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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 

LM Ernest N uyễn Văn H ởn  

(Tiếp theo) 

 

 Cuộ  sống khiêm nhƣờng là  uộ  sống vâng lời. Khi vâng lời, 
ngƣời ấy  oi ý  ủ  mình là thấp kém, thu  x  ý  ủ  Chú , ý  ủ  
mình nằm dƣới ý  ủ  bề trên,  ủ   ộng đoàn.  ôi khi mình đƣợ  
mời làm việ  này, s u đó ngƣời t  mời làm việ  khá , điều đó làm 

cho mình giận lên và nói: “Tại 
s o không để tôi làm tiếp? Tôi 
có lỗi gì mà không  ho tôi làm 
tiếp? Cho nghỉ việ  vậy là làm 
mất mặt tôi… Tr nh đấu 
(dùng mọi phƣơng tiện) để 
giữ  hứ  h y lên  hứ   ũng là 
hình thứ  thiếu khiêm nhƣờng.  

Vì thế tập đức khiêm 
n  ờn  tr ớc tiên là tập 

vân  lời: tôi đƣợ  đặt ở  hỗ nào tôi  ố gắng làm  ho tốt ở  hỗ đó. 
Nhƣ thế vừ  vâng lời vừ   hứng tỏ khả năng  ủ  tôi. 

Trong lị h sử Giáo hội,  ó một số nhà thần họ  đƣ  r  những tƣ 
tƣởng rất mới, nhƣng tƣ tƣởng này đƣợ  đƣ  ở thời gi n  hƣ  thí h 
hợp, gây xáo trộn  ộng đoàn Giáo hội. Kết quả là Giáo hội bảo 
thinh lặng không đƣợ  viết sá h, không đƣợ  giảng nữ , dù tƣ 
tƣởng  ủ  ngài đúng và h y.  ây là một sự thử thá h lớn đối với 
nhà thần họ  ấy nhƣng nhiều nhà thần họ  vâng lời. Kết quả là về 
s u giáo hội  hấp nhận tƣ tƣởng đó,  ông đồng lấy tƣ tƣởng  ủ  
ngài đƣ  vào Công  ồng. Chúng t  thấy Giáo hội  ần  ó thời gi n 
để  huẩn bị đón nhận ơn Chú . Thái độ vâng lời  ũng  hứng tỏ 
ngƣời ấy làm việ  dƣới sự hƣớng dẫn  ủ  Chú  Thánh Thần, hiểu 
đƣợ  ý Chú  và nhƣ thế làm tăng giá trị  ho những gì ngƣời ấy nói, 
viết và làm.  

Lối sống vâng lời khi  hu toàn những việ  mà ngƣời t   oi là 
nhỏ bé, là không qu n trọng  hứng tỏ ngƣời ấy biết tự hủy, biết 
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theo gƣơng Chú  Giêsu, biết làm tốt những việ  mà ngƣời t   oi là 
nhỏ,… ngƣời ấy xứng đáng đƣợ  gi o  ho những việ  lớn. 

Làm tốt  ông việ   ủ  Chú   ó nghĩ  là gì? 
Làm tốt là đ   n  ời t  trở về với C   . Bận tâm  ủ  

ngƣời làm việ   ho Chú  là số ngƣời trở lại với Chú , theo lời dạy 
 ủ  Chú , sống đời sống theo Chú  Giêsu, nhất là vá  thánh giá 
theo Chú . Trở về với Chú  không phải  hỉ đếm số ngƣời đƣợ  Rử  
tội, số ngƣời th m dự nghi thứ  Phụng vụ đông đảo. Trở về với 
Chú  là  on tim th y đổi, đời sống th y đổi, th y đổi khuôn theo 
con tim và đời sống  ủ   ứ  Kitô.  

Nếu  húng t  nhận đƣợ  ơn rồi theo Chú  một thời gi n thì 
không hẳn đó là  uộ  đời theo Chú . Nếu  húng t  theo Chú  vì 
một ngƣời nào đó, khi ngƣời ấy  hết h y đi x ,  húng t  bỏ Chú  
thì không hẳn là theo Chú  (theo ngƣời đó thì đúng hơn). Nguy  ơ 
là ở  hỗ tƣởng mình theo Chú  nhƣng thự  sự là theo ngƣời và 
 húng t  lƣu ý rằng ơn  ứu rỗi không đến từ bất  ứ ngƣời nào mà 
đến từ việ   húng t  gắn bó với  hính  ứ  Kitô.  

Chính vì thế  húng t   ần qu n sát kỹ  á  mụ  tử, những ngƣời 
hƣớng dẫn  húng t . Nếu những ngƣời ấy lôi kéo ngƣời t  về mình, 
nếu ngƣời ấy tìm  á h làm  ho ngƣời t  tôn trọng mình thì ngƣời ấy 
đã không sống khiêm nhƣờng, không sống đúng v i trò mụ  tử… 
Mụ  tử phải là ngƣời đƣ  ngƣời t  tới Chú  và biết lẳng lặng rút lui, 
nhìn ngƣời t  đến với Chú : đó là đời sống k iêm tốn, đời sống 
 ủ  một mụ  tử  hân thật, hƣớng dẫn ngƣời khá  đến vị Mụ  tử 
 hân thật, duy nhất là  ứ  Kitô. Chính vị Mụ  tử này mới b n  ho 
 húng t  sự sống đời đời. 

Vì thế khi đƣ  một ngƣời nào đó trở lại đạo,  húng t  đừng bắt 
ngƣời đó phụ thuộ  h y lệ thuộ  mình. Trái lại khi đƣ  ngƣời t  đến 
với Chú ,  húng t  vui mừng vì ngƣời khá  trung thành yêu mến 
Chú , sống đời kitô hữu linh mụ  h y giáo dân tốt lành.  

 ó là  uộ  sống k iêm tốn n   T án  Gio n: “N ài p ải 
lớn lên c n tôi p ải n ỏ đi”. Khiêm tốn là mình không g nh tị với 
 i  ả, không đè ngƣời làm hiệu quả hơn mình, nếu ngƣời t  làm 
hiệu quả hơn mình thì  ảm thấy mừng vì họ làm  ho ngƣời t  đến 
với Chú . 

( òn tiếp) 
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CHÖA NHẬT  VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

LỄ CHÖA HIỂN DUNG 
  
HÀNH TRÌNH VÀ PHIÊU LƯU 

Muốn đi theo 
tiếng Chú  gọi, 
Abr h m đã phải 
bỏ quê hƣơng và 
những ngƣời thân. 
Muốn đi theo Chú , 
 á  môn đệ phải 
"từ bỏ mình và vá  
thập giá hàng 
ngày".  ể đi lo n 
báo Tin Mừng,  á  
tông đồ phải  hịu 
biết b o gi n khổ. 

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

Thông thƣờng, ngƣời khôn 
ngo n không nên phiêu lƣu, thà 

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

 ũng  hỉ vì Ngài muốn đƣ   húng 
t  trở về hạnh phú  thuở b n đầu 
mà thôi. Thự  r  phiêu lƣu theo 
Chú  không phải là phiêu lƣu,  hỉ 
 ần  ó đứ  tin vào lòng trung tín 
 ủ  Chú  là  ó bảo đảm. 
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Rất nhiều ngƣời đã dám phiêu 
lƣu nhƣ vậy: Abr h m (2 lần: bỏ 
quê hƣơng, giết  on một),  ứ  
M ri  (khi thƣ  vâng với Thiên 
thần),  á  môn đệ (lập tứ  bỏ 
thuyền, bỏ lƣới và gi  đình để 
theo  ứ  Giêsu) 

CUỘC BIẾN HÌNH VÀ CUỘC 
HẤP HỐI CỦA CHÖA 

Linh mụ  M rk Link (trong 
quyển Sund y homilies, Ye r A) 
đã so sánh việ   ứ  Giêsu biến 
hình và việ  Ngài hấp hối: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lạy Thiên Chú , khi  on gặp 
những lú  suy sụp, xin  ũng  ho 
 on biết làm nhƣ  ứ  Giêsu xƣ : 
 on  ũng hƣớng về Chú  để  ầu 
nguyện. Và khi đó  on  ũng đƣợ  
bàn t y Chú   n ủi, nâng đỡ và 
xo  dịu  on. Amen. 
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CHÖA NHẬT  I  THƯỜNG NIÊN, NĂM A 
 

SỢ VÀ TIN:  

    Tâm trạng và 
 ảm xú   ủ  Phêrô 
trong bài Tin Mừng 
này  ho t  thấy liên 

hệ giữ  Sợ và Tin: 

    - B n đầu khi 
thuyền gặp bão và 
không  ó  ứ  
Giêsu trong thuyền 
thì Phêrô và tất  ả 
 á  môn đệ khá  

đều sợ. 

    -  ến khi nhận 
ra cái bóng kia 
đ ng đi trên mặt 
nƣớ  là  ứ  Giêsu 
thì Phêrô tin, dám xin Thầy  ho 
mình  ũng bƣớ  trên mặt nƣớ  

đƣợ  nhƣ Thầy. 

    - Nhƣng khi thấy sóng to gió 
lớn, đứ  tin  ủ  ông suy giảm, 

ông liền sợ và bắt đầu  hìm. 

    - Lú  đó ông nhớ tới Chú , 
giụ  lòng tin lại và kêu xin "Lạy 
Thầy, xin  ứu  on".  ứ  Giêsu 
đƣ  t y nắm lấy ông. Ông 

không  òn sợ nữ . 

    - Cuối  ùng khi Thầy trò đã ở 
trên thuyền, Phêrô và  á  môn 
đệ không sợ nữ , họ tuyên 
xƣng đứ  tin "Thật, Thầy là Con 

Thiên Chúa". 

    Bài họ  ở đây là: 
C  n  t  sợ k i 
chúng ta không tin 
  y k i đức tin yếu 
kém; n  n  k i tin 
t ì k ôn  c n sợ 

nữ . 

NHỮNG NGƯỜI ĐI 

TRÊN MẶT NƯỚC:  

     ứ  tin không bảo 
đảm  ho ngƣời tin 
khỏi gặp sóng gió, 
nhƣng thêm sứ   ho 
ngƣời ấy  ó thể bƣớ  
đi trên mặt nƣớ  giữ  
sóng gió tơi bời. Hiểu 
nhƣ thế thì không 

phải  hỉ một mình Phêrô, mà 
 òn rất nhiều ngƣời  ó thể đi 

trên mặt nƣớ : 

    - A là một sinh viên sống x  
gi  đình và ở nhà trọ. Sáng 
Chú  nhật, trời lạnh,  hăn ấm. A 
không muốn ngồi dậy đi lễ. Vả 
lại  nh  ũng ngại bị những bè 
bạn ngoại đạo thấy  nh đi lễ và 
 hê  ƣời  nh  òn mê tín dị 
đo n. S u vài phút dằng  o, A 
 ƣơng quyết tung  hăn ngồi lên 
 huẩn bị đi lễ. Nghĩ  là A bắt 
đầu bƣớ  đi trên mặt nƣớ , bất 
 hấp sóng gió  ủ   ơn mê ngủ 

và sự dị nghị  ủ  bạn bè. 
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    - B là một  ảnh sát. Một tên 
bán m  túy hứ   ho  nh một số 
tiền lớn,  hỉ  ần  nh làm ngơ 
 ho việ  làm  ủ  hắn; nếu 
không hắn sẽ s i đồng bọn đến 
tính sổ với  nh. Nhƣng  nh 
 ƣơng quyết  hối từ. B  ũng 
đ ng đi trên mặt nƣớ , đi ngƣợ  
với sứ  quyến rũ  ủ  đồng tiền 

và sóng gió  ủ  đe dọ . 

    Chúng t   òn  ó thể nghĩ r  
thêm rất nhiều thí dụ khá , 
trong đó  ó thí dụ hợp với hoàn 
 ảnh  ủ   hính mình. Quả thật, 
nếu  ó đứ  tin sống động,  i 
 ũng  ó thể bƣớ  đi trên mặt 
nƣớ  giữ  b o sóng gió  ủ  

 uộ  đời. 

TIN LÚC AN BÌNH VÀ KHI 

GẶP SÓNG GIÓ:  

    H i hình ảnh về một lòng tin 
đã đƣợ  thánh Mátthêu nối kết 
với nh u nhƣ một đối trọng, nói 
lên sự hiện diện  ủ  "Thiên 
Chú  ở  ùng" luôn là điều  ần 
thiết  ho  á  môn đệ năm xƣ , 
 ũng nhƣ  ho mỗi ngƣời  húng 
ta hôm n y. Lòng tin  ủ   húng 
t  vào Thiên Chú  nhƣ một mặt 
hồ phản  hiếu. Có những lú  
phẳng lặng trong suốt soi rõ 
những vẻ đẹp thiên nhiên. 
Nhƣng nhiều khi  hỉ một làn gió 
nhẹ làm gợn sóng, mặt hồ liền 
x o động, b o nhiêu vẻ đẹp đều 

t n biến. 

    Nhìn lại những thăng trầm 
 uộ  đời, mỗi khi  húng t  đƣợ  
sống trong bầu khí  n vui, đƣợ  
hài lòng với mọi sở nguyện, 
 húng t  dễ dàng xá  tín và 
 ảm nhận mạnh mẽ sự qu n 
phòng  ủ  Chú . Thế nhƣng khi 
gặp phải những khó khăn thử 
thá h, những điều bất ƣng, 
những nghị h  ảnh – nhƣ  á  
môn đệ xƣ  giữ   ơn sóng gió – 
 húng t   ũng dễ dàng ho ng 
m ng lo sợ và không nhận r  
Ngài. Bởi lẽ  húng t  đã quá lo 
lắng về  uộ  sống và  hỉ biết tự 
lo liệu lấy một mình. Quả thật, 
lòng tin  ủ   húng t  đã nhiều 
lú  yếu ớt, mong m nh – một 
khi  húng t  không biết tín thá  
vào  ứ  Kitô để  ó sự bình  n, 
không cùng chia sẻ  on đƣờng 
thập giá, nhƣ một phƣơng tiện 
để hƣởng nhờ vinh qu ng với 

Ngài. 

     Lạy Chú , xin  ho  húng  on 
biết đón nhận thử thá h nhƣ 
những  ơ hội để trƣởng thành 
lòng tin. Và xin cho chúng con 
luôn suy gẫm lời dạy  ủ  Thánh 
Bên đô: "Khi bạn đƣợ  tràn đầy 
ơn phú  thì  hớ  ó nói „Không gì 
làm tôi n o núng‟. Nhƣ thế bạn 
sẽ không phải rên siết: Chúa 
vừ  dấu tôn nh n, lòng tôi đã 

bàng hoàng". 
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TIN VÀ YÊU 

Vào tháng 12 năm 
1987, một  ơn động 
đất lớn đã xảy r  ở 
xứ Armêni  thuộ  
Liên Xô  ũ giết  hết 
hằng ngàn ngƣời. 
Trong số những 
ngƣời bị  hôn dƣới 
đống gạ h vụn  ó 
h i mẹ  on bà 
Suz nn . H i mẹ 
 on m y mắn nằm 
lọt vào trong một 
khoảng trống nhỏ. 
Tất  ả lƣơng thự  
họ  ó  hỉ là một hũ 
mứt nhỏ. Nhƣng  hẳng b o lâu 
hũ mứt  ũng hết sạ h. Lú  đó 
đứ   on 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi 
con khát quá". Bà Suzanna không 
biết tìm đâu r  nƣớ   ho  on. 
Nhƣng tình mẫu tử đã gợi  ho bà 
một sáng kiến táo bạo: bà dùng 
một miếng kính vỡ  ắt đầu ngón 
t y mình  ho máu  hảy r  và đƣ  
vào miệng đứ   on  ho nó mút. 
Một lú  s u nữ  nó lại kêu khát, 
bà lại  ắt một đầu ngón t y nữ . 
Cứ nhƣ thế  ho đến  uối  ùng 
ngƣời t   ứu h i mẹ  on r . S u 
khi r  ngoài, bà mẹ  ho biết rằng: 
"Lú  đó tôi biết thế nào tôi  ũng 
 hết. Nhƣng tôi muốn  on tôi 
sống". 

Bà mẹ C n  n trong 
bài Tin Mừng hôm n y 
 ũng giống bà mẹ 
Armeni  trong  huyện 
trên. Vì thƣơng đứ  
 on gái bị quỷ ám, bà 
đã lặn lội đi tìm  ứ  
Giêsu, nài nỉ v n xin 
Ngài, bị xu  đuổi, Bà 
vẫn kiên trì, bị  ứ  
Giêsu nói nặng là "đồ 
 hó", Bà vẫn không 
nản. 

Những sự kiên trì và 
khiêm tốn ấy  hẳng 
những  hứng tỏ một 
tình yêu mãnh liệt mà 

 òn  hứng tỏ một đứ  tin không 
gì l y  huyển nổi. Chính  ứ  
Giêsu đã đánh giá sự kiên trì  ủ  
Bà là một bằng  hứng đứ  tin: 
"Này bà, bà  ó lòng tin mạnh. Bà 
muốn s o thì đƣợ  nhƣ vậy". 

Tin và Yêu đi đôi với nh u, ban 
 ho ngƣời t  một sứ  mạnh vô 
đị h giúp ngƣời t    n đảm, kiên 
trì và khiêm tốn. 

ĐỨC TIN CỦA MỘT NGƯỜI 
PHỤ NỮ NGOẠI 

Ngƣời phụ nữ C n  n, tuy biết 
rằng những ngƣời Do Thái mà bà 
đ ng khẩn  ầu này nhìn bà  á h 
kinh tởm, vẫn  ứ nài nỉ d i dẳng. 
Cá  môn đệ, những ngƣời rất tôn 
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trọng truyền thống, gợi ý với 
Thầy mình: Xin Thầy làm phép lạ 
 ho bà ấy đi, để  húng t  đƣợ  
yên. 

 ây là  uộ  gặp gỡ do Chú  
Qu n Phòng xếp đặt. Vì lòng kiên 
trì  ủ  ngƣời phụ nữ sẽ thắng 
thái độ thinh lặng "theo luật"  ủ  
 ứ  Giêsu. Nào Ngƣời sẽ giữ thái 
độ khép kín trong bốn bứ  tƣờng 
định kiến  ủ  dân tộ  Ngƣời 
 hăng? Nhƣng vị tiên tri N d rét 
đã phản ứng  á h bất ngờ và gây 
số  biết b o. Bằng  hỉ một lời, 
 ứ  Giêsu đã quét sạ h mọi  ấm 
kỵ, mọi luật lệ, mọi quy ƣớ  do 
những  on ngƣời nhỏ nhen tạo 
r , và bắt đầu một  uộ  đổi đời 
mà sẽ trở thành  uộ  hiệp thông 
giữ  mọi ngƣời. 

 ứng trƣớ  nhóm biệt phái tứ  
tối và nhóm môn đệ bàng hoàng, 
 ứ  Giêsu đã trân trọng lời  ủ  
một phụ nữ, trân trọng đứ  tin 
 ủ  một ngƣời ngoại đạo, thái độ 
 hứng tỏ  ho mọi ngƣời thấy tâm 
hồn   o thƣợng và lòng tin tƣởng 
sâu x   ủ  bà. Bà nhận đƣợ  
phép lạ nhƣ lòng mong ƣớ , đồng 
thời nhận đƣợ  tình bạn  ủ  vị 
tôn sƣ, điều mà bà không dám 
nghĩ tới. 

Giờ đây, ngƣời "dơ" trở nên 
mẫu mự   ho ngƣời "sạ h". 
Ngƣời mà đáng lẽ phải bị ruồng 
bỏ giờ đây đƣợ  đón tiếp, ngƣời 
đáng lẽ bị nguyền rủ  giờ đây 

đƣợ   hú  mừng. Ngƣời phụ nữ 
C n  n bị  á  môn đệ khinh bỉ, 
giờ đây đƣợ  sƣ phụ  ủ  họ tôn 
vinh. Ngƣời khá h lạ trở nên 
ngƣời thân thuộ , và " on  hó 
nhỏ" đƣợ  ngồi vào bàn ăn  ủ  
Chú , sát bên Ngƣời. 

CÕN HƠN LÀ TRUYỀN GIÁO 

Giáo huấn Chú  nhựt hôm n y 
 ó vẻ nhƣ mời gọi  húng t  
truyền giáo, đem Tin Mừng  ủ  
Chú  đến những  nh em lƣơng 
dân. 

Thự  r  nó  òn hơn là truyền 
giáo nữ . Vì khi truyền giáo, 
 húng t  muốn dẫn ngƣời khá  
vào đạo  ủ   húng t .  ối với 
những ngƣời nào mà t  thấy 
không  ó hy vọng đem vào đạo 
thì  húng t  "dừng bƣớ ". 

Giáo huấn hôm n y không 
"dừng bƣớ " trƣớ  bất  ứ ngƣời 
nào,  ho dù họ nhất định không 
theo đạo Chú ,  ho dù họ  òn 
không  ảm tình với đạo Chú . 
Cho dù họ thế nào đi nữ , t  vẫn 
xá  tín rằng Chú   ũng thƣơng 
yêu họ nhƣ thƣơng yêu  húng t . 
Từ niềm xá  tín ấy,  húng t  
không loại trừ họ, không khinh bỉ 
họ, không  oi họ là "ngƣời khá  
hệ". Trái lại  húng t  tôn trọng: 
tôn trọng suy nghĩ  ủ  họ, tôn 
trọng  họn lự   ủ  họ. Chúng t  
 ũng yêu thƣơng: yêu thƣơng họ 
nhƣ Chú  yêu thƣơng họ. 
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MỖI NGƯỜI 
CHÖNG TA CŨNG 
LÀ MỘT VIÊN ĐÁ 
SỐNG ĐỘNG 

Bài Tin Mừng hôm 
n y kể rằng Thánh 
Phêrô đã đƣợ   ứ  
Giêsu  họn làm tảng 
đá để xây dựng Hội 
Thánh  ủ  Ngài trên 
đó. Nhƣng ngoài 
tảng đá Phêrô, Chú  
 òn xây dựng Hội 
Thánh  ủ  Ngài trên 
tảng đá nào khá  
nữ  không?  ây là 
một  âu hỏi thú vị. 
Câu hỏi thú vị này lại 
 ó  âu trả lời thú vị không kém, 
mà lại là  âu trả lời  ủ   hính 
tảng đá Phêrô: Thƣ   ó, mỗi 
kitô hữu  ũng là một viên đá để 
xây dựng Hội Thánh. Nguyên 
văn  âu nói  ủ  Phêrô trong thƣ 
thứ nhất  ủ  ngài là: "Hãy để 
Thiên Chúa dùng  nh em nhƣ 
những viên đá sống động mà 
xây nên  ền thờ thiêng liêng" 
(1Pr 2, 5). 

Nhƣ thế, thánh Phêrô không 
dành độ  quyền xây dựng Hội 
Thánh mà  hi  quyền ấy  ho 
mọi Kitô hữu. Công đồng 
V ti  nô II  ũng nói không khá  

với Phêrô: mọi Kitô 
hữu đều  ó sứ 
mạng xây dựng Hội 
Thánh, mỗi ngƣời 
trong  ƣơng vị  ủ  
mình, hoàn  ảnh 
 ủ  mình và theo 
khả năng  ủ  mình. 

Có một bài  ầu 
nguyện rất đặ  biệt, 
đó là lời  ầu 
nguyện  ủ  một 
viên gạ h. Viên 
gạ h này nằm sát 
 hân tƣờng.  ôi khi 
nó nhìn lên những 
viên gạ h khác và 
trong lòng nó  hợt 

nảy r  những so sánh, những 
ƣớ   o, và nó  ầu nguyện nhƣ 
sau: 

Lạy Chú ,  on  hỉ là một viên 
gạ h tầm thƣờng nằm sát dƣới 
 hân tƣờng. 

Con không đƣợ  nhƣ viên 
gạ h xây  ử , ở ng y tầm mắt 
ngƣời t . 

Con không đƣợ  nhƣ viên 
gạ h xây mặt tiền, hãnh diện 
nhìn ngƣời qu  kẻ lại và sung 
sƣớng đƣợ  ngƣời t  khen đẹp. 

Con không đƣợ  nhƣ viên 
gạ h trong phòng khá h, hàng 
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ngày đƣợ  ngƣời t  l u  hùi 
đánh bóng. 

Con  hỉ là một viên gạ h tầm 
thƣờng nằm sát  hân tƣờng. 

Nhƣng viên gạ h ấy đã suy 
nghĩ, rồi nó  ầu nguyện thêm: 

Nhƣng lạy Chú ,  on vui vì 
 hỗ ở  ủ   on,  on vui với nhiệm 
vụ  ủ   on. Con mừng vì  on 
 ũng  ó góp phần trong ngôi 
nhà xinh đẹp này. Không  ó 
phần nhỏ bé và âm thầm  ủ  
 on thì bứ  tƣờng sẽ đổ, ngôi 
nhà sẽ sập. Mặt tiền xinh đẹp 
ki  không  òn,  ánh  ử  xinh 
đẹp ki  không  òn, phòng khá h 
xinh đẹp ki   ũng không  òn. 

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ 

Xây nhà trên đá là gì? Thƣ  là 
biết lắng nghe Lời Chú  và nhất 
là s u đó đem Lời Chú  r  thi 
hành.  ứ  Giêsu bảo ngƣời đó là 
ngƣời khôn. Còn kẻ nào không 
lắng nghe Lời Chú  và nhất là 
không thi hành lời Chú  thì 
giống nhƣ ngƣời ngu xây nhà 
trên cát. 

Mỗi ngƣời  húng t  đều  ó 
trá h nhiệm xây dựng Giáo Hội, 
xây dựng giáo xứ, xây dựng xã 
hội và xây dựng gi  đình. Việ  
xây dựng đầu tiên, làm nền tảng 
 ho mọi  uộ  xây dựng tiếp 
theo,  hính là nỗ lự  lắng nghe 
và sống Lời Chú . 

ĐỪNG LÀ GÁNH NẶNG CHO 
NHAU, MÀ HÃY 
LÀ ĐÁ ĐỂ THÀNH CHỖ DỰA 
CHO NHAU 

Trong  uộ  sống  hung, khi 
mọi việ  đều êm xuôi tốt đẹp thì 
hò  thuận yêu thƣơng nh u rất 
là dễ, hạnh phú  nhƣ đ ng b o 
bọ   hung qu nh mình. Nhƣng 
khi khó khăn xảy đến thì mọi 
ngƣời đều buồn phiền, bự  bội, 
gắt gỏng… Một  huyện nhỏ  ũng 
 ó thể gây nên một xung đột 
lớn. Tại s o thế? 

Thƣ  vì trong những lú  khó 
khăn nhƣ thế, ngƣời t   hỉ  òn 
nghĩ đến nỗi khổ  ủ  mình mà 
không  òn nghĩ đến ngƣời khá , 
ngƣời t   hỉ nhớ rằng ngƣời 
khá  phải  ó trá h nhiệm với 
mình mà quên rằng mình  ũng 
 ó trá h nhiệm với ngƣời khá . 

Ai nấy  ũng đã khổ rồi, s o 
 òn vô tình làm khổ nh u thêm? 
Phải  hi mỗi ngƣời nhớ đến 
trá h nhiệm  ủ  mình để đến an 
ủi ngƣời khá , s n sẻ gánh nặng 
 ủ  ngƣời khá , và trở thành 
 hỗ dự   ho ngƣời khá  thì tốt 
hơn biết mấy! 

Hạnh phú  không phải do thụ 
động  hờ mà tới. Hạnh phú  
phải do  on ngƣời xây dựng, 
ngƣời này xây dựng  ho ngƣời 
ki , mọi ngƣời xây dựng  ho 
nhau. 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 20

 

 
(Tiếp theo) 

Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào  

Theo một thống kê  á h đây không lâu, năm 2015, Tổng Giáo 
phận Sài Gòn-TP. HCM  ó khoảng gần 700.000 tín hữu Công giáo 
trên tổng dân số  ủ   ả thành phố ƣớ   hừng lên đến 8.000.000 
ngƣời. Thêm vào đó  òn là  on số không nhỏ  ủ  trên 180.000 
ngƣời Công giáo trong tổng số “di dân” khoảng 3.000.000 ngƣời.  

Nhƣ thế, tỷ lệ dân Công giáo đã lên đến  on số xấp xỉ 8% số 
dân ngụ  ƣ  ủ  toàn thành phố. Những  nh  hị em Công giáo này 
đ ng thự  hành đạo – với ý thứ  nhiều h y ít – đạo yêu thƣơng bá  
ái tại nơi mình sinh sống và làm việ , đ ng th m gi  vào  á  sinh 
hoạt mụ  vụ,  á  hoạt động phụng thờ Thiên Chú  – nhờ đó mà 
 ảm thứ  thuộ  về Giáo hội đƣợ  nhận thấy một  á h sống động 
hơn – tại  á  nhà thờ, nhà xứ  ủ  203 giáo xứ, 32 họ lẻ, rất nhiều 
dòng tu, nhiều đoàn hội trong toàn tổng giáo phận.1  

Vậy, nếu nhƣ  ông  uộ  lo n báo Tin Mừng phải là tất yếu tại 
mọi nơi trên toàn thế giới nói  hung, thì nói riêng, tỷ lệ khá khiêm 
tốn là 8% dân Công giáo nơi đây tất đ ng đòi hỏi mọi Ki-tô hữu 
phải nỗ lự  hơn nữ  trong  ông  uộ  này tại bậ  sống  ủ  mình. 
Tuy nhiên, t   ũng nên tự hỏi  hính mình,  ần phải thự  hiện  ông 
 uộ  lo n báo Tin Mừng nhƣ thế nào, để đạt đƣợ  hiệu quả   o 
hơn về  hất lƣợng (và dĩ nhiên,  ả về số lƣợng),  ần phải lo n báo 
nhƣ thế nào mới đƣợ   oi là phù hợp với thời đại, thời đại  ủ  tình 
yêu-xót thƣơng.  

                                 
1
 Theo thống kê cùng thời điểm trên, tổng giáo phận có 347 linh mục triều, 463 linh 

mục dòng; 67 dòng tu và tu hội có nhà chánh tại thành phố; 41 cộng đồng dòng tu và 

tu hội có nhà chánh ở ngoài địa giới của tổng giáo phận. 
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Ốc đảo củ  tìn  yêu-x t t   n  

 Hãy là ố  đảo  ủ  lòng xót thƣơng, 
 ủ  tình yêu-xót thƣơng. Phải. Câu trả lời 
 ho những  âu hỏi nêu trên  ủ  phần “dẫn 
vào” không thể không m ng đậm  hất bá  
ái  ủ  thời đại tình yêu-xót thƣơng: “Trong 
 á  giáo xứ,  á   ộng đồng,  á  đoàn hội 
và  á  phong trào  ủ   húng t … bất  ứ ở đâu  ó Ki-tô hữu, ở đó 
phải  ó ố  đảo  ủ  lòng xót thƣơng”.2  

Còn nhớ, trong bài nói  huyện với các thành viên Hội nghị Cá  
Bề Trên Thƣợng Cấp Cá  Hội Dòng Có Mặt tại Việt N m về “ ƣờng 
hƣớng mụ  vụ  ủ  Giáo hội Chú  Ki-tô tại Việt N m vào Năm 2013” 
 ủ   ứ  Tổng Giám mụ  Ph o-lô Bùi Văn  ọ , ngƣời t  nhận thấy, 
 ó hẳn một phần đáng kể về “Giáo hội dấn thân lo n báo Tin 
mừng”. Với những thành tựu từ những nỗ lự   ủ   á  nhà truyền 
giáo nƣớ  ngoài và  á  linh mụ , tu sĩ, giáo dân trong nƣớ  trƣớ  
đây nhƣ một khởi đầu qu n trọng, Ki-tô hữu thời n y  ần phải tiếp 
nối  ông  uộ  lo n báo Tin mừng  á h mạnh mẽ hơn. Thậm  hí 
theo ngài, Giáo hội tại Việt N m trong thời hiện đại  ần phải  ó một 
sự “ huyển mình thật mạnh dạn”, phải thật sự   n đảm: 

…  huyển từ một loại “mụ  vụ bảo trì” (pastorale de maintien), 
gìn giữ và bảo vệ  ơ  hế,  ơ sở, s ng một “mụ  vụ truyền giáo” 
đí h thự  (pastorale mission-naire).3 

Theo  ứ  Tổng Ph o-lô, lo n báo Tin Mừng đí h thự   hính là 
nỗ lự  thự  hiện “mụ  vụ  ủ  tình thƣơng dịu dàng (pastorale de la 
tendresse), làm  hứng  ho sự dịu dàng  ủ  Thiên Chú , một  á h 
đặ  biệt đối với  á  tội nhân”.4 Nói khá  đi,  ông  uộ  lo n báo Tin 
Mừng  ủ  thời đại tình yêu-xót thƣơng  hính là thi thành mụ  vụ 
lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú  (pastorale de la miséri-corde).  

                                 
2
 APV 12,8. 

3
 Bùi Văn Đọc, “Đường hướng mục vụ của Giáo hội Chúa Ki-tô tại Việt Nam”, trình 

bày tại Tu viện Don Bosco K’Long, Đức Trọng, Lâm Đồng (từ ngày 05 đến ngày 07-

11-2013). 
4
 Ibid. 
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Bốn lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 12,8 

 In our parishes, communities, associations and move-ments, in a 
word, wherever there are Christians, every-one should find an 
oasis of mercy. (APV 12,8)  

 Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les 
mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit 
pouvoir trouver une oasis de miséri-corde. (APV 12,8) 

 Trong  á  giáo xứ,  á   ộng đồng,  á  đoàn hội và  á  phong 
trào  ủ   húng t , tắt một lời, bất  ứ ở đâu  ó Ki-tô hữu, ở đó 
phải  ó ố  đảo  ủ  l n  x t t   n . (APV 12,8)  

2. APV 13,5 

 In order to be capable of mercy, therefore, we must first of all 
dispose ourselves to listen to the Word of God. (APV 13,5)  

 Pour être capable de miséricorde, il nous f ut don  d‟ bord 
nous mettre à l‟é oute de l  P role de Dieu. (APV 13,5) 

 Do đó, để  ó khả năng t   n  x t, trƣớ  tiên  húng t  phải đặt 
 hính mình sẵn sàng vào việ  lắng nghe Lời Chú . (APV 13,5)  

3. APV 13,7 

 In this w y, it will be possible to  ontempl te God‟s mercy and 
adopt it as our lifestyle. (APV 13,7)  

 C‟est  insi qu‟il est possible de  ontempler l  miséri-corde de 
Dieu et d‟en f ire notre style de vie. (APV 13,7) 

 Bằng  á h này,  ó thể  hiêm ngắm l n  t   n  x t  ủ  Thiên 
Chú  và  hấp nhận điều đó nhƣ lối sống  ủ   húng t . 
(APV 13,7)  

4. APV 14,4 

 This will be a sign that mercy is also a goal to reach and requires 
dedication and sacrifice. (APV 14,4)  

 Ce sera le signe que la miséricorde est un but à attein-dre, qui 
demande engagement et sacrifice. (APV 14,4) 

http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
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  ây sẽ là một dấu  hỉ  ho thấy l n  t   n  x t  ũng là một 
mụ  tiêu  ần đạt đƣợ , đòi sự dâng hiến và hy sinh. (APV 14,4)  

Để kết 

Nói đến ố  đảo là nói đến vùng đất biệt lập trên s  mạ   ó thự  
vật, động vật…, nơi đó phải  ó mạ h nƣớ  h y nguồn nƣớ .5 Nói 
đến ố  đảo  ủ  tình yêu-xót thƣơng xót thƣơng, t   ó thể nghĩ đến 
trƣớ  hết là  á   ộng đồng Ki-tô hữu: “Trong  á  giáo xứ,  á   ộng 
đồng,  á  đoàn hội và  á  phong trào  ủ   húng t , tắt một lời, bất 
 ứ ở đâu  ó Ki-tô hữu, ở đó phải  ó ố  đảo  ủ  lòng xót thƣơng”.6  

Cần phải lo n báo lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú   ho thời đại 
 ủ  tình yêu-xót thƣơng. Bởi lẽ, “ ây sẽ là một dấu  hỉ  ho thấy 
lòng thƣơng xót  ũng là mụ  tiêu  ần đạt đƣợ , đòi sự dâng hiến 
và hy sinh”,7 để góp phần hữu hiệu  ho  ông  uộ  lo n báo Tin 
Mừng. 

Nghĩ  là, nếu  á  đoàn ngƣời lữ khá h hành hƣơng, du mụ  
hoặ  gi o thƣơng Bắ -N m h y  ông-Tây phải đi qu  s  mạ , thì 
tất  ả đều phải ghé vào  á  ố  đảo để đƣợ  bổ sung nƣớ  uống và 
tiếp tế thự  phẩm.8 Và nghĩ  là, nếu muốn “…  ó khả năng thƣơng 
xót, trƣớ  tiên  húng t  phải đặt  hính mình sẵn sàng vào việ  lắng 
nghe Lời Chú ”,9 để đƣợ  nghỉ ngơi bồi dƣỡng, s u là kín mú  thêm 
nƣớ  uống và tiếp nhận thêm thự  phẩm. “Bằng  á h này,  ó thể 
 hiêm ngắm lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú  và  hấp nhận điều đó 
nhƣ lối sống  ủ   húng t ”.10 

11-7-2017 
GTHH 

 

                                 
5
 Ở giữa các vùng sa mạc, ốc đảo trở nên nơi trú ngụ và sinh sống quý hiếm cho thực 

vật, động vật, con người. 
6
 APV 12,8. 

7
 APV 14,14. 

8
 Nếu là Sa mạc Sa-ha-ra thì tuyệt đại đa số các đoàn người hành hương, du mục hay 

thương mại đều phải ghé vào các ốc đảo như: Awjila, Ghadames, Kufra (Libya). 
9
 APV 13,5. 

10
 APV 13,7. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_xuy%C3%AAn_Sahara&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Awjila&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ghadames
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kufra
https://vi.wikipedia.org/wiki/Libya
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BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG 

 

 

Jos. Vinc. N ọc Biển 

 

Mỗi k i mừn  kín  một vị t án  nào đ , t  ờn  c  n  ta 
  y kể về n ữn  n ân đức trổi v ợt, n ữn  c uyện p i 
t  ờn , côn  d n   iển  ác ... n i các n ài.  

 Tuy nhiên, phụng vụ hôm n y 
mừng kính một vị thánh  ó thể nói 
là “rất khá ” với  á  đấng thánh 
khá . Ngài là một  on ngƣời lêu 
lổng, phóng túng, ăn  hơi trác 
táng, ng ng tàng, khó dạy...  ỉnh 
điểm là việ   ông kh i  hống đứ  
tin và Giáo Hội khi theo  hủ thuyết 
M ni hê (Nhị Nguyên).  iều đáng 
nói là  on ngƣời bất hảo đó đã 
đƣợ  ơn trở lại với Chú  và s u này 
làm thánh lớn trong Giáo Hội. Từng 
là linh mụ , giám mụ , và s u 
đƣợ  Giáo Hội phong làm giáo phụ 
rồi tiến sĩ. Sự trở lại  ủ  ngài lại 
không phải là những bài giảng hút 
hồn  ủ  một  i đó, h y là từ sá h 

vở với những triết lý thuyết phụ , nhƣng lại ng ng qu  sự tận tụy, 
hy sinh trong  ầu nguyện và nƣớ  mắt  ủ  một ngƣời mẹ nghèo, 
đơn sơ, giản dị và “rất quê”.  

Thánh đó  hính là Augustinô, và ngƣời  ảm hó   hính là thánh 
Môni  , mẹ ngài, mà  húng t  mừng kính hôm qu . 

   1. AUGUSTINÔ VÀ NHỮNG “ĐIỂN TÍCH” TRONG TỘI 

 ọ  trong  uốn tự thuật  ủ  thánh nhân,  húng t  nhận thấy 
ngài là một  on ngƣời tội lỗi ngập đầu. Những tội mà Augustinô 
phạm phải  ó thể nói rằng nó thuộ  nhóm tội “hạng nặng” và rất 
khó phụ  hồi. 
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Thật vậy, ng y từ khi  òn nhỏ, Augustinô đã tỏ r  là một ngƣời 
sáng trí, thông minh và đầy triển vọng. Tuy nhiên Augustinô không 
phải là một  on ngƣời thuần túy, vì thế, Augustinô  ũng  òn nổi 
tiếng “ hơi trội” trong vấn đề h m  hơi hơn là thí h họ , h y lừ  dối 
 h  mẹ, thầy  ô và thƣờng gây hấn, đánh đập bạn bè. Lú  thiếu 
thời, Augustinô đã  ó những hành động gi n lận trong việ  trộm 
 ắp đồ đạ   ủ  gi  đình để bán đi lấy tiền tiêu xài, phung phí vào 
những  huyện không tốt.   

Khi lớn lên, đến tuổi vị thành niên, Augustinô vẫn tính nào tật đó. 
Vì thế,  àng thêm tuổi, Augustinô lại  àng ng ng ngƣợ   á h quyết 
liệt hơn.  

Thƣơng  on và muốn  on thành đạt, trở nên ngƣời lƣơng thiện và 
giúp í h  ho đời. Vì thế,  h  mẹ Augustinô sẵn lòng  ho ngài theo 
đuổi việ  họ  tới  ùng. Augustinô đƣợ  gửi tới kinh thành C rth ge 
để theo họ  môn hùng biện. Hy vọng với một môi trƣờng mới, bạn 
bè mới, thầy  ô mới sẽ làm  ho Augustinô đổi th y.  

Tuy nhiên, đôi lú  sự thật vẫn không diễn r  theo ý  ủ  mình. 
Ngự  quen đƣờng  ũ! Không những không trở nên tốt hơn, nhƣng 
Augustinô  òn lún sâu và trƣợt dài trên  on đƣờng trá  táng bởi 
nếp sống trụy lạ , s  đoạ nơi đây. Th y vì trở về với Chú  và  on 
đƣờng lƣơng thiện, thì tại đây, Augustinô đã hoàn toàn đánh mất 
đứ  tin vào Chú , không tin Giáo Hội và phỉ báng, bá  bỏ  á   hân 
lý đứ  tin  ủ   ạo Thánh.  

 iều này đƣợ  thể hiện rõ nhất khi Augustinô công khai tin và 
theo  hủ thuyết M ni hê (Nhị Nguyên).  ây là  hủ thuyết lạ  giáo 
 hống lại Giáo Hội thời bấy giờ. Không những thế, Augustinô còn 
hiên ngang s  đà vào  on đƣờng dụ  vọng khi ăn ở và  hung  hạ 
với h i ngƣời  on gái ngoài hôn thú. 

Sự ngông  uồng, ng ng ngƣợ   ủ  Augustinô  hứng minh  ho 
thấy, bản  hất  ủ  ngài là thí h tự do, không bị ràng buộ . Thế 
nên,  húng t  không lạ gì khi ngài quyết định đi s ng Mil nô, nƣớ  
Ý, để tránh sự theo dõi và  hăm só   ủ  ngƣời mẹ. Tại đây, ngài 
tiếp tụ  đi theo  on đƣờng tội lỗi để  hạy theo d nh vọng, phù ho  
và khoái lạ .  
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Trên đây  hính là sự thật về  uộ  đời  ủ  thánh Augustinô mà 
 hính ngài đã kể lại trong  uốn “Tự Thuật”. Có lẽ nhiều ngƣời nghe 
thấy  uộ  đời  ủ  một vị thánh lừng d nh mà lại  ó những năm 
tháng đen tối kinh hoàng trong tội, hẳn đã không  hấp nhận và tin 
nổi tại s o lại  ó thể trở thành đấng “rất thánh” trong khi  òn trẻ thì 
lại“rất đời”!  

Tuy nhiên, điều mà  on ngƣời tƣởng  hừng nhƣ không thể, thì 
Thiên Chú  lại hoàn toàn  ó thể: “Vì không  ó việ  gì mà Thiên 
Chú  không làm đƣợ ”.  

   2. AUGUSTINÔ VÀ CUỘC ĐỔI ĐỜI 

Khi nói đến  uộ  đổi đời  ủ  thánh Augustinô,  húng t  không 
thể không nhắ  đến mẫu gƣơng  ầu nguyện và hy sinh  ủ  ngƣời 
mẹ là thánh Môni  .  

Mẹ ngài là một ngƣời đứ  hạnh, luôn yêu thƣơng, hy sinh và 
 hấp nhận tất  ả  ho  hồng và  on để xây dựng hạnh phú  gi  
đình. Không  hỉ dừng lại ở đấy, bà  òn th o thứ  và trăn trở tột 
 ùng khi thấy  on mình đ ng x  dần sự sống đời đời là ơn  ứu độ.  

Vì không muốn  on mình bị trầm luân trong tội và mất hạnh phú  
Thiên  àng, nên bà đã  ầu nguyện trong  h y tịnh và nƣớ  mắt, 
đồng thời, theo  on đến tất  ả mọi ngó  nghá h hầu mong s o  ho 
 on mình đƣợ  ơn trở lại.  

Quả thật, Thiên Chú  đã ân thƣởng và b n tặng  ho bà ân huệ 
lớn l o: Augustinô đƣợ  ơn trở lại với Chú  và Giáo Hội. Vào thứ 
bảy Tuần Thánh năm 387, Augustinô đƣợ  lãnh Bí tí h Thánh Tẩy 
 ùng với  on tr i là Adéod t và bạn  ủ  Ngài là Alipius.  

Từ khi trở thành ngƣời Công Giáo, Augustinô đã hoàn toàn đổi 
mới về tƣ duy, lối sống và  họn lự : 

Nếu trƣớ  ki , Augustinô là một  on ngƣời không  ó gì để khen, 
thì n y, nhờ sự trở lại, ngài đã đƣợ  nhiều thế hệ    ngợi. 

Nếu trƣớ  ki  Augustinô là ngƣời lớn lên trong tội, sống trong tội, 
vƣơng vấn tội lụy trần  i, thì giờ đây ngài là một  on ngƣời tốt lành 
thánh thiện. Ngài yêu mến Thiên Chú  đến s y mê, đến nỗi khi 
 ảm nghiệm đƣợ  tình yêu  ủ  Thiên Chú  dành  ho mình, ngài đã 
thốt lên: “Lạy Chú ,  on yêu Chú  quá muộn màng!”; và “Lạy 
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Chú , Chú  dựng nên  on  ho Chú , linh hồn  on luôn khắ  khỏ i 
 ho đến khi đƣợ  nghỉ yên trong Chú ”. Song song với việ  yêu 
mến Chú , ngài  òn yêu  on ngƣời đến mứ   nh hùng. Vì thế, ng y 
s u khi mẹ ngài qu  đời, ngài trở về C rth ge và bán hết tài sản để 
 ho ngƣời nghèo. 

Nếu trƣớ  ki  Augustinô là ngƣời phản đạo Công Giáo, đi theo tà 
thuyết, thì giờ đây, ngài trở thành ngƣời bảo vệ đứ  tin Công Giáo 
trong v i trò là tu sĩ, linh mụ , giám mụ . Nhất là qu  những tá  
phẩm thế giá về triết họ , thần họ ,  hú giải Thánh Kinh...  

 ây phải nói là những nguồn tài liệu phong phú và giá trị trong 
việ  hộ giáo,  ủng  ố đứ  tin và góp phần đào tạo hàng ngũ linh 
mụ  s u này. 

Cuộ  đời tại thế  ủ  thánh nhân đƣợ  khép lại ngày 28 tháng 8 
năm 430 tại Hippôn, hƣởng thọ 76 tuổi. 

Là kitô hữu lú  33 tuổi, làm linh mụ  lú  36 tuổi, đƣợ  tấn phong 
giám mụ  lú  41 tuổi,  uộ  đời  ủ  thánh nhân  ó thể gồm tóm 
trong một  âu: “Một tội n ân trở t àn  t án  n ân”.  

Nhƣ vậy,  húng t  thấy: “Thánh nhân nào  ũng  ó quá khứ, tội 
nhân nào  ũng  ó tƣơng l i”.  

Mừng lễ thánh Augustinô hôm n y,  húng t  họ  đƣợ  bài họ  từ 
sự kiên trì, hy sinh trong nƣớ  mắt và  ầu nguyện  ủ  thánh 
Môni  . Tin tƣởng vào quyền năng  ủ  Thiên Chú  vì: “ ối với  on 
ngƣời thì không thể, nhƣng đối với Thiên Chú  thì mọi sự đều  ó 
thể”. 

Chúng t   ũng không b o giờ thất vọng đến độ không dám  hạy 
đến với lòng thƣơng xót  ủ  Chú , để đƣợ  gội rử , hầu trở nên 
trong sạ h, để làm lại  uộ  đời trong ân sủng  ủ  Thiên Chú . Hãy 
 ậy trông, phó thá  và tin tƣởng vào tình thƣơng  ủ  Thiên Chú , 
vì ơn  ứu độ  ủ   húng t  nhờ vào hy vọng. 

Lạy C   , xin c o c  n  con biết dân  n ữn   y sin  và 
lời cầu n uyện c o n ữn  n  ời tội lỗi đ ợc  n trở lại.  in 
C    cũn  b n c o c ín  c  n  con đ ợc trở về với C    
từn  n ày, để k ôn  bị r i vào t ất vọn  và mất niềm tin. 
Amen.  
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 08/2017 CỦA TGP VÀ 
CÁC GIÁO HẠT 
     Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em th m dự Thánh Lễ Kính LCTX 
tại  á  đị  điểm s u: 
TỔNG GIÁO PHẬN: 
   NHÀ THỜ HUYỆN SỸ: Số 1, Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, 
Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chƣơng trình: 14h00: 
Tôn Sùng Trái Tim  ứ  Mẹ. 14g30: Sùng kính  Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót) 

- Ngày 04/08/2017. Chủ Tế: LM.Giuse N uyễn P át Tài, Chánh 

Xứ Tân Thông, GP Phú Cƣờng. 

- Ngày 11/08/2017. Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 

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

- Ngày 18/08/2017. Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , 

OP, Chánh xứ Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

- Ngày 25/08/2017. Chủ Tế: LM F . Bảo Lộc, Giám họ  TTMV 

TGP Sài Gòn. 

CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ Hợp An (41/1 Phạm Văn Chiêu, 

P.13, Q.Gò Vấp), lú  15h, ngày 03/08 (Thứ năm  T). Chủ Tế: 

LM. GB. N uyễn N ọc Tân, linh hƣớng C LCTX hạt Xóm Mới. 

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

Q.3, TP.HCM), lúc 17g, ngày 03/08 (Thứ Năm  T). Chủ Tế: LM 

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

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

Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 05/08 (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 01/08 (thứ B  đầu 
tháng). Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ. 

   Trƣớ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn sùng Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 06/2017 

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

HẠT  ÓM MỚI: 

1. LH. Phêrô Nguyễn Văn Chứng, Giáo xứ Tử  ình. 
2. Giuse  oàn Văn Nội, Giáo xứ An Nhơn. 
3. Domini ô Nguyễn Văn Thành, Giáo xứ Lạng Sơn. 
4. Giuse Hoàng Kim Ly, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
5. M ri  Trần Thị Nhắn, Giáo xứ Nữ Vƣơng Hò  Bình. 
6. M ri  Nguyễn Thị Th nh Thủy, Giáo xứ Bắ  Dũng. 

HẠT HÓC MÔN: 

1. M ri  Nguyễn Thị Chiêu Ly, Giáo xứ Tân Mỹ. 
2. Gio n Bos o Nguyễn Quố   ăng, Giáo xứ Tân Mỹ. 
3. M ri  Nguyễn Thụy Ái Kh nh, Giáo xứ Tân Mỹ. 
4. Phêrô Nguyễn Thiên Triệu, Giáo xứ Tân Mỹ. 

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

1. C .LCTX Giáo xứ L m Sơn, hạt Xóm Mới: 600.000đ                                         
2. Một ngƣời (Dấu tên) thuộ  C .LCTX Giáo xứ An Nhơn, hạt 
Xóm Mới: 500.000đ. 

3. C .LCTX hạt Tân  ịnh: 1.000.000đ                                                                      
4. Anh Giuse   minh Cƣờng, Giáo xứ T.Giuse, hạt Gò Vấp:                       

500.000đ. 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC BÁC ÁI: 

1. Ann  Dƣơng Kim Ánh, Giáo xứ Tân Việt, hạt Tân Sơn Nhì:                   
2.000.000đ. 

2. M ri  Lê Thị Thịnh, T/v BCH C .LCTX hạt Tân  ịnh:                          
2.000.000đ. 

3. B n Chấp hành C .LCTX hạt Tân  ịnh: 1.000.000đ                                                  
4. C .LCTX Giáo xứ Lạng Sơn, hạt Xóm Mới: 360.000đ                                               
Ch  Tổng Linh hƣớng và B n Chấp hành C .Lòng Chú  

Thƣơng Xót Tgp Sàigòn  hân thành  ám ơn Quý  oàn viên và 
quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chú   ấng Từ Bi – Thƣơng Xót 
bù đắp xứng đáng  ho lòng quảng đại  ủ  Quý Vị. 
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Tiếp theo tiến trình thành lập Cộng đoàn Lòng Chú  Thƣơng Xót 
hạt Chí Hò  (Qua phiên họp bầu B n  hấp hành (BCH) Hạt ngày 
8/6/2017), và  ũng để BCH và C .LCTX hạt  hính thứ  sinh hoạt 
trong Giáo Hạt và TGP theo đƣờng hƣớng  ủ  Giáo Hội, Cha linh 
hƣớng Giuse Nguyễn Minh Khôi đã  họn ngày 19/7/2017, Tân BCH 
sẽ tuyên hứ  và r  mắt Cộng đoàn Dân Chú  trong Thánh lễ diễn 
ra vào lúc 17g00, tại nhà thờ Vinh Sơn 3, hạt Chí Hò . 

 ây là BCH khó  1, nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm mƣời thành viên, 
đƣợ  cá   nh  hị đại diện các nhóm LCTX ( ƣợ  Ch  xứ đề  ử) các 
Giáo xứ trong Hạt tín nhiệm, bầu  họn trong  uộ  Bầu BCH Hạt. 

Nhằm giúp  á  thành viên Tân BCH và C .LCTX hạt Chí Hò  hiểu 
biết hơn, hầu trở nên những Tông đồ  ủ  LCTX, Ch  linh hƣớng 
Giuse đã tổ  hứ  buổi tĩnh tâm vào buổi tối hôm trƣớ  ngày diễn r  
Thánh lễ. Cá   nh  hị đã đƣợ  nghe bài giảng huấn  ủ  Ch  Tổng 
linh hƣớng Ernest về những ơn b n  ủ  Chú . 

16g15, Cộng đoàn bắt đầu nguyện Kinh Lòng Thƣơng Xót. 
16g45,  oàn đồng tế từ sân nhà thờ tiến vào Thánh đƣờng trong 
sự  hào đón tr ng nghiêm  ủ  Cộng đoàn. Hiện diện trong đoàn 
rƣớ   ó Quý B n mụ  vụ Gx Vinh Sơn 3, đại diện BCH C .LCTX 
Tổng giáo phận và  ác Giáo hạt Chí Hò , Gi   ịnh, Gò Vấp, Tân 
Sơn Nhì, Tân  ịnh, Xóm Mới, Hó  Môn…  

17g00, Thánh lễ bắt đầu. Bài hát Lên  ền Thánh  ủ  Nhạ  sỹ LM 
Thành Tâm đƣợ   ộng đoàn  ất v ng, nhƣ hƣớng tâm hồn lên với 
Chú , thân thƣ   ùng Chú : Lạy Chú ,  húng  on quy tụ nơi đây 
để  ảm tạ hồng ân b o l   ủ  Chú .  

Chủ tế Thánh lễ là Ch  Tổng linh hƣớng Ernest.  ồng tế  ó Ch  
Giuse Nguyễn  ứ  Qu ng, quản hạt Chí Hò ; Ch  Giuse Nguyễn 
Minh Khôi,  hánh xứ Gx Vinh Sơn 3, kiêm linh hƣớng C .LCTX hạt 
Chí Hò  và Ch  Phêrô Nguyễn Văn Giáo, SOLT, Gx N m Hò . 

 ông đảo giáo dân  ũng đến hiệp dâng Thánh lễ để  ầu nguyện 
cho Tân BCH. 
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Dẫn nhập vào Thánh lễ, Ch   hủ tế nói: “Chúng t   ùng nh u tụ 
họp để dâng lên Chú  lời  ầu nguyện nhân ngày thành lập Cộng 
đoàn LCTX hạt Chí Hò . Khi thành lập một nhóm  ầu nguyện, 
 húng t  không nhắm tới việ  phô trƣơng hình thứ  bên ngoài. Vì 
đây là  ộng đoàn  ầu nguyện,  ộng đoàn  hạy đến LTX  ủ  Chú , 
 húng t  muốn nói với mọi ngƣời rằng,  húng t  là những ngƣời 
muốn tìm hiểu về LCTX, muốn sống Lời dạy  ủ  Chú , về tình yêu 
thƣơng  ủ  Chú  đối với  húng t . Và trong tình yêu thƣơng đó, 
chúng ta cùng nh u tụ họp nơi đây dâng lên Thánh lễ Tạ ơn Thiên 
Chú ,  ũng nhƣ  ầu nguyện  ho  á  thành viên trong C LCTX. Xin 
Chú  đổ tràn đầy tình thƣơng trên từng thành viên, trên từng 
ngƣời  hạy đến với LTX  ủ  Chú ”. 

Trong bài giảng, nói về sự khiêm nhƣờng, Ch   hủ tế minh họ  
bằng hình ảnh ngƣời biệt phái và ngƣời thu thuế khi  ầu nguyện 
với Chú . Ngƣời thu thuế luôn nhận mình là ngƣời  ó tội, nên đƣợ  
Chú  th  thứ. Ngƣợ  lại, ngƣời biệt phái thì không đƣợ  th  tội. 

Với  á  thành viên C LCTX, ngài  hi  sẻ hết sứ  tâm tình: Hôm 
n y,  húng t  hình thành C LCTX hạt, không phải để hình thành 
nhƣ một nhóm ngƣời  ó tài năng, đầy thế lự , tiền tài, mà là hình 
thành một nhóm ngƣời nhỏ bé. Chúng t   ần tình thƣơng  ủ  
Chú ,  ần  hạy đến LTX  ủ  Chú . Chúng t  đến với Chú  bằng 
việ  đọ  kinh  ầu nguyện mỗi ngày, bằng những việ  làm từ thiện 
v.v.. 

Ch  kể  âu  huyện: mỗi ngƣời đều  ó b  ngƣời bạn: tiền bạ , 
bạn hữu và những việ  làm phú  đứ . Khi lì  đời, ngƣời bạn đầu 
tiên bỏ  húng t  là tiền bạ . Kế đến là bạn hữu, thông thƣờng là 
đến phúng điếu, thân lắm thì đƣ  tiễn tới phần mộ rồi về. Ngƣời 
bạn thứ b , những  ông đứ   ủ   húng t  nhƣ hy sinh trong việ  
đọ  kinh  ầu nguyện, lòng yêu mến Chú , lòng thƣơng ngƣời,… sẽ 
đi với  húng t  đời đời.  ến với LCTX,  húng t  đã  họn  ho mình 
một ngƣời bạn đồng hành suốt đời, đó  hính là Thiên Chú . Chú  
Giêsu đã gọi  húng t  là bạn hữu, vấn đề là  húng t   hấp nhận 
h y từ  hối. 

S u bài giảng là nghi thứ  Tuyên hứ  và R  mắt Tân BCH. Ch  
 hủ tế làm phép và tr o phù hiệu  ho từng thành viên. Sau khi 
nhận phù hiệu, mƣời thành viên Tân BCH long trọng đọ  kinh Tận 
Hiến và b  lời tuyên hứ : 
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1) Vâng phụ   á  mệnh lệnh  ủ  Giáo quyền. 

2) Sống trung thành với linh đạo LCTX là luôn luôn t ỉn  cầu, 
t ực  àn  và tín thác vào Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú . 

3) Nhiệt thành làm tông đồ  ủ  LCTX để r o truyền và thiết lập 
Cộng đoàn Lòng Chú  Thƣơng Xót khắp nơi. 

Tiếp theo là phần tr o Ủy Nhiệm thƣ. UNT  hính là lời s i đi 
 hính thứ   ủ  Giáo hội: “Hãy r  đi r o  iản  Tin Mừn  c o 
mọi n  ời và làm c ứn  c o L n  T   n    t củ  C   ”. 

Tuyên hứ  là nghi thứ  qu n trọng trong đời sống  ủ  một  oàn 
viên C .LCTX. Nó không  hỉ m ng ý nghĩ  đơn thuần về mặt hình 
thứ , mà  òn  ó ý nghĩ  sâu s  hơn, đó là những lời   m kết  ủ  
ngƣời tuyên hứ  với Thiên Chú  qu  Giáo hội. Khi đọ  lời hứ , 
ngƣời  oàn viên  hấp nhận một  á h tự nguyện dấn thân  ho Giáo 
hội, sống đời sống một  hứng nhân  ủ  Lòng Thƣơng Xót.   

Nghi thứ  tuyên hứ  kết thú . Tân BCH  hính thứ  r  mắt và 
đƣợ   ộng đoàn đón nhận bằng tràng pháo t y v ng dội. 

Thay mặt Tân BCH,  nh Giuse Trần Văn Thành, Trƣởng BCH C  
LCTX hạt Chí Hò  bày tỏ lòng  ám ơn Quý Ch  đồng tế, Quý Cộng 
đoàn và xin mọi ngƣời tiếp tụ   ầu nguyện để Tân BCH chu toàn 
bổn phận lo n truyền LCTX. 

Thánh lễ kết thú  lú  18g00. 

Giuse P ạm Đìn  Vin  

 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÕN 

HÂN HOAN CHÖC MỪNG 

 

TÂN BAN CHẤP HÀNH 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT HẠT CHÍ HÕA 

 

   N uyện xin L n  T   n    t củ  C    luôn đồn   àn  và 

nân  đỡ các  n  c ị trên con đ ờn  p ục vụ Giáo  ội. 
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(Suy niệm LỄ MẸ VỀ TRỜI, 15/8) 

Lm.K uất Dũn , sss. 

 
Mẹ Về Trời tín điều rất trọng đại 

Tuyệt đối tin tôn kính Mẹ noi gƣơng 

Mẹ “Diễm Phú ” Chú  đoái thƣơng 

 ấng Cứu  ộ từ trời ngự đến 

 

Con Thiên Chú  uy quyền vinh hiển 

Chọn ng i tò   ung điện sáng ngời 

Tâm khiết tịnh Ngôi Lời làm ngƣời 

Ngày Nhập Thể mầu nhiệm tỏ  rạng 

 

Mẹ đồng hình dạng với Con Chú  

Chịu thƣơng khó Mẹ Chú  kề bên 

Khi Phụ  sinh Mẹ đƣợ  ƣu tiên 

Mẹ Thánh Thể nên một Con Chí ái 

 

Xin  úi mình  hiêm bái kính phụ  

Mẹ thiên đàng hƣởng phú  đời đời 

Con yêu Mẹ mãi mãi tuyệt vời 

Tâm thân Mẹ  hẳng hề hƣ nát 

 

Mẹ Về Trời  ả hồn lẫn xá  

 ấng khiết trinh kiệt tá  vẹn tuyền 

Khắp đất trời  hung tiếng ngợi khen 

Chú  tụng Chú  đến muôn đời muôn thuở.  

Amen. 



L n  C    T   n    t – 08/2017 

                                             26                                                                                                                                                  

DIỄN ĐÀN 

 

 

Gm GB Bùi Tuần 

  

C    đã  ọi tron  n ữn  đêm tăm tối. C    đã  ọi tron  
n ữn   oàn cản  tối tăm n   tăm tối  ãi  ùn . Đ  là vấn 
đề đ n  làm tôi suy n  ĩ, để sốn   n  ọi  ôm n y. 

 ời tôi tƣơng đối đã khá dài.  

Suốt dọ   huyến đi dài đó trong 
lị h sử, tôi đã trải qu  nhiều  hặng 
đƣờng tăm tối.  Tăm tối nhƣ đêm. 

 êm  ó nhiều sợ hãi khủng 
khiếp. 

 êm  ó những  ô đơn nặng nề. 

 êm  ó những th o thứ  dằn vặt. 

 êm  ó những trăn trở lăn mình vào thất vọng. 

Nhƣng  hính trong một số đêm tăm tối đó, Chú  đã gọi tôi.  

Không phải  hỉ  ó tôi đƣợ  Chú  gọi. Số ngƣời đƣợ  gọi là khá 
đông. Họ khí h lệ tôi. Ở đây, tôi nhớ lại  á h riêng một số nhỏ 
trƣờng hợp Chú  gọi trong đêm đã đƣợ  ghi trong Kinh Thánh, để 
tôi thêm vững tin vào  ấng đã gọi tôi. 

Tôi nhớ tới S muel. Hồi đó, S muel  òn nhỏ, giúp việ  trong đền 
thờ  ho thầy  ả Êli. Một đêm, khi S muel đ ng ngủ, thì Chú  gọi 
 ậu. Cậu không thấy  i,  hỉ nghe thấy tiếng. Tiếng gọi đến b  lần. 
S muel đƣợ  ơn gọi trong đêm ấy, để đi vào lị h sử với rất nhiều 
gi n n n, nhƣng luôn tin vào Chú  (x. 1Sm 3, 1-18).  

Tôi nhớ tới Thánh Giuse. Ngài đƣợ  sứ thần Chú  đến với Ngài 
trong lú  Ngài ngủ b n đêm tăm tối, để yêu  ầu Ngài  n tâm nhận 
M ri  làm bạn trăm năm (x. Mt 1, 20). Thánh Giuse, một đêm tăm 
tối đ ng ngủ, thì đƣợ  sứ thần Chú  đến, bảo Ngài hãy đem gi  
đình trốn s ng Ai Cập (x. Mt 2, 13). Thánh Giuse,  ũng một đêm 
tăm tối đ ng ngủ, thì lại đƣợ  sứ thần Chú  đến, bảo Ngài hãy đƣ  
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thánh gi  trở về Israel (x. Mt 2, 19). Thánh Giuse nhận đƣợ  ơn gọi 
trong những đêm tăm tối, để đi vào lị h sử với rất nhiều gi n n n, 
nhƣng luôn tin vào Chú .  

Tôi nhớ tới Chú  Giêsu.  êm thứ Năm, trƣớ   uộ  thƣơng khó, 
Ngƣời đã  ầu nguyện ở vƣờn Cây Dầu. Tại đây, Ngƣời đã trải qu  
một  ơn x o xuyến, nhƣ một  ơn hấp hối đ u đớn tột độ. “Bấy giờ 
 ó thiên sứ từ trời hiện đến tăng sứ   ho Ngƣời” (Lc 22, 43). Chúa 
Giêsu đã nhận đƣợ  sứ  mạnh từ Chú  Ch  trong đêm hãi hùng đó, 
để bƣớ  vào  uộ  thƣơng khó đầy khổ đ u, với niềm tin phó thá  
vào Chú  Ch . Cũng Chú  Giêsu, s u khi đƣợ   n táng trong mồ 
đá, thì đêm đó là đêm đầy hãi hùng  ho  á  môn đệ Chú . Nhƣng 
 hính trong đêm tăm tối ấy, Chú  Giêsu đã sống lại, đúng nhƣ lời 
Chú  đã báo trƣớ . Ơn gọi phụ  sinh  ũng đã xảy r  trong một 
đêm đầy sợ hãi, buồn phiền, hầu nhƣ thất vọng.  

Chú  đã gọi trong những đêm tăm tối. Chú  đã gọi trong những 
hoàn  ảnh tối tăm nhƣ tăm tối hãi hùng.  ó là vấn đề đ ng làm tôi 
suy nghĩ, để sống ơn gọi hôm n y.  

Một hôm, khi đ ng đi trong một xóm dân nghèo. Cảnh nghèo, 
 ảnh khổ,  ảnh lầm th n  ủ  họ là hình ảnh một đêm tăm tối. 
Bỗng, tôi nhìn thấy mấy nữ tu đ ng ôm vào lòng những em bé 
nghèo, và đ ng âu yếm  hăm só  những ngƣời già yếu  ô đơn. Tôi 
 hợt nghe tiếng Chú  gọi tôi qu  những nữ tu đó, trong  ảnh 
nghèo nhƣ đêm tăm tối ấy.  

Một hôm, khi tôi đ ng sống trong sự sợ hãi, nhƣ mất niềm tin đối 
với một số những ngƣời quen biết. Chính lú  đó tôi lại bị đ u bệnh.  
Tình trạng trên đây đƣ  tôi vào một đêm tăm tối trong tâm hồn. 
Ng y hôm đó, một ngƣời đến thăm tôi. Họ đem đến  ho tôi tình 
thƣơng  hân thành, khiêm tốn, tế nhị. Họ giúp tôi thoát khỏi đêm 
tăm tối trong tâm hồn. Tôi nhận r  Chú  nơi họ. Chú  gọi tôi qu  
họ.  

Những kinh nghiệm trên đây  ùng với những gì Chú  đã làm  ho 
tiên tri S muel,  ho Thánh Giuse,  ho Chú  Giêsu, qu  những sứ 
thần  ủ  Chú  trong những đêm tăm tối xƣ  đã dạy tôi h i điều:  

 iều thứ nhất là tôi phải hết lòng  ảm tạ Chú , vì ơn Ngƣời đã 
 ứu tôi b o lần khỏi những  ảnh tăm tối nhƣ đêm hãi hùng. Ngƣời 
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đã s i một số ngƣời tốt đến với tôi. Tôi nhận r  họ là ngƣời  ủ  
Chú . Họ  ứu tôi bằng tình thƣơng tế nhị, khiêm nhƣờng. Họ nhƣ 
những sứ giả đƣợ  Chú  s i đến với tôi, để  ứu tôi,  hứ không để 
kết án tôi.  

 iều thứ h i là tôi phải hết sứ  khôn ngoan, khi muốn  ứu  á 
nhân nào h y  ộng đoàn nào khỏi những  ảnh tối tăm nhƣ đêm 
giữ  b n ngày. Khôn ngo n là phải đƣợ  Chú  s i đi. Khi đến nơi, 
thì phải đem tình thƣơng  ủ  Chú  đến. Một tình thƣơng khiêm 
tốn,  hân thành, nhẹ nhàng, tế nhị. Nếu ngƣời t  đón nhận tình 
thƣơng đó, thì rất tốt.  Nếu ngƣời t   hối từ, thì tôi vẫn đợi  hờ 
 ũng bằng tình thƣơng khiêm tốn kiên trì.  

Khi thự  hiện h i điều trên đây, tôi thấy tôi  ần phải rất bé nhỏ. 
Bé nhỏ và trở nên bé nhỏ, đó là một điều Chú  Giêsu đã truyền 
dạy: “Nƣớ  Trời thuộ  về những  i giống nhƣ trẻ nhỏ” (Lc 18, 16).  
Mấy ngày n y, khi nghĩ về lời Chú  trên đây, tôi liên tƣởng đến b  
trẻ nhỏ ở F tim  đã đƣợ  xem thấy  ứ  Mẹ hiện r , và đã đƣợ  
đón nhận  á  sứ điệp  ủ   ứ  Mẹ M ri , để  huyển lại  ho  ứ  
Thánh Ch  và  ho toàn thế giới. Tôi muốn đƣợ  trở nên bé nhỏ nhƣ 
b  trẻ nhỏ ở F tim , nhƣng mong muốn  ủ  tôi sẽ  hỉ đƣợ  thự  
hiện nhờ ơn Chú  và theo ý Chú  mà thôi.  

Trở nên bé nhỏ nhƣ trẻ nhỏ đã là điều khó. Trở nên bé nhỏ nhƣ 
một chút men, lại  àng khó. Thế mà Chú  Giêsu lại muốn tôi trở 
thành nắm mem, để vùi vào thùng bột. Chú  phán: “Nƣớ  Trời 
 ũng giống nhƣ  huyện nắm men bà kia lấy vùi vào b  đấu bột, 
 ho tới khi tất  ả bột dậy men” (Mt 13, 33).  

Khi tôi  ầu nguyện xin Chú   ho tôi đƣợ  trở nên bé nhỏ, tôi  ảm 
thấy bình  n và hạnh phú . Cũng lú  đó, tôi nhìn về tƣơng l i Hội 
Thánh tại Việt N m, tôi đƣợ  Chú   ho thấy: Truyền giáo tại Quê 
Hƣơng tôi sẽ rất thành  ông với những  i bé nhỏ nhƣ men âm 
thầm, và sẽ thất bại với những  i tỏ mình nhƣ một quyền lự   ạnh 
tr nh ồn ào.  

 úng là Chú  đ ng gọi tôi trong đêm tối. Vâng lời Chú , tôi lên 
đƣờng. Chuyến đi sẽ gi n n n. Nhƣng tôi tin Chú  đồng hành với 
tôi.  Tôi bé nhỏ phó thá  mình  ho Chú .  ó là hạnh phú   ủ  tôi. 
Ánh sáng trong đêm tối  hính là Chú .  
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Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 

   Kín  c ào Đức Nữ V  n , Bà là Mẹ x t t   n … 
   Tiếp s u lễ Đức M ri   ồn xác về Trời là lễ Đức M ri  Trin  
Nữ V  n . Tron  n ày lễ này, c  n  t  cùn  n ìn n ắm Đức 
M ri  Hoàn  Hậu đứn  bên  ữu Đức Vu , mặc đồ tr n  điểm 
vàng r n ,  iữ v i tr  cầu bầu c o n ân t ế, c  n  t  k ẩn 
cầu Mẹ với t ớc  iệu "Nữ V  n ".  
 
   LỄ NÀY CÓ TỪ BAO GIỜ? 
   Từ rất x  xƣ , ngƣời kitô hữu với 
lòng đạo đứ  đã sùng kính  ứ  M ri . 
Nhân dịp Năm Thánh Mẫu 1954, với 
thông điệp (Ad  e li Regin m 11-10-
1954), Ðấng đáng kính Piô XII đã  hỉ định mừng kính Mẹ vào ngày 
31 tháng 5, liên qu n đến vƣơng quyền  ủ   ứ  M ri  Trinh Nữ 
Vƣơng, với những lý do Mẹ là Nữ Vƣơng Trời đất, Nữ Vƣơng  á  
thánh Thiên Thần và Cá  Thánh N m Nữ, Nữ Vƣơng Giáo hội lữ 
hành và đ u khổ. Mẹ trổi vƣợt trên  á  thần thánh trên Trời và mọi 
loài nơi dƣơng thế, và sự   o trọng  ủ  ơn thánh Chú  mà Mẹ đã 
nhận đƣợ . Mẹ không ngừng b n phán mọi ơn lành xuống  ho  on 
 ái Mẹ (x. Discorso in onore di Maria Regina 1-11-1954).  
   S u  uộ    nh tân lị h phụng vụ thời hậu Công Ðồng V ti  nô II, 
lễ này đƣợ  mừng vào tám ngày s u lễ Ðứ  Mẹ hồn xá  lên Trời, 
nhằm đề   o tƣơng qu n mật thiết giữ  vƣơng quyền  ủ  Ðứ  
M ri  và sự vinh hiển xá  hồn  ủ  Mẹ bên  ạnh Chú  Con. Hiến  hế 
về Giáo Hội quả quyết: "Ðứ  M ri  đƣợ  đƣ  lên vinh qu ng trên 
trời và đƣợ  Chú  tôn vinh làm Nữ Vƣơng vũ trụ, để nên giống  on 
Mẹ trọn vẹn hơn" (LG, 59).  ó là nguồn gố   ủ  ngày lễ Ðứ  M ri  
là Nữ Vƣơng.  

HOÀNG HẬU ĐỨNG BÊN HỮU ĐỨC VUA 

Hoàn tất  uộ  đời nơi dƣơng thế, Chú  Giêsu Phụ  Sinh về Trời 
ngự bên hữu Chú  Ch , làm Vu  vũ trụ, hằng  huyển  ầu  ho loài 
ngƣời đƣợ  trở nên ngƣời hoàn thiện nhƣ Thiên Chú  (x. St 1, 26; 
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Mt 5, 48).  ứ  M ri  đƣợ  thông dự vào Vƣơng quyền  ủ  Chú  
Ch  tr o  ho Chú  Giêsu, mà sứ thần G briel đã báo  ho  ứ  M ri  
biết trong ngày truyền tin: "Này Bà sẽ thụ th i, sinh hạ một  on 
tr i, và đặt tên là Giêsu. Ngƣời sẽ đƣợ  gọi là Con  ấng Tối C o và 
Thiên Chú  sẽ b n  ho Ngƣời ngôi báu   vid, tổ phụ  Ngƣời, và 
Ngƣời sẽ   i trị trong nhà Gi  óp đến muôn đời và triều đại Ngƣời 
sẽ vô  ùng vô tận" (Lc 1, 32-33). Thật  ó lý để nói rằng, Mẹ là Nữ 
Vƣơng, vì  hính Mẹ đã tr o b n sự sống  ho Chú  Con, ng y từ lú  
thụ th i,  ũng nhƣ khi làm ngƣời, hiệp nhất bản tính nhân loại với 
Ngôi Lời, là Vu  và là Chú  muôn loài. Nhƣ giáo phụ Efrem, ngƣời 
Siri, khẳng định,  hứ  nữ vƣơng  ủ  Ðứ  M ri  phát xuất từ  hứ  
làm Mẹ Thiên Chú   ủ  Mẹ: Mẹ là Mẹ Chú  (Lc 1, 43), Vua các vua 
(Is 9, 1-6), đã kết hiệp  hặt  hẽ với Con mình ở trần gi n  ũng nhƣ 
trong vinh qu ng thiên quố , Mẹ  hỉ  ho  húng t  thấy Chú  Giêsu 
là sự sống, là ơn  ứu độ và niềm hy vọng  ủ   húng t .  

Thánh Gioan D m s ô viết: “Mẹ thự  sự trở thành Nữ Vƣơng mọi 
tạo vật khi Mẹ làm Mẹ  ấng Tạo Hó ”. Mẹ đƣợ  tôn phong làm Nữ 
Vƣơng vì mối liên kết hợp nhất với Chú  Kitô trong tƣ  á h là hiền 
mẫu,  ộng tá  vào  ông trình  ứu độ thế giới với Con Mẹ, b n phát 
ơn lành  ủ  Thiên Chú   ho nhân loại qu  v i trò  huyển  ầu.  

Chúng t  quả quyết với nh u rằng,  hỉ  ó Chú  Giêsu Kitô là Vu  
vì Ngƣời  ó uy quyền toàn vẹn và tuyệt đối trong trật tự tự nhiên 
 ũng nhƣ siêu nhiên. Tuy thế,  ứ  M ri   ũng th m dự vào  hứ  
vƣơng hoàng  ủ   ứ  Kitô, vì vƣơng quyền   o s ng  ủ  Mẹ phát 
xuất từ Con  ủ  Mẹ và gắn liền với vƣơng quyền ấy. Nên  á  tƣớ  
hiệu Nữ Vƣơng và Bà Chú  dành  ho Mẹ không phải là những tƣớ  
hiệu bóng bẩy, mà qu  những tƣớ  hiệu này,  húng t  nhìn nhận 
một đị  vị ƣu việt, một phẩm giá và quyền năng đí h thự   ủ  Mẹ 
trên trời  ũng nhƣ dƣới đất. F. Su rez viết: "nhƣ  ứ  Kitô là Vu  và 
là Chúa, đã  ứu  huộ   húng t , thì  ứ  Trinh Nữ M ri   ũng là 
Hoàng Hậu và là Nữ Vƣơng, vì Mẹ đã  ộng tá  vào  ông việ   ứu 
 huộ   húng t , khi tr o b n  hính thân xá  mình  ho Chú  Con và 
dâng hiến hoàn toàn  ho  húng t , khẩn  ầu ơn  ứu độ xuống  ho 
 húng t   á h đặ  biệt” (De mysteriis vitae Christi, disp. XXII, sect. 
II (ed. Vivès, XIX, 327). 

Mẹ là đỉnh   o vƣợt trên mọi thụ tạo, là  on ngƣời vƣợt trên mọi 
ngƣời. Thiên Chú  Toàn Năng đã đặt Mẹ vƣợt trên mọi thần thánh, 
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và đổ tràn trên Mẹ tất  ả ân sủng trên trời, những ân sủng từ kho 
tàng  hâu báu  ủ  Thiên Chú , để Mẹ đƣợ  miễn khỏi mọi tì ố tội 
lỗi.  

Trong Tông huấn M ri lis Cultus, Tôi tớ Chú  Ðứ  Ph olô VI đã 
nhắ  lại: "Nơi Ðứ  Trinh Nữ M ri , tất  ả đều liên qu n tới Chúa 
Kitô, và tất  ả đều tùy thuộ  nơi Chú : vì Ngƣời mà Thiên Chú  
Ch , từ đời đời, đã  họn Mẹ làm Mẹ hoàn toàn thánh thiện và tr ng 
điểm Mẹ với  á  ơn  ủ  Thần Khí, mà Ngƣời đã không b n  ho  i 
khác" (s. 25). Giáo phụ Ildefonso đã khẳng định: "Ðiều đƣợ   ống 
hiến để phụ  vụ Nữ Tỳ, đƣợ  quy  hiếu về Chú , và nhƣ thế v ng 
vọng lên trên ngƣời Con điều đƣợ  b n  ho Mẹ... và nhƣ thế rơi trở 
lại trên Vu  vinh dự đƣợ  khiêm b n  ho Nữ Vƣơng” (ibid). 

TINH THẦN MỪNG LỄ  

Ngày 22 tháng 8, Phụng vụ Giáo hội mời gọi  húng t   ử hành lễ 
kính Mẹ. Khi thiết lập ngày lễ này,  ứ  Piô XII đã mời gọi tất  ả  á  
tín hữu hãy  hạy đến ng i tò  ân sủng và xót thƣơng  ủ   ứ  Nữ 
Vƣơng, Mẹ  húng t  với trọn niềm tin, xin Mẹ phù trợ trong những 
lú  ngặt nghèo, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, nâng đỡ trong những 
lú  khó  th n sầu khổ.  

Do đó, vƣơng quyền  ủ   ứ  M ri  không làm  húng t  khiếp sợ, trái 
lại  húng t  thật hãnh diện và ủi  n vì  ó một ngƣời mẹ làm Nữ Hoàng 
bên  ạnh  ứ  Vu .  ến với Mẹ trong tình  on thảo, Mẹ sẽ  ứu giúp và 
nhận lời thỉnh nguyện  ủ   húng t . Vì lời  huyển  ẩu  ủ  Mẹ  ó thần 
thế trƣớ  mặt Thiên Chú . 

Tội lỗi  ủ   húng t   ó thể làm  ho Thiên Chú  nổi giận, nhƣng lời 
v n xin  ủ  Mẹ sẽ làm  ho Thiên Chú  rung động mà th  thứ. Với uy 
quyền  ủ  một Nữ Vƣơng,  ứ  M ri  sẵn sàng nâng đỡ,  hở  he  húng 
t  trong mọi  ảnh huống  ủ   uộ  đời, nhất là trƣớ  tò  Chú  khi 
Ngƣời xét xử. 

Kính  hào  ứ  Nữ Vƣơng thánh thiện, lạy Mẹ từ bi, Mẹ là sự sống, là 
sự ngọt ngào và hy vọng  ủ   húng  on, Mẹ  ủ   on Thiên Chú , Vu  
hòa bình, Mẹ đứng bên  ạnh Chú , xin  ầu  ho  húng  on.  

Lạy Chú , Chú  đã đặt Thánh Mẫu  ủ   ứ  Kitô Con Chú  làm Thánh 
Mẫu và Nữ Vƣơng  húng  on. Xin nhận lời  ứ  Nữ Vƣơng  huyển  ầu 
mà cho chúng con. Amen. 
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Ananda 

Tôi là một trong những tu sĩ Phật giáo kỳ  ựu trong nƣớ  thuộ  
ngành Phật Sinh l . Tôi  òn là 
thành viên  ủ  Hội đồng tu sĩ 
Phật Giáo. Một  á h vắn tắt  ó 
thể nói tôi là một trong những tu 
sĩ đƣợ  những Phật tử ngo n 
đạo sống trong những vùng 

 hung qu nh "kính thờ"   

Nhƣng một điều đáng buồn là 
tôi không nhận đƣợ  sự  n bình 
thật sự qu   á h sống và lề lối tổ  hứ   ủ  tu viện.  ôi khi  ảm 
thấy nhƣ mình là một ngƣời bị nhốt tù trong bốn bứ  tƣờng  hật 
hẹp.  ó là lý do giải thí h tại s o tôi ghi tên họ  tại  ại họ , tiếp 

tụ   hƣơng trình họ  vấn d ng dở.   

Khoảng thời gi n đó, với một tâm trạng nhƣ thế, tôi vẫn luôn dõi 
tìm một lối thoát, dĩ nhiên một lối thoát hiểu theo nghĩ  giải thoát 
thiêng liêng. Tôi không muốn từ bỏ  hiế  áo  à s , nhất là tôi rất 
yêu  huộng giáo huấn Dh mm   ủ   ứ  Phật Tổ, nhƣng một hạnh 
phú  trong  n bình thật sự tôi vẫn  hƣ  nhận đƣợ . Tôi biết rằng 
niềm hạnh phú  này hiện hữu và  on ngƣời  ó thể đạt đƣợ  nó, 
nếu  hịu khó tìm tòi. Nhƣng  oi sự tị h diệt nhƣ là  ứu  ánh tối 
hậu, h y tiêu diệt đi mọi ƣớ  muốn trần thế trong  on ngƣời đều 

không phải là những điều  ó thể tạo  ho tôi sự  n bình thiêng liêng.   

Nhƣ là một việ  đã đƣợ  sắp xếp từ b o giờ. Vào khoảng năm 
1961, tôi gặp một Linh mụ  Công giáo, không phải vì  hiế  áo dòng 
ông đ ng mặ  hấp dẫn tôi, nhƣng  ó lẽ vì  ái nhân  á h đặ  biệt 
thoát r  từ  on ngƣời ông, và tấm lòng nhân ái vị th   ủ  ông đối 
với mọi ngƣời. Tôi không ngần ngại làm quen với ông. Theo tôi 
nhận xét, ông  ó thể là ngƣời đã tìm thấy hạnh phú  thật thể hiện 

rõ ràng qu   á h sống.   

Ông bạn mới này  ủ  tôi dƣờng nhƣ hiểu biết rất nhiều về giáo 
thuyết nhà Phật. Thế mà trái lại, kiến thứ   ủ  tôi về Công giáo gần 
nhƣ không  ó. Những gì tôi biết  hỉ là những điều tôi đã đƣợ  nghe 
do những ngƣời Phật tử phán đoán, giải thí h, phê bình  hủ qu n 
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về Công giáo. Tôi biết rằng đó  hỉ là những thành kiến s i lầm về 

Giáo hội này.   

Do sự  hủ qu n khi nhìn vào những ngôi nhà thờ xây  ất theo 
Tây phƣơng và lối sống Âu hó   ủ   á  Linh mụ , tôi vẫn  òn ngần 
ngại trong việ  tìm hiểu thêm về Kitô giáo. Tôi  ho rằng một tôn 
giáo không hoà mình đƣợ  với phong hoá và lề thói đị  phƣơng thì 
làm s o  ó thể lo n truyền đƣợ   hân lý  ho dân tộ  đó, và vì vậy 
làm s o  ó thể đáp ứng đƣợ  sự giải thoát thật sự tôi đ ng kiếm 

tìm.   

Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ qu  những  ơ hội để  ó thể bàn luận 
và  hất vấn Ch  X trong tình thân hữu tôi đã  ó đƣợ  với Ch , nhất 
là để thử nghiệm những điểm đối kháng  hống lại  á  Thầy tu 
Công giáo.  ối với tôi,  á  Linh mụ  Công giáo  hỉ là những ngƣời 
đánh  á r  khơi với  hiế  bụng lép xẹp, dụ dỗ những con cá ngây 

thơ bằng miếng mồi giả tạo.   

Nhƣng  hỉ ng y s u đó thôi, tôi thấy rằng mình s i lầm, vì tôi 
khám phá r  rằng ông Linh mụ  này không hề mảy m y  ó ý định 
khuyến dụ tôi về với tôn giáo ông đ ng theo. Trái lại, trong sự ngạ  
nhiên  ủ  tôi, ông Linh mụ  này lại  òn bày tỏ  o ƣớ  đƣợ  thử 
sống lối sống  ủ   á  tu sĩ Phật giáo nữ . Ông  ho biết, ông  hấp 
nhận một số những nguyên tắ   ủ  Phật giáo và ông đã từng áp 
dụng phƣơng thế Dh mm p d  để tĩnh tâm. Ông lại  òn là ngƣời 
theo  hủ trƣơng  hims  (không dùng bạo lự ) với  á  sinh vật thụ 

tạo nữ .   

Khi đã thân hơn với ông, tôi  ho ông biết về những điều tôi đã 
nghe phê bình về Giáo hội Kitô giáo. Tôi tƣởng ông sẽ nổi giận, lên 
tiếng bênh vự   ho giáo hội. Nhƣng trái lại, với một thái độ hết sứ  
bình thản ông nói rằng ông không hề trá h oán những ngƣời đã 
phê bình Giáo Hội Công giáo. Có thể  ó những s i quấy trong Giáo 
hội, nhƣng tất  ả nhờ vào sự soi sáng thiêng liêng  ủ  Chú , Giáo 

hội đã không đi lạ  lối và t n rã.    

Khi đề  ập đến những khuyết điểm  ủ  Giáo hội h y  hính là 
những khuyết điểm  ủ  những  on ngƣời trong Giáo Hội, ông nhấn 
mạnh đến sự hiện diện  ủ  ơn Chú . Khi bắt đầu thi hành những 
phƣơng thế sống, ngƣời t  nghĩ rằng họ đ ng làm những việ  lành 
tốt, nhƣng khi kết thú  nó  ó thể đƣ  đến những thiệt hại nào đó. 
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Chính sự hiện diện  ủ  quân đội Bồ đào Nh  tại Sri L nk  đã là trở 
ngại  ho những nhà truyền giáo trong  ông việ  r o giảng Tin 
Mừng tại quố  gi  này. Thật là một điều tự nhiên, ngƣời t  phán 
xét về một tôn giáo qu  sự tiếp xú  bề ngoài với những ngƣời theo 
tôn giáo ấy.  iều này tôi  ó kinh nghiệm trong đời sống: Phái 
Dh mm   ự  lự   hống lại gi i  ấp quí tộ , nhƣng phái S ngh  lại 

 hấp nhận và tán thành gi i  ấp này.   

Ông bạn Linh mụ   ủ  tôi không phải  hỉ sử  đổi lại những nhận 
thứ  s i lầm  ủ  tôi về Giáo hội Công giáo, nhƣng dần dần đã giúp 
tôi hiểu biết nhiều hơn về giáo huấn  ủ  Giáo hội và  á h sống đạo.   
Ông không nói bằng lời, nhƣng nói bằng  hính đời sống  ủ  ông.  
Ông biểu tỏ một hạnh phú  thật sự khi đƣợ  sống trong đời sống 
nhiệm nhặt  ủ  tu viện. Ông  ho biết rằng  hính đời sống khổ hạnh 
 ủ  nhà Chú  là yếu tố rất  ần thiết  ho Giáo Hội Công giáo tại Sri 
L nk . Ông muốn Kitô giáo hò  nhập vào lối sống đị  phƣơng để 
Tin Mừng  ủ  Chú  Kitô  ó thể đƣợ  thể hiện và  hấp nhận dễ 
dàng hơn  ho những ngƣời đã sẵn  ó một lề lối sống đạo, biết tôn 
trọng luân lý. Tôi nghĩ rằng đây  ó thể đƣợ   oi là một  á h thế 
thật tốt thể hiện v i trò  hứng nhân  ủ  Chú  Kitô trong một xã hội 

Phật giáo.   

Một ngày nọ, tôi  ó dịp hỏi ông về "niềm hạnh phú  thật". Ông 
 ho rằng đây là do Ơn Chú . Chợt nhận thấy tôi không hiểu d nh 
từ "Ơn Chú ", ông vội giải thí h thêm: " ể hiểu về nguồn ơn thiêng 

liêng này, ngƣời t   ần  ảm nhận đƣợ  nó trƣớ  đã".   

"Cảm nhận và nhận  hân đƣợ   hân lý một sự vật" là một  ứu 
 ánh  ủ   on ngƣời. Từ thuở thiếu thời, tôi đã đƣợ  Phật Tổ khí h 
lệ để kiếm tìm, nhƣng hôm n y đây, sự khí h lệ đó đã đổi  hiều 

khiến tôi hƣớng về Kitô giáo.   

S u buổi nói  huyện, ông tr o  ho tôi  uốn Kristu Anus r y , Bản 
dị h  ủ  Sinh l , tá  phẩm Gƣơng Chú  Giêsu  ủ  Thom s à 
Kempis. Tôi đọ   uốn sá h này thật kỹ và nhận r  rằng nó đã giúp 
tôi tiến đƣợ  một bƣớ  thật x , x  hơn bƣớ  tiến tôi đã  ó đƣợ  
trong suốt những năm tĩnh tâm trong nhà Chù . Tá  giả diễn giải 
sự hy sinh với một nhãn qu n   o hơn.  ặt  ăn bản vào Sá h Phú  
Âm, tá  giả  ho thấy tình yêu  ủ  Thiên Chú  là động lự   hính  ủ  

sự hy sinh.   
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Tôi nhận r  rằng, ngƣời Kitô hữu qu n niệm Thiên Chú  là tối 
thƣợng so với tất  ả thụ tạo, và tình yêu vĩ đại nhất  ủ   on ngƣời 
so với tình yêu thiêng liêng  ủ  Thiên Chú   hỉ là một hạt bụi vì 
Ngài là  ấng Sáng tạo. Nhƣ thế, khi ngƣời Kitô hữu hy sinh, họ 
không hy sinh vì phần rỗi  á nhân họ mà họ hy sinh  ho tình yêu 
 ủ  Ngƣời-Yêu-Thƣơng-Họ.  iều này khiến tôi  n lòng. Sự  n lòng 
này, tôi nghĩ phải  hăng là Ơn Chú ? Vâng,  hính là Ơn Chú  trong 

tôi.   

Rồi, ông bạn dìu tôi vào Tân Ƣớ , nhƣng tiế  rằng Sá h Tân Ƣớ  
 hƣ  đƣợ  dị h toàn bộ s ng tiếng Sinh l , mà vốn liếng Anh ngữ 
 ủ  tôi lại quá nghèo nàn. Họ  thêm Anh ngữ, tôi đọ  sá h  ủ   á  
tá  giả Kitô giáo. Ng y  ả trong những bài thơ  ũng đầy dẫy những 
hình ảnh về Thiên Chú : Nào là Thiên Chú  B  Ngôi, Sự Giáng Sinh 
 ủ  Con Một Thiên Chú , Mẹ M ri , Thiên  àng- ị  Ngụ  v.v...  
 ầu tiên, những ngôn từ này làm tôi  hán ngán, ông bạn Linh mụ  
khuyến khí h tôi, những lời giải thí h  hấm dứt bằng h i  hữ "mầu 
nhiệm"  khiến tôi nhƣ Ph olô nhƣng gặp  hƣớng ngại vật  ản bƣớ  
trên " ƣờng đến D m s us" gặp Chú . Tôi m y mắn lại đƣợ  tá  

phẩm "Le d, Kindly Light"  ủ   ứ  Hồng Y Newm n nâng đỡ.   

Một Phật tử không ƣ  những mầu nhiệm, hơn nữ  "mầu nhiệm" 
tiếng Sinh l  là " bir h s " không  ó nghĩ  giống  hữ "mầu nhiệm" 

 ủ  Giáo hội Công giáo, nó  hỉ  ó nghĩ  là "một bí mật tuyệt đối".   

Tuy nhiên, với sự giải thí h rõ ràng  ủ  ông bạn Công giáo, tôi 
dần dần vƣợt qu  đƣợ  những khó khăn này. Ông giải thí h rằng 
 ho đến bây giờ, đối với  á  nhà kho  họ  với kỹ thuật tân kỳ hiện 
đại,  ơ thể  on ngƣời vẫn  òn là một bí nhiệm.  ó là nói về phần 
thân xá , vậy thì phần tinh thần  ủ   on ngƣời  òn phải vƣợt x  trí 

ó   ủ  nhân loại đến nhƣ thế nào? 

Con đƣờng tôi tìm hiểu về  ứ  Tin Kitô giáo nhƣ thế đó. Không 
phải là một  ứ  Tin mù quáng, mà là một  ứ  Tin với tất  ả sự 
hiểu biết, lý luận. Hơn nữ , nó  òn giải đáp thỏ  đáng trong qu n 
niệm tự nhiên về  on ngƣời. Nhờ đó, tôi nhận biết đƣợ  bản tính 

nhân loại trong  on ngƣời  ủ   ấng Cứu Thế.   

 iều làm tôi khâm phụ  nhất trong Giáo Hội đó là sự lo lắng  ủ  
những ngƣời Kitô hữu đối với th  nhân: Những ngƣời ốm đ u, 
những kẻ bần  ùng, những ngƣời tội lỗi... Tôi quyết định đi theo 
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Chú  để thự  hiện giới răn "yêu ngƣời nhƣ yêu  hính bản thân 

mình".   

Rồi tôi nhận thấy đời sống tôi th y đổi, không  òn bị gi m trong 
bốn bứ  tƣờng  hật hẹp nữ , tôi hít thở bầu không khí tự do. Tôi 
nhìn thấy một ngôi s o từ trên   o đ ng  hờ dẫn đƣờng  ho tôi 
đến một  hân trời hạnh phú  vĩnh  ửu. Tôi suy niệm mỗi ngày bằng 
Sá h Phú  Âm và  uốn "Gƣơng Chú  Giêsu".   

Năm 1963, tôi đậu kỳ thi nhập họ  và theo họ  tại  ại họ . Anh 
văn  ủ  tôi khá hơn khiến tôi đã  ó thể đọ  đƣợ  Sá h Phú  Âm và 

 á  sá h khá  về Kitô giáo bằng Anh ngữ.   

Một  uốn sá h giá trị tôi đƣợ  đọ  trong khoảng thời gi n này đó 
là  uốn sá h ghi lại Công  ồng V ti  nô thứ H i. Cho đến lú  đó tôi 
mới thật sự thấy rằng việ  tôn giáo phải th y đổi hợp với thời đại là 

qu n trọng, đặ  biệt  ho  á  thế hệ trẻ ngày n y.   

Công việ  họ  dù bận rộn, nhƣng  ũng không khiến tôi  hấm dứt 
việ  tìm hiểu thêm về Giáo Hội. Tôi họ  rất  hăm và đƣợ   á  giáo 
sƣ khen ngợi. Tôi thấy đời sống s o ý vị quá, đặ  biệt khi trong đời 
sống đó t  biết phụ  vụ mọi ngƣời qu  việ  hy sinh  hính  on ngƣời 

mình.   

Sau khi tốt nghiệp, tôi không  òn ý định trở lại tu viện nữ . 
Không phải vì tôi  ó thể tìm đƣợ  một  ông việ  tốt h y lý do nào 
khá , nhƣng lý do  hính để tôi  ởi bỏ  hiế  áo  à-s , đó là tôi đã 
tìm r  Chú  Kitô. Ngƣời là Thiên Chú  và là Thầy tôi. Ngƣời đã đến 
tìm tôi,  hỉ  ho tôi  on đƣờng  ứu rỗi với hạnh phú  vĩnh  ửu... Tôi 
biết, quyết định  ủ  tôi sẽ đƣ  đến việ  tôi phải đối diện với những 

khó khăn khi đi tìm việ  làm.   

Tôi không  ó khả năng để diễn đạt hết những  ảm xú   ủ  tôi 
trong quá trình trở lại với Chú . B o nhiêu những khó khăn vất vả, 
nhƣng tôi không thể  hờ đợi đƣợ  nữ  rồi. Ý Chú  là nhƣ thế. Tôi 

họ  hỏi về Giáo lý, về  á h sống đạo và sẵn sàng.   

Tìm đƣợ  sự bình  n là kết quả đầu tiên  ủ   on đƣờng tôn giáo. 
Chắ   hắn tôi sẽ  ó đƣợ  sự bình  n này khi tôi đƣợ  nhận vào 
Giáo Hội. Nếu tôi phải tóm tắt lại một  á h ngắn gọn những gì Giáo 
hội  ó thể đã  ho tôi khi tôi trở thành  on  ái Chú  thì tôi  hỉ nói 
đƣợ  đó là " ời Sống". Tôi muốn nói một đời sống mới, đƣợ  soi 

sáng và hƣớng dẫn do ân sủng thiêng liêng.   



 L n  C    T   n    t – 08/2017 

37                                                 

 

 

Maria Mỹ Ánh  
C .LCTX GX Hòa Bình, GV 

Chúa Nhật ngày 09.07.2017, Cộng  oàn Lòng Chú  Thƣơng Xót 
Giáo Xứ Hò  Bình đã  ó buổi chia sẻ của Linh Mục dành cho Cộng 
đoàn sau thời gi n dài C  không đƣợ   hăm só  mục vụ. Từ khi 
thành lập đến nay  ũng  ó những buổi chia sẻ sau giờ đọc kinh 
LCTX. Nhƣng  ũng không kéo dài đƣợc bao lâu, do thời gian của 
 á  Ch  không đƣợc thuận lợi hoặc chuyển đi nơi khá . 

Cha Giuse Maria Nguyễn  ỗ Hữu Duy về làm Phụ Tá cho Cha 
Chánh Xứ HB  ũng hơn một năm n y. Nhƣng mãi đến hôm nay Cha 
mới dành  ho C  thêm một dịp thứ hai, và chính thứ  đón nhận C  
LCTX GX, để chia sẻ và đối thoại với các hội viên – nhƣ lời Cha: 
muốn đƣợ  đối thoại chứ không giảng dạy – Trong lúc mọi ngƣời 
chờ đợi và lo lắng chắ  Ch  không đến thì Cha xuất hiện, rất đúng 
giờ và rất nhiệt tình. Tất cả mọi ngƣời đều đọ  đƣợc sự hào hứng 
của một LM trẻ, chia sẻ với những ngƣời già, gần già và một số đã 
bƣớc qua tuổi th nh niên nhƣ Ch  khá lâu rồi!! C   húng tôi  ũng 
biết đó là điều khó khăn  ho Ch … Nhƣng thật bất ngờ, buổi chia 
sẻ rất hào hứng, vui tƣơi qu   á h diễn đạt  ó  hút hài hƣớc, trào 
phúng, cách dùng từ hơi… hoạt ngôn một chút của Cha lại làm mọi 
ngƣời  ƣời vui vẻ, tự tin trải lòng khi Cha hỏi: Tại sao các bà, các 
chị vào C  LCTX? Mọi ngƣời hào hứng tâm sự lí do mình chọn C  
LCTX. Có ngƣời hiện tại đã th m gi  1, 2 Hội đoàn rồi nhƣng  ũng 
vào LCTX. Có ngƣời  hƣ  từng vào một Hội đoàn nào, vì lí do rất 
đơn giản muốn đƣợc tự do, không thích ràng buộc, không thích 
mặ … đồng phục, vậy thôi! và rất nhiều nguyên do khác nữa, 
nhƣng mụ  đí h thì đ  số giống nhau: Tìm đến LTX để đƣợc chữa 
lành tâm hồn, thể xác. Không những xin chữa cho mình mà còn 
muốn ngƣời thân  ũng đƣợc chữa… ké!! Muốn đƣợc họ  nơi Chú  
LTX để thực thi LTX với tha nhân! Có ngƣời thấy anh chị em vui 
quá nên vào LTX để  ùng vui,  ùng đƣợ  đọc kinh với nhau cho vui, 
cùng chia sẻ niềm vui để vơi bớt niềm vui đ ng đầy ứ trong lòng. 
Hoặ  để niềm vui của mọi ngƣời đi vào lòng mình,  hiếm chỗ và 
xu  đuổi nỗi buồn trong lòng mình đi  hỗ khác… Có ngƣời đến với 
LTX là vì thấy mọi ngƣời d ng h i t y nhƣ Chú  Giêsu bị treo trên 
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Thánh Giá khi đọc: Vì cuộc khổ nạn củ  Chú  Giêsu… nên đến để 
cùng mọi ngƣời chịu đóng đinh với Chúa vào Giờ Tử Nạn, vì trong 
lòng ai không có một Thánh Giá để vá , để đóng đinh vào đó hằng 
ngày, vì cuộc sống  ơ  ực, thất bại, nghèo khó, vì chồng, vì vợ, vì 
con cái, có cả vì… hàng xóm, vì những ngƣời ta gặp gỡ hằng ngày 
nhƣng luôn làm khổ ta, làm cho cuộc sống t  lú  nào  ũng  ăng 
thẳng và mệt mỏi… 

Cha chỉ hỏi một  âu mà đã nhận lại đƣợc rất nhiều câu trả lời. 
Cha chỉ mới “làm quen“ với C   ó 2 lần mà đã khơi ở mọi ngƣời sự 
trải lòng. Trong khi chúng ta sinh hoạt với nh u hơn 5 năm mà 
 hƣ  một lần hé môi để… tâm sự! Có phải, nếu mình không mở 
lòng chịu khó ngồi để nghe, để đón nhận những kể lể dài dòng văn 
tự, không đầu không đuôi,  ó khi  ó hơi  hút… lạ  đề củ  ngƣời chị 
em, thì làm sao chúng ta có thể biết “nỗi niềm“  ủa anh chị em 
mình mà thông cảm!  iều đó nói lên: Một khi  ó ngƣời muốn nghe 
thì sẽ  ó ngƣời muốn nói! lú  đó mình sẽ có tiếng nói chung, sẽ 
hiểu nhau, sẽ… yêu thƣơng nh u hơn. Trong gi  đình mình  ó khi 
nào mình muốn nghe để  ó ngƣời muốn nói  hƣ ? Hay chỉ mới mở 
miệng thì sẽ nghe ngay câu rất quen thuộc: Biết rồi, khổ lắm, nói 
mãi… 

Sau khi lắng nghe mọi ngƣời nói lí do vào C  LCTX  ủa mình, Cha 
mới đú  kết lại chỉ hai từ: LƢỚI TÌNH. Tất cả  húng t  đã  ƢỢC 
mắ  vào LƢỚI TÌNH CỦA CHÚA GIÊSU! Con cá mắc phải lƣới ngƣời 
giăng bẫy thì giãy dụ  trong đ u đớn để mong thoát khỏi tấm lƣới, 
thoát cái chết. Còn  húng t   ƢỢC DÍNH PHẢI LƢỚI TÌNH CỦA 
CHÚA GIÊSU là  húng t  đi vào TÌNH YÊU CỦA NGƢỜI, một thứ 
tình đầy huyền nhiệm, không thể lý giải đƣợc, không thấy đƣơ ,  hỉ 
cảm nhận qua từng thân phận của kiếp ngƣời. Một thứ tình với 
chiều kích thế gian không chứa hết, mà lan rộng xuống tận Ngục 
Tổ Tông và b y   o đến tận chín tầng trời với các vì tinh tú và bao 
la hành tinh khác. Không phải chỉ tồn tại ở hôm nay mà còn ở hôm 
qua và ngày mai. Không có không gian và thời gi n nào đủ để đong 
đầy tình củ  Ngƣời dành cho nhân thế. Không chỉ có ở những 
ngƣời đạo hạnh tốt lành mà còn ở cả những ngƣời tội lỗi và độc ác. 
Một tình yêu vô biên, mãi mãi,  on ngƣời không thấu hiểu đƣợc, vô 
lí, vô điều kiện, không một lần hối tiếc, chỉ  ó  ho đi... Con ngƣời 
chỉ có thể hiểu đƣợc phần nào tình yêu thẩm sâu ấy khi lấy tình yêu 
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để đáp lại. Cảm nhận đƣợ  khi rơi xuống tận cùng củ  đ u khổ và 
bế tắc, khi tất cả mọi cánh cử  đều đóng sập trƣớc mặt mình, khi 
bóng tối bỗng chốc ụp xuống và xung quanh chẳng thấy một ai! 
Nhƣng rồi tình yêu củ  Ngƣời đến bên t , xé t n màn đêm, mở 
rộng cánh cửa, lau khô dòng lệ và nâng t  lên nhƣ một cánh chim 
bằng. Càng đi sâu vào tình yêu  ủ  Ngƣời ta lại càng MUỐN Ở LẠI 
MÃI TRONG MẢNH LƢỚI TÌNH ẤY, để từng ngày khám phá từng 
mắ  lƣới tình và ngạc nhiên thấy mình thật hạnh phúc và bình yên 
khi đƣợc lặn hụp, vẫy vùng trong BIỂN TÌNH VÔ BIÊN CỦA NGƢỜI. 
Ôi Giêsu, tình yêu củ  Ngƣời! Khi nào bạn đƣợ   hìm vào trong đó. 
Khi bạn hò  vào Ngƣời bạn sẽ thấy b o điều kì diệu, để có thể chết 
đi vì Ngƣời, các Thánh vẫn luôn mỉm  ƣời và đón nhận những cực 
hình tàn bạo, nhƣ xƣ  Chú  Giêsu đã  hìm vào tình yêu  ủa CHA 
để vƣợt qua nỗi đ u và sợ hãi... Chúng ta khó mà thực thi những 
điều đó. Nhƣng  húng t  SUY NIỆM NHỮNG  IỀU  Ó HẰNG NGÀY 
KHI NHÌN LÊN THÁNH GIÁ, KHI DANG TAY GIỮA THINH KHÔNG 
MÀ MẶC  ỊNH VỚI LOÀI NGƢỜI: VÌ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA 
GIÊSU, XIN CHA XÓT THƢƠNG CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI. 
Chúng t  kêu nài Lòng Thƣơng Xót  ủ  Ngƣời, vì NGƢỜI LÀ TÌNH 
YÊU.  

Khi ngắm nhìn TÌNH YÊU CỦA NGƢỜI ta tìm thấy một sự diệu kì 
không diễn tả nổi của cảm xúc, ta chỉ thấy con tim mình cứ thổn 
thứ  khôn nguôi. T  nhƣ tìm thấy cội nguồn của mình và muốn 
đƣợc dự  vào đấy để nghỉ ngơi s u những bộn bề của cuộc sống, 
của bon chen, tranh giành, củ  đƣợc thua, mất mát và hƣ ảo của 
thế gian. 

"Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi 

Hồn tôi mới đƣợc nghỉ ngơi yên hàn" (TV) 

Ta muốn đƣợc mắ  mãi trong LƢỚI TÌNH ấy củ  Ngƣời  ho đến 
lúc lìa bỏ cuộc sống này, về bên Ngƣời mãi mãi, nhƣ Thánh 
Augustino: Tôi chỉ thực sự đƣợc nghỉ ngơi trong Chú  mà thôi! 

Câu chuyện về tình yêu sẽ chẳng thể nào có hồi kết, dù thời gian 
"đối thoại" của Cha và chúng tôi phải kết thúc (tập 1) vì sắp đến 
giờ chuẩn bị cho lễ chiều. 

LUÔN NHỚ  ẾN CHA GIUSE MARIA HỮU DUY VÀ MẢNH LƢỚI 
TÌNH CỦA GIÊSU MÀ CHA GỢI Ý!   
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TRẦM THIÊN THU 

(Tiếp theo và hết) 

 

Về giáo dụ , tôi biết luôn  ó h i thái 
 ự . Bạn  ó thể quá tân thời, quá 
thự  nghiệm, quá triết lý, quá nguyên 
tắ  hoặ  quá dễ dãi. Nhƣng bạn  ũng 
 ó thể quá  ổ hoặ  quá  ứng rắn. Họ  
sinh  ũng  ần sáng kiến, sáng tạo và 
nền bản. Luật Chú  rất ngắn gọn. 
Ngài b n  ho  húng t  Mƣời  iều 
Răn,  hứ không trăm hoặ  ngàn điều 

răn. Tại s o? Vì Ngài muốn sự tự do và sự biến đổi. Tại s o bạn nghĩ 
Ngài tạo dựng quá nhiều ngƣời? Tại s o không dựng một vài ngƣời? 
Vì Ngài thí h  á  tính  á h khá  nh u. Ngài muốn    đoàn  ủ  Ngài 
đồng  hứ không hợp xƣớng (but not in unison). 

Tôi biết  á  Kitô hữu muốn tự biết mình nhiều để  ó thể quyết định 
xem  ái nào  hính xá  là Ý Chú  muốn đối với họ. Tôi nghĩ nhƣ vậy 
tốt hơn là nghĩ về Thiên Chú  và ngƣời lân  ận nhiều,  òn  hỉ ít nghĩ 
hoặ  không nghĩ về mình, theo bản năng mà không muốn biết gì 
thêm. Nếu bạn yêu mến Chú  và hành động theo Luật Chú , tôi nghĩ 
Ngài muốn  húng t  thƣ giãn một  hút đấy. 

Tôi rất ấn tƣợng với hình ảnh hàng rào qu nh sân  hơi  ủ  
Chesterton ở trên núi, trẻ em trong đó  ó thể  hơi đù  mà không sợ 
rơi xuống vự  thẳm.  ó là lý do Thiên Chú  b n Lề Luật  ho  húng 
t : Không làm  húng t  âu lo nhƣng giữ  n toàn  ho  húng t  để 
 húng t   ó thể thoải mái với những trò- hơi- uộ -đời, vui vẻ và yêu 
thƣơng. 

Mỗi  húng t  đều  ó những năng khiếu và ƣớ  muốn khá  nh u, 
nhƣng đã bị nhiễm tội – nhiễm  ả vào lý luận và  ơ thể  ủ   húng t . 
Chúng t  thƣờng theo bản năng thể lý (nhƣ sự đói khát và phản xạ tự 
vệ) và bản năng trí tuệ (nhƣ tính tò mò và lý luận). Tôi nghĩ Ngài 
muốn  húng t  theo  on tim. Chắ   hắn là vậy, nếu Thành yêu Tâm 
hơn yêu M i,  nh t   ó lý để nghĩ rằng Thiên Chú  đ ng muốn  nh t  
kết hôn với Tâm hơn là với M i. Tại s o  húng t  không xử lý  á  
 họn lự  khá  theo quy luật tƣơng tự? 
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Dĩ nhiên tôi không nói rằng  húng t  hoàn toàn không s i lầm. Tôi 
 ũng không nói rằng  húng t   hỉ  ó thể theo lý lẽ  ủ   on tim. Trên 
đây tôi đã đƣ  r  7 hƣớng dẫn. Nhƣng  hắ  rằng  hính Thiên Chú  
đã “thiết kế” trái tim  húng t  – trái tim tinh thần với ƣớ  muốn và ý 
hƣớng nhiều hơn trái tim thể lý với động mạ h  hủ và  á  v n bơm. 
Ch  mẹ  húng t  phạm tội và hƣớng dẫn s i lầm, nhƣng Thiên Chú  
b n họ  ho  húng t  để  húng t  theo. Nhƣ vậy, trái tim  ũng đáng 
theo mặ  dù nó  ũng đầy tội lỗi và s i lầm. Nếu trái tim  húng t  yêu 
mến Chú  thì đáng theo lắm. Nếu nó không yêu mến Chú  thì bạn 
đừng qu n tâm vấn đề nhận biết Ý Chú . 

 ây là gợi ý thứ năm. Khi  húng t  theo lời khuyên  ủ  Thánh tiến 
sĩ Augustinô là “ ứ yêu mến Chú  đi, rồi  ứ làm những gì bạn muốn”, 
 húng t  thƣờng  ó kinh nghiệm về nỗi buồn và sự bình  n. Bình  n 
là dấu ấn  ủ  Chú  Thánh Thần. 

Tôi biết  ó vài ngƣời rời bỏ Kitô giáo vì họ thiếu sự bình  n. Họ  ố 
gắng trở thành “siêu Kitô hữu” về mọi thứ, và họ phải  hịu áp lự . Họ 
nên đọ  thƣ  ủ  Thánh Ph olô gởi giáo đoàn G -lát. 

 ây là gợi ý thứ sáu. Nếu Thiên Chú   ó  á h  họn đúng trong mọi 
điều bạn làm, bạn  ó thể rút kinh nghiệm. Nghĩ  là Thiên Chú  muốn 
bạn biết  ăn phòng nào sạ h nhất, phòng bếp h y phòng ngủ, và nên 
lấy  ái dĩ  nào trƣớ , dĩ  thịt h y dĩ  nƣớ   hấm. Bạn thấy đó, nếu 
bạn thự  hiện ẩn ý hợp lý  ủ  nguyên tắ  này, điều đó sẽ buồn  ƣời, 
không ổn, và không biết Chú  muốn  húng t  sống  á h nào – cách 
đƣợ  diễn tả trong Kinh Thánh và  uộ  đời  ủ   á  thánh. 

Gợi ý thứ sáu là nguyên tắ   ó nhiều điều tốt. Nhƣng đối với ngƣời 
nào đó, vẫn thƣờng  ó vài  á h  họn lự  đều tốt. Cái tốt là kính vạn 
ho  (k leidos opi ), đ  sắ  biến đổi. Có nhiều  on đƣờng đúng. Con 
đƣờng dẫn tới biển là đúng và  on đƣờng dẫn tới núi  ũng đúng, vì 
Thiên Chú  vẫn đ ng  hờ đợi  húng t  ở  ả h i nơi. Sự thiện  ó nhiều 
màu sắ . Chỉ  ó điều á  mới thiếu màu sắ  và biến ảo. Trong Hỏ  
ngụ  không  ó màu sắ , không  ó tính  á h  á nhân. Cá  linh hồn t n 
 hảy nhƣ  hì, hoặ  bị nh i nghiến trong miệng  ủ  Quỷ vƣơng. H i 
nơi giống nh u trên thế gi n là nhà tù và nơi thù hận, không nhƣ nhà 
thờ. 

Có những  á h  họn lự  đều tốt nhƣ nh u. Ví dụ, tình dụ  trong 
hôn nhân. Khi bạn sống trong Luật Chú  – không ngoại tình, không 
độ  á , không í h kỷ, không hành động bất thƣờng (kế hoạ h, dùng 
biện pháp ngừ  th i) – thì mọi thứ đều “suôn sẻ”. Bạn thử tƣởng 
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tƣợng đi. Có phải Chú  muốn bạn ân ái với ngƣời bạn đời không? 
 úng là một  âu hỏi ngớ ngẩn! Thế nhƣng ân ái với ngƣời bạn đời là 
điều tuyệt vời, là Ý Chú  đấy. Ngài muốn bạn làm những gì bạn muốn 
để ngƣời bạn đời biết đó là bạn  hứ không phải  i khá . 

Gợi ý thứ bảy là  hính kinh nghiệm  ủ  tôi. Lần đầu tiên tôi viết tiểu 
thuyết, tôi biết  á h viết.  ầu tiên, tôi tr o phó  ho Chú , tôi nói với 
Ngài rằng tôi muốn viết về Nƣớ  Trời, và tôi tin Ngài hƣớng dẫn tôi. 
S u đó, tôi theo sự hứng thú  ủ  tôi,  ả bản năng và tiềm thứ . Tôi 
 ứ để mạ h truyện  hảy đi và  á  nhân vật  ứ là  hính họ. Thiên 
Chú  không khởi đầu hoặ  kết thú   ho tôi. Ngài không làm gì  ho 
tôi. Nhƣng Ngài vẫn ở đó, giống nhƣ ngƣời  h  hoặ  ngƣời mẹ tốt. 

Tôi nghĩ rằng  uộ  đời  húng t  nhƣ một  uốn truyện. Chúng t  
viết truyện về  hính  uộ  đời mình và  hính mình (vì  húng t  tự định 
hình bằng  á h  họn lự , giống nhƣ bứ  tƣợng là  hủ  ủ  điêu khắ  
gi  vậy). Dĩ nhiên, Thiên Chú  là tá  giả thứ nhất, là điêu khắ  gi  
thứ nhất. Nhƣng Ngài dùng những  on ngƣời khá  nh u để  ó những 
tá  phẩm khá  nh u. Ngài là tá  giả từng  uốn trong bộ Kinh Thánh, 
nhƣng tính  á h  ủ  mỗi tá  giả phàm nhân diễn tả theo văn  hƣơng 
phàm tụ . 

Thiên Chú  là ngƣời kể  huyện hoàn vũ. Ngài muốn  á   âu  huyện 
khá  nh u. Ngài muốn bạn biết ơn Ngài về  âu  huyện duy nhất từ ý 
muốn tự do và sự quyết định  ủ  bạn. Vì ý muốn tự do  ủ  bạn và kế 
hoạ h đời đời  ủ  Ngài không là h i điều  ạnh tr nh, mà là h i 
phƣơng diện  ủ  một vấn đề. Chúng t  không thể hiểu hết mầu 
nhiệm này trong  uộ  đời mình, vì  húng t   hỉ thấy mặt dƣới  ủ  
tấm thảm. Nhƣng tôi nghĩ rằng, một trong những điều ở trên trời là 
 húng t  sẽ  hú  tụng và  ảm tạ Chú  vì Ngài đã không để  húng t  
nắm vô-lăng  uộ  đời  ủ  mình – giống nhƣ  h  mẹ dạy  on  ái lái xe 
vậy. Nếu không thì…! Thì s o? Bạn thấy Ý Chú  tuyệt vời không nào? 

Khi  ho  húng t  tự do, Thiên Chú  nói: “Mong ý  on đƣợ  trọn 
vẹn”. Một số ngƣời trong  húng t  qu y lại và nói với Ngài: “Con 
muốn ý  on sẽ đƣợ  trọn vẹn”.  ó là vâng lời lệnh truyền thứ nhất và 
là lệnh truyền qu n trọng. Rồi khi  húng t  làm vậy, Ngài nói với 
chúng ta: “Bây giờ, ý  on đƣợ  trọn vẹn”. Rồi Ngài viết  âu  huyện về 
 uộ  đời  húng t  bằng những nét tự do  ủ   húng t . 

(Chuyển ngữ từ IntegratedCatholicLife.org) 
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(Nhân Lễ Mẹ M ri  hồn xá  lên trời) 

Fx Đỗ Côn  Min  

 

Giáo  ội tôn vin  Đức M ri  là Mẹ T iên C   , Đấn   iệp 
t ôn  cứu c uộc với Đức Giêsu Kitô một các  đặc biệt. 
C ín  vì t ế, n oài các T án  lễ mừn  kín  Mẹ,  àn  năm 
Giáo  ội c n dàn  r    i t án  tron  năm để  i p các tín 
 ữu  i  tăn  l n  yêu mến Mẹ, đ  là T án  Năm, T án  
 o  mừn  Mẹ và T án  10, T án  Mân Côi đặc biệt cổ võ 
việc lần  ạt Mân Côi.  

 ứ  Cố Giám Mụ  Giuse Vũ Duy Thống, Giáo phận Ph n Thiết, 
với bút hiệu Nhạ  sĩ Thông Vi Vu, đã  ó một bài hát rất h y phổ 
nhạ  Xuân Ly Băng, mời gọi mọi ngƣời hãy lần  huỗi Mân  ôi mỗi 
ngày, bất  ứ lú  nào, hò n  ảnh nào. Một phƣơng thế  hống lại sự 
dữ, gi  tăng lòng tin và  òn là lời  ầu nguyện hữu hiệu hơn hết: 
“S o em không lần  huỗi, những lú  trời gío mƣ , khi đêm về tăm 
tối, khi lá rụng về trƣ . S o em không lần  huỗi? khi trời mới rạng 
đông, khi sƣơng m i ngọt bùi, tỏ  ngát trên ruộng đồng. S o em 
không lần  huỗi? khi lặng ngắm  hiều buông trong  ô đơn ngậm 
ngùi“. Và  âu kết mới thật xú  động: ”S o em không lần  huỗi, khi 
trái gió trở trời, em mong m nh yếu đuối, đến  ùng Mẹ em ơi!“.  

Qu  việ  lần  huỗi, ngƣời tín hữu đƣợ   ơ hội Sống Lời Chú , 
 hiêm niệm về lị h sử ơn Cứu độ qu  bốn mầu nhiệm: Mù  Vui, 
Mù  Thƣơng, Mù  Mừng, Mù  Sáng. Ngày Lễ Kính mừng Mẹ M ri  
hồn xá  lên trời năm n y (15/8), mỗi ngƣời  ó dịp suy gẫm về việ  
 ứ  M ri  một mẫu gƣơng về  á h sống yêu thƣơng, qu   bài Tin 
Mừng Thánh Lu   Chƣơng 1 từ  âu 39 đến  âu 56  ũng là nội dung 
 ủ  ngắm thứ h i mù  Vui: “ ứ  Mẹ đi viếng bà Thánh ISAVE, t  
hãy xin  ho đƣợ  lòng Yêu ngƣời“. 

Thánh Lu   1, 43, tƣờng thuật việ  Mẹ M ri  đ ng lú  m ng th i 
Chú  Giêsu đã đến thăm và ở lại giúp đỡ bà ISAVE, ngƣời  hị họ 
 ũng đ ng m ng th i, nhƣng xem r  mệt mỏi nhiều hơn do lớn 
tuổi. Cả h i đều vui mừng gặp nh u, một già một trẻ ôm lấy nh u 
mừng rỡ. Thậm  hí niềm vui ấy lây  ả s ng th i nhi trong lòng 
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ngƣời  hị họ, khiến th i nhi  ũng 
nhảy lên vui mừng. Mẹ xứng đáng 
nhận lời  hú  phú  từ bà ISAVE: 
”Em thật  ó phú  vì đã tin rằng 
Chúa sẽ thự  hiện những gì Ngƣời 
đã nói với em“. Mình  hợt nhớ đến 
một truyện ký trên tờ báo Tuổi trẻ 
Chủ nhật khoảng hơn h i  hụ  năm 
về trƣớ . Nhà văn Võ Hồng n y đã 
quá  ố, sinh tiền sống tại Thành 
phố Nh  Tr ng. Nhớ về ngƣời vợ 
đã quá vãng, ông kể: “Một lần kia 
khi mới về sống tại thành phố này, 
vợ tôi s i  on s ng nhà hàng xóm, 
nơi  húng tôi về  ƣ ngụ  hƣ  b o 

lâu để mƣợn  hiế   ối x y tiêu. Tôi thật ngạ  nhiên vì ở nhà không 
thiếu thứ này, bèn hỏi lại bà  ho rõ. Nhƣng vợ tôi nhắ  khéo: 
“ úng là nhà mình  ũng  ó, nhƣng đã là hàng xóm với nh u thì 
phải  hạy qu   hạy lại với nh u. N y tôi nói  on s ng mƣợn  hiế  
 ối x y tiêu  ũng là  ái  ớ để m i tôi s ng trả, thế là mình đƣợ  dịp 
làm quen với họ, nhƣ thế là  ả h i nhà  biết nh u, vui buồn  ó 
nh u”.  

Còn  trong tá  phẩm ” ứ  Kitô hẹn gặp tôi“  ủ  Linh Mụ  Mi hel 
Quoist,  h  kể về một gi  đình  ó ngƣời vợ tốt bụng  huyên đi  hợ, 
mu  dùm đồ ăn  ho mấy bà hàng xóm. Một hôm ông  hồng nói với 
vợ mình: “S o bà không nhờ bà hàng xóm đi  hợ lấy một lần, lấy 
 ớ là hơi bị mệt;  hắ   hắn bà ấy sẽ nhận lời. Nhƣ thế là để hàng 
xóm mình  ũng  ó dịp làm việ  tốt  hứ! Không lẽ  hỉ mình mình 
biết làm việ  tốt?“. Ch  kết luận, nhiều khi  húng t  muốn tốt, 
muốn nên trọn lành nhƣ Ch  trên trời, nhƣng  hỉ một mình, mà 
quên rằng Chú  đến trần gi n để mong muốn mọi ngƣời đều trở 
nên trọn lành. 

Lần khá ,  h  kể về một ông  hồng tốt bụng, khi  òn trẻ là một 
ngƣời thợ máy lành nghề. Một hôm ông hàng xóm  ó  hiế  xe 
Mobilette không nổ máy nhờ ông xem giúp. Ông nh nh nhẹn s ng 
ng y,  hỉ một thó ng  hừng 5 phút ông trở về vui vẻ nói với bà vợ:  
“Có gì đâu,  hiế  Bugi xe bị đóng trấu, tôi  hỉ việ  mở r  l u  hùi 
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 hút xíu là xong thôi mà”. Vợ ông nghe vậy liền hỏi: “Thế ông  ó 
 hỉ  ho bá  ấy  á h sử , để lần khá  xe không nổ máy thì bá  ấy 
biết tự sử  không?“. Ch  kết luận: Cũng vậy, nhiều khi trong  uộ  
sống, mình quên mất phải giúp ngƣời khá  tự lớn lên. 

Mới  hỉ  hiêm nghiệm một ngắm Mù  Vui, mình đã thấy hình ảnh 
 ứ  M ri  quả là một mẫu gƣơng  ho  on  ái Mẹ noi theo nơi trần 
thế. Cuộ  sống ngày hôm n y thật vất vả và tất bật khiến mỗi 
ngƣời phải  hạy đu , không  ó nhiều thời gi n để tâm hồn lắng 
đọng. Cũng do ít nhiều ảnh hƣởng  ủ  một xã hội  ông nghiệp, 
ngƣời ngƣời nhƣ thu mình trong một ố  đảo, ít nghĩ đến ngƣời 
khá . Thiếu qu n tâm đến sinh hoạt  ủ  những ngƣời sống  ạnh 
bên, kể  ả  ận lân với mình, thiếu mở lòng r  với th  nhân, hầu 
nhƣ  hỉ nhớ đến một vế  ủ   âu nói quen thuộ : ”Mọi ngƣời vì  
mình“ nhƣng lại thiếu đi vế ki : “Mình vì mọi ngƣời“.  

Xin  ho hình ảnh  ứ  M ri  đến thăm Bà ISAVE luôn thú  đẩy 
mỗi ngƣời tín hữu phải biết đem niềm vui đến những ngƣời đ ng 
sống bên  ạnh, những ngƣời trong xóm ngõ, trong  ùng thôn làng, 
 ùng một  ơ qu n làm việ , nơi xƣởng máy, giữ   hợ đời. Nhất là 
những ngƣời bất hạnh, nghèo khó, không phân biệt lƣơng giáo. 
Giúp đỡ họ, sẵn sàng phụ  vụ vô vị lợi trong khả năng  ủ  mình. 
Sống tinh thần nhƣ  ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô trong bài giảng trƣớ  
80 ngàn tín hữu hành hƣơng tại Rom , Ngài nói: “Mẹ M ri  là mẫu 
gƣơng sống động về đứ  mến nhƣ thế nào  ho Giáo Hội? Chúng ta 
hãy nghĩ đến thái độ sẵn sàng  ủ  Mẹ đối với bà  hị họ Elis beth. 
Khi viếng thăm bà,  ứ  Trinh Nữ M ri  không những  hỉ m ng đến 
một sự trợ giúp vật  hất, nhƣng  òn m ng Chú  Giêsu, đ ng sống 
trong lòng Mẹ. M ng Chú  Giêsu đến nhà ấy  ó nghĩ  là m ng niềm 
vui, niềm vui trọn vẹn. Bà Elis beth và ông Z    ri  vui mừng vì  ó 
th i, một điều dƣờng nhƣ không thể xảy r  đƣợ  ở tuổi già  ủ  họ, 
nhƣng  hính thiếu nữ M ri  đã m ng  ho ông bà niềm vui tràn đầy, 
niềm vui đến từ Chú  Giêsu và từ Chú  Thánh Linh và biểu lộ trong 
tình bá  ái nhƣng không, trong sự  hi  sẻ, tƣơng trợ,  ảm thông 
lẫn nh u. 

 ứ  Mẹ  ũng muốn m ng đến  ho tất  ả  húng t , hồng ân   o 
 ả là Chú  Giêsu, và  ùng với Ngài Mẹ m ng tình thƣơng,  n bình 
và niềm vui  ủ  Mẹ. Giáo Hội  ũng vậy: giống nhƣ Mẹ M ri . Giáo 
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Hội đƣợ  s i đi m ng Chú  Kitô và Tin Mừng  ủ  Chú  đến  ho mọi 
ngƣời 

Còn  húng t  thì s o?  âu là tình thƣơng mà  húng t  m ng đến 
 ho th  nhân?  ó  ó phải là tình yêu  ủ  Chú  Giêsu,  ấng  hi  sẻ, 
th  thứ, tháp tùng, h y là một thứ tình yêu bị hó  loãng? Khi ngƣời 
t  làm loãng rƣợu, thì nó giống nhƣ nƣớ ? Phải  hăng tình yêu 
 húng t  giống nhƣ thế, hoặ  tình yêu lú  mạnh lú  yếu theo thiện 
 ảm, tìm kiếm sự đáp trả? Một tình yêu vụ lợi. Nhƣng thử hỏi: Chú  
Giêsu  ó muốn tình yêu vụ lợi h y không? Tình yêu phải là một tình 
yêu nhƣng không, nhƣ tình yêu  ủ  Chú .  âu là những qu n hệ 
trong  á  giáo xứ,  á   ộng đoàn  ủ   húng t ? Chúng t   ó đối xử 
với nh u nhƣ  nh  hị em h y không? H y là  húng t  đoán xét, nói 
xấu nh u, mỗi ngƣời  hỉ  hăm lo ”mảnh vƣờn riêng”  ủ  mình?”.  

 ƣợ  nhƣ thế,  hính là noi gƣơng Mẹ M ri , giới thiệu Chú   ho 
ngƣời khá  vậy. 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
 

H   c un  niềm vui cùn  toàn t ể Giáo Hội  oàn vũ 
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                      Gioan Long Vân,  

giáo xứ Nhân Hò  

K  c con mới qu  đời c    ráo n ớc mắt t ì n y mẹ đ n  
c uẩn bị lên bàn mổ. Tr ớc tìn  cản  này  i mà k ôn  độn  

l n  trắc ẩn x t t   n ! 

S u lễ  hiều Chú  Nhật hôm qu , tôi ghé vào  ăn nhà thuê thăm 
em. Nhƣ mọi lần, em lấy ghế r  trƣớ  hiên nhà tiếp  huyện. Em 
nói: “Con mới đi hội  hẩn thứ Tƣ vừ  rồi. Chờ hội  hẩn lần nữ  rồi 
 ó thể mổ. Mọi sự xin phó thá   ho Chú ”. Mọi sự xin phó thá   ho 
Chú  là  âu nói em thƣờng bày tỏ mỗi lần tôi đến hoặ  gọi điện hỏi 
thăm em. Và  ứ nhƣ thế em rỉ rả kể  huyện đời em, ứ  ứ  nƣớ  

mắt khiến đôi mắt tôi rƣng rƣng.  

Bốn mƣơi sáu tuổi đời, em trôi dạt từ một miền quê tỉnh lẻ đến 
Sài Gòn mƣu sinh hơn h i mƣơi năm n y. Em r  đi m ng theo nỗi 
buồn u uất bởi ngƣời  hồng bội bạ  bỏ rơi b  mẹ  on em. Gánh 
nặng mƣu sinh nuôi  on ăn họ  oằn nặng đôi v i gầy ngƣời mẹ đơn 
thân. H i đứ   on em, một tr i, một gái n y đã khôn lớn. Tƣởng 
 hừng đời em đã bớt nhọ  nhằn   y đắng. Nhƣng rồi Chú  gởi đến 
 ho em một  ơn thử thá h quá đỗi nặng nề. Ngày 21 tháng tƣ vừ  

qu , Chú  đã gọi ngƣời  on tr i duy nhất  ủ  em r  đi ở tuổi 22.  

Em rơi vào khủng hoảng. Căn bệnh ung thƣ tái phát ngày  àng 
nghiêm trọng s ng gi i đoạn di  ăn. Tƣởng  hừng em tuyệt vọng, 
dễ lạ  lối đứ  tin. Nhƣng không! Dù trong tình  ảnh khốn khổ tột 
 ùng nhƣ vậy, em vẫn xin phó thá   ho Chú … Nhớ buổi tối tôi 
hƣớng dẫn  á   nh  hị Legio M ri e giáo xứ Nhân Hò  đến đọ  
kinh  ầu nguyện  ho  háu Phêrô  ào Hoàng Phi,  on tr i em, mới 
qu  đời. S u giờ kinh, mời mọi ngƣời ngồi lại uống nƣớ , em buột 

miệng lên tiếng: “Giờ  on lo  ứu rỗi linh hồn  on”. 

Bỗng nhiên tôi  ảm nghiệm dƣờng nhƣ qu  biến  ố đứ   on tr i 
duy nhất  ủ  em Chú  gọi đi đã l y động đời sống đạo  ủ  em. Em 
 hiêm nghiệm  uộ  sống trần gi n n y  òn m i mất. Chỉ  uộ  sống 
m i này mới là vĩnh  ửu trƣờng tồn. Và kể từ n y, em sẽ  hăm lo 
 uộ  sống đứ  tin vững  hải  huẩn bị  ho  uộ  sống m i này. Dù 
trong tình  ảnh nào em  ũng xin phó thá   ho Chú . Tôi  ảm 
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nghiệm dù trong tình  ảnh nào nhƣ ngày m i em lên bàn mổ, 

không biết hậu phẫu r  s o? Em  ũng xin phó thá   ho Chú . 

Em là Ann  Hồ Thị Ngọ  Lo n. Căn nhà em thuê nằm trong khu 
vự  đƣợ  gọi là khu gò mả. Những  ăn nhà sơ sài nằm  hen lẫn 
 ạnh những nấm mộ. Những ngƣời nhập  ƣ lƣu trú nơi đây đ  
phần  ó  uộ  sống  nghèo túng. Khu gò mả này  ũng là nơi tôi đã 
b o năm gắn bó bằng những  ông việ  tông đồ bá  ái: giúp một 
em tr i khá  đạo họ  hết  ấp một ở  á  lớp họ  tình thƣơng do 
giáo xứ Nhân Hò  tổ  hứ  trƣớ  đây. Hƣớng đạo một  ặp vợ  hồng 
Việt kiều Pháp đi thăm và ủy lạo quà  ho một số gi  đình túng 
quẫn nhất. Trình báo và đón  h  sở Nhân Hò   ho một th nh niên 
bỏ đạo từ lâu nhận lãnh  á  bí tí h  ần kíp  ho đƣợ  rỗi linh hồn 
trong giờ phút hối tử. Hƣớng dẫn  á  gi  đình Công giáo sống 
trong khu vự  làm sổ Gi   ình Công Giáo gi  nhập giáo khu 3, giáo 

xứ Nhân Hò , trong đó  ó gi  đình em. 

Em sắp lên bàn mổ. Và tôi muốn  hi  sẻ, đồng  ảm với em. Bởi 
tôi  ũng đã từng h i lần lên bàn mổ h i  hứng bệnh ở  on mắt 
phải. Lú  đó tôi rơi vào khủng hoảng, mƣu sinh bế tắ . Tâm trạng 

bi qu n. Tâm tính vô  ảm.  

               Chiều  hủ nhật thành đô buồn m n má  

               Ta ngồi đếm tháng năm trôi lững lờ 

               Ôm vết thƣơng dạn dày trong đáy mắt 

              Lăng kính đen nhìn thế sự hững hờ.  

Thế nhƣng ý Chú  thật nhiệm mầu! Tôi  ảm nghiệm Ngài đ ng 
dùng những biến  ố này để thử thá h tôi. Và tôi  ảm nghiệm  ó 
một gì đó thôi thú  tự đáy thẳm tâm hồn tôi. Những tháng ngày 
nằm dƣỡng bệnh đã giúp tôi phản tỉnh lại đời mình. Tôi  hiêm 
nghiệm mọi sự trên đời tƣơng tự nhƣ những áng mây dật dờ trôi 
nổi rồi t n biến vào một khoảng không trung hƣ ảo. Nhƣ thể trong 
sá h Giảng Viên viết: “Phù vân trên mọi phù vân. Tất  ả mọi sự đều 
là phù vân”. Tôi đón nhận thánh ý Chú .  ể mặ  Ngài thôi thú  
xo y  huyển đời sống tâm linh  ủ  mình. Tôi bỗng siêng năng đọ  
kinh  ầu nguyện và đi dự thánh lễ mỗi ngày. Tôi thăng tiến trên 
bƣớ  đƣờng đạo hạnh. Một ngày s u lễ kính  ứ  Mẹ Hồn Xá  Lên 
Trời  á h đây b  năm,  ó ngƣời đến nhà mời tôi gi  nhập hội Legio 
Mariae- ạo Binh  ứ  Mẹ giáo xứ Nhân Hò . Tôi thuận lời với  âu 
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nói: “Bản thân tôi đã đƣợ   ứ  Mẹ b n nhiều ơn nên sẵn sàng vào 

hội nhƣ để tạ ơn Mẹ”. 

Lần này  ũng nhƣ những lần trƣớ  tôi đến thăm em là tôi đ ng 
thự  thi  ông tá   ủ  một hội viên Legio: thăm viếng bệnh nhân. 
Tôi nhớ trong một bài viết  ó tự  đề “Trái Tim Chú  Giêsu  ã Dạy 
Tôi”  ủ   ứ  Ch  Bùi Tuần đăng trên tài liệu họ  tập Legio Mariae 
Sen tus Việt N m số tháng 06/2017  ó đoạn: “Khi tiếp xú  với 
những ngƣời đ u khổ bất  ứ bằng phƣơng tiện nào, tôi đƣợ  Chú  

dạy là phải biết đ u  ái đ u  ủ  họ, phải đồng  ảm thự  sự với họ”. 

Thự  lòng tôi muốn  hi  sẻ và đồng  ảm với em: 

                  Có m ng thƣơng tí h mới biết nỗi đ u 

                  S   ơ hoạn nạn mới hiểu lòng nh u 

                  C y đắng ở đời  i mà  hẳng  ó 

                 Cho bây giờ sẽ nhận đƣợ  m i s u.  

Bây giờ tôi  hẳng  ó gì  ho em. Ngoài những lần đến thăm và  n 
ủi em. Chẳng  ó gì  ho em ngoài những giờ kinh đọ  riêng hoặ  
 hung thêm ý  hỉ  ầu nguyện  ho em. Nắng  hiều ảm đạm buông 
tỏ  trên khu gò mả. Giọng em yếu ớt nhƣ muốn ngơi nghỉ lời tâm 
sự. Tôi  hào tạm biệt,  hờ tin ngày em lên bàn mổ. Em  ám ơn tôi, 
xin phép vào trong sử  soạn đi lễ tối.  Tôi  ất bƣớ  thơ thẩn về 
nhà. Tấm thân gầy gò. Khuôn mặt tiều tụy. Giọng nói thiểu nảo  ủ  
em đeo đẳng bƣớ   hân tôi. Nhƣng  âu em nói “mọi sự xin phó 
thá   ho Chú ” bổng dƣng làm trổi dậy niềm tin trong lòng tôi. Tôi 
tin em đủ sứ   hịu đựng những  ơn thử thá h Chú  gởi đến  ho 
em. Tháng tám  ó lễ kính  ứ  Mẹ Hồn Xá  Lên Trời vào ngày 15. 
Tôi  ầu xin  ứ  Mẹ phù hộ  ho  on tr i em đƣợ  thƣởng  ùng  ứ  

Mẹ trên nƣớ  thiên đàng. Tôi muốn gởi riêng em h i  âu thơ; 

                  Nào  i đ ng bƣớ   hơi vơi 

               Ngƣớ  trông lên Mẹ thảnh thơi  ỏi lòng. 

 

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

thông cầu n uyện. 

 

mailto:longthuongxotgp@yahoo.com
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Rev. Ron Rolheiser, OMI 

 

C  n  t  cần p ải c o đi củ  cải củ  mìn  để c  t ể sốn  
làn  mạn . Củ  cải tíc  trữ luôn luôn làm  ủ bại n ữn  
n  ời k   k    iữ nó. Bất kỳ tặn  vật nào k ôn  đ ợc c i  
sẻ đều sẽ lên men c u  t ối. Nếu c  n  t  k ôn  quản  đại 
với n ữn   n íc  củ  mìn  t ì rồi c  n  t  sẽ trở nên   en 
tỵ tron  c y đắn  và cuối cùn  là trở nên c u  c át và đố 

kỵ.  

Những  hâm ngôn trên đều nói lên  ùng một lời  ảnh báo là 
 húng t   hỉ  ó thể lành mạnh nếu biết  hi  sẻ  ủ   ải giàu  ó  ủ  

mình với ngƣời khá .  iều này nhắ  
 ho  húng t  biết mình phải biết tr o 
tặng  ho ngƣời nghèo, không phải vì 
lý do đơn giản là họ  ần  húng, dù họ 
 ần thật, nhƣng là nếu không làm thế, 
 húng t  sẽ không thể sống lành 
mạnh đƣợc. Khi tr o tặng  ho ngƣời 
nghèo, thì đó là lú   húng t  thự  thi 
 ả lòng nhân lẫn  ông lý, nhƣng đó 
 ũng m ng lại lợi í h riêng lành mạnh 
 ho mình,  ụ thể  húng t  sẽ không 

sống lành mạnh h y hạnh phú  nếu không  hi  sẻ sự giàu  ó, dƣới 
mọi hình thứ ,  ủ   húng t  với ngƣời nghèo. Sự thật này ghi đậm 
bên trong  ảm nghiệm  ủ  mỗi ngƣời và trong tất  ả mọi truyền 

thống đứ  tin và đạo đứ  đí h thự . 

Ví dụ: Từ kinh nghiệm,  húng t  biết rằng khi tr o tặng những gì 
mình  ó  ho ngƣời khá ,  húng t   ảm nghiệm đƣợ  một niềm vui 
trong  uộ  sống,  òn khi í h kỷ thu tí h h y   nh giữ  á  sở hữu 
 ủ  mình thì  húng t  sẽ ngày  àng lo lắng và bồn  hồn đến ho ng 
tƣởng. Văn hó   ủ  ngƣời d  đỏ ở Mỹ luôn luôn đề   o nhận thứ  
này, thể hiện trong lễ Potl t h  ủ  họ, nghĩ  là dù họ tin rằng tất 
 ả mọi ngƣời đều  ó quyền tƣ hữu, nhƣng  ó một giới hạn thự  tế 
 ho mứ  độ tƣ hữu đó. Một khi tài sản  ủ  mình đạt đến một mứ  
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độ nhất định,  húng t   ần phải bắt đầu tr o tặng nó đi, không 
phải vì ngƣời khá   ần nó, nhƣng vì sự lành mạnh và hạnh phú  
 ủ   húng t  sẽ bắt đầu lụi tàn nếu  húng t   ứ khƣ khƣ tí h trữ 

tất  ả  ủ   ải đó  ho riêng mình. 

Linh đạo Do Thái giáo  ũng  ó qu n niệm tƣơng tự: Nhiều lần lặp 
đi lặp lại trong Thánh Kinh Do Thái, nói rằng khi một lãnh đạo tôn 
giáo h y một ngôn sứ nói  ho dân Do Thái biết rằng họ là dân đƣợ  
 họn, là một quố  gi  đƣợ   hú  phú  đặ  biệt, thì đều luôn luôn đi 
kèm lời nhắ  nhở rằng, phú  lành này không  hỉ  ho riêng dân Do 
Thái mà thôi, nhƣng là, qu  họ, mà  ho tất  ả mọi dân trên mặt đất 
nữ .  Trong linh đạo Do Thái, phú  lành luôn luôn là để tuôn đổ 
qu  ngƣời nhận mà làm phong phú  ho những ngƣời khá  nữa. 
 ạo Hindu, Phật giáo, và Hồi giáo, theo  á h riêng  ủ  mình,  ũng 
xá  nhận qu n niệm này,  ụ thể là  hỉ khi tr o tặng một số ơn b n 

 ủ  mình,  húng t  mới  ó thể giữ  ho mình đƣợ  lành mạnh. 

Chú  Giêsu và Tin Mừng, tất nhiên  ũng dạy  hân lý này, hết lần 
này đến lần khá  và không nhân nhƣợng. Ví dụ nhƣ trong Tin 
mừng theo thánh Lu  , với lời dạy  ủ  Chú  Giêsu là  on lạ  đà 
 hui qu  lỗ kim  òn dễ hơn ngƣời giàu  ó vào Nƣớ  Trời, Ngài  ũng 
khen ngợi những ngƣời giàu biết sống quảng đại và  hỉ lên án 
những ngƣời giàu bủn xỉn. Với thánh Lu  , lòng quảng đại là mấu 
 hốt để sống lành mạnh và là  hì  khó  vào thiên đàng. Trong Tin 
Mừng theo thánh M tthêu, khi đƣ  r   á   âu hỏi trong  uộ  phán 
xét  uối  ùng, Chú  Giêsu đã  ho  húng t  một tiêu  huẩn trọn vẹn 
về những gì  húng t  phải tr o b n  ho ngƣời nghèo: Con có cho 
kẻ đói ăn? Con  ó  ho kẻ khát uống? Con  ó  ho kẻ trần truồng áo 
mặc? Cuối  ùng, và thậm  hí  òn mạnh mẽ hơn nữ , trong  huyện 
bà gó  bỏ h i đồng  uối  ùng  ủ  mình vào hòm tiền, Chú  Giêsu 
đòi hỏi  húng t  không  hỉ đem  ho ngƣời nghèo những  ủ  dƣ 
thừ , nhƣng là  ho những gì là thiết yếu sinh nh i  ủ   húng t . 
Cá  Tin Mừng và trọn  ả Thánh Kinh đều mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi 
 húng phải tr o tặng  ho ngƣời nghèo, không phải vì họ  ần  ủ  từ 
thiện  ủ   húng t , dù họ  ần thật, nhƣng là vì tr o tặng là  á h 

duy nhất để  húng t  giữ mình đƣợ  lành mạnh. 

Chúng t   ũng thấy  ùng một thông điệp này, kiên quyết và lặp 

đi lặp lại, trong huấn giáo xã hội  ủ  Giáo hội Công giáo. 
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Từ Tông thƣ Tân Sự (Rerum Nov rum)  ủ  giáo hoàng Lêô XIII 
năm 1891,  ho đến tông thƣ Niềm vui Tin mừng (Ev ngelii 
G udium) mới đây  ủ  giáo hoàng Ph nxi ô,  húng t  đều nghe 
 ùng một điệp khúc. Trong khi  húng t   ó quyền về mặt luân lý để 
tƣ hữu, thì quyền đó không phải là tuyệt đối và nó  hịu ảnh hƣởng 
bởi một số điều khá ,  ụ thể là,  húng t   hỉ  ó quyền dƣ dả khi tất 
 ả mọi ngƣời khá  đều  ó đƣợ  những gì thiết yếu  ho  uộ  sống. 
Vì thế, khi nhìn đến ngƣời nghèo luôn luôn phải đi kèm với nhìn lại 
 ủ  dƣ dả  ủ   húng t . Hơn nữ , Huấn giáo Xã hội Công giáo 
 ũng  ho  húng t  biết rằng Thiên Chú  tạo thành đị   ầu  ho tất 
 ả mọi ngƣời và sự thật này  ũng giới hạn  á h  húng t  xá  định 
những gì thự  sự là  ủ  sở hữu riêng  ủ  mình. Nói  ho đúng, 
 húng t  là những ngƣời quản lý  ủ   ải  ủ  mình, hơn là  hủ nhân 
 ủa chúng. Và tất nhiên, ẩn bên trong tất  ả những điều này là một 
nhận thứ  rằng  húng t   ó thể sống đạo đứ  và lành mạnh  hỉ khi 
biết đặt quyền tƣ hữu  ủ  mình liên đới với bứ  tr nh lớn hơn b o 
gồm  ả những ngƣời nghèo nữ . 

Chúng t , luôn luôn,  ần phải  ho đi  ủ   ải  ủ  mình để  ó thể 
sống lành mạnh. Ngƣời nghèo  ần  húng t , nhƣng  húng t   ũng 
 ần họ nữ . Và nhƣ Chú  Giêsu đã nói rất rõ ràng rằng  húng t  sẽ 
đƣợ  phán xét dự  theo những gì đã làm với ngƣời nghèo, thì nhƣ 
thế họ  hính là giấy thông hành  ho  húng t  vào thiên đàng. Và 
họ  ũng là giấy thông hành  ho  húng t   ó đƣợ  sự lành mạnh. Sự 
lành mạnh  ủ   húng t  phụ thuộ  vào việ   húng t   hi  sẻ  ủ  

sung tú   ủ  mình nhƣ thế nào. 

 

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 
k éo 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. 
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

 

 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

(Tiếp theo) 

 

Làm s o để t ực  iện sứ mạn  p  c âm    ? 

• Mọi ngƣời đều phải sống 
Phú  Âm, đó là  á h phú  
âm hó  hữu hiệu nhất. 

• Th y vì kêu gọi kẻ khá  
sống Phú  Âm h y nghĩ đến 
việ  phú  âm hó  kẻ khá , 
hãy sống Phú  Âm với hết  ả 
tấm lòng tin yêu, thành thật 
khiêm tốn,   n đảm và bền 
bỉ. 

• Làm s o sống Phú  Âm 
nếu không biết đến Phú  Âm. Nhƣng biết Phú  Âm là biết thế nào? 

• Biết Phú  Âm là một  huyện thật không dễ  hút nào vì Phú  Âm 
không  hỉ là một  uốn sá h bình thƣờng, ngoài những kiến thứ  
nhân loại,  ần  ó kho  họ  và mặ  khải  ủ   ủ  Thiên Chú . 

• Hơn nữ  Tin Mừng theo thánh Gio n gần t  nhất  á h đây  ũng 
hơn h i mƣơi thế kỷ, trong khi t  đ ng sống vào thế kỷ 21 với biết 
bao nhiêu th y đổi, với biết b o thá h đố về mọi mặt. Chính vì thế 
 ần phải tái khám phá Kinh Thánh hoài, vì Lời Chú  là lời hằng 
sống. Nó không nằm ở  hữ viết bởi  hữ viết vốn  ó giới hạn bởi 
không gi n và thời gi n nhƣng nằm ở sự linh hứng và soi sáng  ủ  
Thần Khí nhƣ Thánh Ph olô nói: "Chữ viết  hỉ giết mà thôi, Tinh 
thần mới làm  ho nó sống động" (2 Cr 3, 6). 

Vì s o  i  đìn  là tác n ân c ín  củ  việc p  c âm    ? 

• Vì gi  đình là nền tảng  ủ  xã hội: Ai  ũng biết rằng gi  đình là 
nền tảng  ủ  xã hội, và  ủ  Giáo hội. Không thể nào  ó một xã hội 
tốt đẹp, một Giáo hội thánh thiện mà không  ó những gi  đình đạo 
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đứ  thánh thiện.  ặ  biệt  uốn sá h How the West Re lly Lost God 
(tạm dị h Vì s o Phƣớng Tây đánh mất Thiên Chú ?) đƣợ  xuất 
bản vào tháng 4 năm 2013  ủ  tá  giả M ry Eberst dt đã  hứng 
minh rằng đời sống đạo ở phƣơng Tây bị suy giảm là do  ơ  ấu gi  
đình truyền thống bị phá vỡ. 

• Lý thuyết này đã đƣợ  nhiều họ  giả đón nhận một  á h khá 
tâm đắ . Trƣớ  đó, ngƣời t   ho rằng những vấn đề nhƣ đô thị 
hó , tăng trƣởng kinh tế, di họ   hiến tr nh tá  động đến đời sống 
đạo  ủ  phƣơng Tây. Nhƣng với những gì bà M ry Eberst dt trình 
bày, ngày n y ngƣời t  tin rằng lý do  hính yếu  ủ  sự suy thoái 
đời sống đạo ở phƣơng Tây  hính là sự khủng hoảng  ủ   ơ  ấu gi  
đình truyền thống. 

• Và  ứ tìm hiểu nguyên nhân  ủ  những trẻ em phạm pháp t  sẽ 
nhận thấy rằng hầu hết  á  trƣờng hợp đều xuất phát từ những gi  
đình t n vỡ, h y rạn nứt:  h  mẹ li dị,  hi  t y, sống l ng b ng, bất 
hò   hi  rẽ... 

• Do  hính ơn gọi  ủ  hôn nhân Kitô giáo: 

• Hôn nhân Kitô giáo không phải  hỉ là một qu n hệ tr o đổi tình 
 ảm, một định  hế xã hội, mà là một Bí tí h mà Thiên Chú  đã lập, 
là Bí tích Tình yêu. 

• Qu  gi o ƣớ  tình yêu giữ  vợ  hồng và mở r   ho việ  đón 
nhận và vun trồng sự sống, qu  việ  truyền sinh, sinh  on và giáo 
dụ   húng, đôi bạn đƣợ  mời gọi, trở nên dấu  hỉ và biểu tƣợng 
 ủ  Thiên Chú  B  Ngôi, Gi  đình đầu tiên, và là Gi  đình  ủ  mọi 
gi  đình, phản ánh gi o ƣớ  tình yêu giữ  Thiên Chú  và nhân loại, 
tình yêu  ủ   ứ  Giêsu với Hội Thánh  ủ  Ngƣời. 

• Qu  việ  phối hợp trong tình yêu, h i vợ  hồng đƣợ  mời gọi 
trở nên hình ảnh sống động  ủ  Thiên Chú : Thiên Chú  tạo dựng 
 on ngƣời theo hình ảnh mình, là nữ và n m. Chú  lành  ho họ, 
phán rằng: "Hãy sinh sôi, nẩy nở  ho thật nhiều s o  ho đầy mặt 
đất luôn, và hãy thống trị toàn  ỏi đất này. Hãy làm bá  hủ  á, 
 him, mọi loài động vật bò trên đất luôn" (St 1, 26-28). 

• Một Thiên Chú  yêu thƣơng và luôn trung thành (Hs 2, 21). 

• Tình yêu và sự trung tín  ủ  Thiên Chú  đƣợ  thể hiện trọn vẹn 
nơi  ứ  Kitô, Con Thiên Chú  xuống thế làm ngƣời để  ứu độ nhân 
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loại bằng  hính đời sống phụ  vụ và hiến thân tr o b n trên thập 
giá. 

• Chú  Giêsu đến trần gi n để lo n báo Phú  Âm, Tin Mừng Nƣớ  
Trời. Tin Mừng đó là gì nếu không phải là mặ  khải qu n trọng nhất 
này: Thiên Chú   hính là Tình yêu;  on ngƣời không phải là kết quả 
 ủ  một sự ngẫu nhiên nào đó mà là ho  trái  ủ  Tình yêu B  Ngôi, 
đƣợ  tạo dựng vì tình yêu và đƣợ  mời gọi  hi  sẻ và thông hiệp 
vào Tình yêu đó. 

• Nhƣ thế, ơn gọi hôn nhân Kitô giáo là ơn gọi nền tảng, hiện 
thự  hó   hính sứ mạng phú  âm hó   ủ   ứ  Giêsu. 

• Do  hính điều kiện  ủ  gi  đình: Những giá trị nhân bản, đạo 
đứ , đứ  tin, Phú  Âm mà  húng t  đón nhận đƣợ  đầu tiên và tồn 
tại lâu nhất và  ó thể nói suốt đời trong tâm hồn  húng t  đến từ 
đâu nếu không phải là từ trong gi  đình, trƣờng họ  đầu tiên. 

• Nhất là trong thế giới tụ  hó  ngày hôm n y, ngƣời t   ó 
khuynh hƣớng  ô lập, biệt lập  á   ơ sở tôn giáo,  á  giá trị tôn 
giáo, biến nó thành một điều  á nhân, thậm  hí x  lạ, lập dị. 

• Tôn giáo  hẳng những không đƣợ  dạy ở trong nhà trƣờng mà 
thậm  hí  òn bị miệt thị, báng bổ. Xã hội ngày n y  hẳng những 
không thuận lợi  ho việ  phú  âm hó  mà  òn đi ngƣợ  lại với  á  
giá trị Phú  Âm. 

• Chính vì thế hơn lú  nào hết, gi  đình và  á  thành viên  ủ  gi  
đình đóng v i trò vô  ùng qu n trọng trong việ  phú  âm hó . 

• Với vị thế và ơn gọi  ủ  mình, hơn  i hết, ngƣời giáo dân  ó 
điều kiện thuận lợi nhất để thự  hiện sứ mạng phú  âm hó . 

 (Còn tiếp) 

 

   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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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

 

Lm. P  nxicô   viê N ô Tôn Huấn 

Chúng t  đ ng sống trong 
một thời đại mà mọi giá trị 
đạo đứ  và luân lý đã bị đảo 
lộn để nhƣờng  hỗ  ho  ác 
 lối sống  bất lƣơng, bạo tàn, 
gi n m nh, lừ  dối, bất  ông, 
bó  lột, trông đen nói 
trắng… là hậu quả vô  ùng t i 
hại  ủ   á   hủ thuyết tục 
hóa (se ul rism), tôn thờ 

khoái lạ  (hedonism), tôn thờ tiền bạ  (cult of money), vô thần 
(atheism), vô luân (immoralism), và chủ thuyết tƣơng đối về luân lý 
(mor l rel tivism) khiến  ho nhiều ngƣời ở khắp nơi sống vô luân, 
vô thần và dửng dƣng h y vô  ảm (insensivity) trƣớ  sự nghèo đói 

và đ u khổ  ủ  ngƣời khá … 

Thự  trạng trên đã  hà đạp h y  hối bỏ điều đƣợ  gọi là lƣơng 
tâm  on ngƣời, một khả năng, một quà tặng độ  đáo mà Thiên 
Chú   hỉ b n  ho riêng  on ngƣời để giúp  on ngƣời biết phân biệt 
đâu là lƣơng thiện, đâu là gian tà, bất lƣơng, đâu là tội á  và thiện 
hảo, đâu là bất  ông bó  lột và  ông bằng bá  ái.., để sống xứng 

đáng là  on ngƣời  ó lý trí và lƣơng tri. 

 Riêng đối với ngƣời tín hữu Chú  Kitô, thì lƣơng tâm là mệnh 
lệnh thiêng liêng mà mỗi ngƣời  húng t  phải lắng nghe để biết 
sống theo đƣờng lối  ủ  Thiên Chú  và bƣớ  đi theo Chú  Kitô là 
“con Đ ờn  là sự T ật và là sự Sốn ” (Ga 14:6) để đƣợ   ứu 
độ mà vào Nƣớ  Trời,  s u khi hoàn tất hành trình  on ngƣời trên 

trần thế này. 

L  n  Tâm là  ì, t eo c ỉ dẫn củ  Kinh Thánh và Giáo lý 

củ  Giáo Hội?  
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Trong Kinh Thánh Do Thái (Hebrew Bible), d nh từ tƣơng đƣơng 
để  hỉ “lƣơng tâm” là trái tim= õi lòng  on ngƣời=lebad, và 

Kardia trong tiếng Hy Lạp. 

Kinh Thánh  ho t  biết Thiên Chú  phán đoán  on ngƣời theo 

lƣơng tâm  ủ  ngƣời đó  

 “Ngƣời dò thấu vự  thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ to n tính 
 ủ   on ngƣời, vì  ấng Tối   o  m tƣờng tất  ả" (Hc 42:18). 

Sá h Khôn Ngo n  ũng nói rõ về v i trò  ủ  lƣơng tâm  on ngƣời 
nhƣ s u: “Kẻ gi n á  tự đƣ  r  bằng  hứng, để lên án  hính mình 
là hèn hạ: Bị lƣơng tâm dày vò, nó luôn  ảm thấy mình khổ 
sở…” (Kn 17:11). 

Khi  on ngƣời hành động trái với  on tim (lòng ngƣời)  ủ  mình 
thì hậu quả sẽ bị Thiên Chú  phán đoán nghiêm khắ , theo lời ngôn 
sứ Giêrêmi  s u đây: “Ta là  ỨC CHÚA, T  dò xét lòng ngƣời, thử 
thá h mọi tâm   n. T  sẽ thƣởng phạt  i nấy, tùy theo  á h nó 
sống và việ  nó làm” (Gr 17:10). 

Chính từ nơi lòng ngƣời, tứ  từ trong lƣơng tâm sâu thẳm mà  on 
ngƣời nhận r  những lầm lỗi đã làm, khiến mất sự bình  n 
trong tâm hồn.  ây  hính là sự phán đoán  ủ  lƣơng tâm  on 

ngƣời:  

 “Vu    vid áy náy trong lòng, s u khi kiểm tr  dân số” (2Samuel 
24:10). “  vid áy náy trong lòng vì đã  ắt vạt áo  ủ  vu  S -un” 
(1Samuel 24:6).   

Nhƣ thế, sự thiện h y sự dữ đều xuất phát từ lòng ngƣời, từ 
lƣơng tâm tốt h y xấu  ủ   á nhân mỗi ngƣời,  ăn  ứ vào lời khẩn 
 ầu s u: Lạy Chú , xin  ứu  on khỏi ngƣời gi n á , gìn giữ  on khỏi 
kẻ  bạo tàn. Lòng  húng bày  hƣớ  độ  mƣu thâm, cả ngày  hỉ biết 
gây xung đột…” (Tv 140:2-3). 

Kẻ gi n á  vì đã không nghe theo tiếng lƣơng tâm hƣớng dẫn 
nên đã s  phạm trong lời nói và việ  làm,  ó hại  ho mình và  ho 

ngƣời khá . 

Theo Thánh Phaolô thì đứ  tin  ó liên hệ mật thiết với lƣơng tâm 
chân chính để giúp  on ngƣời luôn biết sống đẹp lòng Chú . Ngƣợ  
lại, khi không nghe tiếng lƣơng tâm, thì đứ  tin  ũng không thể lớn 

lên đƣợ  nhƣ Ph olô đã nói với Ti-mô-thê, môn đệ ngài nhƣ s u: 
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 “Một số ngƣời đã vứt bỏ lƣơng tâm ng y thẳng đó, nên đứ  tin 
 ủ  họ đã bị  hết  hìm”  (1Tm 1:19).  

 ó là thự  trạng sống  ủ  biết b o  on ngƣời xƣ  và n y,  ủ  
những kẻ đ ng giết ngƣời, giết th i nhi, rồi đem bán  á  bộ phận 
trong thân thể th i nhi bị giết để kiếm tiền, nhƣ 
bọn Panned Parenthood đã và đ ng làm ở Mỹ.  ó là tội á  từ 
b o thể kỷ n y  ủ  dân Trung Ho  đã giết trẻ nữ (inf nti ide) khiến 
Trung Ho  đ ng lâm vào  ảnh tr i thừ  gái thiếu.  ó là bọn  ăm 
thù gây r  bạo động, khủng bố, sát hại ngƣời khá  nhân d nh tôn 
giáo, nhƣ bọn  uồng tín Hồi giáo (ISIS) đ ng làm ở Syria, Iran và 
Ỉr k, hoặ  bọn buôn ngƣời, buôn bán phụ nữ và trẻ em để  ung 
 ấp  ho bọn bất lƣơng, vô luân vô đạo đ ng hành nghề mãi dâm và 
ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi ở khắp nơi trên thế giới tụ  hó  
này. Tất  ả bọn  húng đều là những kẻ không  òn lƣơng tâm ngay 
 hính nên đã hành động trái nghị h với lƣơng âm lành mạnh mà 

Thiên Chú  đã in sâu trong lòng  on ngƣời khi tạo dựng họ.  

Giáo Huấn  ủ  Giáo Hội  ũng dạy  á  tín hữu về lƣơng tâm nhƣ 

sau:  

 “Hiện diện nơi tâm hồn  on ngƣời, lƣơng tâm r  lệnh vào đúng 
lúc phải thự  hành điều thiện, hoặ  tránh x  điều á . Lƣơng tâm 
 ũng phán đoán về  á  lự   họn  ụ thể  ủ  t ,  huẩn y những lự  
 họn tốt và lên án những những lự   họn xấu. Nó  hứng tỏ uy 
quyền  ủ   hân lý vì nó lấy sự Thiện tối   o làm  huẩn đí h, mà 
 on ngƣời bị thu hút bởi sự thiện và đón nhận những mệnh lệnh 
 ủ  sự Thiện. Khi nghe theo tiếng lƣơng tâm, ngƣời khôn ngo n  ó 
thể nghe nhƣ tiếng Chú  nói với mình” (x SGLGHCG số 1777). 

Nói rõ hơn, Thiên Chú  in sâu trong tâm hồn  ủ   on ngƣời ý 
thứ  về sự thiện hảo phải làm và sự dữ, sự á  phải tránh. Do đó, 
khi  on ngƣời  họn sự thiện, điều tốt để làm và tránh x  sự dữ sự 
xấu, thì  on ngƣời đã nghe theo tiếng nói  ủ  Chú  trong lƣơng 
tâm mình. Trong viễn ảnh này, lƣơng tâm đóng v i trò thẩm phán 
để xét xử  on ngƣời. Cụ thể, khi t  làm điều thiện hảo, t   ảm thấy 
vui thí h và bình  n. Ngƣợ  lại, khi t  làm điều xấu, điều á , t   ảm 
thấy mất sự bình  n trong nội  tâm, vì lƣơng tâm lên án những 
hành vi trái nghị h với sự thiện hảo h y điều ng y lành mà lƣơng 

tâm ngay  hính đòi hỏi. 
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Tại s o lƣơng tâm  on ngƣời  ó thể bị băng hoại đến mứ  không 

còn r  lệnh  ho ngƣời t  làm điều thiện hảo nữ ?   

Lý do duy nhất là tại  on ngƣời đã dùng ý muốn tự do (free 
will)  ủ  mình để hành động bất  hấp tiếng nói  ủ  lƣơng tâm. Một 
khi đã hành động trái nghị h với lƣơng tâm một lần, thì sẽ  dần dần 
làm quen với sự dữ, sự xấu đến mứ  không  òn muốn nghe và sợ 
tiếng lƣơng tâm mình nữ . Sự kiện này  ũng tƣơng tự nhƣ một 
ngƣời  ố sứ  để leo lên một dố    o. Leo lên thì khó và phải  ố sứ  
riêng, nhƣng để mình rơi xuống từ dố    o thì không  ần phải  ố 
gắng mà vẫn lăn rất nh nh xuống hố sâu ở dƣới. Cụ thể, ăn  ắp 
một lần thì  òn nghe tiếng lƣơng tâm lên án. Nhƣng  ứ ăn  ắp 
thêm vài lần nữ  thì lƣơng tâm không  òn hiệu năng để ngăn  ản 
nữ , và kẻ ăn  ắp sẽ làm quen với việ  bất  hính  ủ  mình nên 
 àng ngày  àng lấn sâu vào  on đƣờng bất lƣơng. Giết ngƣời một 
lần thì  òn gớm t y, nhƣng giết nhiều lần thì sẽ trở nên quen và 
không  òn e ngại nữ , vì lƣơng tâm đã bị băng hoại đến mứ  trở 

nên chai đá trong lòng kẻ sát nhân. 

Nhƣ thế việ  đào tạo lƣơng tâm là rất  ần thiết và qu n trọng  ho 
 on ngƣời muốn sống theo tiếng lƣơng tâm trong mọi hoàn  ảnh 

thự  tế. 

Cho mụ  đí h này, lƣơng tâm đƣợ  ví nhƣ một hạt giống đƣợ  
gieo vào lòng  on ngƣời. Hạt giống sẽ không tự động lớn lên nếu 
không đƣợ  vun sớt  hăm só   ủ  ngƣời gieo. Nếu không  ó sự 
 hăm só  này, thì hạt giống sẽ  hết khô trong lòng đất. Ngƣợ  lại, 
nếu đƣợ   hăm só  đúng mứ , thì hạt giống sẽ nẩy nở và tăng 
trƣởng nh nh để sinh ho  kết trái. Cũng vậy, khi biết nghe theo 
tiếng lƣơng tâm mình,  on ngƣời sẽ dừng bƣớ  để không làm sự 
dữ, sự xấu, sự tội là những điều lƣơng tâm lành mạnh luôn  ảnh 
cáo nghiêm khắ   ho những  i  òn thiện  hí và   n đảm nghe tiếng 
lƣơng tâm mình. Ngƣợ  lại, nếu lƣơng tâm đã bị băng hoại, và trở 
 nên  h i đá, vì  on ngƣời đã tự ý bóp nghẹt tiếng lƣơng tâm để 
làm những sự gi n tà, độ  dữ.. Do đó, nếu biết nghe theo 
tiếng lƣơng tâm mình, thì con ngƣời  ũng nghe tiếng Chú  và sống 
theo đƣờng lối  ủ  Ngƣời, để hy vọng đƣợ   ứu rỗi nhờ  ông 
nghiệp  ứu  huộ   ủ  Chú  Kitô, Đấn  đã  y sin  c ịu c ết để 
c o muôn n  ời đ ợc cứu rỗi” (Mt 20:28) mà vào Nƣớ  Trời vui 

hƣởng hạnh phú  vĩnh  ửu m i s u. 
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Giáo lý Giáo Hội Công Giáo dạy nhƣ s u về sự  ần thiết phải đào 

tạo lƣơng tâm: 

 “Giáo dụ  lƣơng tâm là  ông việ  phải làm  ả đời… lƣơng tâm 
phải đƣợ  đào tạo và sự phán đoán luân lý phải đƣợ  soi sáng. Một 
lƣơng tâm đƣợ  đào tạo tốt thì ng y thẳng và  hân thành. Nó phán 
đoán theo lý trí và phù hợp với sự thiện đí h thự  mà  ấng tạo hó  
muốn  ho t . Giáo dụ  lƣơng tâm là việ  rất  ần thiết  ho những 
 on ngƣời  hịu sự  hi phối  ủ  những ảnh hƣởng tiêu  ự , và bị 
 ám dỗ bởi tội lỗi để lự   họn sự phán đoán  ủ  mình và khƣớ  từ 
những giáo huấn  ó thẩm quyền” (x SGLGHCG số 1783). 

Là ngƣời tín hữu Chú  Kitô, lƣơng tâm phải đƣợ  đào luyện  ăn 
bản dự  trên Mƣời  iều Răn  ủ  Thiên Chú  và H i điều răn qu n 

trọng nhất  ủ  Chú  Kitô. 

 ây  hính là những tiêu  huẩn luân lý phải theo để sống đẹp lòng 
Chú  và hy vọng đƣợ   ứu độ để vào Nƣớ  Trời m i s u. Nghĩa là 
không có tiêu  huẩn nào khá   ó thể hƣớng dẫn  on ngƣời  họn 
đúng sự thiện hảo và x  tránh sự xấu, sự dữ là hậu quả  ủ   họn 
lự  s i lầm  ủ  lƣơng tâm đã bị băng hoại vì không đƣợ  đào tạo 

đúng mứ .. 

Tóm lại, lƣơng tâm - h y tiếng lòng ngƣời - là khả năng giúp  on 
ngƣời  họn sự lành việ  tốt th y vì sự xấu, sự dữ, sự tội. Thiên 
Chú  phán xét  on ngƣời qu  lƣơng tâm. Vì thế, nghe tiếng lƣơng 
tâm là nghe tiếng Chú  để không làm những việ  xấu, sự dữ hầu 
đƣợ   ứu rỗi. Ngƣợ  lại, không nghe tiếng lƣơng tâm là bịt t i 
nhắm mắt để không nghe tiếng Chú  nữ , hầu dễ  buông 
mình  làm những  sự xấu, sự dữ,  nhƣ trộm  ắp, thù hận, giết 
ngƣời, giết th i nhi,  gi n dâm, th y vợ đổi  hồng, mở sòng bài 
bạ , buôn bán thân xá   ủ  phụ nữ và trẻ em  ho kỹ nghệ mãi dâm 
và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi nhƣ thự  trạng sống  ủ  biết b o 
ngƣời vô luân, vô đạo trong thế giới tụ  hó  ngày n y. Họ là những 
ngƣời đã bóp  hết lƣơng tâm, nên mới s  vào vòng tội lỗi dẫn đƣ  

đến hƣ mất đời đời. 

Chúa nói: “Ai  ó t i nghe thì nghe” (Mt 13:43; Mc 7:16; Lc 8:8). 

Ƣớ  mong những giải đáp trên thỏ  mãn  âu hỏi đặt r . 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 

 
 

Bác sĩ NGUYỄN Ý ĐỨC 

I. SINH TỐ 

TỔNG QUÁT 

Sinh tố là những  hất hữu  ơ  ần thiết  ho 
sự tăng trƣởng và duy trì sứ  khỏe  ơ thể. 
Sinh tố góp phần điều hành  hứ  năng  ủ  
 á   ơ qu n, bộ phận trong ngƣời. 

Tên tiếng Anh  ủ  Sinh Tố là Vit min,  ó 
nguồn gố  tiếng L  Tinh “vit ”  ó nghĩ  
là đời sống và  mino là  hất dinh dƣỡng  ần 
thiết. 

Hầu hết  á  sinh tố  ần phải đƣợ   ung  ấp từ thứ  ăn, vì  ơ thể 
 on ngƣời không thể tổng hợp đƣợ , ngoại trừ h i sinh tố D và sinh 
tố K.  iều m y mắn là trong thự  phẩm  ó đủ  á  loại sinh tố. 

Mặ  dù t   hỉ  ần một lƣợng sinh tố rất nhỏ nhƣng lƣợng nhỏ đó 
giữ v i trò rất qu n trọng  ho sự sống  ủ   ơ thể. Không  ó sinh tố 
thì những sinh vật   o  ấp nhƣ loài ngƣời, không thể tồn tại. 

S u đây là một số  ông dụng  ủ  sinh tố: 

- Góp phần vào việ   ấu tạo tế bào máu, xƣơng và răng. 

-  iều hành  ó hiệu quả những  hứ  năng  ủ  tim và hệ thần kinh, 
tăng  ƣờng thị lự   ủ  mắt. 

- Giúp  ơ thể biến thự  phẩm thành năng lƣợng. 

- Giữ v i trò xú  tá  trong  á  hệ thống sinh hó  và  ó nhiệm vụ 
biến năng lƣợng để giúp  á  tế bào và  á  mô hoàn thành  á   hứ  
năng rất  ần thiết  ho sứ  khỏe  ủ   on ngƣời. 

- Ngoài r , sinh tố  òn  ó tá  dụng hỗ trợ  ơ thể sử dụng  á  
khoáng  hất,  hất đạm,  hất bột đƣờng và nƣớ . 

Có 13 loại sinh tố  hính.  ó là sinh tố A, C, D, E, K và tám sinh tố 
thuộ  nhóm B nhƣ B1 (thi min), B2 (ribofl vin), B3 (ni  in), B5 
(pantothenic acid), B6 (pyridoxine), B12 cobalamin), folacin (acid foli) 
và biotin. 
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 ặ  biệt, sinh tố A vừ   ó trong  á  thự  phẩm từ động vật nhƣ 
thịt, trứng lại  ũng  ó ở dạng gọi là   roten trong thự  vật. Khi đƣợ  
đƣ  vào  ơ thể,   roten đƣợ  biến thành sinh tố A. C roten  ó nhiều 
trong  à rốt, r u x nh,  à chua...  C roten  òn là một  hất  hống oxy 
hó  rất hữu hiệu. 

Ngoài r   òn một số  hất không là sinh tố nhƣng  ó  á   hứ  năng 
gần giống nhƣ sinh tố (vit minlike subst n es). Chẳng hạn: 
bioflavonoid, carnitine, coenzyme, inositol. 

Có h i nhóm sinh tố. Nhóm hò  t n trong  hất béo nhƣ  á  sinh tố 
A, D, E, và K và nhóm hò  t n trong nƣớ  gồm  ó sinh tố C và  á  
sinh tố B. 

Sự phân biệt này rất qu n trọng vì  ơ thể tồn trữ sinh tố hò  t n 
trong  hất béo ở g n và mô béo tƣơng đối lâu hơn, nên tình trạng 
thiếu hụt  á  sinh tố nhóm này  hậm xẩy r . Còn những sinh tố hò  
t n trong nƣớ   hỉ tồn tại một thời gi n ngắn trong  ơ thể và  ần 
đƣợ  bổ sung thƣờng xuyên để tránh  á  bệnh gây r  do thiếu những 
sinh tố nhóm này. 

   số sinh tố rất dễ bị sứ  nóng và ánh sáng hủy hoại. Do đo, 
trong việ  tồn trữ và nấu nƣớng thự  phẩm, một số sinh tố bị mất đi. 
Sự mất mát  àng lớn khi thự  phẩm tiếp xú  với ánh sáng, sứ  nóng 
hoặ  không đƣợ  ƣớp lạnh,  ất giữ đúng  á h. 

Sinh tố hò  t n trong mỡ béo ổn định hơn sinh tố hò  t n trong 
nƣớ  khi thự  phẩm đƣợ  nấu nƣớng. Ví dụ, khi  đun sôi thì lƣợng 
sinh tố hò  t n trong nƣớ  bị phân hủy trong nƣớ  nóng,  ho nên 
muốn duy trì lƣợng sinh tố này thì không nên nấu quá lâu và  hỉ nên 
nấu với ít nƣớ . 

Mỗi sinh tố  ó nhiệm vụ riêng  ủ  nó. Trong một số trƣờng hợp, vài 
loại sinh tố  ó tá  dụng hỗ tƣơng nhƣng không thể th y thế  ho 
nhau. 

Ví dụ: 

- Sinh tố D  ó hiệu quả tốt hơn nếu dùng  hung với sinh tố A. 

- Cặp sinh tố D và A hoạt động tốt hơn nếu  ó sự hiện diện  ủ  sinh 
tố B. 

- Sinh tố E đƣợ  tăng hiệu năng khi đi  hung với  ặp sinh tố D và A. 

- Sinh tố C  ó ảnh hƣởng đến tá  dụng  ủ  sinh tố A. 

- Khi thiếu sinh tố B1 thì sự hấp thụ những sinh tố khá  trong  ơ 
thể gặp trở ngại. 
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Mặ  dầu  ơ thể  ần sinh tố, nhƣng sinh tố không thể th y thế thự  
phẩm. Nếu th y thế đƣợ  thì ngƣời t  đã không  ần những bữ  ăn 
rƣờm rà mà  hỉ  ần uống vài viên sinh tố bán trên thị trƣờng. 

Không  ó thự  phẩm thì sinh tố không đƣợ   ơ thể hấp thụ vào  á  
hệ thống sinh hó  để làm nhiệm vụ biến năng. Sinh tố không  ung 
 ấp năng lƣợng (  lori) và không  ó khả năng tự nó làm tăng 
trƣởng  ơ thể nhƣ  á   hất đạm,  hất béo,   rbohydr te, khoáng 
 hất và nƣớ . 

Vì v i trò qu n trọng  ủ  sinh tố đối với  ơ thể nhƣ đã nói ở trên, t  
nên xét qu  từng loại hoặ  nhóm sinh tố để biết  húng  ó những 
 hứ  năng gì  ũng nhƣ nhu  ầu  ủ   húng t  đối với  á  sinh tố đó r  
sao. 

Sinh tố đƣợ   hi  r  làm h i nhóm: nhóm hò  t n trong dầu mỡ 
nhƣ A, D, E và K; và nhóm hò  t n trong nƣớ  nhƣ nhóm sinh tố nhƣ 
B, C, Folatin,...                                                              (Con tiếp) 
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