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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 
 

 

Lm Ernest N uyễn Văn H ởn  

(tiếp theo và hết) 

 

   Việc r o  iản  Tin mừn  rất qu n trọn  đối với kitô  ữu, 
vậy t ì t eo    n  C    Giêsu, các kitô  ữu r o  iản  Tin 
mừn  c o  i, đối t ợn  để c  n  t  r o  iản  Tin mừn  là 
n ữn  n  ời nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng này  húng t  tiếp tụ  suy nghĩ về truyền giáo dự  trên 
Lời Chú  (Lc 4, 18a): “Thánh thần Chú  ngự trên tôi, s i tôi đi r o 
giảng Tin mừng  ho ngƣời nghèo khó”. Câu trên mời gọi  húng t , 
theo gƣơng Chú  Giêsu, r o giảng Tin mừng  ho ngƣời nghèo khó. 
Vậy  i là ngƣời nghèo? 
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 ây là  âu hỏi không dễ trả lời. Theo tự điển Việt-Việt (Vietgle) 
thì nghèo khó là: 

- vật  hất thiếu thốn. Thí dụ: phận nghèo thì tới  hỗ mô  ũng 
nghèo (tụ  ngữ) 

- thiếu về mặt nào đó. Thí dụ: bài viết nghèo ý tƣởng 

Suy nghĩ thông thƣờng trong đời sống,  húng t  thƣờng hiểu 
nghèo theo nghĩ  thứ nhất. Những ngƣời nghèo,  húng t  thƣờng 
hiểu trƣớ  tiên là nghèo về  ủ   ải vật  hất. Những ngƣời xin giúp 
đỡ,  húng t  thƣờng hiểu họ thiếu thốn về  ủ   ải vật  hất: nhà 
 ử  rá h nát h y không nhà; đ u bệnh mà không  ó h y thiếu 
thuố  men h y phƣơng tiện  hữ  tr ; trẻ em thiếu họ … Giúp đỡ 
 ho ngƣời nghèo,  húng t  thƣờng nhắm tới những ngƣời đó, giúp 
 ho họ  ái ăn,  ái mặ . Chính vì thế mà  húng t  thƣờng  oi ngƣời 
 ó nhà  ử  s ng trọng, đi xe hơi, ở nhà lầu,  on  ái họ  hành đến 
nơi đến  hốn… là những ngƣời đầy đủ, không  ần gì nữ . 

Có vẻ tƣơng tự nhƣ vậy, truyền giáo thƣờng đƣợ  hiểu là đến 
những nơi  òn rất khó khăn, vùng sâu vùng x , đời sống phải phấn 
đấu nhiều về kinh tế nên việ  đạo thƣờng lơ là. Giúp đỡ việ  truyền 
giáo  húng t  thƣờng hiểu là giúp đỡ tiền bạ , vật  hất  ho những 
nơi ấy. Chúng t  hy vọng nhờ giúp đỡ mà đời sống đạo khá hơn 
việ  đi lễ đọ  kinh  ũng khá hơn. Chúng t  thƣờng nói: Có thự  mới 
vự  đƣợ  đạo.  

Tuy vậy mệnh đề trên không phải hoàn toàn đúng. Kinh nghiệm 
 ủ   á  đoàn thể  ông giáo tiến hành  ho thấy giúp đỡ về vật  hất 
không đƣơng nhiên vự  đƣợ  đạo. Vả lại, nếu r o giảng Tin mừng 
là  h  r o giảng Tin mừng  ho những ngƣời thiếu thốn vật  hất thì 
những ngƣời thừ  tiền thừ  bạ , thừ   ủ   ải vật  hất,  húng t  
không phải r o giảng Tin mừng h y họ không  ần đến Tin mừng 
 ứu độ sao? 

Vì thế nghèo theo nghĩ  thứ 2 m ng tính phổ quát hơn: nghèo 
là thiếu về mặt nào đó. Theo nghĩ  này  i trong  húng t   ũng  ó 
thể nghèo.  

- nếu thiếu về tiền bạ  thì đó là những ngƣời nghèo tiền nghèo 
bạ  

- nếu thiếu về tình yêu thì đó là những ngƣời nghèo tình yêu 
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- nếu thiếu về văn hó  thì đó là những ngƣời nghèo văn hó  

- nếu thiếu về sự hiểu biết thì đó là những ngƣời nghèo về sự 
hiểu biết 

- nếu thiếu về chân lý thì đó là những ngƣời không biết đi tìm 
chân lý 

Và  òn nhiều  ái thiếu khác. 

Suy nghĩ nhƣ thế  húng t  thấy không  i trong  húng t   ó thể 
 ho mình là đầy đủ.  ời sống  húng t   ó khi dƣ đầy  ủ   ải vật 
 hất nhƣng lại thiếu tình yêu khi  h  biết yêu mình, thậm  hí đôi khi 
vì lo  ho lợi í h  ủ  mình mà làm hại ngƣời khá . Có những ngƣời 
giàu không muốn giúp  ho ngƣời nghèo với lý do “khi tôi nghèo 
không  i giúp đỡ nên giờ tôi giàu không giúp đỡ  i”. Tuy vậy,  ó 
những ngƣời thấy mình lú  khó về  ủ   ải thì gi  đình êm ấm, bây 
giờ đầy đủ  ả nhƣng gi  đình  huẩn b  t n rã. 

Có những ngƣời rất nghèo, đời sống thiếu thốn  ủ   ải vật  hất 
nhƣng lòng bá  ái  ó thừ . Họ luôn sống tinh thần “lá lành đùm lá 
rá h”, thậm  hí lá rá h đùm lá nát.  ó là những ngƣời lú  nào  ũng 
sẳn sàng giúp đỡ ngƣời khá , sẳn sàng  h u  ự   h u khổ đối với 
những ngƣời đ u khổ: th m gi   hƣơng trình giúp ngƣời nghèo, 
ngƣời bệnh, ngƣời khuyết tật, những  hƣơng trình từ thiện...  

Có những ngƣời rất giàu, nhà  ử  đẹp, s ng trọng nhƣng  á h 
ứng xử vẫn là  á h ứng xử  ủ  ngƣời thiếu văn hó  khi họ đối xử 
thô lỗ với những ngƣời  hung qu nh, với ngƣời dƣới quyền mình. 
Ăn uống giành giật nh u trong những bữ  buffet  hẳng hạn,  ƣời 
nói ồn ào lớn tiếng trong những nơi  ông  ộng… 

Có những ngƣời thiếu hiểu biết về  uộ  sống, thiếu hiểu biết về 
 ứu  ánh đời mình, họ sống nhƣ không  ó ngƣời  uối cùng, không 
 ó ngày r  đi vĩnh viễn: sống không lo  hi ngày m i. Ngày n y 
ngƣời t  thƣờng nói nhiều về điều này và  uộ  sống  ủ  một số 
ngƣời đi vào trong ăn  hơi trụy lạ  vì “ hơi đi kẻo muộn”, tuổi trẻ 
 h   ó một lần, thà  hết vì Sid   hẳng thà  hết đói,… Khi  húng t  
thấy phát triển nhiều nơi ăn  hơi trong xã hội,  húng t   ần thấy 
rằng ngƣời t  đ ng sống không  ho ngày m i, không vì ngƣời khá . 
Ngƣời t   ó thể làm bất  ứ điều gì thậm  hí giết ngƣời để  ung 
phụng  ho nhu  ầu ăn  hơi  ủ  mình.  ây là những ngƣời không 
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qu n tâm đến Chú  là  ùng đí h  ủ   uộ  đời, không qu n tâm đến 
 ứu  ánh đời mình.  

 ôi khi  húng t  gặp một ngƣời thiếu sự  hân thật, họ thí h nói 
dối để đạt mụ  đí h: nói dối để tìm đƣợ  việ  làm, nói dối để đƣợ  
lên  hứ , nói dối để bán đƣợ  hàng giá   o, hàng xấu nói thành 
hàng tốt, hàng giả, hàng nhái… Những ngƣời giả hình  ó lẽ  ũng 
thuộ  hạng ngƣời này.  ó là những ngƣời bên ngoài  ó vẻ đạo đứ  
nhƣng bên trong đầy xấu x , độ  á . Ngƣời t  thƣờng nói họ là 
hạng “khẩu Phật tâm xà” bên ngoài thì quyên tiền  ho ngƣời nghèo 
nhƣng thự  r  dùng tiền ấy để xây nhà  ho mình,  ho  h  mẹ,  nh 
em mình. Cuộ  sống giả dối ấy là đã giả dối luôn với Chúa: đi theo 
Chú  vì  ó miếng ăn nhƣ tông đồ Giuđ . 

Phân tí h nhƣ thế  húng t  thấy nếu r o giảng Tin mừng là r o 
giảng  ho ngƣời nghèo thì  i  ũng  ần đƣợ  r o giảng Tin mừng vì 
 i  ũng là ngƣời nghèo, ngƣời thiếu thốn:  ó lẽ  húng t   òn thiếu 
tình yêu,  ó lẽ  húng t   òn thiếu sự thật,  ó lẽ  húng t   òn thiếu 
hiểu biết về Chú ,  ó lẽ  húng t   òn  hƣ  hiểu Chú  hơn để  húng 
ta yêu mến Chú  nhiều hơn…  

Nhƣ thế để đạt đƣợ  kết quả trong việ  r o giảng Tin mừng, 
 húng t   ần phải đổi mới  á h hiểu về việ  r o giảng. Việ  trƣớ  
tiên là  húng t  phải hiểu ngƣời khá , những ngƣời  ần đƣợ  r o 
giảng Tin mừng, những ngƣời mà  húng t  muốn đem Tin mừng 
 ho họ. Từ hiểu biết ngƣời khá   húng t   ũng hiểu luôn tình trạng 
nghèo khó, thiếu thốn  ủ  họ. S u đó  húng t   ần phải khởi đi từ 
điều tốt nơi ngƣời khá  vì đó là những điều Thiên Chú  đã soi dẫn 
trong lƣơng tâm  ủ  họ. Nếu họ sống giả hình,  húng t  khơi dậy 
sự thật nơi  on tim  ủ  họ, khơi dậy sự   o  ả  ủ  sự thật. Nếu họ 
không hƣớng về  ứu  ánh  ủ  đời ngƣời,  húng t  nên hƣớng về 
phẩm giá  on ngƣời:  on ngƣời  ó giá tr    o  ả vì Thiên Chú  đã 
m ng thân phân  on ngƣời. Nếu họ thiếu tình yêu,  húng t  khơi 
dậy tình yêu  ủ  Chú  Giêsu trong tâm hồn họ… 

Tóm lại tính khẩn thiết  ủ  việ  r o giảng Tin mừng là giúp  on 
ngƣời thoát  uộ  sống tối tăm đi vào trong ánh sáng  ủ  Chú  và 
mỗi kitô hữu  húng t  là ánh s o dẫn đƣờng đƣ  ngƣời khá  đến 
với Chú . 
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CHÖA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM A

 

HƯỚNG CHIẾU CỦA ÁNH SÁNG 

   Ánh sáng  hiếu r  ngoài nó 
h y  hiếu vào trong nó? 

 ƣơng nhiên là  hiếu 
r . Cây đèn  ó sứ  
 hiếu sáng, nhƣng 
không phải  hiếu  ho 
nó mà cho chung 
qu nh nó. Chính  ứ  
Giêsu đã nói: "Ngƣời t  
không thắp đèn rồi để 
dƣới đáy thùng, nhƣng 
đặt trên giá hầu soi 
sáng  ho mọi ngƣời 
trong nhà. Sự sáng  ủ  
 húng  on  ũng 
phải  hiếu giãi r  trƣớ  
mặt thiên hạ, để họ 
xem thấy những việ  
lành  ủ   á   on mà ngợi khen 
Ch   á   on trên trời". 

   Hình ảnh  ây đèn rất đơn sơ, 
nhƣng lý giải đƣợ  rất sâu sắ  
những bế tắ   ủ  đứ  tin nơi 
nhiều ngƣời môn đệ Chú : Tại 
s o đứ  tin  ủ  họ không lớn 
mạnh lên mà  òn nhỏ yếu đi? 
Tại s o đứ  tin ấy nhƣ không đủ 
sứ  nâng đỡ  uộ  sống  ủ  họ 
trong những lú  gi n n n,  hứ 

đừng nói  hi đến nâng đỡ ngƣời 
khác? Câu trả lời  ủ   ây đèn rất 
đơn giản mà rõ ràng: tại vì họ là 

đèn, thế mà  h  biết 
qu nh quẩn lo  hiếu 
vào trong mình  hứ 
không  hiếu r  
ngoài. 

   Nhiều ngƣời môn 
đệ Chú   ứ mãi lo 
tuân giữ luật Chú , 
mãi lo th m dự đầy 
đủ  á  ngày lễ, mãi 
lo những sinh hoạt 
nội bộ  ủ  Giáo 
Hội… Họ tƣởng 
mình nhƣ thế là 
sống đứ  tin rồi 
đấy. Nhƣng họ  ứ 

băn khoăn: Tại s o Giáo Hội 
không phát triển? Tại s o nội bộ 
Giáo Hội  ứ lụ  đụ  hoài? 

   Khi so sánh đứ  tin  ủ  ngƣời 
môn đệ với  ây đèn và hạt muối, 
 ứ  Giêsu đã đƣ  r  một đ nh 
hƣớng rất rõ: đứ  tin là để tỏ  
r , đứ  tin là phải hƣớng đến 
ngƣời khá . Nếu không tỏ  r , 
đứ  tin sẽ là hạt muối lạt,  ây 
đèn sẽ tắt… Ch   òn ném bỏ. 
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   Nhƣ thế,  á h nuôi lớn đứ  tin 
là tập quên mình để sống  ho 
ngƣời khá , sống vì ngƣời khá . 
Khi các tín hữu, nghĩ  là ngƣời 
 ó đứ  tin, biết hƣớng đến ngƣời 
khá  thì Giáo Hội sẽ phát triển, 
những khó khăn nội bộ  ủ  Giáo 
Hội  ũng dần dần biến t n. 

SỨC SÁNG CỦA TÌNH THƯƠNG 

   Trong bài Tin Mừng, Chúa 
Giêsu bảo  húng t  hãy làm 
ngọn đèn  hiếu sáng trƣớ  mặt 
thiên hạ. Còn trong bài đọ  I, 
ngôn sứ Is i  dạy  húng t   á h 
nào để  ho đời mình thành đèn 
 hiếu sáng:  á h tiêu  ự  là 
không khinh b  ngƣời khá , loại 
bỏ những tr nh  hấp, hăm dọ , 
nói xấu…; cách tí h  ự  là  hi  
 ơm  ho kẻ đói,  hi  áo  ho 
ngƣời nghèo, làm  ho ngƣời đ u 
khổ đƣợ  hạnh phú … Và Isaia 
bảo đảm: "Nhƣ thế, sự sáng  ủ  
ngƣơi sẽ tỏ  rạng nhƣ hừng 
đông,  á  vết thƣơng  ủ  ngƣơi 
sẽ lành mạnh nh nh  hóng… 
ánh sáng  ủ  ngƣơi sẽ bừng lên 
trong đêm tối, và bóng tối sẽ trở 
thành nhƣ giữ  b n ngày". 

   Chúng t  đã biết mình  ó bổn 
phận làm gƣơng sáng. Is i  dạy 
cho chúng ta biết thêm: không 
gƣơng sáng nào sáng bằng tình 
thƣơng; không việ  làm nào 
 hiếu sáng bằng việ  yêu 
thƣơng. 

SỨ MẠNG ƯỚP MẶN CUỘC ĐỜI 

Thời n y, những sứ điệp nói có 
một tầm qu n trọng rất lớn 
(Radio, Tivi, sách báo v.v.) 
Trong Thánh Lễ, bài giảng rất 
qu n trọng. Những nhà thờ  ó 
Ch  giảng  hán thì giáo dân 
thƣ  thớt, ngủ gụ , lo r … 
Những nhà thờ  ó Ch  giảng 
hùng hồn, mạ h lạ , truyền  ảm 
thì giáo dân đông đú , sinh 
động… 

   Tuy nhiên phẩm  hất  ủ  lời 
nói và  ủ  ngƣời nói  àng qu n 
trọng hơn.  ó là kinh nghiệm 
tâm đắ   ủ  Ph olô, v  tông đồ 
thành  ông nhất  ủ  Giáo Hội: 
"Lời tôi nói và việ  tôi r o giảng 
không dự  vào những lời quyến 
rũ  ủ  sự khôn ngo n loài 
ngƣời", "Tôi không  ho là tôi 
biết điều gì khá  giữ   nh em 
ngoài Chú  Giêsu Kitô  h u đóng 
đinh", "Tôi đến với  nh em trong 
sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy"… 
Xem thế, Thánh Ph olô thành 
 ông không phải vì ngài nói h y, 
mà vì tƣ  á h, phẩm  hất và  ả 
 on ngƣời  ủ  Ngài thấm mặn 
Tin Mừng Chú  Giêsu Kitô  h u 
đóng đinh, đến nỗi Ngài  ó thể 
nói "Tôi sống, nhƣng không phải 
tôi sống, mà là  ứ  Kitô sống 
trong tôi". Nhờ đó, khi Ngài đi 
đến đâu, tiếp xú  với  i thì  hất 
mặn  ủ  muối Tin Mừng từ 
trong Ngài tỏ  r  và thấm vào 
mọi ngƣời  hung qu nh. 
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CHÖA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 

CON ĐƯỜNG SỐNG 

   Trong bài đọ  I, Ben Sira nói 
đến 2  on đƣờng:  on đƣờng 
đƣợ  vạ h r  bởi  á  giới răn là 
 on đƣờng sống,  on đƣờng 
nƣớ ,  on đƣờng sự lành; con 
đƣờng thứ h i 
thự  r  không 
phải là đƣờng 
mà là muốn đi 
đâu thì đi, 
không  ó  h  
dẫn, không  ó 
đ nh hƣớng, 
không  ó ngăn 
 ản… đó là  on 
đƣờng lử ,  on 
đƣờng sự dữ, 
 on đƣờng sự 
 hết. 

   Ch   ần một 
thí dụ nhỏ  ũng 
đủ để nhất trí 
với Ben Sir : lái 
xe trên x  lộ. 
Muốn  n toàn, 
hay nói cách 
khá  là muốn sống, ngƣời lái xe 
phải tuân thủ rất nhiều luật: 
đoạn nào phải  hạy với tố  độ 
nào,  hỗ nào đƣợ  quẹo,  hỗ 
nào phải dừng lại, muốn vƣợt thì 
phải làm s o v.v. và v.v. 

   Ngƣời lái xe nào nghĩ rằng tất 
 ả những luật ấy là bó buộ , là 
bóp  hết sự tự do  ủ  mình, rồi 
bất  hấp tất  ả. Kết quả sẽ thế 
nào? Ngƣời đó  hết. Chẳng 
những thế,  ó thể làm  ho nhiều 

ngƣời khá   hết 
theo. 

    i trên một đoạn 
đƣờng x  lộ mà đã 
thế. Huống  hi trọn 
 uộ  hành trình  ủ  
đƣờng đời. 

LUẬT LÀ LUẬT! 

   Nhiều ngƣời nói 
"luật là luật". Những 
ngƣời này bám sát 
mặt  hữ  ủ   á  
khoản luật và buộ  
ngƣời t  tuân thủ 
một  á h nô lệ từng 
 hữ ấy. Lú  đó, luật 
trở thành  hủ, và 
 on ngƣời trở thành 
nô lệ. Cuộ  sống 
quá nặng nề, không 
 h u nổi. Luật  ủ  

ph risêu là nhƣ thế đó. Ngày 
s bát, nếu  ó ngƣời bệnh  ũng 
không đƣợ   hữ , bởi vì "luật" 
 ấm không đƣợ  làm việ  gì 
trong ngày đó. 

   Nếu  hú ý đọ  hết bài giảng 
trên núi rất dài  ủ   ứ  Giêsu 
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(từ đầu  hƣơng 5 đến hết 
 hƣơng 7 Tin Mừng Mátthêu), 
 húng t  sẽ ngạ  nhiên là tuy 
Ngài nói đến luật  ũ và luật mới, 
nhƣng Ngài  h  giải thí h những 
khoản luật  ũ  hứ không đƣ  
thêm khoản luật nào "mới"  ủ  
Ngài  ả.  ứ  Giêsu không thêm 
luật, nhƣng Ngài  h   ho thấy 
tinh thần  ủ  luật. Vì thế t   ó 
thể nói: luật  ủ  Chú  Giêsu 
không phải là luật, mà là tinh 
thần. Tinh thần là sự sống  ủ  
luật.  ã  ó quá nhiều khoản 
luật,  h  thiếu tinh thần và sự 
sống thôi. 

   S u này, trong một  uộ  đối 
thoại với một luật sĩ,  ứ  Giêsu 
 ó nói tới h i khoản "luật" qu n 
trọng nhất là mến Chú  và yêu 
ngƣời. Nhƣng thự  r  h i khoản 
đó  ũng đã  ó sẵn trong bộ luật 
 ũ Cựu Ƣớ . Khoản luật thì vẫn 
 ũ,  ái mới là tinh thần: tinh 
thần "yêu" và tinh thần "mến". 

  Tín hữu  húng t  đ ng  ố gắng 
tuân giữ rất nhiều luật: Luật 
Chú  và luật Giáo Hội. Nhƣng 
hãy lƣu ý kỹ điều này: nếu  h  
giữ "luật" mà không giữ đúng 
"tinh thần"  ủ  luật thì t  sẽ 
thành nô lệ, sẽ thành ph risêu. 

LUẬT GIA ĐÌNH: CHA CON, 
ANH EM 

   Tinh thần b o trùm tất  ả mọi 
khoản luật là tinh thần gi  đình: 
đối xử với Thiên Chú  bằng tình 

hiếu thảo  h   on và đối xử với 
ngƣời khá  bằng tình huynh đệ 
anh em. 

    ọ  lại Bài giảng trên núi rất 
dài từ  hƣơng 5 đến hết  hƣơng 
7 Tin Mừng Mt, t  thấy mỗi lần 
nói đến Thiên Chú  thì  ứ  
Giêsu đều nhắ  t  nhớ Ngài là 
Ch , và mỗi lần nói đến ngƣời 
khá  thì  ứ  Giêsu  ũng nhắ  t  
nhớ họ là  nh em  ủ  t . 

  - Thí dụ nhƣ về luật đối xử với 
ngƣời khá  (Mt 5, 21-26): "Ai 
giận anh em mình… Ai 
mắng anh em mình… Ai 
 hửi anh em mình… Khi  on sắp 
dâng lễ vật trƣớ  bàn thờ mà 
sự  nhớ  ó ngƣời  nh em đ ng 
 ó  huyện bất bình với  on…". 

  - Thí dụ về những việ  đạo đứ  
(Mt 6, 1-18): "Khi bố thí thì 
đừng  ó khu   hiêng đánh 
trống… Ch   ủ   nh,  ấng thấu 
suốt những gì kín đáo, sẽ trả 
 ông  ho  nh… Khi  ầu 
nguyện… Hãy  ầu nguyện 
với Ch   ủ   nh,  ấng thấu suốt 
những điều kín đáo… Còn khi ăn 
 h y… Ch   ủ   nh  ấng thấu 
suốt những gì kín đáo…". 

   Thánh Kinh thƣờng gọi Luật là 
"á h" và "gánh". Nhƣng luật  ủ  
Chú  Giêsu là luật gi  đình. Luật 
gi  đình tuy  ũng là "á h" và 
"gánh" nhƣng rất nhẹ nhàng, 
êm ái: "Ách Ta êm ái, gánh ta 
nhẹ nhàng". 
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CHÖA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 

THẾ NÀO LÀ THÁNH? 

Trong  á  bài đọ  hôm n y, 
 húng t  nghe đƣợ  h i lời kêu 
gọi nên thánh nhƣ 
Thiên Chúa: "Các 
ngƣơi hãy nên thánh, 
vì T  là  ấng Thánh" 
(bài đọ  I); "Cá   on 
hãy nên trọn lành nhƣ 
Ch   á   on ở trên 
trời là  ấng trọn lành" 
(Bài Tin Mừng). 

Thánh là thế nào? 

Ngƣời t  thƣờng 
hình dung v  thánh là 
một ngƣời khổ hạnh, 
x  lánh thế gi n, 
 huyên  hăm đọ  kinh 
 ầu nguyện… Vì hình 
dung nhƣ thế, ngƣời 
t  ngƣỡng mộ  á  v  
thánh nhƣng không thích làm 
thánh. 

Bài đọ  I và bài Tin Mừng hôm 
n y hình dung v  thánh một  á h 
rất dễ thƣơng, dễ thí h: Thánh là 
ngƣời  ố gắng giống Chú . Mà vì 
Chúa là tình yêu cho nên thánh là 
ngƣời sống yêu thƣơng,  hẳng 
những yêu thƣơng những ngƣời 
thân  ận với mình, mà còn yêu 
thƣơng  ả những kẻ thù ghét 
mình. 

Một v  thánh nhƣ thế,  i mà 
không thí h? Hình ảnh một v  

thánh nhƣ thế,  i mà không 
muốn trở thành? Và những ngƣời 
thánh nhƣ thế, xã hội nào mà 

không  ần đến? 

"MẮT ĐỀN MẮT, 
RĂNG THẾ RĂNG" 

Toàn văn  ủ  
khoản luật trả đũ  
đƣợ  ghi trong sá h 
Xuất hành (Xh 21, 
24) nhƣ s u: "Mắt 
đền mắt, răng đền 
răng, t y đền t y, 
 hân đền  hân, 
phỏng đền phỏng, 
bầm đền bầm, sƣng 
đền sƣng". Mụ  đí h 
 ủ  khoản luật này là 
tuy  ho phép trả đũ  
nhƣng giới hạn sự 
trả đũ  đúng mứ  b  

gây hại: kẻ thù làm mình hƣ một 
mắt, mình  ó thể trả đũ  làm  ho 
nó hƣ lại một mắt (không đƣợ  
h i); nó đánh mình bầm, mình  ó 
thể đánh nó bầm lại (không đƣợ  
hơn)… 

Một điều đáng buồn là ng y 
trong thời đại Tân Ƣớ  này, nhiều 
ngƣời  hẳng những  hƣ  giữ 
đƣợ  giới hạn tối thiểu  ủ  luật 
Cựu Ƣớ  mà  òn tệ hơn thế 
nhiều. Họ sống theo luật "Hòn 
đất ném đi, hòn  hì ném lại". Hãy 
nhìn tình hình xung đột bên 
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Trung  ông giữ  P lestine và 
Isr el: một ngƣời  ủ  bên này b  
bắn t    hết là liền s u đó một 
làng  ủ  bên ki  b  máy b y bên 
này ném bom. Trên bình diện nhỏ 
hơn: h i đứ  trẻ đánh nh u kéo 
theo h i gi  đình xung đột với 
nh u; khi h i ngƣời  ãi nh u, 
ngƣời này  hửi một  âu thì ngƣời 
ki  đáp lại b   âu; ngƣời này nói 
"Ch  mầy" thì ngƣời ki  đáp lại 
"Tổ tiên sƣ mầy"… 

Làm thế nào để  hấm dứt xung 
đột? Cá h giải quyết "Mắt đền 
mắt răng đền răng" rất khó dừng 
lại ở giới hạn hợp lý mà thƣờng 
 ó khuynh hƣớng leo th ng trả 
đũ . Còn nếu giải quyết bằng 
 á h "Hòn đất ném đi hòn  hì 
ném lại" thì xung đột  àng leo 
thang nh nh hơn. 

 ến đây  húng t  mới thấy 
giáo huấn  ủ   ứ  Giêsu rất khôn 
ngo n. Xung đột  h   hấm dứt 
đƣợ  khi một bên  h u nhƣờng 
nh n. Nhƣờng nh n không  ó 
nghĩ  là mình yếu, mình thu , 
nhƣng là mình đ ng  ố gắng nên 
thánh nhƣ Thiên Chú  ở trên trời 
là  ấng thánh. 

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ KHÔNG 
PHẢI LÀ THIỆN CẢM, MÀ LÀ 
THIỆN CHÍ 

M rtin Luther King là một mụ  
sƣ d  đen, ngƣời đã đấu tr nh để 
ngƣời d  đen không  òn b  ngƣời 
d  trắng ngƣợ  đãi. Ông  ó một 
 á h hiểu rất dễ  hấp nhận về lời 

Chú  Giêsu dạy "Hãy yêu thƣơng 
kẻ thù", nhƣ s u: 

"Trong Tân Ƣớ ,  húng t  thấy 
từ Ag pè đƣợ  dùng để  h  tình 
yêu.  ó  hính là tình yêu dồi dào 
không đòi một đáp trả nào hết. 
Cá  nhà thần họ  nói đó là tình 
yêu Thiên Chú  đƣợ  thự  hiện 
nơi tâm hồn  on ngƣời. Khi vƣơn 
lên một đ nh tình yêu nhƣ vậy, 
 húng t  sẽ yêu hết mọi ngƣời, 
không phải vì  húng t   ó thiện 
 ảm với họ,  ũng không phải vì 
 húng t  đánh giá   o lối sống 
 ủ  họ. Chúng t  yêu thƣơng họ 
vì Thiên Chú  yêu thƣơng họ.  ó 
 hính là ý nghĩ  lời  ứ  Giêsu dạy 
"Anh em hãy yêu thƣơng kẻ thù". 
Phần tôi, tôi sung sƣớng vì Ngài 
đã không nói "Anh em hãy  ó 
thiện  ảm với kẻ thù  ủ   nh 
em" bởi vì  ó những ngƣời mà tôi 
khó  ó thiện  ảm nổi. Thiện  ảm 
là một xú   ảm. Tôi không thể  ó 
xú   ảm với ngƣời đã ném bom 
vào gi  đình tôi. Tôi không thể  ó 
thiện  ảm với ngƣời bó  lột tôi. 
Tôi không thể  ó thiện  ảm với 
ngƣời đè bẹp tôi dƣới sự bất 
 ông. Không, không thể  ó một 
thiện  ảm nào đối với ngƣời đêm 
ngày đe dọ  giết tôi. Nhƣng  ứ  
Giêsu nhắ  tôi rằng tình yêu  òn 
lớn hơn thiện  ảm, rằng tình yêu 
là thiện  hí biết  ảm thông,  ó 
tính sáng tạo,  ứu độ đối với hết 
mọi ngƣời" (Trí h bởi Fi hes 
dominui  les, Năm A, tr ng 201) 
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CHÖA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 

Theo kết quả thống kê, ngƣời 
Mỹ thƣờng lo 
lắng về những 
điều s u đây: 

- Lo về tiền bạ : 
45 % 

- Lo về ngƣời 
khác: 39 % 

- Lo về sứ  khoẻ 
bản thân: 32 % 

- Lo về họ  hành 
thi  ử: 20 % 

- Lo mất  ông ăn 
việ  làm: 15 % 

Thự  r  biết lo 
không phải là vô 
í h, vì nhờ biết lo 
x  nên ngƣời t  
mới thoát khỏi 
những tình trạng 
bối rối (nhƣ 
 huyện ngụ ngôn Con Ve và Con 
Kiến  ủ  L font ine). Nhƣng sự lo 
lắng thái quá rất  ó hại. 

Chính vì thế,  ứ  Giêsu không 
bảo t  đừng lo gì hết. Ngài dạy 
chúng t   á h giảm bớt sự lo 
lắng: một mặt là tin tƣởng và phó 
thá  vào tình yêu  ủ  Thiên Chú  
là Ch , mặt khá  là hãy tập trung 
lo điều  hủ yếu qu n trọng nhất 
mà thôi, tứ  là lo làm theo ý Chú  
(ý nghĩ   ủ  kiểu nói "Tìm Nƣớ  
Thiên Chú  và Sự  ông  hính  ủ  
Ngài"). 

Thánh Augustinô chia sẻ  ho 
 húng t  một  á h 
sống hồn nhiên và vô 
tƣ nhƣ s u: "Phó thác 
quá khứ  ho lòng 
Thƣơng xót  ủ  Chú , 
hiện tại  ho Tình yêu 
 ủ  Ngài, và tƣơng l i 
 ho sự Qu n phòng 
 ủ  Ngài". 

LÀM TÔI TIỀN CỦA 

"Làm tôi tiền  ủ ", 
một  âu nói quá 
nặng! Chắ  không  i 
 h u nhận rằng mình 
đ ng làm tôi mọi  ho 
tiền  ủ . Tuy nhiên, 
t  hãy bình tĩnh để 
làm hai bảng trắ  
nghiệm. 

A/ Bảng trắ  
nghiệm thứ nhất: 

- Tôi vừ  kh i trƣơng quán ăn. 
Mấy bữ  trƣớ  khá h đến lƣ  
thƣ . Hôm n y Chú  nhật  hắ  
 hắn sẽ đông từ sáng tới  hiều. 
Tiế  quá, tôi phải đến nhà thờ dự 
lễ. Không  ó tôi thì  i đón khá h? 
 i  oi  hừng tủ tiền? rủi  ó 
 huyện gì xảy đến thì  i  ó thể xử 
lý? Tôi nên bỏ lễ không? 

- Con  ủ  thằng em tôi bệnh 
nặng phải đƣ  vào bệnh viện. Nó 
túng quá đến mƣợn tiền tôi. Mà 
tôi thì đ ng để dành tiền để sắm 
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một  hiế  W ve. Tôi sẽ từ  hối 
nó? 

- Khi trả tiền mu  một món 
hàng,  ô bán hàng thối lại  ho tôi 
dƣ một số. Tôi biết  ô này 
thƣờng bán mắ  lắm, tôi nghĩ bấy 
lâu này  ô đã lời  ủ  tôi hơn số 
tiền này nhiều. Vậy tôi sẽ làm 
nhƣ không biết gì  ả,  oi nhƣ 
hôm n y mình hên vậy  hăng? 

 ặt mình vào 3 tình huống 
trên, nếu bạn đều trả lời "Phải" 
h y "Có" thì bạn đã làm tôi  ho 
tiền  ủ  rồi, vì rõ ràng bạn đã  oi 
tiền  ủ  trọng hơn Chú , trọng 
hơn  nh em ruột  ủ  mình, thậm 
 hí  òn trọng hơn d nh dự và 
lƣơng tâm  ủ  mình nữ . 

B/ Bảng trắ  nghiệm thứ h i: 

- Nhà tôi b  trộm, vợ tôi tiế  
nên  ứ th n vắn thở dài mãi. 
Phần tôi thì nghĩ "Có tiế  thì  ũng 
mất rồi. Thôi từ từ sẽ làm lại". 

-  ồng bào nhiều nơi đ ng b  lũ 
lụt. Nhiều tổ  hứ  từ thiện đi 
quyên góp. Gi  đình tôi thì không 
dƣ dả gì, nhƣng  ũng hy sinh góp 
một ít tiền, vì tôi nghĩ "Mình nh n 
ăn nh n sài một  hút, để giúp  ho 
những ngƣời đ ng thiếu thốn 
những nhu  ầu tối thiểu  ho  uộ  
sống". 

- Tôi đ ng thất nghiệp. Có 
ngƣời bạn  h  tôi đi buôn lậu, vốn 
rất ít mà lời rất nhiều. Tôi thà 
nghèo  hứ không thèm đến 
những đồng tiền bất chính. 

Nếu tôi đồng ý với  á h những 
giải quyết trên thì  hứng tỏ tôi 
quả thự  không b  nô lệ  ho đồng 
tiền. 

ĐỪNG  ÉT ĐOÁN 

Một thự  tế rất rõ ràng là ngƣời 
t  h y xét đoán nh u,  hính 
chúng t   ũng h y xét đoán 
ngƣời khá : Anh đó s i, Cô đó 
làm vậy là xấu, mấy ngƣời ấy thật 
đáng trá h… Thử nhớ lại những 
 uộ  trò  huyện  ủ   húng t . Có 
b o nhiêu  uộ  trò  huyện mà 
trong đó không  ó những lời xét 
đoán ngƣời khá ? 

Giả nhƣ  i đó vì tín nhiệm 
 húng t  nên đem một vụ việ  
đến nhờ  húng t  xét đoán. Muốn 
xét đoán cho nghiêm túc, chúng 
t  phải làm gì? Trƣớ  tiên là tìm 
hiểu vụ việ , không  h  tìm hiểu 
một phí  mà  ả h i,  ó khi nhiều 
phí . Rồi tìm bằng  hứng h y lý 
 hứng. Rồi suy nghĩ thật kỹ. S u 
 ùng mới đƣ  r  kết luận. 

Có khi nào  húng t  làm đúng 
và đủ những việ   ần thiết đó 
không? Ng y  ả  á  qu n tò  làm 
việ  rất nghiêm tú  mà  ũng  ó 
khi đƣ  r  những xét đoán s i 
lầm. 

Bởi vậy, Thánh Gi  ôbê hỏi: 
"Bạn là  i mà dám xét đoán 
ngƣời khá ?". Còn thánh Phaolô 
trong bài Thánh thƣ hôm n y 
nhắ : "Anh em đừng đoán xét; 
 ấng đoán xét  hính là Thiên 
Chúa". 
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HOC HỎI LINH ĐẠO

Bài 14

 
 

Lm Giuse Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào 

 ăng tr ng trọng ở tr ng 5 “Những lời  hú  xuân tuyệt diệu”,1 
số báo đầu tiên  ủ  Nh p sống Tin mừng đã đón  hào Năm Mới 
2017 nhƣ s u: 

Kính  hú  một Mù  Xuân  inh Dậu ấm no hạnh phú  trong tình 
thƣơng  ủ  Chú  B  Ngôi và tình mẫu tử  ủ   ứ  Trinh nữ 
M ri . Cầu Chú   ho mọi ngƣời đƣợ   n vui trong một môi 
trƣờng vũ trụ  n lành (Tổng Giám mụ  Ph o-lô Bùi Văn  ọ , 
Tổng Giáo phận Sài Gòn-TP. HCM). 

Chú  mừng một Năm Mới bình  n, thuận ý trời, hò  với lòng 
ngƣời, hợp với văn hó  dân tộ , trở nên ánh sáng khôn ngoan 
nhờ sống Lời Chú  hằng ngày (Hồng y Gio-an Bao-ti-xi-t  Phạm 
Minh Mẫn). 

Kính  hú  một năm  inh Dậu tràn trề niềm vui  ủ   ả đất trời. 
Cầu mong mọi ngƣời luôn truyền thông và hiệp thông với nh u 
trong niềm hạnh phú  vô biên  ủ   hính B  Ngôi Thiên Chú  
(Giám mụ  Giu-se Nguyễn Tấn Tƣớ , Chủ t  h Ủy B n Truyền 
Thông Xã Hội-H GMVN). 

… năm về  i  đìn , năm củ  tìn  t   n  

Trong lăng kính  hủ đề mụ  vụ gi  đình  ủ  những năm phí  
trƣớ  –  á h riêng, năm “2016-2017”, năm  huẩn b   ho ngƣời trẻ 
bƣớ  vào đời sống hôn nhân – nhiều từ ngữ trong những lời  ầu 
 hú  rất ý nghĩ  nói trên  ó thể đã thự  sự  ƣu m ng  á h đậm đà 
hƣơng v   ủ  gi  đình:2 ấm no, hạnh phú , tình thƣơng  ủ  Chú  

                                 
1
 Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn-TP. HCM, Nhịp sống Tin mừng (Hà Nội: Nxb. Tôn 

Giáo, 2017), 5. 

2
 Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa đề nghị những 

điểm nhấn cho từng năm: (1) Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời 
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B  Ngôi và tình mẫu tử  ủ   ứ  Trinh nữ M ri ,  n vui, môi trƣờng 
vũ trụ  n lành; bình  n, thuận ý trời, hò  với lòng ngƣời, hợp với 
văn hó  dân tộ , ánh sáng khôn ngo n, sống Lời Chú ; tràn trề 
niềm vui, truyền thông, hiệp thông, hạnh phúc vô biên.  

 Trong  ái nhìn mụ  vụ, với những từ ngữ rất 
 ó ý nghĩ  nhƣ thế, tình thƣơng –  ả tự nhiên lẫn 
siêu nhiên – vẫn luôn là  hất liệu nối kết đặ  biệt 
nhất và không thể thiếu để  uộ  sống hôn nhân 
hạnh phú , gi  đình hạnh phú . Chính trong nhiều 
văn kiện  ủ  mình – Tông huấn Niềm Vui Tình 
Yêu, Tông  hiếu Dung Nh n Lòng Xót Thƣơng 
 hẳng hạn –  ứ  Giáo hoàng Ph n-xi- ô đã nhấn 
mạnh đến tình yêu, tình yêu xót thƣơng… để tiếp 

nối tinh thần  ủ  Thƣợng Hội đồng Giám Mụ  về Ơn Gọi và Sứ 
Mạng  ủ  Gi   ình trong thế giới ngày n y3 và  ũng là khẳng đ nh 
“một tiêu  huẩn  ho sự khả tín  ủ  đứ  tin”.4 Theo đó, để  huẩn b  
 ho ngƣời trẻ bƣớ  vào đời sống hôn nhân, năm 2016-2017, năm 
về gi  đình, năm  ủ  tình thƣơng  ó thể tìm đƣợ  niềm vui đí h 
thự , tình yêu đí h thự , hạnh phú  đí h thự … theo tình yêu –  ả 
tự nhiên lẫn siêu nhiên – khi  hiêm ngắm, ngợi khen,  ầu nguyện, 
xin ơn và noi gƣơng thánh gi  thất: Chú  Giê-su, Mẹ M -ri-a và 
Thánh Giu-se. 

Hơn nữ , hạnh phú  đí h thự   ủ  một gi  đình Công giáo luôn 
luôn phản ánh ít nhiều về – bởi đã đƣợ  nhận lãnh, đƣợ  kín mú  
từ – tƣơng qu n tình yêu vô biên  ủ  Gi  đình B  Ngôi: Chú  Ch  
 ấng giàu lòng thƣơng xót, Chú  Con là biểu hiện tuyệt vời và đầy 
đủ nhất  ủ  tình yêu xót thƣơng… trong sự  h n hò  sống động và 
thông hiệp  ủ  Chú  Thánh Thần. Bởi lẽ, Thiên Chú  đã biến lòng 
thƣơng xót thành một lý tƣởng  ủ   uộ  sống và là một tiêu  huẩn 

                                                                                                           
sống hôn nhân; (2) Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; (3) Năm 2018-

2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. 
3
 Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) cũng đã tiến hành vào cuối năm qua 

(2016) tại Colombo, Sri Lanka, một đại hội khoáng đại với chủ đề về niềm vui của 

Tin mừng và gia đình trong ánh sáng của “Thượng Hội đồng Giám Mục về Ơn Gọi 

và Sứ Mạng của Gia Đình trong thế giới ngày nay” (2015). 

4
 APV 9,20. 



L n  C    T   n    t – 2/2017 

                                             16                                                                                                                                                  

 ho sự khả tín  ủ  đứ  tin  húng t : “Phú   ho  i xót thƣơng ngƣời, 
vì họ sẽ đƣợ  thƣơng xót”.5 “Lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú  là 
mối qu n tâm từ ái  ủ  Ngài đối với mỗi ngƣời  húng t ”;6 “Lòng 
thƣơng xót là nền tảng  hính  ủ  đời sống Giáo hội”.7  

Năm lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 9,20 

 Above all, let us listen to the words of Jesus who made mercy an 
ide l of life  nd    riterion for the  redibility of our f ith: “Blessed 
are the merciful, for they shall obtain mercy” (Mt 5:7): the 
beatitude to which we should particularly aspire in this Holy Year. 
(APV 9,20). 

 Ecoutons surtout la parole de Jésus qui a établi la miséricorde 
comme idéal de vie, et comme critère de crédibilité de notre foi: 
“Heureux les miséri ordieux,   r ils obtiendront miséricorde” 
(Mt 5,7). (APV 9,20a) C‟est l  bé titude qui doit sus iter notre 
engagement tout particulier en cette Année Sainte. (APV 9,20b) 

 Trên tất  ả,  húng t  hãy lắng nghe những lời  ủ   ứ  Giêsu, 
 ấng đã biến l n  t   n  x t thành một lý tƣởng  ủ   uộ  
sống và là một tiêu  huẩn  ho sự khả tín  ủ  đứ  tin  húng t : 
“Phú   ho  i xót thƣơng ngƣời, vì họ sẽ đƣợ  t   n  x t” (Mt 
5,7): mối phú   húng t  nên đặ  biệt  o ƣớ  trong Năm Thánh 
này. (APV 9,20)  

2. APV 9,21 

 As we can see in Sacred Scripture, mercy is a key word that 
indi  tes God‟s   tion tow rds us. (APV 9,21)  

 Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans 
l‟E riture, le mot- lé pour indiquer l‟ gir de Dieu envers nous. 
(APV 9,21) 

 Nhƣ  húng t   ó thể thấy trong Thánh kinh, l n  t   n  x t là 
một từ khó   h  r  hành động  ủ  Thiên Chú  đối với  húng t . 
(APV 9,21)  

                                 
5
 Mt 5,7. 

6
 APV 9,25. 

7
 APV 10,1. 

http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
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3. APV 9,25 

 The mercy of God is his loving concern for each one of us. 
(APV 9,25)  

 La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. 
(APV 9,25) 

 L n  t   n  x t  ủ  Thiên Chú  là mối qu n tâm từ ái  ủ  
Ngài đối với mỗi ngƣời  húng t . (APV 9,25)  

4. APV 10,1 

 Mercy is the very found tion of the Chur h‟s life. (APV 10,1)  

 La miséricorde est le pilier qui soutient l  vie de l‟Eglise. 
(APV 10,1) 

 L n  t   n  x t là nền tảng  hính  ủ  đời sống Giáo hội. 
(APV 10,1)  

Tron  t ực tế mục vụ 

Trong  ái nhìn mụ  vụ đƣơng đại, những lời  ầu  hú  tuyệt 
diệu nhất là những lời  ầu  hú  tốt lành, với khả năng rất lớn sẽ 
đƣợ  hiện thự  hó  trong tình thƣơng. Tình thƣơng ấy, quen đƣợ  
gọi trong  uộ  sống hiện n y, là tình yêu xót thƣơng. Theo đó, bài 
“Bảy yêu xót thƣơng” trong Kinh 14 Mối Thƣơng Ngƣời không  h  
 ố gắng hiện thự  hó  mà  òn  ụ thể hó  những ƣớ  mơ bằng việ  
làm.8 

PK1: Bảy yêu xót thƣơng nh u xin hãy trọn ân tình 

Một thƣơng quyết trung trinh lấy lời lành khuyên ngƣời 

H i thƣơng mến yêu đời mở dạy kẻ mê muội 

B  thƣơng biết đơn  ôi yên ủi kẻ âu lo 

Bốn thƣơng  hớ so đo… răn bảo kẻ  ó tội 

Năm thƣơng rõ b o lỗi th   ho kẻ dể t  

Sáu thƣơng dẫu xót x  nh n kẻ mất lòng mình 

Bảy thƣơng b o thân tình  ho kẻ tử ngƣời sinh. 

 K: Vì  i quyết hy sinh theo những mối thƣơng ngƣời 

Hồn thiêng sống vui tƣơi hƣớng  õi trời qu ng minh 

                                 
8
 Ta, Cần có nhau: Spiritual Entertainment, tập I (TP. HCM: Nxb. Tôn Giáo, 2016), 

26-7. 
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Thƣơng xá  thân điêu linh xót thân xá  suy tàn 

Bởi Ngƣời muốn lòng nhân  hứ đâu  ần hy lễ 

Bởi mọi sự nhƣ thế mới thật là yêu thƣơng 

 ể lòng thôi bận vƣớng mà đậm  hất xót thƣơng. 

PK2: Bảy yêu xót thƣơng nh u xin hãy trọn ân tình 

Một thƣơng hãy quên mình mà  ho kẻ đói ăn 

H i thƣơng  hớ băn khoăn hãy  ho kẻ khát uống 

B  thƣơng đừng nói suông  ho kẻ rá h áo mặ  

Bốn thƣơng m u tứ  khắ  viếng kẻ liệt tù rạ  

Năm thƣơng không thoái thá  mà  ho khá h đỗ nhà 

Sáu thƣơng yêu nhƣ t  mà  huộ  kẻ làm tôi 

Bảy thƣơng ơn xá tội  hôn xá  kẻ qu  đời.9 

Để kết 

Mụ  vụ gi  đình đối với năm “ huẩn b   ho ngƣời trẻ bƣớ  vào 
đời sống hôn nhân” rất  ần những lời  ầu  hú  tốt đẹp, nhƣng  hắ  
 hắn  òn  ần nhiều hơn những hành động  ụ thể: kiến tạo không 
gi n bình  n, mƣu  ầu sự ấm no, vun quén  ho hạnh phú , tình  n 
vui, sự sống  n lành, tràn trề niềm hy vọng… trong tình yêu xót 
thƣơng, trong bảy yêu xót thƣơng  ủ  Kinh 14 Mối Thƣơng Ngƣời.  

Vậy: (1) “Trên tất  ả,  húng t  hãy lắng nghe những lời  ủ  
Chúa Giê-su,  ấng đã biến lòng thƣơng xót thành một lý tƣởng  ủ  
 uộ  sống và là một tiêu  huẩn  ho sự khả tín  ủ  đứ  tin  húng 
t : “Phú   ho  i xót thƣơng ngƣời, vì họ sẽ đƣợ  thƣơng xót” (Mt 
5,7): mối phú   húng t  nên đặ  biệt  o ƣớ  trong Năm Thánh 
này” (APV 9,20); (2) “Nhƣ  húng t   ó thể thấy trong Thánh kinh, 
lòng thƣơng xót là một từ khó   h  r  hành động  ủ  Thiên Chú  
đối với  húng t ” (APV 9,21); (3) “Lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú  
là mối qu n tâm từ ái  ủ  Ngài đối với mỗi ngƣời  húng t ” 
(APV 9,25); và (4) “Lòng thƣơng xót là nền tảng  hính  ủ  đời sống 
Giáo hội” (APV 10,1). 

05-01-2017 

GTHH 

                                 
9
 Bạn Hữu MTCD, https://www.youtube.com/watch-DKAQ9... 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 2/2017  

     Kính mời Quý Ông-Bà, Anh-Ch -Em th m dự thánh lễ Kính LCTX 
tại  á  đ   điểm s u: 

TỔNG GIÁO PHẬN: 

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ, Số 1, Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, 
Q.1, TP.HCM; Lú  15h Thứ sáu hằng tuần:  

   - Ngày 03/2; Chủ Tế: LM Giuse N uyễn P át Tài, GX Tân 
Thông, Giáo phận Phú Cƣờng. 

   - Ngày 10/2; Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , Chánh 
Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 

   - Ngày 17/2; Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , OP, GX 
Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

   - Ngày 24/2; Chủ Tế: LM Phanxico Xavie Bảo Lộc, Giám họ  

TTMV Tgp. TP.Sàigòn. 

CÁC GIÁO HẠT: 

   HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ Đức Hằn  Cứu Gi p (5/82 Lê  ứ  
Thọ, P.15, Q. Gò Vấp) lú  15g, ngày 02/2, Thứ năm  T. Chủ Tế: 
LM. F  Đậu N uyễn Hoàn  Lin .  

   HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, 
Q.3) lúc 17g, ngày 02/2. 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 04/2, 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 07/2, 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 Thánh Nguyễn Duy Khang (195/29 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh) lúc 17g45, ngày 18/2. Chủ 

tế: LM Giuse C o Văn Nin . 

    Trƣớc Thánh Lễ có giờ Cầu nguyện Tôn Kính Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 12/2016 
DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN: 
HẠT  ÓM MỚI: 
   1. L/h Gioan B. Trần Nguyên Vũ, Giáo xứ Hoàng M i. 
HẠT THỦ THIÊM: 
   1. L/h M ri  Nguyễn Th  Hon, Giáo xứ Phú Hữu (2 triệu). 
HẠT GÕ VẤP: 
   1. Têrês  Nguyễn Th  Dƣơng, Giáo xứ Xóm Thuố . 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CỔ ĐỘNG VIỆC TÔN KÍNH LCT : 
   1.   minh Lƣơng Vĩnh Cửu, Giáo xứ Nghĩ  Hò , hạt Chí Hò : 4 
Ngôi s o đèn Led (Tr  giá 3.500.000$). 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC THƯƠNG  ÓT (BÁC ÁI): 
   1. Ch  Nguyễn Hoàng Phƣợng, Giáo xứ Bến Cát, hạt Gò Vấp:   
10.000.000$. 
   2. Cô Nghĩ , Y m tô-J p n: 10. 000 Yên (Nhật)                                                     
   3. Ch  M ri  Hà Th  Liệt O nh, Y m tô–Japan: 1.000.000$ (VN )                              
   4. C .LCTX Giáo xứ L m Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000$                                   

Ân n ân đ n    p“Quỹ  ỗ trợ bữ  ăn c o các em  ọc Giáo 
lý” tại Giáo điểm An T ới Đông: 
   1. Ch  M ri  Lê Th  Th nh, T/v BCH C  LCTX hạt Tân   nh:    
1.000.000$. 
   2. Giuse Phạm Nguyễn Thâm Tâm, C .LCTX Giáo xứ Hợp An, hạt 
Xóm Mới: 100.000$. 

BÁC ÁI MÙA VỌNG 2016: 

HẠT  ÓM MỚI  VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  HỢP AN 4.500.000 

2. CĐ LCT  G  LẠNG SƠN 4.500.000 

3. CĐ LCT  G  LAM SƠN 4.300.000 

4. CĐ LCT  G  AN NHƠN 3.100.000 

5. CĐ LCT  G  NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH 2.000.000 

6. CĐ LCT  G  TỬ ĐÌNH 1.900.000 

7. CĐ LCT  G  BẮC DŨNG 1.900.000 

8. CĐ LCT  G  THÁI BÌNH 1.000.000 

Tổng  ộng          23.200.000 

HẠT THỦ ĐỨC VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  TAM HÀ 7.770.000 
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2. CĐ LCT  G  

THÁNH NGUYỄN DUY KHANG 

3.000.000+1.000  huỗi 
Mân Côi 

3. CĐ LCT  G  THỦ ĐỨC 3.000.000 

4. CĐ LCT  G  TỪ ĐỨC 2.150.000 

5. CĐ LCT  G  CHÂU BÌNH 2.000.000 

6. CĐ LCT  G  TAM HẢI 2.000.000 

7. CĐ LCT  G  FATIMA BÌNH TRIỆU 1.500.000 

8. CĐ LCTX GX  UÂN HIỆP 1.000.000 

Tổng  ộng 
        22.420.000 và 
1.000  huỗi Mân Côi 

HẠT GIA ĐỊNH VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  THÁNH TỊNH         11.900.000 

2. CĐ LCT  G  THÁNH MẪU 4.100.000 

3. CĐ LCT  G  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 4.000.000 

4. CĐ LCT  G  HIỂN LINH 3.400.000 

5. CĐ LCT  G  BÌNH LỢI 1.600.000 

6. CĐ LCT  G  THỊ NGHÈ 1.000.000 

7. CĐ LCT  G  HÀNG SANH 1.000.000 

8. CĐ LCT  G  BÌNH HOÀ 1.000.000 

Tổng  ộng  

(gồm: 9.600.000$ cho giáo điểm AT , 

18.400.000$  ứu trợ lũ lụt miền Trung) 

28.000.000 

HẠT HÓC MÔN VN ĐỒNG 

  1. CĐ LCT  G  TÂN MỸ 2.000.000 

  2. CĐ LCT  G  TRUNG CHÁNH 2.000.000 

  3. CĐ LCT  G  BÙI MÔN 1.500.000 

  4. CĐ LCT  G  HÓC MÔN 1.000.000 

  5. CĐ LCT  G  TÂN ĐÔNG 1.000.000 

  6. CĐ LCT  G  CHỢ CẦU 1.000.000 

  7. CĐ LCT  G  BA THÔN   500.000 

  8. CĐ LCT  G  BÀ ĐIỂM   500.000 

  9. CĐ LCT  G  LẠC QUANG   500.000 

10. CĐ LCT  G  CHÂU NAM   500.000 
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11. CĐ LCT  G  BẠCH ĐẰNG   500.000 

12. CĐ LCT  G  TÂN HƯNG  300.000 

Tổng  ộng         11.300.000 

HẠT GÕ VẤP VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  THÁNH GIUSE 3.200.000 

2. CĐ LCT  G  BẾN CÁT  1.100.000 

3. CĐ LCT  G  BÁC ÁI 1.100.000 

4. CĐ LCT  G  MÂN CÔI 1.000.000 

5. CĐ LCT  G  VĨNH HIỆP   550.000 

6. CĐ LCT  G  GÕ VẤP   500.000 

Tổng  ộng 7.450.000 

HẠT TÂN ĐỊNH VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  PHAOLÔ 3 2.000.000 

2. CĐ LCTX GX VƯỜN  OÀI 2.000.000 

3. CĐ LCT  G  AN PHÚ 1.000.000 

4. CĐ LCT  NHÀ NGUYỆN I-NHÃ 800.000 

Tổng  ộng 5.800.000 

HẠT PHÖ THỌ VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  BẮC HÀ 
4.000.000 (đã đăng 
TLHT số T1.2017) 

2. CĐ LCT  G  TÂN PHƯỚC 1.000.000 

Tổng  ộng 5.000.000 

HẠT BÌNH AN VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  BÌNH AN 4.000.000 

2. CĐ LCT  G  BÌNH HƯNG 500.000 

3. ÔNG CỐ ƯỚC, G  BÌNH AN 100.000 

Tổng  ộng 4.600.000 

HẠT CHÍ HOÀ VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  AN LẠC 3.300.000 

HẠT PHÖ NHUẬN VN ĐỒNG 

1. CĐ LCT  G  TÂN HOÀ 

 
3.000.000 
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- THÁNH LỄ KÍNH LCT  HẠT TÂN SƠN 
NHÌ 

4.700.000 

- THÁNH LỄ KÍNH LCT  GIÁO PHẬN, 
TẠI NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH NGÀY 
2&9/12/2016 

9.300.000 

- CHỊ MARIA QUAN THỊ BÍCH, t/v BCH 
CĐ LCT  TGP Sài G n 

1.000.000 

 
Ch  Tổng Linh hƣớng và B n Chấp hành C  Lòng Chú  Thƣơng Xót 

Tgp Sàigòn  hân thành  ám ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chú  
là  ấng Từ Bi – Thƣơng Xót, bù đắp xứng đáng  ho lòng quảng đại 
 ủ  Quý Ân nhân. 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC BÁC ÁI 6 THÁNG CUỐI NĂM 
2016 CỦA CĐ LCT  TGP SÀIGÕN   

Trong sáu tháng  uối năm 2016, C  Lòng Chú  Thƣơng Xót Tgp 
Sàigòn đã tr o tặng một số hiện vật và hiện kim  ho: 

1. Anh- h -em Dân tộ  GP Buôn M  Thuột (Qu  quý Soeur Dòng 
Nữ Vƣơng Hò  Bình GP BMT): 104 b o quần áo, 1010  uốn tập (100 
tr ng), 800  uốn tập (50 tr ng), 100 thƣớ  kẻ, bút  hì, 1.000 ảnh 
Chú  Thƣơng Xót (CTX 30x40), 1.200  huỗi Mân Côi (50 và 10 hạt), 2 
xe lăn t y Kiến Tƣờng và hỗ trợ “Nồi  ơm LTX”: 20.000.000$. 

2. Giáo xứ Mằng Lăng, GP Quy Nhơn: 2 bình Thánh, 2  hén Thánh 
và 8.000.000$. 

3. C .LCTX Giáo phận Kontum: 500 Sá h Thông  iệp & Kinh 
nguyện Sùng kính LCTX (T &SK), 80  uốn L  h 2017. 

4. Giáo phận Hƣng Hó : 1.000 ảnh CTX (30x40), 200 Sá h T &SK) 
8.000  huỗi Mân Côi (50 và 10 hạt), 60  uốn l  h 2017 ( ứ  Ch  
Alphong Nguyễn Hữu Long) và giúp 4 Nhà nguyện ở Lào C i: 4 bộ đồ 
Lễ (4  hén Lễ, 4 bình Thánh, 4 chuông).  

5. Giáo xứ Cà T ng, GP Ph n Thiết: 1 Tƣợng Chú  Thƣơng Xót   o 
1,6m. 

6. Giáo xứ Quảng Nghệ, hạt Bình Giả, GP Bà R  : 2 Tƣợng CTX   o 
1,2m. 

7. Giáo xứ Phƣớ  Bình, hạt Bà R  , GP Bà R  : 01 Tƣợng CTX   o 
2,2m. 

8. Giáo xứ Phú     , GP Th nh Hó : 8 Tƣợng CTX cao 80cm. 
9. Giáo phận Vinh: 500 ảnh CTX (30x40), 500 sá h T &SK LCTX. 
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   10. Giáo xứ Sông Xoài (Qu  BCH C .LCTX hạt Xóm Mới): 100  uốn 
L  h 2017. 
   11. Nhóm khuyết tật M i át: 4.000.000$. 
   12. Một Giáo dân nghèo giáo khu 6, Giáo xứ Tân   nh: 1 xe lăn tay 
Kiến Tƣờng. 
   13. Lũ lụt miền Trung (Qu  C rit s Tgp TP.HCM): 18.400.000$. 
   14. Giáo điểm An Thới  ông, hạt Xóm Chiếu, huyện Nhà Bè: 150 
 uốn L  h 2017, 500 ảnh CTX (30x40) và 300 bản kinh LCTX (kinh 
gấp tƣ), hỗ trợ: 40.000.000$ (Chống dột,  hống ngập  ho một số hộ 
nghèo), 100 hộp bánh, 100 b o thơ (mỗi b o 200.000$) và 
20.000.000$ hỗ trợ  ho thiếu nhi  ó hoàn  ảnh gi  đình khó khăn, 
đồng thời giúp  á  em họ  giáo lý bữ  ăn nhẹ ngày Chú  Nhật 
(400.000 $/tuần). 

Ch  Tổng Linh hƣớng và B n Chấp hành C .LCTX Tgp Sàigòn chân 
thành  ám ơn Quý Ân nhân và Quý  oàn viên đã nhiệt tình  ộng tá  
trong việ  lo n truyền Lòng Chú  Thƣơng Xót bằng hành động  ụ thể 
 ủ  C .LCTX Tgp. 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT HẠT HÓC 
MÔN THỰC THI BÁC ÁI TẠI CAMPUCHIA  

5g00 sáng 28/12/2016, xe xuất phát tại giáo xứ Bùi Môn.  

7g00, tới  ử  khẩu Việt N m – Campuchia.  

10g30,  oàn đến Nhà Thờ Hố G i, họ đạo Kompong Chomlong, 
phát quà  ho ngƣời nghèo, gồm 100 phần quà (mỗi phần  ó: 20kg 
gạo, 1 thùng mì gói Thái, 1  h i dầu ăn, 1kg đƣờng, 1  h i nƣớ  
tƣơng và 1 b  h bột ngọt). 

11g30, đến thăm Trung tâm trại trẻ mồ  ôi Mê-Kông (the Mekong 
orph ns org niz tion) và dùng  ơm trƣ  tại đây. 

12g30, đến thăm và tặng 100 phần quà  ho  á  em thiếu nhi tại 
GX.  ứ  Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, họ đạo Somrong Thom (Vạn L  h). 

13g00, tiếp tụ   uộ  hành trình, đến Thánh  ài  ứ  Mẹ Mê-Kông 
thuộ  GX. Nữ Vƣơng Hò  Bình. Tại đây, lú  15g00, Ch  Linh Hƣớng 
đã  ử hành Thánh lễ. 

16h30,  oàn rời Thánh  ài  ứ  Mẹ và qu y về Việt N m. 

22g30,  oàn về đến nhà thờ Bùi Môn. Chuyến đi kết thú  và hoàn 
thành tốt đẹp. 

M ri  Kim P  ợn   
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DIỄN ĐÀN 

 

 

Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 

N ày Tết c  n  t  sắm mặc, sử  ăn, n ày đầu năm c  n  
t  đi c  c tết n  u, con c áu tết ôn  bà c   mẹ, n  ời d ới 
c  c tết n  ời trên, với biết b o n iêu lời c  c tốt đẹp, kèm 
t eo n ữn  m n quà t  m t ảo bày tỏ l n  biết  n, kín  
quí, t ảo  iếu với n  ời trên,  n  em nân  c én c  c tụn  
nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Mồng H i Tết, Giáo hội dạy  húng t  dâng tấm lòng thành, 
kính nhớ tổ tiên: “C  tụng  á  bậ   h  ông  ủ   húng t  đã sống 
qu   á  thời đại” (H  44, 1, 10-15). Quả thật,  ó đƣợ  ngày đầu 
năm ho n hỷ vui xuân, làm s o  húng t  lại quên  ông, bỏ nghĩ  
 á  bậ  tiền nhân đƣợ ,  húng t  là phận  háu  on đã và đ ng 
thừ  hƣởng gi  tài ân đứ   á  ngài để lại, nên phải „kể lại sự khôn 
ngo n  ủ   á  ngài‟ để noi theo,  á  ngài đã giữ  á   iều Răn  ủ  
Chú ,  háu  on  ũng phải một mự  trung thành. Nhƣ thế, dòng dõi 
 á  ngài mới trƣờng tồn vạn đại. (x. H  44, 1, 10-15 ) 
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THẢO KÍNH MẸ CHA LÀ ĐIỀU CHÖA TRUYỀN DẠY 

Thụ ơn ắt phải báo đền, mẹ  h  là hình ảnh  ủ  Thiên Chú : 
ngoài việ  sinh thành, dƣỡng dụ ,  á  ngài  òn là ngƣời đại diện 
Chú , là hình ảnh  ủ  Thiên Chú  tình thƣơng hằng b o bọ ,  he 
 hở và nuôi dƣỡng  húng t  nên ngƣời. Chính trong bậ  sống gi  
đình,  h  mẹ đƣợ  Thiên Chú  mời gọi để  ộng tá  vào  hƣơng 
trình tạo dựng  ủ  Ngài, để  ho r  đời những ngƣời  on, m ng hình 
ảnh Chú , và tô điểm thêm  ho trái đất nhiều ngƣời    ngợi và kính 
sợ Chú . Vì thế, trong bổn phận thảo hiếu, ngoài việ   on  ái phải 
phụ dƣỡng, giúp đỡ  h  mẹ khi già yếu,  òn phải hằng ngày  ầu 
nguyện  ho  h  mẹ: luôn sống xứng bậ  mình, sẵn sàng hy sinh để 
nuôi dƣỡng và giáo dụ   ho tròn bổn phận mình. Thiên Chú  dạy 
chúng ta: “Hãy thảo kính  h  mẹ” (Mc 7, 8-13). Phụng dƣỡng mẹ 
 h  theo đúng lời Chú  truyền dạy,  hớ dự  vào: “truyền thống  ủ  
 h  ông mà hủy bỏ lời Thiên Chú ” (Mt 13, 6). Nhớ đến  ông ơn 
sinh thành, dƣỡng dụ , tất  ả  húng t  đều phải biết sống hiếu 
thảo, vâng lời, giúp đỡ  h  mẹ lú  sinh thời  ũng nhƣ khi đã khuất 
bóng.  

Việ  “đền ơn đáp nghĩ ” là một nghĩ  vụ thiêng liêng để đƣợ  
phần phú  và sống lâu dài trên đ    ầu này, đó là những ƣớ  mơ và 
lời  ầu  hú  trên  ử  miệng  ủ   húng t  trong ngày đầu năm mới 
nhƣ  ạn  p  c, k  n   n và tr ờn  t ọ. Vậy đâu là bí quyết để 
những lời  hú  đó trở thành hiện thự ? Thƣ  là áp dụng lời Chú  dạy: 
“Hãy thảo kính mẹ  h ”; “Ai thảo kính  h  sẽ đƣợ  sống lâu dài” (Hc 
3, 6). Thánh Ph olô Tông đồ khuyên  húng t  “Kẻ làm  on hãy vâng 
lời  h  mẹ, theo tinh thần  ủ  Chú , vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn 
kính  h  mẹ.  ó là điều răn thứ nhất  ó kèm theo lời hứ :  ể 
ngƣơi đƣợ  hạnh phú  và trƣờng thọ trên mặt đất này” (Ep 6, 1).  

THỰC HÀNH CHỮ HIẾU LÀ THỂ HIỆN ĐẠO LÝ DÂN TỘC  

Thật phù hợp với đạo lý dân tộ  Việt N m,  hiế  bánh  hƣng, một 
sản phẩm  ổ truyền, một  hứng tí h  ủ  đạo lý,  húng t  làm để ăn 
ngày Tết, nhắ  nhớ  húng t  m ng nặng nghĩ  mẹ tình  h . Bởi L ng 
Liêu, v  hoàng tử thứ mƣời tám,  on ngƣời hiền lành, hiếu thảo đã 
dâng lên vu   h  thứ bánh  hƣng tƣợng trƣng  ho đất, bánh dầy 
tƣợng trƣng  ho trời; với ý nghĩ  xem  ông  h  nghĩ  mẹ to lớn nhƣ 
trời   o đất rộng,  he  hở  ho  on  ái sống  n vui giữ  đời. 
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Vì  h  nên mới  ó mình, 

Mẹ  h  đối đáp  ông trình biết b o 

Ơn này sá h với trời   o 

Trong lòng con dám lúc nào lãng quên 

Ngày Tết,  ầm bánh  hƣng lên ăn, làm  húng t  nhớ đến tổ tiên 
để tỏ lòng hiếu thảo nhƣ: thăm viếng,  hú  tết, giúp đỡ là một lẽ, 
 húng t   òn phải xin lễ  ầu nguyện  ho những ngƣời đã khuất. Tất 
 ả đều là những nghĩ   ử  ần thiết, không thể thiếu đƣợ .  

“Cây  ó  ội, nƣớ   ó nguồn,  on ngƣời  ó tổ  ó tông:  ó  h   ó 
me,  ó ông  ó bà”. Ai trong  húng t   ũng đều thuộ  nằm lòng 
những  âu    d o tụ  ngữ  ủ  ngƣời xƣ  răn dạy về đạo hiếu đối 
với mẹ  h . 

TÔN KÍNH 

Công  h  nghĩ  mẹ   o dày, 

Cƣu m ng trứng nƣớ  những ngày  òn thơ. 

Nuôi  on khó nhọ  đến giờ, 

Trƣởng thành  on phải biết thờ song thân. 

 

PHỤNG DƯỠNG 

Còn nữ , phận làm  on đối với  h  mẹ: 

“Khi ấm lạnh t  hầu săn só  

Xem  háo  ơm th y thế mọi bề 

R  vào thăm hỏi từng khi 

Ngƣời đà vô sự t  thì  n tâm”.   
(Nguyễn Trãi, Gi  Huấn Ca) 

VÂNG LỜI  

Dạy s o  ho đƣợ   on hiền 

 ể  ho  h  mẹ khỏi phiền về  on 

Một niềm phép tắ  nết n  

Biết sống biết kính mới là khôn ngo n 

Có một số ngƣời, không biết sống đạo gì mà lại đối xử nhất trọng 
nhất khinh. Bởi vì đối với ngƣời Việt N m, tƣơng qu n với họ hàng 
gi  tộ  là điều qu n trọng. Lấy vợ, lấy  hồng không  h  là lấy một 
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ngƣời mà “lấy”  ả họ hàng nhà  hồng, nhà vợ. Cá h  ƣ xử với họ 
hàng bên  hồng h y bên vợ không  h  liên qu n đến bản thân mà 
 òn liên qu n đến  ả họ hàng bên mình.  

Trong tá  phẩm “Gi  Huấn C ”, Nguyễn Trãi đã đề   o đạo đứ , 
và chữ hiếu đƣợ  nhấn mạnh rất rõ:  

“Dù nội ngoại bên nào  ũng vậy, 

 ừng tr nh dành bên ấy, bên này, 

Cù l o đội đứ    o dày, 

Phải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng” 

KHI CHA MẸ QUA ĐỜI 

Con  ái tỏ lòng hiếu kính bằng  á h lo 
 n táng  hu đáo,  ầu nguyện và xin lễ 
 ho  h  mẹ. Không những  ầu nguyện 
 ho  h  mẹ,  on  ái  òn xin  h  mẹ  ầu 
nguyện  ho mình trƣớ  mặt Chú , nhƣ 
khi  òn sống,  á  ngài vẫn  ầu nguyện 
cho mình. 

Hội Thánh Công giáo nhìn nhận đó là 
một hình thứ  tốt đẹp để bày tỏ lòng 
tƣởng nhớ  ông ơn tiền nhân. Hội Thánh 
khuyến khí h  á  tín hữu phát huy những 
tinh ho  trong văn hoá dân tộ .  

THỰC HÀNH CHỮ HIẾU 

Trong ngày Mồng H i Tết,  húng t  hãy nhìn qu  lại lòng hiếu 
thảo  ủ   húng t  đối với tổ tiên, ông bà,  h  mẹ để mà yêu mến, 
biết ơn, vâng lời và giúp đỡ  á  ngài khi  òn sống và đã qu  đời. 
 ồng thời Lời Chú  nhắ   ho  húng t  phải thi hành bổn phận thảo 
hiếu  ủ   húng t . 

Ai mà phụ nghĩ  quên  ông 

Thì đeo trăm  ánh ho  hồng  hẳng thơm. 
(Ca dao) 

Xin Chú  trả  ông bội hậu đời này và đời s u  ho những bậ  đã 
sinh thành dƣỡng dụ   húng  on, và giúp  húng  on luôn sống  ho 
phải đạo đối với  á  Ngài. Amen. 
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Jos. Vinc. N ọc Biển 

 

 “M u sự tại n ân, t àn  sự tại T iên”. Ấy là câu n i cử  
miện  củ  n ữn   i tin vào T iên C   , Đấn  là c ủ tể mọi 
loài. 

Với t án  P  olô, n ài xác tín mạn  mẽ và quy   ớn  
mọi sự về T iên C   . N ài k ẳn  địn : “P  olô trồn , 
Apollô t ới, n  n  c ín  T iên C    mới làm c o mọc lên” 
(1Cr 3, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm nay, mồng b  tết,  ùng nh u xin Chú  thánh hó   ông ăn 
việ  làm  ho  húng t  trong suốt năm mới. Tuy nhiên, đây  òn là 
d p để  húng t  bày tỏ thái độ tí h  ự  về l o động  ũng nhƣ tìm 
hiểu về ý nghĩ , giá tr   ủ  l o động trong nhiệm  ụ   ứu  huộ   ủ  
Thiên Chúa. 

   1. Trở về n uồn để  iểu  iá trị củ  l o độn  

Ng y từ thuở b n đầu  ủ  xã hội loài ngƣời,  húng t  thấy Tổ 
tông Ađ m và Ev  đã đƣợ  Thiên Chú  tr o b n vƣờn      àng để:  
“C nh tá  và giữ vƣờn” (St 2, 15). Mặ  dù nơi đây là một nơi đầy 
đủ và hạnh phú  dồi dào! Tuy nhiên,  on ngƣời không đƣợ  ở yên, 
mà vẫn phải giữ vƣờn và   nh tá ...  
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S ng thời  ứ  Giêsu,  hính Ngài đã nói với dân  húng rằng: “Cho 
đến n y, Ch  T  vẫn làm việ , thì T   ũng làm việ ” (Ga 5, 17).   

Ngài không  h  nói, mà  hính Ngài đã kinh qu  trong suốt thời 
gi n sống ẩn dật 30 năm trƣờng trong gi  đình N z reth. Ngài đã 
 ùng thánh Giuse l o động để kiếm tiền lo  ho gi  đình...  iều này 
đã đƣợ   hính những ngƣời đồng hƣơng với Ngài  hứng minh: 
“Ông t  không phải là bá  thợ mộ ,  on bà M ri  s o?” (Mc 6, 3). 

Với thánh Ph olô, ngài  oi l o động là một việ  làm  ó giá tr , nên 
một đàng thánh nhân lo n báo Tin Mừng, đàng khá , ngài không 
ngừng l o động  hân t y để tránh sự phiền hà  ho tín hữu. Khi lời 
nói đi đôi với hành động, thánh nhân đã  ất lên lời khuyên bảo: “Ai 
không làm việ  thì đừng ăn. Thế mà  húng tôi nghe nói trong  nh 
em  ó những ngƣời sống vô kỷ luật, ăn không ngồi rồi, lại dây mình 
vào đủ  huyện.  ối với những ngƣời ấy,  húng tôi kêu mời và 
khuyến khí h họ trong Chú  Kitô, hãy bình tâm làm việ  và hãy tự 
tìm  á h sinh nh i” (2 Tx 3, 10b-13). 

Nhƣ vậy, l o động là một việ  làm  hân  hính, đáng tôn trọng. 
Hơn nữ , l o động  òn là điều kiện  ần để làm ngƣời đúng nghĩ . 
Nếu không l o động,  on ngƣời không thể thăng tiến! 

Bởi vì, l o động là vinh qu ng và khi l o động sẽ làm  ho  húng 
t  trở nên giống Thiên Chú  hơn. L o động  òn  ộng tá  với  hính 
Thiên Chú  trong  ông trình sáng tạo, bởi vì, nhờ l o động,  on 
ngƣời không ngừng làm  ho thế giới này ngày  àng đổi mới, thăng 
ho  và tốt đẹp. Khi l o động,  húng t  làm  ho bứ  tr nh nhân loại 
đã đƣợ  Thiên Chú  tá  tạo trở nên sống động và khởi sắ  từng 
ngày. 

Nói nhƣ thế không  ó nghĩ  là Thiên Chú  không thể làm  ho 
hoàn thiện? Không! Ngài là Thiên Chú  quyền năng, nên Ngài làm 
đƣợ  mọi sự. Tuy nhiên, Ngài muốn  ho  on ngƣời  ộng tá  để sinh 
í h lợi  ho  hính  húng t .  

Hơn nữ , khi l o động,  on ngƣời  ó  ơ hội làm  ho tinh thần 
minh mẫn, trí ó  hoạt động, và nhờ đó mà  ó thể  ó những phát 
minh hữu í h để phụ  vụ Giáo Hội và xã hội... 

Thi hào Voltaire nói: “L o động xu  đuổi x  t  3 mối họ  lớn l o 
„Buồn nản, thói hƣ và  ùng túng‟”. Sá h Nho  ũng nói: “Nhàn  ƣ vi 
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bất thiện”, và sá h Tây thêm: “Sự ở nhƣng là mẹ sinh r   á  nết 
xấu”. 

Với thánh Gio n Kim Khẩu thì: mỗi khi  on ngƣời l o động, họ 
đƣợ  tôn trọng hơn. Ngài ví von: “Con ong đƣợ  quí trọng, vì nó 
làm việ  không những riêng  ho nó và  ho  ả mọi ngƣời nữ ”. 

Vì thế,  húng t   ần phải loại trừ qu n niệm lệ h lạ  về l o động, 
 oi l o động là bần tiện, khổ s i, nô lệ.  ây là  ái nhìn nguy hại 
không ch   ho đời sống thể xá , mà nó  òn nguy hiểm  ho đời sống 
tinh thần. 

   2. Ý n  ĩ  củ  n ày lễ t án      việc làm 

Ngày mồng b  tết đƣợ   họn để  ầu nguyện xin Chú  thánh hó  
 ông ăn việ  làm, Giáo Hội muốn mời gọi  on  ái mình hãy biết 
dâng cho Chúa và phó thá  nơi Ngài tất  ả. Tâm tình này đã đƣợ  
 h  ông t  đú  kết thành  âu đồng d o vừ  để sống, vừ  để răn 
dạy  on  háu:   

“Lạy Trời mƣ  xuống 

Lấy nƣớ  tôi uống 

Lấy ruộng tôi  ầy 

Lấy đầy bát  ơm 

Lấy rơm đun bếp”. 

Chính niềm tin ấy, đã khiến  ho tổ tiên t  luôn  ậy dự  bám víu 
và biết ơn Ông Trời:  

“Ơn Trời mƣ  nắng phải thì 

Nơi thì bừ   ạn, nơi thì  ầy sâu”. 

Khi đƣợ  mƣ  thuận gió hò , và  on ngƣời biết sống kết hợp với 
Ông Trời thì: 

“Trời nào  ó phụ  i đâu! 

H y làm thì giầu,  ó  hí thì nên”. 

Tuy nhiên, vẫn  ó những ngƣời tƣởng  hừng nhƣ mọi sự là do 
mình, nên đã  ó thái độ kênh kiệu và ngạo mạn với Thiên Chú . 
Nhƣng kinh nghiệm  ho thấy, những ngƣời đó không sớm thì 
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muộn, họ sẽ gặp những thất bại thê lƣơng và sẽ  hết trong sự ngu 
dốt  ủ  mình.   

Vì thế, ngày mồng b  tết,  húng t  xin Chú  thánh hó   ông ăn 
việ  làm là điều hợp lẽ vì: “Ví nhƣ Chú   hẳng xây nhà, thợ nề vất 
vả  ũng là uổng  ông. Thành ki  mà Chú  không phòng giữ, uổng 
 ông ngƣời trấn thủ   nh đêm” (Tv 127, 1). 

   3. T ế nào là l o độn  tron  côn  trìn  cứu c uộc? 

Trong Tin Mừng,  ứ  Giêsu dùng dụ ngôn “ á  nén bạ ” để  ho 
thấy rõ giá tr   ủ  l o động. Vì thế, với Lời Chú , t  hiểu rằng: Con 
ngƣời hoàn toàn lệ thuộ  vào Thiên Chú  và phải  ó trá h nhiệm 
trƣớ  mặt Ngƣời. 

Vì yêu thƣơng, nên Thiên Chú  ký thá   ho t  những nén bạ , và 
đòi hỏi  húng t  phải sinh lời thêm. Do đó,  húng t  không đƣợ  
phung phí  ũng nhƣ í h kỷ  hôn vùi đi. Nhƣng phải làm  ho nó sinh 
lợi theo thánh ý Thiên Chú . 

Nhƣ vậy, điều qu n trọng giờ đây, đó là  húng t   ần đặt r   âu 
hỏi: L o động  á h nào  ho đẹp lòng Chú  và hữu í h  ho linh hồn?  

Câu trả lời, đó là: l o động bằng trí ó  và bàn t y  hân  hính, l o 
động bằng mồ hôi, khó nhọ   ủ   hính mình... 

Thiên Chú  không b o giờ  hấp nhận những  huyện làm ăn bất 
 hính nhƣ: gi n th m, hối lộ, bó  lột; buôn gi n bán lận, lừ  đảo; 
 ờ bạ , số đề,  á độ; thiết lập những khu ăn trơi trá  táng để làm 
giàu trên thân xá  phụ nữ  hốn lầu x nh...  

Những thứ đó không phải là  ông khó  ủ   hính mình, mà là  ủ  
ngƣời khá . Thế nên, không  ó ý nghĩ  và giá tr   ứu  huộ , vì 
không đƣợ  Thiên Chú   hú  lành. Ngƣợ  lại, nén bạ  Chú  tr o 
 ho  húng t  và đòi hỏi  húng t  phải sinh lời r , đó là: từ bi, nhân 
hậu,  ông bằng, bá  ái; liên đới,  ảm thông, sống  ông  hính... 

Mon  s o, mỗi k i xin C    t án      côn  ăn việc làm, 
c  n  t  biết ý t ức sự  iới  ạn củ  mìn  và biết cậy dự  
vào quyền năn  củ  T iên C   , đồn  t ời, c  n  t  cũn  
biết lự  c ọn các  l o độn  c ân c ín , để qu  đ , tâm  ồn 
c  n  t  đ ợc   ớn  t iện và đán  đ ợc   ởn   n cứu 
chuộc. Amen. 
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VŨ ĐÌNH ĐƯỜNG 

Washington, D.C. 

 

Từ x  x  , Ôn  Bà t  đã đán  dấu mỗi 
năm bằn  một con vật làm biểu t ợn , với 
c u kỳ  ồm 12 con  iáp. Năm n y tới con 
vật t ứ m ời đ ợc x ớn  lên qua danh 
 iệu Đin  Dậu, c   Gà xuất  iện làm c ủ 
t  y c o con K ỉ. Con Gà cũn  đán  tự 
 ào, bởi tron  12 con  iáp c ỉ c  N ự  và 
tiếp đến Gà là đ ợc n  ời Trun  Ho  điển 
hóa nâng lên thành “Kin ”  ọi là “Kê 
Kin ”. 

N y nhân d p đầu năm Xuân về, Tết Nguyên  án  inh Dậu 2017 
tới, ngày dài tháng rộng xin đƣợ  theo tụ  lệ năm nào nói  huyện  on 
giáp đó, gọi là góp nhặt đó đây những  huyện xo y qu nh tới  on vật 
 ầm tinh  ủ  năm, từ trong điển tí h sá h vở  ho đến  ông việ  ngoài 
xã hội dân dã, để quý v   ó vài phút thƣ giãn trong d p bƣớ  vào thời 
khắ  đón  hào năm mới. 

    I. CON GÀ TRONG NHÀ ĐẠO: 

Trong sinh hoạt Nhà  ạo,  ó lắm  huyện nói về  on gà, nhất là bộ 
Kinh Thánh Cựu Ƣớ   ũng nhƣ Tân Ƣớ ,  á  Thánh Sử đều nhắ  đến 
hình ảnh Con Gà rất nhiều. 

Trong phạm vi một bài báo,  h  xin tóm lƣợ  một số sự việ  ảnh 
hƣởng và diễn tiến đến nhà  ạo liên qu n tới Gà trên  á  phƣơng 
diện dƣới đây: 

   ▪ Ngƣời Công Giáo không  i là không biết  huyện Thánh Phêrô  hối 
Chú  3 lần trƣớ  khi gà gáy. Trong Phú  Âm Nhất Lãm,  ả b  Thánh 
Sử (Mt  hƣơng 26, M   hƣơng 14 và L   hƣơng 22) đều ghi  hép lại 
một  á h đầy đủ, hằng năm vào mù  Ch y,  húng t  đƣợ  nghe 
tƣờng thuật nơi bài “Tƣởng niệm  uộ  Thƣơng Khó  ủ  Chú ” tối thứ 
sáu Tuần Thánh, và  ả trong ngắm 15 sự thƣơng khó Chú  Giêsu 
 h u nạn, đều nhắ  tới sự kiện Phêrô  hối Chú  qu  lời phán bảo 
trƣớ  với Phêrô: “Thầy bảo thật  nh: nội đêm này, gà  hƣ  k p gáy 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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thì  nh đã  hối Thầy b  lần” (Mt 26, 33). Và  huyện đã xẩy r , ứng 
nghiệm lời Chú . 

   ▪ Trong Âm nhạ , bài Thánh   : 
“Tán Tụng Hồng Ân”  ủ  Hải Linh và 
Ch  Vũ  ình Trá  đã trí h đoạn  âu 
Kinh thánh: “Nhƣ gà mẹ ủ ấp  on 
dƣới  ánh”.  ây là hình ảnh đàn gà 
mẹ,  on mà Kinh Thánh đem ví von 
với tình thƣơng  ủ  Chú  đối với loài 
ngƣời,  ho dù  on ngƣời vẫn thờ ơ 
với tình Chú , nhƣ dân thành 

Giêrus lem xƣ  là một điển hình: “ ã b o lần T  muốn tập họp  á  
ngƣơi lại, nhƣ gà mẹ tập họp gà  on dƣới  ánh, mà  á  ngƣơi không 
 h u” (Mt 23, 37; Lc 13, 3).  

   Hình ảnh  on Gà  ũng xuất hiện trên  ông trình xây dựng, du khá h 
đến Thành phố  à Lạt, từ Hồ Xuân Hƣơng nhìn lên sẽ thấy ngôi 
Thánh đƣờng Chánh tò   ủ      phận  à Lạt m ng d nh hiệu Thánh 
Ni ol  B ri nhƣng  i  ũng quen gọi là: “Nhà thờ Con Gà”, vì vào năm 
1931, Ch  Sở Céleste Ni ol  khi xây nhà thờ, đã  ho gắn trên  hóp 
đ nh Thánh giá tháp  huông một  on gà trống đú  bằng đồng, dài 
66 m,   o 58  m. Con gà này  ó thể xo y qu nh một trụ , để ngƣời 
t  biết gió thổi hƣớng nào. 

   ▪ Trong phong trào “Họ  hội Kitô Giáo” (Cursillo) với phƣơng  hâm 
“Họ  đạo, Sùng đạo và Hành đạo”, nhận Thánh Phaolô làm quan 
thầy, trên ve áo  ủ  ngƣời hội viên, ngoài  ây Thánh Giá r ,  òn  ó 
gắn thêm huy hiệu hình Con Gà Trống đ ng  ất   o  ổ gáy. 

   ▪ Nói tới Nƣớ  Pháp, một Quố  Gi   ó tỷ lệ ngƣời Công Giáo sùng 
đạo rất   o,  ũng đã nhận Con Gà Trống “G ulois”  làm biểu tƣợng 
với b o nét o i phong l  h lãm và đƣợ  in ấn trên tem thơ gi o d  h 
khắp nơi. 

* ĐÔI GÀ MÁI CỦA VỊ TỬ ĐẠO: 

 Phần tiểu sử  á  v  Tử  ạo trong  uốn “Vƣờn Vạn Tuế Thái Bình” 
tr ng 492,  ó kể về  ấng Tôi tớ Chúa (Servus Dei) Phêrô Nhu liên 
quan tới đôi gà nhƣ s u: 

Ông Phêrô Nhu là  on Cụ Nhuệ, ngƣời Ninh Cù (Kẻ Hệ), trên 40 
tuổi, đã  ó vợ  on, ông Nhu là một  hứ  d  h  ủ  làng Ninh Cù, là 
một ngƣời   n đảm táo bạo, đã từng dám  ãi lý với quan trên, quan 
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này muốn Ông quá khó , Ông  ƣơng quyết không  h u. Lú  đó quan 
 ho lôi Ông qu  tƣợng Thánh Giá, Ông lớn tiếng phản kháng hành 
động đó và xin về nhà. Qu n  ho về, nhƣng buộ  Ông phải mu   ho 
qu n một đôi gà mái. Ông Nhu trở về nhà, hôm s u Ông mu  một đôi 
gà lên cho qu n. Bấy giờ qu n lại truyền  ho Ông phải quá khó , Ông 
phản kháng  òn quyết liệt hơn lần trƣớ  nữ . Vì thế qu n tứ  giận, 
nộp Ông lên tổng đố  N m   nh. Viên tổng đố  nhập Ông vào nhóm 
 á  bạn  ủa thầy giảng  oán. Vì thế Ông Nhu mới b  lƣu đày với  á  
bạn trong nhóm đó. Ông vẫn   n đảm mạnh mẽ nhƣ trƣớ  mà xƣng 
đạo r ,  ho nên s u khi b  lƣu đày ở t nh Bình   nh về, Ông lại phải 
gi m vào ngụ  N m   nh. Ít lâu s u tổng đố  truyền  ho lính lấy bú  
sắt  hẻ đầu Ông r , Ông  hết Vì  ạo tại ngụ  N m   nh. Hồ sơ xin 
phong Chân Phƣớ   ho Ông đã đƣợ  Ch  Chính An (P.Fr. M r o 
Gispert O.P.) đệ nạp lên Tò  Thánh. 

* CON GÀ MÁI VÀO DÕNG KHỔ TU: 

Trong một bài giảng  ủ   ứ  Ch  Ph nxi ô X viê Nguyễn văn 
Thuận tại nhà dòng Orsonnens, Thụy Sĩ,  ó kể một  âu  huyện dƣới 
đây: 

Ch  Henri Denis (Cố Thuận) sinh năm 1880 tại Boulogne-sur-mer, 
đ   phận Arr s, thụ phong linh mụ  năm 1903, gi  nhập Hội Thừ  S i 
P ris (M.E.P.) và tình nguyện s ng truyền giáo tại Giáo phận Huế. 
 ầu tiên Ch  làm Giáo sƣ Chủng viện An Ninh, s u đó nhận  oi xứ 
Thừ  Lƣu. Bản tính Ngài h m họ  hỏi nên rất thông thạo tiếng Việt và 
 hữ Hán, đã d  h  ùng  hú thí h h i  uốn “Lụ  Sú ” và “Trê Có ” 
s ng tiếng Pháp làm  i  ũng kính nể. 

Về đ   bàn Huế, Ch   ó một ƣớ  mơ qu n trọng muốn lập một 
Cộng  oàn Khổ Tu (Cistertien) đầu tiên ở Việt N m, nên Ch  đã  ùng 
một số Giáo dân  hung  hí hƣớng đi tìm kh i ho ng khu đất rừng rú 
vùng Phƣớ  Sơn thƣ  thớt ngƣời ở để lập  ơ sở b n đầu. 

Với lòng sùng kính và  ậy trông  ứ  Mẹ, ngày 10.7.1918, Cha 
Henri Denis Thuận lên đền thờ kính viếng Mẹ L  V ng, ký thá  việ  
hệ trọng xin Mẹ  hú  lành  ho Dòng Xi-Tô Việt N m kh i sinh dƣới 
bóng Giáo  ƣờng  ứ  Mẹ.  

Trƣớ  khi đƣ  đoàn ngƣời đi lập dòng, Ch  đã khoản đãi  á   ấng 
Bề Trên và Anh em một bữ  ăn rất th nh soạn,  ó th t đi kèm với 
rƣợu, rồi s u đó tuyên bố: “Kể từ n y  húng tôi không ăn th t và uống 
rƣợu nữ ”. Và Ngài lên đƣờng đi lập Dòng với số Anh Em tình nguyện 
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đi theo Ngài, trên v i quẩy một qu ng gánh mà h i đầu  ó h i  hiế  
thúng đong đƣ  lủng lẳng. Chiế  thúng đầu đựng “ ồ Lễ”,  hiế  
thúng  òn lại  hứ  ít dụng  ụ nhà bếp. 

Khi đi, một t y Ch  giữ  hiế  qu ng gánh, t y  òn lại xá h theo 
một  hiế  lồng gà, bên trong  ó một  on gà trống. Tuyên bố không 
 òn ăn th t, s o lại m ng gà theo? Thì r , “ hú Gà trống” là  hiế  
đồng hồ sống  ủ  Tu viện tƣơng l i, để đêm đêm khi tiếng te te gà 
gáy  ất lên,  á  tu sĩ biết giờ dậy đọ  kinh,  ầu nguyện khởi đầu một 
ngày l o động  hân t y, thự  thi khẩu hiệu  ủ  Thánh Bênêđictô tổ 
phụ  á    n viện. 

Ch  Henris Denis (Cố Thuận) là  ấng Tổ Phụ vì ngƣời đã sáng lập 
 ho Việt N m một  on đƣờng tu đứ   hiêm nghiệm tuyệt vời và nhà 
Dòng Phƣớ  Sơn đã trở nên nhà Mẹ  á  tu viện khá  nhƣ Châu Sơn 
(Nho Qu n), Phƣớ  Lý, Châu Thủy... lần lƣợt xuất hiện s u này. 

II. CON GÀ TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN: 

Con gà sống  hung với loài ngƣời ở khắp nơi, từ thành th  sầm uất, 
 ho đến vùng thôn dã êm ả, nơi đâu  ũng  ó thể nuôi Gà, từ đó hình 
ảnh  on vật này đã xuất hiện trên nhiều lãnh vự  nhƣ: 

    ▪ Trong đời thƣờng, dân gi n đã dùng  on vật này để ví von, dạy 
 on  háu biểu hiệu qu     d o, tụ  ngữ, thành ngữ,  hẳng hạn khi 
nói: Về tình  oàn kết: “Khôn ngo n đối đáp ngƣời ngoài-Gà  ùng một 
mẹ  hớ hoài đá nh u”; - Về tình yêu tr i gái: “Một thƣơng tó  để đuôi 
gà”; - Về sự rành đời: “Ngƣời khôn ăn miếng th t gà - tuy rằng ăn ít 
nhƣng mà ngon lâu”; - Về sự  ẩn trọng: “Bút s , Gà  hết”; - Về sự 
háo thắng: “Con gà tứ  nh u tiếng gáy” - Về  hênh lệ h so sánh: “Gà 
tơ xào với mƣớp già, vợ h i mƣơi tuổi  hồng già sáu mƣơi”; - Về thời 
tiết: “ hớp đông nh y nháy - gà gáy thì mƣ ”  hoặ  “Ráng mỡ gà thì 
gió - ráng mỡ  hó thì mƣ ”; - Về sự tốn kém: “Một tiền gà, b  tiền 
thó ”; - Về sự kiêng kỵ: “Chớ bán Gà khi gió,  hớ bán Chó khi mƣ ”; - 
Về gi  v  ăn uống: “Con gà  ụ  tá  lá  h nh -  on lợn ủn  n mu  hành 
 ho tôi”. 

    ▪ Nói đến  ông l o  ủ   hú Gà, t  không quên tá  phẩm “Lụ  Sú  
Tr nh Công” là một tá  phẩm văn vần  hi  làm 12 đoạn, b o gồm 
453  âu ngắn dài, diễn tả  uộ  xung đột giữ  6 gi  sú : Trâu, Chó, 
Ngự , Dê, Gà và Lợn,  on vật nào  ũng  ho mình là qu n trọng, kể 
 ông với ông  hủ, rồi dèm ph   on khá ,  hẳng hạn nhƣ Chú Dê sau 
khi b  Anh Ngự  đá giò lái liền qu y r  tố khổ Mẹ Gà: “Nuôi giống Gà 
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thật vô ơn ngãi – Thấy  hủ vãi đám ngô vạ   ải – Tú  nh u bƣơi 
 hế h gố ,  hố   ây...- Cho ăn no rồi quẹt mỏ sấp lƣng – Trời  hƣ  
tối đã lo việ  ngủ...”. Nghe vậy Gà liền  ất tiếng phân trần: “Nầy nầy! 
Gà ngũ đứ  thẳm sâu ...-  ã ghe phen đến  hốn s  trƣờng – Lập 
 ông trận v ng t i, lói ó ”. Tiếp đến kể  ông mình  ùng  hủ: “ ã  ứu 
nạn Mạnh Thƣờng đặng thoát – Lại khuyên ngƣời Tống sĩ năm   nh – 
Hễ  i to n  ãi dữ, làm lành – Gà  ũng biết t nh mê giấ  điệp – Coi giò 
gà xét biết th nh suy – Gióng   nh khuy  vui dạ kẻ tiêu y – Cất tiếng 
gáy toại lòng ngƣời đãi đán...”. Kết thú   âu  huyên ngụ ngôn này, 
nhờ  ó lời giảng giải  ủ   hủ nhà mà 6  on gi  sú  lại hiểu nh u và 
yên phận làm tròn  ông việ  phần vụ  ủ  mình.  

   ▪  á Gà là một trò  hơi đƣợ  đƣ  lên hàng nghệ thuật, xuất hiện ở 
nhiều nơi, nhất là mỗi d p tết đến nông nhàn, Trò  á Gà theo tiếng 
miền N m,  òn ngƣời Miền Bắ  gọi là Chọi Gà, đây là môn giải trí 
 ũng lắm  ông phu, trƣớ  khi đem đi  họi phải nuôi nấng  ả năm trời 
 ho Gà ăn uống  ẩn thận, gạo thó  tuyển  họn, s u đó  òn phải vỗ 
về, nắn bóp, trƣờm mào, bôi nghệ, mài  ự ,  ùng tập  ho nó   n 
đảm. Khi vào trận h i  on đá nh u trong một  ái vòng tròn vẽ sẵn, hễ 
 on nào  hạy r  ngoài là thu . Giống Gà  họi thƣờng h m đánh nh u, 
 ó khi đá nh u đến  hết mới thôi  hứ không  h u  hạy. Ngƣời  ó Gà 
thắng  uộ  ngoài Giải thƣởng d nh dự  ủ  làng r , họ  òn đánh  ƣợ  
với nh u, thắng thu  tiền bạ  rất lớn, lắm ngƣời tán gi  bại sản vì trò 
 hơi  á  ƣợ  này.  

   ▪  ề  ập đến Gà mà t  không nói tới  á  món ăn biến  hế từ gà thì 
thật là thiếu sót. Gà  ó nhiều giống và nhiều tên gọi: Gà t , gà tây, 
gà  ông nghiệp, gà đi bộ, gà tre. gà á , gà rừng, gà mái dầu, gà 
trống thiến, gà  họi, gà gô, gà  hín  ự , gà  ông Tảo... từ đó tùy 
theo loại  á  đầu bếp th  hồ nấu nƣớng gi  giảm  á  món ăn thật 
hấp dẫn,   o s ng thì  ó: Gà tiềm nhân sâm, thuố  bắ , Gà hấp muối, 
Gà xối mỡ kiểu Quảng  ông, Gà Rôti, Gà xì dầu, Gà Quý phi, Gà tần 
 ủ  Hồng Kông. Còn thông thƣờng dân dã  hế biến  á  món Gà luộ , 
nƣớng,  hiên, kho, qu y, rán, xào, bóp gỏi, Cơm gà, Phở gà, Cháo 
gà, Mì gà v..v.  ặ  biệt nơi mâm  ơm, bàn tiệ   úng Gi  Tiên nhất 
thiết phải  ó th t Gà. Trong sính lễ Cƣới Hỏi  ũng phải  ó  on Gà luộ  
đi kèm với  á  lễ vật, vì Gà biểu hiện  ho những thứ quý giá nhất 
trong sản phẩm  ủ  ngƣời nông dân,  ũng nhƣ món Gà Tây không 
thể thiếu trong ngày lễ Tạ Ơn ở Ho  Kỳ vậy. 
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III. VUI  UÂN ĐÓN TẾT ĐINH DẬU – CON GÀ GÁY BÁO HIỆU 
NIỀM HẠNH PHÖC  

Mỗi d p đón Tết Nguyên  án hằng năm, 
 húng t  đều nhớ đến  ảnh nhộn nh p  ủ  
 á  phiên Chợ Tết ngày nào ở thôn quê, với 
Ông  ồ gò mình trên thiếp giấy hồng viết  âu 
đối, bên  ạnh  ô Thôn nữ thận trọng lần lƣợt 
giở, nâng niu đƣ   ho khá h hàng từng bứ  
tranh họ  những  on gà trên giấy dó  ủ  
dòng tr nh Hàng Trống, Kim Hoàng và nhất là 
tr nh làng  ông Hồ thuộ  t nh Hà Bắ  nổi 
tiếng xƣ  n y với  á  bứ  m ng nhiều ý 

nghĩ ,  hẳng hạn về năm Gà  ó bứ  “Em bé tr i ôm gà trống” với  hú 
thích hai  hữ “Vinh Ho ” đi kèm với ho  Cú  tƣợng trƣng  ho bậ    o 
s ng quý trọng;  òn bứ  họ  “ àn Gà Mẹ và Con” nói lên tình Mẫu Tử 
luôn hy sinh sẵn sàng bảo vệ đàn  on; riêng bứ  “Gà Thƣ Hùng” với 
dụng ý  hú  tụng mọi ngƣời khỏe mạnh, vui vẻ, sum họp gi  đình 
đông đủ vợ  hồng,  on  ái ấm no, hạnh phú , s u  ùng  òn  ó bứ  
“Gà  ại Cát” hoặc“Gà Nghinh Xuân”  ầu mong mọi ngƣời đón xuân 
vui vẻ, mọi sự tốt lành trong ngày tết. Riêng những nhà Nho trƣớ  
đây  òn  ho  on gà trống  ó đủ ngũ đứ , gồm  ả: “Văn – Vũ – Nhân 
– Trí - Dũng” qua những dòng ví von: “Mào gà là mũ quan Văn – Cự  
gà: Vũ khí  ủ  qu n Vũ tài – Gà trống  ó  ái Dũng oai – Xông vào 

đ  h thủ đá hoài không 
ngơi. – Chữ Nhân: khi 
kiếm đƣợ  mồi, Nhắ  
lên gà trống kêu mời 
mái ăn. – Chữ Trí: gà 
biết đêm tàn - Gà gáy 
báo thứ   ả làng t nh 
mơ.” Thật là o i phong, 
nên Tết  i  ũng muốn 
treo tranh Con Gà 
trong nhà. 

Nhân d p Năm  inh Dậu về, với tất  ả tâm tình quý mến, xin kính 
 hú  Quý V   ộ  Giả trong năm mới đƣợ  bình yên vô sự, tràn đầy 
“Ngũ  ứ ” đến với Mọi Nhà, thỏ  lòng ƣớ  mong  n vui, mạnh khỏe, 
hạnh phú  viên mãn.                                                                      
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Maria Mỹ Ánh 

C -LCTX-GX Hoà Bình 

 

Khi nhìn thấy cánh cửa, ta sẽ tự hỏi: Nó sẽ mở vào trong 
hay ra ngoài? Sự tuyệt vọn    y đ u k ổ c  l c đ   con 
n  ời đến mức đã cố gắng hết sức để mở cánh cửa ra 
n oài, n  n  t ật r  n  đã đ ợc mở vào bên trong! 

LÕNG THƯƠNG  ÓT 
CỦA CHÚA có sẵn trong 
sự tuyệt vọng của bạn, ch  
 ó điều bạn sẽ mở cho 
mình một lối thoát nhƣ thế 
nào để đến đƣợc với Lòng 
Thƣơng Xót  ủa Ngƣời mà 
thôi. CHÖA ĐI TÌM TA. 
Hình ảnh Chúa tìm và 

vác con chiên trên vai đem về nhà nói lên tình yêu của 
N  ời dành cho con cái lạc đ ờng. Vâng, Ngƣời vẫn làm nhƣ 
thế hằng ngày, hằng giờ. Ngƣời làm đƣợc tất cả mọi điều, cả sự 
khó khăn nhất là sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của ta. Nhƣng  ó một 
cánh cử  Chú   ũng phải “bó tay.com“, không mở r  đƣợc: Tâm 
hồn chúng ta khép lại!  

Chú  đi theo, nhƣng t  không qu y mặt lại. Chú  đ u khổ, khi 
nhìn thấy ta lầm lạc. Phải  hăng TÌNH YÊU LÀ ĐAU KHỔ? Chúa 
đi bên  ạnh, nhƣng ta không quay sang làm sao nhìn thấy Ngƣời 
đ ng d ng rộng đôi t y để sẵn sàng ôm ta vào lòng? T  và Ngƣời 
ch  là hai kẻ đi bên  ạnh nh u trên h i đƣờng thẳng song song và 
không bao giờ bắt gặp đƣợc nhau dù ở một nơi rất xa: TÒA CHUNG 
THẨM! Cho dù Chú  là ngƣời “có thể viết thẳng trên một 
đ ờn  con “ ( ức cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận) quyền 
p ép k ôn l ờng! 

 Chú  thƣờng ví Ngƣời là thầy thuố  để chữa lành những vết 
thƣơng  ho  i  hạy đến với Ngƣời. Chúa biết chắ  “con bệnh thì 
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cần thầy thuốc“ và sẽ tìm đủ  á h để đến với Ngƣời mong đƣợc 
chữa lành. Nhƣng phần đông, tìm đƣợc thầy thuốc thì bệnh tình đã 
đến gi i đoạn cuối! Nhƣng Chú  luôn  ho t  niềm tin và hy vọng 
vào phút 89 trƣớc khi mất tất cả! 30  hƣ  phải là tết mà bạn! 

Thánh sử Luca vốn là thầy thuốc nên trong Tin Mừng của Ngài ta 
luôn tìm thấy LÕNG THƢƠNG XÓT. Những dụ ngôn của Chúa, 
 hƣơng 15 theo Thánh Lu  , tràn l n Lòng Thƣơng Xót. Trong tất 
cả các câu chuyện cho ta thấy có một sự HỒI TÂM, LÒNG 
HƯỚNG VỀ và QUAY TRỞ LẠI. Cánh Cử  Lòng Thƣơng Xót Của 
Cha luôn luôn rộng mở chờ đón đứa con lầm lạc trở về. 

Chú  nói: “P  c t  y  i x t t   n  n  ời, vì họ sẽ đ ợc 
T iên C    x t t   n “ (Mt 4, 7). Ôi! một câu thần chú nữ  để 
“vừng ơi, mở ra!“. Vì  húng t  đã yêu thƣơng nh u thì  ánh  ửa 
của Trái Tim Chúa sẽ mở ra tức khắc! Thƣờng ta cứ mãi đi tìm 
những thứ cao trọng không thấy đƣợc, bỏ qua những điều bình 
thƣờng diễn ra hằng ngày, nhƣng trƣớc mặt Chúa không phải là 
điều tầm thƣờng mà là điều đáng đƣợc trân trọng _  hi   ơm sẻ áo 
cho kẻ khó nghèo, giúp ngƣời trong  ơn hoạn nạn. Mấy tháng nay 
cả nƣớ  xôn x o và đ u xót vì ở Hà Tĩnh, Lâm  ồng, lũ kéo về cuốn 
trôi hết mọi thứ, làm cho hàng vạn ngƣời ch  sau một đêm không 
còn gì cả. Tài sản một đời ki cóp b  lũ dữ cuốn trôi sạch, nhà cửa 
tan hoang. Nhìn hình ảnh các em nhỏ, cụ già phải đập mái nhà nhô 
đầu r  ngoài, xung qu nh toàn nƣớ  và nƣớ , đục ngầu cuồn cuộn 
chảy… Thảm cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại hằng năm khi mù  mƣ  lũ về. 
 ã thế đập thủy điện còn xả nƣớ  không báo trƣớc vào lúc nửa 
đêm, cộng thêm lũ dữ từ thƣợng nguồn kéo về, ngƣời dân trở tay 
không k p. Trong đêm tối m t mùng, họ ch  còn biết bảo toàn mạng 
sống cho cả nhà trong vô vọng, để mặ   ho dòng nƣớc cuốn trôi 
mọi tài sản, lƣơng thự … Tất cả ch  còn lại sự hoang tàn, cuộ  đời 
họ bỗng chốc tối thui nhƣ  ái đêm đ nh mệnh ấy! 

Những luống ho  đƣợ  đầu tƣ tiền của, công sứ , để mong mùa 
Xuân về đem ho  đổi lƣơng thực cho một năm miệt mài l o động, 
áo mới cho các con, tiền học phí cho Học Kì II, những món nợ cuối 
năm  ần thanh toán... Bỗng chốc ch  còn lại lớp bùn dầy, đá sỏi khi 
dòng nƣớc kinh hoàng kéo ngang qua... 
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 ứng trƣớc nỗi khổ của anh ch  em đồng bào, Chúa nói nhỏ với 
t : “Anh em hãy cho, thì sẽ đ ợc Thiên Chúa cho lại“ (Lc 6, 
38a). T  đong  ho  nh em đấu nào, Chúa sẽ trả lại đấu ấy sau khi 
đã lắc, đã dằn và chảy tràn ra bên ngoài. Nếu ch  yêu Chúa thôi, 
mà không yêu ngƣời đồng loại, đó là một kẻ nói dối, Thánh Gioan 
nói thế. Ta không thấy Chúa, còn anh em khốn khổ ta thấy hằng 
ngày. Họ là những kẻ s   hân vào đƣờng tội lỗi, lầm lỡ trong cuộc 
sống, nghèo đói  ả vật chất lẫn tinh thần, thiếu thốn tình thƣơng, 
họ là kẻ dễ ghét, luôn tìm cách gieo tiếng xấu cho ta, làm sự dữ và 
vu khống, đặt điều, họ là kẻ thù của ta, thế mà Chúa bảo phải yêu 
kẻ thù và tha thứ cho kẻ làm khốn ta, "Nếu  n  em yêu t   n  
kẻ yêu t   n   n  em t ì c n  ì là ân với n  ĩ " (Lc 6, 32). 

Chìa khóa mở cử  Lòng Thƣơng Xót thật khó kiếm, thế mà Chúa 
bảo "Anh em cứ xin, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở 
cho" (Lc 11, 9). T  đã đi tìm kiếm, gõ cử  Lòng Thƣơng Xót  hƣ ? 
H y nhƣ ông Pha-ri-siêu trong dụ ngôn “ngƣời Pha-ri-sêu và anh 
thu thuế” (x. Lc 18, 9-14); Những việc ta làm, Chú  đƣơng nhiên 
phải ban phát lại cho ta. Ta tìm, kiếm nhƣng không thành tâm. T  
gõ cử  nhƣng thiếu nhẫn nại và khiêm hạ để mong Ông Chủ xót 
thƣơng. T    o ngạo khi làm một  hút gì đó  ho  uộ  đời, cho con 
ngƣời. Ta muốn mọi ngƣời biết việc ta làm mà ca tụng, thì còn chỗ 
nào dành cho Chúa. "Anh em hãy có lòng nhân từ, n   C   
 n  em là Đấng nhân từ" (Lc 6, 36). Ta ch  là  on ngƣời sinh ra 
từ bụi đất, mặc lấy xác phàm với tất cả sự yếu đuối, mỏng dòn của 
một kiếp ngƣời với nhiều sai sót, một phút lơ là không  ậy dựa vào 
Chúa, ta sẽ ngã.  ừng tƣởng mình mạnh mẽ (Thánh Phaolô). 
Những ơn lành Ngƣời ban cho, ta không thấy, ta không cảm nhận 
vì những xôn xao của cuộc sống muôn màu, lấp lánh của vàng 
bạc... Chúa vẫn chờ ta quay về để Ngƣời thƣơng xót.  ừng để 
Chú   ô đơn đứng đợi nhƣ ngƣời cha trong dụ ngôn “Ngƣời Cha 
Nhân Hậu” chờ đón đứa con tội lỗi quay về (x. Lc 15, 11-32). Chúa 
vẫn miệt mài "Con N  ời đến để tìm và kiếm nhữn   ì đã 
mất" (Lc 19, 10) dù  húng t  đã b o phen lầm lỗi, đã đánh mất 
nhiều  ơ hội để quay về. Nhƣng t  "Đừng tuyệt vọn , em  i, 
đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" (Tr nh 
Công Sơn). Cứ tin vào  ấng đã b n  ho t   uộc sống này, tín thác 
vào Ngài, yêu mến Ngài và yêu mến những ngƣời Ngài m ng đến 
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cho cuộ  đời ta. Không có sự "tình cờ" trên thế giới này, mà là "c  
duyên" cả đấy thôi. Tất cả đã đƣợc Chúa sắp đặt để ta phải gặp 
gỡ, phải chung sống, phải lại qua... dù nhiều lúc (chứ không phải 
đôi lú ) sao mà ghét thế, giận thế, và cảm thấy s o mình  ô đơn 
thế...". Bạn nhất định phải nhẫn nại và b o dun  đối với 
những khiếm khuyết củ  đối p   n . Trên t ế giới này 
không có mối quan hệ nào là hoàn toàn tốt đẹp, mà hạnh 
phúc chỉ đến từ lòng tôn trọng và sự bao dung không giới 
hạn mà thôi" (Robert Fulghum). 

Chúa biết không, 
 ó đôi lú  nếu 
không có Chúa giữ 
gìn, mọi  on ngƣời 
đều có khả năng 
làm điều ác, ác từ 
trong tƣ tƣởng, lời 
nói và việc làm. Ác 
không ai biết để kết 
tội, á   òn đƣợc 
phủ một lớp mạ 

vàng củ  đạo đức và nghiêm túc, của chức vụ đáng đƣợc tôn 
trọng, của sự bệ vệ trên ngôi cao... Chúa biết tất cả và sẵn sàng 
tha thứ. Cánh cửa của LTX ch  đóng  hặt khi lòng t  đóng  hặt. 
Cánh cửa ấy ch  mở với những tấm lòng tan nát khiêm cung, cần 
Chúa thứ tha. Sau cánh cửa ch   ó TÌNH YÊU và LÕNG THƢƠNG 
XÓT! 

Mùa Xuân lại trở về trên khắp mọi nơi. Có thể Mù  Xuân năm n y 
sẽ thiếu thốn hơn vì thiên t i và sự vô cảm củ   on ngƣời. Có thể 
gi  đình này, gi  đình ki  thiếu mất một ngƣời thân đã  hìm theo 
dòng nƣớ  lũ. Nhƣng Mù  Xuân luôn làm  ho lòng ngƣời ấm áp để 
hy vọng t   ó đƣợc một năm bình yên hơn, tình ngƣời hơn... 

CHÚA XUÂN sẽ lau khô dòng lệ, sẽ cất mảnh khăn sô  ủ  đ u 
khổ, mất mát. Ngƣời sẽ ban cho chúng ta MỘT NĂM MỚI AN 
LÀNH, HẠNH PHÚC... HÃY VỮNG TIN VÀO NGƯỜI - ĐẤNG 
ĐẦY LÕNG THƯƠNG  ÓT!  
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Gioan Long Vân,  

giáo xứ Nhân Hò . 

    Một sán  sớm nọ, b ớc bộ r  côn  ty làm việc, k í trời se 
lạn . C iều về n à, mở cuốn lịc  bỏ t i, biết đ ợc  ôm đ  là 
n ày lập đôn . Trời se lạn  k iến l n  mìn  c ùn  xuốn .  

    Những năm trƣớ , rơi vào thời điểm và tâm trạng nhƣ thế, tôi 
thƣờng mở nghe nhạ  buồn, nhƣ bài “Mù   ông Củ  Anh”.  oạn kết 
bài hát  ủ   ố nhạ  sỹ Trần Thiện Th nh, qu  sự trình bày  ủ   ặp 
song ca nam-nữ Duy Qu ng-Ngọ  L n  ó  âu: “Trời lập đông  hƣ  
em  ho lũ dơi đi tìm giấ  ngủ vùi.  ể mặ   nh l ng th ng ôm giá 
băng ngỡ thầm ngƣời yêu tới…” Những    từ và tiết tấu não nề  ủ  
bài hát khiến ngƣời nghe  àng dễ tái tê thêm  õi lòng.  

    Những năm gần đây, tâm tính tôi  ó phần th y đổi. Không để tâm 
hồn ủy mỵ vào những    khú  xem  hừng vô bổ  hẳng mấy ý nghĩ  
với thự  tế đời thƣờng. Tôi nghe nhạ  thánh    và những    khú  đời 
đậm nét suy tƣ về thân phận  on ngƣời. Mỗi sáng thứ  dậy sớm, vừ  
nhâm nhi ly  à phê đen nóng, tôi vừ  thả hồn vào những âm điệu và 
ý tứ  ủ   á  bài thánh   . Tôi nghe nhạ  đạo  ó những lú  theo l  h 
phụng vụ. Tháng 10 Mân Côi, mở nhạ  hải ngoại về  ứ  Mẹ, nghe 
n m d nh    Elvis Phƣơng hát: “Mẹ ơi!  oái thƣơng xem nƣớ  Việt 
Nam... Mẹ hãy giơ t y b n phú  bình  n. Nƣớ  Việt N m qu  á h 
nguy n n”. B o nhiêu năm rồi dù quê hƣơng mình không  òn loạn ly 
vì  hiến  uộ , mỗi lần nghe lại bài hát này tôi vẫn  ảm thấy ngậm 
ngùi   y đắng  ho một quãng thời gi n dài đăng đẵng nƣớ  nhà nội 
 hiến.  ến tháng 11,  ầu  ho  á  đẳng linh hồn, tôi miên m n những 
   từ “Hạt bụi nào hó  kiếp thân tôi để một m i tôi về làm  át bụi…”. 
Cảm tƣởng nhƣ  ố nhạ  sỹ Tr nh Công Sơn  ho dù không là ngƣời 
Công Giáo nhƣng ít nhiều  ũng thấu đáo phần nào Kinh Thánh  ủ  
đạo Chú  khi sáng tá     khú  “Cát Bụi”.  

    Dƣờng nhƣ  àng thêm tuổi, tôi  àng  hăm lo và  hiêm nghiệm về 
 uộ  sống tâm linh  ủ  mình nhiều hơn. Tôi sống nội tâm và hƣớng 
thƣợng nhiều hơn. Những vần thơ tôi sáng tá  s u này m n má  ý 
niệm vũ trụ qu n và nhân sinh qu n bàng bạ  sự bí nhiệm Tình Yêu 
 ấng Tối C o: “Dòng đời trôi vẫn trôi. Lòng ngƣời dẫu phôi ph i. Có 
một màn vĩnh  ửu. Luôn  he phủ vòm  ầu. Tôi muốn nói đến Ngƣời. 
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Luôn mở rộng vòng t y.  ón đƣ   i lạ  lối. Qu  những phút đắm s y” 
(Dòng  ời Trôi Vẫn Trôi); “T  đánh mất t  ly rƣợu ngƣời mời. Uống 
mãi một đời  hén đắng  hƣ  vơi.  ắng  hát trên môi nào  i  ó thấu. 
T  thấu tình ngƣới bạ  trắng nhƣ vôi. T  giữ lại t  Thiên Chú  nhiệm 
mầu. V y mãi một đời  hƣ  trả ơn sâu. Nuối tiế  khôn nguôi quãng 
đời ho ng dại. Chợt t nh  ơn mê tó  bạ  mái đầu” (Chén  ắng Chƣ  
Vơi). 

   Mù  đông se lạnh, Noel về, tôi thẩm thấu bài hát “Mù   ông Năm 
Ấy” với tâm tình ƣớ  đƣợ  nhƣ  á  mụ  đồng “Mù  đông năm ấy theo 
ánh s o huy hoàng, tìm h ng Bê Lem  á  mụ  đồng m u bƣớ , tôn 
thờ Ngôi H i giáng sinh trần  i. Con hợp với mụ  đồng quỳ đây lạy 
Chú …”. Mù  giáng sinh, mỗi lần mở nghe nhạ  Noel hải ngoại, tôi 
không khỏi  hạnh lòng xú   ảm với    khú  “Mù  S o Sáng”  ủ  nhạ  
sỹ Nguyễn Văn  ông qu  giọng hát êm đềm tr ng trọng  ủ  nữ    sỹ 
Giao Linh: “Lạy Mẹ Sầu Bi b n ơn, ngƣời Việt  àng thƣơng nh u hơn. 
 ất nƣớ  này đây sáng đứ  tin Chú  trên trời   o”. 

     ông tàn s ng xuân. Truyền thống Giáo hội Công giáo Việt N m 
dành mồng một tết âm l  h đề  ầu bình  n, mồng h i kính nhớ tổ tiên 
và mồng b  để thánh hó   ông ăn việ  làm. Mồng một  ầu  ho quố  
thái dân  n,  ho đất nƣớ  đƣợ  thái bình,  ho dân tình đƣợ   n vui. 
Nhớ năm ngoái về quê ăn tết, sáng mồng một đi lễ nghe    đoàn 
giáo xứ Tân Bình quê tôi hợp    bài “Xuân Hy Vọng”  ủ  nhạ  sỹ 
Nguyễn Kh  thật s y đắm rộn ràng: “Xuân đã về  ho quê hƣơng 
bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phƣờng thôn tr ng. Con 
khấn  ầu  ho quê hƣơng Việt N m thái hò .  ể mọi ngƣời  ùng hiệp 
nhất trong niềm tin yêu”. 

    Nói gì thì nói. Nói đến thi    ngày xuân không thể không nhắ  đến 
   khú  bất hủ “Ly Rƣợu Mừng”  ủ   ố nhạ  sỹ Phạm  ình Chƣơng. 
Những ngày tết, tiệ  tùng    hát không thể không  ùng nh u  ụng ly 
và cùng nhau “Ngày xuân nâng  hén t   hú  nơi nơi… nhấp  hén đầy 
vơi  hú  ngƣời ngƣời vui… muôn lòng x o xuyến duyên đời”. Ca khúc 
kết h i  âu: “Ƣớ  mơ hạnh phú  nơi nơi. Hƣơng th nh bình dâng phơi 
phới”. 

    Đầu năm cầu c o quốc t ái dân  n. Cầu c o n ữn   iểm 
 ọ   oặc do con n  ời  oặc do t iên t i, k ôn  c n c ực c ờ 
đe dọ  quê    n  và n  ời dân làn  Việt N m. Cầu c o quê 
   n , cầu c o đồn  bào tôi, tron  năm mới đ ợc T iên C    
qu n p  n  vạn sự  n làn . 
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TRẦM THIÊN THU 

 

Hiệp N ất Kitô Giáo là ân sủn  cần 
t iết tron  đời sốn  Kitô  ữu, Giáo 
Hội mời  ọi c  n  t  t   t iết cầu 
xin T iên C    b n  ồn  ân này để 
tất cả mọi Kitô  ữu biết sốn  trun  
t àn  với  iáo  uấn củ  C   , bằn  
nỗ lực cầu n uyện k ôn  n ừn  và 
t ể  iện tìn  bác ái  uyn  đệ, n ờ đ  
mà p ục  ồi mối  iệp t ôn  củ  Giáo 

Hội, cũn  n   bằn  việc  ợp tác để c  t ể đối đầu với các 
t ác  đố mà n ân loại đ n   ặp p ải – n ất là tron  t ời 
đại n ày n y c  n iều mối c i  rẽ. 

Thánh Ph olô đã kêu gọi mọi ngƣời hiệp nhất: “Anh em hãy thiết 
th  duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng  á h ăn ở thuận 
hoà gắn bó với nh u. Ch   ó một thân thể, một Thần Khí,  ũng nhƣ 
 nh em đã đƣợ  kêu gọi để  hi  sẻ  ùng một niềm hy vọng. Ch   ó 
một Chú , một niềm tin, một phép rử . Ch   ó một Thiên Chú , Ch  
 ủ  mọi ngƣời,  ấng ngự trên mọi ngƣời, qu  mọi ngƣời và trong 
mọi ngƣời” (Ep 4:3-6). Lời kêu gọi này  ần để thứ  t nh ngƣời xƣ , 
nhƣng ngày n y vẫn thự  sự  ần lời mời gọi này – thậm  hí  òn  ần 
hơn ngày xƣ  nữ . 

HIỆP NHẤT THIÊN CHÖA 

Trang All-About-The-Virgin-M ry. om  ó đề  ập vấn đề Hiệp Nhất 
Bản Thể (Hypost ti  Union).  ó là sự kết hợp  ủ  nhân tính và thần 
tính trong Ngôi Lời – Thiên Chú  Ngôi H i,  ứ  Giêsu Kitô. Tính từ 
“hypot ti ”  ó nguồn gố  từ Hy ngữ là “hupóst sis”, nghĩ  đen là 
“nền tảng”. Cá  triết gi  Hy Lạp dùng thuật ngữ này để diễn tả 
thự  tế khi đối ngh  h với bề ngoài. Hiệp nhất bản thể là thuật ngữ 
thần họ  dùng để đ nh nghĩ  Mầu Nhiệm Nhập Thể. Giáo Hội xá  
đ nh niềm tin vào sự Nhập Thể là nền tảng Giáo lý Công giáo: Thần 
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tính và Nhân tính  ủ   ứ  Kitô đƣợ  kết hợp về bản thể, kết hợp 
với Con Ngƣời Thiên Chú  (Divine Person, De Fide). Thánh Ph olô 
nói: “Ngƣời là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thự   ủ  
bản thể Thiên Chú ” (Dt 1:3 ). 

Do đó, Chú  Giêsu là Thiên Chú  thật và Con Ngƣời thật. Khoảnh 
khắ  này trong l  h sử  ủ   on ngƣời xảy r  trong khi Truyền Tin, 
Sứ thần G briel giới thiệu Kế Hoạ h  ủ  Thiên Chú   ho Trinh Nữ 
M ri . Khi  ứ  Mẹ nói lời “xin vâng” (fi t) với những từ m ng tính 
quyết đ nh: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ  ủ  Chú , xin Chú   ứ làm  ho 
tôi nhƣ lời sứ thần nói” (L  1:38), qu  tá  động siêu nhiên  ủ  
Chú  Thánh Thần, Con Thiên Chú  đã ngự vào  ung lòng Trinh Nữ. 
Nhƣ vậy là hoàn tất lời tiên tri  ủ  Ngôn sứ Is i  về việ  thụ th i 
mà vẫn đồng trinh và sinh  on đƣợ  gọi là Emm nuel, nghĩ  là 
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. 

Khi Chú  Giêsu ngự vào  ung lòng Trinh Nữ,  ó vài điều xảy r  
ng y lập tứ  và  ùng một lú : Linh hồn  on ngƣời  ủ   ứ  Kitô 
đƣợ  Chú  Ch  tá  thành; linh hồn  on ngƣời đó đƣợ  truyền vào 
và kết hợp với thân thể đã đƣợ   huẩn b  đặ  biệt  ho sự kết hiệp 
đó bằng tá  động siêu nhiên  ủ  Chú  Thánh Thần; và nhân tính 
đƣợ  nhận lấy nơi Ngôi H i, Ngôi Lời  ủ  Thiên Chú . 

Lƣu ý động thái NGAY LẬP TỨC và CÙNG MỘT LÖC. Mọi hành 
động xảy r  đồng thời, không hành động nào trƣớ  hoặ  s u. 
Thánh Grêgôriô viết: “Nhân tính  ủ   ứ  Kitô không  ó trƣớ  rồi 
s u đó Ngôi Lời mới nhận lãnh, nhƣng đƣợ  tạo tá  ng y khi đƣợ  
nhận lãnh”. 

 ứ  Giêsu Kitô là Thiên Chú  hoàn hảo và Con Ngƣời hoàn hảo. 
Vì Ngôi Lời là Thiên Chú  hoàn hảo, tiếp theo là nhân tính  ủ  Chú  
Giêsu  ũng hoàn hảo. Khi bùng nổ tr nh luận trong Giáo Hội thời sơ 
kh i vì giáo huấn s i lệ h  ủ  Nestorius (1), Công đồng Êphêsô 
(năm 431) tuyên bố  ứ  Trinh Nữ M ri  là Theotókos (Θεοτόκορ – 
Ngƣời m ng Thiên Chú , Mẹ Thiên Chú ),  hứ không  h  là 
Christokos (ξπιστοκορ – Ngƣời m ng  ứ  Kitô, Mẹ  ủ   ứ  Kitô). 
Tà thuyết  ủ  Nestorius là s i lầm vì khái niệm về sự hiệp nhất bản 
thể và giải thí h rằng  ứ  Mẹ  h  m ng nhân tính  ủ  Ngôi Lời 
trong  ung lòng  hứ không m ng toàn bộ Ngôi Lời  ó h i bản tính. 
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Về bản  hất, tà thuyết Nestorius  ho rằng  ó h i  on ngƣời riêng 
biệt để diễn tả Ngôi Lời. Họ tin một  á h s i lầm rằng  ó một Thiên 
Chú  là Con Thiên Chú  và một  on ngƣời khá  là Con Ngƣời,  on 
 ủ   ứ  M ri . Với họ, h i  on ngƣời này  h  kết hợp về luân lý, và 
v i trò  ủ   ấng Cứu  ộ là phù hợp với Con Ngƣời  ủ   ứ  Kitô! 

S u đó, một ngƣời tên là Euty hes lo sợ với niềm tin lệ h lạ  này 
 ủ  tà thuyết Nestorius và quy đ nh  á h hiểu riêng,  ho rằng Ngôi 
Lời  h  gồm một ngƣời nhƣng  ũng  ó một bản tính, một bản tính 
kết hợp  ả yếu tố thần linh và phàm nhân.  ó là tà thuyết 
Monophysitism (2), do  hữ monophysis – nghĩ  là một ngƣời và 
một bản tính. Nhƣ vậy, Ngôi Lời không hoàn toàn là Thiên Chú  và 
 ũng không hoàn toàn là Con Ngƣời, mà là nử  này nử  ki . 

 ối với họ, nhân tính  ủ   ứ  Kitô đƣợ  thần tính biến đổi hoặ  
thu hút. Có lầm lẫn  hăng? Một số ngƣời đi x  hơn và nói rằng sự 
kết hợp h i bản tính thành một sẽ tạo nên bản tính thứ b ! Cá  tà 
thuyết này hoàn toàn b  Giáo Hội Công giáo bá  bỏ tại Công đồng 
Ch l edon (năm 451) và dẫn đến việ  hình thành Tín  iều 
Chalcedon. 

Cá  tà thuyết lớn này đặt vấn đề về sự kết hợp thần tính và nhân 
tính trong Ngôi Lời và  ó nhiều  á h diễn tả khá  nh u. Tà thuyết 
Kitô giáo này nổi tiếng trong là tà thuyết Ari n (3). Const ntine là 
một ngƣời theo tà thuyết Ari n, nhƣ đ  số quân đội L  Mã – mặ  
dù ông t  vẫn ủng hộ Kitô giáo  ùng với nỗ lự   ủ  ngƣời mẹ 
(Thánh Helen ) thu gom và duy trì nhiều thánh tí h, kể  ả thánh 
tí h Thánh Giá thật – và gi  nhập Công giáo trƣớ  khi  hết. Thánh 
Ath n siô đã dành nhiều thời gi n giảng thuyết  hống lại tà thuyết 
Ari n,  ó lú   ó lời thề hứ  trung tín  ủ  hơn một nử  thế giới Kitô 
giáo. 

Khi  òn tại thế, Chú  Giêsu đã  h u đựng những điều nhƣ nhân 
loại phải  h u. Ngài đã  h u sinh r  trong hoàn  ảnh nghèo nàn, 
nhận sự bảo bọ   ủ  Thánh Gi . Ngài l o động,  ầu nguyện, ăn 
uống, sinh hoạt bình thƣờng nhƣ  húng t … và  ũng họ  hỏi Kinh 
Thánh. Ngài trở thành thợ mộ  theo  á h hƣớng dẫn và sự giám hộ 
 ủ  Dƣỡng Phụ là  ứ  Thánh Giuse. Qu  động thái bí nhiệm, thần 
tính  ủ  Ngài  ó thể “b  đè nén” đến nỗi Ngài  h  biết Chú  Ch  đã 
 họn  á h mặ  khải  ho Ngài trong những hoàn  ảnh riêng. 
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Chú  Giêsu  ũng mỏi mệt (G  4:6),  ũng bật khó  vì thƣơng 
L d rô (G  11:35), rồi mới  ho L d rô sống lại, Ngài  ũng nếm trải 
sự rùng mình vì b  S t n  ám dỗ (trƣớ  khi Ngài r o giảng  ông 
kh i) để  ho  húng t  thấy  á h  hiến đấu trong những tình huống 
tƣơng tự.  ặ  biệt là Ngài đã  h u  uộ  khổ nạn và đ u khổ dữ dội 
 ho đến  hết. Ch  s u khi  h u khổ nạn và  h u  hết, Chú  Giêsu 
mới đƣợ  lãnh nhận vinh qu ng. 

Sự hiệp nhất bản thể sẽ kéo dài đời đời.  ó không là điều đƣợ  
“thiết kế”  h   ho thời đại mà  ứ  Kitô – khi  òn trên thế gi n – để 
Ngài gánh tội  ủ   húng t  và làm  ho Mình, Máu, Linh hồn, và 
Thần tính nguôi ngo i nhu  ầu về Công lý Thiên Chú  (Divine 
Justi e). Nhƣ vậy, Thiên Chú  Giêsu  ó thể làm mọi thứ, Ngài  ũng 
thể hiện về bản thể – Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính – trong mọi 
 ủ  lễ đƣợ  thánh hó  và trong mọi Nhà Tạm trên khắp thế giới, 
nơi Ngài luôn  hờ đợi  húng t  kết hiệp với Ngài. 

HIỆP NHẤT DÂN CHÖA 

Trong Thánh Lễ kính Thánh D nh  ứ  M ri  năm 2016,  GH 
Ph nxi ô đã nói: “Sự  hi  rẽ đã phá hoại Hội Thánh và m  quỷ nỗ 
lự  tấn  ông vào gố  rễ  ủ  sự hiệp nhất, gố  rễ  ủ  sự hiệp nhất 
là việ   ử hành Thánh Lễ. Tôi nài xin  nh  h  em hãy làm tất  ả 
những gì  ó thể để đừng phá hoại Hội Thánh với những  hi  rẽ về 
tƣ tƣởng, th m vọng… Trên tất  ả, hãy  ầu nguyện và bảo vệ  ội 
rễ hiệp nhất  ủ  Hội Thánh là thân thể  ứ  Kitô.  ó là, hàng ngày 
 húng t   ùng nh u hiệp dâng lễ hy sinh  ủ  Chú  Kitô trong 
Thánh Lễ”. Sống hiệp nhất là sống  hứng nhân, rất  ần thể hiện 
mỗi ngày đối với mọi Kitô hữu. 

 ề  ập “Bữ  Tiệ   ủ  Chú ”, Thánh Ph olô nói: “Nhân lú  đƣ  r  
 á   h  th  này, tôi  hẳng khen  nh em đâu, vì những buổi họp  ủ  
 nh em không đem lại lợi í h gì, mà  h  gây hại. Thật thế, trƣớ  
tiên tôi nghe rằng khi họp  ộng đoàn,  nh em  hi  rẽ nh u, và tôi 
tin là điều ấy  ó phần nào đúng. Những sự  hi  rẽ giữ   nh em, 
thế nào  ũng  ó, nhƣng nhờ vậy mới rõ  i là ngƣời đạo đứ   hắ  
 hắn” (1 Cr 11:17-19 – x. Mt 26: 26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:14-
20). 

Ngày n y  ũng vẫn  ó những mối  hi  rẽ tinh vi trong  á   ộng 
đoàn, với d nh nghĩ  tốt lành nhƣng bên trong đôi khi lại không 



 L n  C    T   n    t – 2/2017 

49                                                 

hẳn nhƣ vậy, vì  ó những rạn nứt hoặ  bè phái. Nói  hung, “ ái tôi” 
vẫn lớn quá, thế nên nó muốn “nổi trội” hơn và muốn “đè bẹp” 
ngƣời khá . 

Ngày 21-11-1964,  GH Ph olô VI đã b n hành Sắ  Lệnh về Hiệp 
Nhất – “Unit tis Redintegr tio” (Phụ  Hồi Hiệp Nhất). Ng y đầu 
Chƣơng I, Cá  Nguyên Tắ  Công Giáo về Hiệp Nhất, sắ  lệnh này 
nói về Giáo Hội hiệp nhất và duy nhất: “Tình yêu Thiên Chú  đối 
với  húng t  đã hiển hiện trong việ  Con Một Thiên Chú  đã đƣợ  
Chú  Ch  s i đến thế gi n, để một khi hó  thân làm ngƣời, Ngƣời 
tái sinh toàn thể nhân loại bằng  á h  ứu  huộ  họ và đoàn tụ họ 
nên một. Trƣớ  khi tự hiến làm lễ vật tinh tuyền trên thánh giá, 
Ngƣời đã  ầu  ùng Chú  Ch   ho  á  tín hữu rằng: „Xin  ho hết 
thảy đƣợ   iệp n ất n   C   ở tron  Con và Con ở tron  C   
vậy, để  hính họ  ũng đƣợ  nên một trong T  và  ho thế gi n tin 
rằng Ch  đã s i Con‟ (G  17:21). Ngƣời đã thiết lập trong Giáo Hội 
 ủ  Ngƣời nhiệm tí h Thánh Thể kỳ diệu, vừ  là dấu  h  vừ  thể 
hiện sự hiệp nhất  ủ  Giáo Hội. Ngƣời b n  ho  á  môn đệ Ngƣời 
một giới răn mới là tình yêu thƣơng nh u, và hứ  b n Thánh Thần 
 n ủi, Ðấng vừ  là Chú  vừ  b n sự sống để ở với họ mãi mãi”. 

Kinh Thánh  ho biết: “Giêrus lem khá  nào đô th  đƣợ  xây nên 
một khối vẹn toàn. Từng  hi tộ ,  hi tộ   ủ  Chú , trẩy hội lên đền 
ở nơi đây, để d nh Chú , họ  ùng xƣng tụng” (Tv 122:3). Nói về 
 ền Thờ Giêrus lem, tò  nhà vật  hất, nhƣng ám  h  sự hiệp nhất 
 ủ  Giáo Hội – duy nhất, thánh thiện,  ông giáo, và tông truyền. Sự 
hiệp nhất không  h  là tình trạng  ần thiết mà  òn là một mối phú , 
nhƣ Kinh Thánh    tụng về sự hò  thuận – tứ  là một dạng hiệp 
nhất: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm th y,  nh em đƣợ  sống vui vầy bên 
nh u” (Tv 133:1). 

CHÚ THÍCH: 

(1) Nestorius (Nestori n Chur h): một Giáo Hội Kitô giáo xuất hiện s u khi 
Nestorius b  lên án tại Công đồng  hung Êphêsô năm 431. Nhờ nỗ lự   ủ  
Ib s, Giám mụ  thành Êphêsô từ năm 435, và B rsum s, Giám mụ  thành 
Nisibis từ năm 457, họ  thuyết Nestorius h y họ  thuyết  ảnh giáo đƣợ  phát 
triển thành một thần họ  đầy đủ và  huyển đến Persi  và Tiểu Á, nơi một 
giáo phái nhỏ nhƣng  ó ảnh hƣởng đƣợ  thành lập. Giáo Hội Nestorius vẫn 
tồn tại ngày n y với tên gọi là Kitô hữu Assyri . 
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(2) Monophysitism: Nhất tính thuyết, Kitô nhất tính luận. Hệ thống (tƣ 
tƣởng)  ó tính l  h sử nổi lên vào thế kỷ thứ năm,  hủ trƣơng rằng nơi Chú  
Kitô  h   ó một bản tính.  ó là một  á h phản ứng lại Cảnh Giáo (Giáo thuyết 
Nestorius), một  hủ thuyết  ho rằng Chú  Kitô  ó h i ngôi v . Một trong 
những nhà Nhất Tính Thuyết sơ khởi là Euty hes (378-454), đ n viện trƣởng 
một đ n viện gần Const ntinople. 

Trong nỗ lự  để bảo vệ duy nhất tính  ủ  Ngôi Lời Nhập Thể, ông đã  hủ 
trƣơng bá  bỏ nhân tính  ủ  Chú  Kitô. Những nhà nhất tính thuyết khá  đề 
 ập đến một bản tính duy nhất kết hợp  ả nhân tính và thần tính. B  kết án 
bởi Công  ồng Ch l edon năm 451, nhất tính thuyết vẫn  òn th nh hành ở 
 ông phƣơng, nhất là những ngƣời thuộ  nghi lễ Copt và những ngƣời thuộ  
phái J  obite ở Syri . Nguyên ngữ Hy Lạp, monos: đơn nhất,  h  một + 
physis: bản tính. 

(3) Ari nism: Thuyết  ủ  Arius, thế kỷ IV,  ho rằng  h   ó Thiên Chú  là 
bất biến và tự hữu, nhƣng Ngôi Con không là Thiên Chú  mà  h  là phàm 
nhân. Thuyết này từ  hối thiên tính  ủ  Chú  Giêsu. Công đồng Ni  e  (AD 
325) đã kết án Arius và tuyên bố “Ngôi Con đồng bản thể với  ứ  Chú  Ch ”. 
Thuyết Ari n đƣợ  nhiều ngƣời bảo vệ tiếp 50 năm s u, nhƣng  uối  ùng 
 ũng sụp đổ khi  á  hoàng đế Kitô giáo  ủ  Rome Gr ti n và Theodosius lên 
ngôi. 

Công đồng Const ntinople đầu tiên (năm 381) đã phê  huẩn Tín điều  ủ  
Công đồng Ni ê và  ấm tà thuyết Ari n. Nhƣng tà thuyết này vẫn tiếp tụ  
trong  á  bộ lạ  ở  ứ  suốt thế kỷ VII, và  á  niềm tin tƣơng tự đƣợ  duy trì 
đến ngày n y bởi tổ  hứ  Nhân  hứng  ủ  Gi vê (Jehov h's Witnesses) và 
bởi một số ngƣời theo thuyết Nhất Vi Luận (Unit ri nism), tƣơng tự T m V  
Nhất Thể – Một Chú  B  Ngôi. 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐGH PHAN ICÔ – NĂM 2017 
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Fx Đỗ Côn  Min   

    Tron  t ời  i n b ớc vào Mù  Vọn  năm 2016 vừ  qu , 
n iều  iáo xứ đã c o treo Lo o năm Mục vụ 2017 c  tên  ọi 
là “C uẩn bị c o n  ời trẻ b ớc vào đời sốn   ôn n ân“. Đã 
có giáo xứ dùn  c ủ đề này c o các b ổi Tĩn  tâm Mù  Vọn . 
Về p í  n  ời  iáo dân, xem r  c    đ ợc c uẩn bị về việc 
đ n n ận c   n  trìn  3 năm liền củ  Hội đồn  Giám Mục 
Việt N m qu  T   C un  năm 2016  ửi cộn  đồn  dân C    
tại Việt N m (Tập s n L n  C    T   n    t số r  t án  11 
và tháng 12.2016, đã đăn  toàn văn T   C un  d ới dạn  
Hỏi Đáp). Qu  đ , c ủ đề Mục vụ c o 3 năm tới n   s u:  

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

- Năm 2017-2018: Đồn   àn  với các  i  đìn  trẻ; 

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

Trong thƣ này,  á  Ngài trình bày  hi 
tiết hơn về  hủ đề năm 2016-2017, qua 
đó  ứ  Giáo hoàng Ph nxi ô nhấn 
mạnh đặ  biệt đến lãnh vự  này.”Kết 
hôn là một quyết đ nh rất qu n trọng, 
vì thế  ần 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  uộ  mƣu sinh, ít  ó thời giờ để 

 huẩn b  kỹ lƣỡng  ho đời sống hôn nhân họ sắp bƣớ  vào. Vì thế, 
 ần khuyến khí h ngƣời trẻ th m dự những lớp  huẩn b  hôn nhân, 
đồng thời  á  giáo xứ phải tổ  hứ   hƣơng trình  ho  hu đáo. Mỗi 
giáo phận  ó thể  ó  hƣơng trình riêng tùy theo hoàn  ảnh, tuy nhiên 
chúng tôi mong muốn  á  khó   huẩn b  hôn nhân phải giúp  ho  á  
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bạn trẻ thấy đí h điểm không  h  là ngày  ƣới mà là  ả đời sống gi  
đình lâu dài s u này” (TC 2016). 

1- TẠI SAO GIÁO HỘI LẠI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC CHUẨN BỊ 
CHO NGƯỜI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN? 

 Chúng t   ần biết những gi  đình trẻ bất hạnh trong hôn nhân 
hiện n y, họ là  i? 

*Họ là những hài nhi đƣợ  sinh r , rồi lớn lên thành những thiếu 
nhi, những th nh niên trong  á  gi  đình VN giữ  một toàn  ảnh xã 
hội mới với b o nhiêu th y đổi  hóng mặt về luân thƣờng đạo lý, về 
khái niệm sống, ý nghĩ  sống, mụ  đí h sống… 

*Họ là những ngƣời mà tuổi thiếu nhi đƣợ  biết quá sớm về  huyện 
giới tính, những  huyện thuộ  về giới tính,  ả những  huyện  ủ  
ngƣời lớn… bởi vì, tất  ả đều đƣợ  lo n truyền  á h tự nhiên trên các 
phƣơng tiện truyền thông, tin tứ , thời sự, quảng  áo  á h vô tội vạ. 

*Họ là những ngƣời mà tuổi vừ  lớn đã phải tiếp thu b o nhiêu khái 
niệm s i lầm về đứ  khiết t nh từ xã hội – một xã hội không những 
không đề  ập,  ổ súy ý nghĩ    o đẹp  ủ  đứ  khiết t nh, không đề 
  o giá tr   ủ  việ  gìn giữ  ái nghìn vàng, mà  òn “vẽ đƣờng  huột 
 hạy” từ việ  hội nhập  á   á h sống tự nhiên  ủ  giới tính, đến việ  
thiết lập và quảng bá một bảo đảm  n toàn hƣ ảo để tránh những 
hậu quả không mong muốn qu  những phƣơng pháp tránh th i  ả 
tinh vi,  ả tồi tệ… 

*Họ là những ngƣời khi  hƣ  bƣớ  vào đời sống hôn nhân gi  đình, 
đã sống thử  uộ  sống xá  th t  ủ  đời vợ  hồng,  ó khi lén lút,  ó khi 
 ông kh i. Việ  sống thử tự nguyện ấy  ho biết  hính họ tự rƣớ  vào 
mình một thói quen hạ đẳng bắt nguồn từ một khái niệm không  òn 
nhân tính nữ , một thói quen  ủ  một  ái “ on” hơn là một  ái 
“ngƣời”. 

*Họ là những ngƣời bƣớ  vào đời sống hôn nhân gi  đình nhƣ bƣớ  
vào một thế giới  ũ rí h, không  òn gì là mới lạ, là hấp dẫn và  ũng 
không phải đặt mình vào sự  huẩn b   hu đáo để đón nhận một ý 
nghĩ  thiêng liêng   o quí, vì thự  r , khái niệm gi  đình với những gì 
là thiêng liêng   o quí đã mất đi trong suy tƣ, trong tâm trí  ủ  họ. 

*Họ là những ngƣời không hiểu biết thế nào là  ứ  Khiết T nh 
trong đời vợ  hồng, và nếu  ó hiểu, thì  ũng khó mà vƣợt thắng  hính 
 on ngƣời  ủ  mình đã  ó những thói quen tồi tệ từ thuở tiền hôn 
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nhân. Ng y  ả đối với những bạn trẻ  ông giáo đã b  thâm nhiễm một 
xã hội duy vật  hất, thâm nhiễm những thói quen xấu dẫn đến trình 
trạng mất  ảm thứ  về tội, nhất là tội điều răn thứ sáu, khi bƣớ  vào 
đời sống hôn nhân  ũng không thể  ƣỡng nỗi  on ngƣời  ũ  ủ  mình 
với những đ m mê, những dụ  vọng bất  hính. 

Vì thế, họ là những ngƣời không b o giờ  ảm thấy thỏ  mãn với 
 hính ngƣời bạn đời  ủ  mình, mà mình đã  họn, đã quyết đ nh  họn, 
không thể nào thỏ  mãn với  uộ  sống mới  ủ  mình trong một xã 
hội  òn  ó thể  ó nhiều  họn lự  khá . Từ đó, luật đơn hôn, vĩnh hôn 
đối với họ là một trói buộ  m ng tính tôn giáo khắ  nghiệt, và họ tự 
 ho phép mình  ó thể tự giải thoát mình r  khỏi vòng lẩn quẩn một 
đời vô nghĩ . 

Một gi  đình đổ vỡ,  hụ  gi  đình đổ vỡ, hàng trăm gi  đình theo 
 ái đà đổ vỡ ấy  ũng đổ vỡ tạo thành một xã hội hỗn độn, bát nháo 
trăm bề… (theo LM Nguyễn Xuân Anh-GP Ph n Thiết) 

2- GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM THẤY CẦN PHẢI QUAN 
TÂM NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 

- Hiểu biết ý nghĩ   ủ  ơn gọi hôn nhân trong  hƣơng trình  ủ  
Thiên Chú  và theo giáo huấn  ủ  Hội Thánh, khám phá phẩm giá và 
vẻ đẹp  ủ  hôn nhân, ý nghĩ  sâu x   ủ  tính dụ , trá h nhiệm xây 
dựng một gi  đình mới. 

- Dẫn vào bí tí h Hôn Phối, giúp đôi bạn đón nhận bí tí h  á h xứng 
đáng và  ó khởi đầu vững  hắ   ho đời sống gi  đình. Bí tí h Hôn 
Phối không  h  là thời điểm  ử hành hôn lễ nhƣng là thự  tại tá  động 
toàn bộ đời sống hôn nhân. Vì thế, phải giúp họ  ử hành bí tí h Hôn 
Phối nhƣ một kinh nghiệm đứ  tin sâu x  và trân trọng ý nghĩ   ủ  
từng lời nói và dấu  h  trong  ử hành bí tí h. 

- Tạo  ơ hội  ho đôi bạn thảo luận với nh u: họ mong  hờ gì từ hôn 
nhân và từ ngƣời bạn đời; họ hiểu thế nào về tình yêu, về lời   m kết 
và trá h nhiệm xây dựng một gi  đình. 

- Giúp đôi bạn tìm hiểu trƣớ  những vấn đề và khó khăn  ó thể xảy 
r  trong đời sống hôn nhân và gi  đình. 

Trong những lớp  huẩn b  hôn nhân, ngoài sự hƣớng dẫn  ủ   á  
linh mụ  và  huyên viên, thì  hứng tá  ụ thể  ủ   á  gi  đình đóng 
v i trò qu n trọng, do đó nên mời những ngƣời sống đời gi  đình  hi  
sẻ kinh nghiệm. Ngoài r , đừng quên rằng “những ngƣời đƣợ   huẩn 
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b  tốt nhất  ho đời sống hôn nhân là những ngƣời đã họ  đƣợ  từ 
 hính  h  mẹ  ủ  họ thế nào là hôn nhân Kitô giáo” (Tông huấn Niềm 
vui  ủ  Tình Yêu, số 208). Vì thế,  hính đời sống gi  đình hiện n y là 
môi trƣờng giáo dụ  và  huẩn b  tốt nhất  ho  uộ  sống hôn nhân 
m i s u  ủ   on  ái trong gi  đình (TC 2016).   

 3- THỜI KỲ ĐÍNH HÔN, THỜI GIAN CHUẨN BỊ HÔN PHỐI 
LÀ THỜI GIAN CỦA ÂN SỦNG? 

 ứ  Giáo hoàng và  á  Ngh  phụ Thƣợng Hội đồng Giám mụ  
khuyến ngh   á   ộng đoàn Kitô hữu, đặ  biệt tại  á  giáo xứ và giáo 
phận: “Thự  tại xã hội phứ  tạp và những thá h đố mà ngày n y  á  
gi  đình đ ng phải đối diện đòi hỏi toàn thể  ộng đoàn Kitô hữu dấn 
thân hơn nữ  trong  ông việ   huẩn b   ho  á  đôi bạn sắp kết hôn” 
[1]. “Tôi mời gọi  á   ộng đoàn Kitô hữu hãy nhận biết rằng việ  
đồng hành với những ngƣời đính hôn trong hành trình tình yêu  ủ  
họ là một việ  thiện í h  ho  hính họ” [2].  

3.1* Đín   ôn: t ời  i n củ  tăn  tr ởn  

 Xƣ  n y  húng t  vẫn biết đây là thời kỳ đôi bạn sống trong niềm 
hân ho n và với  ả những khó khăn, để hiểu biết nh u sâu đậm hơn 
và với  ả những hiểu lầm, khó hiểu về nh u. Nếu thời kỳ này đƣợ  
sống  á h nghiêm tú  và trƣởng thành, đó sẽ là thời gi n thuận lợi 
 ho đôi bạn đối diện và đối thoại với nh u,  ùng tiến tới trên hành 
trình tăng trƣởng nhằm xây dựng qu n hệ lứ  đôi. 

3. 2* Đín   ôn: t ời  i n củ  trác  n iệm 

 Thời đính hôn đƣợ  xem nhƣ là thời gi n  ủ  trá h nhiệm. Thật 
vậy, trong viễn  ảnh  ủ  ơn gọi, đây là thời gi n thuận tiện để làm 
sáng tỏ hơn lần đầu tiên ơn gọi  á nhân đi đến kết hôn với ngƣời bạn 
 ủ  mình.  ây là một quyết đ nh tạo khoảng không gi n để kiểm 
nghiệm s u đó hƣớng tới lời ƣng thuận dứt khoát mà h i ngƣời sẽ 
tuyên bố trong ngày  ử hành hôn phối. Trá h nhiệm  ủ  đôi bạn đính 
hôn đƣợ  biểu lộ qu  việ  xây dựng mối qu n hệ  ủ  họ ngày  àng 
bền  hặt, nhƣng  ũng đòi hỏi phải nuôi dƣỡng và  ủng  ố mối qu n 
hệ thời kỳ này bằng một tình yêu th nh khiết. 

 Hôn nhân là một ơn gọi (x. 1Cr 7,7.17), là tiếng Chú  kêu gọi mỗi 
ngƣời theo mỗi  á h. Nó đƣợ  ghi khắ  trong ơn gọi bẩm sinh và nền 
tảng  ủ  mỗi ngƣời hƣớng đến tình yêu.  ó là ơn gọi bởi vì ở nguồn 
 ội  ủ  nó là một hành động vĩnh  ửu tiền đ nh  ho t  nên giống hình 
ảnh  ủ  Chú  Giêsu: Thiên Chú  đã yêu dấu và quý mến tƣởng nghĩ 
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đến  húng t  nhƣ là hình ảnh Con  ủ  Ngài theo ơn huệ và đặ  sủng 
tiêu biểu  ủ  đời đôi bạn. Chú  Thánh Thần hoạt động trong mầu 
nhiệm ơn gọi hôn nhân này làm s o để h i ngƣời đƣợ  nên đồng hình 
đồng dạng với  ứ  Kitô theo đặ  sủng tình yêu phu thê. Tất  ả những 
điều này đƣợ  dần dần tỏ lộ r  trong thời gi n,  á h riêng trong thời 
kỳ đính hôn,  húng  òn đƣợ  hiểu và sống nhƣ là thời gi n để  hứng 
nghiệm ơn gọi này. Toàn bộ  uộ  hành trình rồi sẽ đi tới lú  h i ngƣời 
tuyên bố long trọng và đóng dấu ấn dứt khoát trong  ử hành bí tí h 
hôn phối và đòi hỏi phải đƣợ  sống trong  uộ  sống hôn nhân và gia 
đình mỗi ngày. 

 3.3* Đín   ôn: t ời  i n củ  ân sủn  

 Thời đính hôn  hính là thời gi n để khám phá để rồi sống những 
điều ấy. Nhƣ thế, đây là thời gi n  ủ  ân sủng: một ơn huệ Thiên 
Chú  b n  ho  á  ngƣời trẻ, n m  ũng nhƣ nữ. Với ơn ấy,  á  bạn trẻ 
 ó khả năng làm triển nở tình yêu  ủ  họ đến mứ  trƣởng thành, họ 
họ  tập nhìn và sống tình yêu ấy nhƣ một sự thông dự vào tình yêu 
 ủ   ứ  Kitô bằng  á h họ  hƣớng đến  hính lý tƣởng yêu thƣơng 
ấy. 

 Thời đính hôn, theo viễn tƣợng ấy là thời gi n  ủ  tăng trƣởng 
trong đứ  tin,  ầu nguyện, th m dự vào đời sống phụng vụ  ủ  Hội 
thánh… 

 3.4* Một  àn  trìn  c uẩn bị qu n trọn  

 Cộng đoàn Kitô hữu  ảm thấy vui mừng và  ó trá h nhiệm giúp đỡ 
 á  đôi bạn sống thời kỳ đính hôn này và tạo  ơ hội ƣu tiên  ho việ  
suy nghĩ kỹ lƣỡng tất  ả những điều này. Chính vì yêu mến và quý 
trọng những  i muốn kết hôn và kết hôn trong Hội thánh,  ộng đoàn 
Kitô hữu không thể  hấp nhận những ngƣời sắp  họn đời sống hôn 
nhân mà lại không đƣợ   huẩn b   ho thí h đáng (Tài liệu mụ  vụ 
H GMVN). 

 Ƣớ  mong  á  v  hữu trá h  ộng đoàn,  á  bậ  ông bà,  h  mẹ 
trong  á  gi  đình qu n tâm hƣớng dẫn, giúp  á  bạn trẻ trong thời 
gi n  huẩn b  bƣớ  vào hôn nhân, bời một điều mà  hính những 
ngƣời trong  uộ , những ngƣời tƣởng nhƣ  hín  hắn, trƣởng thành sẽ 
quyết đ nh  ho  uộ  đời mình thì xem r  lại thiếu qu n tâm và thiếu 
 huẩn b  hơn  ả. Gi  đình là một Giáo hội thu nhỏ, một Hội Thánh tại 
gi , qu n tâm xây dựng những gi  đình trẻ tốt lành, thánh thiện 
 hính là góp phần xây dựng Giáo hội và Xã hội vậy. 
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

 

 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

 

Hôm ấy là n ày sin  n ật củ  vợ,  n  địn  sẽ dàn  c o 
c ị một bất n ờ để t ể  iện tìn  yêu củ   n  dàn  c o c ị. 
An  xin về sớm   n so với mọi k i để tự t y c ọn b   o  
 ồn  đẹp n ất tặn  c o vợ mìn . Bỗn  d n , rầm một 
tiến ,  n  cảm t ấy mìn  dần c ìm vào c n mê… 

T nh dậy, điều đầu 
tiên  nh thấy là đôi mắt 
đỏ hoe vì khó   ủ  vợ, 
 ơ thể đã khiếm khuyết 
đi một phần  ủ   nh. 
Anh đã phải  ƣ  bỏ đi 
một bên  ánh t y vì t i 
nạn. Anh đã im lặng và 

cam ch u nỗi dằn vặt, bất lự   ủ  mình từ lú  ấy nhất là khi thấy  h  
vẫn yêu thƣơng,  hăm só  tận tình  ho mình mỗi ngày.  

Hôm n y lại là sinh nhật  ủ   h , tròn 1 năm biến  ố  uộ  đời xảy 
đến với  nh và gi  đình. Anh vờ nhƣ không h y biết gì và muốn 
lảng tránh ánh mắt  ủ   h  nhƣng  h  nhìn  nh âu yếm, m m  ƣời 
và hỏi  nh: “Anh  ó biết  hiế  nhẫn  ƣới  ủ   nh ở đâu không?” 
Anh bỗng giật mình vì từ khi b  t i nạn bên  ánh t y đeo nhẫn,  nh 
quá buồn và  ũng  hẳng để ý đến nó nữ . Anh  h  gƣợng  ƣời và 
nhìn  h  đầy mặ   ảm. Bỗng  h  kéo từ trên  ổ mình r  một sợi dây 
 huyền  ó lồng h i  hiế  nhẫn  ƣới. Anh sửng sốt nhận r  đó  hính 
là sợi dây  huyền mà  nh đ nh tặng  h  sinh nhật năm ngoái,  òn 
h i  hiế  nhẫn ki   hính là đôi nhẫn  ƣới  ủ   nh  h . Bàn t y  òn 
lại  ủ   nh run run  ầm lại sợi dây  huyền không thốt nên lời. Lú  
này,  h  mới nhẹ nhàng ôm lấy  nh và nói: “Em không b o giờ nghĩ 
sẽ thôi yêu  nh, thôi bên  nh  h  vì  nh thiếu đi một phần  ơ thể. 
Anh không thể tự đeo lại  hiế  nhẫn này nữ , vậy thì em sẽ để 
 húng gần sát nh u nhƣ một đôi không tá h rời.  iều đó  ó nghĩ  
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rằng  húng t  vẫn yêu nh u, vẫn  ần nh u và sống với nh u  ho 
đến trọn  uộ  đời này. Nếu  nh không thể dùng h i  ánh t y để ôm 
em nhƣ trƣớ  ki  đƣợ  nữ  thì em sẽ dùng h i  ánh t y em để bù 
đắp những khoảng trống ấy. Em sẽ ôm  nh và để  húng t   ùng 
 ảm nhận đƣợ  hơi ấm  ủ  nh u.  ó  hính là hạnh phú   nh ạ”. 

Thuật ngữ L -tinh misericordia, đƣợ   ấu thành từ h i từ miseria 
 ó nghĩ  là nỗi thống khổ, sự khốn khổ và cordia là quả tim,  on 
tim, tâm hồn. Vậy lòng thƣơng xót là một tình  ảm xuất phát từ 
 on tim,  ảm nhận trƣớ  nỗi khốn khổ  ủ  th  nhân. 

Theo tiếng Việt, nó  ũng m ng một ý nghĩ  tƣơng tự, tuy đƣợ  
 ấu thành theo một  á h khá  từ h i từ thƣơng và xót, nghĩ  là tình 
thƣơng xuất phát từ sự xót x , đ u xót, và theo tiếng Hán Việt là 
lân tuất,  ó nghĩ  là lòng thƣơng yêu, thƣơng xót hệ tại ở việ   ứu 
giúp,  ứu trợ.  

Lòng thƣơng xót  hính là tên  ủ  Thiên Chú  theo  á h nói  ủ  
 GH Ph nxi ô, h y theo lời  ủ  thánh Gio n Thiên Chúa là Tình 
yêu. 

Nói Thiên Chú  là Tình yêu, h y nói bản  hất, yếu tính  ủ  Ngƣời 
là Tình yêu, h y nói tên  ủ  Ngƣời là Lòng thƣơng xót là điều hoàn 
toàn hợp lý. 

Khi t  nói đến tình yêu n m nữ, t  nói đến sự thu hút, thu hút 
âm dƣơng, thu hút phái tính, thu hút thân xá , và tâm hồn nhƣ sự 
thu hút giữ  h i ngƣời yêu nh u. Hoặ  sự thu hút bởi những thái 
 ự , giữ  sứ  mạnh và yếu đuối, giữ  sự khôn ngo n và ngu muội, 
giữ  sự đầy đủ và thiếu thốn nhƣ tình yêu h y đúng hơn lòng 
thƣơng xót giữ   h  mẹ đối với  on  ái, thầy với trò, và rõ ràng 
nhất là giữ  Thiên Chú  với  on ngƣời. 

Thông thƣờng  húng t  yêu thí h b  thu hút bởi điều gì, bởi 
những  i nếu không phải bởi tất  ả  ả những gì đẹp đẽ và tốt lành, 
bởi những ngƣời khôi ngô tuấn tú, đẹp đẽ, dễ thƣơng, tốt lành vì ít 
hay nhiều nơi  húng t  thiếu những điều đó.  

Nhƣng Thiên Chú , vốn là Chân, Thiện, Mỹ, Ngƣời lại b  thu hút 
bởi tội lỗi lầm lạ , xấu x  phàm hèn  ủ   húng t :  

“Chú  Trời yêu mến  húng t , 
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Vốn m ng tội lỗi,  hết  ho  húng mình” (Rm 5, 8) 

Chính theo nghĩ  này mà Thiên Chú  b   húng t  thu hút.  ó là 
sự thu hút giữ   ấng tạo hó  thánh thiện, giàu s ng, quyền năng, 
khôn ngo n, tràn đầy sự sống với tạo vật tội lỗi, nghèo hèn, yếu 
đuối, ngu muội và thiếu thốn.  Chính vì thế, đối với  on ngƣời, 
Thiên Chúa mang tên là Lòng thƣơng xót, Ngƣời không ngừng thể 
hiện lòng thƣơng xót  ủ  Ngƣời. 

Năm thánh vừ  qu  là một năm thánh ngoại thƣờng mà Giáo Hội 
đặ  biệt dành để tôn kính lòng thƣơng xót nhƣ là một thời gi n đặ  
biệt để Giáo hội  hiêm ngắm lòng thƣơng xót  ủ  Chúa, kín múc, 
tận hƣởng và  hi  sẻ nguồn suối tình yêu thƣơng xót  ủ  Thiên 
Chú   ho mọi ngƣời, nhƣng nếu xét  ho  ùng, đúng r   ả l  h sử 
 ứu độ,  ả l  h sử  ủ  Giáo hội từ khởi đầu  ho đến ngày tận thế 
đều phải là thời gi n tôn kính lòng thƣơng xót  ủ  Chú . Vì sao? 

Phải  hăng  ả l  h sử  ứu độ  hính là l  h sử  ủ  lòng thƣơng 
xót? Tƣơng qu n  ủ  Thiên Chú  và  on ngƣời là một thiên tình sử 
 ủ  lòng thƣơng xót vô giới hạn, vô điều kiện mãi mãi trƣờng tồn 
 ủ  Thiên Chú  dành  ho  on ngƣời. 

Thiên Chú  đã thể hiện lòng thƣơng xót ng y khi  on ngƣời s  
ngã vì qu y lại với Thiên Chú , Ngƣời không bỏ mặ  họ và đã hứ  
b n ơn  ứu độ. 

L  h sử  ủ  dân It-ra-en, dân riêng Chú   họn là l  h sử  ủ  lòng 
thƣơng xót: Trong hành trình đi trong s  mạ , dân đã b o lần phản 
bội lại gi o ƣớ , s  ngã, ngoại tình,  hống đối,  ứng đầu…, nhƣng 
Thiên Chú  vẫn một mự  tín trung, th  thứ, luôn giữ lời Ngƣời đã 
  m kết.  

Lòng thƣơng xót  ủ  Ngƣời phản ánh  ụ thể qu  nhiều hành 
động trong l  h sử  ứu độ, vƣợt trên sự trừng phạt và sự hủy diệt. 
 ặ  biệt  á  Thánh v nh làm nổi bật sự   o  ả này trong  á h hành 
sử  ủ  Thiên Chú :  

“Chú  th  thứ mọi lỗi lầm,  

Chữ  lành tất  ả vết thƣơng trên mình,   

Cứu ngƣơi khỏi mọi hố sâu,  

Lấy lòng lân tuất  hỡ  he, giữ gìn. ” (Tv 103, 3-4)  
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 “Chúa thƣơng giải thoát tù nhân,  

Và Ngƣời mở mắt những ai mù lòa,  

Những  i quỵ ngã, nâng lên, 

Và luôn yêu  huộng những ngƣời  hính ngay, 

Ngƣời phù trợ khá h ngoại kiều,  

 ỡ nâng những kẻ goá và mồ  ôi. 

 

…Những  i cõi lòng nát tan, 

Ngƣời thƣơng  hữ  tr ,  hữ   ho họ lành  

Và Ngƣời  hăm só  tận tình, 

 ể tâm băng bó vết thƣơng trong lòng…”   

(Tv, 146, 7-9; 147, 3-5).  

L n  t   n  x t củ  N  ời muôn t uở  

 ó là điệp khú  đƣợ  lặp lại s u mỗi  âu  ủ  Thánh v nh 136 
đ ng khi kể lại l  h sử mạ  khải  ủ  Thiên Chú . Vì lòng thƣơng 

xót, tất  ả mọi biến  ố trong Cựu ƣớc 
hàm  hứ  một giá tr   ứu độ sâu x . 
Việ  liên tụ  lặp lại:”Lòng thƣơng xót 
 ủ  Ngƣời muôn thuở nhƣ thể muốn 
nói rằng không  h  trong l  h sử, mà 
 ho đến muôn đời  on ngƣời sẽ luôn 
luôn sống trong quả tim thƣơng xót 
 ủ  Thiên Chúa.  

Mối tình này  òn đƣợ  diễn tả một 
 á h biểu tƣợng và thật sống động 
qu  mối tình  ủ  ông Hôsê với ngƣời 

vợ lăng loàn điếm đàng  ủ  mình mà ông hết lòng yêu thƣơng 
 hăm lo. Cho dù  ô vợ này đã bỏ ông mà đi ngoại tình rất nhiều 
lần, nhƣng ông vẫn không b o giờ ruồng rẫy, vẫn đón nhận  ô, 
thậm  hí khi  ô đã hó  nên thân tàn m  dại, h y nói  á h khá  b  
bồ đá, hết xài. 

(Còn tiếp)



L n  C    T   n    t – 2/2017 

                                             60                                                                                                                                                  

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 
 

Lm P  nxicô   viê N ô Tôn Huấn 

(Tiếp theo) 

2. Sứ vụ n ôn sứ và c ứn  n ân (prop etic ministry) 

Nhờ Bí Tí h Rử  Tội, ngƣời giáo dân th m 
dự  ùng với hàng tƣ tế phẩm trật vào Sứ Vụ 
ngôn sứ  ủ  Chú  Kitô, nhƣng với  á h thế 
khá  nh u vì đ   v   ủ  họ trong Giáo Hội. 
Thật vậy, Hàng giáo sĩ phẩm trật (Giáo 
Hoàng, Giám mụ , Linh mu ) r o giảng lời 
Chúa, dạy dỗ và  ử hành  á  Bí tí h trong 
phạm vi thánh đƣờng (Phó tế đƣợ   ông bố 
và giảng Phú  âm, đƣợ   hứng hôn, rử  tội 
 ho trẻ em,  hủ sự nghi thứ   n táng nhƣng 
không đƣợ   ử hành  á  bí tí h khá ). Giáo 
dân, ngƣợ  lại, đƣợ  mời gọi r o giảng lời 
Chúa và giáo lý  ủ  Chú  bằng  hính đời 
sống  hứng nhân  ủ  mình ở giữ  những 

ngƣời khá  trong  á  môi trƣờng sống. Nghĩ  là đƣợ  mời gọi và  ó 
bổn phận làm tông đồ  ho Chú  bằng  á h  hu toàn  á  bổn phận 
ở gi  đình trong v i trò làm  h  mẹ, vợ  hồng,  on  ái,  nh  h , em. 
Bên ngoài xã hội, ngƣời giáo dân làm tông đồ  ho Chú  qu  đời 
sống  hứng tá, bằng  á h nêu   o những giá tr   ủ  Phú  âm trong 
khi sống và làm việ   hung với những ngƣời không  ùng tín 
ngƣỡng với mình để giúp họ nhận r  Chú  và tin yêu Ngƣời nhƣ 
Chú  Giêsu đã dạy: 

“C ín   n  em là án  sán  c o trần  i n… án  sán  củ  
 n  em p ải c iếu  iải tr ớc mặt t iên  ạ,để  ọ n ìn t ấy 
n ữn  côn  việc tốt đẹp  n  em làm mà tôn vin  C   củ  
 n  em, Đấn  n ự trên trời” (Mt 5:16). 

 ây là sứ vụ ngôn sứ  ủ  ngƣời tín hữu Chú  Kitô, tứ  sứ mạng 
góp phần phú  âm hó  thế giới  ùng với hàng giáo sĩ. Vì sống giữ  
đời nên ngƣời giáo dân  ó nhiều  ơ hội thuận tiện để r o giảng lời 
Chú  bằng  hính đời sống  ủ  mình. Nếu họ   n đảm sống trung 
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thự  với những giáo huấn  ủ  Chú  về  ông bằng, bá  ái, yêu 
thƣơng, th  thứ, tôn trọng d nh dự, tính mạng và quyền lợi  ủ  
ngƣời khá   á h phải lẽ thì  hắ   hắn họ sẽ phú  âm hó  hữu hiệu 
trong những môi trƣờng  ó mặt họ sống  hung với ngƣời khá  tín 
ngƣỡng với mình. Trong viễn ảnh này, đời sống  hứng tá  ủ  họ  ó 
giá tr  thuyết phụ  ngƣời khá  mạnh hơn  ả những lời giảng thuyết 
hùng hồn trong nhà thờ  ủ  hàng giáo sĩ. Vì thế, Thánh Công  ồng 
V ti  nô II đã nói “Giáo dân đ ợc đặc biệt kêu mời làm c o 
Giáo Hội  iện diện và  oạt độn  tron  n ữn  n i và  oàn 
cản  mà nếu k ôn  c   ọ, Giáo Hội sẽ k ôn  trở t àn  
muối củ  t ế  i n..” (cf. LG, IV, 33). 

Ngƣợ  lại, nếu ngƣời tín hữu Chú  Kitô “thỏ  hiệp” với thế gi n, 
 hấp nhận những lối sống đi ngƣợ  với mọi giá tr   ủ  Phú  Âm, thì 
họ đã  hối Chú  Kitô  á h hữu hiệu trƣớ  mặt ngƣời đời. Nói khá  
đi, nếu ngƣời  ông giáo  ũng ăn gi n, nói dối,  ờ bạ , ly d , dâm 
đãng, phá th i, nói hành, lăng mạ ngƣời khá , h y mê tín d  đo n 
tôn thờ  ủ   ải vật  hất hơn những giá tr  tinh thần và  hấp nhận 
những lối sống vô luân, phi nhân bản thì  hắ   hắn không thể r o 
giảng hữu hiệu Phú  Âm  ông bình, bá  ái, thánh thiện, yêu thƣơng 
và th  thứ  ủ  Chú  Giêsu-Kitô  ho  i đƣợ  vì không  i  ó thể  ho 
ngƣời khá   ái  hính mình không  ó. Cũng vậy, không  i  ó thể 
thuyết phụ  ngƣời khá  tin và làm những điều  hính mình không tin 
và không thự  hành trong đời sống. Nhiệm vụ ngôn sứ  ủ  ngƣời 
giáo dân đuợ  mong đợi  ụ thể trong h i lãnh vự   hính s u đây: 

 . Tron  lãn  vực xã  ội trần t ế 

Những môi trƣờng hoạt động  hính  ủ  ngƣời giáo dân là  á  môi 
truờng xã hội,  hính tr , kinh tế, thƣơng mại,  ông nghiệp, văn họ , 
nghệ thuật, giáo dụ , truyền thông v.v. Nhƣ mọi  ông dân sống 
trong  ộng đồng xã hội, ngƣời giáo dân th m gi   á  môi trƣờng 
trên vì nhu  ầu sinh sống, vì nghề nghiệp  họn lự  h y  huyên môn 
đòi hỏi sự dấn thân hoạt động  uả họ. Chính ở những môi trƣờng 
này, họ  ó  ơ hội tốt để thi hành sứ vụ ngôn sứ và  hứng nhân  ủ  
mình truớ  th  nhân. Trong mụ  đí h này, ngƣời giáo dân đặ  biệt 
đƣợ  mời gọi và mong đơ  dùng hiểu biết và khả năng  huyên môn 
 ủ  mình để  ải tạo thế giới, lành mạnh hoá xã hội,  hống lại mọi 
khuynh hƣớng th  hoá, lối sống phi luân, suy tôn vật  hất làm băng 
ho   tinh thần  on ngƣời trong mọi môi trƣờng xã hội ngày n y. Cụ 
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thể, họ  ó bổn phận phải tận dụng những phƣơng tiện truyền 
thông hữu hiệu nhƣ sá h báo, truyền th nh truyền hình để  hống 
lại những ảnh hƣởng khố  h    ủ  “văn hó  sự  hết” (culture of 
de th) đ ng xâm nhập mọi lãnh vự  sống hiện n y ở khắp mọi nơi. 
Họ phải  ó   n đảm lên tiếng  hống l   những tệ trạng xã hội,  hủ 
nghiã hƣởng thụ và tôn thờ vật  hất ( onsumerism &m teri lism) 
vô luân nhƣ phim ảnh, sá h báo khiêu dâm, buôn bán phụ nữ và 
trẻ em  ho những kẻ luân, vô đạo hành nghề mãi dâm. Phải  hống 
l   mọi hình thứ  khuyến khí h bạo động, ly d  và hôn nhân đồng 
tính (g y or lesbi n m rri ge), một suy thoái nghiêm trọng về giá 
tr  và mụ  đí h  ủ  hôn nhân đ ng đuợ   ổ võ và hợp thứ  hoá ở 
nhiều nơi trên thế giới và đặ  biệt ở Mỹ này. 

Mặt khá , để góp phần tí h  ự   ải t ọ xã hội, với tƣ  á h  ông 
dân, ngƣời giáo dân  ó quyền và  ó bổn phận phải th m gi   á  
sinh hoạt  hính tr  để ủng hộ  á   hính tr  gi  h y  hánh đảng  ó 
lập trƣờng  ông  hính, bênh vự   ho  hân lý,  ho những giá tr  tinh 
thần phù hợp với Phú  Âm và quyền  ăn bẳn  uả  on ngƣời. Nhƣng 
giáo dân không đƣợ  phép thành lập bất  ứ tổ  hứ   hính tr  nào 
với d nh xƣng Công giáo, nghiã là không đƣợ  nhân d nh Giáo Hô  
Công giáo để làm  hính tr . Ng y  ả  á  đoàn thể Hiệp hội và 
Phong trào, “k ôn  một sán  kiến nào đuợc lấy d n  n  ĩ  
côn   iáo nếu k ôn  c  sự  n  t uận củ   iáo quyền  ợp 
pháp” (x.Sắ  Lệnh Tông  ồ Gi ó dân Apostoli  m   tuosit tem V, 
24). 

b. Tron  p ạm vi Giáo Hội 

Giáo dân đƣợ  mời gọi và  ó bổn phận xây dựng Giáo Hội bằng 
những đóng góp tí h  ự  và thí h đáng để làm  ho Giáo Hội ngày 
thêm vững mạnh về lƣợng, nhất là về phẩm  hất thánh thiện theo 
gƣơng Chú  Kitô. 

Cụ thể, giáo dân hãy   n đảm sống đứ  tin Công Giáo không 
những trong lãnh vự  tinh thần bằng việ   hu toàn mọi bổn phận 
thiêng liêng nhƣ  ầu nguyện, th m dự Thánh Lễ (Eu h rist) là đ nh 
  o ( lim x)  ủ  phụng vụ thánh (s  red liturgy) và đời sống  ủ  
Giáo Hội. Việ  siêng năng th m dự Thánh lễ và rƣớ  Mình, Máu 
Chú  Kitô là phƣơng thế hữu hiệu nhất để đƣợ  trở nên giống Chú  
Kitô là khuôn mẫu tuyệt vời  ủ  mọi sự thánh thiện, hoàn hảo. 
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Nhƣng bổn phận và trá h nhiệm  ủ  ngƣơì giáo dân không  h  
giới hạn vào việ   hu toàn những bổn phận thiêng liêng này mà 
 òn đòi hỏi tí h  ự  th m gi  vào việ  xây dựng và phụ  vụ tí h  ự  
 ho Giáo Hội hoàn vũ  ũng nhƣ Giáo Hội đ   phƣơng trong những 
 ông việ  thí h hợp với v i trò và khả năng  huyên môn  ủ  mình. 

Cụ thể, giáo dân phải  ộng tá   hặt  hẽ với hàng giáo phẩm 
trong mo   ông việ   ần sự tiếp t y góp sứ   ủ  họ nhƣ giúp việ  
quản tr  và điều hành giáo xứ trong v i trò và trá h nhiệm  ủ   á  
Hội  ồng Mụ  Vụ (P stor l Coun ils) Hội đồng tài  hánh (Fin n e 
Coun ils). Nhƣng  ần nói rõ là theo Giáo luật (số 511-14 & 37), 
giáo dân phụ  vụ trong những Hội  ồng này  h  đảm trá h v i trò 
tƣ vấn ( onsult tion) mà thôi. Nghiã là, họ  h  dùng hiểu biết và 
khả năng  huyên môn  ủ  mình để đƣ  r  những khuyến  áo, đề 
ngh   ho Linh mụ  Chánh Xứ (p stor) h y Quản nhiệm 
(Administr tor) những phƣơng thứ  tốt đẹp nhằm xây dựng, quản 
lý và phát triển giáo xứ, mƣu í h lơ   hung  ho  ộng đồng dân Chú  
ở đ   phƣơng, nhƣng họ không  ó quyền quyết đ nh h y r  lệnh 
cho ai thi hành. 

Hiện n y, giáo dân đ ng  ó mặt trong nhiều lãnh vự  hoạt động 
 ủ  Giáo Hội. Thí dụ trong lãnh vự  giáo dụ ,  ó nhiều giáo dân 
đ ng đảm trá h giảng dạy ở  á   ại Họ , Chủng viện Công giáo từ 
Rom   ho đến đ   phƣơng nhƣ  ại Họ  Công giáo ở thủ đô 
W shington,  ại Họ  St. Thom s ở Houston v.v. Nhiều giáo dân 
 ũng đ ng làm việ  trong  á  Cơ qu n trung ƣơng  ủ  Tò  thánh 
và  á  Giáo phận trên toàn thế giới, góp phần không nhỏ vào  ông 
tá  đào tạo, giáo dụ , hành  hánh, quản tr , và truyền thông  ủ  
Giáo Hội. 

Trong lãnh vự  phụng vụ, giáo dân đƣợ  phép đọ  sá h thánh và 
làm thừ  tá  viên Thánh thể, tứ  những thừ  tá  vụ (ministries) mà 
họ không đƣợ  gi o phó trƣớ  Công  ồng V ti  nô II.  ây là vinh 
dự đặ  biệt  ủ  giáo dân th m gi  vào đời sống  ủ  Giáo Hội ngày 
nay. 

c. Đị  vị v  n   iả   y sứ vụ v  n  đế củ   iáo dân 

Bí Tí h Rử  Tội không những  ho ngƣời tín hữu đƣợ  th m dự 
vào sứ vụ ngôn sứ, tƣ tế và  òn  ả đ   v  vƣơng đế  ủ  Chú  Kitô 
nữ . 
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Thật vậy, Chú  Giêsu đến để  ứu  huộ  và dẫn đƣ  nhân loại vào 
Nƣớ  Thiên Chú  là Vƣơng Quố   ủ  bình  n, thánh thiện, công 
bình, yêu thƣơng và th  thứ. Nghĩ  là phải tí h  ự  hoạt động để 
đẩy lui bóng tối  ủ  sự dữ, sự tội bằng ánh sáng Chúa Kitô. Với tinh 
thần làm men, làm muối và ánh sáng, ngƣời giáo dân, khi th m gi  
sinh hoạt và làm việ  với ngƣời khá , phải  ố gắng nêu   o những 
giá tr  và đặ  tính  ủ  Nƣớ  Thiên Chú  trƣớ  những thá h đố  ủ  
thời đại,  ủ  xã hội hƣởng thụ vật  hất,  ủ   hủ nghĩ  vô thần và 
tụ  hó  (Atheism & se ul rism)  ủ  “văn hoá sự  hết” nhằm  hối 
bỏ Thiên Chú  để tôn thờ tiền bạ  và vui thú bất  hính, dửng dƣng 
trƣớ  sự đ u khổ, nghèo đói  ủ  đồng loại, đánh mất mọi ý thứ  
đúng đắn về tội lỗi và tội á  (sins &  rimes) khiến  oi nhẹ việ  giết 
ngƣời, dâm ô, trộm  ƣớp và bó  lột ngƣời dân  á h vô nhân vô 
đạo... 

Trƣớ  thự  trạng đó, ngƣời giáo dân phải  ó   n đảm  hống lại 
những nếp sống vô luân, những bất  ông xã hội, những vi phạm 
quyền sống  ủ   on ngƣời, những guơng xấu xô đẩy ngƣờì lớn và 
th nh thiếu niên vào  on đƣờng trụy l  , làm băng hoại gi  đình và 
xã hội từ gố  rễ. 

Tóm lại, trong một thế giới gi n tà và tội á , sống xứng đáng với 
d nh hiệu Kitô hữu là sống xứng đáng với đ   v  vƣơng giả  ủ  
mình, tứ  là góp sứ  đem Nƣớ  Thiên Chú  đến những nơi  ó bất 
 ông, tr nh  hấp, hận thù, gi n á , và nhơ uế. 

Với đ   v  vƣơng giả này, ngƣời tín hữu đƣợ  mời gọi và  ó bổn 
phận mở m ng Vƣơng Quố   ủ  Chú  Kitô Vu  trên trần thế này 
trong mọi môi trƣờng sống và hoạt động, vì “C    cũn  muốn 
n ờ cả  iáo dân để mở m n  n ớc N  ời, n ớc củ  c ân lý 
và sự sốn , củ  ân sủn  và t án  t iện, củ  côn  lý, tìn  
yêu và  oà bìn ” (LG. n. 36). 

(Còn tiếp 1 kỳ) 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 

 
 

 

Năm mới sắp đến, bạn cần dọn dẹp n à cử  với  i vọn  
làm mới k ôn   i n sốn , m n  n ữn  điều m y mắn vào 
nhà. 

   Những mẹo nhỏ s u đây sẽ giúp bạn không phải tiêu tốn quá 
nhiều thời gi n mà hiệu quả lại  ự  kỳ nh nh  hóng. Hãy  ùng thử 
bạn nhé.  

Vạc  kế  oạc  rõ ràn  

   Hãy bắt đầu dọn dẹp nhà  ử  đón năm mới với tâm trạng vui vẻ, 
hào hứng, nhƣ vậy  ông việ  làm mới  ăn nhà  ủ  bạn sẽ trở nên 
đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn  ũng đừng nên vội vã bắt 
t y vào  ông việ  khi  hƣ  vạ h r  một kế hoạ h hoàn hảo. Ví nhƣ 
bạn nghĩ rằng phòng khá h  ần phải đƣợ  dọn sạ h đầu tiên, s u 
đó sẽ đến phòng bếp, phòng ngủ,  uối  ùng là phòng tắm…   

   Ngoài r  bạn  ũng nên đặt r  mứ  thời gi n khi dọn dẹp, nhƣ dự 
đ nh phòng khá h sẽ đƣợ  làm mới trong 2 giờ, bếp sẽ là 3 giờ… 
Cá h này sẽ  ó tá  dụng giúp kế hoạ h  ủ  bạn không b  đổ bể, 
tránh tình trạng sử dụng quá ít thời gi n  ho phòng này nhƣng lại 
tiêu xài quá nhiều thời gi n  ho phòng khá .  

   Hãy vứt đi n ữn  đồ dùn  k ôn  cần t iết  

   Những đồ dùng không  ần thiết nhƣ một  hiế  tivi đã hỏng, một 
 hiế  đài quá  ũ mà đã  ó  ái khá  để th y thế... thì tốt nhất bạn 
nên “th nh lý"  húng hoặ   ất  húng vào trong kho để đồ. Chúng 
sẽ khiến  ông việ  dọn dẹp nhà  ử  trở nên khó khăn, diện tí h sử 
dụng  ũng sẽ b  thu hẹp lại rất nhiều. 

   Nếu nhà bạn  ó nhiều đồ lặt vặt, bạn nên thiết kế một v  trí để 
những món đồ lặt vặt nhƣ những  hiế  hộp lớn để vào gó  nhà sẽ 
là một giải pháp rất hiệu quả.  

   Sử dụn  các vật dụn   ỗ trợ  

   Việ  dọn dẹp nhà  ử  sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm 
nhiều thời gi n hơn rất nhiều nếu nhƣ bạn dùng  ây l u nhà để làm 
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sạ h sàn nhà, dùng loại nƣớ   huyên dụng để làm sạ h bếp g s và 
tủ lạnh th y giẻ ƣớt…  

   Tuy nhiên, xin nhắ  với bạn rằng khi dùng  á   hất tẩy rử   ũng 
nhƣ khi làm  ông việ  nhà, bạn nên đeo găng t y để bảo vệ đôi 
bàn tay và tuyệt đối không để  á   hất tẩy rử  vƣơng vào d  t y 
h y mắt.  

   Các mẹo nhỏ làm sạ h  

Làm sạc  tủ lạn  

   Nếu tủ lạnh  ó mùi hôi bạn  h   ần 
đặt vào trong tủ lạnh những lát 
 h nh thái mỏng hoặ  một miếng 
bánh mì. Chúng sẽ  ó tá  dụng khử 
mùi rất tốt.  

   Khi l u  hùi tủ lạnh  ó thể dùng 
bàn  hải đánh răng để  hà sạ h 
những vết dơ trong gó  khuất hoặ  

kẽ nhỏ trong tủ lạnh.  

   Làm sạc  ấm c én   

    ể việ  rử   hén trở nên dễ dàng hơn, bạn hãy thêm vài muỗng 
giấm vào nƣớ  rử   hén. Giấm sẽ giúp tẩy sạ h dầu mỡ nh nh hơn, 
đồng thời khiến  hén đĩ  trông sáng và sạ h hơn.  

   Ngoài giấm, bạn  ó thể dùng  h nh th y thế  ũng  ó tá  dụng 
tƣơng tự.  

    L u sạc   ệ t ốn  cử  kín  

   L u kính bằng báo, thự  
 hất không tốt nhƣ  húng t  
tƣởng vì báo  ó thể để lại vết 
mự  trên kính. Tốt nhất là 
dùng nƣớ  l u kính với giẻ 
mềm hoặ  khăn giấy để  ó thể 
dễ dàng m ng đến sự bừng 
sáng  ủ  hệ thống  ử  và  á  
vật dụng bàn kính. Ở những 
nơi  ó dạng  ử  sắt ho  văn 
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uốn, bạn hãy dùng  hổi lông để làm sạ h bụi bẩn trong  á  gó  kẹt, 
s u đó dùng khăn ƣớt l u sạ h. 

   Làm sạc  l  vi s n   

   Dùng một  hén nhỏ (loại  hén  h u nhiệt), ph  nƣớ  với khoảng 
một thì  giấm đặt vào trong lò.  iều  h nh nhiệt độ nóng vừ , để 
khoảng 5 phút. Bên trong lò vi sóng thƣờng dễ b  bám  ặn thứ  ăn, 
hỗn hợp nƣớ  giấm sẽ bố  hơi lên thành lò và làm  á  vết khô bong 
ra. 

   Bạn  ó thể th y giấm bằng nƣớ   ốt  h nh, khi đun nóng hƣơng 
 h nh sẽ tạo mùi thơm dễ  h u, giúp khử mùi thứ  ăn lâu ngày 
trong lò.  

   Làm sạc  đồ inox  

Muốn xó  bỏ những vết dơ bám trên đồ inox, bạn  h   ần dùng 
một miếng vải mềm tẩm  h nh hoặ  giấm,  hùi kỹ  hỗ  háy h y 
vết bẩn theo vòng tròn, nồi sẽ sáng bóng nhƣ mới. 

   Tr n  trí lại n à cử  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S u khi mọi thứ đã sạ h sẽ ngăn nắp, những ngày giáp tết, bạn 
ch  dành  hút thời gi n  ho việ  mu  sắm  á  vật dụng để tr ng trí 
 ho ngôi nhà  ủ  mình. Một  ành đào hoặ   ây m i sẽ tô điểm 
thêm sắ  xuân  ho phòng khá h  ủ  bạn. Dự  vào điều kiện kinh tế 
và khiếu thẩm mỹ  ủ  bạn, ngôi nhà  ủ  bạn sẽ tràn ngập sắ  
Xuân, đón những điều m y mắn  ủ  năm mới vào nhà. 

(St) 
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