
đủ về hôn nhân. 

N  ời trẻ cần c  cái n ìn sán  suốt và đ n  đắn về  iáo 
dục 

Dù mỗi dân tộ , mỗi đất nƣớ  đều  ó một l  h sử, một nếp văn 
hó  và một nền giáo dụ  riêng biệt, song trong thời buổi hội nhập, 
nhân loại đã  ó những điểm  hung. Bốn  ột trụ  ủ  giáo dụ  đƣợ  
UNESCO  ông bố năm 1996 là: Họ  để biết; họ  để làm; họ  để 
sống  hung; họ  để làm ngƣời.  ó là mụ  đí h  ốt lõi  ủ  việ  học, 
mà mọi ngƣời, dù ở lứ  tuổi nào trên thế giới  ũng  ần họ  hỏi và 
tr u dồi liên tụ . 

Ngoài r , ngƣời Việt N m  ần đặ  biệt xây dựng đứ  tính trung 
thự , mà xã hội t  đ ng thiếu. Trung thự  đƣợ   ả nhân loại mọi 
thời đều yêu quí và trân trọng. Có trung thự  sẽ giúp đất nƣớ  và 
dân tộ  t  ngẩng đầu, vững mạnh đi lên sánh v i với  á  nƣớ  tiên 
tiến. 

Kết luận 

Muốn biết đƣợ  trá h nhiệm và niềm vui  ủ  hôn nhân, tôi xin 
mời  á  bạn trẻ  ùng đọ  Tông Huấn “Niềm Vui Củ  Tình yêu”  ủ  
 ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô  ông bố ngày 08 tháng 04 năm 2016: “Vẻ 
đẹp  ủ  gi  đình êm ấm thuận hò ”; và xem lại Thƣ  hung  ủ  
H GMVN về giáo dụ  năm 2007, xin trí h phần mụ  đí h: “Mụ  
đí h  ủ  nền giáo dụ  Kitô giáo không những là rèn luyện nhân 
 á h  on ngƣời thành hữu í h đối với bản thân, gi  đình và xã hội, 
mà còn là giúp con ngƣời sống xứng đáng với tƣ  á h là con Thiên 
Chú  để m i s u trở thành  ông dân Nƣớ  Trời. Sứ mạng đó khởi 
nguồn từ Chú  Ch , đƣợ  thự  hiện nơi Chú  Con và đƣợ  kiện 
toàn nơi Chú  Thánh Thần”. 

Ƣớ  mong  á  bạn trẻ  ó mái ấm gi  đình bền vững, hạnh phú  
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Gioan Long Vân,  

giáo xứ Nhân Hò  

 

“Vì Ngƣời nhớ lại lòng thƣơng xót dành  ho tổ phụ Abr h m và 
 ho  on  háu đến muôn đời”.  ó là  âu trí h trong bài    “Ngợi 
Khen” (M gnifi  t) do  ứ  Mẹ M ri   ảm tá  khi đến nhà thăm bà 
 h  họ Is ve. Abr h m là tổ phụ  ủ  dân Do Thái và Thiên Chú  đã 
thƣơng xót ông một  á h đặ  biệt. Ngài b n phép  ho vợ ông là bà 
S r h  ó th i và sinh hạ một  on tr i  ho dù lú  đó bà đã 95 tuổi và 
ông đã 100 tuổi. Trƣớ  đó, lú  Abr h m 75 tuổi, Thiên Chú   phán 
với ông hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng, và  ăn nhà  ủ   h  ông đi đến 
nơi Ngài sẽ  h   ho ông. Thiên Chú  hứ  với ông: “T  sẽ làm  ho 
ngƣơi trở thành một dân tộ  lớn, sẽ  hú  phú   ho ngƣơi. T  sẽ 
 ho tên tuổi ngƣơi đƣợ  lẫy lừng, và ngƣơi sẽ là một mối phú  lành. 
T  sẽ  hú  phú   ho những  i  hú  phú   ho ngƣơi. Ai nhụ  mạ 
ngƣơi, T  sẽ nguyền rủ . Nhờ ngƣơi mọi gi  tộ  trên mặt đất sẽ 
đƣợ   hú  phú ”. Sá h Sáng Thế Ký kể ông Abr h m đã vâng lời và 
tín thá  vào Thiên Chú , rời bỏ quê nhà Kh r n và đi đến xứ 
C n  n. Câu  huyện  ảm động nhất về ngƣời đàn ông tổ phụ dân 
Do Thái này là  huyện ông tuyệt đối trung thành và tuân phụ  
Thiên Chú  đến đỗi sẵn sàng vung d o sát hại đứ   on tr i duy 
nhất Is   , đƣ  lên lò  ủi làm  ủ  lễ toàn thiêu hiến dâng  ho 
Thiên Chú . Ngài  ó ý thử ông và ông thì làm thiệt. Thiên Chú  xót 
thƣơng, s i sứ thần   n ngăn Abr h m: “ ừng giơ t y làm hại đứ  
trẻ, đừng làm gì nó. N y T  đã biết ngƣơi là kẻ kính sợ Thiên 
Chú ”. Từ trời, qu  miệng một sứ thần, Ngài phán: “ ây là sấm 
truyền  ủ   ứ  Chú . T  lấy  hính d nh T  mà thề bởi vì ngƣơi đã 
làm điều đó, đã không tiế   on  ủ  ngƣơi,  on một  ủ  ngƣơi, nên 
T  sẽ thi ân giáng phú   ho ngƣơi, sẽ   ho dòng dõi ngƣơi nên 
đông, nên nhiều nhƣ s o trên trời, nhƣ  át dƣới biển. Dòng dõi 
ngƣơi sẽ  hiếm đƣợ  thành trì  ủ  đ  h. Mọi dân tộ  trên mặt đất 
sẽ  ầu chúc  ho nh u đƣợ  phú  nhƣ dòng dõi ngƣơi,  hính bởi vì 
ngƣơi đã vâng lời T ”. 
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Bài    “Ngợi Khen”  ảm tá  trong bối  ảnh Mẹ M ri  mới đƣợ  sứ 
thần G briel truyền tin sẽ thụ th i, sinh hạ một  on tr i và đặt tên 
là Giêsu. Khi gặp nh u, bà  h  họ Is ve ( òn gọi là Eliz beth) ngỏ 
lời  hi  vui: “Bởi đâu tôi đƣợ  Mẹ Thiên Chú  đến với tôi thế này? 
Vì này đây t i tôi vừ  nghe tiếng em  hào, thì đứ   on trong bụng 
nhảy lên vui sƣớng. Em thật  ó phú  vì đã tin rằng Chú  sẽ thự  
hiện những gì Ngƣời đã nói với em”.  áp lại, Mẹ M ri  một mự  
cao rao: “Linh hồn tôi ngợi khen  ứ  Chú , thần trí tôi hớn hở vui 
mừng vì Thiên Chú   ấng Cứu  ộ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn Ngƣời 
đoái thƣơng nhìn tới; từ n y hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phú ”. 
Hơn  i hết  ứ  M ri  lú  này  ảm nhận mình thật diễm phú  vì 
đ ng  ƣu m ng trong lòng mình Chú  Cứu Thế. Diễm phú  Mẹ 
M ri   ó đƣợ   ũng vì lòng tín thá   ủ  Mẹ xin Chú   ứ thự  hiện 
nhƣ lời sứ thần truyền. Mẹ tín thá  vào lòng thƣơng xót  ủ  Thiên 
Chú  đã đoái thƣơng thân phận tôi tớ hèn mọn  ủ  mình. 

 ứ  M ri  xá  tín bằng những lời ngợi khen Chú : “ ấng Toàn 
Năng đã làm  ho tôi biết b o điều   o  ả. D nh Ngƣời thật  hí 
thánh,  hí tôn!  ời nọ tới đời ki , Chú  hằng thƣơng xót những  i 
kính sợ Ngƣời”. Tổ phụ Abr h m  ủ  dân Do Thái đã b o lần đƣợ  
Thiên Chú  xót thƣơng  ũng bởi ông  ó lòng kính sợ Ngài. Sá h 
Sáng Thế Ký kể  hính nhờ lời  ầu xin  ủ  ông mà Thiên Chú  đã 
xót thƣơng không để gi  đình ngƣời  háu tên Lót  ủ  ông b  thiêu 
hủy  ùng với dân thành Sodom  tội lỗi. Ngoại trừ ngƣời vợ  ủ  Lót 
b  biến thành bứ  tƣợng muối do không nghe lời thiên sứ: trên 
đƣờng  hạy đã dừng lại ngoái nhìn thành Sodom . Sự kiện bà 
Eliz beth đã lớn tuổi mà vẫn  ó  on  ũng không nằm ngoài thánh ý 
và lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú . Thánh sử Lu   viết: “Tới ngày 
mãn nguyệt kh i ho , bà Eliz beth sinh hạ một  on tr i. Nghe biết 
Chú  đã quá thƣơng bà nhƣ vậy, láng giềng và thân thí h đều  hi  
vui với bà”. Ngƣời  on tr i  ủ  Eliz beth  hính là Gio n Tẩy Giả h y 
 òn gọi là Gio n Tiền Hô. Trong kế hoạ h  ứu độ nhân loại, Thiên 
Chú  đã đặt để Gio n Tiền Hô làm sứ giả đi trƣớ  dọn đƣờng  ho 
Chú  Giêsu. Ông xuất hiện trong ho ng đ  , r o giảng kêu gọi 
ngƣời t   h u phép rử  tỏ lòng sám hối để đƣợ  ơn th  tội.   

Nói về kinh “M gnifi  t”,  ứ  giáo hoàng Ph olô đệ lụ  trong 
thông điệp về lòng tôn sùng rất thánh Nữ M ri  ghi: “Lời kinh 
M gnifi  t  ủ  Mẹ M ri  là một lời  ông bố lòng nhân hậu  ủ  
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Thiên Chú   ứu  huộ , một  ông bố tuyệt hảo những hồng ân  ủ  
lòng nhân hậu Chú .” Lòng nhân hậu  ủ  Thiên Chú   ứu  huộ  
hiển hiện tỏ tƣờng qu  Mầu Nhiệm Chú  Giêsu nhập thế và nhập 
thể. Bản Kinh Tin Kính  ủ   ông đồng Const ntinople biên soạn  ó 
đoạn: “Tôi tin kính một Chú  Giêsu Kitô  on một Thiên Chú …Vì 
loài ngƣời  húng t  và để  ứu độ  húng t  Ngƣời đã từ trời xuống 
thế. Bởi phép  ứ  Chú  Thánh Thần, Ngƣời đã nhập thể trong lòng 
Trinh Nữ M ri …”. Có thể nói lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú  đối 
với  on ngƣời biểu hiện ở mứ  tột  ùng qu  việ  phái  on một mình 
là Chú  Giêsu Kitô xuống thế làm ngƣời, r  đời một đêm mù  đông 
lạnh buốt trong máng  ỏ h ng lừ  tàn tệ. Bứ  thƣ thứ nhất  ủ  
thánh sử Gio n  ó đoạn  hép: “Chính Ngƣời đã yêu thƣơng  húng 
t , và s i Con  ủ  Ngƣời làm  ủ  lễ đền tội  ho  húng t ”. 

Trong bài huấn dụ nói với hàng  hụ  ngàn tín hữu và khách hành 
hƣơng đến tiếp kiến mình trong buổi sáng thứ Tƣ ngày 09/12/2015 
ng y s u ngày mở  ử  và kh i mạ  Năm Thánh thứ B  ngày 08/12, 
 ứ  Giáo Hoàng Ph nxi ô  ó đoạn phát biểu: “Hƣớng  ái nhìn về 
Thiên Chú  từ bi và tới  á   nh  h  em  ần lòng thƣơng xót, có 
nghĩ  là tập trung  hú ý trên  ốt lõi  ủ  Phú  Âm là Chú  Giêsu, 
Lòng Thƣơng Xót nhập thế khiến  ho  on mắt  húng t  trông thấy 
mầu nhiệm vĩ đại  ủ  Tình Yêu Thiên Chú  B  Ngôi”. 

Trong ngày bế mạ  Năm Thánh vào Chủ Nhật ngày 20/12/2016, 
 ứ  Thánh Ch  đã ký Tông thƣ Miseri ordi  et miseri  (Lòng 
thƣơng xót và sự đ u khổ) gởi toàn thể Giáo hội, kêu gọi tiếp tụ  
sống lòng thƣơng xót đã trải ngiệm suốt trong Năm Thánh ngoại 
thƣờng vừ  kết thú .  ứ  Thánh Ch  nhấn mạnh ngoài việ  đón 
nhận lòng thƣơng xót thì lòng thƣơng xót  ũng  ần phải  ho đi. 
 iều đó  ó nghĩ   húng t  không đƣợ  dửng dƣng trƣớ  nỗi thống 
khổ  ủ  nhân loại. 

Hằng năm đến tháng 12  húng t  đƣợ  sống trong Mầu Nhiệm và 
Hồng Ân Nhập Thế và Nhập Thể  ủ  Chú  Giêsu Kitô. Chúng t  
 ảm tạ và tri ân Lòng Thƣơng Xót  ủ  Thiên Chú  B  Ngôi. Chúng 
t   ầu xin  ho mình biết th  thứ và thƣơng xót th  nhân không phải 
trong tháng này, năm này mà mãi mãi trong suốt  uộ  đời  húng 
t . Hãy nhớ Chú  Giêsu  òn xuống thế một lần nữ  để đo lƣờng và 
phán xét lòng thƣơng xót  ủ  mỗi ngƣời  húng t .  
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(Tiếp theo và hết) 

 

II. LIÊN ĐỚI VỀ TỘI LỖI 

Liên đới với  ái xấu 
đƣợ  gọi là liên lụy. Vì 
thế,  húng t  gọi là 
“liên lụy tội lỗi”. 

Liên lụy tội lỗi  ó 
liên qu n “ ấu trú  
tội”. “Cấu trú  tội” là 
điều mà những ngƣời 
sống phóng khoáng 
dùng để  he giấu 
thự  tế trá h nhiệm  á nhân đối 
với tội lỗi đã phạm. Tất  ả  á  
“ ấu trú  tội”  ó  ăn nguyên 
trong trá h nhiệm  ủ  tội  á 
nhân. 

Tuy nhiên, tội lỗi ảnh hƣởng 
nhiều hơn tội nhân. Nó ảnh 
hƣởng mọi ngƣời. Khi một  hi 
thể trong Nhiệm thể Chú  Kitô 
phạm tội, tất  ả  húng t  đều 
 h u đ u khổ. Một số ngƣời ảnh 
hƣởng trự  tiếp, nhƣng tất  ả 
 húng t  đều yếu đuối. Do đó, 
khi  húng t  muốn hò  giải với 
Thiên Chú ,  húng t   ũng phải 
giải hò  với  ả Giáo hội, không 
 h  với ngƣời này h y ngƣời nọ 
mà  ó thể  húng t  đã làm tổn 
thƣơng. Vì thế  ó “ hiều kí h xã 
hội” đối với tội lỗi. 

Có “ hiều kí h xã hội” vì nó 
nằm trong  á h thứ  
 húng t   ó thể phạm 
tội. Chúng t   ó thể 
phạm tội không  h  là 
hành động trự  tiếp 
 ủ  mình, mà  òn 
gián tiếp liên can các 
tội lỗi do ngƣời khá  
phạm trự  tiếp. 

Chúng t  liên lụy 
hoặ  liên   n tội lỗi  ủ  ngƣời 
khá  bằng  á h nào? Chúng t  
phạm tội qu  hành động  ủ  
ngƣời khá  bằng nhiều  á h. LM 
John Zuhlsdorf  ho biết thế này: 

1. TƢ VẤN: Nếu bạn tƣ vấn 
hoặ  xúi ngƣời khá  làm điều tội 
lỗi, và họ làm, bạn đã phạm tội 
bằng  á h   n dự vào tội lỗi  ủ  
ngƣời đó. 

2. MỆNH LỆNH: Nếu bạn  ó 
quyền trên ngƣời khá , và bạn 
ép buộ  ngƣời khá  phạm tội, 
trong khi ngƣời đó  ó thể giảm 
tội,  òn bạn thì không. 

3. ƢNG THUẬN: Nếu ngƣời t  
yêu  ầu bạn mà bạn nghĩ tội lỗi 
là điều tốt  ó thể làm, bạn  ó 
thể  hủ động với tình huống đó, 
và nếu bạn  ho phép hoặ  ƣng 
thuận thì bạn đã phạm tội. 
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4. KHIÊU KHÍCH: Bạn khiêu 
khí h hoặ  thá h thứ  ngƣời 
khá  làm điều xấu mà họ không 
muốn. 

5. NỊNH BỢ: Khá rõ ràng.  ây 
là  á h khá  để phạm tội. 

6. CHE GIẤU: Một ngƣời phạm 
tội và rồi bạn giúp ngƣời đó  he 
giấu  hứng  ớ hoặ  động thái. 

7.  ỒNG LÕA: Một ngƣời khá  
là ngƣời  hính  ó liên   n, 
nhƣng bạn  ó mặt ở đó hỗ trợ 
hành vi tội lỗi. Chẳng hạn, một 
ngƣời giúp bá  sĩ phá th i, một 
 hính khá h giúp nhà  ầm quyền 
hoặ  nói về việ  nhận thứ  đối 
với “hôn nhân” trái tự nhiên 
bằng  á h ủng hộ. 

8. IM LẶNG: Có một  âu nói 
rất thƣờng gặp: “Im lặng là 
đồng ý”. Nếu một ngƣời  ó 
quyền thế hoặ   ó quyền về 
luân lý  ó nhiệm vụ ngăn  hặn 
tội lỗi, nhƣng lại im lặng và bàng 
qu n, điều đó  ó thể  ấu thành 
việ    n dự vào tội lỗi.  iều này 
quỷ quyệt mới nghĩ r  đƣợ , 
nhƣng đó không  h  là sự im 
lặng quở trá h. Có thể là   n dự 
làm giảm nhẹ tình huống,  hẳng 
hạn nhƣ sự xâm  hiếm V ti  n, 
bắt Giáo hoàng và tiêu diệt Giáo 
hội ở nhiều nơi. Trong khi đó,  i 
đó  ó thể im lặng làm ngơ. Tuy 
nhiên,  i đó không làm đƣợ  gì. 
Một điểm khá   ó thể đƣợ   ân 
nhắ : Luật về việ  sử  lỗi  nh 

em.  iều này không thể là v  trí 
 ủ  bạn để sử  lỗi ngƣời khá , 
tùy trƣờng hợp. 

9. BIỆN HỘ: Khá rõ ràng.  ó 
là bạn biện hộ để ủng hộ tội lỗi. 
Nhƣng điều này không giống 
nhƣ luật sƣ biện hộ trƣớ  tò  
 ho ngƣời phạm tội. 

Thiết tƣởng mỗi  húng t   ần 
thƣờng xuyên xem lại  á  điểm 
trên đây để  ó những lú  chúng 
t  thự  sự  hân thành kiểm tr  
lƣơng tâm  ủ  mình. Tất  ả 
 húng t  đều vƣớng vào những 
tình huống khó khăn hoặ  mơ 
hồ về luân lý, thế nên  húng t  
 ứ b  giằng  o khi phải  họn lự  
giữ  điều tốt h y xấu, giữ  điều 
xấu nhiều hoặ  xấu ít. 

Cuối  ùng,  húng t  phải theo 
dõi  hính mình, vì không  i biết 
rõ mình hơn  hính mình, đồng 
thời  ần tƣơng tá  với ngƣời 
khá  để khả dĩ  ẩn trọng h i 
điều này: 

  )  ừng gây nguy hiểm  ho 
linh hồn mình bằng  á h   n dự 
vào tội lỗi  ủ  ngƣời khá . 

 b)  ừng gây nguy hiểm  ho 
linh hồn ngƣời khá  bằng  á h 
lôi kéo họ vào tội lỗi  ủ  mình. 

III. LIÊN ĐỚI VỀ CẦU 
NGUYỆN 

Giáo Hội Công Giáo hiệp nhất 
m ng tính liên đới giữ  b  “gi i 
 ấp”  á  thánh: Giáo Hội Vinh 
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Hiển ( á  thánh trên Thiên 
 àng), Giáo Hội   u Khổ ( á  
thánh nơi Luyện Hình,  hắ   hắn 
sẽ đƣợ  làm  ông dân  ủ  Nƣớ  
Trời), và Giáo Hội Chiến  ấu 
( á  thánh nơi Trần Gi n, hy 
vọng sẽ đƣợ  làm  ông dân 
Nƣớ  Trời s u  uộ  lữ hành khổ 
ải trần gi n này). 

 ừng ngạ  nhiên về  á h nói 
“ á  thánh nơi trần gi n”. Tại 
s o  húng t   ũng là các thánh? 
Hãy nghe Thiên Chú  truyền 
lệnh: “Cá  ngƣơi p ải nên 
thánh và p ải t án  t iện, vì 
T  là  ấng Thánh” (Lv 11:44; Lv 
19:2; Lv 20:7). Chính Chúa 
Giêsu  ũng đã r  lệnh: “Anh em 
hãy nên hoàn thiện, nhƣ Ch  
 nh em trên trời là  ấng hoàn 
thiện” (Mt 5:48). 

Sự liên đới giữ  b  Giáo Hội 
rất  ần thiết và qu n trọng, kỳ 
diệu là hiệu quả: Giáo Hội Vinh 
Hiển  ó thể nguyện giúp  ầu 
th y  ho  húng t , Giáo Hội 
Chiến  ấu  ó thể nguyện giúp 
 ầu th y  ho Giáo Hội   u Khổ. 
Giáo Hội   u Khổ không thể làm 
gì cho họ nhƣng lại  ó thể nâng 
đỡ Giáo Hội Chiến  ấu. Tình liên 
đới hiệu quả giữ  b  Giáo Hội 
 hứng tỏ rằng Lòng Thƣơng Xót 
 ủ  Thiên Chú  b o l  vô hạn, 
 ho  húng t  nhiều  ơ hội để trở 
nên  ông dân  ủ  Nƣớ  Trời. 

Thánh Phó Tế Ephr em (306-
373), ngƣời Syri , là Tiến Sĩ Giáo 
Hội, là nhà soạn thánh    và 
thần họ  gi , ngài  ho  húng t  
biết  huỗi liên đới trong  uộ  lữ 
hành trần gi n: “Cá  nhân đứ  
thành hình nhờ  ầu nguyện: Lời 
 ầu nguyện duy trì sự điều độ, 
lời  ầu nguyện ngăn  hặn sự tứ  
giận, lời  ầu nguyện ngăn  hặn 
sự kiêu ngạo và đố kỵ, lời  ầu 
nguyện đƣ  Chú  Thánh Thần 
vào linh hồn và nâng  on ngƣời 
tới Thiên  àng”. Lời  ầu nguyện 
thật là kỳ diệu biết b o! 

Vâng,  ầu nguyện là điều qu n 
trọng, vì thế mà  ần phải  ầu 
nguyện liên l , mọi nơi và mọi 
lúc. Bác họ  André-Marie 
Ampère (1775-1836)  hi  sẻ 
kinh nghiệm: “Chúng t   h  vĩ 
đại khi  húng t   ầu nguyện”. 
Còn Mẹ Thánh Terese Avil  
(1515-1582, ngƣời Tây B n 
Nh ), Tiến Sĩ Giáo Hội, nói: 
“Thiên Chú  yêu thí h những 
linh hồn khẳng khái nhƣng  ó 
ƣớ  vọng vĩ đại”. 

Chúng t   ó thể hình dung 
Thiên Chú  B  Ngôi,  ấng T m 
V  Nhất Thể, nhƣ một t m giá  
đều, trong đó  á  Cạnh-Liên- ới 
nối kết nh u tạo nên  á  Gó -
Yêu-Thƣơng,  á   ạnh và  á  
gó  không thể tá h rời nh u. 
Tình liên đới tâm linh mầu nhiệm 
quá! 
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LM. Antôn Hà Văn Min  

(tiếp theo) 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT[29] 

  ể  huẩn b  mừng Lễ kính Lòng 
Chú  Thƣơng Xót, Chú  Giêsu dạy 
thánh nữ làm tuần  ửu nhật, khởi 
đầu từ ngày thứ Sáu Tuần Thánh. 
Chú  đã  h   ho thánh nữ ý  ầu 
nguyện  ủ  mỗi một ngày trong tuần 
 ửu nhật. Trong  uốn nhật ký thánh 
nữ  ho biết Chú  Giêsu đã nói: “Mỗi 
ngày  ủ  tuần  ửu nhật  on hãy 

m ng về  ho Trái tim Ch  những linh hồn khá  nh u và  on phải 
nhấn  hìm họ trong đại dƣơng b o l   ủ  lòng thƣơng xót Ch … 
Mỗi một ngày  on phải  ầu xin  ùng Thiên Chú  Ch  b n ân huệ 
 ho  á  linh hồn này  ậy dự  vào  ơn khổ nạn mà Ch  đã  h u: 

- Ngày thứ nhất: Cầu nguyện  ho hết mọi ngƣời,  á h đặ  biệt 
 ho những kẻ tội lỗi; 

- Ngày thứ h i: Cầu  ho linh hồn  ủ   á  linh mụ  và  á  tu sĩ 
n m nữ; 

- Ngày thứ b : Cầu  ho linh hồn  ủ  những ngƣời đạo đứ  và 
trung tín; 

- Ngày thứ tƣ: Cầu  ho những ngƣời không tin vào Chú  Giêsu và 
những ngƣời  hƣ  nhận biết Chú ; 

- Ngày thứ năm: Cầu  ho linh hồn  ủ  những ngƣời ly kh i khỏi 
Giáo Hội Chú ; 

- Ngày thứ sáu: Cầu  ho linh hồn những ngƣời hiền lành và 
khiêm nhƣờng  ùng linh hồn  á  trẻ thơ; 

- Ngày thứ bảy: Cầu  ho linh hồn  ủ  những  on ngƣời tôn kính 
và vinh d nh Lòng Chú  Thƣơng Xót  á h đặ  biệt; 
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- Ngày thứ tám: Cầu  ho những linh hồn đ ng b  gi m  ầm trong 
luyện ngụ ; 

- Ngày thứ  hín: Cầu  ho linh hồn  ủ  những ngƣời sống khô 
kh n nguội lạnh. 

3.  Ản    ởn  p on  trào L n  C    T   n    t tron  
đời sốn  Giáo Hội 

Có thể nói phong trào tôn sùng Lòng Chú  Thƣơng Xót tạo r  
nhiều ảnh hƣởng tí h  ự   ho đời sống  ủ   á  tín hữu.  ặ  biệt, 
 á  sứ điệp mà Chú  mạ  khải riêng  ho thánh nữ F ustin  đã 
m ng lại một ảnh hƣởng rất lớn trên Thánh Giáo Hoàn Gio n 
Ph olô II, ngài đƣợ  gọi là v  tông đồ  ả  ủ  phong trào Lòng Chúa 
Thƣơng Xót, bởi ngài đã nhận r  sứ  mạnh   nh tân và hoán  ải 
 on ngƣời qu  việ  tôn sùng Lòng Chú  Thƣơng Xót. Ngài đã minh 
nhiên tỏ lộ việ  ngài dấn thân phát triển việ  tôn sùng Lòng Chú  
Thƣơng Xót qu  giáo huấn  ũng nhƣ đời sống  á nhân  ủ  ngài. 
Ngài đã thổ lộ sự nhiệt thành  ủ  ngài đối với việ  tôn sùng Lòng 
Chú  Thƣơng Xót từ  á  sứ điệp đƣợ  thánh nữ F ustin  trình bày 
trong  uốn nhật ký qu  thông điệp  ũng nhƣ qu   á  giáo huấn  ủ  
ngài. Ngài nói: “Quả thật, khi bắt đầu nhiệm vụ  ủ  tôi trên ng i 
tò  Thánh Phêrô tại Rôm , tôi luôn suy nghĩ về sứ điệp  ủ  Lòng 
Chú  Thƣơng Xót trong  á   ông việ  đặ  biệt  ủ  tôi. Thiên Chú  
qu n phòng đã gi o phó  ho tôi trá h nhiệm phụ  vụ Giáo Hội và 
thế giới. Có thể nói đƣợ  rằng, với nhiệm vụ này, trƣớ  mặt Thiên 
Chú  tôi  ó trá h nhiệm lo n báo sứ điệp lòng thƣơng xót trong  á  
 ông việ   ủ  tôi”[30]. Trong  á  lá thƣ h y bài giảng, ngài luôn 
trình bày về Lòng Chú  Thƣơng Xót nhƣ là  âu trả lời  ho thế giới 
về  á  vấn nạn đ ng gặp phải, và ngài  oi  á  sứ điệp  ủ  Chú  
Giêsu tỏ lộ  ho thánh nữ F ustin  nhƣ là sứ điệp  ủ  thiên niên kỷ 
thứ b . Ngài phong thánh  ho nữ tu F ustin , một  on ngƣời  gắn 
liền với  á  sứ điệp đƣợ  Chú  mạ  khải riêng tƣ, không phải tại B  
L n mà ng y tại Rôm  nhằm giới thiệu lòng thƣơng xót  ủ  Chú  
 ho toàn thế giới. 

Trong thông điệp “Thiên Chú  giàu lòng thƣơng xót”,  ó thể thấy 
ảnh hƣởng  ủ   á  sứ điệp đƣợ  mạ  khải  ho thánh nữ F ustin  
khi Thánh Giáo Hoàng khí h lệ: “Giáo Hội  ông bố  hân lý lòng 
thƣơng xót  ủ  Thiên Chú , đƣợ  mạ  khải trong  ứ  Kitô  h u 
đóng đinh và đã Phụ  sinh, và Giáo Hội tuyên xƣng  hân lý ấy bằng 
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nhiều  á h khá  nh u. Ngoài r  Giáo Hội  ố gắng thự  thi lòng 
thƣơng xót đối với  on ngƣời, vì thấy đó là một điều kiện  ần thiết 
 ho mối qu n tâm  ủ  mình về một thế giới tốt đẹp hơn và “ ó tính 
nhân bản” hơn  ho hôm n y và ngày m i. Tuy nhiên, không  ó lú  
nào và không một gi i đoạn nào  ủ  l  h sử - nhất là ở một thời kỳ 
 ó tính quyết liệt nhƣ thời  húng t  - mà Giáo Hội  ó thể quên lời 
 ầu nguyện là một tiếng kêu  ầu tới lòng thƣơng xót  ủ  Thiên 
Chú  khi đối diện với nhiều hình thứ   ủ  sự dữ đ ng đè nặng trên 
nhân loại và đe dọ  nhân loại. Quyền và nghĩ  vụ  ăn bản  ủ  Giáo 
Hội, trong  ứ  Giêsu Kitô, là thế đó:  hính là quyền và nghĩ  vụ 
 ủ  Giáo Hội  đối với Thiên Chú  và đối với  on ngƣời”[31]. 

 ặ  biệt, khi phong thánh  ho nữ tu F ustin  vào ngày 30-4-
2000, Thánh Giáo Hoàng Gio n Ph olo II đã  ông bố việ  tôn kính 
Lòng Chú  Thƣơng Xót  á h đặ  biệt trên toàn thể Giáo Hội vào 
Chú  nhật II Phụ  Sinh hằng năm, và ngày này đƣợ  gọi là Chú  
Nhật Lòng Chú  Thƣơng Xót. Khi  ông bố điều đó, Thánh Giáo 
Hoàng đã thự  hiện điều mà thánh nữ F ustin  yêu  ầu theo sự 
mong ƣớ   ủ  Chú  Giêsu. 

Khi nói về tông đồ  ủ  Lòng Chú  Thƣơng Xót,  húng t  không 
thể không nhắ  tới  ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô. Có thể nói triều đại 
 ủ  ngài là triều đại  ủ  Lòng Chú  Thƣơng Xót. Với bầu nhiệt 
huyết sẵn  ó, ngài đã trình bày không ngơi ngh  về Lòng Chú  
Thƣơng Xót. Ngài luôn nhấn mạnh: “Thiên Chú  là Thiên Chú   ủ  
lòng thƣơng xót và trắ  ẩn, Ngƣời luôn sẵn sàng và quảng đại để 
th  thứ đồng thời giúp kẻ tội lỗi bắt đầu lại”[32]. Lòng thƣơng xót 
Chú  là  hủ đề  hính trong  á  bài giảng thuyết  ủ   ứ  Ph nxi ô, 
và đó  ũng là tiêu  huẩn  ho  á  mối tƣơng gi o với ngƣời khá . 

Chắ   hắn, h i v  thánh tông đồ  ủ  Lòng Chú  Thƣơng 
Xót,thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và thánh nữ F ustin ,  ũng 
 ó ảnh hƣởng rất nhiều trong triều đại  ủ   ứ  Ph nxi ô.  ứ  
Ph nxi ô không phải vô tình đã  họn  hiều ngày 11-4-2015 để b n 
hành tông sắ  Miseri ordi e Vultus  ông bố kh i mở Năm thánh, vì 
 hiều hôm đó là áp lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót, một sự kiện liên 
hệ đến h i v  thánh Gio n Ph olô II và F ustin . Trong tông sắ  
 ứ  Ph nxi ô đều nhắ  đến h i ngài: 

- “Chúng t  không thể quên giáo huấn sâu sắ   ủ  Thánh Giáo 
Hoàng Gio n Ph olô II gửi  ho  húng t  trong Thông điệp thứ h i 
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củ  ngài, Dives in Miseri ordi , một Thông điệp đƣợ   ông bố ngoài 
mong đợi vào thời điểm ấy, và đề tài đƣợ  đƣ  r   ũng làm nhiều 
ngƣời kinh ngạ . […] Giáo huấn  ủ  ngài vẫn  òn giá tr  và đáng để 
 húng t  họ  hỏi trong Năm Thánh này. Một lần nữ  hãy nghe ngài 
nói: “Giáo Hội  ó đƣợ  đời sống  hân thự  khi tuyên xƣng và phổ 
biến lòng thƣơng xót - thuộ  tính kỳ diệu nhất  ủ   ấng Tạo Thành 
và Cứu Chuộ  -  ũng nhƣ khi đƣ   on ngƣời đến nguồn mạ h  ủ  
lòng thƣơng xót nơi  ấng Cứu Thế, lòng thƣơng xót đƣợ  giữ gìn 
và phân phát bởi  hính Giáo Hội‟ (Th. Gioan Phaolô II, Thông 
điệpDives in Misericordia, 13)”[33]. 

- “Chúng t  đặ  biệt nghĩ tới ngƣời tông đồ vĩ đại  ủ  lòng 
thƣơng xót, thánh nữ F ustin  Kow lsk . Thánh nữ đƣợ  mời gọi 
bƣớ  vào tận nơi sâu thẳm  ủ  Lòng Chú  Xót Thƣơng, xin Thánh 
nữ  huyển  ầu và giúp  húng t  luôn sống và bƣớ  đi trong tình 
thƣơng th  thứ  ủ  Thiên Chú ,  ũng nhƣ trong niềm tín thá  kiên 
vững vào tình yêu  ủ  Ngài”[34]. 

Có thể nói đƣợ  rằng việ  sùng kính Lòng Chú  Thƣơng Xót đ ng 
m ng lại nhiều kết quả tí h  ự  trong đời sống  ủ  ngƣời tín hữu. 
Phong trào tôn kính Lòng Chú  Thƣơng Xót hiện n y đƣợ  phổ biến 
trong nhiều quố  gi  trên khắp thế giới.  ặ  biệt qu  sự dấn thân 
hoạt động  ủ  hàng triệu thành viên trong tổ  hứ  "Tông đồ Lòng 
Chú  Thƣơng Xót" gồm  á  linh mụ , tu sĩ và giáo dân, phong trào 
đã lớn mạnh ngoài sự mong đợi. Phong trào không  h  phát triển về 
 on số, điều qu n trọng là  á  thành viên  ủ  phong trào nỗ lự  
thự  thi điều mà Thánh nữ để lại:   nh tân đời sống, siêng năng 
lãnh nhận  á  bí tí h, nhất là bí tí h Hò  giải và Thánh Thể, siêng 
năng  ầu nguyện với  huỗi lòng thƣơng xót để  ầu nguyện  á h 
đặ  biệt  ho kẻ  ó tội ăn năn trở lại. 

(Còn tiếp) 

[29] Nguồn: https://www.ewtn.com/Devotionals/mercy/novena.htm 

[30] Thánh Giáo Hoàng Gio n Ph olô II, Bài giảng tại đền thờ Mer iful Love, ở 

Collevalenza, Italy vào ngày 22-11-1981. 

[31] Thánh Giáo Hoàng Gio n Ph olô II, Thông điệp Dives in miseri ordi , số 15. 

[32]  ứ  Ph nxi ô, Bài giảng đầu tiên tại nguyện đƣờng thánh Ann , Rom  , ngày 

17-3-2013. 

[33]  ứ  Ph nxi ô, Tông sắ  Miseri ordi e Vultus, số 11. 

[34]  ứ  Ph nxi ô, Tông sắ  Miseri ordi e Vultus, số 24. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_edn11
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

 

 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

(Tiếp theo và hết 

 

Gi  đìn  đ ợc Giáo  ội 
t ôn  truyền  n cứu rỗi và 
t  m dự vào sứ mạn  t ôn  
truyền  n cứu rỗi củ  Hội 
Thánh 

 ƣợ  Mẹ 
Giáo hội sinh 
r  trong ơn 
gọi Kitô hữu, 
giáo dụ , xây 
dựng,  ủng 
 ố, thánh hó  
bằng  á h 
lo n báo Lời 
Chú , mặ  khải  ho gi  đình Kitô 
hữu  hân tính  ủ  mình, bằng 
việ   ử hành  á  bí tí h, đến 
phiên mình, gi  đình Kitô hữu 
 ũng đƣợ   hi  sẻ sứ mạng 
thông truyền ơn  ứu rỗi đặ  biệt 
 ủ  Hội thánh, qu  ơn  ủ  Bí 
tích Hôn phối trong bậ  sống và 
trong lãnh vự   ủ  họ, đƣợ  mời 
gọi thông truyền  ho  nh  h  em 
mình tình yêu  ủ   ứ  Kitô, và 
nhƣ thế, họ trở nên một  ộng 
đồng thông truyền ơn  ứu rỗi 
đến  ho ngƣời khá . 

Thật vậy, gi  đình Kitô hữu 
đƣợ  mời gọi góp phần tí h  ự  

và riêng biệt  ủ  mình vào  uộ  
sống và sứ mạng  ủ  Hội Thánh 
khi lãnh nhận Bí tí h Th nh tẩy, 
đƣợ  th m dự vào sứ vụ ngôn 
sứ, tƣ tế và vƣơng đế  ủ   ứ  

Kitô và  ủ  Hội 
Thánh Ngài. 
Chính tình yêu 
và sự sống kết 
thành tâm điểm 
 ho sứ mạng 
 ứu độ  ủ  gi  
đình Kitô hữu 
trong Hội Thánh 

và vì Hội Thánh. 

Trƣớ  hết, gi  đình Kitô hữu 
thự  hiện sứ vụ ngôn sứ  ủ  
mình bằng  á h đọ , suy niệm 
và đón nhận Lời Thiên Chú , đặ  
biệt trong đời sống hôn nhân và 
gi  đình, để  ó thể trở nên 
 hứng nhân  ho Chú  trong môi 
trƣờng sống  ủ  mình trƣớ  hết 
đối với  hính gi  đình  ủ  mình, 
vợ/ hồng,  on  ái bằng  á h làm 
 ho môi trƣờng sống  ủ  mình 
thấm nhập sứ điệp Tin Mừng 
yêu thƣơng, nhận r  khuôn mặt 
yêu thƣơng  ủ  Thiên Chú  qua 
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mọi biến  ố, thử thá h  ủ   uộ  
sống hằng ngày. 

Kế đến, gi  đình thự  hiện sứ 
vụ tƣ tế cộng đồng  ủ  mình 
qu  việ  đọ  kinh  ầu nguyện  á 
nhân, gi  đình và  ộng đoàn, 
th m dự thánh lễ và dâng lễ vật 
 ủ   hính họ qu  việ   hu toàn 
sứ mạng  ủ  ngƣời sống bậ  
hôn nhân và gi  đình  ủ  mình 
trƣớ  hết trong việ  sống tròn 
 á  bổn phận  ủ  vợ  hồng và 
 on  ái, sống trọn đạo vợ  hồng, 
 h  mẹ và  on  ái, qu   á  
 hứng từ đời sống thánh thiện, 
và đứ  ái hữu hiệu trong việ  
đón nhận, dâng hiến và hy sinh 
nhờ ơn lãnh nhận đƣợ  qu   á  
bí tích, nhờ đó tất  ả đời sống 
 ủ  họ thấm nhuần đứ  tin, đứ  
 ậy, đứ  mến, ngày  àng tiến tới 
sự trọn lành riêng biệt  ủ  họ và 
sự thánh hó  lẫn nh u,  ùng 
nh u góp phần tôn vinh Thiên 
Chúa qu  những thự  tại hằng 
ngày  ủ  đời sống hôn nhân và 
gi  đình.  

Cuối  ùng, gi  đình Kitô hữu 
thự  hiện sứ vụ vƣơng đế  ủ  
mình trong  hứng tá sự phụ  vụ 
âm thâm, hy sinh quên mình, 
trƣớ  tiên đối với  hính gi  đình 
 ủ  mình vợ/ hồng,  h  mẹ/ on 
cái, noi gƣơng  ứ  Giêsu,  ấng 
đã  họn  hỗ thấp nhất, cúi mình 
xuống rử   hân  ho  á  môn đệ 
và trở nên giá  ứu  huộ   ho 

mọi ngƣời, qu  những thự  tại 
 ụ thể  ủ  đời sống phù hợp với 
giới răn mới về tình yêu.  

B  sứ vụ trên đây  ủ  gi  đình 
Kitô hữu đƣợ  thự  hiện trƣớ  
hết giữ  đôi bạn và gi  đình  ủ  
họ, rồi kế tiếp mở rộng r  với 
 ộng đoàn giáo xứ, với Giáo hội, 
những ngƣời  hi  sẻ  ùng đứ  
tin, và ng y  ả với  ộng đồng 
nhân loại nói  hung, những 
ngƣời không  ùng niềm tin tôn 
giáo với mình. 

Gi  đình là nơi Chú  hiện diện, 
vì trong gi  đình, Lời Chú  đƣợ  
 ông bố, lắng nghe, việ  thờ 
phƣợng Chú  đƣợ   ử hành qua 
 ầu nguyện, tình yêu và lòng 
thƣơng xót  ủ  Chú  đƣợ  thể 
hiện qu  những  hứng tá sống 
động giữ  vợ  hồng,  h  mẹ và 
con cái. 

Gi  đìn  đ ợc Giáo  ội  un 
đ c  n  ọi và là v ờn   m 
 n  ọi 

 ƣợ  Giáo hội kêu mời đáp trả 
lại lời mời gọi  ủ   ứ  Kitô, gi  
đình đến lƣợt mình, trở thành 
vƣờn ƣơm ơn gọi. Quả vậy, 
không  ó gi  đình, không thể  ó 
ơn gọi thánh hiến. Không  ó gi  
đình tốt lành, không thể  ó ơn 
gọi ng y lành. Không  ó những 
giá tr  nhân bản đƣợ  vun trồng, 
hình thành trong gi  đình, không 
thể  ó những linh mụ  tu sĩ 
đúng nghĩ , mà  h   ó những 
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linh mụ , tu sĩ sinh non thiếu 
tháng, khập khiễng. Gi  đình là 
trƣờng họ  đầu tiên về đời sống 
Kitô giáo, và là một trƣờng họ  
phát triển nhân tính. Chính trong 
gi  đình, ngƣời t  họ  biết làm 
việ  với sự nhẫn nại và vui thí h, 
họ  biết tình bá  ái huynh đệ, sự 
quảng đại th  thứ, nhất là sự 
phụng thờ Thiên Chú  qu  kinh 
nguyện và hy lễ đời sống. 

Chính vì thế,  h  mẹ phải là 
những ngƣời đầu tiên dùng 
gƣơng lành và lời nói mà truyền 
dạy đứ  tin  ho  on  ái, khơi dậy 
và  ổ võ ơn gọi  ủ   on  ái mình 
và đặ  biệt  hăm só  đến ơn gọi 
linh mụ  tu sĩ. 

Gi  đìn  đ ợc Giáo  ội  iới 
t iệu k uôn mẫu Gi  đìn  
C    B  N ôi và là p ản án  
củ  k uôn mẫu đ  c o c ín  
Giáo  ội. 

 ƣợ  Giáo hội giới thiệu  ho 
mình khuôn mẫu tuyệt vời  ủ  
Gi  đình Chúa B  Ngôi, đến lƣợt 
mình gi  đình trở thành phản 
ánh  ủ  khuôn mẫu đó  ho Giáo 
hội. Vì gi  đình  hính là phản 
ánh và biểu trƣng  ủ  B  Ngôi, 
gi  đình đầu tiên, tổ ấm yêu 
thƣơng vĩnh hằng, gi  đình  ủ  
 á  gi  đình, là một  ộng đoàn 
yêu thƣơng, là ho  trái  ủ  tình 
yêu mà mỗi ngƣời trong đó đến 
với nhau và trao cho nhau tình 
yêu, phát sinh sự sống. Giáo hội 

 h   ó lý do tồn tại khi Giáo hội 
thự  sự là một đại gi  đình, một 
 ộng đoàn yêu thƣơng trong đó 
mỗi ngƣời đều đƣợ  nối kết 
bằng tình yêu, là dấu  h   ủ  gi  
đình mới mà  ứ  Giêsu đến 
trong thế gi n để thiết lập.  

Gi  đìn  đ ợc  ìn  t àn  
bởi Giáo  ội,   p p ần xây 
dựn  Giáo  ội 

 ƣợ  sinh r  trong Giáo hội, 
trở nên nhiệm thể  ủ   ứ  Kitô, 
thành phần  ủ  Giáo hội, gi  
đình đến phiên mình đƣợ  mời 
gọi góp phần vào việ  hình 
thành, phát triển Giáo hội đặ  
biệt trong đơn v  giáo xứ bằng 
việ  đóng góp  ông sứ , vật 
 hất, nhân lự   ho giáo xứ và 
qu  việ  th m gi  vào b  sứ vụ 
tiên tri, tƣ tế, và mụ  tử qu   á  
hoạt động phụng vụ, dạy giáo 
lý, mụ  vụ,   i quản và điều 
hành và  á  hoạt động  ủ  giáo 
xứ. 

Gi  đìn  đ ợc Giáo  ội 
t án   iến và   p p ần 
t án      Giáo  ội 

 ƣợ  tái sinh, gi  nhập vào 
Hội Thánh, đƣợ  đón nhận, 
đƣợ  nuôi dƣỡng và thánh hóa 
bằng Lời Chú  và  á  bí tí h lãnh 
nhận trong Giáo hội, và đƣợ  
 ủng  ố đứ  tin bằng  á   hứng 
tá thánh thiện  ủ  Giáo hội,  ủ  
giáo xứ và  ộng đoàn tu trì, 
đƣợ  hƣởng nhờ lời  ầu nguyện, 
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bầu khí thánh thiện đạo đứ  qu  
lời kinh, tiếng hát, suy niệm 
 hầu thánh thể, tĩnh tâm trong 
giáo xứ, đến lƣợt mình  á  gi  
đình đƣợ  mời gọi thánh hó  
giáo xứ, Giáo hội bằng việ  
trung thành sống Lời Chú , bằng 
những  hứng tá về đứ  tin, đứ  
 ậy và đứ  mến. 

Gi  đìn  đ ợc Giáo  ội 
 iáo  uấn và p ổ biến  iáo 
 uấn củ  Giáo  ội 

 ƣợ  Giáo hội giáo huấn và 
hƣớng dẫn sống theo Lời Chú  
và giáo huấn  ủ  Hội thánh là 
thầy qu  việ  giảng trong thánh 
lễ, trong  á  lớp  huẩn b  lãnh 
nhận  á  bí tí h,  á  lớp giáo lý, 
 ũng nhƣ tĩnh tâm, thƣờng 
huấn,  á  khó  đò  tạo, huấn 
luyện bồi dƣỡng, và đến lƣợt 
mình gi  đình đƣợ  mời gọi 
thông truyền Giáo lý  ủ  Chú  
Kitô, phổ biến giáo huấn  ủ  
Giáo hội trong  hính gi  đình và 
 ho mọi ngƣời xung qu nh. 

Gi  đìn  đ ợc Giáo  ội 
c ăm s c và c ăm s c Giáo 
 ội 

Gi  đình đón nhận sự qu n 
tâm  hăm só  mụ  vụ  ũng nhƣ 
sự nâng đỡ, khuyên bảo, ủi  n 
từ giáo xứ, đặ  biệt trong những 
sự kiện qu n trọng hoặ  trong 
những ngh  h  ảnh  ủ   uộ  đời 
và đồng thời  ũng  hăm só  
 hính Giáo hội mình, trƣớ  tiên 

cho chính các thành viên  ủ  gi  
đình mình và  ho mọi ngƣời 
xung qu nh đặ  biệt trong đơn 
v  giáo xứ  ủ  mình. 

Gi  đìn  đến với C    
n  n  qu  Giáo  ội và cũn  
là con đ ờn  và là cùn  đíc  
củ  Giáo  ội 

Chính Giáo hội với tƣ  á h là 
Mẹ và là Thầy, đƣ   á  gi  đình 
đến với  ứ  Giêsu,  ấng là 
 ƣờng là Sự thật và là Sự sống, 
nhƣ hình ảnh  á  bà mẹ đƣ   on 
 ái  ủ  mình đến với Chú  Giêsu 
để ngƣời đặt t y  hú  lành  ho 
chúng. Con ngƣời, gi  đình 
 hính là  on đƣờng  ủ  Giáo hội 
(Thánh Gioan Phaolô II)  vì: 

Thiên Chú  đến trần gi n để 
xây dựng một đại gi  mình mới, 
không dự  vào huyết thống, mà 
dự  vào việ   ùng  hi  sẻ, thự  
hiện thánh ý Ch  trên trời, khởi 
đầu từ  á  môn đệ đầu tiên và 
mở rộng r  dần khắp xứ 
P lestine, r  khỏi biên giới quê 
hƣơng  ủ  Ngƣời, đặ  biệt với 
Phaolô, với sự tiếp nối  ủ   á  
môn đệ đến với mọi quố  gi  và 
dân tộ .  

Thiên Chúa Ba Ngôi là Gia 
đìn  củ  mọi  i  đìn  

Ba Ngôi Thiên Chúa-Cha, Con 
và Thánh Thần- là khuôn mẫu 
 ủ  mọi gi  đình, là tổ ấm yêu 
thƣơng, là  ộng đồng hiệp thông 
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ngôi v , là nơi diễn r  không 
ngừng sự tr o đổi tình yêu, đón 
nhận, tr o b n,  hấp nhận và 
hiệp nhất. Không  ó gi  đình B  
Ngôi, không  ó gi  đình trên 
trần gi n, không  ó giáo xứ, 
không  ó Giáo hội. 

Gi  đình và Giáo hội đƣợ  tạo 
nên từ  hính Gi  đình B  Ngôi, 
đƣợ   oi là khuôn mẫu, là gợi 
hứng là quy  hiếu. Vì thế  ả gi  
đình nhỏ và đại gi  đình, là Giáo 
hội đều phải lấy gi  đinh Ba 
Ngôi làm khuôn mẫu,  ảm hứng 
và trở nên dấu  h   ủ  gi  đình 
đó. 

T án   i  là biểu t ợn  
 oàn  ảo củ  Gi  đìn  C    
Ba Ngôi 

Thánh gia-Giuse, Maria và 
Giêsu- hính là phản  hiếu hoàn 
hảo nhất  ủ  Gi  đình Chú  B  
Ngôi trên trần gi n, trong đó 
mỗi ngƣời sống đúng đạo làm 
 hồng/ h , vợ/mẹ và làm  on 
trong một sự quên mình, hiến 
thân và tr o b n, nơi đó Ngôi 
Lời nhập thể đã sống suốt b  
mƣơi năm trong sự âm thầm 
phụ  vụ và vâng lời. 

Chúng t  đ ng sống trong một 
xã hội, trong đó, những giá tr  
vật  hất thống tr  trong khi  á  
giá tr  tinh thần và truyền thống 
lại xuống  ấp b  sụp đổ, nhiều 
gi  đình đã t n vỡ và nhiều Kitô 
hữu  ũng b  biến  hất, gây nên 

biết b o gƣơng xấu, ảnh hƣởng 
đến Giáo hội và xã hội, vì thế 
những  hứng tá tốt lành  ủ   á  
thành phần trong đại gi  đình 
Giáo hội nói  hung và mỗi gi  
đình Kitô hữu nói riêng sẽ trở 
nên nhƣ những ti  sáng, nhƣ 
men muối, hạt men m ng lại 
niềm hy vọng trƣớ  hết  ho 
những ngƣời  hi  sẻ  ùng niềm 
tin với mình, và  ho  ộng đồng 
nhân loại nói  hung, “Giữ  một 
thế hệ ng ng trái và tà vạy,  nh 
em phải  hiếu rạng nhƣ đuố  
sáng trên thế gi n” (Pl 2, 15). 

Lạy Chú ,  húng  on đ ng 
sống trong một xã hội đầy dẫy 
những bóng tối, tiêu  ự  do ảnh 
hƣởng nền văn hó  sự  hết gieo 
rắ  thảm họ   ho biết b o gi  
đình và tấn  ông Giáo hội, xin 
 ho  húng  on biết lấy Thánh 
Gia Nadarét làm khuôn mẫu  ho 
gi  đình nhỏ và đại gi  đình Giáo 
hội  ủ   húng  on để nhờ đó 
 húng  on thự  sự trở nên tổ ấm 
yêu thƣơng hiệp nhất, những 
 hứng nhân sống động  ủ  Tin 
Mừng để góp phần hiện thứ  
hó  mong muốn  ủ  Chú  xây 
dựng một đại gi  đình mới, một 
 ộng đồng yêu thƣơng và hiệp 
nhất mà trong đó mọi ngƣời 
thự  sự trở nên  nh em với nh u 
 ó  ùng một Ch  trên trời. 
Amen. 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 
 

Lm P  nxicô   viê N ô Tôn Huấn 

 

Giáo Hội  ủ  Chú  Kitô, xây trên nền tảng  á  Tông  ồ, b o gồm 
những thành phần s u đây: 

   HÀNG GIÁO PHẨM (H er  hy) đứng đầu là  ứ  Thánh Ch , 
 ũng là Giám Mụ  Rôm  với trá h nhiệm lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ 
với sự hiệp thông, vâng phụ   ủ  hàng Giám Mụ  (College of 
Bishops) là những v  kế nghiệp  á  Tông  ồ trong sứ m ng r o 
giảng, dạy dỗ và   i quản. 

   HÀNG GIÁO SĨ (Clergy) tứ  những ngƣời đƣợ  tuyển  họn để 
lãnh  á   hứ  thánh nhƣ phó tế, linh mụ  và giám mụ  để phụ  vụ 
 ho Dân Chú  đƣợ  tr o phó  ho  á  ngài  oi só  về mặt thiêng 
liêng. 

   TU SĨ (Religious, men and women consecrated) là những ngƣời 
đƣợ   họn để sống b  lời khuyên  ủ  Phú  Âm là khó nghèo, vâng 
phụ  và khiết t nh ( h stity). N m tu sĩ  ó thể họ  và lãnh nhận  á  
 hứ  thánh nhƣ hàng giáo sĩ. 

   GIÁO DÂN (l ity) là thành phẩn Dân Chú  đƣợ  hiểu là “tất cả 
n ữn  Kitô  ữu k ôn  c  c ức t án  hoặ  bậc tu trì đ ợc 
Giáo Hội côn  n ận” (LG. số 31).  ây là thành phần Dân Chú  
đông đảo nhất trong Giáo Hội. Do đó, giáo dân  ó v i trò rất qu n 
trọng trong Hội Thánh do Chú  Giêsu thiết lập để tiếp tụ  Sứ Vụ 
 ủ  Ngƣời trên trần thế  ho đến thời s u hết. 

Công  ồng đã dành trọn Chƣơng IV  ủ  Hiến Chế tín lý Lumen 
Gentium để nhấn mạnh về v i trò và trá h nhiệm  ủ  giáo dân 
trong Giáo Hội ngày n y. Theo đó, giáo dân, nhờ Bí Tí h Rử  Tội, 
đuợ  th m dự vào  á  sứ vụ tƣ tế, ngôn sứ và vƣơng đế  ủ  Chú  
Kitô, nhƣng với “ á h thứ  riêng  ủ  họ”. Nghĩ  là, họ đƣợ  th m 
dự và thi hành theo  á h thứ  s u đây: 

1. Sứ vụ t  tế (priestly ministry): 
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Công  ồng nói rõ: Chứ  tƣ tế  hung  ủ  giáo dân (Common 
priesthood of the F ithful) và  hứ  tƣ tế thừ  tá  h y phẩm trật 
(ministeri l or hier  hi  l priesthood)  ủ  hàng giáo sĩ “khác nhau 
k ôn  c ỉ về cấp bậc và c n về yếu tín ” nữ , mặ  dù  ùng 
th m dự vào Chứ  Tƣ Tế duy nhất  ủ  Chú  Kitô (x LG số 10). 

Linh mụ , Giám mụ  là những ngƣời lãnh Chứ  Thánh (Holy 
Orders) để th y mặt Chú  Kitô  ử hành  á  bí tí h, đặ  biệt là dâng 
Thánh lễ Tạ ơn (Eu h rist) hàng ngày dâng lên Chú  Ch  để  ảm 
tạ và xin ơn th  thứ  ho kẻ  ó tội, xin ơn lành  ho ngƣời  òn sống 
và giải thoát  ho  á  linh hồn  òn đ ng ở nơi Luyện tội. Giáo dân, 
ngƣợ  lại, đƣợ  mời gọi dâng  hính đời sống  hứng tá  ủ  mình 
trong  á  môi trƣờng sống và làm việ   ùng mọi niềm vui, nỗi 
buồn, việ  bá  ái, hy sinh,  ầu nguyện lên Thiên Chú  trong tinh 
thần hiệp thông với khổ nạn  ủ  Chú  Kitô một lần dâng hy tế lên 
Chú  Ch  trên thập giá năm xƣ  và  òn đ ng tiếp tụ  dâng hy tế 
này  á h bí nhiệm qu  thừ  tá  vụ  ủ  Giáo Hội,  ụ thể là qu  thừ  
tá  vụ  ủ  những v  đƣợ  tấn phong làm tƣ tế thừ  tá  nhƣ linh 
mụ  và Giám mụ . Nhƣ vậy, tuy  ùng th m dự vào Chứ  Tƣ Tế  ủ  
Chú  Kitô, nhƣng  á h thứ  và bản  hất hoàn toàn khá  với v i trò 
tƣ tế  ủ  Linh Mụ  và Giám Mụ . 

Cụ thể, khi th m dự Thánh Lễ tạ ơn (Eu h rist), giáo dân không 
đƣợ  phép đọ   hung kinh nguyện nào, đặ  biệt là Kinh Nguyện 
Thánh Thể (Eu h risti  pr yers)  ùng với  hủ tế, ( elebr nt) hoặ  
giơ t y trên lễ vật  ùng với Chủ tế và  á  v  đồng tế ( on elebr nt), 
dù đƣợ  mời đứng vây qu nh Bàn thánh. Ng y  ả Phó tế  ũng 
không đƣợ  phép làm việ  này hoặ  đọ   hung  á  kinh Tiền tụng 
và Kinh nguyện Thánh Thể  ùng với Chủ tế, và phải quì gối khi Chủ 
tế bắt đầu đọ  Kinh nguyện Thánh thể (Tạ Ơn) để phân biệt rõ v i 
trò tƣ tế  ủ   hủ tế (và đồng tế nếu  ó) với nhiệm vụ phụ giúp Bàn 
Thánh  ủ  Phó tế. 

Về việ  tôn kính Phép Thánh thể, giáo dân không đƣợ  phép tự ý 
lấy Mình Thánh Chú  trong Nhà tạm (T bern  le), hoặ  trên Bàn 
Thờ để rƣớ  lấy, h y m ng  ho ngƣời khá , trừ trƣờng hợp đƣợ  
Giám Mụ  tr o  ho nhiệm vụ làm thừ  tá  viên thánh thể 
(Extr ordin ry minister of Holy  ommunion) để phụ giúp tr o Mình 
Thánh trong Thánh Lễ h y m ng  ho ngƣời đ u ốm ở tƣ gi  hoặ  
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bệnh viện. Trong nhiệm vụ đặ  biệt này, giáo dân phải hết sứ  tỏ 
lòng tôn kính đối với Chú  Giêsu hiện diện thật sự trong Phép 
Thánh Thể. Cụ thể, phải mặ  y phụ  xứng đáng và m ng Mình 
Thánh trong hộp đứng riêng (Pix) và đeo qu nh  ổ khi đi r  ngoài. 
Không đƣợ  bỏ hộp đựng Mình Thánh này  hung với  á  vật dụng 
khá  trong ví sá h t y, giỏ đi  hợ hoặ  hộp để đồ trong xe. Cũng 
phải m ng Mình Thánh đến ng y  ho ngƣời muốn lãnh nhận, không 
thể m ng về nhà hoặ  đi đây đó làm việ  riêng trƣớ  khi tr o  ho 
bệnh nhân. Mình Thánh  òn dƣ, phải đem về đặt lại trong Nhà 
Tạm, không đƣợ  phép  ất giữ ở nhà h y trong xe qu  đêm, trừ 
trƣờng hợp bất khả kháng không thể đến nhà thờ để trả lại trong 
ngày. 

(Còn tiếp) 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐGH PHAN ICÔ – NĂM 2017 
 

THÁNG GIÊNG 

    in Ơn Hiệp N ất Kitô Giáo - Để tất cả mọi Kitô  ữu đ ợc 
trun  t àn  với  iáo  uấn củ  C   , bằn  nỗ lực cầu 
n uyện và bác ái  uyn  đệ, n ờ đ  p ục  ồi mối  iệp t ôn  
củ  Giáo Hội, cũn  n   bằn  việc  ợp tác  ầu đối đầu với 

các t ác  đố mà n ân loại đ n   ặp p ải. 

    

   Tài liệu Học tập L n  C    T   n    t rất mon  sự đ n  
  p về bài vở và sự  i p đỡ củ  các n à  ảo tâm. Mọi t   
từ, bài vở xin vui l n   ởi tr ớc n ày 15  àn  t án  t eo 
đị  c ỉ em il: longthuongxotgp@yahoo.com 

 in dùn  c ữ Unicode. 

 

Quý vị c  n u cầu  iệp t ôn  cầu n uyện, xin em il về 
longthuongxotgp@yahoo.com để cộn  đoàn cùn   iệp 

t ôn  cầu n uyện. 

 

mailto:longthuongxotgp@yahoo.com
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 

 

 

Một tron  n ữn  n uy c  rất dễ  ặp tron  dịp Tết là n ộ 
độc t ực p ẩm. D ới đây là một số l u ý  i p p  n  trán  
tìn  trạn  này và các  xử trí n ộ độc t ực p ẩm. 

Ngộ độ  thự  phẩm xảy r  khi ngƣời bệnh ăn hoặ  uống phải 
thự  phẩm nhiễm độ , thự  phẩm ôi thiu, thự  phẩm  hế biến 
không sạ h,… hoặ   ũng  ó thể do  hế độ ăn uống thiếu kho  họ , 
ăn quá nhiều hoặ  ăn thứ  ăn  hứ  nhiều gi  v  tổng hợp… 

Ngộ độ  thự  phẩm không dừng lại ở  á  triệu  hứng khó  h u 
nhƣ tiêu  hảy, nôn mử , bệnh  òn  ó thể nguy hại đến tính mạng 
nếu không đƣợ   ấp  ứu k p thời. Ngƣời bệnh do tiêu  hảy và nôn 
nhiều dẫn tới mất nƣớ  và rối loạn  hất điện giải, tử vong xảy r  
khi  ơ thể không đƣợ  bổ sung dung d  h nƣớ  điện giải k p thời. 

Ngoài những nguyên tắ   họn thự  phẩm đảm bảo  hất lƣợng 
vào d p Tết, những lƣu ý dƣới đây sẽ giúp bảo vệ tốt nhất sứ  khỏe 
và hệ tiêu hó  trong d p Tết, phòng ngừ  ngộ độ  thự  phẩm và rối 
loạn tiêu hó . 

Bảo quản t ực p ẩm đ n  các  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Học các  bảo quản t ực p ẩm đ n  các  
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Ngộ độ  thự  phẩm  ó thể do nhiều nguyên nhân, không  h  do 
nguồn gố  thứ  ăn không đảm bảo, mà ng y  ả trong mỗi gi  đình, 
nếu bảo quản thự  phẩm không đúng  á h  ũng  ó thể gây r  tình 
trạng ngộ độ . 

Từ lâu, trong mỗi gi  đình Việt, tí h trữ thứ  ăn trong những 
ngày Tết đã trở thành thói quen nhằm  ó thể liên ho n bạn bè, gi  
đình xum họp,… tuy nhiên do số lƣợng thự  phẩm tí h trữ lớn nên 
rất  ó thể b  hƣ hỏng khi để quá lâu. 

Thêm vào đó, việ  để  hung thự  phẩm tƣơi sống và thự  phẩm 
đã  hế biến trong tủ lạnh mà không bảo quản kỹ  ó thể gây hỏng 
thự  phẩm. 

Nhƣ vậy việ  phòng ngừ  ngộ độ  thự  phẩm trong những ngày 
Tết không loại trừ khâu bảo quản thự  phẩm. 

Đảm bảo ăn c ín uốn  sôi 

Vào mỗi d p Tết, đặ  biệt với khí hậu ở khu vự  miền bắ  thƣờng 
ẩm ƣớt, đây là nguyên nhân làm tăng khả năng nhiễm  úm với 
nguồn thự  phẩm từ gi   ầm. Do vậy, phòng ngừ  ngộ độ  thự  
phẩm  ần đảm bảo thự  hiện ăn  hín uống sôi, đặ  biệt với th t gi  
 ầm. 

Cân bằn  din  d ỡn  và k ôn  bỏ bữ  sán  

Cá  món ăn  ổ truyền trong ngày Tết  ủ  ngƣời Việt nhƣ bánh 
 hƣng, bánh tét, th t đông,…  hứ  hàm lƣợng  hất béo   o, ăn 
nhiều những thự  phẩm này  ó thể làm tăng nguy  ơ béo phì, tăng 
 holesterol trong máu… đồng thời  ũng là một trong  á  thủ phạm 
 ủ   hứng khó tiêu, rối loạn tiêu hó . Vì vậy,  ần  hú ý  ân bằng 
 á  thành phần dinh dƣỡng trong mỗi bữ  ăn. Nên bổ sung  hất xơ 
 ó trong r u x nh,  á  vit min trong ho  quả,… 

Bên  ạnh đó, bữ  sáng là bữ  ăn qu n trọng nhất trong ngày, 
giúp đảm bảo năng lƣợng hoạt động  ho  ơ thể. Do đó,  á  gi  
đình không nên bỏ qu  bữ  ăn qu n trọng này. 

 ử trí n   t ế nào k i bị n ộ độc t ực p ẩm? 

Ngộ độ  thự  phẩm không  h  gây triệu  hứng đ u bụng, tiêu 
 hảy thậm  hí bệnh  òn dẫn tới rối loạn  hất điện giải, nặng nhất 
 ó thể gây tử vong  ho ngƣời bệnh. Vì vậy, khi phát hiện  á  triệu 
 hứng bất thƣờng s u khi ăn hoặ  uống một loại thứ  ăn nào đó 
nhƣ buồn nôn, nôn, tiêu  hảy, đ u bụng quằn quại, nhứ  đầu,  ó 
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thể sốt hoặ  không... xảy r  vài phút, vài giờ, thậm  hí một ngày 
s u khi ăn  ần phải  ó phƣơng án xử trí k p thời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bổ sun  n ớc và các c ất điện  iải rất cần t iết với n  ời bị n ộ độc t ực p ẩm 

 

Khi b  ngộ độ  thự  phẩm,  á   á h sơ  ứu thông dụng nhất khi 
ngƣời bệnh  òn t nh táo là để ngƣời bệnh ngh  ngơi, uống nhiều 
nƣớ , dùng một số  á h gây nôn để ngƣời bệnh nôn đƣợ . S u khi 
đã nôn hết, ngƣời bệnh  ần đƣợ  ngh  ngơi và uống điện giải để 
 ân bằng nƣớ   ho  ơ thể,  hống mất nƣớ , đồng thời giúp trung 
hò   hất độ  trong  ơ thể giúp hạn  hế tá  hại mà độ  tố m ng lại. 

Bên  ạnh đó,  ần thƣờng xuyên theo dõi nh p tim, hô hấp…  ủ  
ngƣời bệnh, để  ó thể  ấp  ứu k p thời khi  ần thiết.  ặ  biệt 
những trƣờng hợp nặng gây khó thở, tím tái,  o giật, trụy mạ h, 
ngƣng thở, thậm  hí là hôn mê… 

Lƣu ý:  h  nên tiến hành gây nôn với bệnh nhân  òn t nh, với 
trƣờng hợp hôn mê tuyệt đối không nên gây nôn vì  ó thể gây sặ  
thứ  ăn và  ó thể gây tắt thở. 

Cần t iết t ăm k ám tại các c  sở y tế 

Những trƣờng hợp b  ngộ độ  thự  phẩm s u khi sơ  ứu  ơ bản 
nên đƣ  ngƣời bệnh đến  á   ơ sở y tế để  ó biện pháp xử trí thích 
hợp, tránh hệ lụy  ho hệ tiêu hó  và  ơ thể. Những trƣờng hợp đặ  
biệt  ần đƣợ  nh nh  hóng đƣ  đi  ấp  ứu tí h  ự  tại  á   ơ sở y 
tế  ó đủ năng lự  thự  hiện. 

(st)  
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 Giải đáp thắ  mắ  

      Giáo dân  ó bổn phận và trá h nhiệm gì trong Giáo hội 

 Phòng mạ h miễn phí 
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