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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 

LM Ernest N uyễn Văn H ởn  

 

Điều tr ớc tiên là tron  n ân loại c  n iều n  ời n i và 
sốn  k iêm n  ờn . Vì t ế, c  n  t  c  t ể suy n  ĩ   y 
t eo kiểu k iêm n  ờn  củ  n  ời này, k iêm n  ờn  củ  
n  ời ki . Tuy n iên, đức k iêm n  ờn  mà c  n  t  n i ở 
đây là củ  Kitô Hữu nên c  n  t  p ải quy về Đức Kitô: Đức 
Kitô là    n  mẫu k iêm n  ờn  củ  c  n  t . 

Chúng t  nghe lời Ngƣời dạy, nhìn 
vào  á h sống  ủ  Ngƣời để biết 
sống thế nào là khiêm nhƣờng,… 
Khiêm nhƣờng  ủ  kitô hữu m ng 
tính qui kitô.  ứ  Kitô là mẫu mự  
 ủ   húng t  và vì theo lời, theo 
gƣơng  ứ  Kitô mà khiêm nhƣờng 
 ủ  kitô hữu m ng giá tr  tuyệt hảo. 

Khiêm nhƣờng  ủ   húng t  không đến từ  on ngƣời để rồi tiêu t n 
nhƣ  on ngƣời. Giá tr  khiêm nhƣờng  ủ  kitô hữu m ng tính đời 
đời,  ó giá tr  đƣ   húng t  đến sự sống đời đời. 

 iều đó không do  húng t  b   r  nhƣng do Chú  Giêsu mời gọi: 
“Anh em hãy m ng lấy á h  ủ  Tôi, và hãy họ  với Tôi, vì Tôi có 
lòng hiền hậu và khiêm nhƣờng. Tâm hồn  nh em sẽ đƣợ  ngh  
ngơi bồi dƣỡng” (Mt 11, 29). 

Thế nhƣng sống khiêm nhƣờng là  uộ  sống đầy thử thá h. 
Khiêm nhƣờng không  h  là lời nói, mà là  uộ  sống. Vì là  uộ  sống 
nên đôi khi trong thự  tế xảy r  những trƣờng hợp đụng  hạm. Thí 
dụ, trong  ộng đoàn tu trì, đôi khi bề trên mời ngƣời này ngƣời ki  
làm  ông việ  gì đó thì thƣờng bề trên nhận đƣợ  những  âu thoái 
thá   hẳng hạn nhƣ: “ on không làm đƣợ  vì làm dở so với ngƣời 
khá …”, trong khi Bề trên thấy ngƣời đó làm đƣợ , không phải  h  
vì khả năng, nhƣng do  á h đối xử khéo léo với ngƣời khá . Không 
phải vì ngƣời đó giỏi mà vì ngƣời đó  ó thể mời ngƣời khá   ộng 
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tá . Tuy nhiên ngƣời đó từ  hối vì  ảm thấy từ  hối nhƣ vậy là sự 
khiêm nhƣờng, khi mình thấy khả năng  huyên môn thấp kém. 

Cũng  ó khi tôi  ảm thấy bề trên không biết dùng ngƣời. Ở trong 
 hủng viện, tôi là ngƣời giỏi, nhiều tài, hát h y, ăn nói  ó duyên thu 
hút đƣợ  nhiều ngƣời, vậy mà bề trên s i tôi đến vùng truyền giáo 
 ó khi phải họ  tiếp tiếng dân tộ ,  ó khi qu nh quẩn bên tôi  h   ó 
vài ngƣời lƣơng, tiếp xú  rất khó, kinh tế  ũng khó, không phát huy 
đƣợ  khả năng mà mình đã tí h lũy đƣợ … làm  ho linh mụ  ấy 
 ảm thấy mình đƣợ  s i không đúng  hỗ. 

Vậy khiêm nhƣờng theo sự suy nghĩ  ủ   húng t  nhƣ thế  hƣ  
 hắ  là khiêm nhƣờng mà  ứ  Giêsu mời gọi.  

Khiêm nhƣờng  ủ   ứ  Giêsu m ng tính tự hạ, nói đơn giản là 
vân  lời. C    Giêsu vân  lời T iên C    C   xuống thế làm 
ngƣời để  ứu  huộ  nhân loại. Nhiều ngƣời lấy làm lạ về  ông  uộ  
 ứu  huộ : Tại s o Thiên Chú  không ở trời   o phán một lời là 
xong,  ần gì phải vất vả ngƣợ  xuôi r o giảng để rồi s u  ùng b  
vá  thánh giá và  h u b   on ngƣời giết  hết. Vậy mà trái với ý kiến 
 ủ   húng t , Ngôi H i Thiên Chú  xuống thế, đồng hành với  on 
ngƣời trên đƣờng về Nƣớ  Trời. Chƣơng trình  ủ  Thiên Chú  là 
thế,  i trong  húng t  dám nói  hƣơng trình đó là s i, là không hiệu 
quả. 

Tuy nhiên,  húng t  thƣờng  ó khuynh hƣớng muốn Chú  Giêsu 
làm theo lời  ủ  m  qu   ám dỗ trong ho ng đ  : lôi kéo ngƣời khá  
đến với mình qu  những hành động ngoạn mụ … Chúng t  thấy 
Chú  Giêsu thẳng thừng bá  bỏ những đề ngh   ủ  m  qu . Bá  bỏ 
vì hành động nhƣ thế làm  húng t  dừng lại  uộ  sống trần gi n, 
 h  phấn đấu  ho  uộ  sống hiện tại.  ây thự  sự là âm mƣu  ủ  
m  qu : lôi kéo  on ngƣời x   hƣơng trình  ủ  Thiên Chú , x  thập 
giá  ủ   ứ  Kitô,  oi  uộ  sống trần gi n là tất  ả, đi tìm Chú   ũng 
 h  để  ho  uộ  sống trần gi n mà thôi.  

M  qu  đã thất bại khi lôi kéo Chú  Giêsu về phí  mình, lôi kéo 
Chú  Giêsu làm theo  á h  ủ  mình vì Chú  Giêsu  hữ  lành là để 
 on ngƣời tạ ơn Thiên Chú  và hƣớng ngƣời ấy đến sự sống đời 
đời. Cuộ  đời  ủ  Chú  Giêsu là không ngừng đƣ   on ngƣời đến 
Thiên Chú  Ch , nói  á h khá  Chú  Giêsu vâng lời Thiên Chú  Ch  
 ho đến  hết và  hết trên thập giá.  
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Ngày nay,  húng t   ũng  ó khuynh hƣớng đi x   on đƣờng  ủ  
Chú  Giêsu. Một ngƣời b  ung thƣ, đi tìm thầy  hạy thuố  không 
khỏi,  hạy đến phong trào lòng Chú  thƣơng xót, xin  ộng đoàn 
 ầu nguyện. Và theo ngƣời ấy kể lại là ngƣời ấy đƣợ  khỏi bệnh. 
Hiện tƣợng ấy làm ngƣời ấy tin tƣởng vào Chú , xin theo đạo và 
trở nên  hứng nhân theo nghĩ  đã nhận đƣợ  ơn  ủ  Chú . Sự tin 
tƣởng vào ơn Chú   hữ  lành làm  ho ngƣời ấy không  huẩn b   ho 
giờ  hết  ủ  mình. Những ngƣời săn só   ho biết  nh tin tƣởng 
Chú  đến  ứu  ho đến lú   hết. Ngƣời ấy không đảm nhận  uộ  
sống khi vui khi buồn  ũng là ơn Chú , mà  h  nhìn thấy Thiên 
Chú   hữ  lành là ơn Chú . Cuộ  sống ấy x  lì   hƣơng trình  ủ  
Thiên Chú , x  lì  thập giá  ứ  Kitô, x  lì   hính  ứ  Kitô trong 
 uộ  thƣơng khó  ủ  Ngƣời. 

(Còn tiếp) 

 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
 

   25.7.2017, mừn  kín  T án  Gi côbê Tôn  đồ. 

   31.7.2017, mừn  kín  T án  I n tiô Loyôl , LM. 

 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP 

KÍNH CHÖC MỪNG LỄ BỔN MẠNG: 

 

LM TỔNG ĐẠI DIỆN IGNATIÔ HỒ VĂN  UÂN 

LM GIACÔBÊ PHẠM VĂN PHƯỢNG, OP 

 

    in T iên C   , qu  lời bầu cử củ  T án  n ân, ban muôn 
 n làn   ồn xác,  iữ  ìn và đồn   àn  cùn  quý Cha trên 
b ớc đ ờn  p ục vụ Giáo Hội. 
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CHÖA NHẬT  III THƯỜNG NIÊN, NĂM A 
  

Có thể  hi  đoạn Tin Mừng 
thành 2 phần: 

- Phần đầu ( á   âu 37-39)  ứ  
Giêsu dạy  á  môn đệ về sự từ 
bỏ: Nếu muốn làm môn đệ xứng 
đáng  ủ  Ngài thì phải từ bỏ rất 
nhiều: tình yêu gi  đình, mạng 
sống; và  òn phải sẵn sàng vá  
thập giá mình mà đi theo Ngài. 

- Phần s u ( á   âu 40-42) dạy 
về sự tiếp đón:  i tiếp đón  á  sứ 
giả Tin Mừng thì đƣợ   oi nhƣ là 
tiếp đón  hính  ứ  Giêsu, thậm 
 hí là tiếp đón  hính Thiên Chúa 
là  ấng đã s i  ứ  Giêsu đến;  i 
tiếp đón một kẻ bé mọn thì  ũng 
đƣợ  phần thƣởng. 

NHIỀU LOẠI TỪ BỎ 

Có nhiều loại từ bỏ: 

- Tôi soạn lại tủ áo  ủ  tôi. 
Nhiều áo quá. Có những  hiế  đã 
 ũ và lỗi thời, tôi c  t ể bỏ bớt 
để đem  ho ngƣời nghèo. 

- Trong sân nhà tôi có hai cây 
mọ   ạnh nh u. Nếu  ứ để nhƣ 
thế thì h i  ây vẫn sống, nhƣng 
không  ây nào lớn mạnh tốt 
đƣợ . Tôi nên bỏ bớt một  ây để 
 ây ki  mọ  tốt hơn. 

- Nh  sĩ khám thấy  ó một 
 hiế  răng  ủ  tôi đ ng b  hƣ 
nặng. Ông bảo p ải bỏ nó đi, 
nếu không, nó sẽ lây  ho những 
 hiế  bên  ạnh. 

 ứ  Giêsu kêu gọi ngƣời đi 
theo Ngài hãy từ bỏ. Bỏ những gì 
và bỏ  á h nào? 

- Có những thứ t   ó thể bỏ. 
Thí dụ bớt  hút thứ  ăn, bớt  hút 
giờ ngủ khi t  ăn  h y hãm mình. 

- Có những thứ t  nên bỏ để 
 uộ  sống  ủ  t  nên tốt hơn. Thí 
dụ khi t  nhƣờng nh n không trả 
đũ , không đòi lại  ủ   ải hoặ  
d nh dự b  ngƣời khá  làm tổn 
thƣơng, mất mát. 

- Có những thứ t  bó buộ  phải 
bỏ nhƣ: tội lỗi, thói xấu, d p tội. 

NHỮNG NÉT ĐẸP CỦA 
SỰ TIẾP ĐÓN 

Thánh Kinh ghi lại những  uộ  
tiếp đón rất đẹp và rất dễ 
thƣơng: 1/ Abr h m thấy 3 ngƣời 
khá h lạ đ ng đi trong s  mạ . 
Ông  hạy r  năn n  họ vào nhà và 
ân  ần  hăm só  họ.  ó là 3 sứ 
giả  ủ  Thiên Chú .  áp lại tấm 
lòng  ủ  Abr h m, 3 sứ giả này 
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b n ơn  ho vợ  hồng son sẻ  ủ  
Abr h m  ó  on tr i đầu lòng (St 
18); 2/ Một gi  đình ở Sun m 
 hẳng những tiếp đón ngôn sứ 
Eâlisê, mà  òn dọn hẳn  ho ông 
một  ăn phòng để những lần s u 
ông tới  ó  hỗ trọ.  áp lại, Eâlisê 
 ũng giúp họ thoát khỏi tình 
trạng son sẻ (bài đọ  I); 3/ Gi  
đình M tt , M ri  và L z rô ở 
Bêt ni  là nơi thƣờng xuyên tiếp 
đón  ứ  Giêsu và  á  môn đệ. 
 áp lại,  ứ  Giêsu đã làm  ho 
L d rô sống lại. 

Qu  những  huyện trên,  húng 

t  hãy tìm hiểu thêm h i vấn đề: 

1/ Tại s o những  hủ nhà ấy 
quảng đại tiếp đón khá h? Thƣ  
vì họ không  h  nghĩ đến mình mà 
 òn qu n tâm tới ngƣời khá : 
Abr h m lo  ho 3 ngƣời khá h ki  
đi trong s  mạ  sẽ b  đói khát và 
không  ó  hỗ ngh  ngơi để lấy lại 
sứ ; gi  đình ở Sun m lo sợ ngôn 
sứ Eâlisê phải bơ vơ tứ  ố vô thân 
ở một miền đất lạ; gi  đình 
Bêth ni  thì muốn  ứ  Giêsu và 

 á  môn đệ đƣợ  ngh  ngơi s u 
một thời gi n mệt mỏi vì  ông 
việ  r o giảng Tin Mừng. Trong 
h i  huyện s u,  òn một lý do 
nữ , là những  hủ nhà ấy ý thứ  
rằng những ngƣời khá h mà mình 
tiếp đón là sứ giả  ủ  Thiên 
Chúa. 

2/ Phần thƣởng  ủ  tấm lòng 
quảng đại ấy là gì? Là sự sống: 
h i đứ   on tr i đầu lòng  ho h i 
vợ  hồng son sẻ, và mạng sống 
đƣợ  trả lại  ho L d rô đã  hết 4 
ngày. Xét  ho  ùng, ơn b n sự 
sống ấy không phải do những 

ngƣời khá h, mà  hính 
Thiên Chú , nguồn mạ h 
sự sống, b n  ho họ. 

Những  âu  huyện rất 
đẹp trên đây khuyến khí h 
 húng t  hãy quảng đại 
tiếp đón: 

- Tiếp đón không  h  là 
đón ngƣời vào trọ trong 
nhà mình,  ho họ ăn,  ho 
họ ngh , mà  òn là biết 

qu n tâm tới nhu  ầu  ủ  ngƣời 
khá  và đáp ứng theo khả năng 
 ủ  mình. 

- Khi tiếp đón, dĩ nhiên  húng 
t  phải mất mát: mất giờ, mất 
tiền  ủ , mất  ông… Nhƣng Thiên 
Chú  sẽ trọng thƣởng  húng t : 
Ngài sẽ  ho sứ  sống thần linh 
 ủ  Ngài thêm lớn mạnh trong sự 
sống  húng t . 
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CHÖA NHẬT  IV THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

  

Phần đầu  ủ  đoạn Tin Mừng 
ghi lại lời  ứ  Giêsu  ầu nguyện 
với Chú  Ch . Trƣớ  hết, Ngài 
nhìn nhận tất  ả những thành 
 ông và thất bại ấy đều theo 
đúng kế hoạ h  ủ  Chú  Ch . 
Kế đến, khi nhìn lại những thành 
 ông và thất bại ấy,  ứ  Giêsu 
khám phá r  rằng  hính Chúa 
Ch  đã đặ  biệt yêu thƣơng 
những kẻ bé mọn nên đã  ho họ 
đón nhận Tin Mừng  ủ  Ngài.  

Sang phần thứ 
h i  ủ  đoạn Tin 
Mừng,  ứ  Giêsu 
kêu mời mọi ngƣời 
hãy họ  với Ngài và 
đón nhận luật  ủ  
Ngài: 

- Họ  với ngài: 
họ  gƣơng hiền 
lành và khiêm tốn 

-  ón nhận luật 
Ngài là luật yêu 
thƣơng 

   T ế nào là 
" iền làn ?" 
Trong nguyên bản 
Hy Lạp, thánh 
Matthêu dùng 
 hữ praus. Chữ 
này  ó nghĩ  là d u dàng, ngọt 
ngào, không thô bạo  ứng  ỏi. 

Nhƣ thế, "hiền lành" b o gồm 
một tâm thế bên trong và một 
 á h phản ứng bên ngoài. 

- Tâm thế bên trong là luôn 
êm ái hoà nhã: nghĩ về ngƣời 
khá  thì nghĩ tốt, yêu thƣơng, 
kho n dung, thông  ảm.  ón 
nhận những lời nói và  á h  ƣ 
xử  ủ  ngƣời khá  đối với mình 
thì không thành kiến, biết phải 
quấy, sẵn sàng đối thoại,  hấp 
nhận sử  đổi. 

- Phản ứng bên 
ngoài: nhẹ nhàng, 
tôn trọng, không 
thô bạo. 

   Chúa Giêsu 
hiền lành: trong 
lòng Ngài luôn yêu 
thƣơng ngƣời khá  
(đặ  biệt là những 
ngƣời khốn khổ 
hèn mọn), luôn 
muốn điều tốt  ho 
ngƣời khá  (nhất là 
muốn  ứu độ 
ngƣời t ), không 
thành kiến đối với 
những ngƣời mà 
xã hội quen  oi là 
xấu x  tội lỗi; lời 
nói và hành động 

 ủ  Ngài luôn tỏ  r  sự d u 
dàng, nâng đỡ, khí h lệ, ủi  n. 
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Ngài không nặng lời, không lên 
án. Ngài  hủ trƣơng sống bằng 
tình thƣơng, Ngài không bạo 
động. 

T ế nào là "Khiêm tốn"? 
Trong nguyên bản Hy Lạp, 
thánh Matthêu dùng 
 hữ tapeinos. Chữ này  ó nghĩ  
là  hấp nhận "đứng thấp", "ở 
dƣới", "b  hạ xuống", hoặ  tự ý 
xuống thấp, ở dƣới. 

Căn bản  ủ  khiêm tốn là biết 
mình "là" thế nào: từ đó không 
muốn tỏ r  hơn  ái "là" ấy và giả 
nhƣ ngƣời khá   ó  oi mình kém 
hơn  ái "là" ấy thì mình  ũng 
không màng tới.  iều qu n 
trọng là sống th nh thản và 
thành thật đúng với  ái "là"  ủ  
mình. 

Dụ ngôn  ủ   ứ  Giêsu về 
những  hỗ ngồi (L  14, 7-11) 
giúp t  hiểu rõ hơn về thái độ 
khiêm tốn đối với d nh dự: 

- D nh dự  ủ  t  không phải 
do ta tranh dành mà có: Khi 
đƣợ  mời đi ăn  ƣới thì đừng tự 
ý dành  hỗ nhất. 

- D nh dự  ủ  t  là do  hính 
 ái "là"  ủ  t  tạo  ho t :  hủ 
tiệ  thấy t  xứng đáng  hỗ nào 
thì sẽ đặt t  vào  hỗ đó. 

- Nhất là d nh dự  ủ  ta là do 
Thiên Chú  sắp xếp  ho t :  hủ 

tiệ   ƣới trong dụ ngôn này là 
 hính Thiên Chú . Ngài sẽ mời 
t  vào  hỗ Ngài xếp đặt. 

Cuộc  oán cải củ  
Augustinô: Augustinô là một 
th nh niên  ó tƣ  hất thông 
minh nhƣng lỡ đi lạ  đƣờng. Về 
phƣơng diện trí thứ , Augustinô 
ỷ mình thông thái, dùng kiến 
thứ   ủ  mình để truy tìm 
những họ  thuyết uyên bá . Kết 
quả là lạ  vào bè rối 
M ni héisme. Về phƣơng diện 
luân lý, Augustinô sống buông 
thả theo những đòi hỏi  ủ  xá  
th t. Kết quả là một  uộ  sống 
tội lỗi. 

Một hôm, trong lú  tâm hồn 
trống rỗng vô v , Augustinô bỗng 
nghe một tiếng từ đâu đó v ng 
lên "Tolle et lege" (Hãy  ầm lấy 
và đọ ). Augustinô thấy trƣớ  
mặt một quyển Thánh Kinh. 
Ngài  ầm lên, mở r  và gặp 
ng y đoạn thƣ này  ủ  Thánh 
Ph olô gởi tín hữu Rôm : đừng 
sống theo xá  th t nữ  mà hãy 
sống theo Thánh Thần. 

Cuộ  hoán  ải  ủ  Augustinô 
đã đƣợ  dọn đƣờng nhờ sự  ầu 
nguyện và ăn  h y hãm mình 
 ủ  mẹ ngài là bà Môni  . 
Nhƣng  hính  âu Thánh Kinh 
này là yếu tố quyết đ nh th y 
đổi  uộ  đời Augustinô.
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   Chúng ta đều 
biết ảnh hƣởng 
 ủ  lời nói: có 
những lời nói 
khiến t  sung 
sƣớng vô  ùng, 
nhƣng  ũng  ó 
những lời nói làm 
lòng t  đ u nhói; 
lời  ủ  những bậ  
khôn ngo n dạy 
t  nhiều điều h y 
lẽ phải,  òn lời 
đƣờng mật  ủ  
những ngƣời xấu 
 ó thể dụ t  đến 
những thiệt hại 
khôn lƣờng. 
Trong bài Tin 
Mừng hôm n y, 
Chú  bảo t  hãy 
lƣu ý đến Lời  ủ  
Chú .  ó là những hạt giống tốt 
 ó khả năng sinh những ho  trái 
rất tốt lành. 

Bốn t ái độ tr ớc Lời C    

   Chúng t  hãy nghe  hính  ứ  
Giêsu giải nghĩ  4 loại đất, tiêu 
biểu  ho 4 thái độ  ủ   on ngƣời 
trƣớ  Lời Chú : 

- Đất vệ đ ờn : Những kẻ 
 hẳng thiết th  gì đến Lời Chú . 
Lời gieo xuống đó  hẳng b o lâu 
thì b  quỷ dữ  ƣớp đi. 

- Đất lẫn sỏi đá: 
Những ngƣời m u 
mắn đón nhận Lời 
Chú  nhƣng 
không quý 
 huộng b o 
nhiêu. Khi gặp 
chút gian khó thì 
bỏ  uộ . 

- Đất c  n iều 
gai: Những ngƣời 
 ũng đón nhận lời 
Chú , nhƣng điều 
họ qu n tâm hơn 
là những đ m 
mê, vui thú,  ủ  
 ải… Cá  thứ s u 
này nhƣ g i gó  
um tùm dần dần 
làm  ho Lời Chú  
 hết ngạt. 

- Đất tốt: Những ngƣời sốt 
sắng nghe Lời và quảng đại thi 
hành. 

   Mỗi ngày Chú  Nhật chúng ta 
dự Thánh Lễ, Lời Chú  đều đƣợ  
gieo vào lòng chúng ta. 

- Có khi nghe xong chúng ta 
quên liền. S u Lễ, nếu  ó  i hỏi 
t  bài Tin Mừng hôm n y nói gì, 
 hắ  t  không trả lời đƣợc. 
Chúng t  là vệ đƣờng. 
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- Có khi  húng t   ảm thấy Lời 
Chú  rất h y và  ó ý muốn làm 
theo. Nhƣng trở về với  uộ  
sống nhộn nh p, vài ngày s u ý 
muốn ấy đã tắt ngúm. Chúng t  
là đất lẫn sỏi đá. 

- Có khi  húng t  thự  tâm thi 
hành lời Chú . Thế rồi  huyện 
này  huyện nọ trong  uộ  sống 
xảy đến. Chúng t  qu n tâm giải 
quyết những  huyện ấy hơn. Lời 
Chú  b  bóp  hết. Chúng t  là 
đất  ó nhiều g i gó . 

- Ch   ần một  âu Tin Mừng thôi 
nhƣng đƣợ  suy gẫm kỹ và đƣợ  
kiên trì thự  hiện thì sẽ sinh kết 
quả gấp trăm. 

Sốn  đạo bằn   ì? 

   Nếu đƣợ  hỏi  âu này, một 
ngƣời bàng qu n nhìn  húng t  
sống sẽ trả lời rằng: họ sống 
đạo bằng đọ  kinh, bằng lãnh 
nhận  á  bí tí h và bằng th m 
dự  á  lễ nghi. 

    úng vậy, ngƣời Công giáo 
 hƣ  hoặ  rất ít sống đạo bằng 
Lời Chú . Nếu sống đạo bằng 
đọ  kinh thì s u giờ kinh là hết 
sống đạo! Nếu sống đạo bằng 
lãnh nhận  á  bí tí h thì  ó b o 
nhiêu d p để sống đạo đâu! Và 
nếu sống đạo bằng th m dự  á  
lễ nghi thì sẽ không  òn sống 
đạo khi r  khỏi nhà thờ! Vả lại, 
đạo ở trong  á  kinh đọ , trong 

 á  bí tí h và trong những lễ 
nghi không thấm nhập vào  uộ  
đời, vào xã hội. 

    ạo là đƣờng, sống đạo là đi 
đƣờng. Trong  uộ  hành trình 
này, Lời Chú   h  hƣớng  ho t  
đi, Lời Chú  dạy t  giải quyết 
những tình huống nhƣ thế nào, 
Lời Chú  là kim  h  n m đƣ  t  
tới  ùng đí h. 

Lự  lời mà n  e 

   Có  âu    d o: "Lời nói không 
mất tiền mu , lự  lời mà nói  ho 
vừ  lòng nh u". Câu này  ó thể 
gợi ý  ho một  âu khá : "… Lự  
lời mà nghe s o  ho  ó phú " 

   Chúng t  phải lự  lời để nghe, 
bởi vì  ó những lời toàn gây 
thiệt hại và  ó những lời đem lại 
phú  thật. 

   Lời Chú  rất đáng  ho  húng 
t  lự  để nghe, vì: 

- Luôn đúng sự thật, không s i 
b o giờ, bởi Chú   hính là Sự 
Thật. 

- Chú  không gạt gẫm  húng t  
b o giờ. Ngài nói gì  ho  húng 
t  nghe đều  h  vì lợi í h cho 
chúng ta. 

- Lời Ngài là ánh sáng  h  
đƣờng, lời Ngài là sự sống. 

- Lời Chú  rất quý trọng, đến nỗi 
Ngôi H i Thiên Chú  đƣợ  gọi là 
Ngôi Lời. 
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   Ở đời  ó nhiều 
 huyện xấu và 
nhiều ngƣời xấu. 
Chúng ta không 
thích, chúng ta 
muốn dẹp sạ h 
những thứ xấu x  
ấy đi. Chúng t   òn 
 ầu xin Chú  dùng 
uy quyền  ủ  Ngài 
để tiêu diệt  húng. 
Thế nhƣng hình 
nhƣ Chú  không 
nghe lời  ầu xin  ủ  
 húng t . Sự xấu và 
ngƣời xấu vẫn  òn 
đó. Tại s o thế? 

Có lần Liên Hợp 
Quố  đã  họn 
nguyên một năm làm "năm quố  
tế về lòng kho n dung" để giảm 
thiểu khuynh hƣớng bất b o dung 
ngày  àng gi  tăng trong nhân 
loại. 

B o dung là nhân từ, kiên nhẫn 
 h u đựng những điều xấu  ủ  
ngƣời khá  để dần dần tìm  á h 
hoán  ải họ. Bất b o dung là đòi 
trừng tr  ng y những ngƣời xấu: 
một ngƣời làm gì đó  ó hại  ho 
t , t  trả đũ  ng y. Do nóng vội, 
 ó khi t  không suy nghĩ kỹ xem 
biết đâu  hính t   ó gì s i lỗi nên 
ngƣời ki  mới  ƣ xử với t  nhƣ 
vậy. Khi ngƣời ki  b  t  tấn  ông, 

họ  ũng  ó thể  ho là 
b  tấn  ông o n ứ  
nên lại trả đũ  t . 
Thế là h i bên  ứ leo 
th ng. Thự  r   ó 
mấy  i hoàn toàn tốt, 
 ũng nhƣ  ó mấy  i 
hoàn toàn xấu. Thái 
độ bất b o dung phát 
sinh từ suy nghĩ  ho 
mình là tốt, hoàn 
toàn đúng và ngƣời 
t  là xấu, hoàn toàn 
sai. 

Trên bình diện  á 
nhân và khu xóm, bất 
b o dung khiến ngƣời 
t  khó sống  hung 
hò  thuận với nh u. 

Trên bình diện quố  tế, bất b o 
dung dẫn đến những  uộ   hiến 
tr nh khu vự . Mà xung đột và 
 hiến tr nh  hẳng m ng lại í h lợi 
gì,  h  toàn gây hại. Chính vì trên 
thế giới  ó quá nhiều  uộ   hiến 
tr nh khu vự   ho nên Liên Hợp 
Quố  mới thấy  ần đề r  một 
năm quố  tế về lòng b o dung. 

Muốn b o dung thì phải biết 
mình và biết ngƣời: biết mình 
 ũng  ó lỗi lầm, và biết ngƣời 
 ũng  ó những điều tốt. Muốn lấy 
 ái rá  trong mắt ngƣời r  thì 
trƣớ  hết phải lấy  ái xà trong 
mắt mình đã. 
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Nghe bài dụ ngôn " ỏ lùng" 
hôm n y,  ó ngƣời sẽ lấy làm lạ. 
Trong  uộ  sống, làm gì  ó một 
nhà nông nào lại để lú  và  ỏ 
lùng  ùng tồn tại trong ruộng 
mình! Nhƣng dụ ngôn là dụ ngôn, 
nghĩ  là một  á h nói ví von bóng 
gió để làm sáng tỏ một vấn đề. 

Vấn đề  ủ  dụ ngôn là lành dữ 
 ộng sinh và lòng nhân từ  ũng 
nhƣ sự nhẫn nại  ủ  Thiên Chú . 
Kinh xƣ   ó  âu: "Hỏi kẻ lành là 
 i, kẻ dữ là  i?" Chúng t  ƣ  thí h 
phân biệt lành dữ,  hánh tà, 
trắng đen rõ rệt. Chánh phải loại 
trừ tà, lú  tốt phải đƣợ   hăm 
só ,  ỏ dại phải nhổ đi. Cái lý tự 
nhiên là vậy. Rất đơn giản. 
Nhƣng  uộ  sống không đơn giản 
nhƣ vậy. 

Trong  uộ  sống,  ó những lú  
 hánh tà không phân biệt rõ rệt. 
Cỏ lùng mọ   hung với lú  tốt. Vả 
lại,  ái mà t  gọi là kẻ dữ không 
giống nhƣ  ỏ lùng. Cỏ lùng không 
thể biến thành lú  nhƣng kẻ dữ 
 ó thể  ải tà quy  hánh,  ó thể 
hoán  ải thành ngƣời tốt, nếu xã 
hội biết kiên nhẫn  hờ đợi và tạo 
những điều kiện  ho họ. Vả lại, 
kẻ lành, nếu không giữ mình, 
không liên tụ  làm điều lành, 
 ũng  ó thể trở thành kẻ dữ. Vậy 
 hẳng  i nên tự phong là lú  tốt, 
rồi loại trừ, lên án  nh em là  ỏ 
lùng. Có lần Chú  đã nói thẳng 
với những ngƣời tự phụ: "Tôi nói 
thật, bọn thu thuế, bọn gái điếm 

sẽ vào thiên đàng trƣớ   á  ông 
ki  đấy!" 

Qua bài dụ ngôn, Chú  dạy 
 húng t  lòng nhân từ, kiên nhẫn, 
và tin tƣởng vào sự lành. Hãy tin 
rằng sự lành sẽ tuần tự triển kh i 
tốt đẹp, mặ  dầu  ó sự dữ kè 
bên. Sự lành thậm  hí  òn  ó sứ  
 ảm hó  đƣợ  sự dữ. "Kẻ lành" 
Moni   đã  ảm hó  đƣợ  "kẻ dữ" 
Augustinô và  ả h i mẹ  on  ùng 
trở nên những v  thánh lớn trong 
Giáo Hội. 

Trái tim phân chia 

S u nhiều năm phải sống trong 
trại tập trung, văn hào Alex ndre 
Solzhenitsyn đã nghiệm r  đƣợ  
những ý tƣởng s u: 

Tôi đã họ  đƣợ  một bài họ  
lớn nhờ những năm b  gi m trong 
tù. 

Tôi đã hiểu một ngƣời trở 
thành xấu nhƣ thế nào và một 
ngƣời trở nên tốt nhƣ thế nào. 

Tôi đã dần dần nhận r  rằng 
đƣờng biên giới phân  hi  giữ  
tốt và xấu không nằm giữ   á  
nƣớ  h y  á  gi i  ấp h y  á  
đảng phái  hính tr , mà nằm ng y 
trong lòng mỗi ngƣời. 

Ng y trong những trái tim ngập 
tràn sự á  vẫn  òn sót lại một 
đầu  ầu nhỏ nối với sự thiện. 

Và ng y trong trái tim tốt nhất 
 ủ   á  trái tim vẫn  òn tồn tại 
gố  rễ sự á .
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    oạn Tin Mừng 
này gồm 3 dụ 
ngôn: 
- H i dụ ngôn đầu 
(kho báu dấu trong 
ruộng và viên ngọ  
quý) dạy rằng 
Nƣớ  Trời là thứ 
quý giá nhất, đáng 
 ho ngƣời t  bán 
mọi thứ để đổi lấy. 
- Dụ ngôn thứ b  
(mẻ lƣới gồm 
nhiều thứ  á): Hiện 
tại trong Nƣớ  Trời 
 ó ngƣời tốt và kẻ 
xấu lẫn lộn. Nhƣng 
đến ngày tận thế 
thì sẽ  ó sự lọ  lự : 
kẻ tốt sẽ đƣợ  
thƣởng,  òn kẻ xấu 
sẽ b  phạt. 

Thƣơng thì  ho: thƣơng ít  ho 
ít, thƣơng nhiều  ho nhiều. Nếu 
muốn biết ngƣời nào đó thƣơng 
mình thật không thì hãy xem 
ngƣời đó  ó  ho mình  ái gì 
không. 

Nhƣng nói nhƣ trên  ũng  hƣ  
đúng lắm, vì  òn tùy  ủ   ho là 
tốt h y xấu,  ó í h h y  ó hại 
đối với ngƣời nhận nữ . Ngƣời 
t  nuôi  him bồ nông, hằng 
ngày  ho  húng ngửi thuố  

phiện. Rồi ngƣời 
t  tròng vào  ổ 
 húng một  ái 
vòng, xong thả 
 húng đi kiếm  á 
trên mặt biển. Vì 
có cái vòng trên 
 ổ nên những  hú 
bồ nông này  h  
nuốt đƣợ  những 
 on  á nhỏ. Còn 
 á lớn thì  húng 
 ứ ngậm trong 
miệng. Tới lú   ơn 
ghiền thuố  phiện 
hành,  húng buộ  
phải trở về tàu, 
nhả  á lớn r . 
Những ngƣời nuôi 
 him này  ũng 
 ho, nhƣng không 

phải vì thƣơng  á   hú  him bồ 
nông ki  đâu. Thƣơng thật thì 
phải  ho những thứ tốt, những 
thứ  ó í h  ho ngƣời nhận. 

Thiên Chú  yêu thƣơng loài 
ngƣời, và thƣơng thật tình. 

- Chính vì thƣơng nên  ó nhiều 
điều tuy  húng t   ứ nằng nặ  
xin Ngài nhƣng Ngài biết  ó hại 
cho chúng ta nên Ngài không 
cho. 
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- Ngài  ho  húng t  những 
điều mà Ngài biết là tốt nhất,  ó 
í h  ho  húng t  nhất.  

Bỏ ít để đƣợ  nhiều là khôn. 
Bỏ  ái tầm thƣờng để đƣợ   ái 
quý giá là khôn. 

H i ngƣời trong bài Tin Mừng 
hôm n y rất khôn ngo n: ngƣời 
thứ nhất khám phá một kho 
tàng dấu trong một thử  ruộng. 
Anh vội về nhà bán hết tài sản 
rồi trở lại mu  thử  ruộng đó. 
Ngƣời thứ h i thấy đƣợ  một 
viên ngọ  quý,  ũng về nhà bán 
hết tài sản để trở lại mu  viên 
ngọ  quý đó. Ai trong  húng t  
khám phá một kho tàng h y một 
viên ngọ  quý mà không làm 
nhƣ h i ngƣời ấy!  ƣơng nhiên 
 húng t  sẽ làm nhƣ họ thôi. 
Chúng t  dám bỏ tất  ả vì  húng 
t  biết mình sẽ đƣợ  lại  ái  òn 
quý giá hơn nhiều. 

Qu  bài Tin Mừng này,  ứ  
Giêsu không dạy  húng t   á h 
kiếm thêm nhiều tiền bạ   ủ  
 ải, mà dạy  húng t  kiếm một 
thứ  òn quý hơn tiền bạ   ủ   ải 
vô  ùng, đó là Nƣớ  Trời. Tiền 
bạ   ủ   ái m ng lại sung sƣớng 
về vật  hất, Nƣớ  Trời m ng 
hạnh phú   ả vật  hất lẫn tinh 
thần,  ả tự nhiên lẫn siêu nhiên. 
Tiền bạ   ủ   ải giúp t  sung 
sƣớng đời này, Nƣớ  Trời làm t  
hạnh phú  mãi mãi. 

Chúng t  dám bỏ tất  ả để 
đƣợ  một kho tàng, để đƣợ  
một viên ngọ  quý. Tại s o 
chúng ta không dám bỏ tất  ả 
để đƣợ  Nƣớ  Trời? 
K o tàn  c ôn d ới đất 
Một  nh thợ m y nằm mơ gặp 

một v  thần  ho biết là  ó một 
kho báu  hôn dƣới đất trong sân 
 ủ  hoàng  ung. Anh liền lên 
đƣờng tìm đến hoàng  ung. Tuy 
nhiên  nh không vào đƣợ  vì ở 
đó lính gá  đông quá. Nhƣng 
 nh không bỏ  uộ . Anh nán lại 
đấy nhiều ngày và tìm  á h kết 
thân với v   h  huy. Khi đã thân 
thiết với nh u rồi,  nh thành 
thật bày tỏ ý đ nh  ủ  mình là 
vào hoàng  ung đào lấy kho 
báu. Anh đề ngh  v   h  huy hợp 
tá  và hứ  sẽ  hi  đôi. 

V   h  huy nghe xong phì  ƣời 
và  ũng  hi  sẻ lại: Tôi  ũng vừ  
 ó một giấ  mơ, trong đó tôi 
 ũng thấy một v  thần  ho biết là 
 ó một kho báu đ ng  hôn trong 
sân nhà  ủ  một ngƣời thợ m y 
giống hệt nhƣ  nh vậy. 

Nghe xong, ngƣời thợ m y vội 
vàng trở về nhà và đào bới 
mảnh đất s u vƣờn. Quả thật ở 
đó  ó một kho vàng. 
   Lời bàn: Kho báu mà Thiên 
Chú  dành  ho mỗi ngƣời đƣợ  
 hôn dấu không phải ở đâu x , 
mà ng y trong  on tim ngƣời đó.
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 19

 

 
(Tiếp theo) 

Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào 

Có thể nói, vì Tân Phú  âm hó  (new evangelization) là một nỗ 
lự  mới  ủ   á  Ki-tô hữu trong bổn phận tiếp tụ  không ngừng trong 
 ông  uộ  lo n báo Tin mừng – nỗ lự  r  đi  ông bố Tin mừng với 
một nhiệt tâm mới, một ngôn ngữ mới, “dễ hiểu” hơn trong ngữ  ảnh 
văn hoá d  biệt – h y đó  ũng  hính là phƣơng pháp “ ũ mà mới” với 
khả năng muốn thông truyền tốt nhất  ó thể những ý nghĩ  sâu sắ  
và bất biến  ủ  sứ điệp Tin mừng, Giáo hội thật sự mong muốn  ông 
 uộ  Tân Phú  âm hó   ủ   á  tín hữu trong Giáo hội, qu   á  hoạt 
động Phú  âm hó , đƣợ    nh tân thật “mới trong sự nhiệt thành, 
trong phƣơng pháp và trong lối diễn tả”.1 

… nhân loại hôm n y  ần đƣợ  nghe những lời  ủ   ứ  Giê-su: 
“Nếu  h  nhận r  ân huệ Thiên Chú  b n” (Ga 4,10), vì những lời 
này khơi dậy ƣớ  muốn  ứu độ ẩn sâu trong lòng mỗi ngƣời: 
“Thƣ  ông, xin ông  ho tôi thứ nƣớ  ấy, để tôi hết khát” (Ga 
4,15).2 

Theo đó, Giáo hội phải “gánh vá  nhiệm vụ Tân Phú  âm hó , 
 hủ đề lòng thƣơng xót  ần đƣợ  đề xuất liên tụ  với lòng nhiệt thành 
mới và hoạt động mụ  vụ đƣợ    nh tân”;3 “sống và làm  hứng  ho 
lòng thƣơng xót”;4 “ hạm đến trái tim  ủ  mọi ngƣời và truyền  ảm 
hứng  ho họ một lần nữ  nhằm giúp tìm r   on đƣờng dẫn đến Chú  
Cha”.5 Bởi lẽ “bất  ứ ở đâu Giáo hội hiện diện, lòng thƣơng xót  ủ  
Chú  Ch  phải là hiển nhiên”.6 

                                 
1 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 1 (Editrice Vaticana, 1983), 698. 
2 The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith, số 33. 
3 APV 12,3. 
4 APV 12,4. 
5 APV 12,5. 

6 APV 12,7. 
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Tân P  c âm     để…  

Không phải  h  đơn thuần là để Tái Phú  âm hó  (re-
evangelization),7 mà đặ  biệt là để Tân Phú  âm hó  (new 
evangelization),8 Giáo hội muốn Sứ điệp Tân Phú  âm hó  đƣợ  b n 
hành để tiếp tụ  thông truyền đứ  tin Ki-tô giáo  ho muôn dân một 
 á h mới mẻ (The New Evangelization for the Transmission of the 
Christian Faith); nghĩ  là “mới trong sự nhiệt thành, trong phƣơng 
pháp và trong lối diễn tả”.9 

 Thật vậy, Thƣợng Hội đồng Giám mụ  XIII đã làm v ng lên rộn 
rã lời kêu gọi Tân Phú  âm hó , thú  giụ  hồn tông đồ nhiệt huyết 
 ủ  mọi ngƣời, để  ó thể khí h lệ mà gửi đến cách riêng cho tất  ả 
các tín hữu Công giáo một “sự vụ lệnh” là “hãy tiếp tụ   ông  uộ  
thông truyền đứ  tin Ki-tô giáo bằng những  á h thứ  mới mẻ”. Các 
ngài dạy rằng: 

…  húng t  bắt t y vào công  uộ  Tân Phú  âm hó  này với đầy 
lòng phấn khởi. Chúng t  họ  đƣợ  niềm vui thú v  và  n ủi  ủ  
việ  r o giảng Tin mừng,  ả khi việ  r o giảng Tin mừng  ó vẻ 
giống nhƣ gieo trong nƣớ  mắt (x. Tv 126,6).10 

Thự  tế, qu  Sứ điệp Tân Phú  âm hó  để thông truyền đứ  tin 
Kitô giáo, Thƣợng Hội đồng Giám mụ  XIII  òn dạy rằng, việ  loan 
báo Tin mừng phải bắt đầu từ bên trong mỗi một gi  đình, bên trong 
mỗi một tâm hồn  on ngƣời.  

Trong tƣ  á h “gi  đình họ đạo”, “gi  đình xứ đạo”, mỗi giáo xứ 
hãy là từng trung tâm tự nhiên  ũng nhƣ siêu nhiên  ủ   ông việ  r o 
giảng Tin mừng  á h mới mẻ. Vì thế, với lời khí h lệ đặ  biệt dành 
 ho  á  tín hữu  ủ  mọi bậ  sống,  á  ngh  phụ  òn dạy  húng t  – 
với lòng thƣơng xót – thự  hiện  ông  uộ  Tân Phú  âm hó  bằng 
chính đời sống  ầu nguyện,  hiêm niệm, và các hành động thiết thự  
nhân d nh ngƣời nghèo….  

                                 
7 Những  á h gọi Tân Phú  âm hó  (new evangelization) là cách tân  ông  uộ  truyền 
giảng Tin mừng, tân truyền bá Phúc âm,  uộ  loan báo Tin mừng mới, tái truyền giảng Tin 
mừng…  ó khi m ng ý nghĩ  tƣơng đồng  ùng với không ít những d  biệt, nghi nghĩ  ( ần 
lời giải thí h). 
8 “New evangelization” đƣợ  sử dụng để trình bày kế hoạ h muốn thể hiện  á h mới mẻ 
sứ mệnh  ơ bản  ủ  Giáo hội,  ăn tính và lý do hiện hữu  ủ  Giáo hội (x. Lineamenta 
TH GM XIII, số 10). 
9 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 1 (Editrice Vaticana, 1983), 698. 
10 The New Evangelization for the Transmission of the Chris-tian Faith, số 169. 
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Bốn lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 12,3 

 In the present day, as the Church is charged with the task of the 
new evangelization, the theme of mercy needs to be proposed 
again and again with new enthu-siasm and renewed pastoral 
action. (APV 12,3)  

 De nos jours où l’Eglise est eng gée d ns l  nouvelle 
évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec 
un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. 
(APV 12,3) 

 Ngày n y, khi Giáo hội gánh vá  nhiệm vụ Tân Phú  âm hó ,  hủ 
đề l n  t   n  x t  ần đƣợ  đề xuất liên tụ  với lòng nhiệt thành 
mới và hoạt động mụ  vụ đƣợ    nh tân. (APV 12,3)  

2. APV 12,4 

 It is absolutely essential for the Church and for the cre-dibility of 
her message that she herself live and testify to mercy. (APV 12,4)  

 Il est détermin nt pour l’Eglise et pour l   rédibilité de son  nnon e 
de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. (APV 12,4) 

 Tuyệt đối  ần thiết  ho Giáo hội và sự khả tín  ủ  sứ điệp Giáo hội 
đƣ  r  là  hính Giáo hội phải sống và làm  hứng  ho l n  t   n  
xót. (APV 12,4)  

3. APV 12,5 

 Her language and her gestures must transmit mercy, so as to 
touch the hearts of all people and inspire them once more to find 
the road that leads to the Father. (APV 12,5)  

 Son langage et ses gestes doivent transmettre la misé-ricorde 
pour pénétrer le  œur des personnes et les in iter à retrouver le 
chemin du retour au Père. (APV 12,5) 

 Ngôn ngữ và  ử  h   ủ  Giáo hội phải  huyển tải l n  t   n  x t, 
để  hạm đến trái tim  ủ  mọi ngƣời và truyền  ảm hứng  ho họ 
một lần nữ  nhằm giúp tìm r   on đƣờng dẫn đến Chú  Ch . 
(APV 12,5)  

4. APV 12,7 

 Consequently, wherever the Church is present, the mer-cy of the 
Father must be evident. (APV 12,7)  

http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
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 En  onséquen e, là où l’Eglise est présente, la miséri-corde du 
Père doit être manifeste. (APV 12,7) 

 Vì vậy, bất  ứ ở đâu Giáo hội hiện diện, l n  t   n  x t  ủ  
Chú  Ch  phải là hiển nhiên. (APV 12,7) 

Để kết 

Thƣợng Hội đồng Giám mụ  XIII tin tƣởng phó thá   ông việ  hồi 
sinh đứ  tin  ho sự  ầu nguyện, gìn giữ và  he  hở  ủ   ứ  Trinh Nữ 
Ma-ri- , dƣới tƣớ  hiệu “Ngôi s o Tân Phú  Âm Hó ”. Với hình ảnh 
“Ngôi s o  ứ  M -ri-   hiếu sáng s  mạ ”,11 cá  ngh  phụ muốn 
 húng t  “hãy đi và làm  ho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép 
rử   ho họ nhân d nh Ch , Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ 
mọi điều Thầy đã truyền  ho  nh em”.12 Thật vậy: (1) “Ngày nay, khi 
Giáo hội gánh vá  nhiệm vụ Tân Phú  âm hó ,  hủ đề lòng thƣơng 
xót  ần đƣợ  đề xuất liên tụ  với lòng nhiệt thành mới và hoạt động 
mụ  vụ đƣợ    nh tân”.13   

Nghĩ  là,  á  sứ giả lo n báo Tin mừng  ần thể hiện một phong 
thái phụ  vụ mới, theo tiêu  hí  ủ  ngôn ngữ giàu lòng thƣơng xót: 
(1) “Tuyệt đối  ần thiết  ho Giáo hội và sự khả tín  ủ  sứ điệp Giáo 
hội đƣ  r  là  hính Giáo hội phải sống và làm  hứng  ho lòng thƣơng 
xót”;14 rồi (2) “Ngôn ngữ và  ử  h   ủ  Giáo hội phải  huyển tải lòng 
thƣơng xót, để  hạm đến trái tim  ủ  mọi ngƣời và truyền  ảm hứng 
 ho họ một lần nữ  nhằm giúp tìm r   on đƣờng dẫn đến Chú  
Cha”;15 (3) “Vì vậy, bất  ứ ở đâu Giáo hội hiện diện, lòng thƣơng xót 
 ủ  Chú  Ch  phải là hiển nhiên”.16 

11-6-2017 

GTHH  

 
  

 

 

                                 
11 “The star of Mary illumines the desert”. 
12 Mt 28,19-20. 
13 APV 12,3. 
14 APV 12,4. 
15 APV 12,5. 
16 APV 12,7. 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 07/2017 CỦA TGP VÀ 
CÁC GIÁO HẠT 

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

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

- Ngày 07/07/2017. Chủ Tế: LM.Giuse N uyễn P át Tài, Chánh 

Xứ Tân Thông, GP Phú Cƣờng. 

- Ngày 14/07/2017. Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 

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

- Ngày 21/07/2017. Chủ Tế: LM Đ Min  Trần Dũn , Sss, Giáo 

xứ Khiết Tâm, hạt Thủ  ứ . 

- Ngày 28/07/2017. Chủ Tế: LM P êrô N uyễn Văn Giáo, SOLT, 

Giáo Xứ N m Hò , Linh hƣớng PT Cursillo Tgp Sàigòn. 

CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ Nữ V  n  H   Bìn  (62/3 Lê  ứ  

Thọ, P.13, Q.Gò Vấp), lú  15h, ngày 06/07 (Thứ năm  T). Chủ 

Tế: LM. Giuse Bùi Văn Quyền. 

- HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, 

Q.3, TP.HCM), lúc 17g, ngày 06/07 (Thứ Năm  T). Chủ Tế: LM 

F  N uyễn N ọc T u, Linh hƣớng C .LCTX hạt Tân   nh. 

- HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã Xuân 

Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 08/07 (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 04/07 (thứ B  đầu 
tháng). Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ. 
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- HẠT GIA ĐỊNH: Nhà thờ Thánh T nh (47/57 Nguyễn Văn  ậu, P. 
6, Q. Bình Thạnh), lú  17g00, ngày 06/07. Chủ tế: LM C án  xứ 
Đ  Min  Đin  Côn  Đức. 
    Trƣớ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn Sùng Lòng Chú  
Thƣơng Xót. 

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 05/2017 

THỰC THI LÕNG THƯƠNG  ÓT MÙA CHAY (Bác ái Mù  
Chay): 

HẠT HÓC MÔN SỐ TIỀN 

01. C  LCTX Gx Trung Chánh 2.000.000đ 

02. C  LCTX Gx Tân Mỹ 2.000.000đ 

03. C  LCTX Gx Bùi Môn 1.100.000đ 

04. C  LCTX Gx Tân Hiệp 1.000.000đ 

05. C  LCTX Gx N m Hƣng 1.000.000đ 

O6. C  LCTX Gx Trung Mỹ Tây 1.000.000đ 

07. C  LCTX Gx Bạ h  ằng 1.000.000đ 

08. C  LCTX Gx B  Thôn 1.000.000đ 

09. C  LCTX Gx Tân  ông 800.000đ 

10. C  LCTX Gx Châu Nam 500.000đ 

11. C  LCTX Gx Lạ  Qu ng 500.000đ 

12. C  LCTX Gx Bà  iểm 500.000đ 

13. C  LCTX Gx Hóc Môn 500.000đ 

HẠT GÕ VẤP SỐ TIỀN 

1. C  LCTX Gx Hạnh Thông Tây 5.000.000đ 

2. C  LCTX Gx Bến Cát 1.500.000đ 

 
 

ĐÍNH CHÍNH 
   Trong TLHT số tháng 6/2017, ở mụ  THỰC THI LÕNG THƢƠNG 
XÓT MÙA CHAY, tr ng 20, dòng thứ 6 (từ dƣới lên),  ó ghi 
C .LCTX Giáo xứ Tân Hò : 1.000.000đ. Vì nhầm lẫn trong biên 
tập, xin sử  lại: C .LCTX Giáo xứ Tân Hò : 2.000.000đ. BBT 
thành thật  áo lỗi. 
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DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCT  TGP SÀIGÕN: 

HẠT  ÓM MỚI: 

1. LH. Giuse Nguyễn Ngọ  Tuấn, Giáo xứ Hà Nội. 
2. Giuse Nguyễn (Việt kiều), Giáo xứ Hà Nội. 
3. Ann  Nguyễn Th  Kim, Giáo xứ L m Sơn. 
4. Ann  Phạm Th  Liên, Giáo xứ L m Sơn. 
5. LH. Phêrô Nguyễn Thành Phƣơng, Giáo xứ L m Sơn. 
6. LH. Giuse  ặng Ngọ  Quỳnh, Giáo xứ Hà Nội. 
7. LH. M ri  Nguyễn Th  Thông, Giáo xứ Hà Nội. 
8. Ph olô Nguyễn Văn Doãn, Giáo xứ L m Sơn. 
9. M ri  Trần Th  Tâm, Giáo xứ L m Sơn.  

HẠT CHÍ HÕA: 

1. M ri  Lƣơng Th  Mỹ Th nh, Giáo xứ N m Thái (2 triệu). 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP GIÖP “Quỹ Hỗ trợ bữ  ăn t iếu n i 
 ọc Giáo lý G.đ An T ới Đôn ”: 

1. M rth  Nguyễn Th  Kim Chung, BCH C . LCTX Tgp Sàigòn:  
1.000.000 đ. 

2. C .LCTX Giáo xứ An Nhơn, Hạt Xóm Mới: 1.000.000đ                       
3. C .LCTX Giáo xứ Nữ Vƣơng HB, Hạt Xóm Mới: 1.000.000đ                    
4. C .LCTX Giáo xứ L m Sơn, Hạt Xóm Mới: 700.000đ                                 
5. M ri  Trần Th  Ng , C . LCTX GX Tân Hƣng, H.Xóm Mới:        

200.000 đ. 
6. Ann   ồng Th  M i L n, C . LCTX Gx Tân Hƣng, H.Xóm Mới:  

200.000 đ.  

TIN CỘNG ĐOÀN 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP ĐI HÀNH 
HƯƠNG VÀ NGHỈ MÁT 

Hơn 40 thành viên Cộng đoàn LCTX Tgp Sài Gòn đã  ó  huyến 
hành hƣơng kính viếng  ứ  Mẹ Tà P o và ngh  mát tại nhà thờ 
Rạng, Mũi Né, Ph n Thiết vào 2 ngày  uối tháng 5/2017. 

Khởi hành từ Tân   nh lú  6g00 ngày 30/5, đoàn đến Tàp o vào 
9g30, mọi ngƣời  ó thời gi n ngh  ngơi để lấy sứ  leo lên núi th m 
dự thánh lễ lú  10g30. Thánh lễ tạ ơn do  h  Ph olô Trần Trọng 
Hiếu, quản xứ  ồng Kho,  hủ tế. Khi thánh lễ bắt đầu thì  ơn mƣ  
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nhỏ  ũng đổ xuống, mọi ngƣời phải đứng về phí   ó mái  he. 
Trong bài giảng, s u khi nhấn mạnh đến việ  trông  ậy vào Chú  
Thánh Thần, vì  h   ó Chú  Thánh Thần mới biến đổi đƣợ   on 
ngƣời yếu đuối lầm lạ  thành  on ngƣời mới,  h  nhắ  mọi ngƣời 
năng  hạy đến  ứ  Mẹ là Mẹ  ủ  Lòng Thƣơng xót, Mẹ sẽ  ầu bầu 
ủi  n… Ch  mời gọi  ộng đoàn  ầu nguyện  ho  á  Linh mụ  vì LM 
 ũng gặp nhiều  ám dỗ  ủ  m  quỷ thế gi n. 

Lễ xong thì trời ngớt mƣ , từng Hạt và đại diện BCH GP đã  hụp 
hình lƣu niệm với  h  Ph olô. Khi mọi ngƣời xuống đến  hân núi và 
lên xe thì trời lại đổ mƣ  lớn, xe ghé quán  ơm ng ng nhà thờ 
Tánh Linh để mọi ngƣời dùng  hung bữ   ơm trƣ  thân mật.  

Dùng bữ  xong, xe lại lên đƣờng và đến th  xã Ph n Thiết lú  
15g00, mọi ngƣời lần  huỗi Thƣơng xót, tƣởng nhớ giờ Cự  Thánh 
 ủ  Chú . 15g30, xe đến nhà thờ Rạng, mọi ngƣời nhận phòng 
ngh  ngơi và tắm biển. Chớm vào hè, nên  húng tôi thấy trong 
khuôn viên nhà thờ đã  ó mấy xe  ủ   á  đoàn khá  đ ng đậu sẵn, 
họ  ũng đến đây để sinh hoạt và ngh  mát nhƣ đoàn LCTX. 

Lú  8g00 tối, đoàn đƣợ   h  Phêrô Nguyễn Thành Long,  hánh 
xứ Rạng đặt Mình Thánh Chú  và  hủ sự giờ  hầu với  hủ đề “Cùng 
Mẹ M ri  Chầu Thánh Thể”, với ý  h  tạ ơn và  ầu nguyện  ho  uộ  
gặp gỡ  á  LM đặ  trá h LCTX  ủ   á  giáo phận đƣợ  thành  ông 
tốt đẹp (mẫu giờ  hầu  ó trong Tài liệu HT tháng 6/2017). 

S u một đêm ngon giấ , 5g30 ngày 31/5, mọi ngƣời thứ  dậy 
th m dự thánh lễ  ứ  Mẹ thăm viếng Bà Êliz beth,  á  nữ tu Mến 
Thánh Giá và  á  em thiếu nhi từ 2 giáo xứ đ ng trọ tại đây  ùng 
dự lễ. Ở GX Rạng, giáo dân sống rải rá  nên hàng ngày  h   ó 
thánh lễ vào b n  hiều,  h  khi  ó đông khá h lƣu trú,  h  xứ mới 
dâng thêm thánh lễ sáng. Trƣớ  khi vào bài giảng,  h  Phê-rô đã 
ân  ần hỏi thăm mọi ngƣời đêm  ó ngủ đƣợ  không? Có b  muỗi 
đốt? Ch  nói, ngày n y ngƣời t  ít khi hỏi h n thăm viếng nh u, 
ng y  ả những ngƣời thân trong gi  đình  ũng vậy và ng y khi ở 
gần nh u, thông thƣờng họ hàng  h  thăm hỏi nh u bẳng “ -lô”, 
nhiều trƣờng hợp 1 tiếng “  lô”  ũng không…  

S u giờ điểm tâm, mọi ngƣời  ó nguyên 1 buổi sáng để ngh  
ngơi, tắm biển,  hơi đù  hoặ  dạo phố mu  bán. Bãi biển buổi sáng 
nƣớ  lớn nên  uốn xuống khá nhiều rá ,  húng tôi vớt bớt rá  ở 
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ven bờ (lá  huối khô,  ành  ây, vỏ  h i nƣớ …) để bãi biển nhìn 
sạ h hơn, một số  nh  h  em trong đoàn  ùng  hơi trò kéo  o, qu y 
dĩ  dƣới biển, ngƣời khá  tập bơi  ho  á  em thiếu nhi,  nh Văn 
Thành ở trên bờ xá h máy đi lại  hụp hình  ho mọi ngƣời… 

S u khi dùng  ơm trƣ , đoàn  hào tạm biệt LM  hánh xứ, quý 
soeur quản lý, để trở về thành phố. Trên đƣờng về, đoàn ghé nhà 
thờ Chánh tò  Ph n Thiết  ầu nguyện và xin lễ  ho  C Giuse Vũ 
Duy Thống mới qu  đời tháng trƣớ . 

S u giờ Kinh suy tôn LCTX vào 15g00 ở trên xe, mọi ngƣời tiếp 
tụ  sinh hoạt. Phụ trá h phần văn nghệ trên xe là 2  h  Th nh L n 
và Kim Chung, MC là  nh Phi. B n tổ  hứ  đề  ử 3 v  vào B n giám 
khảo để  họn r  3 tiết mụ  văn nghệ nhận giải thƣởng. Hơn 10 bài 
hát về đạo và đời đã đã đƣợ   á  “   sỹ” xung phong lên trình bày, 
sâu lắng  ó, vui nhộn  ó. S u phần tr o giải thƣởng,  h  Vân bỗng 
giơ t y xin  hi  sẻ; trong  ơn xú  động,  h   ho biết đây là lần đầu 
 h   hi  sẻ về mình, Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú  đã  ứu  on  h  từ 
khi  h  m ng th i lần đầu, giờ  háu đã lớn và họ  khá giỏi. Ngày đó 
 á  bá  sĩ đều  hẩn đoán th i nhi b  d  tật, nhƣng  h  và  hồng vẫn 
quyết đ nh giữ lại dù thế nào. Khi sinh xong, nƣớ  mắt  h  tuôn trào 
vì  háu bé bình thƣờng  hứ không nhƣ hình ảnh trong siêu âm... 
Cảm xú   ủ   h  Vân đã truyền s ng  nh Thế  o n,  nh bồi hồi 
nhớ lại những năm tháng th m gi  quân trƣờng, rồi nghĩ  vụ QS, 
những khó khăn  hồng  hất làm niềm tin  nh  h o đảo, vì lú  đó 
 nh  hƣ  biết Chú … Tiếp theo là  h  Kim Chung, một “bệnh nhân” 
đ ng điều tr  hàng ngày,  h   ũng xú  động khi nhớ lại  uộ  đời 
mình, mấy lần đ u nặng tƣởng không qu  khỏi nhƣng  h  vẫn luôn 
trông  ậy vào Chú  và Chú  đã  ho  h  hôm n y  ó thể th m gi  
 hung với mọi ngƣời... 

Chuyến hành hƣơng và ngh  mát đã khép lại khi mọi ngƣời xuống 
xe r  về, nhƣng những tâm tình sốt sắng mến yêu  òn đọng mãi 
trong tâm hồn mỗi  nh  h  em. Tạ ơn Chú . 

Lê Tân 

BẦU BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG 
 ÓT HẠT CHÍ HÕA 
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   Nhằm mụ  đí h tổ  hứ   á  Cộng đoàn LCTX  á  giáo xứ trong 
hạt, phát triển và sinh hoạt thống nhất trong giáo phận, lú  19g00 
ngày 8/6/2017, tại hội trƣờng giáo xứ Nghĩ  Hò , đã diễn r  phiên 
họp bầu B n  hấp hành Cộng đoàn LCTX hạt Chí Hò  nhiệm kỳ 1, 
dƣới sự điều khiển  ủ   nh Gio n B. M. Nguyễn Thế V nh, trƣởng 
BCH C  LCTX TGP. Phiên họp  òn  ó sự  hứng kiến  ủ  Ch  Giuse 
Nguyễn  ứ  Qu ng, hạt trƣởng hạt Chí Hò  và 8 thành viên đại 
diện BCH C  LCTX TGP. 

   Thành phần th m dự gồm 20  nh  h  đến từ 7 C  LCTX  á  Gx 
trong hạt. 

   Mở đầu phiên họp,  nh G.B.M. Nguyễn Thế V nh tóm tắt vài nét 
về sinh hoạt  ủ   á  C  LCTX trong hạt. Hạt Chí Hò  hiện  ó 14/17 
giáo xứ  ó nhóm LCTX đ ng sinh hoạt, trong đó  ó 9 nhóm đã sinh 
hoạt trên 10 năm.  

   Tiếp theo, Ch  Hạt trƣởng tuyên bố mụ  đí h  ủ  buổi họp. Sau 
đó là phần bầu  ử. Có tất  ả 20 phiếu bầu. Với hình thứ  bỏ phiếu 
kín và thể thứ  bầu tín nhiệm h y không tín nhiệm, ứng viên nào 
đƣợ  hơn ½  ử tri hiện diện tín nhiệm là trúng  ử. 

   Với sự đồng hành  ủ  Chú  Thánh Thần,  á   ử tri đã  họn đƣợ  
9 thành viên trong Tân BCH: 

   1) Trƣởng b n: Ông GIUSE TRẦN VĂN THÀNH (Gx Chí Hò ). 

   2) Phó b n Nội vụ: Bà MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG MỸ (Gx An 
Lạ ). 

   3) Phó b n Ngoại vụ: Ông ANTÔN NGUYỄN THẾ ANH (Gx Chí 
Hòa). 

   4) Thƣ ký kiêm UV TT-LL: Ông GIUSE MARIA THÁI HOÀNG TUẤN 
(Gx Chí Hòa). 

   5) Thủ quỹ: Bà ANNA LÊ THỊ PHƢƠNG (Gx An Lạ ). 

   6) UV Phụng vụ: Bà MARIA TRƢƠNG THỊ CẬY (Gx An Lạ ). 

   7) UV Phát triển: Bà MARIA  Ỗ THỊ TÖ LINH (Gx Lộ  Hƣng). 

   8) UV Bá  ái Xã hội: Bà MARIA NGUYỄN THỊ MAI (Gx Vinh Sơn 
6). 

   9) UV Tuyên Huấn: Bà MARIA  Ỗ THỊ ÁNH HẰNG (Gx Lộ  Hƣng).  
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Jos. H  n  Quê 

 
Rất Thánh  ứ  Chú  Trời 

Cũng là Thánh Mẫu loài ngƣới  húng  on 
Sấp mình  ầu khấn n  non 

Xin dâng lên Mẹ sắt son trọn tình 
L o  ông thể xá  tâm linh 

Quê hƣơng đất nƣớ  gi  đình  húng  on 
Xin thƣơng mụ  tử héo hon 

Trông đoàn  hiên Chú   hu tròn kẻ  hăn 
Xin thƣơng giáo hữu x  gần 

Thêm lòng trông  ậy ân  ần xót x  

 

Kiếm tìm  hiên lạ  x  đà 
 em về hiệp nhất một nhà   nh tân 

Chớ gì hết mọi lƣơng dân 
Quê hƣơng khắp nẻo muôn phần kính tin 

Nhờ máu  ự  trọng Ch  hiền 
Lễ vật  hâu báu thánh thiêng nhiệm mầu 

Cậy vì  ông nghiệp   o sâu 
Nữ Vƣơng Rất Thánh  ầu bầu l  liên 

Chƣ thánh tử đạo Việt N m 
Dệt tr ng thánh sử hiên ng ng uy hùng 

 

L  V ng thánh đ   hò   hung 
Chân mây giữ  núi gó  rừng bình yên 

Một đoàn duy nhất Chú   hiên 
Vững vàng thiên ý ƣớ  nguyền   o sâu 

 ồng bào  ả nƣớ  thƣơng nh u 
 uố  thiêng l n tỏ  sáng mầu vinh qu ng 

Nguyện xin  ứ  Nữ đoái thƣơng 
 ỡ nâng  ứu giúp  hặng đƣờng gi n n n 

Nữ Vƣơng b n sự bằng  n 
Hộ phù  he  hở Việt N m  n bình 
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DIỄN ĐÀN 

 

 

 

LM P êrô P ạm Huy Hoàng 

I. BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG 

1/ N ữn  “Tỷ p   t ời 
 i n” 

Thời gi n qu , trên  á  mạng 
xã hội, ngƣời t  thƣờng nghe nói 
đến thành ngữ những “tỷ phú 
thời gi n”. Cá  tr ng mạng nói 
đến một số khá nhiều những bạn 
trẻ,  ó thể nói là hầu hết  á  
sinh viên, họ nghĩ mình đ ng sở 

hữu một gi  tài kế h sù về THỜI GIAN. Họ không dành nhiều  ho 
việ  tự họ  h y lên thƣ viện, nhƣng lại sẵn sàng tiêu tốn quỹ thời 
gi n  ủ  mình vào những  uộ  vui  hơi thâu đêm, lên mạng  h t 
 hit dài giờ,  ho đến kỳ thi thì lại họ  hành một cách chống đỡ. Và 
kết quả là không  h  ho ng phí thời gi n, ho ng phí sứ  khỏe  ủ  
riêng mình, mà  òn ho ng phí luôn  ả  ông l o  ủ   h  mẹ đ ng 
tảo tần,  hắt  hiu từng đồng để lo  ho  on  ái mình ăn họ . 

2/ R  k ỏi cái ảo t ởn  về quỹ t ời  i n vô  ạn 

Thời gi n là một nguồn tài nguyên quý giá mà mỗi ngƣời đƣợ  sở 
hữu một số lƣợng nhƣ nh u. Việ  hiểu giá tr  và sử dụng hiệu quả 
mỗi một thời khắ  trôi qu   ũng qu n trọng nhƣ việ  tối đ  hó  
những tài sản  ủ   hính bản thân mình nhƣ: sứ  khỏe, năng lự , tri 
thứ , và  ả tài  hánh nữ . Làm thế nào để  ó thể kiểm điểm đƣợ  
đâu là những thứ đ ng tiêu h o quỹ thời gi n  ủ  mình một  á h 
vô lý nhất, từ đó  ần tạo thành một thói quen trong suy nghĩ và 
 á h thứ  làm việ  s o  ho hiệu quả để tạo nên giá tr   ho  uộ  
sống. Tiến sĩ Giáo dụ  họ  Nguyễn Thụy Anh  ho rằng: “Ở một mố  
thời gi n nào đó,  húng t  đều  ó thể rơi vào trạng thái sống lơ 
đãng, không mụ  đí h, nhƣng nếu kéo dài thì đó là  âu  huyện  ần 
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 ảnh báo. Cần phải biết r  khỏi  ái ảo tƣởng là mình  ó một quỹ 
thời gi n vô hạn để mà phung phí một  á h vô tội vạ. Hãy trở về 
với Chú  trƣớ  khi quỹ thời gi n  ủ  mình đi đến gi i đoạn  ạn kiệt. 

3/ Giá trị củ  l o độn  

Mới đây  ó một kỳ xổ số làm  hấn động  ả nƣớ  Mỹ bởi giá tr  
tiền trúng  ủ  nó kỷ lụ  từ trƣớ  tới n y, khoảng 1,5 tỷ USD. Một 
số tiền  ó thể làm th y đổi  uộ  sống không  h   ủ  một gi  đình 
mà  ó thể nói  ho  ả một dòng họ. Một số tiền mà nếu  i  ó đƣợ  
 ó thể  n hƣởng đến  ả đời  on đời  háu  ũng  hƣ  hết. 

Theo tƣờng thuật  ủ  hãng tin Reuters, h i vợ  hồng ông bà 
John và Lis  Robinson (ngƣời trúng đƣợ  500 triệu USD) sống ở 
thành phố Munford, b ng Tennessee (Ho  Kỳ), họ hết sứ  bình 
thản với số tiền quá lớn đến với họ một  á h bất ngờ nhƣ vậy. 
Ngƣời  hồng, ông John nói, dù  ho  ó số tiền lớn nhƣ vậy, tuần tới, 
ông  ũng vẫn tiếp tụ  với  ông việ   ủ  mình, đi làm ở trung tâm 
phân phối,  òn ngƣời vợ, bà Lis   ũng sẽ tiếp tụ  làm việ  ở phòng 
khám nhƣ trƣớ  đây. Họ  ắt nghĩ : “ ó là tất  ả những điều  húng 
t  phải làm trong  uộ  sống. L o động, và không đƣợ  phép ăn 
không ngồi rồi”. 

Những đồng tiền trúng số  hính đáng ấy  ó thể làm th y đổi  uộ  
sống  ủ  họ, để họ  ó thể  n nhàn thƣ thái hơn, đặ  biệt là khi tuổi 
đời  ủ  họ  ũng đã nhiều. Nhƣng rõ ràng là tiền bạ  nó không làm 
th y đổi qu n niệm sống rất lành mạnh và   o  ả  ủ  họ, l o động 
không phải  h  khƣ khƣ  ái mụ  đí h là kiếm tiền, nhƣng là một sự 
đóng góp  ho  ộng đồng xã hội, đem lại giá tr  thiện í h  ho  uộ  
sống  ủ   hính mình và  ho th  nhân. 

Fr n oirs B rre Sinoussi, nữ kho  họ  gi  ngƣời Pháp, ngƣời  ó 
 ông tìm r  virut HIV và đ ng dành tâm huyết để nghiên  ứu để 
khắ  tr   ăn bệnh thế kỷ, dù đã 69 tuổi, vẫn làm việ  miệt mài 13 
giờ trong một ngày và trong suốt 7 ngày trong một tuần. Bà đã xá  
đ nh: “Làm kho  họ  không phải vì sự nghiệp,  àng không phải vì 
tiền, mà vì lợi í h  ủ   ộng đồng”. Cần phải thoát r   ái não trạng 
làm việ   h   hăm  hú vào mụ  đí h kiếm tiền tiêu xài  ho những 
h m muốn không  ó điểm dừng  ủ  mình. Giá tr  làm việ   òn 
nhằm tạo r  những phƣơng tiện, những  ơ hội để phụ  vụ  ộng 
đồng và  hi  sẻ với những hoàn  ảnh  ủ  th  nhân túng nghèo. 
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II. SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU VÀ GƯƠNG GIÁO HỘI LÀM 
CHỨNG NHÂN VỀ LÕNG THƯƠNG  ÓT 

▪ “Anh em hãy đi khắp tứ phƣơng thiên hạ, lo n báo Tin Mừng 
 ho mọi loài thọ tạo… Còn  á  Tông  ồ thì r  đi r o giảng khắp nơi, 
 ó Chú   ùng hoạt động với  á  ông” (M  16, 15. 20). 

▪  ứ  Giáo Hoàng Ph nxi ô là ngƣời kết hợp mật thiết với Chú  
Kitô,  ùng với Chú  Kitô đem Giáo hội đi r  vùng ngoại biên hiện 
sinh để lo n báo Tin Mừng. 

- Ngày Thứ Năm Tuần Thánh  ử hành phụng vụ tại nhà tù  ủ  
 á  th nh thiếu niên phạm pháp. 

- Chuyến đi đầu tiên r  khỏi Rôm  là đến L mpedus  với  á  d n 
t  nạn vƣợt biển. 

- Chuyến tông du đầu tiên là đi Br xin – Ngày Quố  Tế Giới Trẻ, 
ở đó, Ngài đã đi thăm khu nhà ổ  huột và nhà thƣơng dành  ho 
bệnh nhân HIV. 

- Tông huấn đầu tiên  ủ  sứ vụ Giáo Hoàng: Niềm vui  ủ  Tin 
Mừng – Một Giáo hội r  đi,  hấp nhận vấy bẩn để lo n báo Tin 
Mừng. 

- Ngài từ  hối bữ   ơm d nh dự  ủ  lƣỡng viện Ho  Kỳ để đến 
phụ  vụ và ăn  ơm với những ngƣời vô gi   ƣ tại một xứ đạo, trong 
 huyến thăm Ho  Kỳ vào  uối năm 2015. 

1/ C    Kitô: Mầu n iệm v ợt r n  và trở nên đồn  p ận:  

▪ C    Kitô: 

- Không gi n và thời gi n: “Từ một Thiên Chú  toàn năng là  hủ 
tể  ông trình sáng tạo, “Tiền vô thuỷ - hậu vô  hung” Ngôi Hai Con 
Chú  đã  hấp nhận đến trong thời gi n và hiện hữu trong không 
gi n nhất đ nh. 

- R nh giới nhân sinh: Sinh hạ trong thân phận  on ngƣời, Chú  
Giêsu đón nhận vƣợt qu  r nh giới  ủ  Ngôi H i, đón nhận: phái 
tính – gi i  ấp xã hội – tôn giáo – luân lý – luật lệ. 

- R nh giới huyền nhiệm: Từ Trời xuống Trần gi n; từ Vĩnh  ửu 
vào Thời gi n; từ Thiên tính mặ  Nhân tính; từ Vô hạn  hấp nhận 
Hữu hạn; từ Vô hình thành Hữu hình; từ Hằng sống vƣợt qu   ái 
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 hết để Phụ  sinh. Một Thiên Chú  đã r  khỏi  hính mình không  h  
đến “vùng ven” mà  òn đến vùng “trũng nhất”  ủ  thân phận thụ 
tạo để thự  hiện một  uộ  l  h sử  ứu độ. Một Thiên Chú  quyền 
năng  hấp nhận một sự s  vả, đánh đòn, làm nhụ  khi  hết trần 
truồng trơ trụi trên Thập giá – Một Thiên Chú  đã “RA KHỎI CÁI 
TÔI CHÍNH MÌNH” để làm theo Thánh Ý Ch . 

▪ Độn  lực củ  C    Kitô RA KHỎI CHÍNH MÌNH 

- Vâng phụ : Sẵn sàng vâng theo Thánh Ý Ch  – yêu mến và 
luôn kết hiệp với Ch . 

- Yêu mến thân phận  on ngƣời: Nhập thể  hi  sẻ kiếp ngƣời để 
hiện diện –  ảm thông – chi  sẻ thân phận  on ngƣời. 

- Thi hành sứ vụ:  i vào l  h sử nhân loại để hoà giải – hợp tá  – 
  nh tân và thánh hoá thế giới. 

-   nh hƣớng đ nh mệnh thế giới:  ến tận  ùng nỗi thống khổ 
 ủ  nhân loại là sự  hết để  ứu  huộ  và mở đƣờng  ho thế giới ơn 
phụ  sinh về  ói vinh qu ng. 

2/ V ợt r n  và đồn  p ận để đối t oại và c i  sẻ 

Biên  ƣơng mới: Lời mời gọi  ủ  Giáo hội là mỗi ngƣời tông đồ 
hãy đi đến những “vùng ven” để lo n báo Tin mừng, nghĩ  là 
không tự bằng lòng và đóng khung Giáo hội nhƣ một mô thứ  khép 
kín, tự bảo thủ trong hành trình  ủ  mình. Chú  Kitô mời gọi ”Anh 
em hãy đi khắp tứ phƣơng thiên hạ, lo n báo  ho mọi loài thọ 
tạo…” thì Giáo hội không thể  h  ở yên trong “Tháp ngà”  ủ  mình 
khi mà những thân thể  ủ  Chú  Kitô  òn đ ng quằn quại đ u khổ 
vì nghèo đói, bệnh tật và  hiến tr nh. 

▪ Chi  sẻ  uộ  sống với ngƣời nghèo:  ối thoại bằng  hính  uộ  
sống mình,  ùng sống,  ùng sinh hoạt  ùng  hi  sẻ mối ƣu tƣ và 
niềm vui; những trăn trở và khắ  khoải  ủ  họ. Trong  uộ  sống 
nhƣ thế, ngƣời Kitô hữu và ngƣời Thánh hiến phải trở nên MUỐI và 
ÁNH SÁNG. 

▪ Cộng tá  với th  nhân:  ối thoại bằng hành động,  ùng nghiên 
 ứu, thảo luận và đi đến quyết đ nh để  ùng hành động  ho sự 
thiện  hung, sẵn sàng lùi lại phí  s u không tìm hƣ d nh để  ốt  h  
thự  hiện vì phẩm giá và phần rỗi  ủ  th  nhân. Khả năng đối thoại 
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với hết mọi ngƣời thành tâm thiện  hí không phân biệt văn hoá, tôn 
giáo,  hủng tộ , ý thứ  hệ… duy  h  để mƣu tìm sự  ông bình và 
bá  ái  ho  ộng đồng. 

▪ Cảm nghiệm với họ:  ối thoại linh đạo giữ   á  tôn giáo, cùng 
th m dự  á  sinh hoạt  ủ  nh u,  ầu nguyện với nh u để mƣu  ầu 
hoà bình  ho thế giới.  ồng thời  ũng  hi  sẻ niềm tin và giá tr  về 
 uộ  sống để thông  hi  và đề xuất những  hân lý  ăn bản làm 
thoả mãn khát vọng  ủ  thế giới đại đồng. 

3/ Bƣớ  đi  ùng Chú  Giêsu trong ân sủng  ủ  Thánh Thần để 
thự  hiện Lòng Thƣơng Xót 

Mầu nhiệm  ủ  lòng thƣơng xót vẫn tiếp tụ   ho đến hiện tại nhờ 
sự hiện diện  ủ  Giáo hội mà Chú  Giêsu thiết lập. Chính trong bối 
 ảnh  ủ  một thế giới đầy rẫy những biến  huyển, Chú  Kitô mời 
gọi  húng t  đọ  r  đƣợ  “dấu  h   ủ  thời đại”. Và nhƣ Ngài, mỗi 
ngƣời  ũng dám RA KHỎI CHÍNH MÌNH để VƢỢT RANH và  ỒNG 
PHẬN trong sứ vụ để  ó thể trở nên  hứng nhân  ủ  thời đại hôm 
n y, trong sự hƣớng dẫn  ủ  Thần Khí Chú . 

▪  ối thoại trong sứ vụ đào tạo và điều hành: Hãy họ   á h theo 
mô hình Chú  Giêsu đối thoại với  á  tông đồ,   m kết xây dựng 
một “gi  đình” yêu thƣơng theo khuôn mẫu gi  đình Thánh Gi ; 
quyết tâm một  ộng đoàn đồng tâm nhất trí theo kiểu dáng  ủ  
Cộng đoàn Sơ kh i. 

▪  ối thoại với ngƣời Kitô (giáo dân): Theo mô hình  ủ  Chú  
Giêsu đối thoại với h i môn đệ Emm u, sự hiện diện  ủ  TÔI, bắt 
 hƣớ  khuôn mẫu Ngài, phải trở nên niềm hy vọng  ho những  i 
thất vọng; giúp họ lấy lại năng động lự  để sống niềm tin vào Thiên 
Chúa. 

▪  ối thoại với lƣơng dân: Theo mô hình Chú  Giêsu đối thoại với 
ngƣời phụ nữ S m ri  bên bờ giếng Gi  óp. Ở nơi đó, một sự sẻ 
 hi  rất đỗi  hân tình trong những  ảnh huống bình thƣờng  ủ  
 uộ  sống. Không  ó sự phân rẽ giữ  ngƣời Do Thái với dân ngoại, 
để qu  những hành vi  ụ thể  ủ  tình liên đới,  h  r  và mời gọi họ 
hƣớng đến giá tr  vĩnh  ửu trong tình yêu và sự thật. 

 

 



 L n  C    T   n    t – 07/2017 

31                                                 

 
TRẦM THIÊN THU 

 

N ận biết Ý C    là điều 
k ôn  dễ. Mà n ận biết rồi c  
vui vẻ c ấp n ận   y k ôn  
là việc k  , vì c  n  t  
t  ờn  k ôn  bằn  l n  với 
n ữn   ì k ôn   ợp ý mìn . 
Lời “xin vân ” củ  Đức M ri  
xem c ừn  dễ dàn  quá, 

n  n  t ực r  k ôn  p ải vậy. Đức Mẹ m u mắn “xin vân ” 
vì Đức Mẹ yêu mến C    trên  ết mọi sự. Vậy T iên C    c  

các  c ọn lự  đ n  tron  điều tôi quyết định? 

Khi  húng t  xin ơn khôn ngo n để nhận biết Ý Chú  để  họn ngƣời 
bạn đời, nghề nghiệp,  ông việ , trƣờng họ , bạn bè,... hoặ  bất kỳ 
điều gì, dù lớn h y nhỏ, khi đó  ó h i  on đƣờng khá  nh u trƣớ  mắt 
 húng t  và  húng t  phải  họn lự , Thiên Chú   ó luôn là một  on 

đƣờng  ho  húng t ? Nếu vậy, làm s o nhận biết? 

Nhiều Kitô hữu “vật lộn” với vấn đề này vì không biết rằng  á  Kitô 
hữu ngày xƣ   ó thể giúp  húng t  bằng kinh nghiệm  ủ  họ. Sự 
khôn ngo n Kitô giáo thể hiện qu  đời sống và giáo huấn  ủ   á  

thánh  ho  húng t  biết h i điều thí h hợp với vấn đề này. 

Thứ nhất, họ  ho  húng t  biết rằng Thiên Chú  không  h  biết và 
yêu thƣơng  húng t  mà  òn qu n tâm từng  hi tiết trong  uộ  đời 
 húng t , và  húng t  tìm theo Ý Chú  trong mọi sự, dù lớn h y nhỏ. 
Thứ h i, họ  ho  húng t  biết rằng Ngài b n  ho  húng t  sự tự do và 
lý luận vì Ngài muốn  húng t  dùng để quyết đ nh. Truyền thống này 
đƣợ  minh họ  qu   âu  hâm ngôn nổi tiếng  ủ  Thánh Augustinô: 
“Hãy yêu mến Chú , rồi  ứ làm những gì bạn muốn”. Nói cách khác, 
nếu bạn thự  sự yêu mến Ngài và theo ý Ngài, bạn  ó thể làm bất  ứ 

điều gì, vì đ  là làm t eo Ý C   . 

Làm theo h i lời khuyên này sẽ đƣ  mình vào h i hƣớng trái  hiều 
hoặ   h   ó vẻ nhƣ thế? Có sự thật trong  ả h i, điều mà  húng t  
nhấn mạnh để giải quyết vấn đề xem Chú   ó muốn  ho  húng t  
hay không? 
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Tôi nghĩ về  á h thứ nhất và  âu trả lời rõ ràng  ho vấn đề này là 
 òn tùy vào ngƣời yêu  ầu. Chúng t   ó xu hƣớng nhấn mạnh một 
nử  sự thật, và  húng t   ó thể làm điều đó trong h i  á h. Mọi tà 
thuyết trong l  h sử thần họ  đều hợp với kiểu này. Chẳng hạn, nhấn 
mạnh thần tính  ủ   ứ  Kitô hơn nhân tính hoặ  ngƣợ  lại; hoặ  

nhấn mạnh quyền tối   o  ủ  Chú  hơn ý muốn tự do hoặ  ngƣợ  lại. 

 ây là 5 nguyên tắ   hung để nhận biết Ý Chú  về mọi vấn đề: 

   1. Luôn bắt đầu với  á  dữ liệu, những gì  húng t  biết  hắ . Nhờ 
 ái đã biết mà đoán  ái  hƣ  biết, nhờ  ái  hắ   hắn mà đoán  ái 
không  hắ . Ađ m và Ev  đã  oi thƣờng nguyên tắ  này ở Vƣờn     
 àng, làm ngơ lệnh truyền  ủ  Thiên Chú  và lời  ảnh báo về lời hứ  

hảo huyền  ủ  m  quỷ. 

   2. Hãy để  on tim điều khiển  ái đầu. Hãy để lòng yêu mến Thiên 
Chú  hƣớng dẫn lý lẽ trong việ  tìm Ý Ngài. Chú  Giêsu đã dạy ngƣời 
Ph risêu về nguyên tắ  này: Họ hỏi Chú  Giêsu về  á h hiểu lời Ngài, 
và Ngài đƣ  r  nguyên tắ  đầu tiên về kho   hú giải (hermeneuti s): 
“ ạo lý Tôi dạy không phải là  ủ  Tôi, nhƣng là  ủ   ấng đã s i Tôi. 
Ai muốn làm theo ý  ủ  Ngƣời thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên 
Chú  h y do Tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh 
qu ng  ho  hính mình. Còn  i tìm vinh qu ng  ho  ấng đã s i mình, 
thì là ngƣời  hân thật, và nơi ngƣời ấy không  ó gì là bất  hính” (G  
7:16-18). Cá  thánh hiểu Kinh Thánh hơn  á  thần họ  gi , vì họ biết 
tá  giả Kinh Thánh là  hính Thiên Chú , bằng  á h yêu mến Ngài 

bằng  ả linh hồn và trí khôn. 

   3. Hãy mềm lòng  hứ đừng  ứng lòng. Chúng t  nên “khôn 
ngo n nhƣ  on rắn và hiền lành nhƣ bồ  âu”, tinh thông nhƣ  on  áo 
về tƣ tƣởng và trung thành nhƣ  on  hó trong ý muốn và hành động. 
Mềm lòng không  ó nghĩ  là nhẹ dạ, và  ứng đầu không  ó nghĩ  là 
 ứng lòng. Lòng  húng t  nên sẵn sàng “r  máu” và đầu  húng t  nên 

“giữ vững lập trƣờng”. 

   4. Cá  dấu  h   ủ  Chú  theo dạng lƣợng giá  họ  
(trigonometry). Có ít là bảy dấu  h : (1) Kinh Thánh, (2) Giáo huấn 
 ủ  Giáo hội, (3) Lý lẽ  ủ   on ngƣời (do Thiên Chú  tạo nên), (4) 
Tình huống thí h hợp (mà Ngài kiểm soát bằng sự qu n phòng), (5) 
Lƣơng tâm, biết đúng h y s i, (6) Ƣớ  muốn, bản năng hoặ  xu 

hƣớng  á nhân, và (7)  ầu nguyện. 
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Hãy trắ  nghiệm sự  họn lự  bằng  á h đặt mình trƣớ  mặt Chú . 
Nếu một trong bảy điều nói KHÔNG thì đừng làm, nếu không điều 

nào nói KHÔNG thì  ứ làm theo. 

   5. Hãy tìm kiếm ho  trái  ủ  tinh thần, nhất là b  điều này: Yêu 
thí h, vui mừng, và bình  n. Nếu  húng t  bự  tứ  và lo lắng, không 
thí h, không vui và không bình  n,  húng t  không  ó quyền nói rằng 
 húng t   hắ   hắn  n toàn theo Ý Chú . Sự nhận thứ  không nên 
 ứng ngắ  (nhắ ), nông nổi, nóng vội, nhƣng phải  ảm thấy yêu 
thí h, vui mừng và bình  n – vì đó là một phần Ý Chú  đối với chúng 
t , giống nhƣ trò  hơi hơn là  uộ   hiến, giống nhƣ viết thƣ tình hơn 

là thi tốt nghiệp. 

Bây giờ đối với vấn đề  ủ   húng t . Thiên Chú   ó  họn lự  đúng 
 ho tôi? Nếu đúng, tôi phải tìm kiếm. Nếu không, tôi nên thoải mái 

hơn và  h u thiệt một  hút. 

 ây là 5 gợi ý trả lời: Câu trả lời tùy theo bạn là loại ngƣời nào. Tôi 
 ho rằng nhiều dạng: (1) Công giáo, (2) những ngƣời  hính thống và 
trung tín với  á  giáo huấn  ủ  Giáo hội, (3) những ngƣời bảo thủ, và 
(4) những ngƣời b  lôi  uốn. Tôi  ó nhiều ngƣời bạn – bạn tình  ờ, 
bạn thân, và bạn rất thân – về dạng này trong nhiều năm. Thật vậy, 
tôi hợp với  á h  ủ  tôi. Vì thế tôi nói theo kinh nghiệm khi tôi  ho 
rằng những ngƣời thuộ  dạng này  ó xu hƣớng mạnh về dạng tính 
 á h nào đó – không tốt  ũng không xấu –  ần đƣợ  nuôi dƣỡng 
bằng một  á h nhấn mạnh hơn  á h khá . Dạng tính  á h đối lập  ần 

sự nhấn mạnh đối lập. 

Dự  vào việ  qu n sát riêng về loại ngƣời này, gợi ý đầu tiên  ủ  
tôi là  húng t  thƣờng  ó xu hƣớng đ nh hình theo ƣớ  muốn tốt để 
tìm Ý Chúa dành  ho  húng t . Chúng t  đƣ  r   hứng  ớ khủng 
khiếp đối với ngƣời không là Kitô hữu;  húng t   ó vẻ không thoải 
mái để dừng lại ngửi những bông hồng  ủ  Chú , để tận hƣởng  uộ  
sống theo nhƣ Chú  đã b n  ho  húng t . Chúng t  thƣờng sợ hãi, 
bự  bội, qu n trọng hó , thiếu khôi hài, và dễ tứ  giận. Tóm lại, đó là 

dạng “tiếp th ” không tốt  ho  ứ  Tin  ủ   húng t . 

Tôi không đề ngh   húng t  thỏ  hiệp một  hút đứ  tin để hấp dẫn 
những ngƣời không  ó đứ  tin. Tôi  h  đề ngh   húng t  làm ngƣời. 
Cứ đi xem bóng đá. Cứ nhậu một  hút, nếu biết uống.  ôi khi  ũng 
 ứ ngớ ngẩn một  hút. Cứ thọ  lét  on  ái và  ùng vui vẻ. Hãy kể 

 huyện  ƣời. Nói  hung là  ứ sống bình thƣờng. 
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 ây là gợi ý thứ h i.    số  á  Kitô hữu, kể  ả những ngƣời đạo 
đứ , không biết những gì  ần biết, đó là biết Ý Chú  qu  từng  á h 
 họn lự   ủ   húng t . Hiếm lắm. Có thể điều gì đó qu n trọng hơn là 
hiếm  hăng? Có thể Thiên Chú  đã bỏ mặ   húng t  mà không gợi ý 

 hăng? 

Gợi ý thứ b  là Kinh Thánh. Trong đó  ó mọi tấm gƣơng – đ  số kỳ 
diệu, nhiều gƣơng ngoạn mụ  – về việ  Thiên Chú  mặ  khải Thánh Ý 
Ngài. Nhƣng  á  điều này đƣợ  kể là mầu nhiệm: điều gì đó phi 

thƣờng,  hứ không  hung  hung. 

Bóng tối và sự không  hắ   hắn thƣờng xảy r  trong  uộ  đời  á  
thánh, kể  ả đ u khổ và nghèo nàn.  iều duy nhất phổ biến đối với 
nhân loại là Phú  Âm bảo đảm giải thoát  húng t  khỏi tội lỗi (hậu 
quả  ủ  tội lỗi là  hết  hó , s i lầm, sợ hãi), khỏi đ u khổ và khỏi sự 
bất trắ . Nếu Thiên Chú  muốn  húng t  biết rõ ràng và không s i 
lầm,  hắ   hắn Ngài sẽ nói với  húng t  một  á h rõ ràng và dứt 

khoát. 

Gợi ý thứ tƣ là điều Thiên Chú  b n  ho  húng t : Sự tự do. Tại 
s o? Có một số lý do  hính đáng. Chẳng hạn, để tình yêu  ủ   húng 
t   ó thể  ó giá tr  hơn so với tình yêu theo bản năng,  ảm xú  động 
vật không tự do. Nhƣng tôi nghĩ  ó lý do khá . Là một giáo viên, tôi 
biết thi thoảng tôi  ũng nên từ  hối trả lời họ  sinh để  húng  ố gắng 
tự tìm đáp án, nhƣ vậy  húng mới  ó thể ghi nhớ và tự đánh giá tốt 
hơn, đồng thời  húng  ũng biết  á h tập phán đoán khi tìm  âu trả 
lời. Cho  i  on  á thì rồi bạn phải nuôi họ suốt đời,  ho  i  ần  âu và 
dạy họ  âu  á là bạn nuôi họ  ả đời rồi. Thiên Chú  ban cho chúng ta 
một số  á lớn, nhƣng Ngài  ũng b n  ho  húng t  quyền tự do bắt  á 

nhiều hoặ  ít. 

Lý lẽ và tự do luôn đi đôi với nh u. Thiên Chú  tạo dựng  ả h i 
giống nhƣ Ngài. Ngài mặ  khải  ho  ả h i: dự đoán đối với lý lẽ và 
mệnh lệnh đối với ý  hí. Nhƣng khi Ngài không  ho  húng t   âu trả 
lời, dù  h  là lý thuyết, khi áp dụng  á h dự đoán hoặ  suy luận, nhƣ 
vậy Ngài  ũng không  ho  húng t   âu trả lời về luân lý hoặ  hƣớng 
dẫn  ụ thể, khi áp dụng mệnh lệnh hoặ  kết luận. Ngài b n  ho 
chúng ta lý trí và luân lý để thự  hiện, và  hắ   hắn Ngài không vui 
khi  húng t   hôn giấu “nén tài năng” mà không “đầu tƣ” để Ngài 

thấy  húng t  sinh lời khi Ngài trở lại. 

 (Chuyển ngữ từ Integr tedC tholi Life.org) 
(Còn tiếp 1 kỳ) 
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Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 

Tron  mắt mọi n  ời, đặc biệt là n ữn  p ụ nữ đạo đức, 
lin  mục luôn ở một vị t ế c o. Lin  mục đ ợc mọi n  ời 
kín  trọn , vì  ọ là n  ời củ  C    mà.  

Khi đi lễ, ngƣời dân thì phải  hen  hú  giành  hỗ ngồi,  òn linh 
mụ  đã đƣợ   huẩn b   ho sẵn những  hiế  ghế êm,  ó quạt mát. 
Củ  ăn ngon  ũng dành  ho linh mụ . Ngƣời t  không dám xú  
phạm đến linh mụ  vì họ sợ b  Thiên Chú  phạt.  ƣợ  một v  linh 
mụ   hú  lành, đƣợ  bắt t y với một v  linh mụ , thậm  hí đƣợ  
 hụp hình  hung với một v  linh mụ  thôi,  ũng đủ làm ngƣời ta 
hạnh phú  suốt mấy ngày. Bề ngoài thì  ũng giống nhƣ b o nhiêu 
ngƣời khá  thôi, nhƣng họ  ó quyền th  tội  ho ngƣời khá , lời nói 
 ủ  họ  ó trọng lƣợng hơn,  h   ần gi ng t y, đọ  vài lời nguyện, 
 hi  sẻ một  hút, họ đã  ó thể kiếm “ hút ít” để tr ng trải  uộ  
sống rồi. Linh mụ   h  là nhƣ thế thôi s o? 

Họ  ó đƣợ  những đặ  ân nhƣ thế,  ó lẽ bởi vì họ là số ít đƣợ  
tuyển  họn giữ  nhiều ngƣời.  âu phải dễ mà trở thành linh mụ . 
Phải hy sinh nhiều lắm, phải trải qu  b o thăng trầm thử thá h, 
phải ngậm đắng nuốt   y, đánh đổi b o điều, họ mới đƣợ  tr o 
 hứ  thánh, “hân ho n bƣớ  lên bàn thờ” dâng  ủ  lễ.  ã  ó rất 
nhiều ngƣời  ùng đi  hung với họ, nhƣng đã “bỏ dở  uộ   hơi”, đã 
rẽ s ng hƣớng khá  vì thấy  on đƣờng này không hợp với mình. 
Trong số đó  ó những ngƣời tài giỏi hơn họ, thánh thiện hơn họ,  ó 
nhiều hậu thuẫn hơn họ. Con đƣờng đi tu đâu phải là  on đƣờng  i 
muốn  ũng đi đƣợ , đâu phải  h  dùng ý  hí mà bƣớ  tới. Nó là  ả 
một ơn gọi, một mầu nhiệm, một “sự điên rồ” không tên. Phải 
 hăng vì do khó khăn mà đạt đƣợ , nên ngƣời linh mụ   ũng mặ  
nhiên đƣợ  xếp hơn ngƣời khá ? 

Không,  hắ   hắn là không phải!  

Linh mụ  là trung gi n giữ  Thiên Chú  và  on ngƣời. Linh mụ  
hệt nhƣ Mô-sê, ngƣời đã lãnh đạo dân r  khỏi nô lệ Ai Cập, đã trở 
thành  ầu nối giữ  dân và Thiên Chú , đã làm  hứng  ho gi o ƣớ  
giữ  h i bên. Linh mụ   hính là những v  tƣ tế, th y mặt dân dâng 
lên Thiên Chú  những  ủ  lễ và  ầu xin ơn lành  ủ  Chú  b n 
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xuống  ho dân. Có thể nói, linh mụ  là trung gi n nối kết  ái hữu 
hình với vô hình để qu  đó,  on ngƣời  ó thể vƣơn lên tới trời, và 
Thiên Chú   ó thể ngỏ lời với dân. Ngƣời t  tin tƣởng linh mụ  vì 
ngƣời t   ho rằng linh mụ  là ngƣời  ó thể trò  huyện với Chú  
 á h thân mật,  ó một mối tƣơng qu n gắn bó và gần gũi với Chú , 
và lời  ầu nguyện  ủ  v  linh mụ  dễ đƣợ  Chú   hấp nhận hơn. 
Ngƣời t  ngƣỡng mộ v  linh mụ  vì thán phụ  tinh thần từ bỏ  ủ  
họ, rằng họ đã th nh thoát khỏi bụi trần, không  òn vƣơng vấn với 
hồng nh n, không  òn  hút dính bén gì với  uộ  đu  tr nh  ăng 
thẳng nơi trần thế. Linh mụ  là ngƣời đƣợ  ân sủng Chú  b o bọ  
trọn vẹn.  

Từ tính  hất thánh thiêng ấy, ngƣời t  không làm linh mụ  nhƣ 
một nghề kiếm sống. Linh mụ  tự bản  hất không phải là  hiế  áo 
khoá  bên ngoài để tô vẻ sự hào nhoáng  ho ngƣời t . Ai sử dụng 
 hứ  linh mụ  nhƣ phƣơng tiện để thu vén  ho bản thân, ngƣời ấy 
thự  sự đã đi ngƣợ  lại ý muốn  ủ  Thiên Chú , phụ lòng mong 
mỏi  ủ  giáo dân, và  ũng phản bội lại  hính mình. Ngƣời t  
không làm linh mụ  nhƣng là linh mụ . Có một sự khá  biệt 
giữ  làm và là. Chứ  linh mụ  đụng  hạm đến  ái  ốt lõi  ủ  một 
 on ngƣời, đụng tới “cái là”,  hứ không hệ luỵ ở những gì ngƣời 
đó làm. Một ngƣời khi đã lãnh nhận  hứ  thánh thì dù  ó xây một 
trăm nhà thờ to lớn, h y  h  lủi thủi nơi một nhà nguyện  ũ kỹ; dù 
 ó nhiều f n hâm mộ h y  hẳng  i biết đến; dù mặ  trên ngƣời 
những bộ quần áo s ng trọng với vòng vàng lấp lánh, đầu tó   h nh 
 hu h y mặ  những bộ đồ  ũ kỹ, tó  t i bù xù… ngƣời đó vẫn là 
linh mụ , một linh mụ  trọn vẹn  ủ  Chú  giữ  trần gi n.  

Là linh mụ ,  hính là trở nên nhƣ Giêsu, v  linh mụ  đầu tiên và 
hoàn hảo nhất.  ó là  on ngƣời gắn với Ch  không ngơi, và nhờ đó 
mà luôn  ó lòng thƣơng  ảm dành  ho  on ngƣời, luôn th o thứ  
trƣớ  đồng lú  mênh mông không ngƣời gặt, và đàn  hiên bơ vơ 
không ngƣời  hăn dắt. Họ thổi vào nhân gi n luồng gió mới, họ 
đánh thứ   on ngƣời khỏi giấ  mộng mê muội  ủ  những  ái m u 
qua. Họ  hiếu sáng thế giới bằng ánh sáng nhân đứ  và sƣởi ấm 
lòng ngƣời bằng ngọn lử  yêu thƣơng. Có thể nói, linh mụ  là 
ngƣời m ng Thiên  àng xuống trái đất này, và đƣ   on ngƣời lên 
  o đụng  hạm với Thiên Chú . Nhƣ Giêsu, họ ý thứ  rằng họ đến 
“để phụ  vụ  hứ không phải để đƣợ  phụ  vụ”; họ gắn kết  uộ  đời 
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mình với mọi  on ngƣời dù ngƣời đó  ó giàu s ng h y nghèo khổ, 
thánh thiện h y tội lỗi,   o s ng h y hèn kém. Họ đảm bảo  ho 
ngƣời t  hạnh phú  Nƣớ  Trời “ nh sẽ đƣợ  ở trên Thiên  àng với 
tôi”; họ tr o b n bình  n, sự th  thứ và đƣ  ngƣời t  đến  uộ  
sống mới tƣơi đẹp hơn “ ứ về đi và từ n y đừng phạm tội nữ ”. 

Nhƣ Giêsu, họ không b o giờ đƣ  mình lên,  òn nếu phải đƣ  
lên, thì đó  hính là giƣơng   o trên  ây thập giá. Giáo Hội tr o b n 
tá  vụ linh mụ   ho một ngƣời  hính là đƣ  ngƣời ấy lên ngọn đồi 
C nvê. Nơi đó, từng ngày từng giờ, từng phút giây  ủ   uộ  sống, 
v  linh mụ  gi ng đôi t y để dâng lễ tế  uộ  đời. Họ dâng  hính 
mình làm lời  ầu nguyện  ho dân Chú . Họ biến mình làm  ủ  lễ tạ 
tội và xin ơn. Họ dâng, dâng hết…  ho đến khi  h   òn lại một thân 
xá   hơ vơ, ngậm  ƣời trong bình  n và hạnh phú  vì đã vâng theo 
ý Ch , yêu thƣơng nhân loại và yêu  ho đến cùng. Là linh 
mụ   hính là huỷ mình r  không, là  ùng đóng đinh với  ứ  Kitô vì 
phần rỗi  ủ  muôn ngƣời. 

 ẹp lắm nhƣng  ũng khó lắm. Tôi  ảm thấy rùng mình khi nghĩ 
đến điều này nhƣng vẫn  ố gắng thƣ  lên  ùng Chú : “Lạy Chú , 
xin nhận lấy trọn  ả tự do, trí nhớ, trí hiểu…  h  xin b n  ho  on 
lòng mến Chú  và ân sủng Chú  vì đƣợ  nhƣ thế là đủ  ho  on. 
Amen!”  

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
 

   26.7.2017, mừn  kín  Thánh Gioakim 

   31.7.2017, mừn  kín  T án  I n tiô Loyôl , LM 

 

   BBT Tập s n TLHT LCT  c  c mừn  bổn mạn  hai anh: 

GIOAKIM TRƯƠNG ĐÌNH GIAI 

IGNATIÔ ĐẶNG PHÖC MINH 

   là cộn  tác viên củ  Tập s n. 

   Chúc quý An  luôn sốn  t eo mẫu    n  k iêm n  ờn  
và t án  t iện củ  T án  n ân. 
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G i c ép củ  Fx Đỗ Côn  Min   

  

LTS: Lần đầu tiên tron  Giáo  ội Côn   iáo, một Lin  Mục 
đạt 4 Kỷ lục Việt N m (Guiness Viet N m): Truyện n ụ n ôn 
 iáo dục - Kỹ năn  sin   oạt - P   n  P áp đệm đàn Or  n 
và đặc biệt, Tiểu t uyết n à Đạo toàn c ữ T.  in  iới t iệu 
đến quí độc  iả bài viết củ  một Cộn  tác viên TLHT L n  
Chúa T   n    t về C   P êrô M ri  NGUYỄN NGỌC PHI 
t uộc  iáo p ận Đà Nẵn .  

Chuyến b y  ủ  Vietjet Air 
khởi hành lú  7 giờ 30 sáng từ 
Tân Sơn Nhất đƣ  tôi trự   h  
 à Nẵng.  ã nhiều lần ghé 
Thành phố biển này, nhƣng là 
đi đƣờng bộ. Lần này,  ùng 
mấy ngƣời bạn,  húng tôi đi 
máy b y  ho nh nh, và  ũng là 
để đƣợ  ngắm thành phố từ 
trên   o s u một giờ b y thật 
nhẹ nhàng thoải mái.  

Theo  hƣơng trình đã dự 
đ nh,  húng tôi r  Huế lo một 

vài việ , xong đi L  V ng hành hƣơng nhân kỷ niệm 100 năm  ứ  
Mẹ hiện r  tại F tim , rồi vòng lại  à Nẵng th m qu n thành phố, 
 á  d nh l m, thƣởng lãm hội thi pháo ho  quố  tế và đặ  biệt 
th m dự  ại hội  ứ  Mẹ Trà Kiệu. Những ngày lƣu lại nơi đây đã 
để lại nơi tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Chiều thứ bảy  uối tháng th m dự 
Giã ho  tại nhà thờ Chánh tò  do  ứ  Giám Mụ   hánh tò   hủ sự. 
Sáng ngày lễ Chú  Thăng Thiên,  nh em đến thăm  h  già  ố 
Simon  inh Hƣng Lợi, nguyên  hánh xứ Phƣớ  Tƣờng, ngài hiện 
ngh  hƣu tại nhà ngƣời  háu đối diện nhà thờ. Thật là một sự trùng 
hợp vì lần này r   à Nẵng tôi m y mằn gặp đƣợ   h  Phêrô M ri  
NGUYỄN NGỌC PHI, v  linh mụ ,  ũng là Kỷ lụ  gi  Việt N m, hiện 
là  hánh xứ Lệ Sơn, Giáo phận  à Nẵng,  ũng từng là  hánh xứ 
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Phƣớ  Tƣờng trƣớ  đây. Mặ  dù là ngày Chú  nhật bận nhiều việ , 
 h  Phi  ũng sắp xếp r  nhà  nh Nguyễn Hoàn,  huyên gi  phụ  
hồi ảnh, hiện là ủy viên trong Hội đồng mụ  vụ giáo xứ Phƣớ  
Tƣờng để  nh em gặp nh u. 

Chúng tôi đã  ó một buổi trƣ  thật ấm áp nghĩ  tình. Ch  Phi giới 
thiệu  uốn VIETNAM ALMANAC (Niên l  h và sự kiện Việt N m) vừ  
in năm 2017 do tổ  hứ  Kỷ lụ  gi  (Guiness VietN m) biên soạn và 
gửi biếu, vinh d nh 200 trí thứ  tiêu biểu và kỷ lụ  gi  Việt N m đã 
đƣợ   ông nhận, trong đó  ó một tr ng dành  ho  h .  ƣợ  hỏi về 
nguyên nhân nào đƣ   h  đến với tổ  hứ  này,  h  Phi hồi ứ  nhớ 
lại những ngày  òn trong  ại  hủng viện, s y mê họ  hỏi ngoại 
ngữ, Thánh nhạ  và đọ  sá h. Ngoài giờ họ   hính khó , Thầy Phi 
dành thời giờ sáng tá  Thánh   , viết truyện ngụ ngôn nhằm giáo 
dụ  thế hệ trẻ.  ặ  biệt qu  nghiên  ứu về văn họ , về ngữ pháp 
và kho tàng truyện  ƣời  ủ  dân tộ  Việt N m,  h  đã sáng tá  một 
tiểu thuyết m ng nội dung nhà  ạo với 8800  hữ T nh n đề: 
”TRUYỆN THẦY TỔNG THÁNH TA ÊÔ TRẦN TRUNG THÀNH”. 

Ch  kể, do lú   òn bé  ứ h y đƣợ  nghe những  huyện đồng d o 
toàn  hữ B nhƣ: “Bà b  béo bán bánh bèo, bên bờ biển, b  bỏ bom 
b  bốn bận, bà bất bệnh…” h y toàn  hữ T: “Thầy thằng Tốn túng 
tiền tiêu, to n tự tử. Thầy thằng Tiền thấy thì thƣơng, thiết th  
thƣơng thuyết. Thầy thằng Tốn từ từ tìm tiền tiêu, thắng tuốt tuồn 
tuột. Thật thƣơng Thầy thằng Tốn”, s o mình lại không thử viết 
một đoạn  ho vui. Không ngờ  àng viết  àng s y mê. Mà thƣ  với 
 á   nh ( h  khiêm tốn), viết truyện  ho vui thì khá , em viết 
truyện này, dù là hƣ  ấu, nhƣng  ó nội dung nhà  ạo nên  ũng 
 ông phu lắm lắm. Truyện gồm 7  hƣơng (thiên):  

Chƣơng 1: Tình - Tiền - Tù - Tội 

Chƣơng 2: Thời tu thân tí h thiện 

Chwong 3: Trở thành thầy tƣ tế thừ  tá  

Chƣơng 4: Trƣởng thành trong thánh thiện 

Chƣơng 5: Trở thành Thầy Tổng Tông Tò  t nh Thừ  Thiên 

Chƣơng 6: Thầy Tổng từ trần trong thánh thiện 

Chƣơng 7: Trở thành thánh trên thiên tò . 
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Này nhé! viết về Chú  Giêsu thì đã  ó từ THÁNH TỬ đƣợ  rồi, 
Ngôi B  Thiên Chú  thì từ  ó sẵn từ THÁNH THẦN, nhƣng Thiên 
Chú  Ch  thì  hƣ   ó từ nào  ó h i  hữ T. Theo  á   nh nên thế 
nào? Ch  hỏi b   nh em  húng tôi. Anh Hồng đƣ  r  từ Thánh 
Thiên,  hú Hoàn  ho từ Thánh Thƣợng. Ch  Phi đáp, Thánh Thiên 
thì  hƣ  diễn tả đƣợ  nghĩ  Thiên Chú  Ch , đấng ngự trên trời, 
 òn Thánh Thƣợng là từ đã quen dùng  h  ông vu  trong  á  triều 
đình phong kiến rồi, dùng lại e hiểu lầm. Tôi mạo muội đƣ  ý: 
Thiên Thƣợng đƣợ  không? Ch  Phi  ƣời lớn: gần sát ý rồi đấy  nh. 
Rồi  h  phân tí h Thiên là trời, d nh từ;  òn Thƣợng là trên   o, 
tính từ. Theo Hán tự thì tính từ đứng trƣớ  d nh từ nên em dùng 
THƢỢNG THIÊN để nói về  ứ  Chú  Ch .  ể viết đƣợ  truyện này 
em đã từng phải th m khảo ý kiến nhiều họ  giả trong đó  ó  á  
 h   huyên về Hán Nôm đấy! 

Còn việ  vì s o đến 
với tổ  hứ  kỷ lụ  Việt 
N m,  h  tâm sự: 
“Một lần ki  vào năm 
2012, em vào Thành 
Phố Hồ Chí Minh dạy 
môn kỹ năng sống và 
sinh hoạt  ho  á  
huynh trƣởng thiếu 
nhi,  ó d p gặp nhạ  
sĩ Vũ  ình Ân và đƣợc 
anh mời đến nhà 

dùng  ơm  ùng với một vài ngƣời bạn  ủ   nh. Tình  ờ thấy trên 
tƣờng  ó treo  á  bằng xá  nhận h i bản hợp xƣớng trƣờng    
Truyện Kiều và Lụ  Vân Tiên do nhạ  sĩ sáng tá , đƣợ  tr o kỷ lụ  
Việt N m vào những năm 2008 và 2009. Em tò mò hỏi về h i tá  
phẩm trƣờng thiên này và kể rằng mình  ũng  ó một tiểu thuyết 
toàn  hữ T,  hƣ   i viết đƣợ  nhƣ thế. Anh Ân và  á  bạn đề ngh  
em đọ  một đoạn và nói về bố  ụ , nội dung  ủ  tiểu thuyết này. 
Nghe qu ,  á   nh đề ngh  em liên lạ  với tổ  hứ  kỷ lụ  Việt N m 
để đăng ký. Qu  nhiều lần phỏng vấn, hội đồng xét kỷ lụ  mời em 
đến trình bày vế tá  phẩm và đề ngh  xin giấy phép xuất bản. S u 
khi sá h ấn hành và phổ biến rộng rãi, đƣợ  dƣ luận ho n nghênh, 
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khen ngợi, hội đồng xét duyệt họp và bỏ phiếu  ông nhận đây là kỷ 
lụ  Việt N m. Bằng  ông nhận đƣợ  tr o vào năm 2013. Cũng thời 
gi n s u đó, tổ  hứ  Kỷ Lụ  Việt N m  òn  ông nhận em là ngƣời 
sáng tá  nhiều truyện ngụ ngôn nhất Việt N m, ngƣời viết sá h 
“Trò  hơi trí tuệ   o  ấ”  ó nhiều  hì  khó  để mở mật mã nhất 
(dành  ho  á  sinh hoạt trong  á  đoàn thể trẻ). Và mới đây nhất, 
 h  đã trình luận án “Adv n ed Intelle tu l G mes with Most Keys 
to Unlo k the Code” với tổ  hứ   ại họ  Kỷ lụ  thế giới - World 
Re ords University, tại London, Anh Quố . Bảo vệ thành  ông, đƣợ  
Viện này tr o bằng Tiến sĩ d nh dự và đƣợ   ông nhận thêm một 
kỷ lụ  thứ tƣ vào ngày 6/5/2017, tr o tại Thành Phố Hồ Chí Minh, 
đó là kỷ lụ : Ngƣời  biên soạn “Phƣơng pháp đệm đàn Org n theo 
số ngón t y” để luyện đàn Org n nh nh nhất (đã tìm r  CÔNG 
THỨC để trong vòng một ngày  ó thể đệm đàn tất  ả  á  bài hát).  

Ch  Phi tâm sự: “Thự  r  đề tài này thoát th i từ thự  tế mụ  vụ 
xứ đạo, khi    đoàn trong giáo xứ thiếu ngƣời  ó  huyên môn đệm 
đàn, do  á  em đƣợ  đào tạo  ăn  ơ  ứ lớn lên là vào S igon họ , 
h y đi làm ăn x  không thể tiếp tụ  phụ  vụ. Chính trong tình 
huống khó khăn đó, em đã đi tìm tòi, nghiên  ứu để tìm r  phƣơng 
pháp mới này và đã đƣợ  kiểm nghiệm trong thự  tế. Phƣơng pháp 
này đƣợ  sự kiểm đ nh bởi nhiều v  thứ  giả trong giới âm nhạ , 
 á  v  trong hội đồng Tƣ vấn tổ  hứ  Kỷ lụ  gi  và  hính những 
ngƣời sử dụng. Cũng  ó ngƣời nói em “Nổ”, họ  ho rằng làm s o 
 h  họ  trong một ngày mà biết đánh đàn Org n, nhƣng ở đây 
không phải là “ ánh đàn” thành thạo, mà là “ ệm đàn” theo 
phƣơng pháp mới. Ai họ   ũng đƣợ , và  i  ũng  ó thể đệm đàn 
theo đúng hợp âm  ủ  tất  ả mọi bản nhạ ”. 

Tôi tò mò hỏi  h  Phi về việ   h  đƣợ  tr o bằng Tiến sĩ và  ông 
nhận  á  kỷ lụ   á  đấng Bề trên trong giáo phận  ó biết? Cha 
không dấu diếm gì khi  ho biết, lú  đƣợ  thông tin  ông nhận  á  
kỷ lụ ,  h  đã lên trình  á  đấng bản quyền. Cá   ứ  Ch  trƣớ  
đây  ũng nhƣ hiện n y không phản đối gì mà  h  nhắ  là  ần  hu 
toàn bổn phận mụ  vụ  ho tốt là  hủ yếu,  òn đóng góp đƣợ  gì 
 ho xã hội, trong tƣ  á h ngƣời  ông dân thì  ứ th m gi , miễn là 
không đi ngƣợ  lại đƣờng hƣớng  ủ  Hội Thánh. Chính vì vậy,  h  
Phi rất thoải mái trong những  ông việ   ủ  mình.  ƣợ  biết, ngoài 
những đánh giá  ủ  Thế giới,  ủ  tổ  hứ  kỷ lụ  Việt N m,  h  Phi 
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đã nhận đƣợ  HUY CHƢƠNG THƢỜNG NIÊN  ủ  Tò  Thánh 
Vatican - Med gli  Pontifi i  do  ứ  Ông Celestino Migliori và  ứ  
Ông B rn be Nguyễn Văn Phƣơng với tƣ  á h là  ặ  phái viên  ủ  
Tòa Thánh trong  huyến  ông tá  tại giáo phận  à Nẵng ƣu ái tr o 
tặng ngày 13/10/2002, s u khi  á  ngài nhận đƣợ  một số  uốn 
sá h mà  h  đã viết, kính tặng. 

Buổi gặp gỡ tr o đổi với  h  Phi đã để lại nơi tôi một ấn tƣợng 
sâu đậm về một v  linh mụ  năng nổ, nhiệt thành phụ  vụ Hội 
Thánh, luôn qu n tâm đến việ  đào tạo giới trẻ. Ch  Phêrô M ri  
NGUYỄN NGỌC PHI năm n y tròn 50 tuổi, 16 năm linh mụ . Ch  
từng theo họ  và hành nghề  ông y từ năm 1988-1994, trƣớ  khi 
vào  ại Chủng viện Xuân Bí h Huế. Ch   òn là một nhạ  sĩ, hội viên 
hội Âm nhạ  Hà Nội, nhạ  sĩ  ủ  Nhạ  đoàn Lê Bảo T nh. Là trƣởng 
huấn luyện, đồng thời  ũng là Linh hƣớng  ủ  Hƣớng đạo Công 
giáo GP  à Nẵng. Huấn luyện viên về kỹ năng sống, kỹ năng sinh 
hoạt và lãnh đạo  ho  á  đoàn thể trẻ; thành viên Hội đồng xá  lập 
kỷ lụ  tổ  hứ  kỷ lụ  Việt N m. Ch  đã viết và d  h trên 60  uốn 
sá h, trong đó đã xuất bản và phát hành trên 30  uốn, sáng tá  
trên 500    khú  âm nhạ  đạo, đời với bút d nh THẠCH NGỌC,  ó 
4 kỷ lụ  Việt N m. Xin  hú  mừng  h  Phi nhân ngày 18/6 vừ  qu  
 h  đƣợ  mời r  Hà Nội nhận giải thƣởng Nhân Tài  ất Việt, là trí 
thứ  Việt N m tiêu biểu. 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
 

   29/7/2017, mừn  kín  T án  nữ M rt  . 

 

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

 

MARTHA NGUYỄN THỊ KIM CHUNG 

 

    Xin T iên C   , qu  lời bầu cử củ  T án  nữ, luôn phù 
trợ c ị mọi n ày tron  cuộc sốn . 
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In  xiô Đặn  P  c Min  

 

C un  t ủy   y t ủy c un  là  ì? 

Chung là  uối, nhƣ  á  trận 
 hung kết bóng đá; Thủy là đầu, 
nhƣ trong  âu: “Theo truyền 
thuyết, ông nội vu  Hùng Vƣơng 
thứ I, thuộ  dòng dỗi vu  Thần 
Nông, vốn đƣợ  suy tôn làm t ủy 
tổ  ủ  ngƣời Bá h Việt”. 

“Chung thủy h y thủy  hung là 
trƣớ  s u vẫn một lòng, vẫn  ó 
tình  ảm gắn bó không th y đổi. 

Ăn ở  ó thủy  ó  hung; h y “ ã lòng quân tử đ  m ng/ Một lời 
vâng tạ  đá vàng thủy  hung” (truyện Kiều) theo: (Tự điển Tiếng 
Việt Phổ Thông  ủ  Viện Ngôn Ngữ Họ  VN nhà xuất bản Phƣơng 
 ông.) 

Chung thủy, h y thủy  hung  òn đƣợ  dùng trong nhiều lãnh vự  
khá  nh u nhƣ: Tình bạn thủy  hung giữ  những ngƣời  ùng phái: 
Tình bạn giữ  Lƣu Bình và Dƣơng Lễ. Dƣơng Lễ, s u khi làm qu n 
đã âm thầm giúp bạn Dƣơng Lễ vƣợt nhiều thử thá h, để bạn  ũng 
đỗ đạt làm qu n nhƣ mình; tình bạn thủy  hung giữ   á  nƣớ  
 ùng thể  hế với nh u … 

Trong phạm vi  ủ  bài viết, t   h  đề  ập đến  hung thủy trong 
hôn nhân. Và t   ũng  h  điểm qu  một số vấn đề s u đây: 

- Tại s o vợ  hồng lại phải  hung thủy? 
- Vợ  hồng  hung thủy m ng lại lợi í h gì? 
- Một số gợi ý giúp vợ  hồng  hung thủy. 

Tại s o vợ c ồn  lại p ải c un  t ủy? 

Lòng  hung thủy trong đạo vợ  hồng luôn đƣợ  ngƣời đời, từ xƣ  
đến n y tôn trọng. Câu chuyện từ năm thế kỷ trƣớ   ông nguyên 
 ủ  qu n Án Tử nƣớ  Tề là một gƣơng sáng. Qu n Án Tử đã thẳng 
thắn từ  hối không nhận lời kết hôn với  ông  hú   on vu  Cảnh 
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Công (547- 499 TCN) nƣớ  Tề, khi  hính nhà vu  đã  ó nhã ý muốn 
gả  ông  hú   ho ông, nhân một lần vu  về thăm gi  đình ông. 
Ông  vẫn  hung thủy sống với ngƣời vợ già đen đuố , không  òn vẻ 
đẹp bề ngoài nhƣ  ông  hú , nhƣng  ó tấm lòng   o quí, đã  ó 
 ông nuôi Án Tử ăn họ  thành đạt. 

 ứ  Phật  ũng dạy  húng sinh về lòng  hung thủy trong đạo vợ 
 hồng. 

Câu  huyện một đêm khuy , trong một ngôi  hù   ó một ngƣời 
quì dƣới  hân  ứ  Phật, nhờ Ngài dạy về  huyện tình yêu. 

Ngƣời: Thƣ   ứ  Phật thánh minh,  on là một ngƣời đã  ó vợ, 
 on hiện đ ng yêu s y đắm một ngƣời đàn bà khá ,  on thật không 
biết nên làm thế nào? 

S u một hồi hỏi h n,  ứ  phật hỏi ngƣời th nh niên đó: 

Con nhìn b  ngọn nến trong lƣ hƣơng, ngọn nào sáng nhất? 

Ngƣời: Quả thật  on không biết, hình nhƣ đều sáng giống nh u 

 ứ  Phật: Bây giờ  on  ầm một  ây đến gần, ngọn nào sáng 
nhất? 

Ngƣời:  ƣơng nhiên ngọn trƣớ  mặt  on sáng nhất 

 ứ  Phật: Con đặt nó về  hỗ  ũ, xem lại ngọn nào sáng nhất 

Ngƣời: quả thật,  on đã không nhận r  ngọn nào sáng nhất 

S u một hồi đàm đạo nữ  ngƣời th nh niên đã nói: 

“Thƣ   ứ  Phật, bây giờ  on đã biết thật sự  on yêu  i. Ngƣời đó 
 hính là vợ  on hiện n y”. 

Về phí  đạo Công Giáo, thì lòng  hung thủy trong đạo vợ  hồng 
đã đƣợ  Thánh Kinh truyền dạy: 

“Lú  khởi đầu  ông trình tạo dựng, Thiên Chú  đã làm nên  on 
ngƣời  ó n m  ó nữ. Vì thế, ngƣời đàn ông sẽ lì   h  mẹ mà gắn 
bó với vợ mình, và  ả h i sẽ thành một xƣơng một th t. Nhƣ vậy, sự 
gì Thiên Chú  đã kết hợp, loài ngƣời không đƣợ  phân ly” (Mk 10, 
6-9) 

Nhƣ thế, lòng  hung thủy trong tình yêu hôn nhân  ủ   on ngƣời 
là hợp với lẽ trời. Nó là một giá tr    o quí trong  uộ  sống, t   ần 
gìn giữ. 
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Vợ c ồn  c un  t ủy m n  lại lợi íc   ì? 

Tôi nghĩ, khi vợ  hồng  hung thủy sẽ m ng lại lợi í h lớn l o: Cho 
 hính bản thân vợ  hồng đƣợ   n vui và hạnh phú ;  ho  on  ái, 
gi  đình dòng họ đƣợc an bình, yên ổn, và tạo đƣợ  sự ổn đ nh và 
phát triển  ho xã hội. 

Vợ  hồng  n vui hạnh phú  khi sống  hung thủy. Hôn nhân là 
một việ  hệ trong trong  uộ  đời  on ngƣời. Chính vì lẽ đó, trƣớ  
khi bƣớ  vào đời sống hôn nhân, t   ần tìm hiểu kỹ  àng không thể 
đổi vợ đổi  hồng nhƣ “th y quần th y áo” đƣợ . Nơi  á  xứ đạo, 
hiện  ó  á  lớp dự b  hôn nhân đƣợ  tổ  hứ  từ b  tháng đến một 
năm. Qu  lớp dự b  hôn nhân đó,  á  n m th nh, nữ th nh sẽ hiểu 
khá rõ về ý nghĩ , mụ  đí h  ủ  hôn nhân, nhƣ giá tr  và lợi í h  ủ  
“đơn hôn”, và “vĩnh hôn”,  ùng việ   hung thủy trong hôn nhân 
đem lại nhiều lợi í h. Nhờ đó,  á  gi  đình Công Giáo phần lớn đã 
gìn giữ đƣợ  hạnh phú , khi ít khi xẩy r  ly d , ly hôn h y ngoại 
tình… 

Ngƣợ  lại, qu  báo  hí, t  biết rằng đã  ó biết b o gi  đình t n 
nát mất hạnh phú  vì ngoại tình, ly d ; biết b o vụ đánh ghen tàn 
bạo độ  á  nhƣ  ắt  ả “ ủ  quí”, gián keo 502 vào “ hỗ kín” đã xẩy 
r  khắp nơi. T   ó thể khẳng đ nh: Hạnh phú  đí h thự   hẳng khi 
nào đến với gi  đình  ó vợ hoặ   hồng ngoại tình không  hung 
thủy, hoặ  ly d , ly thân…  

Con cái n o n,  iếu t ảo k i bố mẹ     t uận t ủy 
chung. 

Khi  on  ái đƣợ  ở trong một gi  đình, mà bố mẹ luôn thƣơng 
yêu nh u,  ùng nh u bàn bạ , hợp lự  lo lắng  ho  on  ái họ  
hành, thì đó  hính là động lự  lớn l o về tình thần giúp  on  ái vƣợt 
qu  nhiều khó khăn vật  hất trong  uộ  sống để họ  hành đến nơi 
đến  hốn. Sống ở vùng quê nhiều thập niên, tôi đã thấy nhiều sinh 
viên thành đạt, đổi đời trở thành bá  sĩ, kỹ sƣ, nhà báo… trong khi 
bố mẹ  á  em rất nghèo, ngày qu  ngày làm thuê vá  mƣớn, 
nhƣng rất đỗi thƣơng nh u, thủy  hung với nh u trong  ảnh nghèo 
khó… 

Trƣớ  năm 1975, vợ  hồng tôi thƣờng về Long Xuyên để mu  vải. 
Một lần ki , khi gần tới ngã b  Lỗ Tẻ, thì trời đổ mƣ  lớn. Tôi vội 
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tạt vào  ăn  hòi bên quố  lộ 80 phí  mé sông. Căn  hòi đơn sơ 
không  ó vật dụng nào quí  ả. Một  ậu bé khoảng 10 tuổi đ ng 
ngồi ăn  ơm trên  hiế   hiếu ở gó   hòi. Một nồi  ơm và một  on 
 á kho bốn khứ  trƣớ  mặt  ậu. Tôi thấy  ậu bé  h   ạo ăn phần 
 ơm  háy, và khứ  đuôi  ùng đầu  on  á, phần  ơm rời và h i khú  
 á giữ   ậu để lại. Tôi hỏi s o  háu  h  ăn  ơm  háy, và khứ  đuôi 
 á thế? Cậu bé trả lời: “Con để p ần c m rời và   i k ứ  cá 
 iữ  c o b  má con đ n  cực k ổ đãi  ến ở d ới sôn  để 
nuôi con ăn  ọc”. Thật  ảm động và trân quí biết b o với tấm 
lòng hiếu thảo  ủ   ậu bé đó! 

Tôi  ũng đã thấy nhiều gi  đình, tuy giầu  ó, nhƣng  ãi nh u tối 
ngày nhƣ “hàng  á hàng th t”; lại  òn xẩy r  tình trạng: “Ông ăn 
 hả, bà ăn nem/ Thằng ở  ó thèm ăn th t  on sen”. Kết quả, con cái 
 ũng ăn  hơi lêu lổng, không  h u họ  hành và trở thành “ ầu trộm 
đuôi  ƣớp” phá hoại xóm làng, xã hội… 

Ngoài r , trong một đất nƣớ , mà  á   ặp vợ  hồng  hung thủy, 
sẽ tạo ổn đ nh và phát triển xã hội. T  biết rằng gi  đình là nền 
tảng xã hội, nhƣ thế gi  đình ổn đ nh hạnh phú  thì dẫn đến xã hội 
 n bình phát triển và th nh vƣợng. 

Một số  ợi ý  i p vợ c ồn  c un  t ủy. 

Cho đến hôm n y, t  thấy  ó khá nhiều sá h vở nói về  á h thứ  
giúp vợ  hồng giữ đƣợ  lòng  hung thủy với nh u. Hầu hết những 
sách đó nói về kỹ năng, kỹ thuật và nghệ thuật làm vợ làm  hồng, 
 ũng nhƣ  á h giữ  hồng và vợ  hung thủy. Những sá h nói đến 
việ  tạo nhận thứ  đúng đắn  ho n m nữ hiểu những giá tr    o quí 
 ủ  hôn nhân, hiểu sâu sắ  giá tr  và í h lợi trong việ   hung thủy, 
 ó lẽ mới xuất hiện bên phí   á  tôn giáo. Lại nữ , toàn xã hội hầu 
nhƣ  hƣ   ó khó   ho lớp dự b  hôn nhân, ngoại trừ một số tôn 
giáo nhƣ đạo Công Giáo đã tổ  hứ  ở  á  xứ đạo. Một điểm nữ  là 
luật pháp  ủ  hầu hết  á  nƣớ  dù đã tiến bộ “Hôn nhân, một vợ 
một  hồng”, nhƣng lại  ho phép vợ  hồng đƣợ  ly thân, ly d , hôn 
nhân đồng tính. Nhƣ thế, làm mất ý nghĩ  và mụ  đí h  ủ  hôn 
nhân, và việ  thự  hiện lòng  hung thủy gặp rất nhiều khó khăn, vì 
“H y thì ở, dở thì ly d ”. 

Tôi nghĩ: Trƣớ  tiên khi n m nữ bƣớ  vào tuổi trƣởng thành,  ần 
giúp  á  em hiểu biết tầm qu n trọng trong hôn nhân, nhƣ ông  h  
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t  đã dạy: “Tậu trâu, dựng vợ làm nhà/ Trong b  việ  đó thật là 
khó khăn”. Tiếp đến  á  bậ  làm  h  làm mẹ hƣớng dẫn, nhƣng 
dành tự do  ho  á  em trong việ  lự   họn ngƣời phối ngẫu, hƣớng 
dẫn nhƣng không áp đặt lên  on  ái, ngƣời mình  họn. Giúp  á  em 
biết những giá tr  ƣu việt trong “đơn hôn” và “vĩnh hôn”. C  d o đã 
nói: “ ói lòng ăn nắm lá sung/ Chồng một thì lấy  hồng  hung thì 
đừng”, và những tá  hại  ủ  ly hôn và ly d , dù luật pháp  ho 
phép... 

Khi đã thành vợ thành  hồng 
thì tránh “ ừng đứng núi này 
trông núi ki ” so sánh vợ hoặ  
 hồng mình với ngƣời khá , mà 
phải: “Chồng t  áo rá h t  
thƣơng/ Chồng ngƣời áo gấm 

xông hƣơng mặ  ngƣời”. Trong đời sống vợ  hồng,  ần nhất là sự 
thuận hò , vì: “Thuận vợ thuận  hồng, tát bể đông  ũng  ạn”. 
Muốn  ó thuận hò  thì từ việ  nhỏ đến việ  lớn trong gi  đình, vợ 
 hồng  ùng bàn bạ  để đi đến thống nhất. Hình ảnh: “Trên đồng 
 ạn, dƣới đồng sâu/ Chồng  ầy vợ  ấy  on trâu đi bừ ” hay “Rủ 
nh u lên núi đốt th n/ Chồng m ng đòn gánh vợ m ng qu ng 
giành/ Củi th n nhem nhuố  với tình/ Ghi lời vàng đá xin mình  hớ 
quên”, trân quí biết b o! 

Con ngƣời đƣợ  Thiên Chú  yêu thƣơng dựng nên,   o quí hơn 
và làm  hủ vũ trụ  ùng muôn loài. Con ngƣời đƣợ  tự do tuyệt đối. 
nhƣng tự do đí h thự  là hƣớng về Thiên Chú ,  ấng là Chân, 
Thiện, Mỹ. Con ngƣời phải tuân phụ  qui luật tự nhiên mà Chú  đã 
truyền dạy. Có nhƣ thế mới đƣợ  Chú  b n phú  lành. 

 C un  t ủy tron  đời sốn  vợ c ồn  là một tron  n ữn  
qui luật đ . 

 

   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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Gioan Long Vân, gx Nhân Hòa 

Thiên Chú  tạo dựng nên vũ trụ và loài ngƣời. Ngài tạo dựng không 
gi n và thời gi n. Ngài tr o b n  ho loài ngƣời quyền  hủ quản vũ trụ 
và thời gi n  ùng với quyền tự quyết những hành vi  ủ  mình. Ngài 
thƣởng  ông và luận phạt loài ngƣời  ông minh và đí h đáng. Thủy tổ 
loài ngƣời, Ađ m và Ev , do bất tuân lệnh  ủ  Thiên Chú , nghe lời 
xúi giụ   ủ  m  quỷ, đƣ  t y hái trái  ấm giữ  vƣờn đ   đàng nên đã 
b  trụ  xuất r  khỏi vƣờn. Thủy tổ loài ngƣời đã không biết thụ hƣởng 
đặ  ân  ủ  Thiên Chú  nên b  án phạt đí h đáng liên lụy đến  on 
 háu. Nếu không  ó Lòng Chú  Thƣơng Xót, không  ó Chú  Giêsu 
Cứu Thế thì loài ngƣời mãi muôn đời  òn trầm luân trong tội nguyên 
tổ. 

Thiên Chú  tạo dựng nên thời gi n và tr o b n  ho loài ngƣời thụ 
hƣởng và tự quyết về những hành vi  ủ  mình liên qu n đến thời 
gi n, những hành vi trong thời gi n một quãng đời  ủ  mỗi ngƣời. 
Quãng đời  ủ  mỗi ngƣời ngày n y trung bình kéo dài khoảng 70 
tuổi. Có ngƣời nói vấn đề không phải là  húng t  sống thọ đƣợ  b o 
nhiêu tuồi mà qu n trọng là  húng t  sống r  s o trong quãng đời 
trần gi n  ủ  mình. Quãng đời  ủ  thánh nữ Têrês  Hài  ồng Giêsu 
kéo dài ở trần gi n  h  24 năm nhƣng những  ông đứ  âm thầm và 
bé nhỏ  ủ  ngài lại rất vĩ đại trƣớ  mặt Thiên Chú , trở thành một v  
đại thánh  ủ  giáo hội Công Giáo.  

Cũng  ó một phụ nữ trở nên vĩ đại với những hành vi tầm thƣờng 
đã đƣợ  phong hiển thánh vào ngày 04 tháng 9 năm ngoái.   ó là Mẹ 
Têrês  thành C l utt  (Ấn  ộ). Mẹ từng nói: “Không phải tất  ả 
 húng t  đều  ó thể làm những điều vĩ đại. Nhƣng  húng t   ó thể 
làm những điều nhỏ nhoi với tình yêu vĩ đại”. Mẹ Têrês  n y là thánh 
nữ Têrês  thành C l utt  sống quãng đời trần gi n tƣơng đối dài. 
Ngài sống thọ đƣợ  87 tuổi. 

Ai  i  ũng  ó một quãng đời sống và một lần từ giã  õi trần, hoặ  
dài hoặ  vắn số. Vấn đề là trong những năm tháng “ở trọ trần gi n” 
nhƣ  âu từ trong bài hát “Ở Trọ”  ủ   ố nhạ  sỹ Tr nh Công Sơn, 
 húng t  đã làm đƣợ  những gì hữu í h  ho đồng loại, đã biết phụ  
vụ th  nhân nhƣ thế nào? Nói đến Mẹ Têrês   ùng những hành vi bá  
ái từ thiện lú  sinh thời  ủ  mẹ đối với những ngƣời  ùng khổ bệnh 
tật, không thể không nhắ  đến một phụ nữ  ùng thời là  ông nƣơng 
Di n , nƣớ  Anh. Không qu n tâm đến v  thế tôn quý và những xì-
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 ăng-đ n trong  uộ  sống gi  đình  ủ  v   ông nƣơng này. Hãy nói 
đến những hành vi từ thiện  ủ  ngƣời phụ nữ mỹ miều đƣợ  mệnh 
d nh là “bông hồng nƣớ  Anh”. 

Tại nƣớ  Anh, Di n  bảo trợ  ho  á  mái ấm nuôi dƣỡng trẻ mồ  ôi, 
 á  viện dƣỡng lão,  á   ơ sở y tế  hăm só  bệnh nhân Aids, ung 
thƣ… Với tấm lòng nhân ái và nếp sống giản d , bà đi lại nhiều quố  
gi  trên thế giới, tiếp xú ,  n ủi và ủy lạo  ho những ngƣời b  xem là 
đ ng sống bên lề xã hội. Bởi vậy bà  òn  ó biệt d nh là “ ông nƣơng 
 ủ  thƣờng dân”. Hồng nh n bạ  phận. Quãng đời ở trần gi n  ủ  
 ông nƣơng Di n  không kéo đƣợ  dài. Bà qu  đời do một t i nạn xe 
hơi ở thủ đô P ris, nƣớ  Pháp vào ngày 31 tháng Bảy năm 1997 ở 
tuổi 36. 36 năm sống trên trần gi n, một quãng thời gi n không dài, 
nhƣng những  ông đứ  từ thiện Di n  để lại  ho đời thì thật b o l , 
thật đáng trân trọng. 

Cuộ  sống  ủ   i  i  ũng muốn đƣợ  trân trọng. Ai  i  ũng muốn 
thời gi n sống  ủ  mình đƣợ  trân trọng. Nhƣng vấn đề là  húng t  
đã sống  uộ  sống nhƣ thế nào để đƣợ  trân trọng?  ã biết sử dụng 
thời gi n h y nói một  á h ví von đã biết sử dụng những “nén bạ  
thời gi n” Chú  b n  ho nhƣ thế nào để đƣợ  Ngài thƣởng  ông hoặ  
xem  hừng b  luận phạt? Dụ ngôn những nén bạ  Chú  Giêsu dùng 
để giảng dạy ngƣời Do Thái thời đó vẫn là một bài họ  thự  tiễn và 
muôn đời  ho  á  tín hữu Kitô giáo. Những đầy tớ làm sinh lợi những 
nén bạ  đƣợ  gi o đã đƣợ  ông  hủ tƣởng thƣởng: “Khá lắm! hỡi đầy 
tớ tài giỏi và trung thành!  ƣợ  gi o ít mà  nh đã trung thành, thì tôi 
sẽ gi o nhiều  ho  nh. Hãy vào mà hƣởng niềm vui  ủ   hủ  nh” (Mt 
25, 21). Trong khi đó, ngƣời đầy tớ vô dụng đem  hôn nén bạ  đƣợ  
gi o dƣới đất đã b  quở trá h và luận phạt: “Vậy  á  ngƣơi hãy lấy 
nén bạ  khỏi t y nó mà đƣ   ho ngƣời đã  ó mƣời nén… Còn tên đầy 
tớ vô dụng ki , hãy quăng nó r   hỗ tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải 
khó  ló  nghiến răng” (Mt 25, 28-30). 

Nén bạ  thời gi n là quãng thời gi n Chú  đặt để  ho mỗi ngƣời 
 húng t  sống ở trên đời. Ngƣời nào biết sinh lợi bằng những việ  làm 
phú  đứ  v  th  sẽ đƣợ  Ngài tƣởng thƣởng xứng đáng. Ngƣời nào vô 
dụng vô  ảm với đồng loại sẽ b  Ngài luận phạt đí h đáng.  ơn giản 
vậy thôi! Thiên Chú  tạo dựng nên những nén bạ  thời gi n và đặt để 
vào bàn t y tự quyết  ủ  mỗi ngƣời  húng t . Biết phát sinh thành 
những lợi í h phụng sự Thiên Chú  và phụ  vụ th  nhân h y không là 
tùy vào bàn t y tự quyết  ủ   húng t . 
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MỘT SỐ HIỂU LẦM VỀ KINH THÁNH 

Cho tới n y dƣờng nhƣ vẫn  ó 
nhiều ngƣời nghĩ rằng Kinh Thánh 
là sá h nói về giáo lý  ủ  đạo Ki-tô, 
thuần tuý là sá h tôn giáo,  h  
dùng  ho  á  tín đồ Ki-tô giáo mà 
thôi – mà tôn giáo lại là lĩnh vự  
nhạy  ảm, ở t  quen gọi là “thuố  

phiện  ủ  nhân dân”,  hớ  ó dại mà đụng  hạm tới – vì vậy  i 
không theo Ki-tô giáo thì  hẳng  ần và  hớ nên đọ  Kinh Thánh. 
Cuốn sá h gối đầu giƣờng  ủ  hơn một tỷ tín đồ và đƣợ   ả thế 
giới không ngừng xuất bản với số lƣợng nhiều nhất này  hƣ  từng 
thấy bán tại  á  hiệu sá h ở t . Báo in, báo điện tử ngại đăng  á  
bài viết liên qu n tới Kinh Thánh. 

Thự  r   á h hiểu nhƣ vậy là lệ h lạ  và bất lợi  ho mọi ngƣời 
trong việ  tìm hiểu văn hó  nhân loại và văn hó  phƣơng Tây nói 
 hung  ũng nhƣ văn hó  Ki-tô giáo nói riêng. 

Hiểu lầm nói trên  ó thể bắt nguồn từ bản thân tên “Kinh Thánh” 
đem lại ấn tƣợng “thần thánh”, thần bí.  ây là  ái tên không  hính 
xác, dễ gây hiểu nhầm. Thự  r  sá h này vốn dĩ  ó h i tên gố : 1) 
Tên tiếng Hy Lạp là Bibli , nghĩ  là “sá h”; 2) Tên tiếng L  Tinh 
là S riptur , nghĩ  là “trƣớ  tá ” “bài viết”, “bản thảo” – nói cách 
khá , nó hoàn toàn không  ó  hút nào ý nghĩ  thần thánh. Tiếng 
Anh đầu tiên gọi là Biblelh, về s u thống nhất gọi là The Bible, 
nghĩ  là sá h kinh điển. 

Tên s i là do t  dùng từ hoàn toàn theo Trung Quố . Ngày xƣ , 
khi d  h Cựu Ƣớ  toàn thƣ và Tân Ƣớ  toàn thƣ r   hữ Hán, ngƣời 
Trung Quố  gán  ho h i  uốn sá h này  ái tên “Thần thánh điển 
phạm” (Mẫu mự  thiêng liêng) và “Thiên kinh đ   nghĩ ” ( ạo 
nghĩ  muôn thủ ); về s u, khi in gộp Cựu Ƣớ  và Tân Ƣớ  thành 
một bộ sá h, ngƣời Trung Quố  ghép h i  hữ thứ h i lại thành 
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“Thánh Kinh”, nghe nặng tính thần thánh, khiến ngƣời t  dễ hiểu 
lầm sá h này  h  là sá h kinh điển  ủ  Ki-tô giáo. Quả thật,  ái tên 
đó khi d  h s ng tiếng Việt là Kinh Thánh đã nhuốm đậm màu sắ  
tôn giáo, thánh thần, trở nên x  lạ với  ộng đồng ngƣời không theo 
tôn giáo. 

 ây thật là một s i lầm l  h sử đáng tiế  nhƣng không thể sử  
đƣợ  vì đã quen dùng và  ảm thấy thiêng liêng. Vì thế rất ít ngƣời 
Việt N m thự  sự biết Kinh Thánh là gì, nội dung r  s o,  ó ý nghĩ  
thế nào đối với  húng t .  ây là một thiệt thòi lớn về tri thứ   ho 
mọi ngƣời, nhất là th nh thiếu niên. 

SƠ LƯỢC NỘI DUNG KINH THÁNH 

Kinh Thánh gồm h i phần: Cựu 
Ƣớ  (Old Testament) và Tân 
Ƣớ  (New Test ment), do hơn 40 
tá  giả viết trong suốt hơn 1.600 
năm từ thế kỷ 12 trƣớ  CN  ho tới 
thế kỷ 2 s u CN, là một tá  phẩm 
đồ sộ, bản tiếng Việt dày tới 1.400 
tr ng  hữ khổ nhỏ. 

Cựu Ƣớ  – Gi o ƣớ   ũ  ủ  ngƣời Hebrew (n y gọi là Do 
Thái) với Thƣợng  ế, là Kinh điển  ủ  ngƣời Hebrew, thự  tế là bộ 
sử  ủ  một dân tộ  dẫn đầu nền văn hoá nhân loại. Từ 5.000 năm 
trƣớ , ngƣời Hebrew đã sáng suốt  h  tin một đấng tối   o duy 
nhất họ gọi là Jehovah tứ  Thƣợng  ế (God), đƣợ  hiểu là một sứ  
mạnh siêu nhiên sáng tạo r  tất  ả (Tạo Hó , the Cre tor) – khái 
niệm ấy ngày n y t   hƣ  hiểu rõ song lại  hƣ  thể phủ nhận –  hứ 
không thờ một thần thánh nào  ó nguồn gố  từ ngƣời hoặ  vật. 

Cựu Ƣớ  gồm 39  uốn  hi  4 phần: sá h Luật pháp (5  uốn đầu 
 ủ  Moses); sá h L  h sử (12  uốn); sá h Tiên tri (16  uốn); sá h 
Văn thơ (6  uốn). Cựu Ƣớ  rất ít màu sắ  tôn giáo, nó  hứ  đựng 
vũ trụ qu n, nhân sinh qu n  ổ xƣ  nhất  ủ  nhân loại, là tài liệu 
vô  ùng quý giá rất đáng nghiên  ứu. Sá h Cựu Ƣớ  nguyên văn 
viết hầu hết bằng tiếng Hebrew và một phần bằng tiếng Ar m i  
(tiếng  ủ  ngƣời Ar m, tứ  Syri   ổ), do nhiều ngƣời viết suốt từ 
năm 1.200 đến năm 100 trƣớ  CN và đƣợ  truyền miệng từ rất lâu 
trƣớ  khi viết thành văn. Tuy  ổ xƣ  nhƣ thế nhƣng Cựu Ƣớ  là 
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một văn bản  ó thự  và tồn tại  ho tới ngày n y. Chứng  ớ là thời 
gian 1947–1956, ngƣời t  phát hiện trong  á  h ng động gần Biển 
Chết (De d Se , ở Isr el)  hứ  hơn 900 “sá h”  ó viết  hữ ( hữ 
Hebrew, Hy Lạp, Ar m i ) bằng dùi nung trên d   ừu, gọi là Sách 
Cuộn Biển Chết (De d Se  s rolls), đựng trong  á  bình gốm   o. 
Giám đ nh  ho thấy số sá h này đƣợ  làm vào khoảng từ năm 100 
trƣớ  CN tới 70 s u CN, là những bản s o  ổ xƣ  nhất  òn tồn tại 
 ủ  Cựu Ƣớ  (nội dung hoàn toàn nhƣ Kinh Cựu Ƣớ  hiện sử dụng) 
và một số kinh điển khá   ủ  ngƣời Hebrew. Phát hiện Sá h Cuộn 
Biển Chết  ó ý nghĩ   ự  kỳ qu n trọng. 

Tân Ƣớ  – Gi o ƣớ  mới  ủ   á  tín đồ Ki-tô giáo với Thƣợng  ế, 
nguyên văn viết bằng tiếng Hy Lạp, r  đời một thế kỷ s u khi xuất 
hiện đạo Ki-tô, tứ  rất muộn so với Cựu Ƣớ , và nặng mầu sắ  tôn 
giáo hơn; nó trình bày  uộ  đời và họ  thuyết  ủ  Chú  Jesus. Tân 
Ƣớ  gồm 27  uốn,  hi  3 phần: sá h Phú  Âm (5  uốn); sá h giáo 
lý (21  uốn); sá h Khải Huyền (1  uốn). Số tr ng  ủ  Tân Ƣớ   h  
bằng khoảng gần 1/3 Cựu Ƣớ . Cá  họ  giả  ho rằng Tân Ƣớ  đƣợ  
viết xong vào khoảng năm 382 s u CN. 

Kinh Thánh là một bộ sá h  ó tính tổng hợp, một bách khoa toàn 
thƣ rất hữu í h trong việ  nghiên  ứu nhân loại  ổ đại về  á  mặt 
l  h sử,  hính tr , quân sự, pháp luật, luân lý đạo đứ , kinh tế, kho  
họ  kỹ thuật, y họ , văn hoá… Chƣ  dân tộ  nào viết đƣợ  bộ sử 
 ủ  mình một  á h khái quát, hữu í h nhƣ Cựu Ƣớ . Bộ sử này 
không viết nhiều về đời sống, hành vi  ủ   á  vu   hú  (nhƣ Sử Ký 
 ủ  Tƣ Mã Thiên), nhƣng viết rất kỹ về quá trình di  huyển,  á  t i 
họ  dân tộ  ( hiến tr nh, đói kém…),  á  kinh nghiệm và đời sống 
 ủ  dân tộ  này, qu  đó đời s u  ó thể họ  đƣợ  nhiều điều bổ í h. 

Cựu Ƣớ  ghi lại đời sống mọi mặt  ủ  ngƣời Hebrew, từ việ  lớn 
 ủ  quố  gi , dân tộ   ho tới những  hi tiết rất nhỏ nhặt trong ăn 
ở, đối nhân xử thế, thậm  hí  ả trong sinh hoạt tình dụ , nhờ thế 
giúp hậu thế hiểu  hính xá ,  hi tiết về đời sống tinh thần vật  hất 
 ủ  họ  á h đây mấy nghìn năm. Một thí dụ: phƣơng pháp tránh 
th i phổ biến nhất,  ổ nhất xƣ  n y là xuất tinh ngoài âm đạo – 
phƣơng Tây gọi là Onanism – từ này  ó nguồn gố  trong Kinh 
Thánh,  hƣơng 38 Sáng Thế Ký (Genesis) “Giuđ  và  on dâu là 
T m ”. [*] 
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Chƣ  dân tộ  nào biên soạn và  òn lƣu giữ đƣợ  một tá  phẩm 
kinh điển  ó giá tr  nhƣ Kinh Thánh phần Cựu Ƣớ . Thí dụ “Kinh 
thánh”  ủ  văn minh Trung Ho  là sá h Luận Ngữ hoàn toàn không 
 ó đƣợ  tính tổng hợp nhƣ vậy,  hƣ  kể  òn r  đời s u 7 thế kỷ. 

Kinh Thánh còn là một tá  phẩm văn họ  đồ sộ, di sản quý báu 
 ủ  nhân loại. Trong Cựu Ƣớ   ó  á  tá  phẩm văn họ  trí tuệ, văn 
họ  tiên tri và văn họ  khải huyền, là những sáng tạo  ủ  ngƣời 
Hebrew. 

TÍNH CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KINH THÁNH 

Kinh Thánh  ó ý nghĩ  quyết đ nh đối với sự tồn tại  ủ  dân tộ  
Do Thái. Cựu Ƣớ  là kinh điển  ủ  đạo Do Thái, nhờ tôn giáo này 
mà ngƣời Do Thái dù h i nghìn năm mất tổ quố , sống lƣu vong 
phân tán ở khắp nơi trên thế giới, b  hắt hủi, xu  đuổi, thậm  hí 
hãm hại, tàn sát nhƣng vẫn giữ nguyên vẹn đƣợ  nòi giống, ngôn 
ngữ, truyền thống văn hó  và nhất là họ luôn dẫn đầu thế giới 
trong  á  hoạt động trí tuệ. Ngày ngày  ầu kinh, ôn lại l  h sử khốn 
khổ  ủ  dân tộ  mình, là  á h nhắ  nhở ngƣời Do Thái luôn nhớ 
quá khứ gi n n n  ủ  mình để  ố gắng vƣơn lên thoát khỏi ngh  h 
 ảnh. Dân tộ  nhỏ bé này  ó đóng góp  ho nhân loại nhiều hơn mọi 
dân tộ  khá . Một thí dụ: ngƣời Do Thái  h   hiếm 0,25% số dân 
thế giới nhƣng họ  hiếm 22% tổng số giải Nobel  á  loại đã tr o 
trong thời gi n 1901-2007; trong đó  ó 41% giải Kinh tế, 26% giải 
Vật lý, 19% giải Hó  họ , 28% giải Y họ , 13% giải Văn họ , 9% 
giải Hò  bình. 

 ối với loài ngƣời, tính  hất qu n trọng  ủ  Kinh Thánh không  h  
thể hiện ở  hỗ nó đƣợ  in đi in lại với số lƣợng nhiều nhất thế giới, 
mà  òn ở  hỗ đƣợ  ngƣời t  qu n tâm đọ  và trí h dẫn nhiều 
nhất – đây là tiêu  huẩn đ nh lƣợng đánh giá một tá  phẩm. Cho 
tới n y, Kinh Thánh đã lƣu truyền mấy nghìn năm  hƣ  b o giờ 
ngừng, đƣợ  d  h r  1.800 ngôn ngữ  ủ  khắp thế giới,  ó ảnh 
hƣởng tới hàng t  ngƣời kể  ả ngƣời không theo tôn giáo nào. 
Riêng nƣớ  Mỹ hàng năm in khoảng 9 triệu bản Kinh Thánh. Trung 
Quố  đã in hơn 40 triệu bản. 

Kinh Thánh là nguồn  ảm hứng và trí h dẫn  ủ  nhiều tá  phẩm 
văn họ  nghệ thuật, l  h sử, triết họ  v.v… trên toàn thế giới. Từ 
bứ  tranh Bữ  ăn tối  uối  ùng  ủ  Leon rd de Vin i, tập thơ Thần 
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khúc  ủ  D nte,  á  vở k  h  ủ  Sh kespe re (vở H mlet trí h dẫn 
Kinh Thánh nhiều nhất),  ho tới tiểu thuyết Sống lại  ủ  Tolstoy,… 
vô số tá  phẩm văn họ  nghệ thuật đều lấy nguồn từ Kinh Thánh. 
Cá  trƣớ  tá   ủ  K rl M rx và Engels trí h dẫn Kinh Thánh hơn 
300 lần, liên qu n tới hơn 80 nhân vật trong đó. Tại Trung Quố , 
Lỗ Tấn, Tào Ngu, Quá h Mạt Nhƣợ , M o Thuẫn… đều trí h dẫn 
Kinh Thánh. Ở Việt N m,  húng t  thƣờng xuyên kỷ niệm lễ Phụ  
sinh, Giáng sinh…, tiểu thuyết, sá h báo t  thƣờng nói A-đ m, Ê-
v , Chú ,… tất  ả đều  ó nguồn gố  từ Kinh Thánh. 

Bởi vậy nếu không hiểu Kinh Thánh thì sẽ rất khó tìm hiểu văn 
minh phƣơng Tây – nền móng  ủ  văn minh hiện đại,  ũng rất khó 
hiểu về dân tộ  Do Thái. Không đọ  Kinh Thánh thì tất nhiên sẽ dễ 
nói, viết s i về  á  điển tí h đó. Rõ ràng tất  ả mọi ngƣời, nhất là 
ngƣời làm  ông tá  văn hó  văn nghệ, giáo dụ , xã hội… đều nên 
đọ  Kinh Thánh. 

KINH THÁNH Ở VIỆT NAM 

Có lẽ vì nghĩ rằng Kinh Thánh là sá h riêng  ủ  Ki-tô giáo, tuyên 
truyền  ho tôn giáo, nên ở t  không thấy hiệu sá h nào  ó bán Kinh 
Thánh do nhà xuất bản  ủ  nhà nƣớ   hính thứ  phát hành rộng rãi 
nhƣ một tá  phẩm văn hó  bình thƣờng. 

Thự  r   á  giáo hữu ở t  đều  ó  uốn Kinh Thánh do Toà Tổng 
Giám mụ  Hà Nội kết hợp Nhà Xuất bản Hà Nội in và xuất bản với 
số lƣợng lớn nhƣng  h  phát hành nội bộ giáo hữu. Cuốn Kinh này 
 h  in Tân Ƣớ  nặng tính tôn giáo; Cựu Ƣớ  qu n trọng hơn thì lại 
không đƣợ  in, thật đáng tiế . Sá h khổ nhỏ  ỡ bàn t y in trên giấy 
tốt, bì  ni lông. Ngoài r   á  giáo hữu  òn  ó sá h “Kinh Thánh 
bằng hình” (phụ bản  ủ  báo “Công giáo và Dân tộ ” in tại TP Hồ 
Chí Minh năm 1991, lƣợng in 25.000  uốn); đáng tiế  là hệ thống 
phát hành  ủ  nhà nƣớ   ũng không phát hành  uốn này. 

Lùng cá  hiệu sá h  ũ, ngƣời viết bài này mu  đƣợ  một bản 
Kinh Thánh toàn tập tiếng Việt, dày 1.400 tr ng giấy mỏng, bì  giả 
d , do United Bible So ieties in tại Hàn Quố  năm 1995. Sá h dùng 
 á h hành văn và từ ngữ  ổ, khó hiểu; phần Tân Ƣớ  d  h khá  
nhiều so với bản in  ủ  Tò  Tổng Giám Mụ  Hà Nội. 
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Thiết nghĩ hệ thống xuất bản phát hành  ủ  nhà nƣớ  nên xuất 
bản phát hành Kinh Thánh nhƣ một tá  phẩm văn hoá nghệ thuật 
nhằm kh i thá  kho tàng văn hó  vô giá này  ủ  nhân loại. Nên 
đƣ  việ  họ  Kinh Thánh (nhất là Cựu Ƣớ ) vào  hƣơng trình giảng 
dạy phổ thông trung họ . Cũng nên biên soạn  á  sá h hƣớng dẫn 
tìm hiểu giá tr  văn hoá l  h sử, khảo  ổ…  ủ  Kinh Thánh. Việ  tìm 
hiểu Kinh Thánh sẽ giúp  húng t  hiểu đúng đắn, toàn diện về văn 
minh phƣơng Tây nói riêng và văn minh nhân loại nói  hung, giúp 
 húng t  hoà vào dòng  hảy  hung  ủ  văn minh toàn  ầu, đồng 
thời thể hiện  húng t  biết tôn trọng văn hoá tôn giáo – một thành 
phần rất qu n trọng  ủ  văn hoá thế giới. 

 ây là một việ   ần làm khi Việt N m đã gi  nhập WTO, hòa vào 
nh p sống  hung  ủ  toàn  ầu, trong đó  ó đời sống văn hó  – tâm 
linh. 

NGUYỄN HẢI HOÀNH (d  h giả và nhà nghiên  ứu tự do sống tại Hà Nội) 

----------------- 

 [*] Dân Hebrew  ó tụ   h  dâu gó   hồng mà  hƣ   ó  on thì đƣợ  quyền 
lấy một trong  á  em tr i  ủ   hồng. Giuđ  ( háu nội tộ  trƣởng Abr h m) 
bảo  on tr i thứ h i  ủ  mình là On n: Con hãy ngủ với  h  dâu  on (là 
T m ) để làm tròn bổn phận em  hồng – sinh ngƣời nối dõi  ho  nh  on 
( nh  ủ  On n là Êrơ do độ  á  đã b  Thƣợng  ế Jehov h giết). On n biết 
đứ   on nối dõi ấy sẽ không thuộ  về mình nên khi “ngủ” với T m  đã  ố ý 
làm rơi tinh d  h r  ngoài. Thƣợng  ế  oi việ  đó là tội á  nên đã giết On n 
(tr ng 45 Kinh Thánh, United Bible So ieties, bản tiếng Việt 1995, ở đây  ó 
sử  lại văn  ho dễ hiểu). Từ On nism bắt nguồn từ On n – tên ngƣời  ó sáng 
kiến dùng  á h tránh th i ấy. 

 [Nguồn: NghienCuuQuo Te.org] 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHAN ICÔ 

 

THÁNG TÁM 

    in Ơn c o t àn  p ần Họ  Sĩ 

   Để t àn  p ần  ọ  sĩ tron  t ời đại c  n  t , n ờ tài 
khéo củ   ọ, c  t ể  i p c o mọi n  ời k ám p á t ấy vẻ 
đẹp củ  t iên n iên tạo vật. 



L n  C    T   n    t – 07/2017 

                                             56                                                                                                                                                  

GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

 

 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

(Tiếp theo) 

 

Vì s o p ải tái p  c âm       y tân p  c âm    ? 

• Khi kêu gọi phú  âm hó , h y tái phú  âm hó , điều này  ó 
nghĩ  là trong thự  tế đã  ó thời gi n ngƣời Kitô không sống Phú  
Âm h y lơ là, x o nhãng trong việ  sống Phú  Âm.  úng vậy, trong 
l  h sử Giáo hội Công giáo, đặ  biệt vào thời Trung  ổ, Kinh Thánh 
đã b  quên lãng ng y  ả trong  á  thành phần lãnh đạo  ủ  Giáo 
hội. Cái quá khứ đó đã để lại một ảnh hƣởng tiêu  ự  trong tín hữu 
Công giáo mãi  ho đến ngày n y. 

• Nếu nhƣ đối với ngƣời Hồi giáo, việ  họ  Kinh Kor n là điều bắt 
buộ  từ nhỏ, đối với  nh em Tin Lành, họ  ũng đƣợ  dạy họ  Kinh 
Thánh từ nhỏ,  òn đối với ngƣời Công giáo thì s o? 

• Kinh Thánh là một  uốn sá h nằm trong thƣ viện  ổ kính, phủ 
bụi, dành  ho linh mụ  tu sĩ,  h  họ  hiếm th m khảo khi  ần, hoặ  
may thay, ch  đƣợ  biết đến qu  thánh lễ Chú  nhật h y ngày 
thƣờng. Tuy giờ đây việ  họ  Kinh Thánh, đọ  Kinh Thánh đƣợ  lƣu 
ý hơn nhƣng trong thự  tế hiếm hoi và vẫn  òn mang tính phong 
trào. Ngoài r   on ngƣời sống đầu đội trời,  hân đạp đất, trời thì 
x , nhƣng đất lại quá gần, tạo nên  hính  on ngƣời mình. Bởi thế 
 on ngƣời ít nhiều đều b  b  lây nhiễm bởi môi trƣờng mà mình 
sống nơi mình hít thở mỗi ngày không khí độ  hại ô nhiễm mà  òn 
bởi hơi hƣớng  ủ  nền văn minh sự  hết theo ngôn ngữ  ủ  Thánh 
Giáo hoàng Gio n Ph olô II,  ấng mà từ năm 1978 đã kêu gọi việ  
Tân (Tái) phú  âm hó . Chính vì thế đến n y, rất nhiều lần lời kêu 
gọi ấy đƣợ  lặp đi lặp lại. 

• Do đâu mà lời kêu gọi phú  âm hó  vẫn  hƣ  thự  sự m ng lại 
kết quả mong muốn? Vì rất nhiều lý do. Trƣớ  tiên vì bản thân 
những ngƣời thự  hiện sứ mạng phú  âm hó   hƣ  thự  sự sống 
Phú  Âm, h y  hƣ   ảm thấy đƣợ  niềm vui thự  sự  ủ  việ  sống 
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Phú  Âm mà  ó khi  h  thự  hiện nhƣ một việ  phải làm, nhƣ một 
nhiệm vụ phải thi hành mà thôi. 

• Làm s o  ó thể thự  hiện sứ mạng phú  âm hó , h y Tân phú  
âm hó  khi bản thân t  không biết, không sống Phú  Âm, không 
 ảm thấy Phú  Âm thự  sự là lời m ng lại hạnh phú   ho  hính bản 
thân mình, không  ảm thấy Tin Mừng mà mình r o giảng là Tin 
m ng đến niềm vui đí h thự   ho  uộ  đời mình. 

• Thật nguy hiểm biết b o nếu những đấng bậ  quen làm thầy 
giảng, mắ  bệnh nghề nghiệp  h   hú tâm s o giảng  ho h y,  ho 
trung thành với những đòi hỏi  ủ  Phú  Âm nhƣng lại lơ là h y 
quên bẵng việ  sống điều mình giảng. Chính vì kinh nghiệm hiện 
sinh đáng buồn này mà trong lời huấn từ  ủ  v  giám mụ   hủ 
phong đối với  á  tân  hứ  đều lặp lại  ông thứ  này: Con hãy tin 
điều mình đọ , dạy điều mình tin, sống điều mình dạy. 

• Chính vì thế  ó gì lạ đâu khi ngƣời Công giáo vẫn đi lễ đƣợ  
nghe  á  linh mụ  giảng hằng tuần, thậm  hí hằng ngày  hƣ  nói là 
 òn th m gi  những khó  họ  Kinh thánh, h y Giáo lý từ b o nhiêu 
năm rồi vậy mà thử hỏi đƣợ  b o nhiêu ngƣời  ảm nhận đƣợ  niềm 
vui  ủ  ơn giải thoát và  ứu độ mà  ứ  Giêsu m ng đến và trở nên 
nhân  hứng  ho Tin Mừng? 

Hay: 

Linh mụ  giảng lễ hằng ngày, 

Giáo dân  ó mặt ngày ngày lắng nghe. 

Mọi ngƣời đều thấy yên tâm, 

Ít nhiều thỏ  mãn lƣơng tâm  ủ  mình. 

Còn Lời Chú  nói mặ  Ngƣời, 

Giảng nghe, nghe giảng  hẳng hề đổi th y. 

• Dụ ngôn ngƣời gieo giống mà Phú  Âm nhất lãm  ho t  thấy 
một thự  tế đáng buồn:  

Hạt rơi vào chốn vệ đƣờng,  

Chim trời b y xuống ăn  òn gì đâu.  

Hạt rơi xuống đất không sâu,  

Vì do đất ít, mọ  ng y lên liền.  
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Nhƣng vì đất sỏi khô  ằn,  

Nên khi nắng bố  nó liền héo ng y. 

Rễ  ụt nên b   ằn khô,  

Không sao sống nổi,  hết ng y tứ  thời.  

Còn hạt rơi vào bụi g i  

B  g i bóp nghẹt sống đâu đƣợ  nào (Mc 4, 4-7). 

• Biết b o nhiêu hạt giống Lời Chú  b   him trời ăn hết (nghe qu  
lo   hiếu lệ, t i này qu  t i khá ), biết b o nhiêu hạt giống rơi vào 
đá sỏi (nghe  ho h y,  ho đã thôi nhƣng không thự  hành), biết 
b o nhiêu hạt giống rơi vào bụi g i (nghe nhiều nhƣng  hẳng thấm 
đƣợ  b o nhiêu vì  huộng tiền tài, d nh vọng, thú vui trần thế 
hơn...). 

• Kế đến, trong quá khứ, việ  phú  âm hó  là một sứ mạng 
dƣờng nhƣ đƣợ  hiểu  h  dành  ho hàng giáo sĩ, tu sĩ  hứ không 
đƣợ   oi là sứ mạng  ủ  giáo dân. Vì thế việ  này không  ó kết quả 
b o nhiêu vì Phú  Âm không thể thâm nhập vào môi trƣờng xã hội. 

• Việ  độ  quyền diễn giải Lời Chú  và thái độ nghi ngờ  ủ   hủ 
 hăn Giáo hội  ông giáo về khả năng tiếp nhận Kinh Thánh  ủ  
giáo dân trong một thời gi n quá dài đã tạo nên một hậu quả vô 
 ùng đáng tiế  đối với thái độ tiếp  ận  ủ  giáo dân đối với Kinh 
Thánh: không qu n tâm, thụ động, e dè vì nghĩ rằng không phải là 
việ   ủ  mình, mình không  ó quyền, không  ó đủ khả năng tiếp 
 ận với Lời Chú  để từ đó hài lòng với việ  lắng nghe thụ động qu  
lo  trong thánh lễ  hủ yếu vào ngày  hủ nhật qu   á  bài đọ  và 
bài giảng  ủ   hủ tế mà thôi. 

• Bởi nếu những  hứng từ  ủ  những linh mụ , tu sĩ thánh thiện, 
nếu  ó lôi  uốn làm  ho ngƣời t   ũng nghe  ho là h y thôi nhƣng 
không noi theo vì ngƣời đời đâu xem họ là ngƣời phàm, mà là thầy 
tu, là thánh sẵn rồi nên mới làm đƣợ ,  òn giáo dân  ũng ngƣời 
phàm mắt th t nhƣ  i, nếu thự  sự trở thành thánh thì mới  ó thể 
làm  hứng tá sống động và hữu hiệu đƣợ . 

• Ngoài r , những ngƣời thự  hiện sứ mạng này  hƣ  đƣợ  đào 
tạo đầy đủ đúng nghĩ  để  ó một ngôn ngữ, một  ung  á h, 
phƣơng pháp, phƣơng thế phù hợp để làm  ho  á  giá tr  Phú  Âm 



 L n  C    T   n    t – 07/2017 

59                                                 

 ó thể đƣợ  đón nhận một  á h hữu hiệu bởi môi trƣờng,  hƣ  nói 
đôi khi  òn tỏ những thái độ áp đặt, thiếu hiểu biết, thiếu khôn 
ngoan,  òn tạo nên những thành kiến xấu đối với môi trƣờng mà 
mình tiếp xú . 

• Và hơn nữ  do sự phản kháng thờ ơ  ủ  ngƣời tiếp nhận vì bản 
thân họ không  ó phƣơng hƣớng, b  đánh trôi dạt theo mọi tƣ 
tƣởng s i lạ , phù phiếm và thái độ  huộng dễ dãi và vì sự l n tràn 
bầu khí ô nhiểm  ủ  nền văn minh sự  hết thể hiện qu  việ   hối 
bỏ Thiên Chú ,  hủ nghĩ   á nhân,  hủ nghĩ  duy vật,  hủ nghĩ  
hƣởng thụ, trào lƣu tụ  hó ,  hủ nghĩ  tƣơng đối hó ,  hủ nghĩ  
thự  dụng, 

• Vả  hăng, ngƣời t   hƣ  ý thứ  và nhận rằng  

Nƣớ  Trời  ũng giống  huyện s u, 

Giống một kho báu  hôn sâu trong vƣờn.  

Có ngƣời tìm thấy vội vàng 

M u m u  hôn lại tứ  thì liền ng y.  

Bán nhà  ử  ruộng mình đi 

 ể mu  thử  đất liền ng y tứ  thì. 

hoặ  

Nƣớ  Trời  ũng giống  huyện này,  

Một thƣơng gi  nọ đi lùng ngọ   hâu,  

Tìm đƣợ  ngọ  quý trân  hâu.  

Anh liền bán hết mu  ng y tứ  thì (Mt 13, 44-46). 

• Tiế  th y, kho tàng vẫn mãi b   hôn giấu,  hƣ  đƣợ  tìm kiếm 
khám phá, thì làm s o nói đến  huyện kh i thá . Viên ngọ  vẫn mãi 
 òn đâu đó, thậm  h  nằm trong gó  xó nào đó  hƣ  đƣợ  phát 
hiện. Bởi ngƣời t  mải mê  hạy theo những h m mê  ủ  thế gi n, 
 hẳng  ần phải bỏ  ông,  ất  ông lên đƣờng tìm kiếm mà  ó đầy 
rẫy trƣớ  mắt, sẵn sàng phụ  vụ mọi nơi mọi lú . Ngƣời t   ó đủ 
thứ lý do để từ  hối không th m dự bàn tiệ  Lời Chú . 

(Còn tiếp) 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

 
 
K i đề cập về các sự kiện Đức Mẹ  iện r , Giáo Hội Côn  

Giáo luôn c  các  tiếp cận k ôn n o n, tập trun  n iều vào 
t ôn  điệp   n là vào p ép lạ. Các  iện t ợng siêu nhiên, 
c ẳn   ạn n   p ép lạ về Mặt trời ở F tim  (Bồ Đào N  ) 
đ ợc n ắc đến các  đây  ần 100 năm, k ôn  p ải là yếu tố 
c ín  để côn  n ận một cuộc  iện r  là xứn  đán  với đức 
tin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong trƣờng hợp đặ  biệt đó, Giám mụ   ủ  Giáo phận Leiria 
(nơi F tim  thuộ  quyền)  ho rằng  á   uộ  hiện r  –  hứ không 
phải là  huyện kỳ lạ về Mặt trời – thì xứng đáng với đứ  tin. Quyết 
đ nh  ủ  ngài đƣợ  đƣ  r  vào năm 1930, nghĩ  là hơn một thập kỷ 
s u khi  ứ  Mẹ M ri  đã hiện r  với Lu i  dos S ntos và h i ngƣời 
em họ là J  int  và Fr n is o M rto. Trên thế giới  ó hơn 1.500 th  
kiến về  ứ  Mẹ M ri  đã đƣợ  trình báo, nhƣng trong thế kỷ vừ  
qu ,  h   ó  hƣ  tới 20 trƣờng hợp đƣợ  Giáo Hội  ông nhận là 
xứng đáng với đứ  tin. Hồi năm 1978,  ứ  Giáo Hoàng Ph olô  ệ 
Lụ  đã b n hành "Cá  tiêu  huẩn  ủ  V ti  n về  á h thứ  xử lý 



 L n  C    T   n    t – 07/2017 

61                                                 

trong quá trình phân đ nh những  uộ  hiện r  hoặ  mặ  khải giả 
đ nh”. 

Cũng giống nhƣ trƣờng hợp ở F tim , trá h nhiệm xá  minh một 
 uộ  hiện r  thuộ  về v  giám mụ  đ   phƣơng, theo  á  tiêu  huẩn 
do Bộ Giáo Lý  ứ  Tin biên soạn. Tiến trình này không b o giờ là 
gọn lẹ, một số trƣờng hợp phải mất hàng trăm năm. Cần phải điều 
tr  những th  nhân và  hứng nhân, s u đó nghiên  ứu những kết 
quả  ủ   uộ  hiện r ,  hẳng hạn nhƣ  á  th y đổi, phép lạ và sự 
 hữ  lành.  

Theo tiêu  huẩn nói trên, v  giám mụ  đ   phƣơng phải thành lập 
một ủy b n  huyên môn, b o gồm  á  nhà thần họ , giáo luật, tâm 
lý họ  và bá  sĩ để giúp ngài xá  đ nh rằng th  nhân đó khỏe mạnh 
và đứng đắn về suy tƣ, luân lý và tinh thần; đồng thời xem xét  á  
thông điệp và lời kh i  ủ  đƣơng sự  ó trái ngh  h với thần họ  và 
giáo lý h y không. V  giám mụ  đ   phƣơng  ó thể đƣ  r  một 
trong b  kết luận:  

Một là ngài xá  minh  uộ  hiện r  này là đúng và xứng đáng với 
đứ  tin;  

Hai là ngài  ho rằng sự việ  này là giả tạo, điều này sẽ để ngỏ 
khả năng kháng ngh ;  

B  là ngài  ó thể nói rằng vào thời điểm này ngài không biết và 
 ần đƣợ  giúp đỡ thêm. Trong trƣờng hợp  uối  ùng,  uộ  điều tr  
sẽ đƣợ  đƣ  đến Hội đồng Giám mụ   ủ  quố  gi . Nếu Hội đồng 
vẫn không thể đi đến kết luận, vấn đề sẽ đƣợ  đệ trình lên  ứ  
Giáo Hoàng, và ngài sẽ ủy thá   ho Bộ Giáo lý  ứ  tin đảm trá h và 
đƣ  r  lời khuyên hoặ   h  đ nh những ngƣời khá  đi điều tr . Dù 
vậy, Giáo Hội Công Giáo không đòi hỏi tín hữu phải tin vào những 
 uộ  hiện r , ng y  ả khi nó đƣợ  Giáo Hội  ông nhận.  

 ứ  nguyên Giáo Hoàng Bênêđi tô XVI nói trong Tông Huấn Lời 
Chú  (Verbum Domini) năm 2010 rằng: Khi Giáo Hội  ông nhận 
một mặ  khải  á nhân, về bản  hất, đó  h  là  á h mà Giáo Hội nói 
rằng nó không trái ngh  h với đứ  tin và luân lý, đƣợ  hợp pháp để 
 ông kh i sứ điệp, và “ á  tín hữu tự thẩm đ nh tin tƣởng một  á h 

thận trọng” (C tholi Her ld). 

C ân P   n  – Vietcatholic 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 

 
 

 

T eo n  iên cứu củ  Trun  tâm kiểm soát và n ăn n ừ  
Dịc  bện  - CDC Ho  Kỳ  ớc tín ,   n 90% các c  đột quỵ 
đều diễn r  n oài bện  viện. N  iên cứu này đã kết luận 6 
dấu  iệu tiền cản  báo n uy c  đột quỵ sẽ xảy r  tron  
v n  1 tuần. Hiện c  05 n uyên n ân c ín   ây đột quỵ: 
T ừ  cân béo p ì, tiểu đ ờn , c ế độ ăn uốn  k ôn  làn  
mạn , lạm dụn  r ợu bi , t uốc lá, l ời  oạt độn  t ể c ất. 

Cũng theo nghiên  ứu khảo sát với 
hầu hết  á  bệnh nhân b  đột quỵ hoặ  
t i biến mạ h máu não.  ây là những 
thông tin  ự  kỳ quý giá,  ần  hi  sẻ 
 ho mọi ngƣời th m khảo để tránh đƣợ  
nhiều rủi ro đáng tiế . 

1. ĐAU TỨC NGỰC 

Nó xuất hiện với nhiều hình thứ , đ  
số ngƣời  ảm thấy ngự  nhƣ b  đè nặng, rát nóng, đ u buốt. Xảy r  
bất kỳ lú  nào, kể  ả không vận động và vận động. Có đến 70% số 
ngƣời b  t i biến s u đột quỵ khẳng đ nh rằng, họ b  đ u tứ  ngự . 
Do vậy tốt nhất, bạn nên đến khám bá  sỹ, nếu gặp phải bất  ứ 
tình huống nhƣ vậy xảy r . Còn đối với nữ,  ó thể không gặp 
trƣờng hợp đ u ngự , nhƣng vẫn  ó nguy  ơ đột quỵ. 

2. THỞ KHÓ 

Bạn nên  hú ý vài trƣờng hợp  ảm thấy khó thở, hoặ  thở b  đứt 
quãng.  ó là dấu hiệu rất nguy hiểm, tim và phổi luôn kết hợp rất 
nh p nhàng, nếu tim yếu,  hắ   hắn phổi không nhận đủ oxy.  iều 
đó gây khó thở,  ần đi khám ng y nếu  ó thể. 

3.  LUÔN CẢM THẤY MỆT MỎI 

Tự nhiên bạn  ảm thấy rất mệt mỏi không rõ nguyên nhân, nó 
 ũng là dấu hiệu lớn  ủ  bệnh đột quỵ. Tim phải làm việ  vất và 
hơn, trong khi  á  động mạnh bắt đầu đóng lại, điều đó khiến  ho 
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bạn  h   ần vận động ít  ũng thấy khá mệt. Do đó bạn luôn  ảm 
thấy  ần ngủ nhiều hơn ở mọi lú  mọi nơi,  ho dù b n đêm h y b n 
ngày. Do vậy  á  nhân viên làm những  ông việ  thiếu oxy nhƣ 
nhân viên rút hầm  ầu h y làm việ  hầm lò, nặng nhọ   ần lƣu ý 
hiện tƣợng này, không nên làm việ  gắng sứ   ả ngày lẫn đêm. 

4. LUÔN CÓ CẢM GIÁC BUỒN NGỦ  

 ến một thời gi n nào đó, bạn luôn muốn ngủ,  ho dù đã ngủ rất 
nhiều. Bạn  ần đi khám ng y, trƣớ  khi quá muộn. Khi đó tim gặp 
khó khăn khi bơm máu  ho toàn bộ  ơ thể,  á  tĩnh mạ h sƣng lên, 
dẫn đến phình giãn.  ặ  biệt là ở bàn  hân, mắt  á  hân, vì đây là 
những nơi x  tim nhất. Bạn sẽ nhìn trự  qu n thấy hiện tƣợng x nh 
tím ngoại vi ở t y  hân và môi.  ó là lú  bạn  ần đi khám sứ  khoẻ. 

5. BỊ CẢM LẠNH KHÔNG DỨT 

Liên tụ  b   ảm lạnh trong khoảng thời gi n dài, đồng nghĩ  với 
dấu hiệu b  bệnh tim. Khi tim hoạt động yếu đi,  hắ   hắn máu  ó 
thể rò r  ngƣợ  vào phổi. Do vậy  ần qu n sát khi ho, xem  ó đờm 
hơi hồng nhạt không. Nếu  ó, khả năng máu  ó dấu hiệu tràn vào 
phổi. 

6. BẤT NGỜ CHÓNG MẶT 

Hệ thống tuần hoàn sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu tim quá yếu. Bộ 
não không nhận đủ oxy  ần thiết.  iều đó sẽ làm bạn luôn  ảm 
thấy  hóng mặt, thậm  hí đ u đầu. Do đó bạn  ần  hú ý, và đi 
 hẩn đoán bệnh ng y khi  ó biểu hiện trên thƣờng xuyên. Nó  ó 
thể giúp bạn  ứu  hính bản thân mình trƣớ  khi sự việ  xảy r  quá 
muộn. Cá  nhân viên thông  ống nghẹt và nạo vét hố g   ũng 
không nên thi  ông giữ  trƣ  nắng. Dễ xảy r   á  hiện tƣợng nguy 
hiểm. 

 ây đều là biểu hiện rõ nét nhất trƣớ  1 tuần khi  ơn đột quỵ xảy 
r . Bạn và ngƣời thân  ần nhận biết, để tự  hăm só  sứ  khoẻ 
đƣợ  tốt nhất. Vì nếu phát hiện sớm, không  h  tránh đƣợ  nguy  ơ 
tử vong, mà  òn phòng những bệnh do t i biến m ng lại, nhƣ liệt 
ngƣời, não... 

Nguồn: Trung tâm CDC Ho  kỳ 
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