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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 

Mùa Chay năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng Ba. Sứ điệp Mùa Chay 
2017  ủ   ứ  Thánh Cha Phanxicô đã đƣợ  ấn ký vào ngày 18 tháng 10 
năm 2016, Lễ Thánh Luca Tông  ồ Thánh Sử. Tuy nhiên, sáng ngày 7 
tháng 2, 2017,  ứ  Ông Dal Toso, Tổng thƣ ký Bộ phụ  vụ phát triển 
nhân bản toàn diện, mới giới thiệu sứ điệp này trong một  uộ  họp báo 
tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh. 

Dƣới đây là toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2017. Bản d  h Việt Ngữ  ủ  
J.B.  ặng Minh An. 

Lời Chúa là một  ồn  ân. Tha nhân là một  ồn  ân. 

Anh C ị Em thân mến, 

Mùa Chay là một khởi đầu mới, là một con đƣờng dẫn đến mụ  tiêu 
nhất đ nh là lễ Phụ  Sinh, là  hiến thắng  ủ  Chúa Kitô trên sự  hết. 
Mùa Chay khẩn thiết kêu gọi chúng ta hoán  ải. Kitô hữu đƣợ  yêu  ầu 
quay về với Thiên Chúa “với tất  ả tâm hồn họ” (Joel 2:12), để từ khƣớ  
việ  hài lòng với những điều tầm thƣờng và lớn lên trong tình bạn với 
Chúa. Chúa Giêsu là ngƣời bạn trung thành, là ngƣời không bao giờ bỏ 
rơi chúng ta. Ngay  ả khi chúng ta phạm tội, Ngài kiên nhẫn  hờ đợi sự 
trở lại  ủ  chúng ta; và qua sự trông đợi kiên nhẫn nhƣ thế, Chúa cho 
chúng ta thấy sự sẵn sàng tha thứ  ủ  Ngài (x Bài giảng, 08 tháng 1 
năm 2016). 

Mùa Chay là mùa thuận lợi cho việ  đào sâu đời sống tinh thần  ủ  
chúng ta qua các phƣơng tiện thánh hóa mà Giáo Hội mang đến cho 
chúng ta nhƣ ăn chay,  ầu nguyện và bố thí. Cơ sở  ủ  tất  ả những 
điều này là Lời Chúa, mà trong suốt mùa này, chúng ta đƣợ  mời gọi 
lắng nghe và suy ngẫm sâu sắ  hơn. Giờ đây tôi muốn suy tƣ trên dụ 
ngôn ngƣời đàn ông giàu có và ông Ladarô (Lc 16: 19-31). Chúng ta 
hãy để mình đƣợ  linh hứng trong câu  huyện đầy ý nghĩ  này, vì nó 
mang lại chìa khóa để hiểu những gì chúng ta  ần phải làm để đạt đƣợ  
hạnh phúc chân thật và sự sống đời đời. Câu  huyện này khích lệ chúng 
ta hãy chân thành hoán  ải. 

Tha nhân là một  ồn  ân 

Dụ ngôn bắt đầu bằng việ  giới thiệu hai nhân vật chính. Ngƣời đàn 
ông nghèo đƣợ  mô tả chi tiết hơn: ông đã thê thảm đến mứ  không 
còn sứ  để đứng dậy. Nằm trƣớ   ử  nhà ngƣời đàn ông giàu có, ông 
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sống nhờ những mảnh bánh vụn rơi xuống từ bàn  ủ  ngƣời nhà giàu. 
Ngƣời ông đầy những vết lở lói và chó đến liếm các vết thƣơng  ủ  ông 
(x. 20-21).  ây là một hình ảnh thật quá khổ đ u; nó mô tả một con 
ngƣời bất hạnh và đáng thƣơng. 

Cảnh này thậm chí còn gây ấn tƣợng hơn nữ  nếu chúng ta để ý rằng 
con ngƣời nghèo khổ này đƣợ  gọi là Ladarô: một cái tên đầy hứ  hẹn, 
Ladarô có nghĩ  là “Thiên Chúa hộ trì”. Nhân vật này không phải là vô 
danh. Danh tính  ủ  ông đƣợ  mô tả rõ ràng và ông xuất hiện nhƣ là 
một cá nhân với câu  huyện  ủ  mình. Trong khi ông hầu nhƣ là vô 
hình đối với ngƣời giàu có, chúng ta nhận ra ông nhƣ một ai đó quen 
thuộ . Ông trở thành một khuôn mặt, và nhƣ thế là một hồng ân, một 
kho tàng vô giá, một con ngƣời mà Thiên Chúa yêu thƣơng và  hăm 
sóc, mặ  dù tình hình  ụ thể  ủ  ông không hơn gì một kẻ b  ruồng bỏ 
(x Bài giảng, ngày 08 Tháng 1 2016). 

Ladarô dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Tƣơng quan đúng 
đắn với con ngƣời bao gồm việ  nhìn nhận giá tr   ủ  họ với lòng biết 
ơn. Ngay  ả một ngƣời nghèo nơi  ổng nhà  ủ  ngƣời giầu  ũng không 
phải là một điều  ồng kềnh gây phiền toái, nhƣng là một lời mời gọi 
hoán  ải và thay đổi  uộ  sống. Dụ ngôn này trƣớ  hết mời gọi chúng ta 
mở  ử  lòng mình cho tha nhân vì mỗi ngƣời đều là một hồng ân, dù 
cho ngƣời ấy là láng giềng  ủ  chúng ta hay một ngƣời ăn xin vô danh. 
Mùa chay là mùa thuận tiện để mở  ử  cho tất  ả những ai đ ng túng 
quẫn và nhận ra nơi họ khuôn mặt  ủ  Chúa Kitô. Mỗi ngƣời trong 
chúng ta gặp gỡ những ngƣời nhƣ thế mỗi ngày. Mỗi  uộ  sống mà 
chúng ta gặp gỡ phải là một ân sủng đáng đƣợ  đón nhận, tôn trọng và 
yêu thƣơng. Lời Chúa giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón tiếp và 
yêu mến sự sống, nhất là khi sự sống ấy yếu ớt và mong manh. Nhƣng 
để làm đƣợ  nhƣ thế, chúng ta phải suy tƣ nghiêm  h nh về những gì 
Phúc Âm nói với chúng ta về ngƣời giầu có. 

Tội lỗi làm chúng ta đui mù 

Dụ ngôn mô tả không thƣơng tiế  những điều ngƣợ  lại khi nói về 
ngƣời đàn ông giàu có (x v. 19). Không giống nhƣ anh Ladarô nghèo, 
ông không có một cái tên; ông  h  đơn giản đƣợ  gọi là “một ngƣời đàn 
ông giàu  ó”. Sự sang trọng  ủ  ông đã đƣợ  nhìn thấy nơi  hiế  áo 
choàng lộng lẫy và đắt tiền. Vải màu tím thậm chí còn quý hơn vàng và 
bạ , và do đó đã đƣợ  dành cho các thần linh (Giêrêmia 10: 9) và các v  
vua (x. Thủ Lãnh 8:26), trong khi vải len m n đƣợ  dành cho một nhân 
vật gần nhƣ là thánh thiêng. Ngƣời đàn ông rõ ràng phô trƣơng về sự 
giàu có  ủ  mình, và có thói quen biểu diễn nó hàng ngày: “ông ngày 
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ngày yến tiệ  linh đình” (câu 19). Nơi ông, chúng ta có thể thoáng thấy 
sự băng hoại  ủ  tội lỗi, tiến triển qua ba giai đoạn kế tiếp nhau: yêu 
mến tiền  ủ , phù hoa và tự hào (x Bài giảng, ngày 20 tháng 9 2013). 

Thánh Tông  ồ Phaolô nói với chúng ta rằng “ ội rễ sinh ra mọi điều 
ác là lòng ham muốn tiền bạ ” (1 Tim 6:10).  ây là nguyên nhân chính 
 ủ  tham nhũng và một nguồn mạ h dẫn đến ghen t , xung đột và nghi 
ngờ. Tiền bạ  có thể thống tr  chúng ta, thậm chí đến mứ  nó trở thành 
một thứ ngẫu tƣợng độ  tài (cf. Evangelii Gaudium, 55). Thay vì là một 
khí  ụ phụ  d  h chúng ta để làm điều thiện và thể hiện tình đoàn kết 
với ngƣời khác, tiền bạ  có thể xiềng xích chúng ta và  ả thế giới vào 
một thứ luận lý ích kỷ không còn  hỗ cho tình yêu và gây trở ngại cho 
hòa bình. 

Dụ ngôn sau đó cho thấy sự tham lam  ủ  ngƣời đàn ông giàu có làm 
cho ông ta ra hƣ không. Tính cách  ủ  ông ta đƣợ  thể hiện qua dáng 
vẻ bề ngoài, nơi việ  khoe khoang cho ngƣời khác thấy những gì ông có 
thể làm. Nhƣng vẻ bề ngoài ấy  h  che đậy một sự trống rỗng bên 
trong. Trong  uộ  đời mình, ông  h  là một tù nhân cho dáng vẻ bên 
ngoài, cho các khía  ạnh hời hợt và phù du nhất  ủ  đời ngƣời (x. 
thƣợng dẫn., 62). 

Bậ  thấp nhất  ủ  sự suy thoái đạo đứ  này là niềm tự hào. Ngƣời 
đàn ông giàu có này ăn mặ  nhƣ một v  vua và hành xử nhƣ một v  
thần, mà quên rằng ông  h  đơn thuần là một sinh linh hay  hết.  ối với 
những ngƣời b  băng hoại vì mê mải sự giàu sang, không có gì tồn tại ở 
ngoài cái tôi  ủ  riêng họ. Những ngƣời xung quanh không có trong tầm 
mắt họ. Hậu quả  ủ  việ  bo thiết với tiền bạ  là một loại mù lòa. Ngƣời 
đàn ông giàu này không thấy những ngƣời nghèo, những ngƣời đ ng 
đói, đ ng b  thƣơng, nằm ở  ử  nhà mình. 

Nhìn vào nhân vật này, chúng ta có thể hiểu tại sao Tin Mừng thẳng 
thừng lên án lòng yêu mến tiền  ủ : “Không ai có thể làm tôi hai  hủ, vì 
hoặ  sẽ ghét  hủ này mà yêu  hủ kia, hoặ  sẽ gắn bó với  hủ này mà 
khinh dể  hủ nọ. Anh em không thể vừ  làm tôi Thiên Chúa vừ  làm tôi 
Tiền Củ  đƣợ ” (Mt 6:24). 

Lời Chúa là một  ồn  ân 

Trình thuật Phúc Âm về ngƣời đàn ông giàu có và anh Ladarô giúp 
chúng ta  huẩn b  tốt để tiến tới Lễ Phụ  Sinh. Phụng vụ Thứ Tƣ Lễ Tro 
mời gọi chúng ta đến với một kinh nghiệm khá tƣơng tự nhƣ kinh 
nghiệm  ủ  ngƣời đàn ông giàu có. Khi linh mụ  đặt tro trên đầu chúng 
ta, ngài lặp lại những lời này: “Hãy nhớ rằng mình là tro bụi, một mai 
rồi sẽ trở về bụi tro”. Cuối cùng,  ả ngƣời đàn ông giàu có và ngƣời 
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nghèo đều qua đời, và phần quan trọng  ủ  dụ ngôn này nằm ở đoạn 
nói về những gì diễn ra ở thế giới bên kia. Hai nhân vật đột nhiên phát 
hiện ra rằng “ húng ta đã  hẳng mang gì vào cõi đời này, thì  ũng 
 hẳng mang ra đƣợ  gì” (1 Tm 6: 7). 

Chúng ta  ũng thấy những gì xảy ra ở thế giới bên kia. Ở đó ngƣời 
đàn ông giàu có n  non cùng Abraham, là ngƣời mà ông gọi là “ h ” (Lc 
16: 24,27), nhƣ một dấu  h  cho thấy ông ta thuộ  về dân Chúa. Chi tiết 
này làm cho  uộ  sống  ủ  ông ta xem ra mâu thuẫn đến tột cùng, vì 
cho đến thời điểm này,  hƣ  hề có  hỗ nào đề  ập về mối quan hệ  ủ  
ông với Thiên Chúa. Trong thự  tế, không có  hỗ cho Thiên Chúa trong 
 uộ  sống  ủ  ông. Thần minh duy nhất  ủ  ông là chính mình. 

Ngƣời đàn ông giàu có  h  nhận ra Ladarô giữ  những đ u khổ  ủ  
thế giới bên kia. Ông muốn ngƣời đàn ông nghèo này làm giảm bớt đ u 
khổ  ủ  mình bằng một giọt nƣớ . Những gì ông van xin Ladarô  ũng 
tƣơng tự nhƣ những gì ông đã có thể làm nhƣng không bao giờ làm. 
Abraham nói với ông: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận 
phần phƣớ   ủ  con rồi; còn Ladarô suốt một đời  h u toàn những bất 
hạnh. Bây giờ, Ladarô đƣợ  an ủi nơi đây, còn con thì phải  h u khốn 
khổ.” (c. 25). Trong thế giới bên kia, một loại công lý đ ng đƣợ  phụ  
hồi và những điều bất hạnh trong  uộ  đời đƣợ  cân bằng bởi điều tốt 
lành. 

Dụ ngôn tiếp tụ  với việ  đƣ  ra một thông điệp cho tất  ả các Kitô 
hữu. Ngƣời đàn ông giàu có xin Abraham gửi Ladarô về  ảnh báo các 
anh em  ủ  mình, là những ngƣời vẫn còn sống trên dƣơng thế. Nhƣng 
Abraham trả lời: “Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng  ứ nghe 
lời các v  đó” (câu 29). Bác bỏ lời phản đối  ủ  ngƣời đàn ông giàu có, 
Abraham nói thêm: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn  hẳng  h u nghe, 
thì ngƣời  hết có sống lại, họ  ũng  hẳng  h u tin đâu” (câu 31).. 

Vấn đề thự  sự ngƣời đàn ông giàu có vì thế đƣợ  đặt lên hàng đầu. 
Cội rễ  ủ  tất  ả  ăn bệnh  ủ  ông là sự thất bại không chú ý đến lời 
Thiên Chúa. Kết quả là, ông không còn yêu mến Thiên Chúa và càng 
ngày càng coi thƣờng ngƣời láng giềng  ủ  mình. Lời Chúa sống động 
và mạnh mẽ, có khả năng  huyển đổi trái tim và dẫn chúng ta trở về với 
Chúa. Khi chúng ta đóng kín con tim chúng ta trƣớ  hồng ân Lời Chúa, 
chúng ta  ũng đóng kín con tim  ủ  chúng ta trƣớ  ân sủng là các anh 
 h  em  ủ  chúng ta. 

Anh c ị em thân mến, 

Mùa Chay là mùa thuận lợi cho việ  đổi mới  uộ  gặp gỡ  ủ  chúng ta 
với Chúa Kitô, cho việ  sống trong lời Ngài, trong các phép bí tích và nơi 
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những ngƣời láng giềng  ủ  chúng ta. Chúa, là  ấng đã  hiến thắng sự 
lừ  dối  ủ  tên cám dỗ trong bốn mƣơi ngày trong sa mạ ,  h  cho 
chúng ta thấy con đƣờng chúng ta phải đi. Nguyện xin Chúa Thánh 
Thần dẫn đƣ  chúng ta vào một  uộ  hành trình thự  sự  ủ  hoán  ải, 
qua đó chúng ta có thể tìm lại hồng ân lời Chúa, đƣợ  thanh tẩy khỏi 
những tội lỗi làm mờ mắt chúng ta, và phụ  vụ Chúa Kitô hiện diện nơi 
những anh  h  em cùng quẫn  ủ  chúng ta. Tôi khuyến khích tất  ả các 
tín hữu thể hiện tinh thần đổi mới này bằng cách chia sẻ trong các 
Chiến d  h Mùa Chay đƣợ  thúc đẩy bởi nhiều tổ  hứ  Giáo Hội tại 
những miền khác nhau trên thế giới, và nhờ thế sẽ làm thuận lợi cho 
nền văn hóa gặp gỡ trong cùng một gia đình nhân loại  ủ  chúng ta. 
Chúng ta hãy  ầu nguyện cho nhau để khi chia sẻ trong  hiến thắng  ủ  
Chúa Kitô, chúng ta có thể mở  ử  lòng chúng ta đối với ngƣời yếu thế 
và ngƣời nghèo. Khi đó chúng ta sẽ có thể trải nghiệm và chia sẻ đầy 
đủ niềm vui Phụ  Sinh. 

Từ Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2016 
Lễ Thánh Luca Tông  ồ Thánh Sử 
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Chán  xứ  iáo xứ C ợ Đũi 

T êm sứ vụ mới 

 

ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC-ĐẶC TRÁCH 
TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN 
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   N uyện xin C    T án  T ần luôn đồn   àn  cùn  C   trên mọi 
b ớc đ ờn  Mục tử 
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CHÖA NHẬT I MÙA CHAY, NĂM A

 

1. CHỌN LỰA 

Một tụ  lệ: ngày 
thôi nôi  ủ  một đứ  
bé, ngƣời t  quen 
đặt trƣớ  mặt nó 
nhiều món đồ (thí 
dụ một  ây viết, một 
 ái  ày nhỏ, một  ây 
súng v.v.). Ngƣời t  
hồi hộp xem nó  họn 
món nào và từ đó 
suy đoán về tƣơng 
l i  ủ  nó ( họn  ây 
viết: sẽ là nhà trí 
thứ ;  họn  ái  ày: 
sẽ làm ruộng;  họn 
 ây súng: sẽ đi lính). 
Tuy hơi d  đo n, nhƣng tụ  lệ 
này nói lên h i ý tƣởng khá sâu 
sắ :  /  on ngƣời luôn phải lự  
 họn; b/ đã quen  họn thế nào 
thì sẽ tiếp tụ   họn thế ấy. 
Ngƣời t  nói " uộ  sống là một 
 huỗi  ủ  lự   họn". Quen  họn 
đúng thì sống tốt, quen  họn s i 
thì sống xấu. 

2. NHÌN THẲNG VÀO THỰC 
TẠI CÁM DỖ 

- Chúng t  đừng nuôi ảo 
tƣởng về một thế giới mà mọi sự 

đều tốt lành. Thân 
phận  on ngƣời là 
sống giữ  thế gi n 
mà trong đó thiện 
á , lành dữ lẫn lộn. 

- Chính vì thế, khi 
Con Thiên Chúa 
xuống thế làm 
ngƣời,  hính Chú  
Thánh Thần đã dẫn 
Ngƣời vào s  mạ  
để đối diện với  á  
 ơn  ám dỗ. 

- Ngƣời t  sống 
tốt không phải bằng 
 á h  he mắt dấu 
mặt để khỏi nhìn 

thấy điều xấu, mà trái lại bằng 
 á h nhìn thẳng vào điều xấu và 
 hiến đấu để  hiến thắng nó. 

- Trong Mù  Ch y, mỗi ngƣời 
hãy nhìn thẳng vào nội tâm 
mình. Không phải  h  nhìn 
những mặt tốt, mà nhất là phải 
nhìn thẳng vào những mặt xấu, 
những thứ "th m, sân, si" đ ng 
âm thầm nhƣng mãnh liệt khống 
 hế mình. 

- Và hãy nhìn vào  uộ   hiến 
đấu  ủ   ứ  Giêsu. Ngƣời đã 
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thắng nhờ đâu? Nhờ làm theo 
Lời Thiên Chú  và thự  hiện 
thánh ý Thiên Chúa. 

3. TÁI LẬP BẬC THANG 
CÁC GIÁ TRỊ 

- "Ngƣời t  sống không  h  
nhờ  ơm bánh…": Qu  lời này, 
Chú  không bảo  húng t  đừng 
tìm  ơm bánh, nhƣng Ngài nhắ  
chúng t  đừng  h  tìm  ơm 
bánh. 

- B  qu y  uồng trong  uộ  
sống vật  hất,  on ngƣời dễ b  
 uốn hút theo vật  hất: từ tình 
trạng quân bình dành mối qu n 
tâm đồng đều  ho những nhu 
 ầu tinh thần và vật  hất,  húng 
t  dần dần b   ám dỗ xén bớt 
phần tinh thần để vun đắp thêm 
 ho phần vật  hất, và  uối  ùng 
 h   òn  ó vật  hất và vật  hất. 

- Mù   h y là khoảng thời gi n 
thí h hợp  ho  húng t  lùi lại để 
 ó một khoảng  á h sáng suốt 
mà nhận đ nh lại  á  bậ  th ng 
giá tr  đời mình, theo tiêu  huẩn 
mà  ứ  Giêsu đƣ  r : "Ngƣời t  
sống không  h  nhờ  ơm bánh 
mà  òn nhờ mọi lời miệng Thiên 
Chúa phán ra". 

- Những việ  làm đƣợ  Giáo 
Hội khuyến khí h trong Mù  
Ch y  ũng nhằm giúp  húng t  
tái lập lại  á  bậ  th ng giá tr : 
tự ý giảm bớt ăn uống, làm  hủ 
những khuynh hƣớng  ủ  mình, 

qu n tâm tìm hiểu ý Chú  và 
lắng nghe Lời Chú  hơn v.v. 

4. Ý MUỐN HƯỚNG DẪN 
HÀNH ĐỘNG 

- Ý muốn là động  ơ và là sứ  
mạnh. Bởi đó ngƣời t  nói "Ý 
lự ". Không  ó những hành 
động ngẫu nhiên vô tình. Mọi 
hành động đều đi theo s u một 
ý muốn dẫn dắt. 

- Muốn điều đúng và tốt thì sẽ 
hành động đúng và  uộ  đời sẽ 
tốt. 

- Nhƣng ý muốn riêng không 
hẳn là luôn luôn đúng và tốt. Bởi 
thế  on  ái  òn khờ dại thì nên 
làm theo ý muốn  ủ   h  mẹ, 
họ  trò  òn non kém thì tốt nhất 
nên theo ý hƣớng dẫn  ủ  thầy 
cô. Trong những trƣờng hợp 
này, vâng lời trở thành  on 
đƣờng khôn ngo n nhất và tốt 
đẹp nhất. 

- Ađ m Evà đã theo ý  ủ  m  
quỷ và theo ý riêng dẫn đến kết 
quả bi thảm  ho  ả loài ngƣời. 
Ngƣợ  lại  ứ  Giêsu dù là Con 
Thiên Chú  nhƣng đã quyết luôn 
làm theo ý muốn  ủ  Chúa Cha 
và đã  ứu  huộ  loài ngƣời: "Ch  
vì một ngƣời không vâng lời 
Thiên Chú  mà muôn ngƣời b  
liệt vào hạng tội nhân, thì nhờ 
một ngƣời đã vâng lời Thiên 
Chú  mà muôn ngƣời  ũng sẽ 
đƣợ  kể là  ông  hính". 
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Muốn đi theo tiếng 
Chú  gọi, Abr h m đã 
phải bỏ quê hƣơng và 
những ngƣời thân. 
Muốn đi theo Chú , 
 á  môn đệ phải "từ 
bỏ mình và vá  thập 
giá hàng ngày".  ể đi 
lo n báo Tin Mừng, 
 á  tông đồ phải  h u 
biết b o gi n khổ. 

Họ đã bỏ rất nhiều. 
Bù lại họ đƣợ  gì? 
Abr h m nhận đƣợ  
lời Chú  hứ  b n  ho 
một dòng dõi đông đảo,  á  môn 
đệ đƣợ   ứ  Giêsu  ho thoáng 
thấy vinh qu ng ở  uối  uộ  hành 
trình, và ngƣời tông đồ đƣợ  hứ  
"tên  á   on đƣợ  ghi trong sổ 
trời". Tin theo những lời hứ  về 
một tƣơng l i x  vời nhƣ thế 
đúng là phiêu lƣu. 

Thông thƣờng, ngƣời khôn 
ngo n không nên phiêu lƣu, thà 
giữ lấy  ái hiện tại tuy bình 
thƣờng nhƣng  hắ   hắn,  òn 
hơn bỏ nó để theo đuổi một 
tƣơng l i  hi mới  ó trong lời hứ . 
Nhƣng đó là lối  ƣ xử giữ  loài 
ngƣời với nh u vì loài ngƣời thì 
rất khó tin. Nhƣng đối với Thiên 
Chú  thì rất đáng phiêu lƣu nhƣ 
vậy, vì đã  ó nhiều bằng  hứng 
 ho thấy lòng trung tín thự  hiện 
lời hứ   ủ  Ngài. Hơn nữ , Ngài 
 ó kêu gọi  húng t  từ bỏ để 

phiêu lƣu theo Ngài 
 ũng  h  vì Ngài muốn 
đƣ   húng t  trở về 
hạnh phú  thuở b n 
đầu mà thôi. Thự  r  
phiêu lƣu theo Chú  
không phải là phiêu lƣu, 
 h   ần  ó đứ  tin vào 
lòng trung tín  ủ  Chú  
là  ó bảo đảm. 
Rất nhiều ngƣời đã dám 
phiêu lƣu nhƣ vậy: 
Abr h m (2 lần: bỏ quê 
hƣơng, giết  on một), 
 ứ  M ri  (khi thƣ  

vâng với Thiên thần),  á  môn đệ 
(lập tứ  bỏ thuyền, bỏ lƣới và gi  
đình để theo  ứ  Giêsu). 

Chuyện tổ phụ Abr h m  ho ta 
thấy đƣợ  điều qu n trọng này: 
đứ  tin là một  uộ  lên đƣờng. 
Tại s o? 

-  Vì "đạo" là đƣờng,  on đƣờng 
Thiên Chú  dẫn dắt để  húng t  
từ tối tăm tới ánh sáng, từ  õi 
 hết đến  õi sống. Trong Thánh 
Kinh, mỗi lần Chú  gọi  i thì Ngài 
đều bảo họ lên đƣờng đi theo 
Ngài. 

- Mà muốn lên đƣờng thì phải 
từ bỏ, vì hành tr ng  àng gọn 
nhẹ thì bƣớ  hành trình  àng 
nhanh. Thiên Chú  đã bảo với 
Abraham: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ 
hàng và nhà  h  ngƣơi". 

- Hành trình đứ  tin luôn bao 
hàm ý nghĩ  phiêu lƣu: Abraham 
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hành trình lên đƣờng nhƣng 
không biết mình sẽ đi tới đâu, 
ông  h  biết mình đ ng đi theo sự 
hƣớng dẫn  ủ  Thiên Chú : "đến 
đất mà T  sẽ  h   ho ngƣơi". 

- Rất nhiều tín hữu  h  lo gìn 
giữ những tín điều giáo lý và  á  
lễ nghi.  ó  h  là "giữ đạo"  hứ 
không phải "sống đạo". 
CUỘC BIẾN HÌNH VÀ CUỘC 

HẤP HỐI CỦA CHÖA 
Linh mụ  M rk Link (trong 

quyển Sund y homilies, Ye r A) 
đã so sánh việ   ứ  Giêsu biến 
hình và việ  Ngài hấp hối: 

- Cả h i việ   ùng diễn r  trên 
núi: biến hình trên núi T bor, hấp 
hối trên núi Cây Dầu. 

- Ở h i nơi,  ứ  Giêsu đều biến 
hình: trên núi T bor Ngài biến từ 
hình dáng loài ngƣời thành hình 
dáng Thiên Chúa; trên núi Cây 
Dầu, từ hình dáng Thiên Chúa 
vinh quang thành hình dáng con 
ngƣời yếu đuối. H i việ  biến hình 
đều xảy r  lú   ứ  Giêsu đ ng 
 ầu nguyện. 

- Và  ả h i biến  ố này đều xảy 
r  trƣớ  mắt 3 nhân  hứng 
Phêrô, Giacôbê và Gioan. 

Dáng vẻ yếu đuối  ủ   ứ  
Giêsu là hình ảnh  ủ  Ađ m  ũ, 
còn dáng vẻ uy nghi sáng láng là 
hình ảnh  ủ  Ađ m mới. Thân 
phận  ủ   húng t   ũng thế: Có 
những lú   húng t  sốt sắng ngất 
ngây, nhƣ  ứ  Giêsu trên núi 
T bor. Khi ấy  húng t   ảm thấy 

mến Chú  yêu ngƣời quá; chúng 
t  muốn ở mãi trong tình trạng 
ngây ngất đó; Nhƣng rồi lại  ó 
những lú   húng t  suy sụp trầm 
trọng, nhƣ đ ng ở núi Cây Dầu. 
Khi ấy, phần Ađ m  ũ trong t  
nổi dậy mãnh liệt. Chúng t   ảm 
thấy  hán nản, không  i thƣơng 
mình và mình  ũng không muốn 
thƣơng  i. Hình nhƣ Thiên Chú  
 ũng x  lánh mình. 

Nhƣng  ó một  hi tiết qu n 
trọng là  ứ  Giêsu đã luôn  ầu 
nguyện trong  ả h i biến  ố đó. 
Chính sự  ầu nguyện đã liên kết 
thống nhất 2 phƣơng diện ngƣợ  
hẳn nh u trong  ùng một  on 
ngƣời  ủ  Ngài. 

M rk Link đã kết thú  bài suy 
gẫm  ủ  mình bằng lời kinh s u 
đây (d  h thoáng): 

Lạy Thiên Chú , xin  ho  on 
đƣợ  nếm những giây phút ngất 
ngây nhƣ  ứ  Giêsu trên núi 
T bor. Trong những lú  đó xin 
cho  on biết làm nhƣ  ứ  Giêsu 
xƣ :  on sẽ hƣớng về Chú  để 
 ầu nguyện, và  on sẽ đƣợ  nghe 
lời Chú  nói "Con là  on yêu dấu 
 ủ  Ch ". 

Lạy Thiên Chú , khi  on gặp 
những lú  suy sụp, xin  ũng  ho 
 on biết làm nhƣ  ứ  Giêsu xƣ : 
 on  ũng hƣớng về Chú  để  ầu 
nguyện. Và khi đó  on  ũng đƣợ  
bàn t y Chú   n ủi, nâng đỡ và 
xo  d u  on. Amen". 
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NHỮNG NỖI KHÁT KHAO 

Chúng t  kh o khát rất nhiều 
điều: 

Kh o khát  hân lý vì  uộ  sống 
nhiều gi n dối - Kh o khát tự do 
trong một xã hội nhiều trói buộ  
- Kh o khát  ông bình trong một 
môi trƣờng đầy dẫy bất  ông - 
Kh o khát yêu thƣơng trong 
 uộ  đời nhiều thù 
hận - Khao khát 
hạnh phú  trong 
 ảnh sống bất hạnh 
- Kh o khát niềm 
tin giữ   ảnh đời 
nhiều nghi kỵ.. v.v. 

Tất  ả những 
kh o khát đó đều là 
biểu hiện  ủ  một 
khát vọng thâm 
sâu: "Linh hồn  on 
kh o khát Chú  Trời 
hằng sống". 

THỜ PHƯỢNG 
TRONG THẦN 
KHÍ VÀ SỰ THẬT 

Những ngƣời 
S m ri thờ phƣợng Thiên Chú  
trên núi G rizim. Những ngƣời 
Do Thái thờ phƣợng Thiên Chú  
trên núi Sion. Và hai bên tranh 
 ãi với nh u, thù ghét nh u. 

Phải  hăng đó là những 
 huyện đời xƣ ? Không. Ngày 
n y vẫn  ó những ngƣời  h  

muốn dự Thánh lễ ở nhà thờ 
này  hứ không phải nhà thờ nọ; 
và  ó rất nhiều ngƣời  h  thờ 
phƣợng Thiên Chú  trong nhà 
thờ mà thôi. 

 ứ  Giêsu nói với ngƣời phụ 
nữ S m ri: " ã đến giờ - và 
chính là lúc này - những ngƣời 
thờ phƣợng đí h thự  sẽ thờ 

phƣợng trong thần 
khí và sự thật". Thờ 
phƣợng "trong thần 
khí" là thờ phƣợng 
theo sự hƣớng dẫn 
 ủ  Chú  Thánh 
Thần; thờ phƣợng 
"trong sự thật" là 
thờ phƣợng với tâm 
tình kết hợp với 
 ứ  Giêsu,  ấng đã 
xƣng mình là 
đƣờng, là sự thật và 
là sự sống. 

NƯỚC 

Nƣớ  vô  ùng 
thiết yếu  ho sự 
sống. Không  ó nhà 
 ử , áo quần, ngƣời 

t  vẫn  ó thể sống. Không  ó 
ăn, ngƣời t  vẫn  òn sống một 
thời gi n khá dài. Nhƣng không 
 ó nƣớ , ngƣời t  sẽ  hết s u 
một vài ngày. 

Bởi thế, khi nói về Thiên Chú , 
Thánh Kinh thí h dùng hình ảnh 
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nƣớ : Sá h Sáng thế mô tả vƣờn 
đ   đàng  ó một  on sông tỏ  r  
4 nhánh m ng nƣớ  đi nuôi 
sống  á  sinh vật ở 4 phƣơng 
trời. Tổ tông loài ngƣời sống 
trong khu vƣờn dồi dào nƣớ  ấy 
đã rất hạnh phú . Nhƣng rồi khi 
nguyên tổ phạm tội và b  đuổi 
khỏi vƣờn đ   đàng thì  uộ  
sống vô  ùng vất vả trên đất đ i 
khô  ằn sỏi đá. Ngụ ý  ủ  tá  
giả đoạn sá h Sáng thế ấy là: 
khi  on ngƣời sống trong tình 
thân với Thiên Chú  thì  ũng 
giống nhƣ sống bên nguồn nƣớ  
tƣơi mát;  òn khi họ tá h rời 
Thiên Chú  thì phải khốn khổ 
nhƣ đ ng ở trong s  mạ  khô 
 ằn. Vì thế sá h Khải huyền khi 
muốn diễn tả hạnh phú  thời 
 ứu độ đã vẽ lên hình ảnh một 
thành Giêrus lem mới, trong đó 
 ũng  ó một dòng sông hằng 
sống, nƣớ  sông tƣới mát một 
 ây hằng sống làm  ho nó trổ 
sinh ho  quả suốt 12 tháng 
qu nh năm, trái  ây  ho ngƣời 
t  ăn, và lá  ây dùng làm thuố  
 hữ  hết mọi  hứng bệnh. 

CHUYỆN MINH HỌA 

Ngày xử  ngày xƣ   ó một 
ngƣời ăn mày ngồi bên vệ 
đƣờng để ăn xin, bên  ạnh ông 
là một túi vải đựng vỏn vẹn vài 
hạt lú . Bỗng ông thấy  hiế  xe 
 hở Nhà Vu  đ ng đi tới. Ông 
mừng lắm, tự nhủ rằng thế nào 

Nhà Vu   ũng bố thí nhiều tiền 
 ho ông. Ông  hạy r  đón 
đƣờng 

- Muôn tâu bệ hạ, xin dủ lòng 
thƣơng xót bố thí  ho kẻ thần 
dân nghèo khổ này một ít tiền 
để sống qu  ngày. 

Nhà vu  xuống xe, đến gần 
ngƣời ăn mày, và nói một  âu 
khiến ông hết sứ  ngạ  nhiên và 
thất vọng : 

- Ông  ó thể dâng  ho hoàng 
thƣợng  ủ  ông một món quà gì 
không? 

Không  á h nào từ  hối đƣợ , 
ngƣời ăn mày lụ  lọi trong túi vải 
một hạt lú  nhỏ nhất đƣ   ho 
nhà vua. 

Khi nhà vu  đi rồi, ngƣời ăn 
mày tiế  rẻ mở túi vải r  đếm lại 
số hạt lú   ủ  mình. Lạ th y, 
th y vào  hỗ hạt lú  đã  ho đi là 
một hạt vàng sáng lóng lánh, 
 ũng bằng y hạt lú  ấy. Lú  đó 
ngƣời ăn mày vô  ùng tiế  rẻ: 
phải  hi mình  ho hết những hạt 
lú  đi thì bây giờ mình đã  ó 
một túi đầy những hạt vàng! 

Ý nghĩ   huyện này: 

- ngƣời xin trở thành ngƣời 
 ho và ngƣời  ho trở thành 
ngƣời nhận, nhƣ  ứ  Giêsu và 
ngƣời phụ nữ S m ri  vậy. 

-  hính lú   ho đi là lú  nhận 
lãnh;  hính khi xẻ  hi  là khi trở 
nên giàu có. 
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CHÖA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM A

 

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI ÁNH 
SÁNG 

Con đƣờng đi tới 
ánh sáng  ủ  
ngƣời mù gồm 
nhiều bƣớ . 
Nhƣng đáng  hú ý 
là đó không  h  là 
những bƣớ  đi  ủ  
 on ngƣời mà  òn 
là những bƣớ  đi 
 ủ   ứ  Giêsu: 
Ngài đi những 
bƣớ  trƣớ , ngƣời 
mù bƣớ  theo, và 
bƣớ  s u  ùng 
 ũng là  ủ  Ngài: 

- Bƣớ  1 " ứ  
Giêsu nhìn thấy" 
(câu 1): Cuộ  
hành trình bắt đầu 
bằng  ái nhìn này, 
 ái nhìn  ủ  Chú  đi trƣớ   ái 
nhìn  ủ   on ngƣời. 

- Bƣớ  2 " ứ  Giêsu thoa vào 
mắt ngƣời mù" ( âu 7): sự tiếp 
xú  giữ  Ngài với bệnh nhân 
 hính là thần dƣợ . 

- Bƣớ  3 "Ngài bảo: Hãy đi rử  
ở hồ Silôê" ( âu 7 ):  ứ  Giêsu 
s i t  đi đến một nơi đã  ó sẵn 
từ lâu trƣớ  khi t   ần đến nó, 

và nơi này thự  r   h   ó năng 
lự   ứu  hữ  nhờ Ngài mà thôi. 

- Bƣớ  4 "Ngƣời 
mù đi đến đó" ( âu 
7b): Bƣớ  đầu tiên 
 ủ   on ngƣời là sự 
vâng phụ  và phó 
thá .  ây là bƣớ  
rất  ần thiết. 

- Bƣớ  5 "Tôi đã 
nhìn thấy" ( âu 
11), "Ngài là một 
ngôn sứ" ( âu 17): 
Liền theo s u hồng 
ân nhận đƣợ  là 
việ  làm  hứng  ho 
 ấng mà t  tin, 
 ho dù việ  này 
dẫn đến  ái giá 
phải trả là b  đuổi 
ra ngoài (câu 34). 

- Bƣớ  6 " ứ  Giêsu đến gặp 
anh" (câu 35):  ến đây  ứ  
Giêsu b n  ho  nh một th  giá  
 òn quý hơn th  giá   ủ   ặp 
mắt  nh, đó là th  giá   ủ  đứ  
tin:  nh tuyên xƣng "Lạy Chú , 
con tin". 

 ó  ũng là những bƣớ  mà 
 húng t  phải  ùng đi với  ứ  
Giêsu trên  uộ  hành trình  ủ  
chúng ta. 
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NHỮNG CÁI LÀM CHO TA 
MÙ 

 ể thấy rõ,  h  một đôi mắt 
sáng  hƣ  đủ, bởi vì không  h  
 ó mỗi một thứ bệnh mù là mù 
đôi mắt, mà  òn nhiều thứ bệnh 
mù khá  do nhiều nguyên nhân 
khác: 

Tính í h kỷ làm t  mù không 
thấy nhu  ầu  ủ  th  nhân. 

Tính vô  ảm làm t  mù không 
thấy những việ  t  đã làm đ u 
lòng tha nhân. 

Tính tự phụ làm t  mù không 
thấy th  nhân  ũng  ó nhân 
phẩm nhƣ mình. 

Tính kiêu  ăng làm t  mù 
không thấy khuyết điểm  ủ  
mình. 

Những thành kiến làm t  mù 
không thấy sự thật. 

Sự hối hả làm t  mù không 
thấy vẻ đẹp  ủ  vũ trụ  hung 
quanh. 

Khuynh hƣớng duy vật làm t  
mù không thấy những giá tr  
thiêng liêng. 

Sự hời hợt làm t  mù không 
thấy giá tr  thật  ủ   on ngƣời 
và khiến t  h y lên án. 

NHỮNG THỨ THỊ GIÁC 

"Ngƣời phàm  h  nhìn thấy 
ngoài mặt,  òn Chú  thì thấy tận 

 õi lòng" (Bài đọ  1):  ối diện 
với ngƣời mù,  á  môn đệ  h  
thấy đây là một kẻ  ó tội nên b  
phạt;  á  ngƣời ph risêu tìm đủ 
mọi ngõ ngá h để trốn thoát 
khỏi phải nhìn nhận sự thật về 
ngƣời mù; dân  húng thì không 
thể tin nổi sự việ  mà họ vừ  
nhìn thấy. Còn  ứ  Giêsu, Ngài 
nhìn thấu  õi lòng  ủ  từng 
hạng ngƣời kể trên. T  hãy tìm 
hiểu kỹ hơn  ái nhìn  ủ   ứ  
Giêsu. 

- Một  ái nhìn ƣu ái: Ngài 
không nhìn ngƣời mù bằng ánh 
mắt bàng qu n, mà nhìn với 
lòng thƣơng. 

- Một  ái nhìn không b   he 
mờ bởi những thành kiến (nhƣ 
 á  môn đệ), những hoài nghi 
(nhƣ dân  húng), những đố k  
(nhƣ ph risêu), những đ nh  hế 
xã hội xếp loại gi i  ấp  on 
ngƣời. 

- Một  ái nhìn phát sinh hiệu 
quả: Ngài nhìn ngƣời mù và làm 
 ho  nh đƣợ  thấy. 

Chúng t   ần  ó  ái nhìn  ủ  
Chú , nhƣ lời Thánh Ph olô 
trong bài đọ  thứ 2: "Anh em 
hãy xem xét điều gì làm đẹp 
lòng Thiên Chú .  ừng  ộng tá  
vào những việ  vô í h  ủ   on 
 ái bóng tối, nhƣng hãy vạ h 
trần những việ  ấy r  mới phải". 
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HOC HỎI LINH ĐẠO

Bài 15

 
 

Lm Giuse Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào 
 ọ  Sứ điệp Mù  Ch y năm n y (2017)  ủ   ứ  Giáo hoàng Ph n-

xi- ô,  húng t  tuy không tìm thấy một từ nào là mercy (lòng xót 
thƣơng, sự nhân từ, đứ  kho n dung, tình yêu bá  ái, quảng đại, từ 
bi…),1 nhƣng lại đếm đƣợ  ít là 11 từ gift (ân huệ, ân sủng, tặng ân, 
hồng ân).2 Chẳng vậy mà  hủ đề  ủ  sứ điệp đƣợ  m ng tên:3 “Lời 
Chú  là một tặng ân. Th  nhân là một tặng ân”.4  

Tìm hiểu và suy niệm sâu x  hơn một  hút,  húng t   ó thể nói 
trong “tin tƣởng- ậy trông-yêu mến”: Thƣơng xót  ũng là một tặng ân. 
Hồng ân “Thiên Chú  Tình Yêu” b n tặng luôn luôn là một tặng ân giàu 
 hất xót thƣơng. Bởi lẽ: (1) Lời Chú  luôn đầy tình yêu xót thƣơng. (2) 
Cá  th  nhân phản ánh  á h phong phú về tình yêu thƣơng xót  ủ  
Thiên Chúa. (3) Nhân loại rất  ần tình yêu xót thƣơng  ủ  Thiên Chú  
B  Ngôi….  

Với  hủ đề mụ  vụ gi  đình  ủ  năm 2017: “Năm  huẩn b   ho 
ngƣời trẻ bƣớ  vào đời sống hôn nhân”,  húng t   ần sự đ nh hƣớng  ụ 
thể  ho tất  ả  á  hoạt động mụ  vụ  ủ  gi  đình, gi  đình hội đồng, 

                                 
1 X. Tạ, B o l  lòng Chú  xót thƣơng, tập I (TP. HCM: Nxb. Tôn Giáo, 2015), 91. 

2 X. GLGHCG, số 1830-1832; Tạ, Thần họ  mụ  vụ: Quản tr  giáo xứ, tập I (TP. HCM: Nxb. 

Tôn Giáo, 2015), 190, 498-499, 629, 874, 1053. 

3 (1) The Word is a gift. (2) Other persons are a gift. (3) The other person is a gift. (4) 
He becomes a face, and as such, a gift, a priceless treasure, a human being whom God 
loves and cares for, despite his concrete condition as an outcast (cf. Homily, 8 January 
2016). (5) Lazarus teaches us that other persons are a gift. (6) The parable first invites us 
to open the doors of our heart to others because each person is a gift, whether it be our 
neighbour or an anonymous pauper. (7) Each life that we encounter is a gift deserving 
acceptance, respect and love. (8) The Word is a gift. (9) When we close our heart to the 
gift of God‟s word, we end up  losing our he rt to the gift of our brothers and sisters. 
(10) May the Holy Spirit lead us on a true journey of conversion, so that we can rediscover 
the gift of God‟s word, be purified of the sin that blinds us, and serve Christ present in 
our brothers and sisters in need. 
4
 Francis, Message for Lent 2017: “The Word is a gift. Other persons are a gift” (Vatican, 18 

October 2016). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_a-surprising-embrace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_a-surprising-embrace.html
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hội đoàn, Gi  đình Giáo hội. Tất  ả hãy mạnh mẽ diễn tả về tặng ân 
thƣơng xót Chú  b n, đừng để một  i, đặ  biệt giới trẻ  ảm thấy thiếu 
vắng lòng thƣơng xót.  

Nhân loại  ó nhu  ầu bất tận là đƣợ  vui hƣởng tặng ân xót thƣơng. 
Cần  hứng tỏ  ho nh u  ảm đƣợ , nếm đƣợ , thấy đƣợ  trong đời… 
tặng ân Chú  b n vốn luôn đậm đà  hất xót thƣơng. Không để phôi ph  
việ  thự  hành lòng thƣơng xót nhƣ một ân huệ to lớn Chú  b n.  ừng 
để  uộ  sống trở nên vô v  và  ằn  ỗi vì thiếu tình yêu xót thƣơng. 
Năm lần sử dụn  từ mercy 
1. APV 10,2 

 All of her pastoral activity should be caught up in the tenderness she 
makes present to believers; nothing in her preaching and in her 
witness to the world can be lacking in mercy. (APV 10,2)  

 Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse 
p r l quelle on s‟ dresse  ux  roy nts. (APV 10,2a) Dans son annonce 
et le témoign ge qu‟-elle donne face au monde, rien ne peut être 
privé de miséricorde. (APV 10,2b) 

 Tất  ả  á  hoạt động mụ  vụ  ủ  Giáo hội phải đƣợ  b o bọ  trong sự 
nhân hậu hiện thự   ho  á  tín hữu; không  ó gì trong lời r o giảng 
và  hứng  ứ  ủ  Giáo hội đối với thế giới  ó thể thiếu vắng lòng 
t   n  x t. (APV 10,2)  

2. APV 10,4 

 The Chur h “h s  n endless desire to show mercy”.5 (APV 10,4)  
 L‟Eglise “vit un désir inépuis ble d‟offrir l  miséricor-de”.6 (APV 10,4) 

 Giáo hội “ ó một ƣớ  muốn bất tận để tỏ l n  t   n  x t”. 7 
(APV 10,4)  

3. APV 10,5 

 Perhaps we have long since forgotten how to show and live the way 
of mercy. (APV 10,5)  

 Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin 
de la miséricorde. (APV 10,5) 

 Có lẽ đã lâu  húng t  lãng quên  á h  hứng tỏ và sống lòng xót 
t   n . (APV 10,5)  

4. APV 10,8 

 On the other hand, sad to say, we must admit that the practice of 
mercy is waning in the wider culture. (APV 10,8)  

                                 
5 Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 24. 
6 Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 24. 
7 GE, số 24. 

http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Prendre_l’initiative,_s’impliquer,_accompagner,_porter_du_fruit_et_fêter


 L n  C    T   n    t – 3/2017 

17                                                 

 D‟ utre p rt, il est triste de voir  ombien l‟expérien e du pardon est 
toujours plus rare dans notre culture. (APV 10,8) 

 Mặt khá , đáng buồn là  húng t  phải thừ  nhận rằng việ  thự  hành 
l n  t   n  x t đ ng mờ nhạt dần trong nền văn hó  rộng lớn 
hơn. (APV 10,8)  

5. APV 10,10 

 However, without a witness to mercy, life becomes fru-itless and 
sterile, as if sequestered in a barren desert. (APV 10,10)  

 Sans le témoignage du pardon, il n‟y   qu‟une vie infé-conde et 
stérile,  omme si l‟on viv it d ns un désert. (APV 10,10) 

 Tuy nhiên, không  ó  hứng  ứ  ủ  l n  t   n  x t,  uộ  sống trở 
nên vô v  và  ằn  ỗi, nhƣ thể b   ô lập trong một s  mạ  trơ trụi. 
(APV 10,10)  

T ực tế mục vụ 
Trong Thƣ Mụ  vụ Mùa Chay 2016,  ứ   h  Ph o-lô Bùi Văn  ọ , 

Tổng Giám mụ  TGP. Sài Gòn-TP. HCM, đã nhấn mạnh đến “Mù  Ch y 
 ủ  Lòng Thƣơng Xót”, trong đó những hành động  ủ  “Thƣơng ngƣời 
 ó mƣời bốn mối, thƣơng xá  bảy mối, thƣơng linh hồn bảy mối” không 
 h  là những diễn tả  ụ thể phải thự  hiện, mà  òn hơn thế, hãy đón 
nhận nhƣ những biểu hiện  ủ  “Lòng Thƣơng Xót Nhập Thể”.  

Hóa ra, thƣơng xót là tặng ân, và hồng ân “Thiên Chú  Tình Yêu” 
b n tặng luôn luôn là tặng ân giàu  hất xót thƣơng. Thật vậy, Mầu 
nhiệm Lòng Thƣơng Xót  ủ  Thiên Chú …  

… đƣợ  mạ  khải qua những hành động  ụ thể trong l  h sử  ứu 
độ. Thiên Chú  đã tỏ lộ Ngài luôn luôn là  ấng Giàu Lòng Thƣơng 
Xót, sẵn sàng  hăm só  Dân Chú  với lòng nhân ái và sự  ảm 
thông, đặ  biệt trong những gi i đoạn bi thảm, khi Dân Chú  bất 
trung. Trong  ứ  Kitô, Thiên Chú  Ch  đã tỏ lộ lòng thƣơng xót vô 
biên  ủ  mình, làm  ho Ngôi Lời trở thành “Lòng Thƣơng Xót Nhập 
Thể”.8  
Vậy lòng thƣơng xót nhập thể nói trên không  h  đƣợ  qu n sát rất 

“tả  hân” theo  hiều kí h từ trời xuống, mà đồng thời,  òn nhìn đến 
 hiều ng ng (“tả t y”)  on ngƣời dành  ho nh u và  ho muôn loài thụ 
tạo khá  qua những hành động  ụ thể.  iều hết sứ   ần chính là những 
gì  ụ thể nhất cho nhau, cho những ngƣời trẻ bƣớ  vào đời sống hôn 
nhân,  ho mọi thành viên sống đời gi  đình. 

                                 
8 Bùi Văn  ọ , Thƣ Mụ  vụ Mùa Chay 2016, số 1. 



L n  C    T   n    t – 3/2017 

                                             18                                                                                                                                                  

Thƣơng xót là tặng ân, là hồng ân “Thiên Chú  Tình Yêu” b n tặng, 
là ân sủng giàu  hất xót thƣơng. Theo đó, ngƣời trẻ bƣớ  vào đời sống 
hôn nhân rất  ần đƣợ  biết: “(1) Ý nghĩ  và giá tr   ủ  tình yêu và tính 
dụ : Chúng ta yêu nhau; (2) Tình yêu phu thê là đặ  thù  ủ  hôn nhân: 
… nhiều để rồi đi đến kết hôn; (3) Hôn nhân Kitô giáo là một bí 
tích: bằng một bí tí h hôn phối  ử hành; (4)  ƣợ   ử hành và sống 
trong Chú  Kitô và trong Hội thánh: bởi những Kitô hữu; (5) Hôn nhân 
từ gó  nhìn tâm linh:  ƣợ  kêu gọi nên thánh; (6) Và từ gó  nhìn luân 
lý, nhấn mạnh minh nhiên đến sự thủy  hung, bất khả phân ly, toàn thể 
đời sống:  húng t  sẽ nên một xƣơng một th t; (7) Phong nhiêu,  ụ thể 
với đề tài sinh sản  ó trá h nhiệm: mở ngỏ đón nhận sự sống; (8) Gia 
đình, một thự  tại sinh r  từ hôn nhân, qu n tâm đặ  biệt đến việ  
th m dự vào đời sống và sứ mạng  ủ  Hội thánh: Chúng ta cùng nhau 
tạo lập một gi  đình, “Hội thánh tại gi ”; (9) Và qu n tâm đến việ  th m 
gi  phát triển xã hội: trong xã hội”.9 
Để kết 

Nếu thƣơng xót là một tặng ân, thì hồng ân “Thiên Chú  Tình Yêu” 
b n tặng luôn luôn là tặng ân giàu  hất xót thƣơng.10 Thật vậy, (1) “Tất 
 ả  á  hoạt động mụ  vụ  ủ  Giáo hội phải đƣợ  b o bọ  trong sự nhân 
hậu hiện thự   ho  á  tín hữu; không  ó gì trong lời r o giảng và  hứng 
 ứ  ủ  Giáo hội đối với thế giới  ó thể thiếu vắng lòng thƣơng xót” 
(APV 10,2). Thế nên, (2) “Giáo hội „ ó một ƣớ  muốn bất tận để tỏ lòng 
thƣơng xót”11 (APV 10,4). Bởi Lời Chú  luôn đầy tình yêu xót thƣơng; 
 á  th  nhân phản ánh  á h phong phú về tình yêu thƣơng xót  ủ  
Chúa; Ngƣời ngƣời  ần tình yêu xót thƣơng  ủ  Thiên Chú  B  Ngôi… 
nên: (3) “Có lẽ đã lâu  húng t  lãng quên  á h  hứng tỏ và sống lòng 
xót thƣơng” (APV 10,5); (4) “Mặt khá , đáng buồn là  húng t  phải thừ  
nhận rằng việ  thự  hành lòng thƣơng xót đ ng mờ nhạt dần trong nền 
văn hó  rộng lớn hơn” (APV 10,8); (5) “Tuy nhiên, không  ó  hứng  ứ 
 ủ  lòng thƣơng xót,  uộ  sống trở nên vô v  và  ằn  ỗi, nhƣ thể b   ô 
lập trong một s  mạ  trơ trụi” (APV 10,10). 

12-02-2017, GTHH 

 

                                 
9 Ủy b n Mụ  Vụ Gi   ình, Gợi ý mụ  vụ năm 2017: Chuẩn b   ho ngƣời trẻ bƣớ  vào đời 
sống hôn nhân. 
10 Phan-xi-cô, Sứ điệp Mù  Ch y 2017: “Lời Chú  là một tặng ân. Th  nhân là một tặng 

ân” (Vatican, 18-10-2016). 

11 GE, số 24. 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 3/2017  

     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. 

   (Chƣơng trình: 14h00: Tôn Sùng Trái Tim  ứ  Mẹ; 14g30: Sùng kính 

Lòng Chú  Thƣơng Xót; 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót). 

   - Ngày 03/3; Chủ Tế: LM Giuse N uyễn P át Tài, GX Tân Thông, 

Giáo phận Phú Cƣờng. 

   - Ngày 10/3; Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , Chánh Xứ 

Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 

   - Ngày 17/3; Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , OP, GX Mân 
Côi, hạt Gò Vấp. 

   - Ngày 24/3; Chủ Tế: LM P êrô N uyễn T  n  N iệm, SVD. 

   - Ngày 31/3; Chủ Tế: LM P êrô N uyễn Văn Giáo, SOLT, GX Nam 

Hò , hạt Chí Hò . 

CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT  ÓM MỚI: Nhà Thờ Bắ  Dũng (748/2, Thống Nhất, P.15, Q.Gò 

vấp), lú  15h, ngày 02/03 (Thứ năm  T). Chủ Tế: LM.Giuse Trần C o 

T ăn ,  hánh Xứ Bắ  Dũng. 

- HẠT TÂN ĐỊNH: Nhà Thờ Ph olô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, 

TP.HCM), lú  17g, ngày 02/03. Chủ Tế: LM Fx N uyễn N ọc T u, 

Linh hƣớng C .LCTX hạt Tân   nh. 

- HẠT HÓC MÔN: Nhà Thờ Bùi Môn (4/2, ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới 
 ông, huyện Hó  Môn) lú  15g, ngày 04/03 (Thứ bảy  T). Chủ Tế: LM 

P êrô N uyễn N ọc  V ợn , Linh hƣớng C .LCTX hạt Hó  Môn. 

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

Quý, Q.Tân Phú) lúc 15g00, ngày 07/3, 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 Hàng Sanh (76 Bạ h  ằng, P.24, Q.Bình 

Thạnh) lúc 15g00, ngày 3/3. Chủ tế: LM Giuse M. Phạm Hồng Thái. 

    Trƣớc Thánh Lễ có giờ Cầu nguyện Tôn Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót. 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 1/2017 

DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN: 

HẠT  ÓM MỚI: 

   1. Ann  Nguyễn Th  Sợi, Giáo xứ Bắ  Dũng. 

   2. Ann  Nguyễn Th  L n, Giáo xứ Bắ  Dũng. 

HẠT THỦ THIÊM: 

   1. L/h   Minh  ặng C o Dƣơng, Giáo xứ Phú Hữu. 

HẠT SÀIGÕN – CHỢ QUÁN: 

   1. M ri  L y A Dếnh, Giáo xứ An Bình.                                

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP “QUỸ HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO CÁC EM 
HỌC GIÁO LÝ”  TẠI GIÁO ĐIỂM AN THỚI ĐÔNG: 

   1. Ch  Yến (Nhà hàng  ông Phƣơng): 5.000.000$. 
   2. C . LCTX hạt Gi    nh: 1.600.000$. 
   3. Têrês  Vũ Th  Ánh Tuyết, C . LCTX G.x An Nhơn, hạt Xóm Mới: 

500.000$. 

   4. Têrês  Nguyễn Th  Kh i, C . LCTX G.x Nữ Vƣơng Hoà Bình, hạt 

Xóm Mới: 200.000$. 

   5. C . LCTX Gx Chợ  ũi, hạt Sài Gòn-Chợ Quán: 300.000$ 
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 Chúa là 
 ấng Từ Bi – Thƣơng Xót, bù đắp xứng đáng  ho lòng quảng đại  ủ  
Quý Ân nhân. 

 
 

CHIA BUỒN 
 

Đ ợc tin cụ bà P ạm T ị Cát, mẹ c ồn  c ị M ri  Vũ T ị 
T u L n, t àn  viên B n C ấp  àn  CĐ.LCT  T p Sài  n, đã 
tạ t ế lúc 18h30, ngày 23/1/2017, tại t   i , P.12, Q.Tân 
Bìn . H ởn  t ọ 90 tuổi. 

C   Tổn  Lin    ớn  và B n C ấp  àn  CĐ.LCT  T p 
c ân t àn  c i  buồn cùn  c ị và  i  đìn . N uyện c o 
H  n   ồn Cụ bà sớm về cõi p  c.  
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DIỄN ĐÀN  

 

 

TRẦM THIÊN THU 

C    Giêsu bảo: “An  em  ãy nên  oàn t iện n   C    n  
em trên trời là Đấn   oàn t iện” (Mt 5:48). Hoàn t iện bằn  
các  nào? T án  P  olô k uyên p ải “xin  oàn t iện” (2 Cr 
13:9). C    Giêsu đ   r  3 “bí quyết” này: [1] “Từ bỏ c ín  
mìn  và vác t ập  iá” (Mt 10:37-39; Lc 14:26-27), [2] “Bán 
tài sản để c o n  ời n  èo” (Mt 19:21), và đặc biệt là [3] 
“T ật l n  yêu kẻ t ù” (Mt 5:44; Lc 6:27). 

Ai  ũng phải  ố gắng hoàn thiện theo từng hơi 
thở, kiên trì không ngừng,  hứ không  h  theo 
“phong trào”, theo “ hiến d  h” hoặ  theo mù , vì 
 hẳng  i biết mình sẽ bất ngờ “r  đi” lú  nào. Lá 
x nh h y vàng thì vẫn  ó thể rụng bất  ứ lú  nào. 
Nhƣng  hắ  hẳn Mù  Ch y là mù  đặ  biệt nhất 
để  húng t  xem lại  hính mình và “tăng tố ” trên 

đƣờng hoàn thiện. 

   I. SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY 

Có rất nhiều  á h để sống tinh thần Mù  Ch y, nhƣng đơn giản 
nhất là bắt đầu với Thánh lễ Chú  Nhật. Có nhiều  ơ hội để ăn  h y, 
 ầu nguyện và làm việ  bá  ái.  ây là vài hoạt động mà bạn  ó thể 
áp dụng để sống Mù  Ch y Thánh: 

1. N ớ Lại Bí Tíc  T án  tẩy 

Hãy nhớ lại Bí tí h Thánh Tẩy và  hi  sẻ với gi  đình. Nếu bạn đƣ  
 on  ái đi rử  tội, hãy tự hỏi: “Tôi  ảm thấy thế nào khi đƣ   on đi 
rử  tội?”. Nếu  ó thể, hãy hỏi  h  mẹ về Bí tí h Thánh Tẩy, Bí tí h 
Thêm Sứ  và Rƣớ  Lễ lần đầu  ủ  mình. Hãy nghĩ về ý nghĩ   ủ   á  
Bí tí h đó là một phần trong Nhiệm thể Chú  Kitô qu  những khoảnh 
khắ  thánh thiện đó. 

2. K oản  Cầu N uyện Tại Gi  

Một  hiế  bàn nhỏ trải khăn tím,  ó Thánh Giá và  ây nến là những 
gì bạn  ần. Ngoại tại khả dĩ “đánh động” nội tại.  ừng  ảm thấy  ó lỗi 
nếu bạn không đến  ầu nguyện hằng ngày ở “không gi n thánh” đó. 
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Hãy tạo “không gi n thánh” đó ở nơi dễ thấy khi bƣớ  vô nhà, “không 
gi n thánh” đó sẽ nhắ  nhớ bạn  ầu nguyện và tạ ơn Thiên Chú . 

3. Chúc Phúc Cho Nhau 

Có b o giờ bạn làm vậy  hƣ ? Nếu  hƣ , hãy dùng Mù  Ch y này 
làm thời điểm để bắt đầu  hú  phú   ho nh u. Nếu bạn  ó  on  ái, 
hãy  hú  phú   ho  húng bằng  á h ghi dấu Thánh giá trên trán 
 húng. Ai trong  húng t   ũng  ần đƣợ  nhắ  nhớ đến Chú  Ch , 
Chú  Con và Chú  Thánh Thần. 

4. Dọn Dẹp và Tr o Tặn  

Chúng ta  ó thói quen dọn dẹp nhà  ử  lú  gần Tết, Mù  Ch y 
 ũng mời gọi  húng t  dọn dẹp  ả nhà  ử  lẫn “ngôi nhà tâm hồn” 
 ủ  mình. Hãy  họn những món đồ nào đó để tr o tặng ngƣời khá . 
Nếu bạn  ho ngƣời mình quen biết, hãy ghi  hú vài lời vào miếng giấy 
kèm theo tặng vật –  hẳng hạn nhắ  lại một kỷ niệm: “Tôi nhớ lần 
đầu tiên gặp bạn,  húng t  rất vui!”. Hoặ   ó thể là một lời xin lỗi, 
một lời khen, một lời tâm sự,…  hí ít là một ánh mắt thân thiện hoặ  
một nụ  ƣời  hân thành. 

5. Lập Một Hàn  Trìn  

Dân Do thái băng qu  s  mạ  ròng rã 40 năm để tới  ất Hứ , 
 húng t   ũng trải qu  hành trình 40 ngày  h y t nh để tiến về “Miền 
Phụ  Sinh”, nhƣng không phải lú  nào hành trình  ũng êm xuôi trên 
 on đƣờng bằng phẳng. Nhờ “gập ghềnh” mà  húng t  khả dĩ “trƣởng 
thành”. Sự phát triển tâm linh thự  sự thƣờng phải qu  những  hặng 
đƣờng qu nh  o khú  khuỷu và đầy sỏi đá. Suy niệm về phƣơng diện 
này trong Mù  Ch y, suy niệm riêng hoặ   ùng gi  đình,  ùng bạn 
bè, bằng  á h phá  họ  đƣờng đi và bƣớ  theo  on đƣờng khú  
khuỷu đó. Hãy tạo những điểm dừng trên đƣờng đi để  ó thể  ầu 
nguyện –  ho ngƣời thân,  ho bạn bè,  ho hàng xóm,  ho thế giới, 
 ho kẻ thù,… 

6. T ực Hiện T   T ứ 

Hãy th  thứ  ho ngƣời đã làm mình tổn thƣơng, và hãy xin lỗi 
ngƣời mà mình đã làm họ tổn thƣơng.  ó là thể hiện lòng thƣơng 
xót, là “yêu kẻ thù” nhƣ Chú  Giêsu đã dạy. Hãy  ố gắng gi o hò  
bằng mọi  á h, trƣớ  tiên là đến với Bí tí h Hò  Giải để đƣợ  Thiên 
Chú  thứ th , s u đó là đến với th  nhân. Dù bạn  hƣ  sẵn sàng đi 
xƣng tội thì  ũng hãy  ố gắng th m dự  á  hoạt động Mù  Ch y  ủ  
giáo xứ, hãy nghĩ về biết b o lỗi lầm mà  hính mình đã xú  phạm đến 
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Thiên Chú  và th  nhân, và  húng t   ũng muốn đƣợ   hữ  lành biết 
bao! 

7. Cử Hàn  Mù   uân 

Chúng t  thƣờng nghĩ về Mù  Ch y là mù  khắ  nghiệt và thiếu 
thốn. Nhƣng Mù  Ch y  ũng là Mù  Xuân tái tạo  uộ  sống mới.  ể 
suy tƣ về thời gi n đổi mới này, hãy xem những sinh vật mới sinh r  
( ả ngƣời và vật) đƣợ  nhìn thấy thế giới lần đầu tiên. Hạnh phú  biết 
b o! Hãy phụ  vụ  uộ  sống mới bằng  á h giúp đỡ họ và bảo vệ họ 
khỏi b  xử tệ. 

8. C i  Sẻ Quản  Đại 

Sự  hết và sự sống lại  ủ  Chú  Giêsu là tặng phẩm tối thƣợng 
dành  ho  húng t . Hãy nhớ lại những hồng ân Thiên Chú  đã b n 
 ho mình, hãy noi gƣơng quảng đại  ủ  Ngài bằng  á h giúp đỡ giáo 
xứ và làm việ  bá  ái, và tiếp tụ  thự  hiện điều đó suốt đời. Cố gắng 
 hi  sẻ bằng tình yêu và lòng quảng đại  ủ  Thiên Chú , tình yêu và 
lòng quảng đại đó mạnh hơn tội lỗi và sự  hết ở nơi Ngài. 

9. Hàn  Độn  Vì Côn  Lý 

Tội lỗi không  h  riêng  á nhân mà  òn m ng tính xã hội. Giáo hội 
mạnh mẽ tuyên bố rằng hò  giải và hành động vì  ông lý phải  ùng 
nh u, không thể tùy ý lự   họn. Có nhiều tổ  hứ  hành động vì  ông 
lý với nhiều mứ  độ theo đ   phƣơng, vùng miền, quố  gi  và quố  
tế. Hãy tìm hiểu  á  tài liệu  ủ  Giáo hội về  ông bình xã hội. Hãy tìm 
hiểu, hãy qu n tâm và hãy hành động  ụ thể! 

10. Đ n Giản H   

Cố gắng duy trì những điều đơn giản nhƣ một gi  đình. Nhƣ vậy 
nhiều ngƣời khả dĩ dành nhiều thời gi n theo đuổi không ngừng. Cố 
gắng tái phát hiện những niềm vui nho nhỏ khi  ùng ngồi bên nh u. 
Nhƣng  ũng đừng thất vọng nếu bạn  hƣ  làm đƣợ . Nếu  húng t  
hoàn hảo,  húng t   ần gì  ấng Cứu  ộ? Trong lễ Phụ  sinh, Giáo hội 
hát vang: “Ôi tội hồng phú ,  hính Tội Nguyên Tổ đã b n  ho  húng 
 on  ấng Cứu  ộ!”. 

11. Tôn Sùn  T án  T ể 

Chúng t  không b o giờ  ó thể thăm dò hoặ  làm  ạn kiệt sự hiện 
diện  ủ  Thiên Chú  trong Bí tí h Thánh Thể. Tất  ả  húng t  đều  ó 
lợi nhờ biết dành thời gi n đặt mình trƣớ  mặt Chú  hiện hữu nơi Nhà 
Chầu để thờ phƣợng và suy niệm về tặng phẩm là  hính Mình Máu 
Chú  Giêsu đã tr o b n  ho  húng t . Chầu Thánh Thể,  ũng nhƣ  ử 
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hành Bí tí h Thánh Thể, là  á h xƣng tụng và  ảm tạ Thiên Chú  
bằng lời  ầu nguyện và  á h sống  ủ   húng t , giúp  húng t  thông 
phần Ơn Cứu  ộ  ủ  Chú  Giêsu, làm mạnh mẽ Nhiệm Thể  ứ  Kitô, 
và giúp  húng t  là  hính  ứ  Kitô trong  uộ  sống  ủ  mình. Do đó, 
việ   hầu Thánh Thể dẫn  húng t  trở về với  ộng đoàn  ử hành Bí 
tí h Thánh Thể hằng ngày, nhất là ngày Chú  Nhật.  ừng quên hằng 
ngày thƣờng xuyên rƣớ  lễ thiêng liêng! 

12. Cầu N uyện 

Hãy tạ ơn Thiên Chú  mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Hãy lần  huỗi 
Mân Côi, dù  ó thể  h  đọ  một  hụ  kinh. Hãy nói  huyện với  ứ  
M ri , Mẹ Thiên Chú ,  hính Giáo hội đã đặt  ứ  Mẹ làm mẫu gƣơng 
hoàn hảo  ho  húng t  noi theo. Hãy xin  ứ  Mẹ giúp  húng ta luôn 
biết “xin vâng” theo Thánh Ý Thiên Chú , nhƣ  hính Mẹ đã làm. 

   II. VIỆC THÁNH THIỆN THƯỜNG NHẬT 

Quét dọn và l u  hùi nhà  ử   ó thể không  ó vẻ là hoạt động phát 
triển tâm linh, nhƣng  húng t   ó thể dùng bổn phận này, và  á  bổn 
phận khá , để bƣớ  vào Mù  Ch y và sẵn lòng giúp đỡ th  nhân vì 
Chú  Giêsu.  ây là vài ví dụ về những việ  thƣờng nhật  ó thể là 
những bài tập về tâm linh và là việ  thánh thiện: 

1. K i Rử  C én, Tắm Giặt 

Hãy nghĩ về nƣớ  bạn đ ng dùng. Không  ó nƣớ  thì không  ó sự 
sống trên trái đất. Mỗi giọt nƣớ  đều  ó hơi thở  ủ  Thiên Chú , 
 ấng Sáng Tạo. Hãy lƣu tâm tới nguồn quý giá mà bạn và gi  đình 
 ùng dùng, đừng phung phí nƣớ ! Hãy dành một phút để  ầu nguyện 
 ho những ngƣời không  ó nƣớ  sạ h để dùng. Trong Mù  Ch y, 
chúng t   ó thể làm gì để giúp những nơi thiếu nƣớ  sạ h? 

2. K i Dọn Dẹp N à Cử  

Hãy nhớ đây là hành động yêu thƣơng. L u  hùi nhà  ử , xả tủ 
lạnh, dọn dẹp đồ đạ , vứt bỏ những đồ thừ ,… đều là những động 
thái yêu thƣơng và nh n nhụ .  iều đó giúp gi  đình là  hính gi  đình, 
phụ  vụ ngƣời khá , thể hiện yêu thƣơng bằng hành động  hứ không 
nói suông. Quét dọn đƣờng đi là ý muốn  hào đón ngƣời khá  vào 
nhà mình. Trong Mù  Ch y (và Mù  Vọng),  húng t  dọn đƣờng sử  
lối để đón Chú  Giêsu. Khi quét dọn sân,  ổng và đƣờng đi, hãy tạ ơn 
Chú  đã ngự đến ở giữ   húng t  và  ứu độ  húng t .  ây  ũng là 
thể hiện tính kiên nhẫn và rộng lòng với th  nhân. 

3. K i Làm Bữ , Nấu Ăn 
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Làm việ  để  ó  ủ   ải nuôi sống  hính mình và gi  đình. Nấu ăn để 
 ó lƣơng thự   ho mình và  ả gi  đình  ùng ăn, để  ó thể sống mà 
phụng sự Thiên Chú . L o động và nấu nƣớng đều thể hiện yêu 
thƣơng, không  h  vì mình mà  òn vì ngƣời khá , đó là làm theo 
Thánh Ý Chúa. 

Nói  hung, làm bất  ứ việ  gì  ũng quy hƣớng về Chú . Thánh 
Phaolô nói: “Dù ăn, dù uống, h y làm bất  ứ việ  gì,  nh em hãy làm 
tất  ả để tôn vinh Thiên Chú ” (1 Cr 10:31), và “trong mọi hoàn  ảnh 
và mọi sự, hãy nhân d nh  ứ  Giêsu Kitô, Chú   húng t , mà  ảm tạ 
Thiên Chú  là Ch ” (Ep 5:20). 

Thánh Ph olô xá  đ nh: “Nếu  húng t  đã  ùng  hết với  ứ  Kitô, 
 húng t   ũng sẽ  ùng sống với Ngƣời” (Rm 6:8). Xin  ứ  Kitô Giêsu 
giúp  húng t  đủ sứ  thự  hiện “tiêu  hí” này trong suốt  uộ  đời, 
nhất là trong Mù  Ch y Thánh này! 
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Jos.Vinc. N ọc Biển 

Ở đời, k i n i về nỗi k ổ t ể lý củ  n  ời bị mù l  , n  ời 
t  vẫn t  ờn  n i: “ iàu   i con mắt, k     i bàn t y”; còn 
đối với các t i sĩ t ì con mắt là một cái  ì đ  rất t   mộn ! 
N  luôn  ợi  ứn  c o n ữn   i yêu mến t   văn c  t ể nảy 
sin  sán  tác... vì t ế, c  câu: “Mắt em là một d n  sôn , 
t uyền t  b i lặn  tron  d n  mắt em” (L u trọn  L ); hay 
đối với n ữn  n à n ân t ớn   ọc t ì: “Con mắt là p ản 
ản  củ  tâm  ồn”. Nên n ìn con mắt, n  ời t  c  t ể đoán 
bắt đ ợc tín  tìn ;  oặc với các n à k o   ọc t ì: “Con mắt 
đ ợc coi n   một c iếc máy c ụp rất n ỏ n  n  rất tin  vi 
và p ức tạp, c    c  một máy kỹ t uật số nào sán  kịp 
[...]. Con mắt t âu 80% số vốn kiến t ức mà con n  ời  ấp 
t ụ đ ợc...”.  

 Vì t ế, con mắt đ ợc  ọi là “cử  sổ củ  lin   ồn”. Tuy 
n iên, tron  đời sốn  đức tin,  ái mù lò  về mặt thể lý không 
đáng sợ  ho bằng  ái mù tâm linh.  

 ứ  Giêsu đã làm phép lạ  hữ  ngƣời mù từ lú  mới sinh. Nhƣng 
điều đặ  biệt là nhờ  on mắt đứ  tin  ủ   nh mù sáng, nên  on mắt 
thể lý  ũng nhờ đó mà đƣợ  trông thấy. Trong  uộ  sống thự  tế, 
hình ảnh  ủ   nh mù đối lập với nhiều ngƣời. Tại s o vậy? Thƣ , 
bởi vì  ó rất nhiều ngƣời hiện n y sáng mắt về thể lý, nhƣng lại mù 
lò  về tâm hồn.  

Qu   âu  huyện  ứ  Giêsu  hữ  ngƣời mù từ lú  mới sinh, đã 
nảy sinh h i  á h nhìn, h i lối hiểu khá  nh u giữ  Thiên Chú , mà 
 ụ thể là nơi  ứ  Giêsu và những ngƣời sống  ùng thời với Ngài. 

1. HAI CÁCH NHÌN VÀ HAI LỐI SỐNG 

 iều trƣớ  tiên,  húng t   ần nhận thấy là Thiên Chú  nhìn  on 
ngƣời, sự vật hoàn toàn khá  lối suy hiểu  ủ   on ngƣời. Nếu  on 
ngƣời nhìn bề ngoài, thì Thiên Chú  nhìn thấu tận tâm   n. Chuyện 
ngƣời phụ nữ bên bờ giếng Gi  óp là một  hứng minh  ụ thể, khi 
 ứ  Giêsu biết ngƣời phụ nữ này  ó quá nhiều đời  hồng, mặ  dù 
 h  t  không nói (x. G  4, 5-42). Nếu  á  Ph risêu và phần đông 
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ngƣời Dothái giữ luật  h  vì giữ 
luật mà sẵn sàng trở nên vô 
 ảm, dửng dƣng trƣớ  nỗi khổ 
 ủ   nh em đồng loại, thì  ứ  
Giêsu đã vƣợt lên trên luật để 
giải phóng  on ngƣời, hầu đem 
lại  ho  on ngƣời đƣợ  hạnh 
phú , tự do đí h thự , và dẫn 
đƣ  ngƣời t  vào trong đƣờng 
lối nhân hậu, b o dung  ủ  
Thiên Chú . Vì thế: “Thật vậy, 
tƣ tƣởng  ủ  T  không phải là 
tƣ tƣởng  ủ   á  ngƣơi, và 

đƣờng lối  á  ngƣơi không phải là đƣờng lối  ủ  T ” (Is 55, 8).   

Thật thế, ng y  ả tiên tri S muel, ông đã đƣợ  Thiên Chú  yêu 
thƣơng,  họn và gọi, rồi ông  ũng đã phụ  vụ Thiên Chú  rất nhiều 
năm trong v i trò là ngƣời thông ngôn  ho Ngƣời, ấy vậy mà ông 
vẫn  òn  ó thái độ rất đời, vẫn không  ó  ái nhìn  ủ  Thiên Chú  
(x. Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 ). Rồi đến lƣợt  hính  á  môn đệ, khi gặp 
thấy  nh mù,  á  ông  ũng nh o lên hỏi  ứ  Giêsu: “Thƣ  Thầy,  i 
đã phạm tội khiến ngƣời này sinh r  đã b  mù,  nh t  h y  h  mẹ 
anh ta?" (G  9, 2). Nhƣ vậy, từ S muel, đến  á  môn đệ là những 
ngƣời sống bên  ạnh Chú , vậy mà vẫn  òn đó  ái nhìn không  ó 
“ hất Chú ”  khi nhận xét một thự  tại!  

Nhƣ vậy, đâu lạ gì khi  húng t  thấy những ngƣời Biệt Phái  ũng 
 ó  ái nhìn rất đời nhƣ vậy. Phải  hăng  ó khá  nh u  hút ít khi 
S muel  ũng nhƣ  á  môn đệ là do  hƣ  hiểu hết đƣợ  ý đ nh  ủ  
Thiên Chú , nhƣng khi đã nhận r ,  á  ngài đã trung thành theo ý 
 ủ  Thiên Chú . Còn những ngƣời Biệt Phái thì do ghen tƣơng, í h 
kỷ, kiêu ngạo và  ố  hấp,  ho nên họ khƣớ  từ  hứng tí h  ủ   nh 
mù về tình thƣơng  ủ  Thiên Chú  qu   ứ  Giêsu, đồng thời, họ 
tìm  á h loại trừ  hính  ứ  Giêsu và ng y  ả  nh mù r  khỏi  ộng 
đồng, xã hội  ủ  họ. Nếu  ứ  Giêsu đã không  hữ  bệnh ngày 
S bát, và  nh mù ki  nếu không xuất hiện thì đã không  ó 
 huyện...  
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Trƣớ  mặt những ngƣời Ph risêu và ngƣời Dothái  ũng nhƣ theo 
lối suy diễn  ủ  họ thì: Thiên Chú , h y ngƣời  ủ  Thiên Chú  phải 
là  ấng tốt lành, thánh thiện, trung thành với Lề Luật và không b o 
giờ  ó thể gần gũi với những ngƣời tội lỗi... (x. G  9, 16). Thật r , 
nói nhƣ vậy thì không s i, nhƣng  hƣ  đủ, bởi vì nếu tá h tình 
thƣơng  ủ  Thiên Chú  r  khỏi xã hội,  uộ  sống,  ụ thể là những 
nơi, những ngƣời  ần đƣợ   ứu độ thì mâu thuẫn nội tại với Ngƣời, 
bởi vì: “Thiên Chú  là tình yêu”. 

Tuy nhiên, thái độ  ủ   ứ  Giêsu thì khá  hẳn. Khi  hữ   ho  nh 
mù đƣợ  sáng đúng ngày  ấm k   ủ  ngƣời Dothái theo luật Môsê, 
 ứ  Giêsu đã khẳng đ nh về sứ vụ Thiên S i  ủ  mình, Ngài nói: 
“Chúng t  phải làm những việ   ủ  Ðấng đã s i Thầy, khi trời  òn 
sáng; đêm đến, không  i  ó thể làm việ  đƣợ . B o lâu, Thầy  òn ở 
thế gi n, Thầy là ánh sáng thế gi n" (Ga 9, 4-5). Và, Ngài  ũng 
ngầm  ho mọi ngƣời biết rằng Ngài đến từ Thiên Chú , nên làm 
 hủ luôn ngày S bát và mặ   ho nó một ý nghĩ  đúng đắn khi nói: 
"Ngày s bát đƣợ  làm r  vì  on ngƣời,  hứ không phải  on ngƣời vì 
ngày sabát. Bởi đó, Con Ngƣời làm  hủ luôn  ả ngày s bát" (Mc 2, 
27-28). Vì thế, nếu đã là phƣơng tiện, thì nó  h  đóng v i trò là 
phụ  vụ, nên không thể không  ứu ngƣời, hoặ  làm việ  tốt  h  vì 
vụ luật.  

2. SỨ ĐIỆP LỜI CHÖA 

Sứ điệp Lời C    n ắc c  n  t  một vài điều: 

Trƣớ  tiên, nếu  h  suy nghĩ đơn giản 
h y bề ngoài, mỗi ngƣời  húng t  rất 
dễ  ó nhận đ nh là tại s o S muel đã 
đƣợ  Chú  gọi,  họn và đƣợ  đặ  ân 
sống thân tình với Thiên Chú , đại diện 
Chú , mà vẫn không nhận r  thánh ý 
 ủ  Ngƣời?  

Thứ đến,  húng t   ũng không ngần 
ngại trá h  á  môn đệ khi  á  ông  ó nhận đ nh s i lầm về việ  
chàng thanh niên b  mù đƣợ  đề  ập đến trong Tin Mừng khi  á  
ông thắ  mắ  với  ứ  Giêsu về việ   ó phải  nh t  b  mù là do tội 
 ủ   nh h y  ủ   h  mẹ  nh?  
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Tiếp theo,  húng t  rất dễ kết án những ngƣời Biệt Phái vì  ó một 
qu n điểm nguy hiểm và  ho rằng những  i b  tật là do tội và b  
Thiên Chú  trừng phạt!  ồng thời kết án họ vì  ố  hấp bởi vì trong 
tim và khối ó  luôn  ó sẵn một đ nh kiến,  hống đối và thù ghét 
 ũng nhƣ khinh thƣờng những ngƣời thấp  ổ bé họng, ốm đ u 
bệnh tật, và kết án nữ  là vì họ sống hình thứ , vụ luật...; 

Cuối  ùng, một lối suy nghĩ đáng thƣơng hại  ho những ngƣời 
Dothái thời bấy giờ, vì họ đã  ó  hính  ứ  Giêsu là hiện thân  ủ  
Thên Chú  ở  ùng mà lại không nhận r . Nên họ đã bất đồng ý 
kiến và nảy sinh mâu thuẫn  h  vì  âu nói: "Một ngƣời tội lỗi s o  ó 
thể làm đƣợ  những dấu lạ nhƣ vậy?" (Ga 19, 6). Tuy nhiên, suy 
 ho  ùng,  húng t  phải thƣơng lấy  hính  húng t , bởi vì vẫn  òn 
đâu đó những nghi kỵ, thành kiến và gán mặ   ho ngƣời khá  
những điều mà  ả  uộ  đời  ủ  họ không s o ngó  đầu lên đƣợ , 
 h  vì một lần trong đời họ b  lỡ... 

3. SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÖA  

 Thật vậy, vì í h kỷ, nghi kỵ và kiêu ngạo, nên đã không ít lần 
 húng t  không thể bỏ qu  những s i sót  ho  nh  h  em  húng t , 
dẫu vẫn biết rằng, nhiều khi  hính  húng t  tội lỗi hơn họ, nhƣng 
 h  vì  húng t  khôn khéo, lèo lái  á h tinh vi mà ngƣời đời không 
biết, nên  húng t  vẫn “bình  hân nhƣ vại” mà sẵn sàng lên án 
ngƣời khá . Vì thế, vẫn  òn đó những  huyện đ u lòng nhƣ:  

Nếu  i đó một thời vƣớng vào  ái tội gọi là “đầu trộm đuôi  ƣớp” 
thì  ả đời không thể thoát r  khỏi những ánh mắt  oi thƣờng, khinh 
khi, dẫu giờ này  on ngƣời đó tốt lành, hoàn lƣơng! H y một  ô gái 
nào đó  h  vì trót dại, và  ũng  ó thể vì hoàn  ảnh b  ép buộ  phải 
làm gái điếm... thì mặ   ho  ô t  đã hối hận, qu y đầu trở về và 
hƣớng thiện, thì  ũng không b o giờ tránh đƣợ  sự dè bửu,  hê b i 
và  ả đời không b o giờ rử  hết nỗi nhụ  bán thân. Hoặ  nhƣ một 
bạn trẻ nào đó, thời th nh niên, vì thiếu sự suy nghĩ, h m  hơi, nên 
s  ngã vào  on đƣờng nghiện ngập, hút  hí h... những ngƣời này, 
dƣới  on mắt  ủ   húng t , họ là đồ bỏ, mà ng y  ả những ngƣời 
 ó lòng giúp đỡ họ  ũng b  khinh thƣờng theo. 

v..v… 
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Ch  đƣ  r   hừng ấy thôi thì  ũng đủ  ho  húng t  thấy là đã biết 
b o lần t  bỏ lỡ  ơ hội nhƣ Chú , đã đánh mất v i trò đồng hành, 
nâng đỡ và tỏ  gƣơng sáng  ho  nh  h  em  húng t  để dìu họ 
bƣớ  lên. Không những thế, nhiều khi  húng t  lại  ho rằng nếu tạo 
điều kiện thuận lợi  ho họ, thì  hẳng khá  gì “vẽ đƣờng  ho voi 
 hạy”; h y nhƣ một  ơ hội để họ lợi dụng lòng tốt, rồi “ngự  quen 
đƣờng  ũ”, nên đôi lần  húng t  đã thẳng t y vùi dập, làm cho 
 uộ  đời  ủ  họ bi đát hơn và không thể ngẩng đầu để tiến về phí  
trƣớ  với hy vọng th y đổi  uộ  đời. Thự  r , lối suy nghĩ trên  ó  ơ 
sở h y nhiều ngƣời đã quá kinh nghiệm nên mới  ó những nhận 
đ nh nhƣ thế! Tuy nhiên, nếu  húng t  thinh lặng và hồi tâm đôi 
 hút, thì  ó lẽ  húng t  sẽ  ảm thấy xấu hổ khi thấy  uộ  đời  ủ  
mình  ũng nhem nhuố  h y  òn tệ hơn nhƣ thế nữ . Nhƣng điều 
nguy hiểm hơn  ả, đó là  húng t  đã tƣớ  mất quyền phán xét  ủ  
Thiên Chú , và trở thành một v  thẩm phán mù lò , á  đứ , không 
giống  ứ  Giêsu. Lời  ủ  thánh Ph olô khuyên  á  tín hữu Rôm  
đáng để  ho  húng t  suy nghĩ: “Hỡi ngƣời, dù bạn là  i đi nữ  mà 
bạn xét đoán, thì bạn  ũng không thể tự bào  hữ  đƣợ . Vì khi bạn 
xét đoán ngƣời khá , mà bạn  ũng làm nhƣ họ, thì bạn tự kết án 
 hính mình” (Rm 2, 1).  ồng thời tự  ho mình là đạo đứ , tốt lành, 
nên không thuộ  về hàng ngũ những tội nhân  ần đƣợ  đón nhận 
ơn th  thứ. Thự  r , không  i là ngƣời vô tội trƣớ  mặt Chú   ả: 
“Nếu  húng t  nói là  húng t  không  ó tội,  húng t  tự lừ  dối 
mình, và sự thật không ở trong  húng t ” (1 Ga 1, 8).  

Vì thế, t  sẵn sàng bỏ qu  những thiếu xót  ủ  mình, nhƣng lại 
tìm mọi  á h bôi nhọ những thiếu xót  ủ   nh em. Những ngƣời 
nhƣ thế,  ứ  Giêsu đã  ảnh báo: "Này  nh, hãy để tôi lấy  ái rá  
trong  on mắt  nh r ", trong khi  hính mình lại không thấy  ái xà 
trong  on mắt  ủ  mình? Hỡi kẻ đạo đứ  giả! Lấy  ái xà r  khỏi mắt 
ngƣơi trƣớ  đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy  ái rá  trong  on mắt ngƣời 
 nh em!” (L  6, 42).  ây phải  hăng  ũng là tình trạng mù tâm 
linh! 

Hình ảnh  ủ   ứ  Giêsu, v  mụ  tử nhân từ, đấng giàu lòng 
thƣơng xót không hề  ó một thái độ nhƣ thế. Ngài sẵn sàng tháp 
nhập vào dòng ngƣời đến xin Gio n làm phép rử  thống hối, mặ  
dù Ngài vô tội. Nhƣng thái độ đó  ủ  Ngài  ho  húng t  thấy rằng: 
Con Thiên Chú  sẵn sàng trở nên một  on ngƣời khiêm tốn, liên đới 
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để  ứu độ những ngƣời tội lỗi. Tinh thần ấy đã đƣợ  Ngài sống và 
giảng dạy: “... giữ  triều thần Thiên Chú ,  i nấy sẽ vui mừng vì 
một ngƣời tội lỗi ăn năn sám hối" (L  15, 10); Và sứ mạng  ủ  Ngài 
là đến để  ứu  hữ  những ngƣời tội lỗi, ốm đ u, bệnh tật, vì ngƣời 
khỏe mạnh thì không  ần đến thầy thuố . Nhƣ vậy, những ngƣời 
thấp  ổ bé họng, tội lỗi và b  loại r  bên lề lại là đối tƣợng số một 
 ủ  sứ vụ Thiên S i nơi  ứ  Giêsu. 

Nếu  húng t  là môn đệ  ủ   ứ  Giêsu đúng nghĩ , thì  húng t  
 ũng phải  oi những ngƣời  nh em đó là đối tƣợng trọng yếu  ủ  
Tin Mừng và sứ vụ nơi  húng t .  

Thật thế, là môn sinh  ủ  Thầy Chí Thánh, ánh mắt  ủ  t  là ánh 
mắt nhân từ để  ảm thông; đôi  hân  ủ  t  luôn tiến về phí  ngƣời 
tội lỗi, bất hạnh để  ùng đồng hành với họ và đôi t y biết d ng 
rộng để nâng dạy những ngƣời tội lỗi, giúp họ đứng lên và  ùng t  
tiến về phí  trƣớ .  ƣợ  nhƣ thế, hẳn sẽ không thiếu những v  
thánh xuất thân từ hàng ngũ  ủ  ngƣời tội lỗi!  

L  h sử Giáo Hội đã  hứng minh điều đó. Trong số rất nhiều v  
thánh mà một thời đã “thƣợng vàng hạ  ám”,  húng t  xin đƣ  r  
một số nhân vật tiêu biểu đã đƣợ   ải hó  nhờ lòng nhân từ  ủ  
Thiên Chú  nhƣ: Mátthêu, ngƣời thu thuế; Phêrô, ngƣời  hối Chú ; 
ngƣời phụ nữ ngoại tình; ngƣời phụ nữ bên bờ giếng Gi  óp; 
Augutinô... và  òn biết b o v  thánh lỗi lạ  khá  mà trƣớ  đó họ là 
những  ôn đồ, gái điếm,  hối Chú , bỏ đạo...! Lời  ầu nguyện  ủ  
 ứ  Giêsu trên thập giá đáng để  húng t  suy ngẫm: “Lạy Ch , xin 
th   ho họ...". Thử hỏi rằng trên trần gi n này  ó tội gì nguy hại và 
đáng phạt  ho bằng tội giết  on  ứ  Chú  Trời? Nhƣng  ứ  Giêsu 
sẵn sàng th  thứ  ho  ả kẻ giết mình. 

Nhƣ vậy, Mù  Ch y, mỗi ngƣời  húng t  hãy để  ho Lời Chú  nhƣ 
ánh mặt trời  hiếu rọi vào tận thâm sâu tâm hồn  ủ  mình, để  on 
mắt đứ  tin  ủ   húng t  sáng lên nhƣ  nh mù khi xƣ , hầu tránh 
đi tình trạng sáng  on mắt thể lý, nhƣng lại mù  on mắt tâm linh.  

Lạy C    Giêsu, xin c o mỗi n  ời c  n  con luôn biết 
yêu t   n , cảm t ôn  và t   t ứ c o  n  c ị em, xin c o 
c  n  con đ ợc n ạy bén với T án  Ý củ  C   , để k ôn  
bị tìn  trạn  sán  mắt t ể lý, n  n  lại mù về đời sốn  đức 
tin, đời sốn  tâm lin . Amen.  
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Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

N ày 19 t án  3, Hội T án   oàn vũ  ân  o n mừn  kính 
t án  Giuse, bạn trăm năm củ  Ðức Trin  Nữ M ri , c   nuôi 
C    Giêsu, vị qu n t ầy k ả kín  củ  mìn  các  trọn  t ể. 
Truyền t ốn  bìn  dân Kitô  iáo dàn  trọn t án  B  c o 
t án  Giuse, n  ời củ  T iên C    và đem l n  sùn  kín  
n ài các  đặc biệt.  

Trong  hƣơng trình  ủ  
Thiên Chú  tình thƣơng, thánh 
Giuse đã đƣợ  mời gọi trở nên 
ngƣời  h  trên trần gi n  ủ  
Ngôi Lời Nhập Thể, (nơi ngài) 
đƣợ  phản  hiếu một  á h đặ  
biệt tình phụ tử  ủ  Thiên 
Chúa. Nên khi chúng ta tôn 
kính thánh nhân là chúng ta ca khen  hú  tụng Thiên Chú : “Trong 
ngày lễ kính thánh Giuse,  húng  on  ùng tung hô,  hú  tụng và    
ngợi Ch ” (Kinh Tiền Tụng Thánh Giuse).  ây là điều đẹp lòng Thiên 
Chú , lời nguyện khá   ó đoạn “Vào lú  bình minh  ủ  thời đại mới, 
Chú  đã tr o  ho thánh Giuse bảo vệ  á  Mầu Nhiệm Cứu  ộ, xin  ho 
Hội Thánh Chú  luôn luôn nhớ lời  ầu bầu  ủ  thánh nhân…”. Chính 
 ứ  Giáo Hoàng Pio IX đã  ông bố sắ  lệnh Quem dmodum Deus 
(08.12.1870), nhận thánh Giuse làm qu n thầy  ả Hội Thánh, hàng 
năm dành riêng h i lễ kính ngài vào ngày 19 tháng 3 và mùng 01 
tháng 5. 

1. Bạn  iền Trin  Nữ 

Tin Mừng ghi lại: “Giuse, bạn  ủ  bà là ngƣời  ông  hính, không 
muốn tố  áo bà, nên đ nh tâm lì  bỏ bà  á h kín đáo” (Mt 1, 19). Ðây 
là  âu  huyện duy nhất trong Tân Ƣớ  diễn tả trự  tiếp về  on ngƣời 
 ủ  thánh Giuse, một v  hôn phu không những là ngƣời đã giữ đứ  
 ông bình mà  òn trung thành  hu toàn mọi bổn phận  ủ  một ngƣời 
 hồng, ngƣời  hủ gi  đình.  

Lần giở lại những tr ng Tin Mừng  ó liên qu n đến Thánh Giuse, 
 húng t   ó thể khám phá ng y tính   o thƣợng trƣợng phu  ủ  ngài. 
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Khi h y tin M ri  m ng th i, Thánh Giuse không bối rối  ũng không 
lẩn trốn. Nhƣng ngài  h  mới to n tính bỏ bà M ri   á h kín đáo. Tuy 
nhiên, ngài không thự  hiện ý đ nh đó. Bởi s u khi đƣợ  sứ thần 
Thiên Chú  đến mặ  khải  ho ngài qu  giấ  mộng: “Mẹ M ri  m ng 
th i là bởi quyền năng  ủ  Chú  Thánh Thần” (Mt 1, 20), ngài đã 
không  òn “bán tín bán nghi” nữ . Trái lại, tín thá  hoàn toàn vào lời 
 ủ  sứ thần, sẵn sàng đón  ứ  M ri  về nhà làm bạn mình và phụ  
vụ với lòng kính trọng, mến yêu.  

Những biến  ố xảy r  trong  uộ  đời thánh Giuse nhƣ: Mầu Nhiệm 
Nhập thể,  uộ  trốn  hạy s ng Ai Cập trƣớ  ý đ nh tìm giết Chú  
Giêsu  ủ  vu  Hêrôđê, việ  lạ  mất Chú  Giêsu,  ũng nhƣ những 
tháng năm sống đời ẩn dật tại N z ret, Giuse, bậ  trƣợng phu đã 
đứng mũi  h u sào trong mọi tình huống:  ùng bạn mình “đem Hài 
nhi lên Giêrus lem tiến dâng  ho Chú ” (Lc 2, 22); “đem Hài nhi và 
mẹ Ngài b n đêm mà trốn qu  Ai Cập” (Mt 2, 14); “đem Hài Nhi và 
Mẹ Ngài mà về đất Isr el” (Mt 2, 20); cùng với bạn đời sống âm thầm 
nơi thôn làng N z ret, hàng năm  ùng với  ứ  M ri  đƣ  Chú  Giêsu 
lên  ền thờ  hầu lễ (x. L  2, 41- 43). Ngài thật xứng đáng là bạn hiền 
 ủ   ứ  Nữ Trinh.  

Nhƣ thế, từ khi kết hôn với Mẹ M ri   ho đến biến  ố Chú  Giêsu 
12 tuổi tại Ðền thờ Giêrus lem, ngài ân  ần yêu thƣơng đồng hành 
trong mọi lú . Ngài ở  ạnh M ri , Hiền thê  ủ  ngài trong những lú  
th nh thản  ũng nhƣ trong những lú  khó khăn  ủ   uộ  sống, trong 
hành trình đi Bêlem để kiểm tr  dân số, và trong những giờ hồi hộp 
và vui mừng  ủ   uộ  sinh hạ; trong lú  bi thảm t  nạn s ng Ai Cập 
và trong  uộ  vất vả tìm  on tại Ðền Thờ; và rồi trong  uộ  sống 
hằng ngày tại nhà N z ret, trong phòng làm việ  nơi thánh nhân đã 
dạy nghề  ho Chú  Giêsu. 

Thánh Giuse đã sống ơn gọi làm  hồng  ủ   ứ  M ri  trong thinh 
lặng, kiên trì và trung tín hoàn toàn,  ả khi ngài không hiểu. Ngài biết 
lắng nghe Thiên Chú , để  ho thánh ý Chú  hƣớng dẫn, và  hính vì 
thế thánh nhân trở thành ngƣời  hồng mẫu mự   ủ   ứ  M ri  và 
ngƣời  h  tận tụy đối với Chú  Giêsu, nhƣ Chân phƣớ  Gio n Ph olô 
II đã nhấn mạnh: “Thánh Giuse, vì yêu thƣơng  hăm só  Mẹ M ri  và 
vui mừng tận tụy giáo dụ  Ðứ  Giêsu Kitô, nhƣ thế Ngài  ũng giữ gìn 
và bảo vệ nhiệm thể  ủ  Ngài là Giáo Hội, mà Ðứ  Thánh Trinh Nữ là 
hình ảnh và gƣơng mẫu”  (Trí h Tông Huấn Redemptoris Custos, 1). 
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2. C   nuôi Hài Đồn  Giêsu  

Thánh Giuse là v  hôn phu  ủ  Ðứ  M ri , đấng đã  ƣu m ng Chú  
Giêsu, mà vẫn  òn đồng trinh, do bởi quyền năng  ủ  Chú  Thánh 
Thần. Nhƣng  on trẻ Giêsu  ũng là  on  ủ  thánh Giuse, v  hôn phu 
hợp pháp  ủ  Mẹ M ri . Vì thế, trong Tin Mừng,  ả h i đều đƣợ  gọi 
là song thân  ủ  Chú  Giêsu (x. L  2, 27.41). 

Cuộ  đối thoại giữ  Chú  Giêsu và Mẹ Ngƣời mà thánh Lu   mô tả: 
 ứ  M ri  nói “Này  h   on và mẹ phải đ u khổ tìm  on!” Nhƣng 
Ngài đáp lại: “Thì tại s o tìm  on? Lại  òn không biết là  on phải ở lại 
nơi nhà Ch   on s o?” (Lc 2 , 48 - 49). Những lời  ủ  Chú  Giêsu 
giúp  húng t  hiểu đƣợ  thiên  hứ  “làm cha”  ủ  thánh Giuse. Khi 
gợi lên  ho  h  mẹ trần gi n về việ   ủ   ấng mà Ngài gọi là “Cha 
con”, Chú  Giêsu tiết lộ sự thật về v i trò  ủ   ứ  M ri  và Thánh 
Giuse. Thánh Giuse thự  sự là “ hồng”  ủ   ứ  M ri  và là “cha”  ủ  
Chú  Giêsu, nhƣ  ứ  M ri  nói: “Ch   on và mẹ phải đ u khổ tìm 
con”. Nhƣng thánh Giuse là  hồng và là  h  theo ý Thiên Chúa, vì 
 hính Thiên Chú  mời gọi Giuse  ống hiến đời mình phụ  vụ ngƣời 
Con duy nhất  ủ  Chú  Ch  và  ứ  Trinh Nữ M ri . Thánh nhân đã 
đảm nhận thánh ý Chú  với lòng trung thành và ngƣỡng mộ. 

3. G ỡn  mẫu c o n  ời tr ởn   i  

Ngày hôm nay có biết b o ngƣời đ ng vui mừng làm ông nội, ông 
ngoại, làm bố, và đ ng hồi hộp  hờ đợi đứ   on đầu lòng, tứ  là sắp 
đƣợ  làm bố, với b o trá h nhiệm gi  đình phải gánh vá . Họ không 
biết làm ông, làm bố thế nào  ho phải  ho nên. Xem r  họ phải  hấp 
nhận mọi hy sinh vì điều thiện hảo  ho gi  đình  ủ  họ. Họ mong ƣớ  
đƣợ  ngƣời vợ và  on  ái  hi  sẻ tình thƣơng để bù lại  ho những 
mệt nhọ  phải  h u. Thì thánh Giuse là mẫu gƣơng sống động  ho 
 hính họ họ  đòi bắt  hƣớ , trong v i trò làm  hồng  á h quảng đại, 
làm  h  gƣơng mẫu và làm  hủ gi  đình  á h tận tụy sáng suốt. 

Kính xin thánh Giuse từ trời   o phù hộ  ho tất  ả  á  ngƣời  h  và 
bảo vệ những ngƣời làm  h  trong gi  đình. Ƣớ   hi mỗi ngƣời trong 
họ  ó thể phản  hiếu tình thƣơng dự phòng và trung tín  ủ  Thiên 
Chú  trong khi thi hành những trá h nhiệm là  hồng, làm  h  và làm 
 hủ gi  đình.  

Nguyện xin thánh Giuse và Mẹ M ri  Rất Thánh, Nữ Vƣơng  á  gi  
đình và là Mẹ  ủ  Giáo Hội, (nguyện xin h i Ðấng)  ầu  ùng Chú   ho 
 húng  on đƣợ  hồng ân  húng  on xin. Amen. 
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Maria Mỹ Ánh 

C  CLTX - GX Hòa Bình 

Những ngày thành phố se lạn  đã k ép lại, để chuẩn bị cho 
những ngày nắn    n  k ô đ n c ờ mùa Hạ! Tháng Ba lại 
đến, Giáo hội đ n mừng một vị Thánh quen thuộc với mọi 
nhà: THÁNH CẢ GIUSE! 

Một ngƣời đàn ông,  ó 
lẽ  ũng bình thƣờng nhƣ 
b o ngƣời đàn ông khá  ở 
Israel lúc ấy và  ho đến 
tận bây giờ trên toàn thế 
giới. Trƣớc khi Ngài làm 
Thánh, NGÀI  Ã LÀM 
NGƢỜI. Có khi lúc còn trẻ 
tuổi “ ũng  ó một thời 
nông nổi“,  ó khát vọng 

tuổi trẻ của tuổi th nh niên, mơ ƣớc có một mái gi  đình hạnh phúc 
bên ngƣời vợ xinh đẹp, ngoan hiền, ngo n đạo nên Ngài đã  họn cho 
mình một thiếu nữ đúng nhƣ ƣớ  mơ: MARIA! 

Nhƣng  uộ  đời không nhƣ giấ  mơ!? Cuộ  đời củ  Ngài  i  ũng 
biết,  i  ũng đã từng đọ  qu , nhƣ “ on đƣờng t  đã quen đi lại lắm 
lần“. Có b o giờ ta dừng chân bên một bụi g i đã từng làm ta trầy 
sƣớt, một cái ổ gà đã làm t  té ngã và một vết sẹo vẫn  òn đó với 
thời gian?? Ta có lần nào nhìn lên Thánh Giuse và  ùng đồng cảm với 
Ngài, với v i trò là GIA TRƢỞNG trong mái ấm nhỏ bé củ  mình, để 
 ùng Ngài đối đầu với ngh ch cảnh và vƣợt qua nó không?? Cuộ  đời 
mỗi ngƣời cứ nhƣ những tr ng sá h, đọc qua trang này ta lật sang 
tr ng khá ,  ũng không mong điều gì tốt đẹp hơn h y bi đát hơn, đơn 
giản tất yếu là phải sang trang, dù vui hay buồn… T  đã sống buồn tẻ 
và hững hờ nhƣ thế… 

Có phải cuộ  đời t  đã  ó m nh nh   ủ  đau khổ và bất hạnh khi 
quen một ngƣời!? Mẹ Maria có phải là ngƣời phụ nữ đem đến sự đ u 
khổ và bất hạnh cho Ngài không? Với đức tin dành trọn cho Thiên 
Chú , t   ho đó đã  ó bàn t y Thiên Chú    n thiệp vào nhƣ một 
đ nh mệnh. Có lẽ cuộ  đời Ngài làm ta ấm áp và ngƣỡng mộ ở nơi 
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TẤM LÒNG và PHẨM HẠNH của Ngài – một ngƣời đàn ông gƣơng 
mẫu của mọi thời đại – Thiên Chúa nhìn thấy sự  ô đơn  ủa Adam 
“ngƣời đàn ông ở một mình không tốt“ và Thiên Chú  đã “b n  ho 
ông không phải một tá đàn ông mà  h  duy nhất một ngƣời đàn bà“: 
Bà Ev . Và bà đã đƣ  ông r  khỏi… vƣờn     đàng! Thiên Chú  đã 
ban cho Thánh Giuse một ngƣời phụ nữ. NGƢỜI  ẠP LÊN  ẦU CON 
RẮN đã dụ dỗ bà Eva (Xem Tiền Tin Mừng, sách St). Bà Eva sinh ra 
C in và Abel. C in đã đại diện cho thế lực của thế gian, của cái ác và 
sự dữ, đã giết chết Abel ngƣời công chính. Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu, 
và Ngƣời  ũng đã b  cái ác củ  loài ngƣời giết chết! (Con trai của ông 
chủ  ũng không thoát đƣợ  bàn t y á  độc của bọn gia nhân). Thánh 
Giuse đã b  cuốn vào trong tình thế không biết phải làm gì khá  để 
thoát tay Herode ngoài sự vâng phục tuyệt đối vào Thiên Chú , nhƣ 
khi xƣ  Abr h m đã VÂNG PHỤC và TIN,  ho dù “không  òn gì để 
tin“. Ngƣời phụ nữ yếu ớt và Hài Nhi nhỏ bé đã đƣợc Thiên Chúa giao 
phó hoàn toàn vào tay Ngài. VỊ GIA TRƢỞNG ẤY đã lèo lái  on 
thuyền N z reth đi qu  b o sóng gió: Vƣợt biên trong đêm tối m t 
mù, còn b  vu  và quân đội truy sát, sống âm thầm để che giấu thân 
phận của mình, hy sinh cuộ  đời mình để nuôi nấng và bảo bọc CON 
 ỨC CHÚA TRỜI và MẸ CỦA NGƢỜI. Trƣớc lúc nên thánh giữ  đời 
thƣờng, THÁNH GIUSE  Ã LÀ MỘT NGƢỜI  ÀN ÔNG PHI THƢỜNG, 
sống đúng  huẩn mực của v  gi  trƣởng trong gi  đình, ngƣời lớn 
nhất, vững vàng nhất, dám đƣơng đầu với mọi nỗi hiểm nguy, ngh ch 
cảnh để bảo vệ vợ con, những ngƣời yếu ớt hơn mình, những ngƣời 
đƣợc Chúa bảo: Ngƣời chồng hãy yêu thƣơng và bảo bọc vợ... 

Ngày nay có rất nhiều ngƣời sử dụng từ "gi  trƣởng" để ch  về 
những ngƣời đàn ông xấu: Tính gi  trƣởng!? Thiết nghĩ phải gọi là 
"tính vũ phu,  ôn đồ" khi đánh đập hoặc hành hạ vợ con. Họ đã làm 
hoen ố từ GIA TRƢỞNG củ  ngƣời đàn ông  ó trá h nhiệm trong gia 
đình. Ngƣời đời đôi lú   ũng thật bất công khi mọi công trạng đều 
đƣợc tôn vinh cho mẹ. Khi  on gái đoạt chức Hoa Hậu hay con trai 
giỏi giang Toán, Lý, Hóa chẳng hạn thì ngƣời mẹ đƣợc khen hết lời… 
Thánh Giuse đứng lặng lẽ bên trái bàn thờ, cứ đến mùa Giáng Sinh: 
một tấm màn sẽ đƣợ  treo lên, để làm phông máng cỏ mừng Chúa 
R   ời! Ôi, có lúc nào nhìn lên máng cỏ lấp lánh đèn ho , t  nghĩ đến 
ngƣời đàn ông ẩn sau tấm màn ấy (hay những ngƣời bố) đã từng làm 
gì, có v  thế gì trong cuộ  đời của Chúa Cứu Thế, củ  Ngƣời Con thân 
yêu của Ngài... 
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Giáo hội không ch  tôn vinh Ngài vào ngày 19 tháng 3, mà còn suốt 
tháng Ba - v  gi  trƣởng củ  gi  đình N z reth - Các v  gi  trƣởng của 
thế gian có khi nào dừng lại một phút trong câu chuyện đời quá quen 
thuộc củ  Thánh Giuse, để cảm nhận một  hút v i trò và Thánh đức 
trong  on ngƣời lớn nhất trong gi  đình. Theo gƣơng Thánh Giuse là 
phải  ó đủ độ lƣợng để thấu hiểu, đủ mạnh mẽ để bảo bọ , đủ vâng 
phụ  để chấp nhận gi  đình mình. Khi ngƣời vợ củ  mình không nhƣ 
mình mơ ƣớc, những đứa con của mình không ngoan hiền, cuộc sống 
của mình không suông sẻ... Chẳng may dông tố quét qua, họ  ó đủ 
dũng  ảm, đủ hy sinh để gánh vá , để cùng sẻ chia th y vì đổ hết lên 
đôi v i bé nhỏ của vợ con, bỏ mặ  gi  đình trong  ơn sóng gió, để 
hèn nhát "trốn vào men rƣợu", gọi là để... quên sầu! Các ông có bao 
giờ biết  ám ơn ngƣời phụ nữ đã một thời hy sinh tuổi thanh xuân 
tƣơi đẹp, sinh  on đẻ cái, nuôi dạy chúng nên ngƣời... hay ch  xem đó 
là nghĩ  vụ của họ, hững hờ đi qu  đời nh u  ho xong ngày đoạn 
tháng... 

Giáo hội và nhân loại tôn vinh Thánh Cả Giuse, mỗi gi  đình  ũng 
hãy dành một chỗ thật trang trọng cho v  gi  trƣởng củ  gi  đình 
mình.  ể ở đó, vợ tôn trọng chồng, con tuân phục và kính trọng cha. 
Ngƣời mẹ thôi đừng giành hết công lao về mình với các con. Phải nói 
với con cái về công lao của bố  húng, ngƣời âm thầm đi kiếm  ơm, 
kiếm sữa, kiếm tiền họ  phí... để  húng đƣợc lớn lên mỗi ngày. Ngƣời 
ra khỏi nhà khi  húng  hƣ  ngủ dậy, và trở về nhà khi  húng đã đƣợc 
ăn no, ngủ yên trong  hăn êm nệm ấm... những sự hy sinh thầm lặng 
ấy nhƣng là những ngọn lử , lú  nào  ũng  ó thể bùng  háy lên, đem 
lại sự ấm áp  ho gi  đình từ cục than hồng mẹ chúng ấp ủ, để sự ấm 
áp không bao giờ tắt trong mỗi gi  đình. 

* Cầu xin Thánh Cả Giuse ban cho mỗi v  gi  trƣởng trong gi  đình, 
nhận ra tấm gƣơng thầm lặng của Ngài, mà luôn phó thác, tuân phục 
và đón nhận mọi sự Chúa gởi đến. 

* Xin cho vợ biết tôn trọng chồng nhƣ Mẹ Maria luôn vâng nghe 
Thánh Giuse trong những bôn ba, thử thách của cả gi  đình. 

   * Cho con cái biết hiếu thảo và tuân phục cha - ngƣời chủ trong gia 
đình - nhƣ Chú  Giêsu đã vâng nghe và tuân phục cha mẹ ở 
N z reth, để mỗi gi  đình luôn tìm thấy niềm vui bên nh u.  ể tiếng 
 ƣời, niềm tin yêu và quý trọng nhau trong mỗi gi  đình luôn đƣợc 
trân trọng, dù ngoài kia có bao dối gian, sự dữ và sóng gió bão 
bùng...  
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Gioan Long Vân, gx Nhân Hòa 

 

Lần  iở các tr n  lịc  sử Côn  Giáo Hoàn Vũ, c  n  t  biết 
vào năm 1870, Đức Giáo Hoàn  Piô t ứ c ín, t eo đề n  ị 
củ  các n  ị p ụ Côn  Đồn  V tic n 1, đã lon  trọn  tôn 
p on  t án  Giuse làm Đấn  Bảo Trợ Giáo Hội Côn  Giáo 
Hoàn Vũ và r  tôn  c ỉ c ọn n ày 19 t án  B   ằn  năm làm 
n ày kín  T án  Cả Giuse. Đến năm 1889, Đức Giáo Hoàng 
Lêô 13 r  tôn  c ỉ dàn  t án  B   ằn  năm kín  T án  
Giuse. S u này vào năm 1955, Đức Giáo Hoàn   Piô 12 t iết 
lập t êm một lễ kín  vị t án  cả này vào n ày 01 t án  Năm, 
n ày Quốc Tế L o Độn . Vào n ày 11 t án  M ời năm 1962, 
k i k  i mở côn  đồn  V tic n 2, Đức Giáo Hoàn  Gio n 
B otixit  23 đã đặt côn  đồn  d ới sự bảo trợ củ  T án  
Giuse. 

Giáo Hội Công Giáo nhiều quố  gi  đã  họn Thánh Giuse làm đấng 
bảo trợ nhƣ Ho  Kỳ, C n đ , Mêhi ô, Pêru, Áo, B , Cro ti , Hàn 
Quố , Trung Quố  và Việt N m. Riêng tại Việt N m, nhiều giáo phận 
đã  họn Ngài làm thánh bổn mạng, nhƣ tổng giáo phận Hà Nội, giáo 
phận  à Lạt, giáo phận Xuân Lộ , giáo phận Th nh Hó . Nhiều hội 
dòng lấy tên ngài đặt tên nhƣ Dòng Ngôi Lời Thánh Giuse ở giáo 
phận Nh  Tr ng, nhiều hội đoàn nhận ngài làm thánh bảo trợ nhƣ hội 
đoàn Legio M ri e… 

Năm 1678,  ứ  Giáo Hoàng Inôcentê tôn phong Thánh Giuse làm 
bảo trợ nƣớ  Việt N m,  ùng với đó là một biến  ố l  h sừ xảy r   
nhiều năm trƣớ  đó. Linh mụ   ắ  Lộ Alex ndre de Rhodes (1593-
1660), trong  uốn “L  h Sử Vƣơng Quố   àng Ngoài” ghi lại: “Ngày 
12/3/1627 kính Thánh Grêgôriô Cả,  húng tôi khởi hành từ M   o và 
 ăng buồm giong thuyền theo  hiều gió, đƣ   húng tôi đến kính viếng 
ngôi mộ xƣ  ki   hôn  ất Thánh Ph nxi ô X viê ở đảo T m Châu, rồi 
từ đó đi vào đảo Hải N m nổi tiếng về những trận bão thƣờng xuyên 
hành hạ  á  tàu thuyền. Thế nhƣng đối với  húng tôi thì yên lặng nhờ 
 á  thiên thần phù hộ xứ  àng Ngoài,  he  hở  húng tôi đi trong b  
ngày bờ biển rộng lớn. Nhƣng s u sáu hoặ  bảy ngày thuận buồm 
xuôi gió và gần tới bến thì trời nổi mây đen đe dọ  trên đầu.  êm tới 
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tàu  húng tôi b  một trận bão rất lớn làm tàu rung  huyển rất hiểm 
nghèo.  ồng thời trên không  ó sấm sét vạ h thành những hình thú 
rất quái d  do m  quỷ gây nên làm thủy thủ sợ hãi. Mãi đến sáng 
ngày lễ Thánh Giuse trời trở nên qu ng đãng, hình quái d  t n và 
sóng hạ. Chúng tôi khám phá một  ử  biển ngƣời  àng Ngoài gọi là 
Cử  Bạng. Chúng tôi muốn gọi là  ử  Thánh Giuse vì  húng tôi m y 
mắn đƣợ  vào bến đúng vào ngày lễ kính Ngƣời và  húng tôi hy vọng 
Thiên Chú  để Ngƣới làm v  qu n thầy bảo trợ và làm  h  nuôi giáo 
đoàn  àng Ngoài mới kh i sinh này…”. 

Sinh thời, thánh nữ Têrês  Avill  (1515-1582) rất sùng kính thánh 
Giuse. Ngài viết trong  uốn “Tự Thuật”: “Tôi không biết làm s o  ó 
thể nghĩ đến Hoàng hậu  á  thiên thần là Mẹ M ri  khi  òn sống  ạnh 
Chú  Giêsu Hài  ồng mà không  ảm ơn Thánh Giuse vì đã hết mình 
phụ  vụ h i  ấng”. Thánh nữ Têrês  Avil  dâng kính Thánh Cả Giuse 
hầu hết  á  tu viện dòng C mêlô. Ngài nói: “Tôi  hƣ  b o giờ xin ơn 
gì với Thánh Giuse mà không đƣợ  nhậm lời”.  

Nguyệt s n C tholi  Her ld số 4000 phát hành ngày 09 tháng H i 
vừ  qu   ó đăng tải bài nói  huyện  ủ   ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô với 
 á  bề trên   o  ấp  á  dòng n m vào  uối tháng Mƣời Một năm 
2016. Trong bài nói  huyện,  ứ  Thánh Ch   hi  sẻ kinh nghiệm vƣợt 
qu  những  ăng thẳng  ủ  ngài. Khi  ó một vấn đề xảy r , ngài viết 
r  trên một mảnh giấy và đặt nó dƣới bứ  tƣợng Thánh Giuse đ ng 
ngủ  ó trong phòng ngài. Và rồi ngài đƣợ  ngủ ngon.  

Sáng thứ H i ngày 13 tháng H i mới đây đã  ó một thánh lễ đồng 
tế tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hò . Thánh lễ m ng ý nghĩ  tiễn  hân 
 h  Giuse Tr nh Văn Thậm, phó xứ Nhân Hò . S u nhiều năm phụ  vụ 
giáo xứ, ngài đã đƣợ   ứ  tổng giám mụ  Ph olô Bùi Văn  ọ  bổ 
nhiệm làm giám quản  ền Công Chính h y  òn gọi là  ền Thánh 
Giuse ở gần ngã tƣ Bảy Hiền, thuộ  quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh.  ây là ngôi đền đƣợ  nhiều tín hữu Công Giáo biết đến vì 
những phép lạ ơn í h nhiều ngƣời đã lãnh hƣởng khi đến đây  ầu 
khấn Thánh Giuse. 

Lạy Thánh Giuse, xƣ  n y không  i kêu  ầu Ch  mà vô hiệu. Ch   ó 
thần thế trƣớ  mặt  ứ  Chú  Trời đến nỗi ngƣời t   ó thể nói rằng, 
trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là v n xin. Lạy Ch  hiền, xin 
 ầu bầu Chú  Giêsu  ho  húng  on. Khi ở thế gi n này, Ch  từng là 
 h  nuôi và là v  bảo trợ trung thành  ủ  Chú  Con Chí Thánh. N y 
xin Ch  bàu  hữ   húng  on bên tò  Chú . Chúng  on tr o phó nơi 
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Ch  vụ khó khăn này. Xin Ch  giải gỡ giúp  húng  on, để thêm một 
vinh qu ng mới vào b o nhiêu vinh qu ng sẵn  ó  ủ  Ch . Lạy Thánh 
Giuse nhân từ,  húng  on tin tƣởng. Vâng  húng  on tin tƣởng Ch  
 ó thể  hấp nhận lời nguyện  ủ   húng  on và giải thoát  húng  on 
khỏi những khổ  ự  u sầu mà  húng  on đ ng gặp phải. Hơn nữ  
 húng  on vững lòng trông  ậy Ch  không bỏ qu  điều gì giúp í h  ho 
những ngƣời sầu khổ kêu  ầu Ch . Chúng  on sấp mình dƣới  hân 
Ch . Th  thiết nài xin Ch  đoái thƣơng đến những th n v n khó  ló  
 ủ   húng  on. Xin Ch  lấy tình thƣơng nhƣ áo  hoàng  he phủ 
chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. 

 

CHÖC MỪNG  
CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÕN 

Kính Chúc Mừn  

 

LM GIUSE ĐỖ HIỆU, 

C án  xứ Tân H  n ,  ạt Kontum, GP Kontum 

T êm sứ vụ mới 

 

LINH HƯỚNG CĐ LCT  GIÁO MIỀN KONTUM. 

 

 

 

 

LM PHÊRÔ NGUYỄN TƯƠNG LAI, SVD, 

C án  xứ An Mỹ,  ạt Gi l i, Gp Kontum 

T êm sứ vụ mới 

 

LINH HƯỚNG CĐ LCT  GIÁO MIỀN GIALAI.  

 

   N uyện xin C    T án  T ần luôn đồn   àn  cùn  Quý C   trên 
mọi b ớc đ ờn  Mục tử 
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Vin  s n Vũ Đìn  Đ ờn  

Washington, D.C 

    

   Tron  sứ điệp n ày H   
Bìn  T ế Giới năm 2012, Đức 
Thánh Cha Bênêdictô XVI 
viết: “Mỗi năm mới là quà 
tặn  củ  T iên C    b n c o 
loài n  ời”. N ân dịp xuân 
mới Đin  Dậu về, Tết con Gà 
đến, với tâm tìn  tạ  n T iên 
C   , c  n  t  cùn  tìm  iểu 
đôi nét liên qu n đến n ữn  
c ặn  đ ờn  lịc  sử củ  Giáo 
 ội Côn   iáo Việt N m qu  
các năm Dậu. 

THẾ KỶ  VI 

  NĂM 1585 (ẤT DẬU):  

   ▪Linh mụ  B tolomeo Ruiz 
thuộ  Dòng Ph nxi ô, từ Phi Luật 
Tân đến Bắ  Việt giảng đạo theo 
lời yêu  ầu  ủ   ứ  Ch  đ   phận 
M  C o, vào thời Mạ  Hậu Hiệp 
 hiếm lại Thăng Long. 

THẾ KỶ  VII 

  NĂM 1645 (ẤT DẬU):  

   ▪20.12 - Linh mụ   ắ  Lộ lên 
tàu qu  Rôm  vận động xin  Tò  
Thánh gửi Giám mụ  s ng Việt 
Nam, và Ngài còn mang theo 
xƣơng sọ Thầy giảng Anrê Phú 
Yên v  Tử  ạo đi  ùng. 

   ▪Lễ Phụ  sinh, Giáo xứ Kẻ Bái - 
Bồ Tr ng, đƣợ  thành lập đầu 
tiên, và trở thành  ái nôi  ứ  Tin 
 ủ  Giáo hội tại  àng Ngoài Bắ  
Việt. 

  NĂM 1669 (KỶ DẬU): 

   ▪Tháng 07-  ứ  Ch  L mbert 
de l  Motte với tƣ  á h Giám 
quản đã đi thăm mụ  vụ  àng 
ngoài và phong  hứ   ho 7 tân 
Linh mụ  Việt N m. 
   ▪H i Linh mụ  Giuse Tràng và 
Fr ng ois Perez từ Thái L n trở 
về  àng Trong Việt N m để r o 
giảng Tin mừng,  ùng đi  òn  ó 
Linh mụ  Brinde u. 
   ▪20.06 - Linh mụ  Gio n Huệ 
46 tuổi, V  Linh mụ  đầu tiên  ủ  
 àng Ngoài dâng Thánh lễ Tạ ơn 
trên Quê hƣơng Việt N m, tại khu 
vự  Th nh hó . 

  NĂM 1681 (TÂN DẬU):  

   ▪ ứ  Ch  Fr ng ois P llu lên 
đƣờng tìm  á h về lại Việt N m 
để đi thăm mụ  vụ Giáo phận  ủ  
mình trá h nhiệm, lần thứ b  
nhƣng vẫn không thành  ông. 

  NĂM 1693 (QUÝ DẬU): 
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   ▪ ứ  Ch  Deydier  thuộ  hội 
Truyền Giáo P ris (M.E.P.)   i 
quản giáo phận  ông  àng Ngoài 
qu  đời, vì thiếu nhân sự đã tr o 
    Phận  ho  á  Ch  Dòng    
Minh, Tây B n Nh  phụ trá h. 

THẾ KỶ  VIII 

  NĂM 1717 (ĐINH DẬU):  

   ▪ ứ  Ch  Edmundo Belot qu  
đời s u 3 năm   i quản     phận 
 ông Bắ , trong thời gi n này 
Tr nh Cƣơng đã r  lệnh  ấm đạo 
gắt g o. 

  NĂM 1729 (KỶ DẬU): 

   ▪ ứ  Ch  Alex ngder de 
Alex ndris  oi đ   phận  àng 
Trong đã tiếp nhận 3 nhà Truyền 
giáo Alejandro Anguiano, Francico 
Conception và J.B. Garrovillas 
thuộ  dòng Ph nxi ô. 

  NĂM 1741 (TÂN DẬU): 

   ▪02.04 -  ứ  Ch  A h rds de l  
B ume qu  đời, trƣớ  đó đã phân 
 hi      phận gi o  ho Dòng Tên 
từ Quảng Bình đến Huế, Dòng 
Ph nxi ô miền  ồng N i, Thừ  
s i Pháp vùng Bình Thuận. 

  NĂM 1753 (QUÝ DẬU):  

   ▪Nhờ Ông Dupleix toàn quyền 
Ấn  ộ   n thiệp nên Võ Vƣơng 
 ho phép  ứ  Ch  Bennet  trở lại 
Huế giảng  ạo và  òn tr o trả 
thêm khu vự  nhà thờ Phƣờng 
 ú . 
   ▪ ứ  Ch  Hil rio de Gesu, Dòng 
Augusustin   i quản đ   phận 

 ông  àng Ngoài dã  hủ tọ  
Công đồng tại Giáo xứ Lụ  Thủy 

  NĂM 1765 (ẤT DẬU): 

   ▪Tháng 6 – Tại Thái L n loạn 
lạ , Hội Thừ  S i P ris (M.E.P.) 
 ho dời  hủng viện Juthi  về C o 
Miên, nhƣng đến tháng 11 di 
 huyển tới Hòn  ất thuộ  Kiên 
Giang. 
   ▪Võ Vƣơng mất, Nguyễn Phú  
Thần th y, th  bắt đạo,  ứ  Ch  
Pignel trở về đ   phận  àng 
Trong. 

  NẮM 1777 (ĐINH DẬU):  

   ▪06.06 -  ứ  Ch  Hern ndez 
qu  đời tại Bùi Chu s u 27 năm 
truyền giáo, trải qu  nhiều  uộ  
 ấm đạo g y go làm  ho Ngài 
quá âu lo. 

  NĂM 1789 (KỶ DẬU): 

   ▪ ứ  Ch  Bá    Lộ   ho dời 
 hủng viện từ Thái L n về Lái 
Thiêu. Lú  đó  ó 40  hủng sinh, 
Chủng viện hoạt động đến năm 
1833. 
   ▪Nguyễn Ánh  hiếm lại thành 
Gi    nh,  ho phép Ch  M muel 
C sture  ất lại nhà thờ Chợ quán 
d p này giáo dân tụ họp về rất 
đông. 

THẾ KỶ  I  

  NĂM 1825 (ẤT DẬU): 

   ▪Tết Nguyên  án vu  Minh 
Mạng r  một  hiếu thƣợng dụ ph  
báng  ạo Công Giáo, đồng thời 
 ấm  á  Thừ  s i không đƣơ  
vào Việt N m. 
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  NĂM 1849 (KỶ DẬU): 

   ▪17.03 -  ứ  Giáo Hoàng PIÔ X 
 ho thành lập Giáo phận Trung 
Kỳ tr o  ứ  Ch  M rti Gi   oi 
só , tò  Giám mụ  đặt tại Bùi 
Chu. 

  NĂM 1861 (TÂN DẬU): 

   ▪05.08 -Vu  Tự  ứ  r  thêm 
một  hiếu  h  quyết liệt  ấm đạo 
với lệnh “Phân sáp” chia ly các 
Gi  đình Giáo dân,  ứ 5 ngƣời 
lƣơng  oi 1 ngƣời giáo, t  h thu 
tài sản, triệt phá bình đ    á  nhà 
thờ. 

  NĂM 1885 (ẤT DẬU): 

   ▪Phong trào Văn Thân nổi lên 
khắp nơi với  hủ trƣơng nêu   o 
khẩu hiệu: “Bình Tây Sát Tả” đã 
giết hại o n uổng gần 100.000 
ngƣời và thiêu đốt nhà  ử , phá 
t n ruộng vƣờn  ủ  Giáo dân. 

THẾ KỶ    

  NĂM 1909 (KỶ DẬU): 

   ▪Linh mụ  Jose Sed no Thái từ 
Tây Ban Nha sang coi vùng Cao 
Mại s u 29 năm, đƣợ   ử làm 
Ch  Giám quản, s u đó lên giữ 
 hứ  Tổng đại diện Giáo phận 
Thái Bình. 
   ▪02.05 -  ứ  Giáo Hoàng PIÔ X 
phong  hân phƣớ   ho 20 V  Tử 
 ạo Việt N m. 

   NĂM 1933 (QUÝ DẬU): 

   ▪V  Giám mụ  đầu tiên  ủ  Việt 
N m đƣợ  tấn phong  ứ  Ch  

G.B. Nguyễn Bá Tòng, Giám mụ  
phó Giáo phận Phát Diệm. 

  NĂM 1957 (ĐINH DẬU): 

   ▪S u khi Thái L n tá h r  khỏi, 
n yTò  Khâm sứ  ông Dƣơng  h  
 òn phụ trá h 3 Quố  gi : Việt 
N m, Ai L o và C m Bốt, trụ sở 
đặt tại Thủ  ô Sài Gòn. 
   ▪Giáo phận Nh  Tr ng đƣợ  
thành lập tá h r  từ     phận 
Quy Nhơn, tr o  ho  ứ  Ch  
M r el Piquet Lợi   i quản. 

  NĂM 1981 (TÂN DÂU): 

   ▪ ại hội  ứ  Mẹ L  V ng lần 
thứ 19, vì hoàn  ảnh khó khăn 
 ại hội  h  diễn r   hƣ  đầy 24 
giờ, do  ứ  Ch  Philipphê 
Nguyễn Kim  iền  hủ sự. 

  NĂM 1993 (QUÝ DẬU):  

   ▪ ại hội  ứ  Mẹ L  V ng lần 
thứ 23 do Linh mụ  Giám quản 
Gi  ôbê Lê văn Mẫn kh i mạ  và 
 ứ  Ch  Stêph nô Nguyễn nhƣ 
Thể  hủ sự bế mạ . 

THẾ KỶ   I 

  NĂM 2005 (ẤT DẬU): 

   ▪08.01 -  ứ  Hồng Y G.B. Phạm 
Minh Mẫn  ử hành lễ bế mạ  
Năm Thánh Truyền Giáo và khai 
mạ  Năm Thánh Thể  ủ  Giáo 
phận Sài Gòn. 
   ▪09.02 - Tò  Thánh bổ nhiệm 
 ứ  Ch  Giuse Ngô qu ng Kiệt, 
làm Tổng Giám mụ  Hà Nội và 
 ứ  Ch  Ph nxi ô X viê Lê văn 
Hồng, làm phó Tổng Giám mụ  
Huế. 
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   ▪26.07 – Kh i mạ   ại hội Giới 
trẻ lần thứ tƣ  ủ  Tổng giáo phận 
Hà Nội quy tụ trên 10.000 bạn trẻ 
từ 10 giáo phận về th m dự tại 
Giáo xứ B  Làng, thuộ      phận 
Thanh Hóa . 
   ▪13.08 – Kh i mạ   ại Hội  ứ  
Mẹ L  V ng lần thứ 27 với  hủ 
đề: “ ứ  M ri  ngƣời nữ Thánh 
Thể”. ƣớ   hừng trên 900.000 
ngƣời về th m dự trong 3 ngày 
đại hội. 
   ▪22.11-  ứ  Thánh Ch  
Bênêdi tô XVI thiết lập Giáo phận 
Bà R   tá h r  từ     phận Xuân 
Lộ , và  ứ  Ch  Thom s Nguyễn 
văn Trâm đƣợ  đề  ử   i quản 
Tân Giáo Phận. 
   ▪28.11-  ứ  Hồng Y Cres enzio 
Sepe, Bộ trƣởng Bộ Phú  âm hóa 
 á  Dân tộ , đến Việt N m thăm 
viếng Mụ  vụ nhiều     phận và 
truyền  hứ   ho 57 tân Linh mụ  
tại Thủ  ô Hà Nội. 

  NĂM 2017 (ĐINH DẬU):  

   Giáo hội Việt N m hân ho n 
thự  thi thƣ  hung  ủ  H GMVN 
kỳ họp thứ XIII với  hủ đề: 
“Chuẩn b   ho ngƣời trẻ bƣớ  vào 
đời sống Hôn nhân” dành cho 
năm 2017. 

   ▪Kỷ niệm 85 năm thành lập 2 
Giáo phận Th nh Hó  và Kom 
Tum (1932-2017). 
   ▪Kỷ niệm Ngọ  Khánh 60 năm 
thành lập Giáo phận Nh  Tr ng 
(1957-5.7-2017). 

   ▪Kỷ niệm Kim Khánh 50 năm 
thành lập Giáo phận B n Mê 
Thuột (1967-22.6-2017). 

 
 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐGH PHAN ICÔ – NĂM 2017 

 

THÁNG BA 

    in Ơn Nân  Đỡ các Kitô Hữu Bị Bác  Hại - Để các Kitô 
Hữu bị bác   ại đ ợc nân  đỡ bởi n ữn  lời cầu n uyện và 
 i p đỡ về vật c ất củ  toàn t ể Giáo Hội. 
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In  xiô Đặn  P  c Minh 

 

Tr ớc và s u Tết Đin  Dậu năm n y 2017, tôi c  dịp t ăm 
viến  một số n  ời t ân, bạn bè đ u yếu, n  ời c  c   mẹ 
mất… Hầu  ết,  ọ đều cảm t ấy tiếc nuối c  đ ợc cuộc 
sốn  bìn  t  ờn  n   l c c    mất mát, c    bện  tật. 

 Ngƣời đ ng nằm liệt giƣờng thì mong đƣợ  đi lại bình thƣờng 
nhƣ những ngày  òn khỏe mạnh, dù  h  đi qu nh quẩn trong nhà, 
h y đƣợ  nhìn thấy mặt trời mọ , và lặn mỗi ngày; ngƣời ung thƣ 
thƣợng v ,  h  húp  háo và uống sữ , thì mong đƣợ  ăn uống bình 
thƣờng,  ho dù đó  h  là những bữ  ăn đạm bạ , dƣ   à mắm 
muối; ngƣời b  t i nạn gi o thông, t i biến thì  ảm thấy nhớ nhung 
những lần  nh em quây quần bên nh u: “ hén tạ   hén thù”. S o 
nhớ quá! Giờ không thể  ùng bàn, đành nhờ  nh em  hụp và gởi 
một vài tấm ảnh qu  em il để đỡ thèm, đỡ nhớ, đỡ mong; ngƣời 
mất  h  mất mẹ, mất bóng  ả  ây   o, thì  ảm thấy hối tiế  không 
 òn đƣợ  nghe những lời dạy bảo  hân thật, đầy yêu thƣơng  ủ  
 á  ngài lú  sinh thời, và  ảm thấy bùi ngùi khi  hƣ  sống thật trọn 
lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, khi  á  ngài  òn tại thế; ngƣời 
b  vợ bỏ,  hồng bỏ h y đã ly hôn thì nuối tiế , mong ƣớ  một mái 
gi  đình  ùng  on  ái ấm êm, hạnh phú … Tết, một d p thuận lợi 
thăm viếng nh u, thật ý nghĩ ! 

Tôi tự  ỏi: tại s o n ữn  điều bìn  t  ờn  lại đán  trân 
quí n   t ế? 

Từ qu n về viết văn t   c  n ợi, và tôn trọn  sự bìn  
t   n . 

L  h sử nƣớ  t  đã để lại b o hình ảnh đẹp  ủ  những v  qu n tài 
đứ , hết lòng lo  ho ngƣời dân đƣợ  sống ấm no hạnh phú , đƣợ  
hƣởng tự do bình đẳng, đƣợ  bảo vệ nhân quyền. Những v  qu n 
đó, không màng gì đến quyền lợi riêng tƣ. Họ sẵn sàng từ qu n trở 
về làm dân, khi ý nguyện  hính đáng bảo vệ ngƣời dân, và trừng tr  
bọn gi n thần  ủ  họ b  thế lự  đƣơng thời từ  hối. Thầy Chu Văn 
An (1292-1370), thời đó, vu  Trần Dụ Tông suốt ngày rƣợu  hè, 
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 hơi bời, xây  ung điện không lo việ  nƣớ , thầy dâng “Thất trảm 
sớ” xin  hém đầu bảy gi n thần, nhƣng b  vu  Dụ Tông từ  hối. Cụ 
Trạng Trình, Nguyễn B nh Khiêm (1491-1585), thời nhà Mạ ,  ụ 
dâng sớ xin  hém đầu 18 gi n thần,  ũng b  vu  từ  hối. Cụ 
Nguyễn Khuyến (1835-1909) thì  ăm ghét bọn th m qu n, và gần 
nhƣ bất mãn trƣớ   uộ  đời. Cả b   ụ đều lập tứ  từ qu n về ở ẩn 
vui thú điền viên. 

Cụ Nguyễn B nh Khiêm,  ụ Nguyễn Khuyến… những nhân sĩ trí 
thứ , họ  vấn uyên thâm đã để lại những áng thơ văn h y. Bài thơ 
“Nhàn”  ủ   ụ Nguyễn B nh Khiêm thể hiện  á h trân quí  uộ  sống 
đời thƣờng: “Một M i một  uố  một  ần  âu/ Thơ thẩn dù  i vui thú 
nào/ T  dại t  tìm nơi vắng vẻ/ Ngƣời khôn ngƣời đến  hỗ l o x o/ 
Thu ăn măng trú  đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen hạ tắm  o/ Rƣợu 
đến gố   ây t  sẽ nhắp/ Nhìn xem phú quí tự   hiêm b o”.  

Tiếp đến, những bài thơ tả về nông thôn Việt N m nhiều hình 
ảnh, thật trữ tình  ủ   ụ Nguyễn Khuyến: “Trâu già gố  bụi phì hơi 
nóng/ Chó nhá h ven  o  ắn tiếng ngƣời” (Mù  Hè, Nguyễn 
Khuyến); h y  ảnh ngày tết: “Trong nhà rộn r p gói bánh  hƣng/ 
Ngoài ngõ bi bô rủ  hung th t/ T  ƣớ  gì đƣợ  mãi nhƣ thế/ Hết tết 
rồi lại tết” (Thơ  hú  Tết, Nguyễn Khuyến). Và  ả b  bài thơ: Thu 
điếu (Mù  thu  âu  á): “Ao thu lạnh lẽo nƣớ  trong veo… Cá đâu 
đớp động dƣới  hân bèo”; Thu ẩm (Mù  thu uống rƣợu): “Năm 
gi n nhà nhỏ thấp le te…  ộ năm b   hén đã s y nhè”; Thu V nh 
(Mù  thu làm thơ v nh): “Trời thu x nh ngắt mấy tầng   o…Nghĩ r  
sợ thẹn với ông  ào” là những vần thơ bất hủ    ngợi  ảnh đẹp 
hữu tình và đời sống giản d  bình thƣờng nơi thôn quê Việt N m... 

Văn t   đ  n  đại c  n ợi điều bìn  t  ờn   

Cá  nhà văn, nhà thơ đƣơng đại nhận r  vẻ đẹp bình thƣờng đã 
viết nối tiếp tiền bối: Cố nữ sĩ Xuân Quỳnh, thật tinh tế và sâu sắ  
khi nhận r  để so sánh tình yêu n m nữ với hình ảnh  on sóng 
trong bài thơ “Sóng”: “Dữ dội và d u êm/ Ồn ào và lặng lễ/ Sóng 
không  hiểu nổi mình/ Sóng tìm r  tận bể/ Ôi  on sóng ngày xƣ / 
Và ngày n y vẫn thế/ Nỗi khát vọng tình yêu/ Bồi hồi trong ngự  
trẻ/ Trƣớ  muôn trùng sóng bể/ Em nghĩ về  nh, em/ Em nghĩ về 
biển lớn/ Từ nơi nào sóng lên/ Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ 
đâu/ Em  ũng không hiểu nữ / Khi nào t  yêu nh u/ Con sóng dƣới 
lòng sâu/ Con sóng trên mặt nƣớ / Ôi  on sóng nhớ bờ/ Ngày đêm 
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không ngủ đƣợ / Lòng em nhớ đến  nh/ Cả trong mơ  òn 
thứ ...”. Và gần đây hơn, nhà thơ Nguyễn Việt Phong đã  ó  ả một 
tập thơ với  hủ đề là: “Sống Một Cuộ   ời Bình Thƣờng”. Xin trí h 
dẫn một đôi  âu: “Rồi mình sẽ ngồi xuống bên  hén dũ  này để bắt 
đầu  họn buồn vui trên những ngón t y. Cứ bình thƣờng thôi mình 
xới  ơm và ăn nhƣ từng ăn b o ngày nhƣng trong lòng biết rằng 
 hậm lại. Những nỗi niềm giản đơn sẽ  ó thời gi n để đơm ho  kết 
trái, mình  ƣời nói, mình vui…”. Ý tƣởng đó t   òn gặp nơi bài thơ 
Hạnh Phú : “Núi đồi hãy ở lại/ Biển khơi xin tạm x / Bình thƣờng 
vào  uộ  sống/ Hạnh phú  tại lòng t ” ( PM). 

Vu  K  n  Hy vi  àn  để biết và bảo vệ điều bìn  t  ờn  
tron  cuộc sốn . 

Từ ngàn xƣ  đến hôm n y, gần nhƣ khắp nơi đều  ó những mẩu 
 huyện  oi trọng sự bình thƣờng. Cá  bậ  vu   hú  qu n quyền, 
mà  nh minh đều  oi trọng sự bình thƣờng. Bộ phim Vu  Kh ng Hy 
 nh minh, sáng suốt vi hành để lại những hình ảnh đẹp, sống động. 
Nhờ những  uộ  vi hành đó, đã  ứu vớt, giải o n  ho biết b o 
mảnh đời  ơ  ự , lầm th n, giúp họ tìm lại đƣợ   uộ  sống bình an 
đời thƣờng  n vui hạnh phú . Một v  vu  đáng trân quí biết b o! 

Hôn n ân  i  đìn , điều bìn  t  ờn , một trật tự vữn  
bền mãi mãi! 

Cũng nhƣ sự bình thƣờng ngày đêm, bốn mù  trong sự tuần 
hoàn  ủ  đất trời, thì sự kết hợp giữ  một ngƣời n m tự do, ƣng 
thuận sống  hung với một ngƣời nữ  ũng tự do, họ thành vợ thành 
 hồng.  ó là gi o ƣớ  hôn nhân tự nhiên bình thƣờng đã  ó từ khi 
tạo thiên lập đ   đến n y, và mãi đến muôn đời.  iều đó trong sá h 
Sáng Thế  ủ  đạo Công Giáo đã nói: “ ứ  Chú  là Thiên Chúa 
phán: Con ngƣời ở một mình thì không tốt. T  sẽ làm  ho nó một 
trợ tá tƣơng xúng với nó” (ST 2, 18). Và: “Chú  Kito đã nâng gi o 
ƣớ  hôn nhân giữ  h i ngƣời đã đƣợ  rử  tôi lên hàng bí tí h (Bí 
tí h là những dấu hiệu hữu hình đƣợ  Chú  Kito dùng để b n ân 
sủng  ho loài ngƣời)”, (1601 sá h GLCG  ủ  HTCG). 

H i đặ  điểm thật trân quí  ủ  hôn nhân Công Giáo là:  ơn hôn 
và vĩnh hôn (Một vợ một  hồng và sống  hung thủy với nh u suốt 
đời). Bởi,  hính Lời Chú  đã phán: “Họ không  òn là h i, nhƣng  h  
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là một xƣơng, một th t. Vậy sự gì Thiên Chú  đã phối hợp, thì loài 
ngƣời không đƣợ  phân ly” (Mt 19, 3-12). 

Hôn nhân trong trật tự  ủ   ông trình tạo dựng nơi Thiên Chú  
đã diễn r  từ lú   ó loài ngƣời và mãi đến muôn đời.  ó là một điều 
hiển nhiên xem r  nhƣ bình thƣờng, nhƣng thật r  nó m ng một ý 
nghĩ , một trọng trá h trọng đại để loài ngƣời không b  diệt vong, 
mà trƣờng tồn và phát triển rộng khắp trên thế giới, để nhân loại 
ng y n y  ó hơn 7 t  ngƣời, và dân tộ  Việt N m  ó hơn 90 triệu 
dân… 

Một mầu n iêm lớn l o! T iên C    làm n  ời bìn  
t  ờn  n i  i  đìn  N z ret . 

Một điều thật trọng đại là  hính  ứ  Chú  Trời,  ấng toàn năng 
đã tạo r  vũ trụ muôn loài  ùng với một trật tự vô  ùng lạ lùng, mà 
trí khôn  on ngƣời làm s o hiểu thấu. Nhƣng vì yêu thƣơng muốn 
xuống thế  ứu  huộ  loài ngƣời đã lỗi phạm với Ngài, thì  hính Ngài 
 ũng đã tuân theo trật tự do  hính ngài tạo dựng.  ó là đời sống 
hôn nhân gi  đình. Chú  Ch  đã s i Chú  Con là  ứ   hú  Giêsu 
ngự trong lòng  ứ  Trinh Nữ M ri ,  ó Thánh Cả Giuse là  h  nuôi, 
nơi một gi  đình bình thƣờng ở vùng N z reth, và đƣợ  sinh r  nơi 
máng  ỏ Belem. Ngài sống với v i trò làm  on 30 năm trong một 
gi  đình bình thƣờng nhƣ b o gi  đình khá … 

Trân quí sự bìn  t  ờn  là coi trọn  qui luật củ  trời đất. 

 iều bình thƣờng đó,  hính là  ái trật tự  ủ  trời đất,  ái vĩ đại vô 
biên  ủ  muôn đời. Nó gần nhƣ bất biến với mọi hoàn  ảnh, mọi 
thời đại. Nó bình thƣờng nhƣ sự tuần hoàn ngày tháng và bốn mù  
 ủ  một năm. Hết ngày rồi lại đêm; hết mù  xuân đến mù  hạ, hết 
hạ rồi s ng mù  thu, mù  đông… Và bình thƣờng nhƣ  hu kỳ sinh-
lão-bệnh-tử  ủ  một đời ngƣời.  ó  hính là qui luật muôn đời mà 
Tạo hó  đã tạo dựng nên vũ trụ này. Biết trân quí sống trong sự 
bình thƣờng đó  hính là tôn trọng lẽ tự nhiên, tôn trọng lẽ trời. 
Thật phú  biết b o khi nhận r , trân quí và thự  thi nó! 

Lời kết 

Chúng t  vừ  điểm qu  một vài giá tr   ủ  điều bình thƣờng; Tết 
 inh  ậu 2017  ũng đã khép lại; tôi viết những dòng suy nghĩ này 
vào đúng ngày rằm tháng giêng âm l  h, ngày thơ Việt N m lần thứ 
XV, đƣợ  tổ  hứ  tại Văn Miếu Quố  Tử Giám Hà Nội. Lòng tôi lại 
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gợn lên b o điều ái ngại. Ái ngại vì ngày n y, s o  ó nhiều điều bất 
thƣờng đ ng trở thành bình thƣờng trong xã hội. Sự ly hôn, nạn 
phá th i, sự dối trá, quố  nạn th m những ngày một nhiều, lại trở 
thành bình thƣờng trong  uộ  sống!  ã nhiều năm n y, những điều 
phản  ảm trong  á  lễ hội thƣờng s u Tết Nguyên  án không giảm, 
nó trở thành bình thƣờng. Báo  hí nói: Lễ hội nhƣ trận  hiến, đánh 
đấm hỗn loạn, đè đầu  ỡi  ổ nh u để  ƣớp một quả phết (Cƣớp 
may); và trong ngày thơ Việt N m thì “râu ông này  ắm  ằm bà 
ki ” loạn xạ: Hàn Mặ  Tử  hân dung lại là Yến L n; Nguyễn Khuyến 
 hân dung là Ph n Th nh Giản… 

Xin hãy trân quí, gìn giữ và sống  ó trá h nhiệm với những điều 
bình thƣờng khi t  đ ng  ó… Và đừng để những điều bất thƣờng 
trở thành bình thƣờng. Làm nhƣ thế, sẽ mất giá tr    o quí  ủ  sự 
bình thƣờng, điều mà tổ tiên t  đã b o đời  ố gìn giữ, vun đắp. 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
   H   c un  niềm vui cùn  toàn t ể Giáo Hội  oàn vũ mừn  kín  
trọn  t ể lễ T án  Giuse, bạn trăm năm Đức M ri , 19/3/2017. 

 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÒN 

Kín  C  c Mừn  Lễ Bổn Mạn  

 

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG, GM p ụ tá T p Sài G n-TPHCM 

LM GIUSE TẠ HUY HOÀNG, Tổn  t   ký UB Giáo Dân-HĐGMVN 

LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ, TSVN 

LM GIUSE TRẦN PHƯỚC THÀNH, Lin    ớn  CĐ LCT   ạt G  Vấp 

LM GIUSE PHẠM AN NINH, Lin    ớn  CĐ LCT   ạt Gi  Địn  

Lm GIUSE NGUYỄN PHÁT TÀI, C án  xứ Gx Tân T ôn  

Lm. GIUSE PHẠM VĂN BÌNH, OFM. 

Tu sĩ  GIUSE – VINH SƠN NGỌC BIỂN, S.S.P. 

     N uyện xin T iên C   , qu  lời cầu bầu củ  T án  Qu n T ầy, 
tuôn đổ muôn  n làn  trên Quý C  . 
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Fx. Đỗ Côn  Min   

                                       
“Một năm c  365 n ày, n  n  đặc biệt c  một n ày rất c  

ý n  ĩ  và qu n trọn  đối với n  ời p ụ nữ. Đ  c ín  là 
ngày 8/3, ngày dành để tôn vin  và đề c o v i tr  củ  
n  ời p ụ nữ trên toàn t ế  iới” (Web TGPSaigon T3/2010). 

Năm 1910, Hội ngh  Quố  Tế Phụ Nữ lần 2 họp tại Copenh gen, 
thủ đô nƣớ    n Mạ h, đã quyết đ nh lấy ngày 8/3 là ngày Quố  
Tế Phụ Nữ. 

Ngày 8 tháng 3, ngày vui  ủ  tò n thể phụ nữ thế giới, không  h  
là ngày dành  ho phụ nữ  á  nƣớ  Xã hội Chủ Nghĩ , nhƣ từng b  
hiểu lầm. Chúng t   ùng nh u điểm lại v i trò ngƣời Phụ nữ trong 
Giáo hội dƣới  ái nhìn  ủ   á   ứ  Thánh Ch  và  á   ấng bậ  
trong Giáo hội . 

Ngày 29/06/1995,  ứ  Thánh Ch  Gio n Ph olô II đã đề  ập đến 
phẩm giá  ủ  ngƣời phụ nữ: “Ngƣời t  đã xem nhẹ phẩm giá  ủ  
ngƣời phụ nữ, bỏ qu  mọi quyền hạn  ủ  họ, gạt họ r  ngoài lề xã 
hội, thậm  hí biến họ thành nô lệ. Nhân loại đã mắ  một món nợ 
khổng lồ vì truyền thống trọng n m khinh nữ”. 

Với  ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô, ng y từ khi đảm nhiệm v i trò 
ngƣời đứng đầu Giáo hội Công Giáo đã rất qu n tâm đến v i trò 
ngƣời Phụ nữ trong Giáo hội, Ngài đã đề  ập vấn đề này nhiều lần. 
Trong một  uộ  phỏng vấn, Ngài khẳng đ nh rằng sự hiện diện  ủ  
phụ nữ trong Hội Thánh không nổi lên nhiều hơn, vì  ái  ám dỗ 
”đàn ông tr ” không  hừ   hỗ  ho thấy đƣợ  v i trò  ủ  phụ nữ 
trong  ộng đò n. Ngài đã khơi lại vấn đề này trong  huyến đi từ 
Br sil trở về rằng, Hội Thánh vẫn  òn thiếu một nền Thần họ  sâu 
sắ  về phụ nữ. Khi đƣợ  Linh Mụ  Sp d ro S.J hỏi “Phụ nữ nên giữ 
v i trò nào trong Hội Thánh? Làm s o t   ó thể làm  ho v i trò  ủ  
họ đƣợ  minh th  hơn ngày hôm n y?” Ngài trả lời: ”Cần mở rộng 
 hỗ  ho một sự hiện diện sâu đậm hơn  ủ  phụ nữ trong Hội 
Thánh. Tôi sợ  ái giải pháp ”đàn ông mặ  váy” (Coi phụ nữ nhƣ 
một ngƣời n m-NV), vì ngƣời phụ nữ đƣợ  tạo thành khá  với đàn 
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ông… Hội Thánh không thể là  hính mình nếu không  ó phụ nữ và 
v i trò  ủ  họ. Phụ nữ giữ một v i trò thiết yếu trong Hội Thánh. 
Mẹ M ri   h  là một phụ nữ thôi, nhƣng qu n trọng hơn  á  Giám 
Mụ . Tôi nói thế vì  húng t  không đƣợ  lẫn lộn giữ   hứ  năng với 
phẩm giá... Năng khiếu riêng  ủ   nữ giới là điều  ần thiết ở nơi 
đâu ngƣời t  đƣ  r  những quyết đ nh qu n trọng”. 

Không  h  là những ”Phản ứng nh nh” khi đƣợ  hỏi, trong Tông 
huấn Ev ngelii G udium - Niềm vui  ủ  Tin Mừng số 103, Ngài viết: 
“Hội Thánh nhìn nhận sự đóng góp qu n trọng  ủ  Phụ nữ đối với 
xã hội, bởi sự nhạy  ảm, trự  giá  và một số khả năng  ủ  họ, là 
những gì mà phụ nữ thƣờng vƣợt trổi hơn n m giới. Chẳng hạn 
nhƣ sự  hú ý đặ  biệt đến phụ nữ khá , đƣợ  thể hiện một  á h 
đặ  biệt, mặ  dù không độ  quyền, trong việ  sinh sản. Tôi vui 
mừng vì biết b o phụ nữ  hi  sẻ trá h nhiệm mụ  vụ với  á  Linh 
Mụ , đ ng đóng góp phần vào việ  giúp đỡ  á   á nhân, gi  đình 
hoặ   á  nhóm và  ó  á  đóng góp mới về sự suy tƣ thần họ . 
Nhƣng  húng t   òn phải mở rộng không gi n  ho một sự hiện diện 
quyết đ nh hơn  ủ  phụ nữ trong Hội Thánh. Bởi vì “thiên tài  ủ  
phụ nữ là điều  ần thiết trong tất  ả  á  hình thứ   ủ  đời sống xã 
hội, do đó sự hiện diện  ủ  phụ nữ trong lĩnh vự  l o động  ũng 
phải đƣợ  đảm bảo” và ở  á  khung  ảnh khá  nh u, nơi mà những 
quyết đ nh qu n trọng đƣợ  thự  hiện,  ũng  ả trong Hội Thánh lẫn 
 á   ơ  ấu xã hội“ (Bản d  h  ủ  Phạm Xuân Khôi). 

Mới đây nhất, Ngài nói: 

“Không  ó phụ nữ, thì không  ó hò  hợp trên thế giới”.  ây là 
thông điệp  ủ   ứ  Giáo hoàng Ph nxi ô trong bài giảng thánh lễ 
b n sáng ngày thứ năm 10-02 tại Nguyện đƣờng Nhà trọ Thánh 
Marta. 

“Thƣờng khi nói về phụ nữ, t  nghĩ về họ theo kiểu “ hủ nghĩ  
 hứ  năng”.  áng r  t  phải thấy phụ nữ là ngƣời  ó một sự phong 
phú mà đàn ông không  ó. Phụ nữ đem lại sự hò  hợp  ho  ông 
 uộ  tạo dựng. 

Khi không  ó phụ nữ, thì thiếu đi sự hò  hợp. T   ó thể nói:  ây 
là một xã hội thiên về thái độ n m tính. Thiếu đi nữ tính.  úng. Mà 
phụ nữ hiện diện để rử   hén bát, làm việ  vặt s o? Không! Phụ nữ 
hiện diện là để đem lại sự hò  hợp. Không  ó phụ nữ thì không  ó 
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hò  hợp. Có ngƣời nói, n m nữ không bình đẳng,  ó ngƣời hơn kẻ 
dƣới. Không đâu. Ch   ó một điều là đàn ông không đem lại sự hò  
hợp. Mà  hính là phụ nữ. Chính ngƣời nữ đem lại sự hò  hợp, dạy 
 húng t  biết trìu mến, biết yêu thƣơng trong ân  ần, và phụ nữ 
làm  ho thế giới trở nên tƣơi đẹp. 

… Có lần trong buổi tiếp kiến, khi  hào hỏi mọi ngƣời,  h  đã hỏi 
một  ặp kỷ niệm 60 năm ngày  ƣới, “Trong h i ngƣời  i là ngƣời 
nhẫn nại nhất?” Và họ nhìn vào mắt  h ,  h  không b o giờ quên 
đôi mắt  ủ  họ. Rồi họ qu y lại, và nói với  h , đồng th nh: “Chúng 
 on đang yêu”. S u sáu mƣơi năm, thế nghĩ  là “một xƣơng một 
th t”. Và đây là điều mà ngƣời nữ đem lại, là khả năng yêu thƣơng 
lẫn nhau... 

 ây là ơn trọng  ủ  Thiên Chú . Ngài đã b n  ho  húng t  ngƣời 
nữ. Và trong kinh thánh,  húng t  đã nghe thấy ngƣời nữ  ó thể 
làm đƣợ  gì rồi  hứ? Bà ấy   n đảm. Nhƣng  òn hơn nữ , hơn 
nhiều nữ  ki . Một phụ nữ thì hò  hợp, nên thơ, và tuyệt đẹp. 
Không  ó ngƣời nữ, thì thế giới không thể nào đẹp đến thế, hò  
hợp đến thế. Và  h  thí h nghĩ,  á nhân  h  thôi nhé,  h  nghĩ 
Thiên Chú  tạo nên ngƣời nữ để  húng t  đều  ó mẹ” (Thái Hòa- 
Vatican Radio). 

Còn  ứ  Ch  Ph o Lô Bùi Văn  ọ , hiện là Tổng Giám Mụ  Giáo 
phận S igon-TPHCM, trong bài giảng Thánh lễ nhân ngày Phụ nữ 
Quố  tế do hội Cá  Bà Mẹ Công Giáo Giáo phận tổ  hứ  vào tháng 
3/2010, khi Ngài mới về nhân nhiệm vụ tại Giáo phận, đã đƣ  r  
 á  tiêu  huẩn để đánh giá một ngƣời phụ nữ đạo hạnh và tốt.  ó 
là: 

1 - Sự d u dàng  ủ  ngƣời phụ nữ  ó tá  dụng th y đổi một  on 
ngƣời tính khí bất thƣờng và  hính là  hứng tá  ho sự d u dàng  ủ  
Thiên Chúa. 

2 – Lòng nhân hậu  ủ  ngƣời phụ nữ luôn luôn nhạy  ảm trƣớ  
những nỗi đ u khổ bất hạnh  ủ  ngƣời khá , là hiện thân  ủ  lòng 
thƣơng xót Chú  Kitô. 

3 – Sự đảm đ ng  ủ  ngƣời phụ nữ làm  ho gi  đình trở thành tổ 
ấm yêu thƣơng. Ngƣời phụ nữ ngày n y đ ng dần dần khẳng đ nh 
đƣợ  v i trò qu n trọng trong đời sống Giáo Hội và Xã Hội. Ngƣời 
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phụ nữ giỏi là ngƣời luôn biết đảm việ  nƣớ  giỏi việ  nhà, biết 
dung hò   ông việ  Xã Hội và Gi   ình. 

4 – Sự   n đảm: Xã hội ngày n y tràn ngập những điều xấu xa 
mắt thấy t i nghe hàng ngày nên ngƣời phụ nữ phải biết   n đảm 
góp ý và kiên quyết  hống lại những điều xấu. 

5 – Khả năng lãnh đạo: ngƣời phụ nữ ngày n y phải biết quyết 
đ nh đúng thời đúng lú  và biết  h u trá h nhiệm hƣớng dẫn gi  
đình  ủ  mình. 

6 – Tr u dồi kiến thứ , trình độ văn hoá, nâng   o hiểu biết và 
 ầu tiến để không là ngƣời phụ nữ tụt hậu. 

7 – Biết  họn lự : Nếu phải  họn lự  giữ  thành  ông và hạnh 
phú , thì ngƣời phụ nữ phải biết  ân nhắ  tìm r  điều tốt nhất để 
gi  đình tồn tại,  ó khi phải hi sinh ý riêng để đem lại  ho gi  đình 
tình yêu và hạnh phúc (x.WebTGP). 

Qu  bài giảng này, mọi ngƣời đều nhận thấy  ứ  Ch  đã tặng 
 ho  h  em phụ nữ món quà  ó ý nghĩ  nhất. 

Nhân ngày Phụ nữ Quố  tế,  húng t  thánh hó  ngày lễ và  ầu 
nguyện  ho  á  bà,  á   h . Ƣớ  mong rằng những giáo huấn  ủ  
Hội Thánh,  ủ   hủ  hăn sẽ đ nh hƣớng  ho đời sống đạo và những 
họ t động  ủ   h  em phụ nữ Công Giáo. 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 

 
   19/3/2017, mừn  kín  trọn  t ể T án  Giuse, bạn trăm năm Đức 
Maria. 

   B n C ấp Hàn  CĐ LCT  TGP c  c mừn  bổn mạn : 

GIUSE MARIA BÙI TUẤN MINH 

 GIUSE NGUYỄN VIẾT TRUNG 

 GIUSE PHẠM ĐÌNH VINH 

 GIUSE TRẦN VĂN THÀNH 

     C  c các  n  luôn sốn  t eo mẫu    n  ÂM THẦM và KHIÊM 
NHƯỜNG củ  T án  Cả, c u toàn trác  vụ “QUẢN GIA” mà C    đã 
trao. 
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LM. Antôn Hà Văn Min  

(tiếp theo) 

4.   Nền tản  t ần  ọc c o việc p át triển p on  trào “L n  
C    T   n    t” 

Giáo Hội luôn khuyến khí h ngƣời tín hữu  ố gắng thi hành những 
việ  đạo đứ , miễn s o việ  thi hành luôn thí h hợp với  á  lề luật và 
quy tắ   ủ  Giáo Hội. Vì thế để phong trào “Lòng Chú  Thƣơng Xót” 
luôn đi đúng với đƣờng lối  ủ  Giáo Hội, xin đƣợ  đƣ  r  một vài suy tƣ 
thần họ  nhằm hƣớng dẫn và th nh lọ  việ  sùng mộ “Lòng Chú  
Thƣơng Xót” khỏi những hình thứ  m ng sắ  thái mê tín ngƣợ  lại với 
Giáo huấn  ủ  Giáo Hội: 

(1) Tin Mừng là thƣớ  đo và là tiêu  huẩn  ho mọi hình thứ   ủ  lòng 
đạo đứ , vì thế, việ  sùng mộ lòng Chú  thƣơng xót  ũng không thể đi 
r  ngoài tiêu  hí này. Qu   á  hình thứ   ủ  việ  sùng mộ lòng Chú  
thƣơng xót đã trình bày ở trên  húng t  nhận r  một điểm  hung từ tấm 
ảnh Lòng Chú  Thƣơng Xót, việ  lần  huỗi và tuần  ửu nhật đều đƣợ  
xây dựng trên nền tảng Tin Mừng: 

- Ảnh lòng Chú  thƣơng xót diễn tả mầu nhiệm Khổ nạn,  hết và sự 
Phụ  sinh  ủ  Chú  Kitô. Thật vậy, Lòng Chú  thƣơng xót đƣợ  diễn tả 
 á h sâu đậm và tỏ tƣờng nơi  uộ  Khổ nạn và sự Phụ  sinh  ủ  Chú  
Giêsu. Tấm ảnh trình bày Chú  Kitô với  hiế  áo dài trắng tinh tuyền nói 
đến việ  Chú  Phụ  sinh, một sự biến đổi đã đƣợ  Chú  mạ  khải qu  
 uộ  biến hình trên núi T bor. Sự Phụ  sinh đó là niềm hy vọng  ủ  đứ  
tin Kitô giáo, niềm hy vọng đƣợ  hình thành từ  uộ  khổ nạn và  ái  hết 
 ủ  Chú  Giêsu trên Thập Giá đƣợ  trình bày qu  h i ti  sáng trắng 
nhạt và đỏ thẫm  hiếu tỏ  từ trái tim Chú , đó là ánh sáng  ủ  ơn  ứu 
 huộ  mà Chú  Kitô đã m ng lại  ho thế giới đƣợ   ụ thể hó  qu   á  bí 
tí h: Rử  tội, Hò  giải và Thánh Thể. Chính qu   á  bí tí h này mà  on 
ngƣời nhận đƣợ  ơn  ứu  huộ  do bởi lòng Chú  thƣơng xót. 

Khi tỏ lòng sùng mộ trƣớ  tấm ảnh này, ngƣời tín hữu đƣợ  mời gọi 
sống điều mình tôn sùng, tứ  là phải thể hiện một tấm lòng đạo đứ  
đí h thật qu  việ  siêng năng lãnh nhận Bí tí h Hò  giải và Thánh Thể. 
 ây là sứ điệp mà thánh nữ F ustin  nhận từ nơi  ứ  Kitô. Việ  tôn 
sùng ảnh tƣợng lòng Chú  thƣơng xót phải luôn là động lự  thú  đẩy 
ngƣời tín hữu   nh tân  uộ  sống qu  việ  siêng năng lãnh nhận  á  bí 
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tí h Hò  giải và Thánh thể, qu  đó ngƣời tín hữu luôn  ảm nhận đƣợ  
sự thƣơng xót  ủ  Chú . Vì thế thật là không thí h hợp khi ngƣời tín 
hữu sử dụng tấm ảnh lòng Chú  thƣơng xót nhƣ “lá bù  hộ mệnh”, để 
tránh t i họ , để  ầu m y,  ần phải loại bỏ việ  tôn sùng này, bởi  uộ  
Khổ nạn,  ái  hết và sự Phụ  sinh  ủ  Chú  là một biến  ố  ủ  lòng 
Chú  thƣơng xót để  ho  húng t  đƣợ  sống đời đời,  hứ không nhằm 
đến những thự  tại  hóng qu  này. Việ  tôn sùng này phải đạt tới  ùng 
đí h  ủ  nó  hính là   nh tân  uộ  sống hƣớng tới việ  siêng năng lãnh 
nhận  á  bí tí h Hò  giải và Thánh thể.  ó  ũng là hành vi mà thánh 
Giáo Hoàng Gio n Ph olô II nhấn mạnh trong Thông điệp “Thiên Chú  
giàu lòng thƣơng xót” khi  ử hành việ  sùng mộ lòng Chú  thƣơng 
xót[35]. 

Một trong những hành động  ủ  Năm Thánh lòng Chú  thƣơng xót 
 hính là hành vi hối  ải qu  việ  lãnh nhận bí tí h Hò  giải, bởi  hính nơi 
đây tội nhân sẽ  ảm nghiệm lòng Chú  xót thƣơng.  ứ  Ph nxi ô đã 
mời gọi: “Ƣớ   hi lời th  thứ sẽ  hạm đến tất  ả mọi ngƣời, và mong 
đừng  ó  i dửng dƣng trƣớ  lời mời gọi trải nghiệm lòng thƣơng xót. Lời 
mời gọi thống hối đó, tôi xin th  thiết gửi đến tất  ả những  i vì lý do 
nào đó đ ng sống x  rời ân sủng  ủ  Thiên Chú . Tôi đặ  biệt nghĩ đến 
những ngƣời n m, ngƣời nữ đ ng th m gi  vào một hình thứ  tổ  hứ  
tội phạm nào đó. Vì lợi í h  ủ   nh  h  em, tôi xin  nh  h  em hãy thay 
đổi lối sống. Tôi nài xin  nh  h  em điều đó, nhân d nh Con Thiên Chú , 
 ấng kiên quyết loại trừ tội lỗi, nhƣng không b o giờ khƣớ  từ tội 
nhân”[36]. 

Theo sứ điệp mà Chú  Giêsu tỏ  ho thánh nữ F ustin , thì việ  tôn 
sùng ảnh tƣợng Lòng Chú  thƣơng xót  h  m ng lại ơn í h thự  sự khi 
mỗi ngƣời tín hữu biểu tỏ lòng thƣơng xót qu   á  hành vi bá  ái, mà  ụ 
thể là  hi  sẻ sự túng thiếu  ủ  ngƣời khá  bằng sự giúp đỡ tận tình 
 ủ  mình. Thánh nữ viết trong  uốn Nhật Ký: “Bứ  hình này nhắ  nhớ 
 á  đòi buộ   ủ  lòng thƣơng xót Chú  Ch , bởi vì với lòng tin mạnh mẽ 
nhất  ũng không í h lợi gì, nếu không  ó  á  việ  làm” (NK 457). Việ  
quyên góp  ủ   ải vật  hất để giúp đỡ ngƣời nghèo khó là hành vi đáng 
trân trọng  ủ  phong trào, thế nhƣng đừng để lòng th m  hi phối việ  
đạo đứ  này.  ứ  Ph nxi ô đã nhắ  nhở  á  tín hữu phải thận trọng 
trong việ  thự  thi đứ  ái Kitô giáo, đừng để sự th m l m mặ  lấy dáng 
vẻ đạo đứ  nhằm trụ  lợi  ho  hính bản thân mình. Theo  ứ  Thánh 
Ch  thì  ội rễ  ủ   á   uộ   hiến, những  hi  rẽ trong gi  đình, sự tr nh 
 hấp trong  ộng đoàn  hính là lòng th m và việ  lo tí h lũy sự giàu  ó 
 ủ   hính bản thân[37]. 

(Còn tiếp 1 kỳ) 

http://giaolyductin.org/#_ftn35
http://giaolyductin.org/#_ftn36
http://giaolyductin.org/#_ftn37
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

 

 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

(Tiếp theo) 

N ữn   ìn  ản  cụ t ể t ể  iện l n  t   n  x t củ  C    
tron  Tin Mừn  

 ứ  Giêsu đã thể hiện lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú   

- Qu  ánh mắt  ảm thông, rơi lệ vì quả tim động lòng, xót x  khi 
nhìn thấy đám đông nhƣ đàn  hiên không  ó ngƣời  hăn dắt, khi thấy 
bà góa thành Na-im khó  thƣơng  on tr i mình lì  đời, khi nhìn ngƣời 
th nh niên giàu  ó b  tiền bạ  gi m hãm, khi nhìn thấy M t-ta Ma-ri-a 
và mọi ngƣời khó  thƣơng L -gia-rô, khi nhìn về tƣơng l i  ủ  thành 
thánh Giê-ru-sa-lem, khi nhìn thấy sự yếu đuối  ủ  thánh Phê-rô.  

- Qu  lời nói thể hiện sự qu n tâm th  thứ, thông  ảm,  hú  lành 
và ban bình an: 

“Họ không  ần phải đi đâu, 

Anh em  ho họ đƣợ  ăn đi nào!” (Mt 14, 16) 

“Tội  on đã đƣợ  th  rồi,  

Nào  on hãy bƣớ  đi trong  n bình!”(L  7, 48-50) 

Hãy đi trong sự bình  n, 

 ứ  tin  on đã  hữ   on lành rồi!”(L  8, 48) 

“Xin Ch  th  họ đi Ch , 

Vì  hƣng họ  hẳng biết việ  mình làm! (Lc 23, 34) 

 “Thật tôi bảo thật với  nh,   

Hôm n y  nh hƣởng thiên đàng  ùng tôi!”(L  23,43) 

Anh em, hãy  ứ  n tâm! 

Thầy đây, đừng sợ, bình  n đi nào! (Mt 14, 28) 

Hoặ  qu  dụ ngôn tên mắ  nợ không biết thƣơng xót (Mt 18, 23-
27), đặ  biệt là b  dụ ngôn về lòng thƣơng xót: Con  hiên lạ ,  ồng 
tiền thất lạ , Ngƣời  h  nhân từ (Lc 15, 1-32).  

- Qu  đôi t y  ứu giúp, đỡ nâng,  hữ  lành, phụ  vụ, tr o b n: 
Ngƣời đã  ầm t y mẹ vợ ông Simon và đỡ bà này dậy, Ngƣời  ầm lấy 
bánh tạ ơn và phân phát  ho đám đông, Ngƣời lấy t y  hạm vào mắt 
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ngƣời mù, vào lƣỡi ngƣời  âm, vào t i ngƣời điế  để  hữ  lành, Ngài 
lấy t y đỡ em bé dạy và tr o  ho mẹ nó, Ngƣời  úi xuống lấy t y rử  
 hân  ho  á  môn đệ, Ngƣời  ầm lấy bánh đọ  lời  hú  tụng bẻ r  và 
trao ban.  

Còn  húng t ,  húng t  sống theo luật nào?  

Thông thƣờng  húng t  sống theo triết lý nào, luật nào nếu không 
phải là lấy ân trả ân, lấy oán báo oán,  ả ng y trong  hính đời sống 
hôn nhân: 

Tôi sẽ  hơi đẹp với  nh (em)  

Nếu  nh (em)  hơi đẹp với tôi, đàng hoàng. 

Còn  nh (em)  hơi xấu, xử tồi, 

Thì tôi  ũng sẽ xử tồi lại thôi. 

 ó là luật đời, luật  ủ  Cựu ƣớ . Xƣ  rồi. Còn bây giờ,  húng t  
đ ng sống trong thời Tân ƣớ , trong  hế độ  ủ  Lòng thƣơng xót, 
 húng t  đón nhận và  ảm nghiệm lòng thƣơng xót  ủ  Ngƣời trong 
 uộ  đời mình nên  húng t  đƣợ  mời gọi  ƣ xử nhƣ s u: 

Dù  nh (em)  ƣ xử r  s o 

Tôi luôn chơi đẹp với  nh (em) hết mình. 

Tôi luôn đối xử hết tình, 

Bởi  nh (em) là th t xƣơng tôi ki  mà! 

L n  t   n  x t là bảo c ứn  củ  tìn  yêu đíc  t ực  

Trong đời sống hôn nhân, ngoài những tố  hất khá , tình yêu trƣớ  
tiên và trên hết  ần phải đƣợ  làm bằng lòng thƣơng xót, phải m ng 
tên lòng thƣơng xót để  ó thể tồn tại. Ngƣời t  thƣờng đến với nh u 
khởi đầu bằng sự phải lòng và sự thu hút, nhƣng đó  h  là  ái  ử , là 
lối vào  hứ không phải là điểm đến. Thông thƣờng,  i  i  ũng phải đi 
qu   ái  ử  đó, vào lối đó nhƣng t   ần phải băng qu  đó  hứ không 
dừng lại bởi nếu t  dừng lại ở đó, bám vào đó thì sự phải lòng  ó thể 
biến thành sự mất lòng, và sự thu hút  ó thể trở thành sự nhàm 
 hán, Vả  hăng, không  i đến nhà một ngƣời nào đó mà  h  dừng lại 
ở  ử , trừ r  là một sự xã gi o, hời hợt, nhƣng phải vào bên trong 
nhà để gặp gỡ  huyện trò với ngƣời mình muốn gặp. Tình yêu  ũng 
vậy, nếu nó  h  dừng lại ở sự phải lòng và thu hút thì không thể tồn 
tại với thời gi n, mà  ần phải vƣợt qu  và đạt đến sự  ảm thông, đến 
với lòng thƣơng xót.  
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Dự  vào lời tỏ tình I love you, ngƣời t  nói yêu một  on ngƣời, và là 
một  on ngƣời  ụ thể mà trong đời sống hôn nhân ngƣời ấy  hính là 
vợ/ hồng  ủ  t . Nhƣng trong thự  tế, phải  hăng ngƣời t  không 

yêu một  on ngƣời  ho bằng 
yêu cái điều hấp dẫn, thu hút 
nơi  on ngƣời đó, yêu  ái 
khoái  ảm, thí h thú h y lợi 
í h mà ngƣời ấy m ng đến  ho 
mình? Chính vì thế mà với thời 
gi n sống đời vợ  hồng, ngƣời 
t  không  òn nghe lời tỏ tình 
này nữ , mà th y vào đó 
ngƣời t  bảo: Sao ông/bà thay 

đổi quá vậy? hay Ông/bà không  òn phải là ngƣời mà tôi biết, tôi yêu 
trƣớ  đây nữ , nhƣ thể hàm ý rằng ông/bà không  òn m ng đến  ho 
tôi  ái khoái  ảm, thí h thú nhƣ trƣớ  đây nữ . H y nói trắng r  một 
 á h phũ phàng là: Thật r , tôi  hƣ  b o giờ biết và yêu ông/bà 

Vì  hƣng nếu điều ngƣời t  yêu là một  on ngƣời  ụ thể, thì lẽ r  
ngƣời t  phải nói lời tỏ tình này thƣờng hơn vì  on ngƣời đó vẫn mãi 
là họ, h y nói đúng hơn là họ rõ hơn b o giờ hết khi hiện nguyên 
hình  àng ngày  àng rõ nét hơn trong đời sống hôn nhân. 

Vậy liệu tình yêu  ó  òn phải thật là tình yêu h y  h  là một hình 
thứ  í h kỷ ngụy tr ng?  

Chính vì thế, bảo  hứng  ủ  tình yêu đí h thự  đó là sự  ảm thông, 
là lòng thƣơng xót, và mẫu gƣơng đí h thự   ủ  lòng thƣơng xót là 
 hính Thiên Chú  vì ngƣời t  không phải t  đẹp, t  h y t  giỏi mà vì 
t  là một tội nhân nhớp nhơ, phàm hèn. 

Chính lòng thƣơng xót là bằng  hứng hùng hồn  ho thấy tình yêu 
đí h thật  hẳng những phải vô v  lợi, vô điều kiện mà  òn m ng tính 
nhƣng không, đƣợ  làm nên bằng sự  ảm thông, kho n dung, th  thứ 
và trao ban. 

Ch   ó tình yêu nhƣ thế mới tồn tại, bền vững với thời gi n không 
b o giờ ph i tàn và mất đi. 

Chính vì thế t  mới hiểu vì s o Thiên Chú  là  ấng hằng hữu, vì 
Ngài  hính là Tình yêu và Tình yêu đó không b o giờ ph i tàn, mất đi, 
nhƣng tồn tại đến muôn đời.  

(Còn tiếp 1 kỳ) 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 
 

Lm P  nxicô   viê N ô Tôn Huấn 

(Tiếp theo và hết) 

d. T  n  qu n với  àn  Giáo P ẩm 
Trong tƣơng qu n với Hàng Gi ó Phẩm và để thi hành bổn phận góp 

sứ  xây dựng, bảo vệ và phát triển Giáo Hội từ trung ƣơng đến đ   
phƣơng, ngƣời giáo dân  ần lƣu ý lời dạy s u đây  uả Giáo Hội: “… n   
con cái T iên C    và n    n  em tron  C    Kitô,  ọ ( iáo 
dân) cũn  sẽ trìn  bày với các vị ấy ( àn   iáo p ẩm) n ữn  
n u cầu và k át vọn  củ  mìn  một các  tự do và tín cẩn. N ờ 
sự  iểu biết, k ả năn  c uyên môn và uy tín củ   ọ,  ọ c  t ể 
và đôi k i c n c  bổn p ận p ải bày tỏ cảm n  ĩ củ  mìn  về 
n ữn  việc liên qu n đến lợi íc  củ  Giáo Hội. Họ nên t ực  iện 
điều đ , nếu cần, n ờ các c  qu n đã đ ợc Giáo Hội t iết lập 
n ằm mục đíc  ấy, n  n  luôn luôn với l n  c ân t àn , c n 
đảm, k ôn n o n, kín  trọn  và yêu mến n ữn  n   ì t  y mặt 
C    Kitô vì n iệm vụ t án  củ  các n ài” ( f.LG.IV, n.37). 

Nhƣng mọi ngƣời trong Giáo Hội phải hiểu rõ là Giáo Hội do Chúa Kitô 
thiết lập trên nền tảng  á  Tông  ồ không phải là một  ơ  hế  hính tr , 
xã hội h y văn hoá mà là một Bí Tí h Cứu  ộ,  ó mặt và hoạt động 
trong trần gi n với sứ mạng hoàn toàn siêu nhiên, dù  ó phƣơng tiện 
nhân sự là Hàng Giáo Phẩm, giáo sĩ, phƣơng tiện vật  hất là  á   ơ sở 
thờ phƣợng, giáo dụ , nhà thƣơng, trƣờng họ  và  ơ sở từ thiện 
(C rit s, St Vin ent de P ul So ieties) ở khắp nơi trên thế giới  ũng nhƣ 
 ần đến nhiều khoản tài  hánh để  hi phí  ho những nhu  ầu  hính 
đáng và  ần thiết nói trên.. 

Vì không phải là một  ơ  hế  hính tr  h y xã hội nên không thể áp 
dụng bất  ứ đƣờng lối, phƣơng thứ  nào  ủ   á  đoàn thể  hính tr , xã 
hội vào  á  sinh hoạt  ủ  Giáo Hội. Mọi sinh hoạt trong Giáo Hội đƣợ  
 h  đạo bằng tinh thần vâng phụ   á   ấng Bề Trên th y mặt và nhân 
d nh Chú  Kitô (in person   hristi), dƣới sự hƣớng dẫn, soi sáng, nâng 
đỡ  ủ  Chú  Thánh Thần. Cụ thể,  á  giám mụ  hiệp thông và vâng 
phụ   ứ  Thánh Ch , ngƣời kế v  Thánh Phêrô trong sứ mạng “ hăn dắt 
 hiên  on,  hiên mẹ  ủ  Thầy”. Cá  linh mụ  hiệp thông, vâng phụ  và 
 ộng tá  với  á  giám mụ  trự  thuộ  để thi hành thừ  tá  vụ (ministry) 
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đƣợ  tr o phó. Phó tế phụ giúp  ho linh mụ  và giám mụ . Tu sĩ n m 
nữ vâng phụ   á  Bề trên liên hệ  ủ  mình. 

Giáo dân vâng phụ  hàng giáo phẩm theo lời dạy s u đây  ủ  Thánh 
Công  ồng V ti nô II: “N   mọi tín  ữu k ác, với tin  t ần vân  
lời củ  n   ì Kitô  ữu,  iáo dân cũn   ãy m u mắn c ấp n ận 
n ữn  điều các c ủ c ăn c  n iệm vụ T án  đại diện C    Kitô 
đã quyết địn  với t  các  n ữn  t ầy dạy và n ữn  n à lãn  
đạo tron  Giáo Hội. Làm t ế,  ọ đã t eo    n  C    Kitô, Đấn  
đã vân  lời c o đến c ết để mở đ ờn   ạn  p  c củ  sự tự do 
con cái T iên C    c o tất cả mọi n  ời. Giáo dân đừn  quên 
dùn  lời cầu n uyện p   dân  các vị lãn  đạo củ  mìn  c o 
T iên C   , để các n ài  o n  ỉ mà k ôn  t  n p iền t i  àn  
n iệm vụ c ăm s c c  n  t  n   n ữn  n  ời sẽ p ải trả lẽ” 
(x.Dth 13, 17) (LG. IV. n. 37). 

Vâng phụ  theo tinh thần trên không  ó nghĩ  giáo dân không đƣợ  
quyền phát biểu đóng góp điều gì  ho Giáo Hội, và  h  biết  úi đầu vâng 
nghe. Nhƣng truớ  khi nói đến phạm vi và giới hạn  ủ  quyền phát biểu 
đó, thì  ần nhấn mạnh điều qu n trọng này: Trong Giáo Hội Công Giáo, 
mọi tín hữu phải vâng nghe Quyền Giáo Huấn (M gisterium)  ủ  Giáo 
Hội. Không  ó vấn đề dân  hủ để  ho phép một thành phần nào trong 
Giáo Hội đƣợ  quyền thá h đố ( h llenge), đặt vấn đề h y bá  bỏ điều 
gì đƣợ  dạy dỗ bởi quyền này, đặ  biệt trong h i lãnh vự  tín lý 
(dogm ) và luân lý (mor ls) vì  ứ  Giáo Hoàng và  á  giám mụ  hiệp 
thông với ngài đƣợ  ơn bất khả ngộ (không thể s i lầm= inf llibility)  ủ  
Chú  Thánh Thần khi dạy dỗ tín hữu đặ  biệt trong h i lãnh vự  này. 
Vậy, khi  á  linh mụ  và giám mụ  hiệp thông với  ứ  Thánh Ch  để 
giảng dạy những gì về đứ  tin, về giáo lý, luân lý, Kinh Thánh, phụng vụ 
thì  á  tín hữu phải vâng phụ  thi hành. Không  ó vấn đề không đồng ý 
kiến (dis greement) ở đây. Cũng không  i đuợ  phép từ  hối tuân theo 
h y phê bình những gì liên qu n đến kỷ Luật bí tí h, Thƣ qui (  non) 
Kinh Thánh, Giáo luật (  non l w), phụng vụ thánh (s  red liturgy). 
Không thể đòi  hi  sẻ quyền giảng dạy  hân lý  ủ  Giáo Hôi để đƣ  r  
những lý thuyết, những tƣ tƣởng   nh tân không phù hợp với Giáo lý 
 ủ  Giáo Hội. Cụ thể không thể lấy  ớ góp ý xây dựng Giáo Hội bằng 
những lý thuyết về tâm sinh lý và y họ  để đòi  ho phép phá th i 
( bortion) ly d  (divor e) và hôn nhân đồng tính (s me sex m rri ge). 
Không thể bất đồng với Giáo Hội về luật độ  thân ( elib  y)  ủ  hàng 
giáo sĩ, tu sĩ h y đòi  ho nữ giới đƣợ  làm linh mụ . 
Vậy  iáo dân c  t ể đ n    p  ì để xây dựn  Giáo Hội n oài 

n ữn  điều nên trán  trên đây? 
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T  hãy đọ  lại lời dạy  ủ  Thánh Công  ông V ti  nô II trong Hiến 
Chế Tín lý Lumen Gentium về việ  này: “Họ ( iáo dân) cũn  sẽ trìn  
bày với các vị ấy (Hàn  Gi   p ẩm) n ữn  n u cầu và khát 
vọn  củ  mìn  một các  tự do và tín cẩn. N ờ k ả năn  c uyên 
môn và uy tín cuả  ọ,  ọ c  t ể và đôi k i c n c  bổn p ận p ải 
bày tỏ cảm n  ĩ củ  mìn  về n ữn  việc liên qu n đến lợi íc  
củ  Gi   Hội… n  n  luôn v í l n  c ân t àn , c n đảm, k ôn 
n o n, kín  trọn  và yêu mến n ữn  n  ời t  y mặt C    Kitô 
vì n iệm vụ t án  củ  các n ài” (LG. n.37). 

Nhƣ vậy, khi phải bày tỏ điều gì với hàng Giáo phẩm, giáo dân nên 
làm với lòng yêu mến Giáo Hội và  h  vì thiện  hí muốn xây dựng  ho 
Giáo Hội ngày một thêm trở nên giống Chú  Kitô là  ầu  ủ  Thân thể 
Nhiệm mầu là  hính Giáo Hội mà mọi tín hữu là những  hi thể lớn nhỏ. 
Cụ thể, giáo dân  ó thể và  òn  ó bổn phận trình bày  ho  á  v  lãnh 
đạo Giáo hội đ   phƣơng những th o thứ  về mụ  vụ, những kh o khát 
đƣợ  họ  hỏi về Kinh Thánh, tín lý, giáo lý, luân lý và phụng vụ để biết 
sống và hành  ạo  á h tốt đẹp và hữu hiệu hơn trong hoàn  ảnh thế 
giới ngày n y. Cũng trong mụ  đí h ấy, giáo dân  ó quyền nêu r  những 
thắ  mắ   ủ  mình trong  á  lãnh vự  này hầu mong đƣợ  hiểu rõ và 
hiểu đúng để thự  hành trong đời sống đứ  tin. Ngoài r , giáo dân  ũng 
 ó thể góp ý hoặ  đề ngh  những phƣơng pháp sƣ phạm giúp giảng d ỵ 
giáo lý  á h hiệu quả và  ập nhật hơn  ũng nhƣ góp ý về việ  kiến 
thiết, xây dựng Giáo Xứ kể  ả phƣơng thứ  gây qũy (fundr ising) để 
giúp tài trợ  ho những nhu  ầu  ần thiết. Nhƣng  ần phân biệt rõ là góp 
ý xây dựng (suggest  onstru tively) thì khá  với  h  trí h ( riti ize), bôi 
nhọ (sme r) và tạo gƣơng xấu (s  nd lize)  ó hại  ho uy tín  ủ  Giáo 
hội. Khi muốn sử  s i điều gì liên qu n đến  á nhân, tập thể thì  húng 
t   ần nhớ lại lời Chú  s u đây về  á h sử  lỗi  nh em (fr tern l 
 orre tion): “Nếu n  ời  n  em củ   n  tr t p ạm tội, t ì  n  
 ãy đi sử  lỗi n , một mìn   n  với n  mà t ôi. Nếu n  c ịu 
nghe  n , t ì  n  đã đ ợc m n lợi là n  ời  n  em mìn . C n 
nếu n  k ôn  c ịu n  e, t ì  ãy đem t eo một   y   i 
n   ì nữ  để mọi côn  việc đ ợc  iải quyết căn cứ vào lời   i 
  y b  n ân c ứn . Nếu n  k ôn  n  e  ọ t ì  ãy đi t    Hội 
T án . Nếu Hội T án  mà nó cũn  c ẳn  n  e t ì  ãy kể n  
n   một n  ời n oại   y một kẻ t u t uế” (Mt 18:15-18). 

Nhƣ vậy, khi thấy  ó sự s i trái nào trong Giáo Hội, trong  á h hành 
xử  ủ  một h y nhiều giáo sĩ, hoặ  t i tiếng về đời tƣ  ủ   i, mà đã vội 
r  t i lo n truyền  ho ngƣời khá  biết rồi viết thƣ nặ  d nh, viết báo, lên 
internet  ông kh i đả kí h h y nói xiên xéo, bóng gió về sự s i trái đó 



L n  C    T   n    t – 3/2017 

                                             62                                                                                                                                                  

 ho  ông  húng biết thì  ó phù hợp với lời dạy  ủ  Chú  trên đây 
không? 

Chúng t  nên hiểu rằng Giáo Hội  ủ  Chú  trên trần gi n này không 
phải là nơi qui tụ toàn  á  Thánh n m, nữ, tứ  những ngƣời không  òn 
tì vết nào đáng  hê trá h nữ . Trái lại, phải thành thật nhìn nhận rằng 
Giáo Hội  h  là  ộng đoàn những ngƣời muốn đƣợ  nên thánh và đƣợ  
 ứu rỗi và  òn đ ng trên tiến trình hoàn thiện để đạt mụ  đí h ấy. Do 
đó,  húng t  không nên hoảng hốt h y bất mãn khi thấy một số h y 
nhiều phần tử trong Giáo Hội  hƣ  tốt lành nhƣ t  mong muốn. Vậy t  
hãy nên kho n dung nhìn nhận sự kiện này nhƣ Chú  đã và đ ng kho n 
dung, nhân từ, nhẫn n   với những khiếm khuyết, lầm lỗi và  ả tội lỗi 
 ủ  mỗi ngƣời trong  húng t . Chắ   hắn Chú  không muốn  húng t  
ném đá bất  ứ  i  òn khuyết điểm và tội lỗi. Chú  mong muốn  húng t  
luôn  ố gắng thăng tiến và giúp ngƣời khá  nhận r  lầm lôĩ và sử  đổi 
để đƣợ  th  thứ và nên thánh. 

Vả lại, trong  húng t   ó  i dám tự nhận mình là ngƣời hoàn hảo 
 hƣ ? Nếu  hƣ , thì  húng t  nên kho n dung, nhẫn nại với những  i 
đ ng  òn khuyết điểm và b  t i tiếng, th y vì vô tình “ném đá” họ bằng 
những phản ứng nông nổi, thiếu suy nghĩ núp dƣới d nh nghĩ  muốn 
“lành mạnh hoá Giáo Hội”. 

Nhƣng nếu thấy  ó gƣơng xấu (s  nd ls)  ông kh i trong đời sống 
 ủ  một h y nhiều ngƣời trong Giáo hội đ   phƣơng, nếu  ó sự “lạm 
dụng Toà giảng” (pulpit) để  ông kí h  á nhân h y phổ biến những điều 
ngoài phạm vi  hi  sẻ lời Chú , hoặ  thâý những s i lệ h “f nt isie” 
(phóng túng) trong phụng vụ (thí dụ  ho giáo dân đứng qu nh bàn thờ 
để  ùng giơ t y trên lễ vật với  hủ tế và  ùng đọ   hung Lời truyền 
phép!, mời đôi tân hôn lên đồng tế qu nh bàn thờ s u khi  hứng hôn, 
rử  tội h y  hứng hôn tại tƣ gi , làm Lễ ngoài bãi biển h y nơi giải trí 
 ông  ộng v.v.) hoặ  trong  ung  á h hành xử  ủ  linh mụ , tu sĩ nào 
đó thì giáo dân  ó bổn phận trƣớ  tiên là phải   n đảm và thẳng thắn 
bày tỏ qu n tâm  ủ  mình  á h khôn ngo n, kính trọng và kín đáo với 
 á  đối tƣợng liên hệ để xin điều  h nh, th y đổi. Nếu phƣơng  á h này 
tỏ r  vô hiệu quả thì bƣớ  tiếp  ó thể làm là trình  ho Bề Trên liên hệ 
trong Giáo phận (Giám Mụ ) biết về mối qu n tâm  ủ  mình. Không  i 
 ấm giáo dân làm việ  này. Không phải vâng phụ  mà  âm nín, làm ngơ 
trƣớ  những sự kiện khá h qu n là “guơng xấu”, là s i trái,  ần đƣợ  
phê bình, sử   hữ . Ch  xin một điều là đừng bày tỏ qu n tâm  ủ  mình 
vì bự  tứ , vì bất mãn  á nhân nên  ông kh i  h  trí h, bêu xấu khiến 
phƣơng hại  ho uy tín  hung  ủ  Giáo Hội, là điều nên tránh mà thôi. 
Kết luận: 
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Giáo dân  ó v i trò và trá h nhiệm xây dựng Giáo Hội  ùng với hàng 
giáo sĩ. 

Giáo dân vâng phụ   á  v   hủ  hăn nhận lãnh năng quyền dạy dỗ, 
thánh hó  và   i tr  xuất phát từ Chú  Kitô-Giêsu qu  v   ại Diện duy 
nhất  ủ  Chú  trên trần thế là  ứ  Thánh Ch  xuống  á  giám mụ , linh 
mụ  hiệp thông và  ộng tá  với ngài trong Giáo hội. Nhƣ thế, vâng phụ  
 á   hủ  hăn liên hệ (linh mụ , giám mụ ) là vâng phụ   hính Chú  
Giêsu mà  á  ngài nhân d nh (in person  Christi) để giảng dạy, thánh 
hó  và   i tr . Sự vâng phụ  và kính trọng này không làm mất d nh dự, 
đ   v  và trá h nhiệm  ủ  giáo dân trong Giáo Hội, mà ngƣợ  lại  òn 
 hứng tỏ đứ  tin trƣởng thành và đúng đắn  ủ  ngƣời tín hữu Chú  Kitô 
nữ . Vì nhƣ lời Thánh Công  ồng V ti  nô II đã dạy, ngƣời Kitô hữu khi 
vâng phụ   á   hủ  hăn trong Giáo Hội “đã t eo    n  C    Kitô, 
Đấn  đã vân  lời c o đến c ết để mở đ ờn   ạn  p  c củ  sự 
tự do con cái T iên C    c o tất cả mọi n  ời” (LG.IV, 37). 

Cá  v   hủ  hăn đƣợ  kêu gọi không những “p ải n ìn n ận và 
nân  c o p ẩm  iá và trác  n iệm củ   iáo dân tron  Giáo  ội” 
mà c n “nên sẵn sàn  c ấp n ận n ữn  ý kiến k ôn n o n củ  
 ọ” đƣợ  trình bày nữ  (Ibid. IV,37). 

Nhƣng giáo dân  ũng phải kính trọng  á   hủ  hăn  ủ  mình ng y  ả 
khi phải trình bày với  á  ngài những ƣu tƣ xây dựng  ủ  mình về một 
vần đề nào  ó liên qu n đến lợi í h  hung  ủ  Giáo Hội,  ủ  giáo xứ h y 
Cộng đoàn. 

Tóm lại, phải  ó sự tƣơng kính giữ  mọi thành phần Dân Chú  trong 
Giáo Hội. Tôn trọng lẫn nh u vì v i trò và đ   v   ủ  mình  ho mụ  đí h 
xây dựng và phát triển Giáo Hội  ủ  Chú  là phƣơng tiện  ứu rỗi  ho 
mọi ngƣời, mọi dân tộ  ở mọi thời đại. 

Hàng Giáo phẩm, Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân đều  ó  hung một sứ 
mạng là hoạt động tí h  ự  để mở m ng Nƣớ  Chú  trên trần thế hầu 
 ho nhiều ngƣời đƣợ  hƣởng Ơn Cứu độ  ủ  Chú  Kitô. Tất  ả đều  ó 
 hung một khát vọng là đƣợ  nên thánh nhƣ Ch  trên trời là  ấng  hí 
Thánh, mặ  dù khá  nh u về đ   v  và phƣơng thứ  thi hành sứ mạng 
 uả mình trong Giáo Hội. Sự khá  biệt này không làm thƣơng tổn đến 
đ   v   ủ  một thành phần nào trong Giáo Hội mà  h  nói lên tính đ  
dạng  ủ  ơn gọi phụ  vụ mà thôi. Ƣớ  mong mọi ngƣời ý thứ  điều 
qu n trọng này đặ  biết trong Năm  ứ  Tin để  ó thái độ sống thí h 
hợp hầu tránh gƣơng xấu về nguy  ơ tr nh  hấp quyền bính trong Giáo 
Hội. 
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 Lá Thƣ Linh Hƣớng 

     Sứ điệp mù  Ch y 2017  ủ   TC Ph nxi ô 

 Sống Lời Chú  

 Học Hỏi Lin  Đạo 

     Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thƣơng (Bài 15) 

 Tin tứ  & Sinh hoạt 

 DIỄN  ÀN    

     Sống thánh thiện mù  Ch y 

     H i  á h nhìn và h i lối sống 

     Thánh Giuse, gƣơng mẫu  ho ngƣời gi  trƣởng 

     Gi  trƣởng 

     Giuse, bá  thợ mộ  trở thành v  Thánh Cả 

     Những năm Dậu trong l  h sử GH Công Giáo VN 

     Trân quý điều bình thƣờng 

     Ngƣời phụ nữ trong Giáo hội 

     Phong trào LCTX và lòng đạo đứ  bình dân (tt) 

 Giáo dục Kitô giáo  

     Sống tình thƣơng trong đời sống hôn nhân (tt) 

 Giải đáp thắ  mắ  

      Giáo dân  ó bổn phận và trách nhiệm gì trong GH (hết) 
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