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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 

  

Lm Ernest N uyễn Văn H ởn  

 

Hiện t ợn  c ạy đến LCT  

Không ai trong chúng t   ó thể 
phủ nhận sự lớn mạnh  ủ  Phong 
trào Lòng Chú  thƣơng xót (LCTX), 
phong trào đƣợ  rất nhiều ngƣời 
th m gi .  ặ  biệt tại Việt N m, mỗi 
giáo xứ thƣờng  ó những nhóm ít 
nhiều, tụ tập nh u hằng ngày 
để đọ  kinh LCTX. 

 iều  i  ũng thấy là mọi ngƣời  húng t  đều  ần đến LCTX. Chữ 
 húng t  ở đây hiểu là mọi thành phần trong Giáo hội,  ho dù là 
giáo sĩ h y giáo dân,  ho dù là  GH, Giám mụ , linh mụ , tu sĩ h y 
giáo dân mọi ngƣời  húng t  đều  ần đến LCTX.  ó là một sự thật 
mà tất  ả  húng t  đều biết, đều  ố gắng sống sự thật ấy. Tuy vậy 
hiện n y khi đến với LCTX,  húng t  thấy ngƣời t   ó thể đi theo 
nhiều hƣớng khá  nh u. 

Nhóm thứ nhất, phổ thông hơn, thƣờng tụ nh u để đọ  kinh 
LCTX. Tự bản  hất, nội dung  ủ  kinh giúp  húng t   ầu nguyện 
cho chính chúng t ,  ho ơn  ứu rỗi  ủ   húng t  và toàn thế 
giới. Nội dung  ủ  kinh giúp  húng t  thoát r  khỏi sự  hật hẹp  ủ  
í h kỷ, nghĩ  là thoát r  khỏi việ   hỉ lo  ho riêng mình,  ho bản 
thân mình. Nội dung kinh rất dễ hiểu, dễ đi vào trong lòng ngƣời, 
nên việ  phổ biến kinh này khá nh nh và rộng khắp và đôi khi 
trong buổi  ầu nguyện với  ứ  Mẹ,  húng t   ũng đọ  kinh LCTX 
kết hợp với lần  huỗi Mân  ôi. Chúng t  nhờ  ứ  Mẹ để đến với 
Chú ,  húng t  thi hành Ý Chú  nhƣ  ứ  Mẹ. 

Nhóm tiếp theo là  húng t   hạy đến LCTX để xin  hữ  bệnh. 
Nhiều ngƣời  hạy đến LCTX khi gi  đình  ó ngƣời bị bệnh. Có 
những ngƣời  hạy đến  á  phƣơng tiện y tế,  á  nhà thƣơng,  á  
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nơi thờ tự bên Công giáo và  á  tôn giáo khá ,  ũng  ó khi  hạy 
đến bù  ngải, đồng bóng để xin  hữ  lành… nhƣng  ũng không 
khỏi. Cuối  ùng họ tìm đến LCTX để xin  hữ  lành. Ngƣời Việt N m 
thƣờng h y nói vái tứ phƣơng hy vọng tìm một phƣơng  hữ  lành. 
Phƣơng đó là gì, là  i  ũng đƣợ .  

Chúng ta còn thấy  ó những ngƣời luôn  ầu nguyện LCTX nhƣng 
vẫn luôn xin Chú   ho gặp thầy gặp thuố  và nhờ đó đƣợ   hữ  
lành sau khi đã tí h tìm kiếm  á  phƣơng tiện y tế, kể  ả lá  ây để 
 hữ  bệnh.  ồng thời  húng t   ũng thấy  ó những ngƣời khi bị 
bệnh thì không  hạy đến  á  phƣơng tiện y tế nhƣng  hỉ trông  ậy 
vào LCTX để đƣợ   hữ  lành. Họ xin ngƣời nầy ngƣời ki , cha này 
 h  ki  đặt t y,  ầu nguyện để xin Chú   hữ  lành. 

Thế nhƣng  ũng  ó ngƣời  hạy đến LCTX để xin ơn th  tội.  ôi 
khi họ đã sống trong tội lỗi, đã làm quá nhiều điều gi n á , gây hại 
 ho ngƣời khá , đôi khi họ sống trong nhiều năm mà lƣơng tâm 
không bình  n khi đã phạm một tội mà giờ đây không gì sử   hữ  
đƣợ . Tội và vết tí h  ủ  tội đè nặng trên ngƣời ấy.  ôi khi ngƣời 
ấy rất vui mừng khi  hạy đến LCTX và vui vì đƣợ  đọ  kinh hằng 
ngày và  hỉ mong  ó vậy. Nếu  i  ó hỏi, những ngƣời nầy trả 
lời là vì  uộ  sống phạm nhiều tội lỗi nên đọ  kinh để xin Chú  thứ 
tha. Có ngƣời vì sợ tội nên xƣng tội thƣờng xuyên vài b  ngày một 
lần. Tin vào ơn th  thứ  ủ  Chú , những ngƣời này  hạy liên tụ  
đến tò  giải tội để xin ơn th  thứ. 

Cũng  ó khi chúng ta  hạy đến LCTX vì gi  đình gặp nhiều trắ  
trở: vợ  hồng  on  ái không hò  thuận,  ông việ  làm ăn không 
thuận lợi, muốn việ  mu  bán nhà  ử  đƣợ  êm xuôi… Nói chung 
 húng t   hạy đến LCTX để mong Chú  Thƣơng Xót  húng t , 
thƣơng xót bằng việ   hữ  lành phần hồn và phần xá . 

L n  C    T   n    t đ ợc diễn tả qu  Đức Kitô 

Thự  r  không  ó gì s i lầm khi  húng t   hạy đến Chú  để xin 
Chú   hữ  lành hồn xá . Chính Giáo hội  ũng dạy thế. Trong thông 
điệp Dives in Miseri ordi  (THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG XÓT 
THƢƠNG),  ỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II (NGÀY 30 THÁNG 
10 NĂM 1980) đã viết: 

Tại N z ret, trƣớ  những ngƣời đồng hƣơng,  ứ  Kitô viện dẫn 
lời tiên tri Is i : ―Thần Khí Chú  ngự trên tôi, vì Chú  đã xứ  dầu 
tấn phong tôi, để tôi lo n báo Tin Mừng  ho kẻ nghèo hèn. Ngƣời 
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đã s i tôi đi  ông bố  ho kẻ bị gi m  ầm biết họ đƣợ  th ,  ho 
ngƣời mù biết họ đƣợ  sáng mắt, trả lại tự do  ho ngƣời bị áp bứ , 
 ông bố một năm hồng ân  ủ  Chú ‖ (Lc 4,18-19). 

Theo Thánh Lu  ,  á   âu trên là tuyên ngôn  ứu thế đầu tiên 
 ủ   ứ  Kitô, nó sẽ đƣợ  nối tiếp bằng những việ  làm và lời nói 
mà Tin Mừng  ho  húng t  biết. Bằng những việ  làm và lời nói 
này,  ứ  Kitô làm  ho Chú  Ch  hiện diện giữ  loài ngƣời.  iều rất 
ý nghĩ  là loài ngƣời ở đây trƣớ  hết lại là những ngƣời nghèo khó, 
không  ông ăn việ  làm, những ngƣời bị tƣớ  đoạt tự do, những 
ngƣời đui mù không thấy đƣợ  vẻ đẹp  ủ  vũ trụ, những ngƣời 
đ ng sống với tâm hồn t n nát, những ngƣời đ u khổ vì bất  ông 
xã hội, và s u  ùng là những ngƣời tội lỗi. Chính vì đặ  biệt đối với 
những ngƣời nhƣ thế mà  ấng Cứu thế trở nên một dấu  hỉ rất rõ 
ràng  ho sự kiện Thiên Chú  là tình thƣơng, Ngƣời trở nên dấu  hỉ 
 ủ  Chú  Ch . Trong dấu  hỉ hữu hình này,  on ngƣời ở thời đại 
 húng t ,  ũng nhƣ  on ngƣời thời đó, đều  ó thể thấy Chú  Ch . 

 iều đó  ó ý nghĩ  là, khi những sứ giả đƣợ  Gio n Tẩy Giả phái 
đến gặp Chú  Giêsu để hỏi Ngƣời: ―Thầy  ó thật là  ấng phải đến 
không, h y là  húng tôi  òn phải đợi  i khá ?‖ (Lc 7, 19). 

 ứ  Giêsu lại viện dẫn  hứng từ mà Ngƣời đã dùng để bắt đầu 
 ông việ  giảng dạy  ủ  mình ở N z ret để trả lời họ: ―Cá   nh  ứ 
về thuật lại  ho ông Gio n những điều mắt thấy t i nghe: ngƣời mù 
đƣợ  thấy, kẻ què đƣợ  đi, ngƣời  ùi đƣợ  sạ h, kẻ điế  đƣợ  
nghe, ngƣời  hết  hỗi dậy, kẻ nghèo đƣợ  nghe Tin Mừng‖. Và sau 
đó Ngƣời kết luận: ―Và phú  th y ngƣời nào không vấp ngã vì tôi!‖. 

Một  á h đặ  biệt bằng lối sống và những hành động  ủ  mình, 
Chú  Giêsu đã mạ  khải tình thƣơng hiện diện nhƣ thế trong thế 
giới  húng t  sống, tình thƣơng tí h  ự , tình thƣơng đƣợ  gởi đến 
 ho  on ngƣời, tình thƣơng đó b o gồm tất  ả những gì làm thành 
nhân tính  ủ   on ngƣời. Tình thƣơng này  àng nổi bật hơn  ả khi 
tiếp xú  với đ u khổ, với bất  ông, với nghèo khó, khi tiếp xú  với 
tất  ả ―thân phận  on ngƣời‖ trong lị h sử. Cá h này hay cách 
khá , thân phận đó biểu lộ tính  hất hữu hạn và mong m nh  ủ  
 on ngƣời,  ả về thể xá  lẫn tinh thần. Do đó, theo ngôn ngữ 
Thánh Kinh,  á   á h thứ  và những lãnh vự  nào tình thƣơng 
đƣợ  biểu lộ, đƣợ  gọi là ―lòng thƣơng xót‖.‖ 

(Còn tiếp 1 kỳ) 
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CHÖA NHẬT 4 PHỤC SINH, NĂM A 

 

   Chúng t  nên biết 
rằng ở xứ P lestin , 
ngƣời t  nuôi  hiên 
rất đông. B n đêm, 
 á  mụ  tử dẫn  á  
đàn  hiên  ủ  mình 
vào một  ái  huồng 
 hung ở giữ  đồng  ỏ 
và chia phiên nhau 
  nh gá  ở ng y  ử  
r  vào.  ến sáng, 
từng mụ  tử qu   ử  
để vào  huồng và gọi 
tên các con chiên 
trong đàn mình. 
Chúng đã quen tiếng 
mụ  tử nên đi theo r  
khỏi  huồng đến những đồng 
 ỏ. Những tên trộm  ƣớp không 
dám qu   ử  vì sợ đụng ngƣời 
  nh gá  nên phải trèo rào mà 
vào. Nhƣng dù vậy,  hiên  ũng 
không đến gần bọn họ vì  húng 
lạ họ. Nếu họ  ó đƣ  đƣợ   on 
 hiên nào r  khỏi  huồng thì 
 ũng không phải để nuôi dƣỡng 
nhƣng để giết ăn thịt. 

   Qu  những  âu này,  ứ  
Giêsu muốn so sánh Ngài với 

 á  nhà lãnh đạo 
tôn giáo Do Thái 
thời đó: họ không 
phải là mụ  tử thật 
nhƣng là những 
tên trộm  ƣớp leo 
rào vào  huồng, họ 
không  hăm só  
 ho  hiên nhƣng 
 hỉ làm hại  hiên; 
 hính  ứ  Giêsu 
mới là mụ  tử thật 
và là  ử   huồng 
chiên. 

1. Đừn  lầm 
t ởn   

  Mặ  dù  on ngƣời 
 i  ũng muốn đƣợ  độ  lập, thế 
nhƣng trong thâm tâm sâu xa ai 
 ũng  ó nhu  ầu  ần đƣợ  dẫn 
dắt đến hạnh phú , đến một 
 uộ  sống tròn đầy. Nhƣ thế  i 
 ũng là  on  hiên và  ần mụ  
tử. Vấn đề là  họn  i làm mụ  
tử  ho mình thôi. 

- Những kẻ dẫn mình tới những 
 ánh đồng ho ng, những khu 
rừng rậm đầy thú dữ ( uộ  
sống buông thả, những ý hệ 
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lệ h lạ , những  á h sống thời 
tr ng, hƣởng thụ v.v.) thự  r  
 hỉ là những tên trộm  ƣớp làm 
hại  on  hiên. 

- Mụ  tử thật phải dẫn  on 
 hiên tới nơi nào  ó suối nƣớ , 
bóng mát,  ỏ non nuôi dƣỡng 
 uộ  sống  ủ   hiên; phải  ự  
nhọ  tìm dẫn về những  on 
 hiên đi lạ ; phải gi n l o  hiến 
đấu với sói dữ và kẻ  ƣớp. Mụ  
tử nhƣ thế  hỉ  ó thể là  ứ  
Giêsu mà thôi. 

   Nghĩ  là  ó h i lầm tƣởng t i 
hại: 1/ Tƣởng mình là  on  hiên 
độ  lập không  ần  i dẫn dắt; 
2/ Tƣởng đi theo những "mụ  
tử" dễ dãi là đời mình sẽ sung 
sƣớng. 

2. Liên  ệ  iữ  Đức Giêsu và 
c iên củ  N ài  

   Chú  biết rõ từng ngƣời  ủ  
mình, từng ngƣời một. Ngài 
không đẩy họ đi trƣớ  mình, 
nhƣng Ngài đi trƣớ  họ, dẫn 
đƣờng  ho họ, nói với từng 
ngƣời, thu hút họ hơn là hƣớng 
dẫn họ.  

   Tuy nhiên, sói không ngừng 
lảng vảng qu nh đoàn  hiên, 
rình bắt những  on  hiên bất 
 ẩn x  đàn. Vị mụ  tử đí h thự  
sẵn sàng đƣơng đầu với sói vì 
mỗi  on  hiên đều quý giá vô 
ngần. Ngài sẵn sàng hy sinh 
mạng sống vì  hiên. 

   Mối tƣơng gi o giữ  họ hệt 
nhƣ giữ  Chú  Ch  và Chú  
Con. Mối tƣơng gi o ấy dự  
trên sự hiểu biết riêng tƣ về 
nh u, nghĩ  là trên tình yêu. 
Ch  biết Con sẵn sàng tự hiến 
trọn vẹn  ho những ngƣời bƣớ  
theo và sẽ bƣớ  theo mình (J. 
Potin, " ứ  Giêsu lị h sử đí h 
thự ", trí h dị h trong Fi hes 
domini  les, năm A, tr ng 138). 

3. K ôn  c n là con số vô 
d n  nữ  

   Con ngƣời thời n y rất ghét 
phải sống nhƣ một  on ngƣời 
vô d nh giữ  một đám đông, 
nhƣ một  on số âm thầm giữ  
lòng tập thể. Mỗi ngƣời nhƣ 
một bộ phận nhỏ trong guồng 
máy khổng lồ, âm thầm và  ô 
đơn làm  ho xong phần việ   ủ  
mình. Tại s o  ó những ngƣời 
 ố tình  ó những hành vi 
nghênh ng ng, ăn mặ  lố lăng, 
nếp sống lập dị…? Vì đó là  á h 
để  ho ngƣời khá   hú ý tới họ. 

    ứ  Giêsu đối với  húng t  thì 
khá  hẳn. Ngài không vơ đũ   ả 
nắm  oi hết mọi ngƣời y nhƣ 
nh u. Trái lại Ngài biết rõ từng 
ngƣời một với  á tính riêng, 
hoàn  ảnh riêng,  hỗ mạnh  hỗ 
yếu riêng. Nhất là Ngài yêu 
thƣơng mỗi ngƣời một  á h 
riêng. "T  biết  hiên T  và  hiên 
T  biết T , nhƣ Chú  Ch  biết 
T  và T  biết Chú  Ch ". 
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CHÖA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM A 

 
   Bài Tin Mừng kêu 
gọi tín hữu đi theo 
 ứ  Giêsu, họ  với 
Ngài và sống với Ngài, 
bởi vì Ngài là  ƣờng, 
Sự Thật và Sự Sống: 

-  ứ  Giêsu là  ƣờng 
vì Ngài dẫn tín hữu 
đến với Chú  Ch , 
nguồn hạnh phú  đí h 
thự . 

-  ứ  Giêsu là Sự Thật 
vì Ngài phát xuất từ 
Chú  Ch  là nguồn 
 hân lý, và Ngài dạy 
 ho  húng t  biết Chú  Ch . 

-  ứ  Giêsu là Sự Sống vì "sự 
sống đí h thật là nhận biết 
Chú  Ch  và  ấng Ngài s i 
đến" (G  17, 3). 

1. Giáo Hội vừa thánh thiện 
vừa tội lỗi 

   Bài đọ  thứ h i (thƣ Phêrô) 
trình bày vẻ thánh thiện  ủ  
Giáo Hội: Giáo Hội là "giống nòi 
đƣợ  tuyển  họn, là hoàng gi  
 huyên lo tế tự, là dân thánh, 
dân riêng  ủ  Thiên Chú ". Vì 
thế tín hữu hãy "để Thiên Chú  
dùng nhƣ những viên đá sống 
động xây nên ngôi đền thờ  ủ  
Thánh Thần… dâng những  ủ  
lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên 
Chú …" 

   Nhƣng bài đọ  1 
(sá h Công vụ)  ho 
thấy trong  ộng đoàn 
Giáo Hội vẫn  ó bất 
công, sinh ra tranh 
 hấp và kêu   . 
Thành thử "ngôi đền 
thờ  ủ  Thánh Thần" 
cũng khó mà xây 
dựng, những "viên đá 
sống động" khó mà 
ăn khớp với nh u, và 
"những  ủ  lễ thiêng 
liêng" khó mà đẹp 
lòng Thiên Chúa. 

   Tuy nhiên, bài Tin Mừng 
khuyến khí h  húng t  hãy  n 
tâm,  ứ vững tin và trung thành 
đi theo  ứ  Giêsu thì mọi sự sẽ 
ổn, bởi vì Ngài là  ƣờng, là Sự 
Thật và là Sự Sống. 

2. Xao xuyến 

   Có biết b o điều làm  ho  on 
ngƣời x o xuyến: bệnh tật, 
khủng hoảng kinh tế, x   á h 
ngƣời thân v.v. 

    ứ  Giêsu biết tất  ả những 
điều đó, nhƣng Ngài vẫn 
khuyên "Lòng  húng  on đừng 
x o xuyến", vì Ngài nhìn mọi sự 
từ trên   o. Từ   o nhìn xuống, 
 ái nhìn  ủ  Ngài b o quát hơn 
và thấy trọn vẹn hơn: Ngài 
không  hỉ thấy hiện tại đ ng bế 
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tắ  mà  òn thấy tƣơng l i xán 
lạn. Nhờ  ái nhìn ấy nên mặ  dù 
trong Vƣờn Cây Dầu, Ngài thấy 
hình nhƣ đ ng đứng trƣớ  ngõ 
bí nhƣng Ngài vẫn tiến bƣớ  
nên  uối  ùng đã đến ánh sáng 
phụ  sinh. 

   Bởi thế, Ngài kêu gọi  húng 
ta: "Anh em đừng x o xuyến. 
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin 
vào Thầy". 

   Nếu tin thì không  òn x o 
xuyến nữ . 

3. Chia sẻ công việc trong 
Giáo Hội  

   Những  ông việ  trong Giáo 
Hội rất là nhiều, nhƣng số Giám 
mụ  và Linh mụ  lại quá thiếu. 
Nhìn trong phạm vi một giáo xứ 
 ũng thế: giáo dân thì đông 
nhƣng những ngƣời lo việ  thì 
ít. Chỉ  ó  h  xứ, vài tu sĩ và 
một ít thành viên Hội đồng giáo 
xứ. Khủng hoảng? 

 Nhƣng  ơn khủng hoảng này 
đã  ó ng y từ hồi Giáo Hội sơ 
kh i. Và Giáo Hội sơ kh i đã giải 
quyết một  á h khéo léo bằng 
 á h  hi  sẻ trá h nhiệm:  á  
tông đồ  huyên lo r o giảng Lời 
Chú ,  á  phó tế lo  ho đời 
sống. Có lẽ từ kinh nghiệm này 
mà Thánh Phêrô đã đề r  
nguyên tắ  mọi ngƣời th m gi  
vào việ   hung  ủ  Giáo Hội: 
"Anh em hãy để Thiên Chú  
dùng  nh em nhƣ những viên 

đá sống động xây nên ngôi đền 
thờ Thánh Thần". Mỗi ngƣời 
đều là một viên đá. Ngƣời thì 
xây nền, ngƣời thì xây tƣờng, 
ngƣời khá  xây  ổng v.v. 

   Thự  r , một  ộng đoàn mà 
sinh động thì tất nhiên phát 
sinh thêm những  ông việ . Và 
nếu  á  thành viên  ủ   ộng 
đoàn thiết th  với sứ  sống  ủ  
 ộng đoàn thì sẽ biết  á h thu 
xếp để  hu toàn mọi  ông việ  
theo hƣớng  ùng nh u  hi  sẻ 
trách nhiệm. Và đƣợ  nhƣ thế 
thì  hắ   hắn "số  á  môn đệ sẽ 
ngày  àng thêm đông". 

 Chuyện minh họ : Sự sống mới 

   Một bà đạo đứ  áy náy vì một 
vài tật xấu bà đã  ố gắng hết 
sứ  mà vẫn không  hừ  đƣợ . 
B n đến th n thở với  h  linh 
hƣớng. Ngài nói: "Con  ó để ý 
thấy không, vào mù  đông, lá 
sồi rụng nhiều, nhƣng vẫn  òn 
vài  hiế . Gió đông thổi mạnh 
 ũng không làm  húng rụng 
xuống. Nhƣng khi mù  xuân 
đến,  húng tự động rụng 
nhƣờng  hỗ  ho lá non mẩy lộ . 
Vậy  ái gì làm  ho  húng rơi 
rụng? Thƣ  đó là sự sống mới 
lƣu  huyển trong thân  ây. Với 
 húng t   ũng vậy, khi sự sống 
mới  ủ  đứ  Kitô nẩy nở trong 
đời sống, t  sẽ m u thăng tiến 
trên đƣờng đạo đứ ". 
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CHÖA NHẬT 6 PHỤC SINH, NĂM A 

 

   Trƣớ  khi đi vào 
 uộ   hịu nạn  hịu 
 hết,  ứ  Giêsu 
 n ủi  á  môn đệ. 
Ngài sẽ không bỏ 
 á  ông bơ vơ nhƣ 
những đứ   on 
mồ  ôi, nhƣng 
Ngài sẽ b n  ho 
họ một  ấng phù 
trợ khá  đến ở với 
họ luôn mãi, đó là 
Chú  Thánh Thần. 

1. Đức tin luôn 
bị xử án 

   Bài đọ  2 hôm 
n y trí h từ thƣ 
thứ nhất  ủ  
Thánh Phêrô gởi 
 á  tín hữu để  n ủi và khuyến 
khí h họ giữ vững đứ  tin trong 
hoàn  ảnh bị nghi kỵ, thù ghét 
và bá h hại. Tại s o hôm n y 
Giáo Hội muốn  ho  húng t  
nghe lại đoạn thƣ ấy? 

   Thƣ  vì sự bá h hại, dƣới 
hình thứ  này h y hình thứ  
khá , là điều tín hữu không thể 
tránh nếu họ thự  sự sống Tin 
Mừng. T   òn  ó thể nói:  hịu 
bá h hại là một thành phần  ủ  
việ  sống đứ  tin. Lị h sử đã 
 ho thấy rằng khi Giáo Hội gặp 

bá h hại thì đứ  
tin  ủ  tín hữu 
mạnh thêm;  òn 
khi Giáo Hội bình 
 n thì đứ  tin yếu 
đi.  

   Bởi thế, trƣớ  
tiên là  ứ  Giêsu, 
và kế đó là Thánh 
Phêrô trong đoạn 
thƣ hôm n y, 
không coi bách 
hại là một t i 
họ , nhƣng trái 
lại là một mối 
phúc: "Phúc cho 
anh em khi vì 
Con Ngƣời mà bị 
ngƣời t  oán 

ghét, kh i trừ, sỉ vả và bị xoá 
tên nhƣ đồ xấu x . Ngày đó 
 nh em hãy vui mừng nhảy 
mú , vì này đây phần thƣởng 
dành  ho  nh em ở trên trời 
thật lớn l o. Bởi lẽ  á  ngôn sứ 
 ũng đã từng bị  h  ông họ đối 
xử nhƣ thế" (Lc 6, 22-23). 

    ứ  tin luôn bị xét xử! Vì thế, 
khi đứng trƣớ  tò  án  ủ  dƣ 
luận, trƣớ  sự  hỉ trí h  ủ  
những ngƣời  hung quanh, 
ngƣời tín hữu đừng buồn và 
đừng sợ, nhƣng hãy  oi đây là 
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dịp tốt để làm  hứng về niềm 
hy vọng sống động  ủ  mình. 

   Nhƣng để  ó thể bình thản 
và lạ  qu n nhƣ thế,  húng t  
hãy nhớ lời  ứ  Giêsu nói hôm 
nay: "Thầy không để  nh em 
mồ  ôi đâu… Thầy sẽ xin Chú  
Ch  và Ngài sẽ b n  ho  nh em 
một  ấng Bào  hữ  khá  đến 
với  nh em luôn mãi… Ngài ở 
lại với  nh em và trong  nh 
em". 

2. C    T án  T ần  i p t  
trở t àn  Kitô  ữu 

   Ngày xƣ  khi  á  tín hữu bị 
bá h hại ở Giêrus lem phải 
trốn s ng Antiôkhi , họ bị dân 
 húng miền này mỉ  m i gọi họ 
là "Kitô hữu", ngụ ý đó là 
những kẻ khờ dại sống theo 
giáo lý  ủ  một tên Giêsu nào 
đó xƣng mình là Kitô. Nhƣng 
không ngờ  ái tên "Kitô hữu" 
ấy lại diễn đạt rất đúng tính 
 á h  ủ  ngƣời tín hữu.  úng 
vậy, tín hữu  ủ   ứ  Giêsu là 
ngƣời muốn bắt  hƣớ   ứ  
Kitô đến nỗi trở thành một Kitô 
khác. 

   Nhƣng làm thế nào để đƣợ  
nhƣ vậy? Thƣ  nhờ Chú  
Thánh Thần: 

   - Chú  Thánh Thần là  ấng 
soi sáng, giúp ta ngày càng 

hiểu rõ  ứ  Kitô và những lời 
dạy  ủ  Ngài hơn. 

   - Chúa Thánh Thần là  ấng 
Phù trợ: Ngài b n sứ  mạnh 
giúp  húng t  sống. Sống một 
 á h phi thƣờng trong  uộ  đời 
bình thƣờng; sống bình thản và 
lạ  qu n trong những lú  khó 
khăn; sống quảng đại đ ng khi 
vá  thập giá… 

   - Chú  Thánh Thần  òn là 
nguồn tình yêu. Nhờ tình yêu 
mà Chú  Thánh Thần đổ tràn 
vào lòng  húng t ,  uộ  sống 
 húng t  luôn là một màu 
hồng,  ho dù khi thất bại, khi bị 
phụ bạ  vô ơn, khi  hịu đựng 
những tấn  ông  ủ  kẻ đố kị… 
giống nhƣ  ứ  Kitô ngày xƣ  
trong  uộ   hịu nạn. 

3. Tìn  yêu t ể  iện bằng 
 àn  độn  

   Yêu không  hỉ là  ảm xú  mà 
 òn là sống,  ho nên yêu thì tất 
nhiên thể hiện r  bằng hành 
động: hành động trƣớ  mặt 
ngƣời mình yêu để ngƣời ấy vui 
lòng; và hành động theo ý 
ngƣời mình yêu ng y  ả khi 
ngƣời ấy không  ó mặt. 

   Bởi thế  ứ  Giêsu nói với  á  
môn đệ: "Nếu  nh em yêu mến 
Thầy,  nh em sẽ giữ  á  giới 
răn  ủ  Thầy". 
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CHÖA NHẬT LỄ CHÖA THĂNG THIÊN 

1. T ăn  t iên n  n  k ôn  
p ải là lên trời! 

    ứ  Giêsu "thăng thiên". Xét 
theo nghĩ   hữ, thì "thăng thiên" 
 hính là "lên trời". Thế nhƣng tại 
s o Ngài lại nói rằng "Thầy sẽ ở 
cùng anh em mọi ngày  ho đến 
tận thế"? Nói vậy nghĩ  là Chú  
vẫn  òn ở với  húng t   hứ đâu 
 ó "lên trời"! 

   Phải lƣu ý đến  á h viết  ủ  
tá  giả Mátthêu. Ngài đã dùng 
từ không theo sát nghĩ  đen, 
nhƣng theo nghĩ  mà ngƣời 
bình dân quen hiểu. Theo đó, 
 ái gì   o thì gọi là "trời",  ái gì 
thấp thì gọi là "đất", tình trạng 
tiến khá hơn thì nói là "lên", lùi 
tệ hơn thì nói là "xuống". Nhƣ 
thế, "thăng thiên" h y "lên trời" 
không  hỉ một  huyển động 
trong không gian, mà  hỉ một 
tình trạng tốt hơn trƣớ . Ngày 
xƣ ,  ứ  Giêsu nhập thế thì 
đƣợ  diễn tả là "giáng trần" h y 
"xuống đất". Hôm n y Ngài trở 
về tình trạng vinh qu ng với 
Chú  Ch  thì diễn tả là "lên 
trời". Bởi vì  ứ  Giêsu  hỉ th y 
đổi tình trạng thôi  ho nên dù 
bây giờ Ngài vinh qu ng, nhƣng 
Ngài vẫn ở  ùng  húng t  mọi 
ngày  ho đến tận thế,  hứ 
không phải Ngài lên "ở trên trời" 
và để  húng t  phải mồ  ôi "ở 
dƣới đất". 

   Lễ Thăng thiên đánh dấu sự 
th y đổi tình trạng  ủ   ứ  
Giêsu. Hình dung  ứ  Giêsu 
đ ng b y lên giữ   á  tầng mây, 
h y đ ng ngồi bên phải Chú  
Ch   hỉ là những  á h tƣởng 
tƣợng. Những hình ảnh tƣởng 
tƣợng này  ó  ụ thể đối với đầu 
ó  bình dân đấy, nhƣng gây t i 
hại là khiến ngƣời t  nghĩ rằng 
 ứ  Giêsu đã x   á h loài ngƣời. 

   Chúng t  phải đi x  hơn 
những hình ảnh tƣởng tƣợng ki  
để đạt đến ý nghĩ  đí h thự  
 ủ  việ  thăng thiên: đó là  ứ  
Giêsu đã lấy lại vinh qu ng, Ngài 
vẫn  òn ở bên  ạnh  húng t  
luôn mãi, và nhờ vinh qu ng, 
Ngài sẽ hỗ trợ đắ  lự   ho 
chúng ta. 

   Nhƣ thế, Lễ thăng thiên không 
làm  ho  húng t   ứ đăm đăm 
nhìn trời với lòng bùi ngùi luyến 
tiế , nhƣng khuyến khí h  húng 
t  qu y về  uộ  sống để  hu 
toàn sứ mạng lo n báo Tin 
Mừng  ho khắp thế giới, với lòng 
đầy hăng hái vì biết  ứ  Giêsu 
vinh qu ng lú  nào  ũng hỗ trợ 
chúng ta. 

   2. Lễ t ăn  t iên đán  dấu 
một b ớc n oặc 

   Lễ Thăng thiên đánh dấu sự 
th y đổi tình trạng  ủ   ứ  
Giêsu. Lễ này  òn đánh dấu một 
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bƣớ  ngoặ  trong việ  lo n Tin 
Mừng: Trƣớ  đây, lo n Tin 
Mừng  hủ yếu là việ   ủ   ứ  
Giêsu,  á  môn đệ theo Ngài để 
tập sự. Từ n y, lo n Tin Mừng là 
sứ mạng  ủ   á  môn đệ, với sự 
hỗ trợ đắ  lự   ủ   ứ  Giêsu 
vinh qu ng. Bởi đó, sá h Công 
vụ ghi lời  ứ  Giêsu  ăn dặn: 
"Anh em sẽ làm  hứng  ho Thầy 
tại Giêrus lem, trong khắp  á  
miền Giuđê, S m ri  và  ho đến 
tận  ùng trái đất"; sách Tin 
Mừng Mátthêu  ũng ghi lời Chú  
bảo: "Anh em hãy đi đến với 
muôn dân, làm phép rử   ho họ 
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con 
và Chú  Thánh Thần… để muôn 
dân trở thành môn đệ  ủ  
Thầy". 

   3. Sự  iện diện  ằn  cửu 

   Tin Mừng hôm n y thuật lại 
 uộ  họp mặt lần  hót  ủ   ấng 
phụ  sinh với  á  môn đệ ở trần 
thế.  ây là  uộ  gặp gỡ thân 
mật nhƣng mở r  những viễn 
tƣợng vô  ùng rộng lớn… Ng y 
trong giờ phút  hi  t y đã bắt 
đầu một sự hiện diện mới, sự 
hiện diện hằng  ửu  ủ   ấng 
Phụ  sinh: "Thầy ở với  húng 
con hằng ngày  ho đến tận thế". 

   Chú  r  đi nhƣng Ngài không 
trở thành " ố nhân", ngƣời xƣ , 
ngƣời  ủ  quá vãng. Ngài không 
để  húng t   ôi  út. Ngài vẫn 
hiện diện (tuy  á h hiện diện  ó 

khá ), bởi vì Ngài là Emm nuel, 
Thiên Chú  ở  ùng  húng t .  ã 
qu  rồi  ái thời Ngài hiện diện 
hữu hình. Bây giờ đến thời  ủ  
lòng tin,  ủ  sự tập luyện. 
Chúng t  tập nhận r  Chú  
trong  nh em t , trong  á  biến 
 ố đời thƣờng. 

   Ngài vắng mặt, nhƣng vẫn 
tiếp tụ  hiện diện qua Chúa 
Thánh Thần,  ấng An ủi: "Thầy 
r  đi là tốt  ho  nh em, bởi nếu 
Thầy không r  đi thì  ấng An ủi 
sẽ không đến". 

   Chú   òn hiện diện với  húng 
t  trong bí tí h bẻ bánh, nhƣ 
ngày xƣ  Ngài hiện diện giữ  
h i môn đồ ở làng Emm u. 

   Chú   òn hiện diện trong  á  
 ộng đoàn, "nơi  ó h i b  ngƣời 
họp mặt  ầu nguyện". Chú  hiện 
diện ở bất  ứ nơi nào  ó  hi  sẻ, 
bất  ứ nơi nào ngƣời t  thƣơng 
mến giúp đỡ nh u. Chú  hiện 
diện tại bất  ứ nơi nào  on 
ngƣời đƣợ  giải phóng khỏi bất 
 ông, khỏi bạo lự , khỏi nghèo 
đói. 

   Trong  uộ   hi  t y, Chú  đã 
trao cho các môn đệ sứ mệnh 
làm l n truyền sự hiện diện  ủ  
Ngài nơi tất  ả  á  dân tộ . Sự 
hiện diện đƣợ  thể hiện khi t  
tuân giữ giới luật yêu thƣơng, 
mệnh lệnh tình yêu: "Các con 
hãy yêu nh u, nhƣ Thầy yêu 
thƣơng  á   on". 
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HOC HỎI LINH ĐẠO

Bài 17

 
 

Lm Giuse Tạ Huy Hoàng 

Dẫn vào... 

Tiếp tụ  trong tâm tình  ủ  Thƣ Mụ  vụ Mùa Chay-Phụ  Sinh 
2017,1 đồng thời  ũng sắp bƣớ  vào Tháng Ho , khi suy gẫm về  ác 
tƣớ  hiệu dành  ho  ứ  mẹ M -ri-  nhƣ Mẹ Thiên Chú , Mẹ  ủ  
 ấng Bị  óng  inh,  ấng Phụ  Sinh…,  húng t  thấy quả là sâu sắ  
tuyệt vời biết b o khi suy gẫm về tƣớ  hiệu Mẹ M -ri-  là  ứ  bà 
Lòng Xót Thƣơng,  ứ  mẹ Lòng Chú  Thƣơng Xót (vì  ứ  Ki-tô Giê-
su, Con  ủ  Mẹ, là mặ  khải tột đỉnh về Thiên Chú  Ch  giàu lòng xót 
thƣơng).2  

Lại khi nhiệt thành hò  trọn tâm tình với Giáo hội để sốt sắng kỷ 
niệm dịp một trăm năm  ứ  mẹ M -ri-  hiện r  ở F -ti-m  (1917-
2017) – bằng  ái nhìn đứ  tin trong bối  ảnh  ủ  thời đại Lòng Chú  
Thƣơng Xót –  húng t  hẳn  ũng đƣợ  dịp suy gẫm thêm về kỳ tí h 
hiện r   ủ  Mẹ M -ri-  vì hò  bình  ho nhân loại, vì lòng xót thƣơng 
nhân loại:3 Mẹ là ―Mẹ Fa-ti-m …  ầu  ho  húng  on‖.4 Xin Mẹ F -ti-
m   huyển  ầu bình  n  ủ  Chú  Ki-tô Giê-su cho chúng con.  

Vâng, sứ điệp F -ti-m  – với ý nghĩ  giáo huấn từ  hính nguồn 
Thánh kinh – khi hứ  hẹn m ng hò  bình  hân  hính đến  ho nhân 
loại, tất  ó ý muốn nói về  hính sự bình  n mà Thầy Giê-su b n tặng, 

                                 
1 Bùi Văn  ọ  và  ỗ Mạnh Hùng, Thƣ Mụ  vụ Mù  Ch y-Phụ  Sinh 2017 (gửi quý linh mụ , tu 

sĩ n m nữ,  hủng sinh  ùng toàn thể  nh  hị em giáo dân trong Tổng Giáo phận Sài Gòn). 

2 Thật vậy,  ứ  mẹ M -ri-   òn đƣợ  gọi là  ứ  bà Lòng Xót Thƣơng,  ứ  mẹ Lòng Chú  

Thƣơng Xót (x. Gio-an Phao-lô II, Dives in Misericordia, số 9). 

3 Cá  tƣớ  hiệu dành  ho  ứ  mẹ M -ri-   ần đƣợ  nhìn qu  lăng kính thời đại  ủ  lòng Chú  

xót thƣơng,  á h riêng trong bài này, không  hỉ là tƣớ  hiệu,  ứ  mẹ F -ti-m   ũng  hính là 

 ứ  bà Lòng Xót Thƣơng. 

4 Trong Kinh Cầu  ứ  Bà, Ðứ  mẹ M -ri-  ―Mẹ  ủ  Lòng Thƣơng Xót‖ đã đƣợ  xƣng tụng  á h 
đặ  biệt qu  ít là bốn mƣơi  hín tƣớ  hiệu s u đây: (1) Rất thánh  ứ  Bà M -ri- … (49) Nữ 
vƣơng B n Sự Bình An. 
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là biểu hiện sự bình  n và hạnh phú  tột đỉnh nơi Thiên Chú  Ch , 
 ấng giàu lòng thƣơng xót.5 

Bìn   n củ  C    Ki-tô Giê-su  

Thầy để lại bình  n  ho  nh em, Thầy b n  ho  nh em bình  n 
 ủ  Thầy. Thầy b n  ho  nh em không theo kiểu thế gi n. Anh 
em đừng x o xuyến  ũng đừng sợ hãi.6 

Với mụ  đí h m ng sứ điệp hò  bình  hân  hính đến  ho nhân 
loại – là bình  n  ủ  Thầy Giê-su,7 Con  ủ  Mẹ, từ đó làm xuất phát 
sự bình  n đí h thự   ho tâm hồn, giúp nhân loại không  òn phải 
―x o xuyến, sợ hãi‖,  ho thế giới đƣợ   ảm nếm hò  bình đí h thự  – 
Mẹ F -ti-m  đã hiện r  với b  trẻ Lu-xi-a, Phan-xi-cô, Gia-xin-ta để 
tr o sứ điệp hò  bình, sứ điệp bình  n và hạnh phú   ủ  tâm hồn, sứ 
điệp  ủ  lòng thƣơng xót.  

Nghĩ  là, hãy ăn năn đền tội, hãy  hăm  hỉ  ầu nguyện, hãy 
siêng năng lần hạt Mân Côi… để kiến tạo nền hò  bình  ho thế giới 
trong bình  n  ủ  Thầy Giê-su, một biểu hiện tột đỉnh về lòng thƣơng 
xót  ủ  Thiên Chú  nơi mỗi tâm hồn. Thật vậy, sứ điệp F -ti-m  – 
trong  ái nhìn  ủ  thời đại xót thƣơng –  hủ yếu vẫn là m ng sứ điệp 
bình  n  ủ  Thầy Giê-su đến  ho nhân loại.  

Vậy, đừng  hỉ dự  vào kho  họ  k  thuật với những từ ngữ to 
tát, những khái niệm sáo rỗng để đòi làm  hủ trái đất, đòi  hinh phụ  
và thống trị trái đất theo ý riêng: không  hút b o dung, không hề th  
thứ, không mở rộng tình yêu. Thánh Gio- n Ph o-lô II dạy rằng,  on 
ngƣời  ần lắm những  hứng tá  ủ  lòng xót thƣơng.8  

Bốn lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 11,4 

 The word  nd the  on ept of ―mercy‖ seem to   use une siness in 
man, who, thanks to the enormous deve-lopment of science and 
technology, never before known in history, has become the master 

                                 
5 Chẳng hạn nhƣ: (1) ―Cá  ngƣơi hãy ăn năn sám hối, để đƣợ  sống‖ (Ed 18,32); (2) ―Nếu  á  
ngƣơi không ăn năn sám hối, thì  á  ngƣời  ũng sẽ bị  hết nhƣ vậy‖ (Lc 13,3); (3) ―Anh em 
hãy ăn năn sám hối vì Nƣớ  Trời đã đến gần‖ (Mt 3,2); và (4) ―Nếu  á  ngƣơi không ăn năn 
sám hối, thì  á  ngƣời  ũng sẽ bị  hết nhƣ vậy‖ (Lc 13,3). Dĩ nhiên, ngƣời biết ―ăn năn sám hối 
vì Nƣớ  Trời đã đến gần‖  òn phải thự  hiện những điều thiện thuộ   á  mối phú  thật  ủ  
Nƣớ  Trời (x. Mt 5,1-12a). 
6 Ga 14,27. 

7 X. Ga 14,27-31. 
8 X. APV 11,7. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BAcia_dos_Santos&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Marto&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacinta_Marto&action=edit&redlink=1
http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
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of the earth and has subdued and dominated it (cf. Gen 1:28). 
(APV 11,4)  

 Le mot et l‘idée de miséricorde semblent mettre m l à l‘ ise 
l‘homme qui, grâ e à un développement s ien-tifique et technique 
inconnu jusqu‘i i, est devenu m ître de l  terre qu‘il   soumise et 
dominée (cf. Gn 1,28). (APV 11,4) 

 Từ ngữ và khái niệm ―lòng t   n  x t‖ dƣờng nhƣ gây băn 
khoăn trong  on ngƣời, là những kẻ – nhờ vào sự phát triển to lớn 
 hƣ  từng  ó trong lị h sử về kho  họ  và k  thuật – đã trở thành 
 hủ nhân  ủ  trái đất, đã  hinh phụ  và thống trị trái đất (x. St 
1,28). (APV 11,4) 

2. APV 11,5 

 This dominion over the earth, sometimes understood in a one-sided 
and superficial way, seems to have no room for mercy… 
(APV 11,5)  

 Cette domination de la terre, entendue parfois de façon unilatérale 
et superficielle, ne laisse pas de place, sem-ble-t-il, à la 
miséricorde… (APV 11,5) 

  ôi khi do hiểu một  hiều và hời hợt, việ  thống trị trái đất xem 
 hừng không  òn  hỗ  ho l n  t   n  x t... (APV 11,5)  

3. APV 11,6 

 ―…And this is why, in the situ tion of the Chur h  nd the world 
today, many individuals and groups guided by a lively sense of faith 
are turning, I would say almost spontaneously, to the mercy of 
God‖.9 (APV 11,6)  

 ―… Et  ‘est pourquoi, d ns l  situ tion   tuelle de l‘E-glise et du 
monde, bien des hommes et bien des milieux, guidés par un sens 
 igu de l  foi, s‘ dressent, je dirais quasi spontanément, à la 
miséricorde de Dieu‖.10 (APV 11,6) 

 ―…. Trong hoàn  ảnh  ủ  Giáo hội và thế giới ngày n y, đây là lý 
do tại s o nhiều  á nhân và nhóm đƣợ   ảm thứ  đứ  tin sống 
động hƣớng dẫn –  ó thể nói gần nhƣ tự phát – đ ng hƣớng đến 
l n  t   n  x t  ủ  Thiên Chú ‖.11 (APV 11,6)  

                                 
9 GE, no. 2. 
10 GE, n. 2. 
11 GE, số 2; MV, số 11. 
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4. APV 11,7 

 Furthermore, Saint John Paul II pushed for a more urgent 
proclamation and witness to mercy in the con-tempor ry world: ―It 
is dictated by love for man, for all that is human and which, 
according to the intuitions of many of our contemporaries, is 
threatened by an im-mense danger. (APV 11,7)  

 C‘est  insi que s int Je n-P ul II justifi it l‘urgen e de l‘ nnon e et 
du témoign ge à l‘ég rd de l  miséricorde dans le monde 
 ontempor in: ―Il est di té p r l‘ mour envers l‘homme, envers tout 
 e qui est hum in, et qui, selon l‘intuition d‘une gr nde p rtie des 
hommes de ce temps, est menacé par un péril immense. 
(APV 11,7) 

 Hơn nữ , Thánh Gio-an Phao-lô II  òn thú  đẩy việ   ông bố và 
đƣ  r  những  hứng tá khẩn  ấp hơn  ho l n  t   n  x t trong 
thế giới đƣơng đại: ― ƣợ  tình yêu thú  đẩy dành  ho  on ngƣời, 
 ho tất  ả những gì là nhân bản và những gì – theo trự  giá   ủ  
nhiều ngƣời đƣơng thời với  húng t  – đ ng bị mối nguy hiểm to 
lớn đe dọ . (APV 11,7)  

Tron  t ực tế mục vụ 

Với lòng thƣơng xót trong thế giới đƣơng đại, để mƣu  ầu bình 
 n  ho tâm hồn, là nền tảng giúp kiến tạo hò  bình thế giới, việ  thự  
hành sứ điệp F -ti-m   hắ   hắn không thể không hệ tại việ  sống 
triệt để tinh thần  ủ  Thánh kinh: (1) ―Cá  ngƣơi hãy ăn năn sám hối, 
để đƣợ  sống‖;12 (2) ―Nếu  á  ngƣơi không ăn năn sám hối, thì  á  
ngƣời  ũng sẽ bị  hết nhƣ vậy‖;13 (3) ―Anh em hãy ăn năn sám hối vì 
Nƣớ  Trời đã đến gần‖;14 (4) ―Nếu  á  ngƣơi không ăn năn sám hối, 
thì  á  ngƣời  ũng sẽ bị  hết nhƣ vậy‖;15 và dĩ nhiên,  òn phải sẵn 
lòng thự  hiện  ho thật tốt những điều thiện thuộ   á  mối phú  thật 
 ủ  Nƣớ  Trời.16  

Nghĩ  là, trong tin yêu phó thá , trong hiểu biết đủ đầy về Tin-
Cậy-Mến là ân sủng nhƣng không Chú  b n, sứ điệp F -ti-m  là sứ 

                                 
12 Ed 18,32. 

13 Lc 13,3. 

14 Mt 3,2. 

15 Lc 13,3. 

16 X. Mt 5,1-12a. 
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điệp dẫn đƣ   on ngƣời – khi bị b o mối nguy đe dọ , đƣợ  thú  đẩy 
với tất  ả những gì là tặng ân  ủ  lòng Chú  thƣơng xót – tới một 
trong những trọng tâm khởi đầu hạnh phú   ủ  Tin mừng Chú  Giê-
su Ki-tô, để lo n báo  ho muôn dân: ―Anh em hãy ăn năn sám hối vì 
Nƣớ  Trời đã đến gần‖.17  

Để kết 

… trở về  ùng Thiên Chú ,  ấng Giàu Lòng Thƣơng Xót. Giống 
nhƣ đứ   on thứ trong Tin Mừng quyết  hí trở về với ngƣời  h  
nhân ái, s u khi đã tiêu sạ h gi  tài mà  h   hi   ho mình và lâm 
 ảnh đói khát, không  òn nơi nƣơng tự . Thời gi n đã mãn, 
Thiên Chú  muốn  húng t  quên đi quá khứ làm nô lệ tội lỗi và 
thần dữ, để hƣớng về tƣơng l i tốt đẹp hơn.18 

Nói tóm lại, những gì trình bày nơi đây không  hỉ vì bối  ảnh Mù  
Ch y, Mù  Phụ  Sinh,  ũng không  hỉ vì Tháng Ho  sắp đến, h y dịp 
kỷ niệm bá h niên  ứ  mẹ M -ri-  hiện r  ở F -ti-m  (1917-2017), 
mà thật r  và đúng hơn một  á h tiên quyết,  òn là vì Tin mừng  ủ  
Chú  Giê-su Ki-tô là Tin mừng  ủ  tình yêu-xót thƣơng.  

Thật vậy, (1) ―Từ ngữ và khái niệm ―lòng thƣơng xót‖ dƣờng nhƣ 
gây băn khoăn trong  on ngƣời, là những kẻ – nhờ vào sự phát triển 
to lớn  hƣ  từng  ó trong lị h sử về kho  họ  và k  thuật – đã trở 
thành  hủ nhân  ủ  trái đất, đã  hinh phụ  và thống trị trái đất (x. St 
1,28)‖ (APV 11,4); (2) ― ôi khi do hiểu một  hiều và hời hợt, việ  
thống trị trái đất xem  hừng không  òn  hỗ  ho lòng thƣơng xót... ‖ 
(APV 11,5); (3) ―…. Trong hoàn  ảnh  ủ  Giáo hội và thế giới ngày 
n y, đây là lý do tại s o nhiều  á nhân và nhóm đƣợ   ảm thứ  đứ  
tin sống động hƣớng dẫn –  ó thể nói gần nhƣ tự phát – đ ng hƣớng 
đến lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú ‖19 (APV 11,6); (4) ―Hơn nữ , 
Thánh Gio-an Phao-lô II  òn thú  đẩy việ   ông bố và đƣ  r  những 
 hứng tá khẩn  ấp hơn  ho lòng thƣơng xót trong thế giới đƣơng đại: 
― ƣợ  tình yêu thú  đẩy dành  ho  on ngƣời,  ho tất  ả những gì là 
nhân bản và những gì – theo trự  giá   ủ  nhiều ngƣời đƣơng thời 
với  húng t  – đ ng bị mối nguy hiểm to lớn đe dọ ‖ (APV 11,7). 

11-4-2017 

GTHH 

                                 
17 Mt 3,2. 

18 Bùi và  ỗ, Thƣ Mụ  vụ Mù  Ch y-Phụ  Sinh 2017, số 4. 
19

 GE, số 2; MV, số 11. 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 5/2017 CỦA TGP 
VÀ CÁC GIÁO HẠT  

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

TỔNG GIÁO PHẬN 

   NHÀ THỜ HUYỆN SỸ (số 1, Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, 
Q.1, TP.HCM); Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chƣơng trình: 
14h00: Tôn Sùng Trái Tim  ứ  Mẹ. 14g30: Sùng kính Lòng Chúa 
Thƣơng Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót). 

- Ngày 05/05/2017; Chủ Tế: LM. P êrô N uyễn Văn Giáo, 
SOLT, Linh hƣớng PT Cursillo Tgp Sàigòn. 

- Ngày 12/05/2017; Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 
Chánh Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C LCTX Tgp Sàigòn. 

- Ngày 19/05/2017; Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , 
OP, GX Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

- Ngày 26/05/2017; Chủ Tế: LM P êrô N uyễn T  n  
N iệm, SVD. 

CÁC GIÁO HẠT: 
- HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ Hà Nội (49/7, Thống Nhất, P.13, 

Q.Gò Vấp), lú  15h, ngày 04/05 (Thứ năm  T). Chủ Tế: LM 
Đ Min  Đin  N ọc Lễ, Chánh Xứ Hà Nội. 

- HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262/14, Lê Văn S , 
P.14, Q.3, TP.HCM), lúc 17g, ngày 04/05 (Thứ Năm  T). Chủ 
Tế: LM F  N uyễn N ọc T u, Linh hƣớng C LCTX hạt Tân 
 ịnh. 

- HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã 
Xuân Thới  ông, huyện Hó  Môn) lú  15g, ngày 06/05 (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: N à t ờ Tân H  n  (162 Tân Hƣơng, 
P. Tân Quý, Q. Tân Phú): Lúc 15g00, ngày 02/5 (thứ B  đầu 
tháng). Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ. 

Trƣớ  Thánh Lễ  ó giờ Cầu nguyện Tôn Kính LCTX 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 03/2017 
DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCT  TGP SÀIGÕN 
HẠT  ÓM MỚI: 

1. Ann  Lê Thị L n, Giáo xứ Lạng Sơn. 
2. M ri  Bùi Thị Soạn, Giáo xứ Hà  ông. 
3. Ann  Lê Thị L n, Giáo xứ Hà Nội. 
4. Lh. Ph nxi ô Hoàng Công Nguyên, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
5. Giuse Nguyễn  ình Trí, Giáo xứ Hợp An. 

HẠT HÓC MÔN: 
1. Gio n.B Vũ Văn Bắ , Giáo xứ Tân Hƣng 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC BÁC ÁI 
1. Chị M ri  Lê Thị Thịnh, BCH C .LCTX hạt Tân  ịnh: 1.000.000đ   

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CỔ ĐỘNG VIỆC TÔN SÙNG LCT  
1. Anh Ph n Tâm, Giáo xứ Xuân M , GP Xuân Lộ : 20 Tƣợng Chú  

TX (1m). 
ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP“QUỸ HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO CÁC EM HỌC 
GIÁO LÝ” GIÁO ĐIỂM AN THỚI ĐÔNG 

1. Một ngƣời (dấu Tên) thuộ  C .LCTX Giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm 
Mới; 500.000đ.  

2. C .LCTX Giáo xứ Lạng Sơn, hạt Xóm Mới: 400.000đ                                           
3. Chị Trinh, Giáo xứ Thánh Giuse, hạt Gò Vấp: 500.000đ  

BÁC ÁI MÙA CHAY 
1. Một ngƣời (dấu Tên): 200.000đ                                                            
2. C .LCTX Giáo hạt Gi   ịnh: 5.000.000đ                                
3. C .LCTX Giáo xứ Châu Bình, hạt Thủ  ứ : 6.200.000đ                    
4. C .LCTX Giáo xứ T m Hà, hạt Thủ  ứ : 3.820.000đ                        

   Ch  Tổng Linh hƣớng và B n Chấp hành C .Lòng Chú  Thƣơng Xót 
Tgp Sàigòn  hân thành  ám ơn Quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chú  
 ấng Từ Bi – Thƣơng Xót bù đắp xứng đáng  ho lòng quảng đại  ủ  
Quý Ân nhân. 
THAM DỰ ĐẠI LỄ KÍNH LCT  GP THANH HÓA 

   Nhận lời mời  ủ  Ch   ặ  trách Cộng đoàn Lòng Chú  Thƣơng Xót 
Giáo phận Th nh Hó , ngày 18/4/2017,  húng tôi (2 thành viên) đại 
diện B n  hấp hành C  LCTX TGP Sài Gòn, lên đƣờng đến th m dự 
 ại lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót  ủ  C .LCTX Gp Th nh Hó . 

Theo  hƣơng trình,  nh FX Nguyễn Hồng Phƣớ , Trƣởng BCH C  
LCTX Gp Th nh Hó  đón  húng tôi tại sân b y Thọ Xuân, s u đó 
hƣớng dẫn  húng tôi đi thăm một giáo xứ ở vùng sâu vùng x  huyện 
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Yên  ịnh, nhƣng vì giờ khởi hành tại sân b y Tân Sơn Nhất trễ  ả giờ 
đồng hồ nên  hƣơng trình đi thăm không thự  hiện đƣợ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17g30,  húng tôi  ó mặt tại Tò  Giám Mụ  Gp Th nh Hó  và đƣợ  
B n Tổ  hứ  bố trí nghỉ đêm tại đây. 18g00, th m dự bữ  ăn họp mặt 
thân mật với B n tổ  hứ   ại lễ. Trong buổi gặp gỡ này  ó sự hiện 
diện  ủ   ứ  Ch  Phêrô Trần  ình Tứ, nguyên GM Gp Phú Cƣờng, 
Cha Giuse Phạm Văn Quế,  ặ  trá h C  LCTX Gp Th nh Hó , Quý 
Ch , và đầy đủ  á  thành viên trong BTC  ại lễ. 

Sự đón tiếp  ủ  Ch   ặ  trá h và B n tổ  hứ   ại lễ đối với khá h 
mời hết sứ  nhiệt tình,  hu đáo và thân mật, thể hiện đúng ý nghĩ  
khẩu hiệu mà  húng tôi đọ  đƣợ  ở Tò  Giám mụ : ―Mỗi vị khá h là 
một hồng ân‖. 

GP Th nh Hó  gồm 7 hạt. Hiện  ả 7 hạt đều đã  ó Ch  linh hƣớng 
và B n  hấp hành hạt.  

 ại lễ năm n y đƣợ  tổ  hứ  trong bối  ánh Giáo phận hân ho n kỷ 
niệm 85 năm ngày thành lập Giáo phận Th nh Hó ,  hắ   hắn sẽ 
m ng lại nhiều ý nghĩ  với mọi ngƣời. 

 úng 8g00 ngày 19/4/2017,  hƣơng trình  ại lễ bắt đầu. S u phần 
giới thiệu và  hào mừng qu n khá h, Cộng đoàn bƣớ  vào phần lần 
 huỗi kinh Thƣơng Xót. Hàng ngàn ngƣời  ùng  ất v ng lời  ầu xin 
 ho  hính mình và toàn thế giới: VÌ CUỘC KHỔ NẠN  AU THƢƠNG 
CỦA CHÖA GIÊSU KITÔ – XIN CHA THƢƠNG XÓT CHÖNG CON VÀ 
TOÀN THẾ GIỚI. 
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Kết thú   huỗi kinh là phần  hào đón  oàn  ồng tế tiến r  từ sân 
Tò  Giám Mụ  lên lễ đài trong khuôn viên nhà thờ Chính tò  (nhà thờ 
Chính tò  và Tò  Giám Mụ   hỉ  á h nh u bởi  on đƣờng khoảng 10 
mét). Với h i hàng rào ngƣời rất dài,  ộng thêm những âm th nh 
v ng dội  hào đón  ủ   ội trống, tạo thành bầu khí hết sứ  sôi động 
và tr ng nghiêm  ủ  một ngày hội tôn giáo. 

8g45,  ứ   h   hủ tế làm phép khoảng 3000 linh ảnh CTX, s u đó 
Ngài dâng hƣơng trƣớ  kiệu LCTX, bắt đầu phần rƣớ  kiệu. Kiệu Linh 
tƣợng CTX đƣợ   ung nghinh dọ  theo  hu vi bờ hồ (Trƣớ  mặt nhà 
thờ Chính Tò ,  hu vi khoảng 600 mét). 

9g15, Thánh lễ bắt đầu,  ứ  Ch  Phêrô Trần  ình Tứ  hủ tế.  ồng 
tế  ó Ch   ại diện Giám Quản Gp Th nh Hó , Ch   ặ  trá h C  
LCTX Gp Th nh Hó  và 38 Linh mụ  gồm: Quý Cha  ặ h trá h 
C .LCTX  ấp Hạt,  ấp Xứ và quý Ch  đến từ nhiều nơi,  ùng với hơn 
5000 Hội viên đến th m dự Thánh lễ, trong đó, nhiều ngƣời đến từ 
 á  miền núi x  nhƣ ngƣời Dân tộ  Mƣờng, Thƣợng, Thái và H‘ Mông. 
Tất  ả đều m ng tr ng phụ  bản đị , mầu sắ  rất đẹp, góp phần vào 
sự phong phú và hoành tráng  ủ  buổi Lễ.  

Trong bài giảng lễ,  ứ  Ch   hủ tế nói về sự hiện diện  ủ  LCTX 
đối với nhân loại. Thời Cựu ƣớ , mỗi khi  on ngƣời phản bội Thiên 
Chú , Ngài thƣờng s i  á  ngôn sứ đến để  ảm hó , dẫn đƣ   on 
ngƣời trở về vòng t y yêu thƣơng  ủ  Ngài. Thời Tân Ƣớ ,  ó rất 
nhiều dụ ngôn đƣợ   hính Chú  Giêsu mạ  khải, để  on ngƣời  ó thể 
đến đƣợ  với LTX  ủ  Chú . 

Tƣởng  ũng nên nhắ  lại, vào ngày tổ  hứ   ại lễ, thời tiết rất 
nóng bứ , theo dự báo  ủ   ơ qu n khí tƣợng, nhiệt độ ngoài trời  ó 
lú   ó thể lên tới 38 độ. Nhƣng rạng sáng trƣớ  ngày diễn r   ại lễ, 
trời đổ  ơn mƣ  rất lớn, tạo sự mát mẻ, dễ  hịu  ho mọi ngƣời. Thời 
tiết  ũng đã góp phần tạo thuận lợi  ho mọi ngƣời th m dự  ại lễ. 

Thánh lễ kết thú  lú  10g30 s u phép lành với ơn toàn xá  ủ   ứ  
Ch   hủ tế. 

S u Thánh lễ, B n tổ  hứ  phát 4.000 phần ăn  ho Hội viên đến 
th m dự. 

BTT CĐ LCT  TGP 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT GIÁO  Ứ TÂN VIỆT 
BÁC ÁI MÙA CHAY 2017 
 ể  huẩn bị Mừng  ại lễ Lòng Chú  Thƣơng Xót, đƣợ  phép Ch  

Chánh xứ    minh, Cộng đoàn LCTX giáo xứ Tân việt đi thăm và  hi  
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sẻ bá  ái tại Giáo xứ Th nh An, tỉnh Bình Phƣớ  (đồng bào dân tộ  
Stieng) do Ch  M rtino Nguyễn Viết Anh Dũng phụ trá h. 
Sự hƣởng ứng nhiệt tình từ  ộng đoàn khiến  ông việ  đầy thuận 

lợi. Từ những đồng tiền gom góp mỗi ngày, đến những đóng góp 
 hi  sẻ từ những ngƣời thân, bạn bè. Từ những hy sinh dành dùm 
quà bánh, đến những vui  hơi giải trí, tất  ả đƣợ   ộng đoàn  hung 
t y góp nhặt  ho  huyến bá  ái mù   h y này. 
5g sáng ngày 27/3/2017, trên  huyến xe 45  hỗ, Ch ,  on  ùng lên 

đƣờng. Quãng đƣờng dài hơn 100  ây số đủ để  húng tôi dâng lên 
Chú   huỗi kinh Mân Côi,  ầu  ho mỗi ngƣời trong mọi thành phần 
dân Chú , nhờ lời  huyển  ầu  ủ  Mẹ M ri , dẫn đƣ  và  hỉ dạy 
 húng tôi những việ   ần làm. Lời kinh hoà tiếng hát nhƣ làn hƣơng 
trầm trong buổi sớm khiến lòng  húng tôi dâng tràn niềm bình  n. 
S u khi ăn lót dạ,  húng tôi phân  ông những việ   ần làm, và tiếp 

đến những sinh hoạt nhẹ nhàng, m ng lại nụ  ƣời, tiếp sứ   ho 
những  ông việ  vất vả sắp tới. 
9g30,  húng tôi đến nơi. Khung  ảnh yên bình, không khí mát rƣợi 

 ủ  đồng quê làm  húng tôi tỉnh táo hơn.  
100  ây số đủ ngăn  á h giữ  thành phố và miền quê.  ến đây 

 húng tôi tận mắt  hứng kiến  ảnh sống thiếu thốn  ủ  những ngƣời 
ở vùng x . Có thể  húng tôi  hỉ m ng đến  ho Họ một nụ  ƣời, một 
lời hỏi h n khi tiếp xú . Có thể những phần quà  hỉ là muối bỏ bể so 
với những khó khăn mà họ phải  hịu. Những hình ảnh này giúp 
 húng tôi nhìn lại  hính mình với những ân huê Chú  b n. Và điều 
duy nhất  húng tôi  ó thể làm là dâng lên Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú  
những khó khăn  ủ  Họ, phó thá  những  on ngƣời vẫn đƣơ  Chú  
xót thƣơng. Chú  sẽ qu n phòng những điều tốt đẹp nhất  ho Họ 
dƣới sự  hăm só   ủ  vị Mụ  tử trẻ trung đầy nhiệt huyết, hết lòng lo 
lắng  ho  oàn  hiên. 
Ch   hánh xứ  ùng  húng tôi dâng Thánh lễ tạ ơn, tạ ơn Lòng 

Thƣơng Xót  ủ  Chú  đã xót thƣơng đến  húng tôi, tạ ơn Chú  vì 
những điều kiện Chú  đã b n  ho  húng tôi đƣợ  thể hiện lòng 
thƣơng xót  ủ  Chú  với những  nh  hị em đ ng khó khăn, tạ ơn vì 
những  ảm nhận Chú   ho  húng tôi đƣợ  thấy. Củ  lễ  húng tôi 
dâng lên bàn thờ là tấm lòng sám hối ăn năn, là những tình yêu 
thƣơng  húng tôi đã nhận. 

Vin  s n Trần văn Đẩu 
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Tháng hoa 2017 

Jos. H  n  Quê 

 

Trọn tìn  con t ảo kín  dân  

Mẹ đầy  n p  c trun  trin  xác  ồn 

M ri  Mẹ suối n uồn  

Một lời dịu n ọt k iêm n  ờn  “ in vân ” 

B o l  n uồn cội  ồn  ân 

Đỉn  c o Cứu c uộc  iệp t ôn  N ôi Lời 

Dựn  mù   uân mới sán  t  i 

T án  T ần bảo trợ rạn  n ời ý C   

Mặt trời côn  c ín  c  i l   

Ấm l n  n ân t ế, x   n     iá băn  

Tỏ     n  n ân ái tron  n ần 

C ở c e n  n  nấu tội n ân lỡ lầm 

Dắt dìu t ốn   ối c n  tân 

Đem về mạc  sốn  vĩn   ằn  tr ờn  sin  

Mẹ n i v  n  quốc qu n  vin  

Lon  l n  diễm lệ x t tìn  t   n  xem 

Đoàn con cát bụi mọn  èn 

T àn  tâm dân  Mẹ n àn muôn  o  l n : 

Kín  dân  lên Mẹ đ   Hồn  

Tìn  yêu n iệt  uyết quyết tâm c ăm làm 

Kín  dân  lên Mẹ  o  Vàn  

Điện cun  c âu n ọc k o tàn  N ớc C   

Dân  Mẹ Đỏ t ắm n àn  o  

L n  son dạ sắt c  n     đức tin 

Dâng  o  tim Tím vữn  bền 

K iêm n u c ân t ật vẹn tuyền mến yêu 

N ữn  bôn  Huệ trắn  mỹ miều 

 ác  ồn t  n  tịn  diễm kiều vị t   

Tâm t àn  cun  tiến n àn  o  

Mẹ là tất cả b o l  ân  ồn . 
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DIỄN ĐÀN 

 

 
Giuse P ạm Đìn  Vin  

 

Tron  cuộc sốn , k ôn   i k ôn  c ịu sự c i p ối bởi quy 
luật muôn t uở: Sin  – Lão – Bện  – Tử. Con n  ời sin  r , 
lớn lên, rồi lão     dần t eo t ời  i n, s u cùn  là p ải 
c ết. C ín  vì t ế, các vu  c    t ời x   đã bỏ biết b o 
tâm  uyết để cố đi tìm c o đ ợc loại t uốc “c ốn  lại sự 
c ết” – n  ĩ  là làm c o con n  ời sốn  muôn đời, n  n  
tất cả đều… “b  t y”. 

 ối với ngƣời tin vào Chú  Giêsu Kitô,  ái  hết  hỉ là điểm khởi 
đầu  ho sự sống vĩnh  ửu. Và muốn đƣợ  hƣởng sự sống vĩnh  ửu, 
 on ngƣời  ũng  ần phải tìm  ho mình một phƣơng  á h để ― hống 
lại  ái  hết‖ – tứ  là tiêu diệt tội lỗi, nguyên nhân gây r   ái  hết 
 ho  on ngƣời. 

Linh mụ  George W. Kosi ki, C.S.B., trong quyển ―Thần Dƣợ  
Lòng Chú  Thƣơng Xót‖ ( huyển ngữ: LM M tthi s M. Ngọ   ính, 
C.R.M.), đã liệt kê r  mƣời h i  hứng tật thƣờng gặp, làm  ho  on 
ngƣời phải  hết. Ch  đã giới thiệu một loại thần dƣợ   ung  ấp 
những phƣơng thuố  đặ  trị  ho những  hứng tật này, đó  hính là 
LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT (LCTX). Chị thánh F ustin   ũng đã xá  
quyết điều này: ―Chú  Giêsu là t ần d ợc  ho tất  ả‖ (NK số 
447). 

Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú  đã  ó từ khi Ngài tạo dựng nên  on 
ngƣời. Thời Cựu Ƣớ , mỗi khi dân Chú  gặp nguy khốn, Thiên 
Chú  thƣờng phái những ngôn sứ đến để dẫn đƣ  dân Ngài về 
đƣờng ng y nẻo  hính. Thời Tân Ƣớ , Lòng Thƣơng Xót đƣợ  biểu 
lộ rõ nét và trọn vẹn nhất qu  hình ảnh  ứ  Giêsu Kitô. 

Chú  Giêsu đã  hỉ r  bảy phƣơng thế để  on ngƣời  ó thể tiếp 
 ận Lòng Thƣơng Xót  ủ  Ngài. Một trong những phƣơng thế đó 
 hính là Lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót.  ây là  ại lễ hết sứ  trọng 
đại  ủ  Giáo hội Công giáo toàn  ầu, đƣợ   ử hành vào Chú  nhật 
sau Lễ Phụ  Sinh. Ngày lễ này do  hính Chú  Giêsu yêu  ầu: ―T  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_Ph%E1%BB%A5c_Sinh
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ƣớ   o  ó một lễ kính thờ Lòng Thƣơng Xót  ủ  T … vào Chú  
Nhật đầu tiên s u lễ Phụ  Sinh; Chú  Nhật đó sẽ là ngày lễ kính 
Lòng Thƣơng Xót  ủ  T ‖ (NK số 49). 

   Thánh GH Gioan Phaolô 2 đã mô tả về ngày Lễ Kính LCTX nhƣ 
sau: ―Theo một cách đặ  biệt, đây là ngày Chúa Nhật dành để tạ 
ơn về lòng thƣơng xót mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta trong 
suốt mầu nhiệm Phụ  Sinh  ủ  Ngài‖. 

Vào ngày Lễ Kính này, tất  ả mọi cánh  ử  về ơn huệ  ủ  Thiên 
Chúa sẽ đƣợ  mở rộng ra cho tất  ả.  ể nhận đƣợ  hồng ân đặ  
biệt này, Thánh nữ Faustina cho biết  ần phải có sự  huẩn bị thật 
tốt: ―Chú  truyền cho tôi phải đọ   huỗi kinh này (kinh Thƣơng 
Xót) trong một tuần Cửu nhật trƣớ  đại lễ LCTX, bắt đầu từ Thứ 
Sáu Tuần Thánh. Với tuần Cửu nhật này, Ta sẽ ban mọi ân sủng có 
thể cho các linh hồn‖ (NK số 769). 

Thể theo lời dạy  ủ   ứ  Giêsu, các đoàn viên Cộng đoàn LCTX 
TGP Sài Gòn, trƣớ  khi bƣớ  vào  ại lễ, đã thự  hiện Tuần Cửu 
Nhật từ Thứ Sáu Tuần Thánh, 14/4/2017, tại nhà thờ Huyện S . 

 ại lễ kính LCTX năm nay diễn ra vào Chúa nhật 2 Phụ  Sinh, 
23/4/2017, và là lần thứ 10 đƣợ  tổ  hứ  tại quảng trƣờng Trung 
tâm Mụ  vụ TGP Sài Gòn. 

Thời tiết Sài Gòn hiện đ ng trong mùa nắng nóng, nhƣng trƣớ  
giờ khai mạ , trời đổ  ơn mƣ  nhẹ, nhiệt độ ngoài trời giảm đi rõ 
rệt, góp phần thuận lợi cho Ban tổ  hứ  lẫn ngƣời tham dự  ại lễ. 

14g30,  hƣơng trình bắt đầu bằng lời chào  ủ  ngƣời dẫn 
 hƣơng trình, Sœur Lu i  C o Thị Xuân Trang, OP. Tiếp theo, đội 
kèn tây giáo xứ Gò Mây tấu bài ―Hành Trang Ngƣời Trẻ‖ và hồi 
trống vang dội  ủ  đội trống giáo xứ Tân Thái Sơn. Kết thúc phần 
khai mạ  là điệu múa minh họ  bài hát ―Hãy Có Lòng Thƣơng Xót 
Nhƣ Chúa Ch ‖ do 9 Sœur Dòng    Minh Tam Hiệp biểu diễn. 

15g00, Cộng đoàn bƣớ  vào giờ kinh Thƣơng Xót.  úng 3 giờ 
 hiều, một giờ rất quen thuộ  và hàm  hứ  nhiều ý nghĩ  với ngƣời 
Kitô. Giờ mà Chúa Giêsu đã hứ  một cách  hắ   hắn: ―T  nhắ   ho 
 on nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm b  giờ,  on hãy dìm mình 
hoàn toàn trong Lòng Thƣơng Xót  ủ  T  để thờ lạy và tôn vinh… 
Vì vào giờ phút ấy, lƣợng tình thƣơng đƣợ  mở r   ho mọi linh 
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hồn…  ó là giờ ân sủng  ho toàn thế giới – Lòng Thƣơng Xót vinh 
thắng phép  ông thẳng‖ (NK 1572). 

Chuỗi kinh Thƣơng Xót  ó tầm mứ  hết sứ  qu n trọng và  ần 
thiết  ho Kitô hữu. Vì thế, trong nhật ký Thánh nữ F ustin , Chú  
Giêsu đã nói với  á  Linh mụ   ủ  Ngài: ―Cá  linh mụ  hãy giới 
thiệu  huỗi kinh ấy  ho  á  tội nhân nhƣ niềm trông  ậy s u  ùng 
 ho ơn  ứu rỗi. Một tội nhân dù  h i đá  ứng lòng đến mấy, nhƣng 
nếu đọ   huỗi kinh này, dù  hỉ một lần duy nhất mà thôi,  ũng sẽ 
nhận đƣợ  ơn thánh do lòng lân tuất vô  ùng  ủ  T ‖ (NK 687). 

S u 30 phút, Cộng đoàn kết thú   huỗi kinh Thƣơng Xót bằng lời 
tuyên tín qu  bài hát ―Chú  Giàu Lòng Xót Thƣơng‖. 

Chƣơng trình đƣợ  tiếp nối với tiểu phẩm ―Lòng Thƣơng Xót  ủ  
Chú  trên những thảm hoạ môi trƣờng‖, do Quý Sœur Dòng Con 
 ứ  Mẹ Mân Côi Chí Hò  và  á  thiếu nhi giáo xứ Tân Phƣớ  trình 
diễn. Kị h bản dàn dựng rất  ông phu, với gần 150 v i diễn, tạo 
thành vở diễn nguyện hoành tráng, gồm 3 phần: 

– Mặ  dù Thiên Chú  đã  ảnh  áo, nhƣng  on ngƣời vẫn tiếp tụ  
phạm tội, không  hịu sám hối, thậm  hí phản bội Thiên Chú  để 
tôn thờ  á  ngẫu tƣợng. Và trời nổi  ơn giông tố, nhận  hìm họ 
trong  ơn lụt  ại hồng thuỷ. 

– Ngày n y,  on ngƣời đ ng liên tiếp gây r  những thảm hoạ 
thiên nhiên, những thảm hoạ môi trƣờng xã hội, nhƣ nạn phá th i, 
nạn buôn ngƣời, khủng bố,… Những giá trị   o  ả nhƣ lòng nhân 
ái, sự  hân thật, lòng  hung thuỷ, và  ả những giá trị nhân bản 
đ ng bị hạ thấp, xói mòn,... Thế giới này nếu  ứ bị tội lỗi tràn ngập 
thì  hắ   hắn sẽ tự huỷ diệt,  on ngƣời sẽ phải  hết vì những tội lỗi 
mình đã phạm. 

– Chính vì thế,  on ngƣời phải  hạy đến với Chú ,  àng sớm  àng 
tốt, nhƣng phải thật lòng sám hối và tin tƣởng tuyệt đối vào Lòng 
Xót Thƣơng  ủ  Chúa. 

 ại lễ năm n y vui mừng đón nhận sự hiện diện  ủ  Linh mụ  
Thừ  S i LTX Giuse  ào Nguyên Vũ. Phần  hi  sẻ  ủ  Ch  bắt đầu 
với  á h đặt vấn đề: Chú   ó thự  sự thƣơng xót  on không? Nếu 
Chú  thƣơng xót  on ngƣời thì  on bị bệnh, Chú  phải  hữ  lành; 
 on đ u khổ, Chú  phải l u sạ h nƣớ  mắt,  on bất hạnh, Chú  
phải làm  ho  on sung sƣớng. Nhƣng, Thiên Chúa là ai? 
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Ch  Giuse trả lời: Là  ấng  hấp nhận  hịu đóng đinh,  hấp nhận 
 hịu treo trên thập giá,  hấp nhận  hịu  hết để dẫn đƣ   húng t  
thoát khỏi sự đ u khổ ở đời này. Do đó, việ  tôn sùng LCTX không 
 ó nghĩ  là sẽ đạt đƣợ  mụ  đí h không bệnh tật, không gặp đ u 
khổ, không gặp thất bại, nhƣng làm s o để những đ u khổ này trở 
thành khí  ụ  ủ  LTX. 

 ề  ập Bí tí h Hò  Giải, Ch  nhắ  lại lời  TC Ph nxi ô: ―Bí tí h 
Hò  Giải không phải là  hiế  máy giặt. Mà ở nơi đó, Thiên Chú  
muốn hƣớng  on ngƣời đến sự  ông bằng‖. 

Sứ điệp LTX mà Chú  Giêsu gởi đến  ho thánh F ustin  phải là 
sứ điệp khởi đi từ  uộ  sống hàng ngày. 

Trong quyển sá h ―D nh Ngài là Thƣơng Xót‖, một nhà báo đặt 
 âu hỏi với  TC Ph nxi ô: ―Nếu bảo LTX  ần phải  ó trải nghiệm, 
thì làm sao có thể dạy  ho  á  em nhỏ trong gi  đình hiểu về 
LTX?‖.  TC trả lời: ―Hãy nói với  á  em về Chú , giúp  ho  á  em 
làm quen với những  âu  huyện  ủ  Tin mừng, mà ở trong Tin 
mừng đó, Thiên Chú  mạ  khải tình yêu vô biên và vô điều kiện 
 ho  on ngƣời. Hãy làm gƣơng  ho  á  em bằng  hính đời sống xót 
thƣơng  ủ  mỗi ngƣời‖. 

Khi b n hành Thƣ Chung  hủ đề Mụ  vụ Gi  đình  ho b  năm 
(2016-2019), Giáo hội Công Giáo Việt N m muốn nhắ   ho  húng 
t  nhớ đứ  tin là hành động  hứ không phải lời nói. LTX phải đƣợ  
diễn tả bằng  á h sống  hứ không bằng khẩu hiệu. 

Chúng t  hãy đón nhận sứ mạng trở thành LTX  ho thế giới. 
Không  ần phải làm những việ  vĩ đại, làm những việ  nho nhỏ 
trong  uộ  sống hàng ngày thôi. Sống đƣợ  nhƣ vậy,  húng t  sẽ 
giảm đƣợ  những  ơ hội phạm tội,  húng t  mới  ó thể họ   á h 
qu n tâm đến ngƣời khá  và nhất là mỗi một ngày, khi thứ  dậy, 
 húng t  mới  ảm thấy niềm vui, ngày hôm n y, Chú  đã  ho  on 
gặp gỡ biết b o nhiêu ngƣời để giới thiệu về Chú . 

Tiếp theo là phần  hi  sẻ  ủ  Ch  Ernest, Tổng linh hƣớng C  
LCTX TGP SG, với đề tài: ―Lòng Chú  Thƣơng Xót giúp  húng t   ó 
 on tim giống Chú ‖. 

Khi đến với LCTX,  on ngƣời đi theo nhiều hƣớng khá  nh u. 
Nhóm thứ nhất, phổ thông hơn, thƣờng tụ nh u để đọ  kinh LCTX. 
Nhóm tiếp theo  hạy đến LCTX để xin  hữ  bệnh. Thế nhƣng  ũng 
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 ó ngƣời  hạy đến LCTX để xin ơn th  tội. Cũng  ó khi ngƣời 
ta  hạy đến LCTX vì gi  đình gặp nhiều trắ  trở. Nói  hung,  húng 
t   hạy đến LCTX để mong đƣợ  Chú  Thƣơng Xót. Thự  r  không 
 ó gì s i lầm khi  húng t   hạy đến để xin Chú   hữ  lành hồn, 
xác. 

Và Ch  dùng hình ảnh  ứ  Giêsu Kitô để diễn giải về LTX. Chúa 
Giêsu đã mạ  khải tình thƣơng đến với  on ngƣời, b o gồm tất  ả 
những gì làm thành nhân tính  ủ   on ngƣời. Tình thƣơng này 
 àng nổi bật hơn  ả khi tiếp xú  với đ u khổ, với bất  ông, với 
nghèo khó… Do đó, theo ngôn ngữ Thánh Kinh,  á   á h thứ  và 
những lãnh vự  nào tình thƣơng đƣợ  biểu lộ, đƣợ  gọi là ―lòng 
thƣơng xót‖. Thế nhƣng  ũng không ít ngƣời hiểu lầm về LCTX. Có 
ngƣời  ho rằng, giờ thì khỏe rồi,  ứ phạm tội thoải mái vì Chúa lúc 
nào  ũng th  thứ.  iều đó đúng không?  

Thiên Chú  Ch  sẵn sàng th  thứ  ho tâm hồn thành tâm sám 
hối, nhƣng vấn đề thống hối lại là vấn đề  ủ   húng t . 

 ừng hiểu lầm rằng LCTX  hỉ dừng lại ở  hỗ th  thứ, mà 
LCTX còn mời gọi  húng t  vƣơn lên. Câu  hính yếu mà Chúa Giêsu 
muốn nói với  húng t  vẫn là lời mời gọi ―nên hoàn thiện nhƣ Ch  
trên trời‖ (Mt 5:48). 

17g00,  nh Gio n B. M. Nguyễn Thế Vịnh, Trƣởng BCH C  LCTX 
TGP, th y mặt Cộng đoàn dâng lên Chú  những ý nguyện xin khấn.  

17g05, đoàn rƣớ  kiệu LCTX và đoàn đồng tế tiến lên lễ đài. 
Thánh lễ bắt đầu.  ứ   h  Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mụ  GP 
M  Tho,  hủ tế.  ồng tế  ó Cha Tổng Linh Hƣớng Ernest Nguyễn 
Văn Hƣởng và 13 linh mục. Có khoảng 7.000 ngƣời đến tham dự 
 ại lễ. 

Trong bài giảng,  ứ  Ch   hủ tế nói: ― ại lễ năm n y đƣợ   ử 
hành trong bối  ảnh  ủ  năm Mụ  vụ Gi  đình, vì thế, tôi muốn 
 hi  sẻ với  nh  hị em một vài suy nghĩ về Lòng Thƣơng Xót  ủ  
Chú  trong mối liên hệ với đời sống gi  đình  ủ  mỗi  húng t ‖.  

Hầu nhƣ những mặ  khải về LTX luôn gắn liền với đời sống gi  
đình, kinh thánh dùng những kinh nghiệm và hình ảnh  ủ  đời 
sống gi  đình để diễn tả, để  ông bố về LTX  ủ  Thiên Chú . 

Sá h Hôsê vận dụng tình yêu vợ  hồng để nói về LTX qu   âu 
 huyện tiên tri Hôsê. Sá h Is i  thì diễn tả LTX  ủ  Chú  bằng tình 
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 ảm yêu thƣơng vô bờ bến  ủ  ngƣời mẹ đối với ngƣời  on:―Có 
ngƣời mẹ nào  ó thể quên đứ   on mà bà  ƣu m ng 9 tháng, mà 
giả sử nhƣ ngƣời mẹ đó  ó quên  on đi nữ , thì T , T  không quên 
ngƣơi đâu‖. 

Trong Tân ƣớ ,  ó rất nhiều dụ ngôn thể hiện LTX  ủ  Chú . Dụ 
ngôn ―Ngƣời Con Ho ng  àng‖ diễn tả  á h hành xử  ủ  ngƣời  h  
nhân từ đối với đứ   on tội lỗi, vƣợt r  ngoài sự tƣởng tƣợng  ủ  
 on ngƣời. 

Tại s o Kinh thánh lại vận dụng hình ảnh về đời sống gi  đình để 
nói về LTX  ủ  Chú . Vì gi  đình là môi trƣờng, là nơi  húng t   ảm 
nghiệm về tình yêu và LTX sớm nhất, bền bỉ nhất và là một tình 
yêu đí h thự  nhất, một tình yêu  ho đi không tính toán. Anh  hị 
em quy tụ nơi đây để  ử hành Thánh lễ Tôn vinh LCTX,  húng t  
đƣợ  mời gọi để sống LTX bắt đầu từ  hính gi  đình mình. 

Thƣ  ủ  H GMVN gởi  á  gi  đình trong năm Mụ  vụ Gi  đình, 
lấy ý tƣởng  ủ  Thánh GH Gio n Ph olô 2, Ngài vận dụng dụ ngôn 
―Ngày Phán Xét Chung‖ để áp dụng vào đời sống gi  đình. Thánh 
Gioan Thánh Giá nói: ―Kết thú   uộ  đời này,  húng t  sẽ bị xét xử 
bởi tình yêu‖. 

Về sự bình  n đí h thự ,  ứ  Ch   hi  sẻ: ―Bài Tin mừng hôm 
n y thuật lại việ  Chú  Giêsu hiện r   hú  bình  n  ho  á  tông đồ, 
s u đó Ngƣời  ho  á  ông xem dấu đinh ở t y và vết thƣơng ở 
 ạnh sƣờn  ủ  Ngƣời.  iều này  hứng tỏ sự bình  n đí h thự  là sự 
bình  n xuyên qu  thập giá, xuyên qu  hy sinh và từ bỏ‖. 

 ứ  Ch  kết thú  bài giảng bằng  âu nói rất ngắn: “Hãy bắt 
đầu sốn  LT  từ c ín   i  đìn  củ  mìn ”. 

Trƣớ  khi kết lễ,  ứ   h   hủ tế làm phép ảnh LCTX và ban 
phép lành toàn xá mà Giáo Hội  ho phép trong ngày đại lễ này. 

Thánh lễ kết thú , dấu ấn LCTX đƣợ  thể hiện nơi từng ngƣời. 

Xin mƣợn lời dặn dò  ủ   ứ  Ch   hủ tế trong bài giảng hôm 
n y để th y  ho lời kết: ―Ƣớ  gì buổi quy tụ đông đảo trong Thánh 
lễ hôm n y không  hỉ là hình thứ  biểu dƣơng, mà trở thành một 
động lự  thú  đẩy mỗi  húng t , mỗi gi  đình, để xây dựng gi  
đình mình thành nơi thể hiện LTX, nơi làm  hứng và lo n báo LTX 
 ủ  Chú   ho mọi ngƣời‖. 
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   Cộn  Đoàn L n  C    T   n    t TGP Sài Gòn chân thành cám 
 n: 

- Đức Tổng Giám Mục P  olô Bùi Văn Đọc, Tổng GM TGp TP. 
HCM. 

- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn K ảm, Giám mục Gp Mỹ Tho. 

- Cha Tổn  Đại diện Inagtiô Hồ Văn  uân. 

- Cha Tổn  Lin  H ớng Ernest Nguyễn Văn H ởng. 

- C   Giám đốc và Quý Cha TTMV Tgp TP. HCM. 

- C   Giám đốc, Quý Cha và Quý Thầy ĐCV T.Giuse Sài  n.  

- C   Giuse, T   ký UB Di Dân – HĐGM VN - LM Thừa sai LTX.  

- Cha Fx. Bảo Lộc, Giám học TTMV TGP TP. HCM. 

- Cha Giuse Hạt tr ởng hạt Phú thọ. 

- Quý Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 

- Quý C   đồng tế. 

- C   Tr ởng ban, Sr Têrêsa và Ban MV Truyền thông Tgp.  

- Quý Soeur Dòng Thánh Phaolô thành Chartres. 

- Sr. Lucia Cao Thị  uân Tr n  và Quý Sr. D n  Đ  Min  T m 
Hiệp.  

- Quý Soeur D n  Con Đức Mẹ Mân Côi và Giáo dân Gx Tân 
P  ớc.   

- Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM - Ban Tôn Giáo Thành Phố - Ủy Ban 
Nhân Dân Quận I - Ủy B n và Côn  An P  ờng Bến Nghé.  

- Tổng C.ty Tân Hiệp Phát - Tập đoàn Đôn  P   n  - C.ty Tín 
Thành - C.ty Âm t  n , án  sán   uân Đức - Cty Văn Ho  Việt. 

- H ớn  Đạo Công Giáo TGP - Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
TGP - Gi  đìn  K ôi Bìn  TGP - C  đoàn Tổng hợp - Đội trống Giáo 
xứ Tân T ái S n - Đội kèn tây Giáo Xứ Gò Mây - P  n  k ám Đ  
khoa Thánh Mẫu - Ca sỹ Ngọc Mai - ca sỹ Gia Ân. 

- Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Đại lễ. 

Tất cả đã   p p ần vào thành công củ  Đại lễ. Nguyện xin Thiên 
C    tuôn đổ muôn  n làn  trên Quý Đức c  , Quý C  , Quý Tu sĩ 
và mọi n  ời. 

Hẹn gặp lại ở Đại lễ 2018. 
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M ri  Mỹ Án   

C LCTX-GX Hòa Bình-Gò vấp 

Trời Sài   n nắn  n n  
  n tuần n y. Cái n n    y 
 ắt củ  t án  T . 

Hôm n y, Chú  nhật II Phụ  
Sinh, Cộng đoàn Lòng Chú  
Thƣơng Xót (LCTX)  á  Giáo xứ 
trong TGP SG sẽ về TTMV – 
TGP dự  ại hội kính trọng thể 
LCTX. Giáo xứ Hò  Bình  húng 
tôi đã  ó mặt tại Nhà thờ Hò  

Bình - Nguyễn Kiệm lú  13g30, để đúng 14g khởi hành. 

May s o lú  11g30 trời bỗng tối sầm, mây đen kéo về rất nh nh và 
một  ơn mƣ  lớn trút xuống vội vã, tới 13g thì ngƣng hẳn. Không khí 
dịu hẳn xuống. Chúng tôi lên đƣờng vui vẻ và háo hứ  tiến về TTMV. 

Tới nơi đã  ó rất nhiều xe và rất nhiều ngƣời. Những hàng ghế 
đƣợ  xếp ng y ngắn  hiếm hết quảng trƣờng rộng lớn  ủ  TTMV, số 
ghế trống  hỉ  òn 2/3. Chúng tôi  ũng nh nh  hóng tìm  ho  oàn 
mình một  hỗ để ngồi  ùng nh u. 

Một giọng nói vô  ùng êm ái và truyền  ảm  ủ  Soeur giới thiệu 
 hƣơng trình  uốn hút ngƣời nghe. Thật dịu dàng  ho một không khí 
nóng bứ  nhƣ thế này. Hồi trống hào hùng v ng lên để  huẩn bị  ho 
giờ  ầu nguyện tôn sùng LCTX lú  3g - Giờ Tử Nạn. S u giờ kinh 
nguyện là lớp diễn nguyện  ủ  quý Sr Dòng Con  ứ  Mẹ Mân Côi và 
Thiếu nhi GX Tân Phƣớ :  oàn diễn nguyện đã diễn lại lụt  ại Hồng 
Thủy thời Noe, những  on vật lên tàu đƣợ   á  em đóng thật dễ 
thƣơng, mũm mĩm. Vở diễn nhƣ muốn nói: Thời đại hôm n y  ũng 
đ ng  ó  á  đại lụt nhấn  hìm mọi thứ, HỦY DIỆT  ỜI SỐNG TÂM 
LINH,  ỜI SỐNG XÃ HỘI,  ỜI SỐNG THIÊN NHIÊN. Nhƣng  on 
ngƣời đã  ậy dự , v n xin LTX  ủ  Chú , để  ây lại đâm  hồi,  ho 
một  uộ  sống mới trong  ứ  Kitô Phụ  Sinh qu  bài mú  diễn 
nguyện  ủ   á  Sr quá đẹp và nhuần nhuyễn, h i màu áo hồng, x nh 
 ứ quyện vào nh u tạo thành những bứ  tr nh đẹp tuyệt. 
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Vở diễn  ũng mời gọi  on ngƣời hãy tỉnh thứ  và bảo vệ, yêu quý 
thiên nhiên, bảo vệ đị   ầu xinh đẹp Thiên Chú  đã tạo nên  ho 
chúng ta. 

CHIA SẺ VỀ LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT 

- LM Giuse  ào Nguyên Vũ, SJ (Dòng Tên)-LM Thừ  S i  ủ  LTX. 
Ch   hi  sẻ: Dù Năm Thánh đã đóng lại, nhƣng TRÁI TIM LTX thì 
luôn rộng mở. Năm n y đã là năm thứ 16 kính LTX đƣợ   ứ  Giáo 
Hoàng Gio n Ph olo II thiết lập ngày 30.04.2000 và ngài về với Chú  
ngày 27.04.2014, đúng vào ngày Chú  nhật kính LCTX.  ứ  Giáo 
Hoàng Phanxico – đƣợ  gọi là Giáo Hoàng  ủ  LTX - đã mở  ử  NĂM 
THÁNH LCTX, kết thú  vào năm 2016.  ứ  Giáo Hoàng đã tuyên bố: 
―Nhân loại sẽ không kiếm đƣợ  sự bình  n nếu không hoàn toàn tin 
vào LTX CỦA CHÖA―. Chú   húng t  là  i? Là  ẤNG  hịu tất  ả mọi 
đ u khổ  ủ   uộ  đời. LTX là sứ  mạnh  ủ  TÌNH YÊU. Lòng Thƣơng 
Xót khá  lòng trắ  ẩn. Lòng trắ  ẩn là  ảm xú  nhất thời, nhƣ xót x  
trƣớ  hoàn  ảnh khốn  ùng  ủ  một  i đó, giúp  ho họ thứ gì  ó thể 
đem lại  ho họ  hút ủi  n nhƣ  ơm áo gạo tiền… và s u đó mình 
quên họ… Còn LTX là LINH DƢỢC CHỮA LÀNH nỗi đ u phần hồn, và 
 ả đời s u  ủ  họ.  

Ch   ũng đề  ập đến tội và Bí Tí h Hò  Giải.  ứ  Giáo Hoàng 
Ph nxi o nói: Bí Tí h Hò  Giải không phải là  ái máy giặt, giặt sạ h 
một  ái áo bẩn trở nên trắng tinh, mà đòi hỏi ở sự trả lẽ  ông bằng 
nhƣ ông D -kêu, phải đền bù tội lỗi. Và  ỨC TIN là phải HÀNH 
 ỘNG, là phải LÊN  ƢỜNG, phải làm một  ái gì đó  hứ không im 
lặng, không  họn  hỗ tốt để nghỉ ngơi  n nhàn. 

- LM Giuse Ernest Nguyễn Văn Hƣởng – Tổng linh hƣớng C  LCTX 
TGP-SG  hi  sẻ về đề tài: LTX CỦA CHÖA GIÖP CHÖNG TA CÓ MỘT 
TRÁI TIM NHƢ CHÖA. 

Giúp  húng t  thoát r  khỏi  ái  hật hẹp  ủ  ý nghĩ. Thoát r  khỏi 
tính í h kỉ vốn sẵn  ó trong  on ngƣời. Cẩn trọng trong việ  tôn sùng 
LTX, đừng biến LTX  ủ  Chú  nhƣ bất  ứ thứ gì nhƣ vật  hất  ủ  thế 
gi n để lợi dụng theo kiểu ngƣời phàm: M ng lễ, lời  ảm tạ đƣợ  
khắ  đẹp đẽ để dƣới  hân Chú . Không, LTX  ủ  Chú  mời gọi t  
dành LTX  ho  nh  hị em mình. 
Cuối bài  hi  sẻ là bài hát Tâm Tình C  3 với giọng hát thật tình 

 ảm, Ch  đem đến  ho mọi ngƣời sự ấm áp  ủ  Tình Chú  dành  ho 
 on  ái  ủ  Ngƣời. 
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S u khi  nh Gio n B. M. Nguyễn Thế Vịnh dâng ý khấn  ủ  C  là 
đoàn rƣớ  kiệu  ung nghinh Chú  Thƣơng Xót và đoàn đồng tế dâng 
Thánh lễ do  ứ  Giám Mụ  Phero Nguyễn Văn Khảm, GM Giáo Phận 
M  Tho  hủ tế. 
Trong bài giảng,  ứ  Giám Mụ  nhấn mạnh đến Mụ  Vụ Gi   ình. 

LTX  ủ  Chú  luôn gắn với gi  đình. Trong CỰU ƢỚC, LTX  ủ  Chú  
đƣợ  thể hiện: Tiên tri Hô-sê  ƣới  ô gái điếm Gô-me làm vợ và sinh 
r   ho ông những ngƣời  on đƣợ  đặt tên  hẳng r  gì. Bà bỏ ông trở 
về nghề  ũ, ông đã đi tìm về, th  thứ và luôn yêu thƣơng bà, không 
 hỉ một lần mà rất nhiều lần nhƣ thế. Tiên tri Is i : Chú  nói với 
Isr el: ‖…  ho dù ngƣời mẹ  ó quên ngƣơi, thì T , T   ũng không 
quên ngƣơi b o giờ…‖ Trong TÂN ƢỚC: Truyện Ngƣời Con Ho ng 
 àng đƣợ   h  dí dỏm nên đổi lại Ngƣời Ch  Ho ng  àng, vì đã quá 
phung phí tình yêu thƣơng  ho đứ   on tội lỗi. 
LTX VỚI GIA  ÌNH 
Gi  đình là nơi nhận LTX SỚM NHẤT  ủ   h  mẹ dành  ho  on  ái, 

một tình yêu thƣơng vô vị lợi, một tình yêu thƣơng  ứ  ho đi,  ho đi 
mãi. Gi  đình là nơi nhận LTX BỀN BỈ NHẤT, khi  h  mẹ  ó đứ   on 
hƣ hỏng, nhƣng  ứ th  thứ,  ƣu m ng không mệt mỏi. Ngƣời vợ th  
thứ  ho  hồng,  hồng bỏ qu   ho vợ,  on  ái luôn yêu thƣơng ngƣời 
 h  bê bết rƣợu  hè, và ngƣời mẹ  ờ bạ , đàng điếm… 
Gi  đình là nơi thự  thi LTX  ÍCH THỰC NHẤT. Không  ó nơi nào 

 ó thể tốt hơn gi  đình. Trong tiếng Hipri, LTX  ó nghĩ  là CÁI DẠ 
MẸ. Không  ó nơi nào  n toàn  ho đứ   on bằng dạ  uả mẹ và tình 
yêu thƣơng  ủ  bà dành  ho  on. Thánh GIOAN THÁNH GIÁ nói: 
―KHI KẾT THÖC CUỘC  ỜI NÀY, TA SẼ BỊ PHÁN XÉT VỀ TÌNH YÊU‖. 
SỰ BÌNH AN  ÍCH THỰC LÀ SỰ BÌNH AN XUYÊN QUA  AU KHỔ, 

XUYÊN QUA LỖ  INH, XUYÊN QUA VẾT THƢƠNG CỦA THÁNH GIÁ. 
 ú  Ch  kể  ó một phái đoàn toàn giáo sƣ đại họ   ủ  M  đến thăm 
 ơ sở từ thiện  ủ  Mẹ Teres  C l utt . Khi r  về, họ hỏi Mẹ  ó muốn 
nhắn nhủ điều gì. Mẹ nói: ―Cá  ông trở về sống tình yêu thƣơng 
trong gi  đình― và  GM kết luận: HÃY TRỞ VỀ THỰC THI LTX SAU 
THÁNH LỄ NÀY. 
Cuối Thánh lễ,  GM làm phép  á  tƣợng ảnh LTX và b n PHÉP 

LÀNH TOÀN XÁ  ho Cộng đoàn. 
Dù thời gi n th m dự  ại hội rất dài, nhƣng mọi ngƣời đều vui và 

hân ho n trong lòng. TẠ ƠN CHÖA  Ã CHO CHÖNG CON NHỮNG GIỜ 
PHÖT BÊN CHÖA, BÊN NHAU THẬT AN LÀNH. 
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Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 
N ày mùn  01 t án  5, n ày Quốc Tế L o Độn , n ày 

lễ t án  Giuse t ợ. Đ n  t ật là một c   ội tốt đẹp để 
c  n  t  suy n  ĩ về ý n  ĩ  củ  l o độn  t eo qu n 
điểm kitô  iáo. 

Lần giở lại những 
 hƣơng đầu  ủ  Sá h 
Sáng Thế,  húng t  thấy 
s u khi tạo dựng vũ trụ 
mọi loài mọi vật, ―Thiên 
Chú  đem  on ngƣời đặt 
vào vƣờn đị  đàng, để họ 
trồng tỉa và  oi só  vƣờn‖ 
(St 2, 15). Nhƣ thế, con 
ngƣời đƣợc tạo dựng 
giống hình ảnh Chúa, 

không những giống trong tƣ tƣởng và lòng yêu thƣơng, mà 
còn giống trong sự sáng tạo nữa. L o động là một phần trong 
tình trạng nguyên thủy  ủ   on ngƣời và đã  ó trƣớ  khi  on 
ngƣời phạm tội. Do đó l o động không phải là hình phạt h y 
một lời  hú  dữ. L o động  hỉ trở nên vất vả và  ự  nhọ  khi 
 on ngƣời phạm tội (Ad m và Ev ) phá vỡ tình thân nghĩ  
thiết với Thiên Chú , với vũ trụ vạn vật và với nh u.  

Phải khẳng định rằng: L o động  ó một vị trí d nh dự, vì 
đó là nguồn đem lại sự phú tú , là  ông  ụ hữu hiệu để 
 hống lại sự nghèo đói, góp phần phát triển  á nhân, gi  
đình  ũng nhƣ xã hội. Tất  ả những thành tựu mà nhân loại 
đạt đƣợ  trên thế giới hôm n y  hính là thành quả  ủ  lao 
động. Ai  ũng biết ―l o động là vinh qu ng‖, ―bàn t y t  làm 
nên tất  ả,  ó sứ  ngƣời sỏi đá  ũng thành  ơm‖ (Trích ―Bài 
   vỡ đất‖- Hoàng Trung Thông).  

Phải  hăng  on ngƣời ngày n y đã và đ ng phá vỡ mối 
qu n hệ hò  thuận với Thiên Chú  khi  on ngƣờ i tàn phá 
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thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trƣờng và suy kiệt tài nguyên? 
Phải  hăng l o động đ ng trở thành gánh nặng khi đất đ i 
khô  ằn, nhiễm độ  do thuố  trừ sâu, phân bón hó  họ ; cá 
tôm không sống nổi khi sông ngòi và biển  ả bị ô nhiễm bởi 
 á  nguồn nƣớ  thải do  hăn nuôi, bụi bùn, hó   hất phun 
màu; gây ô nhiễm khí quyển làm thủng tầng ôzôn?  

Con ngƣời với lòng th m và sự tàn nhẫn độ  á , đã biến 
l o động thành nỗi hãi hùng  ho ngƣời khá . L o động  ó 
 òn ở ―vị trí d nh dự‖, là ―vinh qu ng‖ h y không khi ngƣời 
t  bị bắt làm nô lệ, bị  ƣỡng bứ  l o động, bị l o động khổ 
s i nơi  á  trại tập trung, trại   i nghiện và  á  nhà tù ở 
nhiều nơi trên thế giới?  

Toàn thể trái đất v ng lên lời    ngợi tôn vinh sự làm việ , 
thì Kitô Giáo nói gì, nghĩ gì về l o động, về nền văn minh 
trần thế, và về sự giầu  ó?  ứ  Giêsu dạy thế nào về việ  
làm và liên qu n đến việ  làm? Ngƣời thú  đẩy  húng t  làm 
việ  h y nhìn vào đó với sự lo âu?  

Phải khẳng định rằng, l o động là một phần  hƣơng trình 
tình yêu  ủ  Thiên Chú ;  on ngƣời đƣợ  mời gọi vun trồng 
và giữ gìn tất  ả  á  thiện í h  ủ  thụ tạo, và nhƣ thế th m 
dự vào  ông trình tạo dựng! L o động là yếu tố nền tảng đối 
với phẩm giá  ủ  một ngƣời. L o động làm  ho  húng t  
đƣợ  tràn đầy phẩm giá; giúp  húng t  giống Thiên Chúa, là 
Ðấng đã làm việ , đ ng làm việ , và luôn làm việ  (x.G  5, 
17). L o động  ho  húng t  khả năng nuôi sống  hính mình, 
gi  đình mình, góp phần vào việ  phát triển quố  gi , thăng 
tiến nhân loại. 

 ể phụ  hồi phẩm giá  on ngƣời, lấy lại ý nghĩ   ủ  l o 
động, Con Thiên Chú  đã thân hành xuống thế, sinh r  trong 
một gi  đình l o động. Phú  Âm thánh Máthêu kể rằng trong 
một lần Chú  Giêsu trở về thăm quê hƣơng mình là N gi rét 
và giảng trong hội đƣờng,  á  ngƣời đồng hƣơng kinh ngạ  
trƣớ  sự khôn ngo n  ủ  Ngƣời và hỏi nh u: ―Ông ấy không 
phải là  on bá  thợ mộ  s o?‖ (Mt 13, 55). Chú  Giêsu đã 
bƣớ  vào lị h sử  ủ   húng t , Ngƣời đến giữ   húng t , 
sinh r  từ Ðứ  M ri  bởi  ông trình  ủ  Chú  Thánh Thần, 
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nhƣng với sự hiện diện  ủ  thánh Giuse, ngƣời  h  hợp 
pháp, giữ gìn Chú  và dạy Chú  làm việ . 

30 năm l o động với bàn t y  ủ  mình: ngƣời t  gọi  ứ  
Giêsu là bá  phó mộ  và là nông dân. Chắ   hắn Ngƣời đã 
l o động ở xƣởng mộ  N gi ret, đã trồng những  ây ôliu, 
 ây nho, đã  hăn  hiên. Ngƣời biết giá trị  ủ  l o động để 
kiếm  ơm ăn áo mặ . Biết đồng tiền là  ần thiết và dĩ nhiên 
bàn t y Ngƣời đã tiếp nhận những đồng tiền ngƣời t  trả về 
những đồ vật Ngƣời làm, và đã  họn những tông đồ đầu tiên 
giữ   á  ngƣời đánh  á. Ngƣời đã nâng l o động  hân t y 
lên khỏi tình trạng thấp hèn. Nếu  ấng Sáng Tạo đã không 
 hê b i l o động,  ứ  Giêsu  ũng không hờn dỗi việ  làm, thì 
không  ó ngƣời nào trên thế giới lại phải lấy đó làm  ự  
nhọ , xấu hổ.  ỉnh   o  ủ  giáo huấn Thánh Kinh về l o 
động là mệnh lệnh phải nghỉ ngơi ngày Chú  nhật, để  on 
ngƣời không trở thành nô lệ  ho l o động.  

Kho  họ  k  thuật  àng phát triển thì  on ngƣời  àng kh i 
thá  triệt để l o động. Bên  ạnh đó, lối sống thiên về hƣởng 
thụ vật  hất  ũng thôi thú   on ngƣời l o động quần quật để 
đáp ứng nhu  ầu mu  sắm, tiêu dùng, hƣởng thụ  á  
phƣơng tiện hiện đại, thỏ  mãn  á  ―nhu  ầu ảo‖. Một ngày 
ngƣời t   ố làm việ  nhiều   , làm ngày không đủ, tr nh thủ 
làm đêm, làm luôn Chủ nhật và ngày lễ. Ngƣời t  thấy vui 
khi đƣợ  tăng    để kiếm thêm tiền. Và nại vào  ông việ , họ 
không  ó thì giờ để qu n tâm, thăm viếng nh u, không  ó thì 
giờ  ho việ   ầu nguyện h y Kinh, Lễ. Phải  hăng trong 
trƣờng hợp này,  on ngƣời đã ―nô lệ tự nguyện‖  ho l o 
động và biến l o động thành ―ngẫu tƣợng‖? 

Mừng lễ Thánh Giuse Thợ, xin Ngài  ầu th y nguyện giúp 
để mọi ngƣời biết mến yêu l o động, vì l o động giúp t  
 ộng tá  vào  ông trình  ứu độ  ủ  Chú . Chúng t  không 
làm việ  một mình, nhƣng  ó Chú   ùng hoạt động. L o 
động là  ần thiết, nhƣng  hính Thiên Chú  mới là nguồn gố  
 ủ  sự sống và là mụ  tiêu  uối  ùng  ủ   on ngƣời.  

Lạy Chú , xin  ủng  ố việ  t y  húng  on làm. Amen. 
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THERESE AAKER 

 

Tuần T án  – các  riên  n ày T ứ Sáu Tuần T án  – là 
t ời  i n tốt n ất để suy niệm về cuộc k ổ nạn củ  C    
Giêsu và c  ý n  ĩ   ì đối với cuộc sốn  củ  c  n  t . 
K ôn   i t oát k ỏi đ u k ổ ở t ế  i n này, n  n  n ờ 
cái c ết củ  N ài, đ u k ổ trở nên c  ý n  ĩ . 

 i  àng Thánh Giá là 
 á h tốt để làm điều này — 
 húng t   ó thể tái hiện sự 
trải nghiệm  ủ  Ngài và áp 
dụng vào  uộ  sống  ủ  
chúng t . Nếu  húng t  
sống trong mù  đ u khổ 
này,  ó nhiều điều  húng t  
 ó thể họ  tập từ Ngài về 
 á h  hịu đ u khổ hữu 

hiệu. Khi họ   á h  hịu đ u khổ,  húng t  trở nên kết hiệp mật 
thiết với Ngài bằng  á h kết hiệp kinh nghiệm đ u khổ  ủ   húng 
t  với đ u khổ  ủ  Ngài — và  húng t  nên một với Ngài. 

 ây là 6  á h họ  biết đ u khổ từ  àng Thánh Giá: 

1. CHÂN THẬT VỀ CẢM  ÖC – CƠN HẤP HỐI TRONG 
VƯỜN DẦU 

Một trong những điều qu n trọng nhất để làm trong nỗi đ u 
khổ  ủ  mình,  ả tâm sinh lý, là  hấp nhận rằng mình đ ng đ u 
khổ. Hãy nhận biết đ u khổ  ủ  mình, và hãy  hân thật về  á h 
 ảm nhận  ủ  mình đối với đ u khổ. Không  hấp nhận đ u khổ 
là  hống lại đ u khổ, điều đó khiến  húng t   àng đ u khổ hơn. 
Thiên Chú   ùng hành động với  húng t  nếu  húng t   hân thật 
với Ngài. 

Chính Chú  Giêsu đã  hân thật về  ảm xú  đối với đ u khổ. 
Trong  ơn hấp hối tại Vƣờn Dầu, Ngài đã  ầu nguyện với Chú  
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Cha: ―Lạy Ch , nếu  ó thể đƣợ , xin  ho  on khỏi phải uống  hén 
này. Tuy vậy, xin đừng theo ý  on, mà xin theo ý Ch ‖ (Mt 
26:39). Ngài  ầu nguyện h i lần. Ngài không bị kí h động để  hịu 
đ u khổ và  hịu  hết, nhƣng Ngài tuân phụ  ý Chú  Ch  dành 
 ho Ngài. Ngài không nói điều đó trƣớ , mà trƣớ  tiên Ngài  hấp 
nhận đ u khổ. 

2. CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ – CHÖA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ 

Nếu  húng t   hân thật về  ảm xú , việ   hấp nhận đ u khổ lại 
là một vấn đề hoàn toàn khá .    số  húng t   ó xu hƣớng 
 hống lại đ u khổ;  húng t   hỉ muốn mình không đ u khổ, 
muốn số phận mình phải khá . Ng y  ả với  á  đ u khổ nhỏ, 
những điều phiền toái hằng ngày nhƣ  huyện gi o thông hoặ  
bự  tứ  ngƣời khá ,  húng t  đều thiếu kiên nhẫn. 

Thật không dễ  hút nào, nhƣng  hấp nhận đ u khổ  ũng 
không làm giảm bớt đ u khổ. Nó vẫn ở đó, nhƣng nó không làm 
 húng t  đ u khổ hơn. Khi  húng t  dâng mọi đ u khổ  ho Chú  
Giêsu là vì ngƣời khá , đây là một  á h khá  để  hấp nhận đ u 
khổ. Và thật kỳ diệu, đ u khổ sẽ trở nên ngọt ngào hơn, hoặ  ít 
r   ũng  ó thể  hịu đựng. 

Chú  Giêsu không  hỉ nói: ― ƣợ  rồi, Tôi không  òn  á h  họn 
lự  nào khá , thế nên Tôi sẽ vá  thập giá‖. Nhƣng Ngài tự 
nguyện đón nhận đ u khổ với lòng yêu mến: Ngài ôm lấy Thập 
Giá. Tấm gƣơng  ủ  Ngài là để  húng t  noi theo và làm tƣơng 
tự. 

Chúng t  không thể th y đổi đ u khổ, nhƣng  húng t   ó thể 
th y đổi  á h phản ứng đối với đ u khổ. Chúng t   ó thể ôm lấy 
những đ u khổ nhƣ  húng đến từ Thánh Tâm  ủ  Chú  Giêsu, 
một  ơ hội mà Ngài  ho phép  húng t  đến gần Ngài hơn, và 
 ùng  hi  sẻ đ u khổ với Ngài.  ó là lú  đ u khổ trở thành niềm 
vui. 

3. TÌM VÀ NHẬN SỰ GIÖP ĐỠ – ÔNG SIMON VÁC ĐỠ 
THẬP GIÁ CHO CHÖA GIÊSU 

Không dễ nhạy bén đối với ngƣời khá  về đ u khổ  ủ   húng 
t  để họ  ó thể  hi  sẻ với mình. Nhƣng làm nhƣ vậy không  hỉ 
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là ân sủng dành  ho bạn,  ho họ, vì nó  ho phép họ  ó dịp để 
yêu thƣơng bạn. Tìm ngƣời giúp đỡ hoặ   hấp nhận đ u khổ 
 ũng là hành động bác ái. 

Khi ông Simon (ngƣời Ky-rê-nê) bị quân lính Rôm  bắt vá  đỡ 
thập giá, Chú  Giêsu đã  hấp nhận để  ho ông vá  giúp. Ngài 
 ũng  hấp nhận điều đó từ bà Veroni  , ngƣời đã lấy khăn thấm 
máu mặt  ho Ngài. Sự nhạy bén với đ u khổ  ủ  Ngài là  ơ hội 
để họ yêu thƣơng Ngài, và vì vậy, bà Veroni   đã trở nên một vị 
thánh và  á   on tr i  ủ  ông Simon là Rufus và Alex nder  ũng 
trở nên những nhà truyền giáo. 

4. CHẤP NHẬN  HÈN MỌN – CHÖA GIÊSU BỊ LỘT ÁO 

Khi  hịu đ u khổ,  húng t  thƣờng bị tƣớ  mất năng lự , hoặc 
mất khả năng  ầu nguyện nhƣ bình thƣờng,  ó thể  húng t  
không muốn  ầu nguyện nữ .  ây là những lú  để  húng t  ôm 
lấy thập giá, nghĩ  là  hấp nhận mình thự  sự ―bé nhỏ‖. Khi bản 
tính yếu đuối nhân loại  ủ   húng t  trở nên rõ ràng hơn,  húng 
t   ó thể dâng  ho Chú  Giêsu.  ây là điều mà Thánh Therese 
Hài  ồng gọi là ―Con  ƣờng Bé Nhỏ‖. 

Cũng  ó  ơ hội khá  để kết hiệp với Chú  Giêsu,  ùng  hi  sẻ 
việ  Ngài bị tƣớ  mất nhân phẩm và nhân quyền khi quân lính lột 
áo Ngài trƣớ  khi đóng đinh Ngài vào Thập Giá. 

5. ĐỪNG CHỐNG LẠI NHỮNG CÁI CHẾT HẰNG NGÀY – 
CHÖA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ 

Thƣờng thì  ái  hết không rõ ràng nơi thân xá , mà  húng t  
 ứ  hết dần từng ngày. Cá  đ u khổ  ủ   húng t  là những  ái 
 hết nhỏ,  hết dần, nhất là khi  húng t   ho phép  húng ―đúc 
khuôn‖  húng t  nhiều hơn theo  á h mà Thiên Chú  muốn. Hãy 
ôm lấy đ u khổ, và hãy bƣớ  vào đ u khổ! 

Suy niệm về  ái  hết  ủ  Chú  Giêsu là điều  n ủi, vì  húng t  
biết rằng đ u khổ  ủ   húng t   ó ý nghĩ  khi  húng đƣợ  kết 
hiệp với  uộ  khổ nạn  ủ   ứ  Kitô. Ngài  hịu mọi đ u khổ mà 
 húng t   hịu, thế nên Ngài rất hiểu và thông  ảm với  húng t . 
Những gì  húng t  trải nghiệm thì Ngài đã trải nghiệm trƣớ  rồi. 
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 úng nhƣ ngƣời t  vẫn nói: ―Bạn đi qu  điều gì thì trƣớ  tiên 
điều đó đã đi qu  trái tim  ủ  bạn‖. 

6. SỰ SỐNG MỚI LUÔN  UẤT HIỆN SAU NỖI ĐAU KHỔ – 
CHÖA GIÊSU PHỤC SINH 

Chịu đ u khổ không b o giờ  ảm thấy thoải mái, nhƣng  húng 
t   ó thể luôn luôn tin rằng đ u khổ  ó giá trị  ứu  huộ  khi 
 húng t  dâng mọi đ u khổ  ho Chú  Giêsu. 

Sự sống mới luôn xuất hiện s u mù  khô hạn.  iều đó tùy 
thuộ  vào  á h  họn lự   ủ   húng t . Chúng t   ó thể phản ứng 
với đ u khổ bằng tâm trạng   y  ú, hoặ   húng t   ó thể phản 
ứng với đ u khổ bằng tấm lòng  ởi mở và để  ho nó  ó  á h 
phát triển mới nơi  uộ  sống  ủ   húng t  và  ủ  ngƣời khá . 

Chúng t  không thể loại bỏ thế giới đ u khổ. Mặ  dù  húng t  
 ó  hịu b o nhiêu nỗi đ u khổ thì  húng t   ũng không đủ kinh 
nghiệm, thế nên  húng t  vẫn  ó những lú  phải bật khó  và 
không hiểu tại s o điều đó lại xảy r . Nhƣng  húng t   ó thể tín 
thác vào lòng nhân từ  ủ  Thiên Chú  Ch , dù Ngài cho phép 
điều gì xảy r , Ngài vẫn muốn điều tốt lành nhất  ho  húng t  và 
 ho ngƣời khá . 

Lạy C    Giêsu, N  ời Tôi Trun  Đ u K ổ, vì cuộc k ổ 
nạn đ u t   n  củ  N ài, xin t   n  x t c  n  con và 
toàn t ế  iới. Amen. 

TRẦM THIÊN THU ( huyển ngữ từ DenverC tholi .org) 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHAN ICÔ 

 

THÁNG 5/2017 

    in Ơn c o Kitô  ữu ở P i C âu 

   Để các Kitô  ữu ở P i C âu, t eo    n  củ  C    Giêsu 
N ân Hậu, biết cốn   iến c ứn  từ      iải, công lý và 
    bìn  một các  trun  t ực.  
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Jos. Vinc. N ọc Biển, SSP 

 

Tron  cuộc sốn , n iều k i c  n  t  đ ợc  ỏi   y c ín  
mìn  đặt r  c o mìn  câu  ỏi: “Đức Giêsu là  i?”. Đây có 
t ể là câu  ỏi qu n trọn  n ất tron  cuộc đời củ  con 
n  ời n i c un  và củ  n ữn  n  ời tin Đức Giêsu n i 
riêng. Tuy n iên, câu  ỏi đ   ôm n y c  n  t  đ ợc c ín  
Đức Giêsu mặc k ải k i n i: “T  là cử  c uồn  c iên”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại s o lại là ― ử   huồng  hiên?‖ 

1. Cử  c uồn  c iên là  ì? 

Trƣớ  khi nói đến ― ử   huồng  hiên‖,  húng t  nên nhắ  lại 
hình ảnh ngƣời mụ  tử  hăn  hiên nơi đất nƣớ  Dothái: 

Ở đất nƣớ  này, ngƣời t  thƣờng h y  ó những đàn gi  sú  
nhƣ  hiên hoặ   ừu. Mỗi đàn nhƣ thế thƣờng  ó ngƣời  hăn dắt. 
Bổn phận  ủ   á  mụ  tử  hăn  hiên  hính là lo s o tìm đƣợ   ho 
 húng những đồng  ỏ x nh tƣơi, những dòng suối mát trong 
lành. Bảo vệ  húng khỏi bị tấn  ông bởi những sói dữ, hùm 
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beo... Khi  hăm lo  ho  húng nhƣ thế, ngƣời mụ  tử phải biết rõ 
từng  on:  on nào đ u ốm; ghẻ lở;  on nào đi ho ng, lạ  đàn... 
Biết để làm gì? Thƣ  để yêu thƣơng, để  hăm só ... để  ó tƣơng 

quan thân tình. 

Khi đêm về, ngƣời mụ  tử  ó trá h nhiệm dẫn  hiên về dàn và 
 ho  húng vào  huồng. Lú  này, họ lại đƣợ  ví nhƣ ― ử   huồng 
 hiên‖. 

Hình ảnh ― ử   huồng  hiên‖ là một hình ảnh đƣợ  dùng để 
biểu đạt  ho sự  n toàn.  

Thật vậy, khi nói đến  ử  thì  i  ũng hiểu là để đóng vào hoặ  
mở r . Khi đóng vào thì nhƣ một sự bảo vệ để khỏi bị kẻ thù tấn 
 ông và trộm  ắp.  óng vào để tránh sƣơng gió lù  vào.  óng 

vào thì mọi ngƣời  n tâm ngon giấ .   

Còn khi  ánh  ử  mở r , thì nhƣ  hào đón một luồng gió mới 
vào nhà, làm  ho nhà khỏi bị ẩm mố , hôi hám. Mở r  là để  ho 

mọi ngƣời và sú  vật trong nhà đƣợ  tự do r  vào, lui tới...  

2. Đức Giêsu là Mục Tử và là Cử  C uồn  C iên 

Khi tự  ho mình là Mụ  Tử và Cử  Chuồng Chiên,  ứ  Giêsu 
muốn sống những đặ  tính  ủ  ngƣời mụ  tử và v i trò  ủ   ử  
 huồng  hiên trong khi thi hành sứ vụ lo n báo Tin Mừng. Mặt 
khá , Ngài  ũng muốn giới thiệu và tr o  ho  á  Tông đồ và môn 
đệ những đặ  tính  ủ  ngƣời mụ  tử nhân lành và  ử   huồng 

 hiên trong Giáo Hội.  

Thật vậy,  ứ  Giêsu  hính là Mụ  Tử Nhân Lành, Ngài đã biết 
rõ từng  on  hiên, Ngài đã yêu thƣơng  húng và làm  ho  húng 
đƣợ  hạnh phú . Ngài đã  hữ  lành mọi vết thƣơng thân xá  và 
tâm hồn để  ho  hiên đƣợ  bình  n, và Ngài đã hy sinh  ả mạng 

sống để  ho  hiên đƣợ  sống và sống dồi dào. 

Khi mời gọi  á  Tông đồ, môn đệ và những  i dấn thân trên 
 on đƣờng lo n báo Tin Mừng,  ứ  Giêsu  ũng mời gọi họ hãy đi 
trên  on đƣờng mà Ngài đã đi. Con đƣờng đó là gì, nếu không 
phải là  on đƣờng  ủ  hiền lành, khiêm nhƣờng, vâng lời và yêu 
thƣơng. Con đƣờng đó  hính là  on đƣờng  ủ  hạt lú  mụ  nát, 

 on đƣờng  ủ  thánh giá...?  
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Trở nên nhƣ Ngài, tứ  là  ũng phải trở nên nhƣ những  ánh 
 ử   ủ   huồng  hiên. Nhƣ vậy,  á  ngài nhƣ là ngƣời lính   nh 
 hừng. C nh  hừng  ho khỏi kẻ thù tấn  ông là những thứ họ  
thuyết vô bổ, tạm thời,  hóng qu  vô í h. C nh  hừng để đàn 
 hiên không bị kẻ thù gi n dối, lọ  lừ  và tội lỗi lôi kéo. C nh 
 hừng nhƣ một ngƣời  h , ngƣời mẹ   nh giấ  ngủ  ủ   on 
mình. Nếu  ần, hình ảnh ngƣời Mụ  Tử hi sinh  ả mạng sống  ủ  
mình  ho đoàn  hiên  ũng là lời mời gọi  ho  á  mụ  tử ngày n y 

trong Giáo Hội.  

3. Mọi kitô  ữu đều là mục tử n ân làn  và cử  c uồn  

chiên 

Khi nói đến ngày thế giới  ầu nguyện  ho ơn Thiên Triệu, nhiều 
ngƣời nghĩ đây là ngày dành riêng  ho  á  linh mụ  và tu sĩ. Nghĩ 
nhƣ vậy không s i. Nhƣng nếu hiểu theo nghĩ  rộng, thì hôm n y 
 ũng là ngày  ủ  mỗi  húng t , những ngƣời đã lãnh nhận Phép 
Rử  tội nhân d nh Chú  B  Ngôi để thi hành  hứ  năng Tƣ tế, 

Ngôn sứ và Vƣơng đế  ủ   ứ  Giêsu Kitô.  

Vì thế, khi kết hợp với  ứ  Giêsu là vị Mụ  Tử tối   o, mỗi 
ngƣời đều  ó thể và nhƣ một trá h nhiệm phải là mụ  tử  ho 

mình và gi  đình mình.  

Mụ  tử  ho mình và gi  đình, tứ  là hãy tự lo  ho  hính mình. 
Lo cho  hính mình là biết làm điều lành, tránh điều á . Biết trở 
nên gƣơng sáng,  hứng nhân  ho ngƣời khá . Những bậ  làm 
 h  mẹ khi thi hành sứ vụ mụ  tử này  hính là sống sự  hung 
thủy với nh u, trở thành những ngƣời mẫu mự , khôn ngo n, 
Luôn làm gƣơng sáng, yêu thƣơng  á   on mình. Biết lo  ho  á  
 on mình đƣợ  họ  hành, tr u dồi đạo đứ   ho  húng, dạy  ho 
 húng biết mến Chú  và yêu ngƣời... Biết  ảnh giá  và   nh 
chừng trƣớ  những nguy hại  ủ  thời buổi kinh tế thị trƣờng, 
 ông nghệ thông tin... Biết giáo dụ   on  ái hƣớng thiện, làm ăn 

chân chính... 

Với những ngƣời làm  on,  húng t  nghĩ ng y đến bổn phận 
trƣớ  tiên phải  ó  hính là sự hiếu kính với ông bà,  h  mẹ, tổ 
tiên... biết làm những gì  ó lợi  ho đời sống thiêng liêng trƣớ  rồi 

mới nghĩ đến  á  lợi vật  hất s u.  
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Nói  hung, mọi thành phần trong gi  đình phải lo  hu toàn bổn 
phận  á h tốt đẹp trong sự yêu mến Chú , kính trọng và yêu 
thƣơng nh u, để xây dựng tình đoàn kết, hiệp nhất trong gi  

đình.  

Làm đƣợ  nhƣ thế, ấy là lú   húng t  thể hiện v i trò mụ  tử 

phổ quát  ủ  mình  á h rõ nét nhất.  

Mong thay mỗi ngƣời hãy trở nên mụ  tử  ủ   hính mình, gi  
đình và th  nhân... Lấy nền tảng Lời Chú  để hƣớng dẫn hành vi 
 ủ   húng t . Lấy tình thƣơng làm  ăn  ốt. Lấy tình huynh đệ 

làm động lự ... 

4. Cầu n uyện c o  n T iên Triệu  

Giáo Hội  ũng dành riêng Chú  Nhật IV Phụ  Sinh để  ầu 
nguyện  ho ơn Thiên Triệu; đồng thời Giáo Hội  ũng muốn mọi 
thành phần trong Giáo Hội biết liên đới với nh u để  ùng giúp 

nh u  hu toàn sứ mạng đem Chú  đến  ho muôn dân.  

Vì thế,  húng t  hãy  ầu xin Chú   ho  á  bạn trẻ, biết quảng 
đại đáp lại lời mời gọi đầy yêu thƣơng  ủ  Chú , sẵn sàng dấn 
thân trên  on đƣờng lo n báo Tin Mừng  ho muôn dân. Xin  ũng 
 ầu nguyện  ho  á  linh mụ  đ ng làm mụ  vụ khắp nơi trên thế 
giới, đƣợ  trở nên mụ  tử đí h thự   ủ  Chú  giữ  trần gi n. Gặp 
đƣợ  nhiều điều thuận lợi trong khi thi hành sứ vụ. Xin  ũng nhớ 
đến  á  linh mụ  đ ng gặp khó khăn trên hành trình ơn gọi  ũng 

nhƣ sứ vụ lo n báo Tin Mừng.   

Và mỗi ngƣời  húng t   ũng hãy đóng góp phần mình vào 
trong việ  vun trồng ơn gọi bằng  á h khuyến khí h  on em mình 
tiến bƣớ  trên hành trình dâng hiến; sẵn sàng hy sinh dâng  on 
 ho Chú , đồng thời quảng đại giúp đỡ  á  Chủng Viện, Dòng Tu 
trong khả năng  ủ  mình, để góp phần vào việ  đào tạo ơn gọi 

linh mụ , tu sĩ  ho Chú  và  ho Giáo Hội. 

Lạy C   , tạ  n C    đã b n c o c  n  con n ữn  mục 
tử là các lin  mục.  in C    tiếp tục t án      các n ài, 
để các n ài trở nên n ữn  mục tử n   l n  C     ớc 
mon .  in C    cũn  đ n n ận sự c ân t àn , cộn  tác 
củ  mỗi n  ời c  n  con tron  việc bảo vệ, cổ võ và vun 

trồn   n T iên Triệu. Amen. 
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Long Nguyen 

 

“N  là c áu đíc  tôn củ  d n   ọ đ ”, một lời n i luôn 
luôn ở trên miện  củ  nội tôi, cái miện  n uốm màu đỏ 
sẫm củ  n ữn  miến  trầu. N   iốn  n   một lá bù   ộ 
t ân củ  tôi.  

Khi những tiếng đó v ng lên tôi  ảm thấy mình đƣợ  những 
ngƣời trong nhà nể phụ , kể  ả 
bố mẹ nữ   hứ. Bố mẹ  ó dám l  
mắng tôi đâu, tôi không biết họ 
sợ nội, h y họ thƣơng tôi. Lú  đó 
tôi không hiểu  ụm từ ― háu đí h 
tôn‖  ó ý nghĩ  gì. Nhƣng tôi biết 
mình rất qu n trọng đối với dòng 
họ, đi họ   ó ngƣời  hở đi,  hở 

về, thí h đồ  hơi gì là  ó  ái đó.  Lên trƣờng tôi không  ó nhiều 
bạn bè. Tôi nghĩ  ũng không  ần thiết phải  ó bạn, nên tôi  hả 
xem  i r  gì hết, nhƣng đƣợ   ái là tôi họ   ũng khá. Cuộ  sống 
 ủ  tôi  ứ trôi qu  êm đềm  ho đến lú  tôi là trở thành sinh viên 
Trƣờng  ại Họ  Bá h Kho  Hà Nội,  ái trƣờng mà b o nhiêu đứ  
mơ ƣớ   ũng khó mà đƣợ . Lên thành phố với tôi là mấy đứ  
 ùng làng, nhà nghèo rớt mùng tơi ( ó mùng tơi mà rớt là ngon 
rồi). Tôi sống ở  hung  ƣ, đi xe SH, không  ần phải đi làm thêm 
để kiếm tiền đóng tiền nhà, hết tiền  hỉ  ần ― lo‖ là ra ngân hàng 
 ó liền. Còn mấy đứ  đó sống  hung  ƣ, đi làm thêm, đi xe bốn 
bánh,  ó máy lạnh,  ó tài xế riêng nhƣng là xe bus.  ến trƣờng, 
tôi không  hơi với mấy đứ  nhà nghèo, mấy đứ  đó không xứng 
đáng  hơi  ùng tôi. Tôi  ứ vui  hơi thỏ  thí h,  hơi g me online, 
 ó bạn gái, dằn mặt ngƣời khá , lấn át ngƣời ki … Những lần 
nhƣ vậy những ngƣời bạn  ùng quê  ứ nói với tôi: ―đừng đi quá 
đà Long ơi‖. Nhƣng đáp lại tôi  hỉ nói: ―Mày  ó biết t o là  i 
không? Cháu đí h tôn  ủ  dòng họ t o đó‖.   
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Nhƣng đúng là ―gieo nhân nào gặt quả đó‖. Một hôm t n họ , 
tôi bị mấy ngƣời lạ mặt đánh  ho một trận, s u đó bị ngất đi và 
đƣợ  một ngƣời lạ mặt  ứu. Ngƣời ấy đƣ  tôi vào trạm ý tế gần 
đó, nhờ bá  s   hăm só  rồi lặng lẽ bỏ đi lú  nào tôi  ũng không 
biết. Tôi  hỉ biết khi đi ngƣời đó để lại  ho tôi một tờ giấy ―Khó  
Linh Th o Cho Sinh Viên‖  ủ  Dòng Tên dành  ho sinh viên, và 
một lời nhắn ―Cố gắng th m gi  nhé‖. Mặ  dù là ngƣời Công Giáo 
nhƣng tôi  ó biết đến Linh Th o là  ái gì đâu, tôi  hỉ biết Dòng 
Tên là một dòng tu rất nổi tiếng. Tôi nghĩ không  ần thiết, nhƣng 
s u đó tôi nghĩ lại,  ó mất gì đâu mà không th m gi . 

―S o đông vậy trời!‖.  ó là câu nói đầu tiên  ủ  tôi khi đến đó, 
và ngạ  nhiên hơn nữ  ngƣời  ứu tôi lại là  h  hƣớng dẫn ở đó. 
Tôi th m gi  vào nhiều thứ trò  hơi khởi động  ùng với nhiều 
ngƣời x  lạ, mà trƣớ  đó tôi xem họ không xứng đáng  hơi với 
tôi, đƣợ  nghe tiểu sử  ủ  Thánh Inh xio Loyol ,  ấng Sáng Lập 
Dòng Tên. Nghe xong tôi  ảm thấy s o  uộ  đời mình giống nhƣ 
thánh nhân vậy, phải  hăng đó là một lời mời gọi…? Một tuần 
linh th o  ứ nhịp điệu: ăn sáng,  ầu nguyện, ăn trƣ ,  ầu nguyện, 
ăn tối,  ầu nguyện, phút hồi tâm  uối ngày. Ngày  uối  ùng là 
ngày dành để hồi tâm về  uộ  đời, nhiệm vụ và tìm r  ý nghĩ  
 ủ  mình khi sống ở trên đời này. Tôi  hợt nhận r  rằng mụ  tiêu 
sống hiện tại  ủ  mình đã đi lệ h đƣờng r y, và là số 0 tròn trĩnh. 
Cái má  ― háu đí h tôn‖ đã đƣ  tôi lên một vị trí mà không  i 
dám lại gần. Tôi tự   o, tự đại, khinh thƣờng ngƣời khá . Tôi 
 hƣ  thể tìm thấy  ái gọi là mụ  tiêu, ý nghĩ   uộ  sống  ho 
chính mình.   

Khó  linh th o kết thú  mà lòng tôi  ứ n o n o,  ó  ái gì đó lôi 
kéo tôi rất mạnh về việ  dấn thân theo Chú . Tôi đã mạnh dạn 
gặp  h  giám đố , trình bày vấn đề muốn đƣợ  tìm hiểu vào 
Dòng Tên, đƣợ   h  hẹn gặp một tháng s u lên nhà Ứng Sinh 
Dòng Tên gặp  h . Tôi rất vui vì  ó lẽ tôi tìm đƣợ  mụ  tiêu  ủ  
mình nhƣng tôi không ngờ đƣợ  là những  huyện buồn  ũng bắt 
đầu xảy r .   

Tôi gọi điện về, báo ng y  ho nội biết tôi đã tìm r  lý tƣởng 
sống  ho  hính mình rồi, mƣờng tƣợng r   ảm xú   ủ  nội khi 
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nghe đƣợ  tin này  hắ  nội sẽ vui lắm. ―Mày biết mày là  i không 
hả Long, s o mày lại làm thế,  i  ho mày đi tu?‖,  âu nói đầu 
tiên  ủ  nội khi tôi trình bày với nội điều đó. Lần đầu tiên tôi thấy 
nội nổi giận với tôi, hình nhƣ mong muốn về một ngƣời  háu đi 
tu không  ó trong tâm trí  ủ  nội. ―Về nhà ng y‖ là  âu kết trong 
 uộ  nói  huyện điện thoại giữ  tôi và nội, mặ  dù thời gi n  uộ  
gọi  hƣ  đƣợ  30 giây. Tôi đành phải nghe lời  hứ s o, dù lòng 
vẫn  o ƣớ  đƣợ  đi tu nhiều lắm. 

Trên đƣờng về tôi tự hỏi―Chú  ơi, 
tại s o  háu đí h tôn lại không đƣợ  
đi tu, đi theo Chú   òn phải đƣợ  sự 
đồng ý  ủ  ngƣời nhà nữ  hả Chú ?‖. 
Tôi liền nghĩ ng y đến thánh Inh xio, 
tại s o Ngài  ó thể bỏ tất  ả đƣợ  
nhƣ vậy. Tôi không biết mình phải nói 
những gì để thuyết phụ  đƣợ  nội tôi 
đồng ý.  ến nhà rồi mà tôi  ũng 

không dám vào nhà nhƣ những lần trƣớ , tôi sợ! 

Vào nhà tôi nghe nội l  mắng: ―Mày  ó biết đi tu là không lấy 
đƣợ  vợ, không thể làm giàu, sống nghèo, sống phải nghe lời 
ngƣời khá  không? Ngoài đời mày muốn gì  ũng  ó, s o mày lại 
 họn đi tu?‖. Bây giờ tôi mới biết rằng nhiệm vụ  ủ   háu đí h 
tôn là gì: nối dõi tông đƣờng, kế thừ  sản nghiệp, làm rạng d nh 
gi  tộ … nó thật khủng khiếp. Tối đến tôi  ứ suy nghĩ về h i  âu 
nói  ủ  Chú  Giêsu ―từ bỏ mọi sự mà theoThầy‖, và trong thƣ 
 ủ  Thánh Ph oLô ―vâng lời hơn  ủ  lễ‖, s o nó đối nghị h nh u 
nhƣ vậy, tôi không biết nên đi theo đƣờng nào. Nếu là Chú  thì 
Ngài sẽ  họn  on đƣờng nào? Tôi biết Ngài đã dành  ho tôi  on 
đƣờng dẫn về trời,  ó sự sống đời s u miễn là tôi  ó  hấp nhận 
nó h y không. Có lẽ tôi đã nhận đƣợ  sự giúp đỡ, sự hƣớng dẫn 
 ủ  Chú  qu  mẹ, mẹ gặp tôi và nói rằng: ― ố lên đi  on, mẹ sẽ 
ủng hộ  on‖. Bạn  ó biết  ảm giá  tôi khi đó không? Tôi vui 
mừng ở trong lòng và thầm  ảm ơn Chú . 

Nhƣng tôi  ũng không thể không nghe lời  ủ  nội đƣợ . Tôi lên 
thành phố với  âu nói  ủ  nội ―nếu mày đi tu, t o sẽ từ mày luôn, 



L n  C    T   n    t – 5/2017 

                                             48                                                                                                                                                  

tao không muốn  ó đứ   háu ngu nhƣ mày‖, nó  ứ quấn quýt 
vào tôi.  Tôi suy đi nghĩ lại  âu nói đó  ủ  nội, nếu đi tu  ó phải 
tôi là một ngƣời  háu bất hiếu, vì không nghe lời  ủ  nội? Tôi 
không đủ   n đảm để đi tiếp, h y gặp  h  linh hƣớng nữ . S u 
mấy ngày đắn đo tôi quyết định lên gặp  h , trình bày với  h . 
Ch  đã nói với tôi một  âu: ―Con  ó dám từ bỏ mọi thứ đó để trở 
thành một Giêsu hữu không? Nếu  on dám thì mọi việ   òn lại 
Ngài sẽ lo  ho  on‖. Tôi trở về suy nghĩ nhiều và nhờ  âu nói đó 
 ủ  Ch  mà tôi đã dám từ bỏ, và th m gi  Gi   ình Ứng Sinh, 
nhƣng tôi sống ngoại trú, vì tôi nghĩ mình  òn rất nhiều vấn đề 
về gi  đình, về sống  ộng đoàn. 

Kết thú  4 năm họ  với b o nhiêu thứ  ám dỗ, những thứ  ủ  
đời thƣờng đôi lú  làm tôi  hùn bƣớ , nản  hí. Nhƣng trong quá 
trình họ  đƣợ  th m gi  Gi   ình Ứng Sinh tôi  ảm thấy mình 
trƣởng thành hơn, họ  đƣợ  nhiều hơn. Cầm tấm bằng loại giỏi 
trên t y trong ngày r  trƣờng, đối với nhiều ngƣời, đó là một 
niềm vui, nhƣng đối với tôi là một  ái gì đó không vui, vì bây giờ 
tôi muốn th m gi  vào sống nội trú để tìm hiểu và tr u dồi đời 
sống  ộng đoàn. Tôi không muốn làm một ngƣời  háu bất hiếu, 
đôi khi tôi muốn  ó một sự kiện gì đó để th y đổi, gỡ nút thắt… 
Và rồi… Nội tôi mất. Tôi bỏ lại quê hƣơng, dòng họ, bố mẹ  ùng 
đứ  em gái để theo Chú . Tôi đi tu với lời nói xấu s u lung 
―thằng đó s o ngu quá, không  ó lòng hiếu thảo, nó bỏ  h  mẹ 
mà đi‖. Nhƣng tôi luôn tin tƣởng rằng ―mình phụ  vụ Chú , 
không lẽ Ngài không lo  ho gi  đình mình s o?‖.  

Tôi nhận r  một điều dù là  i, xuất thân là gì, khó khăn thế nào, 
hoàn  ảnh r  s o  hăng nữ  thì  ũng sẽ đƣợ  mời gọi đi theo 
 on đƣờng Giêsu đã đi. Dù đó là ― háu đí h tôn‖ đi nữ   hỉ  ần 
tôi dám ―Từ Bỏ‖ và ―Vƣợt Trùng Khơi‖. 

Nguồn: http://ungsinhdongten.net 

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

 in dùn  c ữ Unicode. 
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Fx Đỗ Côn  Min  

 

―Ho  thắm nở đẹp đồng nội x , mù  ho  về hƣơng ngát trời 
bao la. 

Con yêu Mẹ nhiều hái về một đó , để mà tiến dâng. 

Dâng Mẹ một đó  Mân Côi, màu ho  đỏ máu  uộ  đời. 

Cuộ  đời  on, đã trọn vẹn hiến dâng, 

Xin Mẹ vui nhìn, màu ho  thắm nồng tình yêu…‖ 

(Khúc hát dâng hoa-Hải Triều) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5, tháng ho   ủ  ngƣời Công Giáo, tháng dành riêng 
mừng kính Mẹ M ri ,  ùng với tháng 10-tháng Mân Côi, lại trở về 
với  húng t  nhƣ một dịp đẹp và thuận tiện nhất để tất  ả  húng 
t , mọi tầng lớp  on  ái loài ngƣời  ùng tỏ lòng kính yêu Mẹ 
M ri . Bằng những bó ho  tƣơi  ũng nhƣ ho  thiêng, bằng 
những lời kinh nguyện sốt sắng và tâm tình thảo hiếu biết ơn 
dâng lên Mẹ hiền qu  tràng  huỗi Mân Côi và  á  bài Thánh C  
về Mẹ trong  á  Giờ Chầu, Giờ Ðền Tạ tại tƣ gi  h y trong  á  
nguyện đƣờng. Dĩ nhiên, lòng tôn sùng kính yêu Mẹ M ri   ủ  
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 húng t  vẫn sốt sắng trải dài từng ngày trong suốt năm. Nhƣng 
tháng 5 lại m ng mầu sắ  đặ  biệt  ủ  nó: Với khí trời ấm áp 
tƣơi dịu,  ảnh vật thiên nhiên,  ỏ  ây ho  lá, v.v… s u giấ  ngủ 
dài trong những ngày tháng mù  đông giá lạnh, n y  ùng bừng 
tỉnh dậy,  ùng đu  nở khoe sắ , tô điểm  ả vũ trụ  ho thêm phần 
gấm vó . Tất  ả nhƣ  ùng lên tiếng mời gọi, thú  đẩy  húng t  
hái về dâng Mẹ những bông ho  đầu mù  th nh khiết. Vâng, bàn 
thờ kính Mẹ trong tháng 5 phải đầy ho  tƣơi, biểu tƣợng  ho 
lòng tôn sùng biết ơn  ủ   húng t  dâng về Mẹ, biểu tƣợng  ho 
sự đổi mới  uộ  đời  ủ  mỗi ngƣời  húng t  s u những tháng 
ngày  hôn vùi trong ―mù  đông‖  ủ  những lỗi lầm s  ngã,  ủ  
sự x  lì  ―mặt trời‖ ơn thánh Chú , và bắt đầu  ùng  hớm nở 

khoe tƣơi dƣới ―nắng ấm‖  ủ  ân sủng Thánh Linh. 

Chính đó là ý nghĩ  trọn vẹn  ủ  Tháng Ho : Ho  thiên nhiên 
đồng nội  uộn lẫn với ho  lòng, ho  thánh thiện, ho  mầu nhiệm 
 ủ  Ơn Thánh tƣơi nở trong linh hồn  húng t . Tất  ả  ùng bố  
hƣơng thơm và khoe sắ  trên bàn thờ kính Mẹ (theo LM Nguyễn 

hữu Thy). 

 ối với ngƣời Công Giáo Việt N m, tháng ho  m ng nhiều ý 
nghĩ . Việt N m thuộ  vùng nhiệt đới, khí hậu phân  hi  h i mù  
rõ rệt: từ tháng 11 đến tháng 4, gió bấ  từ Trung Ho  thổi xuống 
 ho nên  ó ít mƣ  đƣợ   oi nhƣ mù  nắng nóng; từ tháng 5 đến 
tháng 10, gió n m h y gió nồm từ biển thổi vào  ho nên  ó mƣ  
nhiều, quen gọi là mù  mƣ . Thự  r , vào những ngày từ trung 
tuần tháng 4 trở đi, nhiệt độ trung bình đã giảm đi nên đã  ó 
những  ơn mƣ  đầu mù , tuy không nhiều nhƣng  ũng đủ để 
đất khô đƣợ  tắm mát. Cây  ỏ từ đó đƣợ  hồi sinh, nảy mầm, 
ho  lá đâm  hồi. Màu x nh  ủ   ây lá đã bắt đầu xuất hiện 
nhiều. Ngƣời ngƣời r  đồng, lên rẫy gieo hạt,  ắt tỉ . Thi sĩ Lê 
 ình Bảng đã ghi lại những kỷ niệm về mù  ho  tại Thái Bình 

quê ông:  

Cứ mỗi mù  ho   on lại nhớ 

 ồng  hiêm đ ng vào vụ trăng non 

Ng ng qu  xóm ngõ thơm mùi đất 

Hƣơng  ủ  tầm xuân h y lú  non? 
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Mù  ho  tháng 5 thể hiện rất rõ tại  á  xứ đạo miền Bắ . Sau 
mù  Phụ  Sinh mừng Chú  sống lại, họ  sinh  huẩn bị bƣớ  vào 
nghỉ hè. Cá   háu đồng nhi nữ, s u những ngày th m gi  đội 
dâng hạt mù  thƣơng khó tại  á  xứ họ đạo,  á  ông bà quản 
giáo lại  hiêu mộ đội ho . Mỗi họ, xóm giáo (khu) đều  ó đội ho  
đƣợ  tập dâng ho  mỗi tuần đôi b  buổi. Cá  bài vãn ho  đƣợ  
truyền khẩu qu  nhiều đời m ng âm hƣởng dân     á  miền 
đƣợ  tập  ho  á   háu hát thuộ  lòng,  ùng những  ử điệu 
kho n th i,  ung kính, bái lạy nhịp nhàng đƣợ  điều khiển qu  
tiếng trống khẩu. Những âm thanh ―Tung tung,  ắ   ắ ‖ là 
những hiệu lệnh  ho đội ho  lú  bái gối, khi  úi đầu, lú  dâng 
nến, khi tiến ho . Cá  đội ho  đƣợ  tập dƣợt nhuần nhuyễn, xếp 
hình, xếp  hữ nhịp nhàng với tr ng phụ  trông thật đơn sơ, tinh 
khiết; thƣờng là bộ quần áo dài trắng, đội lúp trắng, cài vƣơng 
miện ho  theo màu x nh, đỏ, hồng, vàng, tím…  

 ền vàng quì trƣớ  dâng ho  

Trông lên tháp báu thấy tò  B  Ngôi 

Mƣời h i nhân đứ  gƣơng soi 

Kính dâng  ứ  Mẹ đời đời ngử  trông (x. nt)  

 ội ho  mỗi tuần dâng ho  2 lần vào  hiều thứ năm, thứ bảy 
trong giờ kinh nguyện (Những năm 50-60  hƣ   ó Thánh Lễ b n 
 hiều mà  hỉ  ó giờ kinh  hiều hoặ  Chầu Thánh Thể  hiều thứ 
Năm, khấn  ứ  Mẹ  hiều thứ bảy mỗi tuần). Thƣờng thì  á  xứ, 
họ làm giờ khấn  ứ  Mẹ Hằng Cứu giúp trƣớ , trong đó dâng 
 hụ  kinh Mân Côi, kinh  ầu  ứ  Mẹ Hằng Cứu giúp, mà đến n y 
lứ  tuổi 50, 60 trở lên vẫn thuộ  nằm lòng. Kinh đó nhƣ s u: 

―Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp, xin  he  hở mọi kẻ thuộ  về  on,  ho 
 ứ  Giáo Hoàng,  ho Hội Thánh,  ho Nƣớ   on,  ho gi  đình 
 on,  ho kẻ tình nghĩ , kẻ thù ngị h và hết mọi kẻ khốn khó. S u 
hết  ho  á  linh hồn trong luyện ngụ . Thánh M ri  Mẹ hằng  ứu 
giúp, xin  ầu bầu  ho  on. Lạy Thánh An Phong Sô là qu n thày 
bàu  hữ   on, trong những khi thiếu thốn, biết  hạy đến  ùng 
 ứ  Bà M ri ‖. 
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Tháng 5, có truyền thống dâng ho  kính  ứ  Mẹ, Tháng 10, 
tháng lần hạt Mân Côi. Trong tháng 5, hầu hết  á  giáo xứ, giáo 
họ đều tổ  hứ  rƣớ  kiệu  ứ  Mẹ, kiệu Thánh Cả Giuse, kiệu ho  
vào  hiều ngày Lễ Thánh Giuse l o động  ũng là ngày đầu tháng 
ho  1/5. Cá  đội  on ho   ùng giáo hữu, mỗi ngƣời một bông 
ho  tƣơi  ầm theo đi rƣớ . Cuối tháng, ngày 31/5, ngày ―Giã 
ho ‖ (giã từ mùa hoa)  ũng rƣớ  kiệu  ứ  Mẹ, kiệu Thánh Tâm 
Chú  Giêsu để bƣớ  vào Tháng Kính Thánh Tâm Chú  và kiệu 
ho . Giáo hữu  òn bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến Mẹ qu  việ  
làm giờ khấn mỗi ngày, theo ý  hỉ  ủ  những ngƣời xin khấn, 
đƣợ  một vị quản kinh (thƣờng là bà quản) xƣớng lên mỗi ngày, 
trong đó  ó đọ   hụ  kinh Mân Côi, Kinh khấn  ứ  Mẹ Hằng Cứu 
Giúp theo ngày trong tuần, hát một bài Thánh    kính  ứ  Mẹ  

Ðối với  húng t , những ngƣời Việt N m Công Giáo, vốn m ng 
nặng giòng máu trọng tình mẫu tử, tháng 5, tháng ho  kính  ứ  
Mẹ,  àng là dịp thôi thú   húng t  thêm lòng kính yêu Mẹ trên 
Trời,  àng là dịp nhắ  nhở  húng t  gẫm suy tình Mẹ b o l  trời 
biển, đã từng giơ t y  ứu vớt, dắt dìu  húng t  trong mọi hoàn 
 ảnh  ủ   uộ  sống và hãy thƣ  với Mẹ: 

‖Lạy Thánh Nữ  ồng Trinh M ri , là Mẹ rất nhân từ, xin hãy 
nhớ xƣ  n y  hƣ  từng nghe  ó ngƣời nào  hạy đến  ùng Ðứ  
Mẹ, xin bầu  hữ   ứu giúp mà Ðứ  Mẹ từ bỏ  hẳng nhận lời. 
Nhân vì sự ấy,  on lấy lòng trông  ậy th n v n  hạy đến sấp 
mình xuống dƣới  hân Ðứ  Mẹ là Nữ  ồng Trinh trên hết  á  kẻ 
đồng trinh, xin Ðứ  Mẹ đoái đến  on là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ 
Chú  Cứu Thế, xin  hớ bỏ lời  on kêu xin, một dủ lòng thƣơng 
mà nhận lời  on  ùng. Amen‖ (Kinh Hãy nhớ) . 

Xin  ho  húng  on nhân tháng Ho  về dâng kính Mẹ, không  hỉ 
th m dự  á  buổi dâng ho , hiệp lòng dâng Mẹ những bông ho  
thơm ngát tƣơi xinh, mà  òn là những bông ho   ủ  sự hy sinh, 
hãm mình, làm việ  bá  ái, thăm viếng ngƣời  ô đơn, đ u yếu, 
tật bệnh. Biết mỗi ngày, không  hỉ trong tháng ho , dâng Mẹ 
những đó  ho   ủ  lòng mến, biết quên mình phụ  vụ nhƣ Mẹ 
M ri  đã sống ―Xin Vâng và Phụ  vụ‖ Thiên Chú  và mọi ngƣời. 
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Lon  Vân,  iáo xứ N ân H   

 

Một buổi sáng  á h đây khá lâu,  ó 
tiếng réo trong điện thoại: ―Phƣơng 
xứ  dầu rồi! Vân tới thăm lẹ đi!‖. Tôi 
vội vã bắt xe ôm lần mò đị   hỉ tới 
thăm bệnh nhân. Vị linh mụ  gọi điện 
 ho tôi, bệnh nhân tôi đến thăm và tôi 
 ùng là bạn bè đồng hƣơng với nhau, 
và  òn là đồng môn thuở mới bƣớ  

vào đƣờng tu. Chúng tôi kẻ trƣớ  ngƣời s u vào Sài Gòn lƣu trú. 
Mỗi ngƣời mỗi  uộ  sống riêng. Nếp sống và  on ngƣời thành phố 
không êm đềm, thong dong nhƣ ở  hốn quê nhà. Tôi và  nh bạn 
bệnh nhân đã phải bon  hen vật vã tất tả trong những năm đầu 
mƣu  ầu  n  ƣ lạ  nhiệp ở đất Sài thành. Anh bạn tôi nặng gánh 
gi  đình b o phen l o đ o  hơi vơi  hới với vì miếng  ơm m nh áo 
 ho vợ  ho  on. Cùng m ng thân phận th  phƣơng  ầu thự , tôi 
thƣờng đến nhà thuê thăm gi  đình bạn tôi,  hi  sẻ khí h lệ và hỗ 
trợ bạn t   á  muu kế sinh nh i vƣợt qu  những gi n n n khốn 
đốn nơi đất khá h quê ngƣời. 

Chúng tôi dần dà ổn định và hò  nhập với nếp sống thành thị. Và 
rồi  on ngƣời  ủ  mỗi  húng tôi  ũng biến đổi theo. Không  òn nét 
đơn sơ  hân tình m ng từ quê lên tỉnh. Lối sống xô bồ xem nhẹ 
tình nghĩ   oi trọng vật  hất len lỏi xâm nhập làm biến dạng tâm 
tính mỗi ngƣời  húng tôi tự lú  nào không biết. Chúng tôi nghi kỵ 
nh u, né tránh nh u và đến một lú  nhƣ muốn  ắt đứt qu n hệ với 
nhau. Tôi dửng dƣng khi nghe  i đó kể  uộ  sống thƣ thái  n nhàn 
sung tú  hiện tại  ủ   nh t . Chúng tôi tƣởng  hừng mãi mãi làm 
ngƣời x  lạ với nh u. 

Buổi sáng hôm đó nhƣ là một dun dủi réo gọi qu  vị linh mụ  
đồng hƣơng, tôi đã vội vã đến thăm bạn ấy, nối lại tình bằng hữu 
đã phôi ph i nhạt nhò  trong nhiều năm. Một  uộ  thăm viếng tự 
nhiên xu  t n mọi nghi kỵ, làm sáng lại tâm hồn h i đứ   húng tôi 
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vốn dĩ  ó những kỷ niệm thân thƣơng với nh u không thể nào 
quên! Một  uộ  thăm viếng đầy ý nghĩ  khi  ả h i  húng tôi đ ng 
bƣớ  đi những  hặng  uối  uộ  đời mình.  

Giáo hội Công Giáo hằng năm kính nhớ sự kiện  ứ  Mẹ M ri  đi 
thăm bà  hị họ Eliz beth vào ngày 31 tháng Năm qu  ngày lễ  ứ  
Mẹ Thăm Viếng. Tin Mừng thánh sử Lu   trình thuật: ―Hồi ấy, bà 
Ma-ri-  lên đƣờng vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộ   hi 
tộ  Giu-đ . Bà vào nhà ông D -ca-ri-  và  hào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 
Bà Ê-li-sa-bét vừ  nghe tiếng bà M -ri-   hào, thì đứ   on trong 
bụng nhảy lên, và bà đƣợ  tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng 
và nói rằng: Em đƣợ   hú  phú  hơn mọi ngƣời phụ nữ, và ngƣời 
 on em đ ng  ƣu m ng  ũng đƣợ   hú  phú . Bởi đâu tôi đƣợ  
Thân Mẫu Chú  tôi đến với tôi thế này? Vì này đây t i tôi vừ  nghe 
tiếng em  hào, thì đứ   on trong bụng đã nhảy lên vui sƣớng. Em 
thật  ó phú , vì đã tin rằng Chú  sẽ thự  hiện những gì ngƣời đã 
nói với em‖ (Lc 1, 39-45- ứ  M -ri-  viếng thăm bà Ê-li-sa-bét). 

Sự kiện  ứ  Mẹ đi thăm ngƣời  hị họ Eliz beth (Ê-li-sa-bét hay 
 òn gọi Is ve) xảy r  s u khi Mẹ đƣợ  sứ thần G briel truyền tin 
―Bà sẽ thụ th i, sinh hạ một  on tr i, và đặt tên là Giêsu‖. Sứ thần 
 òn  ho biết ―Kì  bà Ê-li-sa-bét, ngƣời họ hàng với bà, tuy đã già 
rồi, mà  ũng đ ng  ƣu m ng một ngƣời  on tr i‖. Qu n tâm đến 
ngƣời  hị họ, Mẹ M ri  đã vội vã vƣợt đƣờng dài đến nhà thăm và 
theo nhƣ trình thuật  ủ  thánh sứ Lu  : ―Bà M -ri-  ở lại với bà E-
li-sa-bét độ b  tháng, rồi trở về nhà‖. 

Mối dây thân tộ  đã thôi thú  Mẹ M ri  không  hút  hần  hừ, 
không  hút quản ngại  ất bƣớ  hành trình thăm viếng. Và  òn hy 
sinh thời gi n dài đến độ b  tháng ở lại giúp đỡ ngƣời  hị họ đ ng 
kỳ th i nghén. Một  uộ  thăm viếng thể hiện tấm lòng quảng đại 
bá  ái  ủ  Mẹ. Một  uộ  thăm viếng lƣu truyền gƣơng mẫu hy sinh 
vị th   ủ  Mẹ  ho  on  ái hậu thế noi theo. 

 ứ   ố hồng y  hân phƣớ  Ph nxi ô X viê Nguyễn Văn Thuận 
trong  uốn ― ƣờng Hy Vọng‖  ủ  ngài  ó viết ở đề mụ  ‗Bá  Ái‘: 
―Tôi không làm việ  bá  ái đƣợ  vì tôi không  ó tiền! Chỉ  ó tiền 
mới bá  ái s o? – Bá  ái bằng nụ  ƣời, bá  ái bằng bắt t y, bá  ái 
bằng thông  ảm, bá  ái bằng thăm viếng, bá  ái bằng  ầu nguyện‖ 
( HV,  âu 741).  Bá  ái bằng nụ  ƣời. Nụ  ƣời không mất tiền 
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mu . Nụ  ƣời luôn  ó sẵn. Chỉ là  húng t   ó biết tr o b n  ho 
nh u? Mẹ Têrês  n y là thánh nữ Têrês  thành C l utt  kể  âu 
 huyện: ―Nhiều ngƣời đến thăm tôi ở C l utt  và trƣớ  khi r  về 
ngỏ ý với tôi  ho họ một lời khuyên để họ đƣợ  sống tốt đẹp hơn. 
Tôi liền bảo họ: ‗Qúy vị hãy về và hãy b n tặng  ho nh u những nụ 
 ƣời. Một nụ  ƣời  ho vợ  ủ  ông. Một nụ  ƣời  ho  hồng  ủ  bà. 
Một nụ  ƣời  ho  on  ái  ủ  bà. Hãy  ƣời tƣơi với tất  ả mọi ngƣời, 
bất luận ngƣời đó là  i. Với những nụ  ƣời tƣơi nhƣ thế quý vị sẽ 
lớn lên trong tình yêu hỗ tƣơng‘‖. 

Bá  ái bằng  ầu nguyện. Tôi nhớ  ó một lần đi  ông tá  thăm 
một bệnh nhân nằm liệt giƣờng  ùng với một hội viên Legio 
M ri e. Trên đƣờng về tôi đã nói với ngƣời ấy: ―Chúng t  đến thăm 
bệnh nhân này và không  ần thiết phải m ng đến  ho họ món quà 
vật  hất nào  ả. Bởi món quà quý giá nhất  húng t  đã m ng đến 
 ho họ là những lời  ầu nguyện‖. 

Bá  ái bằng thăm viếng. Thăm viếng m ng lại niềm vui và sự ủi 
 n  ho ngƣời khá , đặ  biệt với ngƣời neo đơn, bệnh tật. Mẹ 
Têrês  kể thêm  âu  huyện: ―Một hôm tôi đƣợ  dẫn đi th m qu n 
một bệnh viện tƣ nhân dành  ho ngƣời già ở nƣớ  Anh. Cá  phòng 
bệnh nơi đây rất sạ h sẽ, đầy đủ tiện nghi,  á  thiết bị máy mó  tối 
tân vào hàng bậ  nhất. Cá  y tá đƣợ  huấn luyện  hu đáo và rất 
lị h sự với  á  ngƣời già. Nhƣng  ó một điều làm tôi rất ngạ  
nhiên. Tôi hỏi bá  s  giám đố : 

  -Thƣ  bá  s , tại s o tất  ả những ngƣời này đều qu y nhìn r  
 ổng mỗi khi  ó ngƣời bƣớ  vào bệnh viện vậy? 

Nghe  âu hỏi này, vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt vị giám 
đố . Ông đáp: 

  -Thƣ  Mẹ, tại vì b o giờ họ  ũng mong đợi một ngƣời thân, một 
ngƣời bà  on đến thăm viếng họ, nhƣng mà hầu nhƣ  hẳng  ó  i 
đến!‖ 

Ngày 31tháng Năm kính lễ  ứ  Mẹ Thăm Viếng, nhắ  nhở mỗi 
ngƣời  on  ủ  Mẹ hãy noi gƣơng Mẹ dẹp bỏ  ử  lòng nhỏ nhen  ủ  
mình, hăm hở lên đƣờng đến với mọi ngƣời.  Tháng Năm là Tháng 
Ho , mỗi ngƣời  on  ủ  Mẹ hãy dâng  ho Mẹ những bông ho  dạt 
dào hƣơng bá  ái. Tháng Năm năm n y  òn  ó ý nghĩ  đặ  biệt: kỷ 
niệm 100 năm  ứ  Mẹ hiện r  sáu lần trên ngọn đồi Cov  d  Iri , ở 
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ngôi làng F tim , nƣớ  Bồ  ào Nh , với b  trẻ  hăn  ừu là Lu i , 
Fr n is o và J  inth  vào  á  ngày 13 hàng tháng từ tháng Năm 
đến tháng Mƣời, năm 1917. Qu  b  trẻ, Mẹ đã gởi  á  thông điệp 
đến nhân loại: Hãy  ải thiện đời sống, hãy lần hạt Mân Côi và hãy 
tôn sùng Trái Tim Mẹ. Những lần Mẹ hiện r  là những lần Mẹ thân 
tình thăm viếng  huyện trò với b  trẻ. Trong lần  uối  ùng vào 
ngày 13 tháng Mƣời, khi Lu i  hỏi: ―Con muốn xin  ứ  Mẹ nhiều 
ơn khá ,  ứ  Mẹ  ó  ho không?‖. Mẹ M ri  trả lời: ―Mẹ sẽ b n  ho 
một số,  òn một số thì không. Nhƣng họ phải  ải thiện và xin ơn 
th  thứ lỗi lầm  ủ  họ.  ừng xú  phạm đến Thiên Chú , vì Ngài đã 
bị xú  phạm quá nhiều rồi.‖ 

Tháng Năm tôn kính  ứ  Mẹ,  on xin dâng lên Mẹ bài thơ: 

BÔNG HOA DÂNG MẸ 

Con dân  Mẹ bôn   o  đời con 

Với b o k ốn k ổ, b o muộn p iền 

Đ ờn  trần u tối con dọ dẫm 

K ấn xin Mẹ án  s o dẫn đ ờn . 

 

Con dân  Mẹ bôn   o  tin  m  

Cả tấm l n  con k ôn  bợn n   

Đ ờn  trần  iăn   iăn  b o cạm bẫy 

K ấn xin Mẹ đồn   àn  c ở c e. 

 

Con dân  Mẹ bôn   o  dạt dào 

Tìn  con s y mến nỗi  ớc  o 

Đ ờn  trần dệt muôn vàn cám dỗ 

K ấn xin Mẹ đ   đẩy v ợt qu . 

 

Con dân  Mẹ bôn   o  l n  con 

Với b o t ổn t ức, b o c ờ mon  

Đ ờn  trần con đi l c lịm tắt 

K ấn xin Mẹ mở lối t iên đàn . 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

LM Fx. N ô Tôn Huấn 

 

Nói đến Giuđ  thì trƣớ  hết, đây 
là điển hình  ho loại ngƣời quá 
đ m mê tiền  ủ  đến quên tình 
quên ân nghĩ  và phản bội.  ây 
 ũng là gƣơng xấu to lớn phải 
tránh  ho mọi ngƣời  ó niềm tin 
nơi Chú  là  ấng đầy lòng thƣơng 
xót,  ông bình và h y th  thứ. 
Ngƣời thƣơng xót và h y th  thứ, 
nhƣng  húng t  phải tin tƣởng và 
 hạy đến xin Ngƣời thứ th   ho 
dù tội lỗi đến đâu. Chỉ  ó một tội 

không thể th  thứ đƣợ : đó là tội phạm đến Chú  Thánh Thần, tứ  
là tội hoàn toàn  hối bỏ Thiên Chú  và không  òn tin tƣởng gì nơi 
lòng thƣơng xót  ủ  Ngƣời nữ .  ó là điều Chú  Giêsu đã nói rõ 

trong Tin Mừng nhƣ s u: 

―Tôi bảo thật  ho  nh em: mọi tội  ủ   on  ái loài ngƣời, kể  ả 
tội nói phạm thƣợng, và nói phạm thƣợng nhiều đến mấy đi nữ  
thì  ũng  òn đƣợ  th . Nhƣng  i nói phạm đến Thánh Thần thì 
 hẳng đời nào đƣợ  th , mà  òn mắ  tội muôn đời‖ (Mc 3:28-29). 

Nhƣ thế, nếu Giuđ  quả thự  hết tin tƣởng nơi lòng thƣơng xót 
 ủ  Chú  đến nỗi đi thắt  ổ tự tử thì  ó thể Giuđ  đã phạm tội mà 
Chú  Giêsu nói trên đây. Nhƣng điều này  hỉ  ó một mình Thiên 
Chú  biết và phán đoán Giuđ   hiếu theo lòng kho n dung vô 
lƣợng và  ông minh tuyệt đối  ủ  Ngƣời. Nghĩ  là  húng t  không 
thể  ăn  ứ vào sự kiện bề ngoài để đƣ  r  một phán đoán nào, vì 
 húng t  hoàn toàn không biết đƣợ  Giuđ   ó thự  sự mất hết tin 
tƣởng nơi lòng thƣơng xót th  thứ  ủ  Chú , h y trong một phút 
trƣớ  khi  hết,  nh t  đã kịp ăn năn hối lỗi và đƣợ  th  thứ nhƣ 

ngƣời trộm lành? 



L n  C    T   n    t – 5/2017 

                                             58                                                                                                                                                  

 iều này  hỉ một mình Chú  biết mà thôi. Do đó, Giáo Hội  ũng 
không dám đƣ  r  một phán đoán  hắ   hắn nào về số phận đời 
đời  ủ  Giuđ . Nếu Giáo Hội mà không dám kết luận  hắ   hắn về 
phần rỗi  ủ  Giuđ  thì  húng t  dự  vào đâu mà dám nghĩ rằng 

Giuđ  đã s  hỏ  ngụ  h y đƣợ   ứu rỗi? 

Cũng vậy, đối với những ngƣời tự tử  hết ngày n y, Giáo Hội vẫn 
 ho phép  ử hành lễ  n táng  ũng nhƣ  ho  hôn xá  trong nghĩ  
tr ng  ông giáo, một điều không đƣợ  phép làm trƣớ  Công  ồng 
V ti  nô II. Sở dĩ trƣớ  đây Giáo Hội  ấm  ử hành t ng lễ  ho 
ngƣời tự tử  hết vì Giáo Hội lên án gƣơng xấu này  hứ không vì 
phán đoán rằng ngƣời tự tử đã s  hỏ  ngụ  rồi nên không  òn í h 
gì để  ầu nguyện  ho  i đã tự hủy hoại đời mình vì bất  ứ lý do 

nào. 

Nhƣ vậy, t  không nên phán đoán gì về trƣờng hợp  ủ  Giuđ  
 ũng nhƣ về những ngƣời đã tự tử  hết, mặ  dù đó là gƣơng xấu 
và  ũng là tội trọng phải tránh. Giuđ   ó tội rất lớn là đã th m tiền 
và   m tâm phản bội Chú  khi bán Ngƣời lấy 30 đồng bạ   ủ  bọn 
Thƣợng Tế Do Thái. Không  i  ó thể biện minh  ho việ  phản bội, 

tham tiền và thất vọng đi tự tử  ủ  Giuđ . 

Chính Chú  Giêsu  ũng lên án việ  phản bội  ủ  Giuđ  nhƣ s u: 

―Đã  ẳn, Con N  ời r  đi t eo n   lời đã c ép về N  ời. 
N  n  k ốn c o kẻ nộp Con N  ời: t à kẻ đ  đừn  sin  r  

t ì   n!‖ (M  14: 21). 

Lại nữ  trong lời  ầu  ùng Chú  Ch  trƣớ  đêm bị tr o nộp, Chú  

Giêsu  ũng th n trá h về Giuđ  nhƣ s u: 

―Khi  òn ở với họ, Con đã giữ gìn họ 

Trong d nh Ch  mà Ch  đã b n  ho Con 

Con đã   nh giữ và không một  i trong họ phải hƣ mất 

Trừ đứ  con     ỏn  để ứng nghiệm lời kinh Thánh‖ (Ga 17: 

12). 

 ứ   on ―    ỏn ‖ vì đã phản bội  hứ không  ó nghĩ  là đã s  
hỏ  ngụ . Nhƣng việ  Chú  phải  hịu khổ hình và  hết trên thập 
giá lại khá : không phải vì Giuđ  phản bội, mà vì Chú  Giêsu muốn 
thi hành thánh ý Chú  Ch  muốn Ngƣời hy sinh để đền tội  ho  ả 

loài ngƣời nhƣ Thánh Ph olô đã dạy: 
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“Đến n   c ín  Con Một, T iên C    cũn  c ẳn  t  , 

n  n  đã tr o nộp vì  ết t ẩy c  n  t ” (Rm 8:32). 

Thánh Phêrô  ũng quả quyết thêm nhƣ s u: 

―C ín  Đức Kitô đã c ịu c ết một lần vì tội lỗi. Đấn  Côn  
Chín  đã c ết c o kẻ bất l  n   ầu dẫn đ   c  n  t  đến 

cùng Thiên Chúa..‖ (1Pr 3:18). 

Cũng  hính vì vâng ý Chú  Ch  để  hiu khổ hình thập giá và  hết 
th y  ho kẻ  ó tội là mọi ngƣời  húng t , nên trƣớ  khi trút hơi thở 
 uối  ùng, Chú  Giêsu đã phó linh hồn  ho Chú  Ch  với những lời 

thống thiết nhƣ s u: 

“Lạy C  , con xin p   t ác  ồn con tron  t y C  . N i 

xon  N  ời tắt t ở‖ (L  23:46). 

Lời  ầu xin phó linh hồn trên đây  ủ  Chú  Giêsu đã đƣợ  tiên 

báo trƣớ  trong Thánh Vinh 131: 

Trƣớ  khi Chú  đến trần gi n để thi hành thánh ý Chú  Ch : 

“Tron  t y N ài con xin p   lin   ồn con” (Tv 131:6). 

Nhƣ thế,  hứng tỏ Chú  Giêsu đã biết trƣớ  việ  Ngƣời sẽ  hết 
để đền tội  ho nhân loại, đúng nhƣ Ngƣời đã nói với  á  môn đệ 

trong khi  òn đi r o giảng Tin Mừng với họ: 

―Này chúng ta lên Jerusalem và Con Ngƣời sẽ bị nộp  ho  á  
thƣợng tế và kinh sƣ. Họ sẽ lên án xử tử Ngƣời và sẽ nộp Ngƣời 
 ho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Ngƣời, khạ  nhổ vào Ngƣời. Họ sẽ 
đánh đòn và giết  hết Ngƣời. B  ngày s u, Ngƣời sẽ sống lại‖ (Mc 
10:33-34). Do đó, không thể nói rằng nếu Giuđ  không phản bội 

thì Chú  đã không  hết. 

Sự thật phải tin là Chú  Giêsu đến trần gi n làm Con Ngƣời để 
hiến mạng sống mình làm giá  huộ   ho muôn ngƣời, trong 
Chƣơng Trình Cứu  ộ nhân loại  ủ  Chú  Ch , nhƣ ngôn sứ Is i  

đã lo n báo từ 8 thế kỷ trƣớ  khi Chú  Giêsu sinh xuống trần gi n: 

―Tôi đã đƣ  lƣng  ho ngƣời t  đánh đòn 

Giơ má  ho ngƣời t  giật râu 

Tôi không  he mặt khi bị mắng nhiế  phỉ nhổ‖  (Is 50:6). 

Hoặ : 

―Chính Ngƣời đã bị đâm vì  húng t  phạm tội 
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Bị nghiền nát vì  húng t  lỗi lầm 

Ngƣời đã  hịu sử  trị để  ho  húng t  đƣợ  bình  n 

 ã m ng lấy thƣơng tí h  ho  húng t  đƣợ   hữ  lành‖ (Is 53:5). 

Nhƣ vậy, đủ  ho thấy rõ là Chú  Ch  đã dự liệu những khổ hình 
mà Chú  Kitô sẽ phải  hịu để  ứu  huộ   ho nhân loại khỏi bị án 
phạt vì tội. Ngƣời  hính là ―C iên T iên C   , Đấn  x   
tội trần  i n‖ nhƣ Gio n Tiền Hô đã tuyên xƣng một ngày ki . 
Chú  Giêsu  ũng đã xá  nhận những điều đã đƣợ  tiên báo về 
Ngƣời trong đêm bị nộp khi Chú  quở mắng Phêrô vì đã  hém. đứt 

t i một đầy tớ  ủ  Thƣợng tế Do Thái: 

―H y  nh tƣởng là Thầy không thể kêu  ứu với Ch  Thầy s o? 
Ngƣời sẽ  ấp ng y  ho Thầy hơn mƣời h i đạo binh thiên 
thần. N  n  n   t ế t ì lời Kin  T án  ứn  n  iệm s o 
đ ợc?” (Mt 26:53-54). 

H y rõ hơn nữ , khi Chú  bảo Phêrô ―Hãy xỏ gƣơm vào 
bao. C én đắn  C    C   đã tr o c o T ầy, lẽ nào T ầy 
c ẳn  uốn ?‖ (G  18:11). 

Chén đắng đây  hính là việ  Ngƣời bị tr o nộp, bị đánh đập, 
nhạo báng, phỉ nhổ và  uối  ùng bị đóng đ nh và  hết trên thập 
giá. Nhƣ vậy, tuyệt đối không  ó vấn đề giả sử Giuđ  đừng phản 
bội thì Chú  đã không phải  hết.  ây là  hén đắng Chú  Ch  đã 
định liệu  ho Ngƣời uống để  huộ  tội  ho nhân loại trong  hƣơng 

trình  ứu độ  ủ  Chú  Ch . 

Và Chú  Kitô đã vui lòng uống ― hén đắng‖ đó khi Ngƣời không 
kêu  ứu Chú  Ch  s i đạo binh thiên thần đến giải thoát  ho Ngƣời 

khỏi bị bắt và điệu đi hành hình. 

Dầu vậy, Giuđ  vẫn  ó lỗi lớn là đã bán Chú  lấy 30 đồng bạ  
 ủ   á  thƣợng tế và kỳ mụ  Do Thái. Và vì không ngờ việ  bán 
Thầy lại trùng hợp với việ  Chú  Giêsu vâng ý Chú  Ch  để vui 
lòng  hịu tử nạn, nên y đã quá thất vọng đi tự tử, tứ  là phạm 
thêm một tội trọng nữ  là tự hủy hoại mạng sống mình. Nhƣng 
nhƣ đã nói ở trên, t  không biết đƣợ  Giuđ   ó  òn kịp sám hối 
trƣớ  khi  hết h y không, nên k ôn  t ể kết luận đ ợc  ì về 
p ần rỗi củ  y. Việ  này  hỉ  ó Chú  biết mà thôi. 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 

 
 
Có nhiều tƣ thế nằm giúp  on ngƣời  ó giấ  ngủ ngon, nhƣng 

ngƣợ  lại  ũng  ó những tƣ thế không  ó lợi  ho sứ  khỏe  ủ  
chúng ta.  

Ngủ là nhu  ầu tối thiểu  ủ   on ngƣời,  ó những ngƣời đôi khi 
mất ngủ về đêm, nằm th o thứ  một vài giờ. 

Với hầu hết ngƣời lớn  ần ngủ từ 7- 9 tiếng/đêm, trong khi, 
nhiều ngƣời lại  hỉ ngủ 5 – 6 tiếng. Cá  nghiên  ứu  ho thấy rằng 
những ngƣời ngủ dƣới 5 tiếng thƣờng  ó nguy  ơ mắ   á  bệnh 
nhƣ tim mạ h và huyết áp. Hơn nữ , mất ngủ  ũng gi  tăng  á  
vấn đề nhƣ tiểu đƣờng, béo phì…  ồng thời, mất ngủ  òn ảnh 
hƣởng đến hoạt động  ủ  não bộ nhƣ tâm trạng, và sự tập trung. 

H y nói  á h khá , ngủ quá nhiều  ũng nhƣ nằm nhiều trên 
giƣờng là biểu hiện  ủ  những vấn đề về sứ  khỏẻ nhƣ hội  hứng 
mệt mỏi mãn tính và bệnh trầm  ảm. 

Nói  hung, nếu  ơ thể tỉnh táo, thoải mái thì bạn ngủ ngon hơn. 
Còn nếu thấy thƣờng xuyên mệt mỏi, h y nổi giận, mất tập trung 
là do bạn mắ  rối loạn giấ  ngủ. 

Mất ngủ khiến  húng t  thấy đ u lƣng, đ u  ổ, xuất hiện  á  nếp 
nhăn và  á  vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên,  á h điều trị lại vô  ùng 
đơn giản, bạn  hỉ  ần điều  hỉnh tƣ thế nằm khi đi ngủ. Có nhiều 
tƣ thế nằm giúp  on ngƣời  ó giấ  ngủ ngon, nhƣng ngƣợ  lại  ũng 
 ó những tƣ thế không  ó lợi  ho sứ  khỏe  ủ   húng t . Dƣới đây 
là những tƣ thế nằm không tốt  ho giấ  ngủ và những  á h điều 
 hỉnh. 
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1. T  t ế nằm n ử   

Tƣ thế này ngăn ngừ  đ u lƣng, đ u  ổ, giảm xuất hiện nếp 
nhăn, giúp bộ ngự  săn  hắ , giảm trào ngƣợ . Tuy nhiên, điều tệ 

hại là  ũng tƣ thế này  húng t  lại ngáy nhiều hơn. 

Khi nằm ngử ,  á  bộ phận trên  ơ thể đƣợ  duỗi thẳng, không 
bị  ong bất thƣờng, điều này giúp  ho đầu thoải mái hơn rất nhiều, 
 ổ và  ột sống đƣợ  thăng bằng. Nằm ngử  giúp ngăn ngừ  sự 
trào ngƣợ  vì khi gối đầu, đầu đƣợ  nâng lên, dạ dày phí  dƣới 
thự  quản. Do vậy mà  xit và thƣ  ăn ở dạ dày không thể trào lên 

đƣợ . 

Tƣ thế nằm ngử  giảm  á  nếp nhăn xuất hiện, bởi khi bạn nằm 
ngử  không  ó vật gì tá  động lên khuôn mặt, ngự   ủ   húng t  
 ũng đƣợ  nâng đỡ tốt nhất, sứ  nặng  ơ thể  ũng không gây r  

sự  o giãn trong khi ngủ. 

Tuy vậy, khi nằm ngử ,  húng t  lại dễ mắ   hứng ngáy trong 
khi ngủ. Bởi vì, khi nằm ngử  không khí qu  mũi và miệng bị hạn 
 hế rất nhiều, từ đó, đƣờng hô hấp  ó phần bị hạn  hế, chúng ta 

thở khó hơn, dẫn đến hiện tƣợng ngáy ngủ. 

2. Nằm n  iên  

Nằm nghiêng tránh đ u lƣng, đ u  ổ, ngáy ngủ ít hơn, giúp phụ 
nữ m ng th i ngủ thoải mái hơn. Tuy vậy, nằm nghiêng không tốt 

 ho d  và ngự . 

Tƣ thế này tốt  ho sứ  khỏe  ủ   húng t  nhƣ giảm tật ngáy 
ngủ, giúp  ột sống thẳng. Nằm nghiêng  ũng  ó tá  dụng  hống 
trào ngƣợ  nhƣ nằm ngử . Trái lại, nhƣợ  điểm lớn nhất  ủ  tƣ thế 
này là gây r   á  nếp nhăn, do d  mặt thƣờng xuyên tiếp xú  với 

gối. 

Một điều bất lợi nữ  do nằm nghiêng  hính là bầu sữ  bị  hảy xệ, 
bởi  á  dây  hằng vùng ngự  bị kéo xuống phí  dƣới.  ối với 
những phụ nữ đ ng m ng th i, nằm nghiêng bên trái sẽ tốt  ho 

lƣu thông máu đối với  ả mẹ và th i nhi. 

3. T  t ế nằm con  n   bào t  i tron  bụn  mẹ 

Tá  dụng  ủ  tƣ thế nằm này là tránh tật ngáy ngủ, những phụ 
nữ m ng th i ngủ ngon hơn. Mặt bất lợi là đ u lƣng, đ u  ổ, xuất 

hiện nếp nhăn, ngự  không săn  hắ . 

Với tƣ thế này, đầu gối  o sát lên phần  ằm,  ằm lại tiếp xú  với 
ngự , tƣ thế nằm  o ngƣời kiểu này khiến bạn nhƣ  ó  ảm giá  tƣ 
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thế  ủ  một th i nhi trong bụng mẹ.  ến lú  thứ  giấ , bạn sẽ thấy 
đ u lƣng,  ũng nhƣ tƣ thế này là điều kiện làm  ho bệnh viêm 
khớp phát triển. Tƣ thế nằm  o ngƣời giúp bạn  ảm thấy thở dễ 
dàng hơn. Tuy nhiên,  húng t  thƣờng xuyên nằm ở tƣ thế này sẽ 
làm  ho bầu sữ   hảy xệ và nếp nhăn trên mặt  ũng theo đó xuất 

hiện sớm hơn. 

Cá h khắ  phụ  những nhƣợ  điểm  ủ  tƣ thế nằm này là nên 
nằm thẳng ngƣời, không nên để  ơ thể  húng t  trong tƣ thế gò 
bó, khó thƣ giãn. Với phƣơng pháp này giúp bạn phát huy hết tá  
dụng  ủ  tƣ thế nằm  ong ngƣời,  ũng nhƣ hạn  hế tối đ  những 

bất lợi mà tƣ thế này gây r . 

4. Nằm sấp 

Có lẽ tƣ thế này là tƣ thế ngủ bất lợi nhất đối với  á  vấn đề về 
sứ  khỏe, đặ  biệt, khi bạn tránh để không bị đ u lƣng, đ u  ổ, 
giảm nếp nhăn, mong  ó bộ ngự  săn  hắ . Duy một điểm tí h  ự  

mà tƣ thế nằm sấp m ng lại là giảm tối đ   hứng ngáy ngủ. 

Nằm sấp khiến  ột sống  ủ   húng t  không đúng tƣ thế, điều 
này tạo lự  lên  á   ơ và khớp xƣơng dẫn đến sự kí h thí h thần 

kinh nhƣ  ó  ảm giá  tê, đ u và ngứ . 

Nếu bạn  ứ duy trì tƣ thế nằm sấp, bạn sẽ thƣờng xuyên qu y 
trái, qu y phải. Ng y những lú  ngủ nhƣ vậy,  húng t  sẽ không  ó 
 ảm giá  bị đ u nhƣng dần dần  húng t  sẽ thấy  ổ bị đ u do nằm 

sấp. 

Nếu bạn mắ   hứng ngáy ngủ thì  ó lẽ nằm sấp là giải pháp tốt 
 ho bạn, vì khi  húng t  nằm sấp, đầu úp xuống,  húng t   ó  ảm 
giá  dễ thở hơn.  ể không bị đ u  ổ, đ u lƣng, và  hứng ngáy ngủ 

thì  ó thể nằm sấp trong  hố  lát. 

Trên đây là một số lời khuyên đối với  á  tƣ thế nằm ngủ và 
những tá  dụng  ũng nhƣ điều bất lợi  ủ  mỗi tƣ thế đối với  ơ thể 
 on ngƣời. Có những phƣơng pháp  ó nhiều tá  dụng hơn,  ó 
những lời khuyên phù hợp với bạn. Ít nhất, đến giờ, bạn đã  ó thể 
bỏ túi một số thông tin hữu í h về  á  tƣ thế nằm ngủ khá  nh u 
 ho riêng mình để  ó giấ  ngủ ngon và  hào đón ngày mới với một 

tâm trạng thoải mái và thƣ giãn. 
N uyễn L  n  

(theo Sprayable Sleep) 
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