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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 

LM Ernest N uyễn Văn H ởn  

(Tiếp theo) 

NGƯỜI KHIÊM TỐN LÀ NGƯỜI NHẬN RA KHẢ NĂNG CỦA 
MÌNH 

Thí dụ: trong  ộng đoàn  ủ  
tôi, không  i biết nhạ   ả, tôi 
biết  hút đ nh thì tôi hơn 
những người khá  không biết tí 
gì về nhạ . Tôi là người  ó khả 
năng hơn những người khá , 
tôi phải phụ  vụ Cộng đoàn 
trong khả năng yếu kém  ủ  

tôi, và tôi  ũng khiêm tốn nhận r  khả năng yếu kém  ủ  tôi. Nếu 
một ngày nào đó, Bề trên s i một người khá  đi họ  nhạ  để về 
th y, thì th y vì giận, nói xấu trá h mó  bề trên,… tôi khiêm tốn 
 hấp nhận bởi vì người ki  phụ  vụ  ộng đoàn tốt hơn tôi. 

Vì thế, nếu tôi giỏi, biết nhiều, làm h y nhưng  oi thường người 
khá ,  ộng đoàn  ũng không tiến hơn mà  òn gây xáo trộn, làm 
 ho  ộng đoàn mất bình  n. Trái lại, nếu tôi giỏi, tôi biết hỗ trợ 
người khá  để mọi người  ó thể dùng khả năng Chú  b n  ho riêng 
mình mà phụ  vụ Giáo hội, nếu đượ  như vậy thì Giáo hội tiến bộ 
hơn nhiều. 

Điều đ  c o t ấy mỗi n  ời đều c  một  n để p ục vụ 
cộn  đoàn. Nếu tôi biết tôi nhận đượ  ơn nào thì tôi  ố gắng phụ  
vụ  ộng đoàn bằng ơn đó, phụ  vụ một  á h không tự hào, bởi vì 
 húng t  biết  á  ơn mà Chú  b n,  á  khả năng mà Chú  b n  ho 
 húng t , không thuộ  về  húng t .  

Con người  húng t  làm gì  ó khả năng, nhưng qu  quá trình 
sống, qu  quá trình tiếp xú  với người này người ki , qu  quá trình 
họ  hỏi và nhất là Chú  b n  ho tôi trí thông minh để tôi họ  nh nh 
vấn đề đó. Vậy thì nếu tôi không  ó trí thông minh thì tôi  ó họ  
đượ  không? Chúng t  thấy  âu trả lời rất đơn giản. Vì thế, cho nên 



 L n  C    T   n    t – 09/2017 

3                                                 

nếu  húng t  tự hào khoe về khả năng  ủ  mình thì  húng t  coi 
 hừng, mình quên đi một sự thật: Chú  b n  ho tôi làm người, 
Chú  b n  ho tôi  ó khả năng họ , Chú  b n  ho tôi  ó khả năng 
hiểu biết,… tôi mới là người  ó khả năng, tôi mới là người thông 
minh, tôi mới  ó thể làm việ  đượ . Nếu Chú  lấy đi sứ  khỏe, trí 
thông mình,… tôi trở về  on số không. Những người kiêu ngạo, 
thường thường quy về mình, và người h y quy về mình, thì đâu 
phải là người  ủ  Chú . Người đó  ó tài nhưng tài đó quy về mình, 
phụ  vụ  ho mình (không phải là phụ  vụ  ho Chú ), Chú   h  là 
phương tiện để người đó phụ  vụ  ho mình,  ó nghĩ  là dùng Chú  
để phụ  vụ  ho mình, để phụ  vụ  ho d nh tiếng  ủ  mình. Nhiều 
khi  húng t  đi vào  on đường đó là  on đường rất s i lầm. Tôi nên 
nhớ rằng, làm gì (thí dụ tham gia vào phong trào Sùng kính Lòng 
Chúa Thương Xót), tôi  ũng đượ  mời gọi hướng về Chú , đọ  kinh 
là phương tiện để  húng t  đến với Chú ,  ầu nguyện với Chú . 

Nếu c  n  t  làm n   vậy t ì cuộc đời c  n  t   iốn  
C    Kitô, đ   n  ời t  tới với C   . C    Kitô là mục tử, 
là n  ời dẫn dắt, N  ời dẫn c  n  t  tới T iên C    C  , 
để tất cả c  n  t  ở tron   i  đìn  củ  T iên C   . Và khi 
c  n  t  sốn  k iêm tốn n   t ế, c  n  t  t ực sự là 
n  ời tôn  đồ củ  C   . 

T m lại: Đức k iêm tốn 
củ  c  n  t  là t eo    n  
K iêm tốn củ  Đức Kitô. Và 
Chú  Giêsu mời gọi  húng t  
sống khiêm tốn như Người: 
“Hãy  ọc cùn  T  vì T   iền 
làn  và k iêm n  ờn  
tron  l n ”. Hiền lành như 
Chú  Giêsu  ũng không phải là 
 i muốn làm gì thì làm, nhưng 

tôi hiền lành và khiêm tốn để nhìn r  sự thật. Sự thật giúp tôi biết 
khả năng  ủ  tôi, và tôi  ố gắng hết mình để  hu toàn nhiệm vụ. 
 ồng thời, tôi  ũng không quên nhắ  nhở mình  h  là đầy tớ vô 
dụng. Tôi không khoe khoang chính mình, để  hính Thiên Chú  là 
 hủ  ủ  tôi đượ  vinh d nh. 
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BBT tổn   ợp 

CHÖA NHẬT   II THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

TỪ BỎ LÀ MỘT 
QUY LUẬT 

   số  húng t  nghĩ 
rằng từ bỏ là một 
điều gì đó bất 
thường, vì thế  húng 
t  không muốn từ bỏ. 
Thự  r , từ bỏ là điều 
rất bình thường, rất 
 ần thiết nữ  là đàng 
khá ,  ho nên  ó thể 
nói từ bỏ là một quy 
luật. 

- Quy luật  ủ  sinh 
tồn:  ó nhiều thứ nếu 
t  không  h u bỏ thì t  sẽ  hết. 
Chẳng hạn, t   ó một khú   hân 
đ ng b  hoại tử. Nếu không  ắt 
bỏ nó đi thì  hứng hoại tử sẽ l n 
dần đến toàn  ơ thể làm t  phải 
 hết. 

- Quy luật  ủ  phát triển:  ơ 
thể t  hằng ngày hằng giờ hằng 
phút đều bỏ đi những  hất thải, 
bỏ đi một số tế bào già nu  để 
thu nhận vào những  hất dinh 
dưỡng, để sinh những tế bào 
mới. Nhờ đó  ơ thể lớn dần lên. 
Trong quá trình phát triển,  on 

người phải từng gi i 
đoạn bỏ đi đứ  bé sơ 
sinh, đứ  trẻ  on ấu 
trĩ…  ó thế, mới phát 
triển dần thành người 
lớn. 

- Quy luật  ủ   ải 
thiện:  ải thiện là bỏ đi 
những  ái  hư  tốt để 
lấy vào những  ái tốt 
hơn. 

- Quy luật  ủ  tiếp 
nhận:  ó bỏ thì mới  ó 
nhận. Thí dụ t   ó một 
 ái  h i đ ng đựng 

nướ . Muốn  ó một lít rượu thì 
trướ  hết phải đổ bỏ một lít 
nướ  ki  r  khỏi  ái  h i. 

Chẳng những phải bỏ bớt, bỏ 
 ái này, bỏ  ái ki … mà  ó khi 
phải bỏ hoàn toàn, bỏ tất  ả 
nữ . Chẳng hạn  hiế  xe gắn 
máy  ủ  tôi đã hư quá nặng, 
nếu tiếp tụ  xài thì  ó ngày sẽ 
gây t i nạn,  ó sử  bộ phận này 
bộ phận khá   ũng không bảo 
đảm  n toàn. Vì thế tôi phải bỏ 
hẳn để mu  một  hiế  xe khá . 
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Làm môn đệ  ứ  Giêsu là làm 
một người khá  hẳn,  ho nên 
không lạ gì khi Ngài bảo  húng 
t  phải "từ bỏ mình". Cái phần 
"mình" đượ  bỏ đi b o nhiêu thì 
 ái phần "Chú " đượ  gi  tăng 
bấy nhiêu. "Từ bỏ mình" hoàn 
toàn thì sẽ trở thành "Kitô khá " 
hoàn toàn. 

Như thế, tuy bỏ nhưng không 
mất, mà lại đượ ; không thiệt 
thòi mà lại  ó lợi hơn. Thánh 
Phanxicô Assisi nói: "Chính lúc 
quên mình là lú  gặp lại bản 
thân, chính lú   hết đi là khi vui 
sống muôn đời". 

AI ĐÀNH MẤT MẠNG SỐNG 
MÌNH THÌ SẼ ĐƯỢC SỐNG 

Nếu t   hăm  hú nghe Lời  ứ  
Giêsu, t  sẽ thấy rằng Người 
không nói  hống đối sự sống. 
Người không đòi hỏi  á  môn đệ 
phải bỏ sự sống. Trái lại, Người 
kêu mời họ sống phong phú 
hơn. Người  h   ho thấy  on 
đường sống thôi thú  người t  
sống tốt tối đ , tứ  là sống để 
tr o b n  hính bản thân. Ai khép 
kín trong vỏ ố   ủ  mình,  i  h  
lo  ho bản thân mình, sẽ héo 
tàn, bởi vì  on người không thể 
thành tựu nếu  h  đóng kín lo 
cho mình. Nếu bạn khép kín, 
bạn sẽ  hết trong khi nghĩ rằng 
mình giữ đượ  sự sống. Thu tí h 
 ủ   ải để phòng thân sẽ không 

í h gì nếu bạn đánh mất  hính 
mình. Con người t  không thể 
đượ   ứu rỗi nhờ những  ủ   ải 
mình  ó, nhưng nhờ đứ  tính 
 ủ  đời sống. Tính "người" đượ  
lớn lên khi t  quên mình và tr o 
ban thân mình. "Nếu người t  
đượ   ả thế giới mà thiệt mất 
mạng sống mình, thì nào  ó lợi 
gì? Hoặ  người t  sẽ lấy gì mà 
đổi mạng sống mình?".  ứ  
Giêsu nhắ   ho t  vẻ   o trọng 
 ủ   on người. Trái tim  on 
người đượ  tạo nên để mở r , 
để thương, và bạn không thể 
yêu thương nếu bạn không  ho 
đi và tr o b n  hính mình. "Yêu 
là  ho tất  ả và tr o b n  hính 
bản thân mình", thánh Têrêxa 
Hài  ồng đã nói. Nếu bạn muốn 
tự  ho mình là trung tâm vũ trụ, 
nếu bạn muốn quy  hiếu mọi sự 
vào bạn, bạn sẽ đánh mất bản 
thân: mất linh hồn, yếu tố nhờ 
đó mà sự sống thự  sự là  ủ  
 on người. 

Không  ó gì phải sợ khi bạn 
liều mạng sống vì  ứ  Giêsu, vì 
đó là một bảo đảm tốt nhất  ho 
sự thành tựu  uối  ùng. "Ai liều 
mạng sống mình vì Thầy, sẽ tìm 
lại đượ  nó".  ứ  Giêsu mời t  
 ân nhắ  tầm vó  đời đời  ủ  
những lự   họn  ủ  t , và tương 
l i vô tận  ủ  tình thương đã 
trao ban.  
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CHÖA NHẬT   III THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

Lời Chú  hôm n y 
trong bài Tin Mừng 
nhắ  lại một vấn đề 
qu n trọng nhưng rất 
tế nh  trong  uộ  sống 
 hung giữ   on người 
với nh u: đó là việ  
sử  lỗi người khá . 

Phải nói ng y rằng 
đó là một việ  vô 
 ùng tế nh  và hết sứ  
khó khăn: 

- Tế nh  về phí  
người đượ  sử  lỗi 

- Khó khăn về phí  
người sử  lỗi, muốn giúp người 
khác nên hoàn thiện. 

Nói rằng đó là một việ  tế nh , 
vì thuố  đắng đã tật, lời thật 
mất lòng: muốn khỏi bệnh 
nhưng sợ uống thuố  vì thuố  
đắng; muốn nói lên sự thật 
nhưng ngại không dám nói vì sợ 
mất lòng.  ó là điều tế nh  thứ 
nhất.  iều tế nh  thứ h i  i  ũng 
phải  ông nhận: Nhân vô thập 
toàn, người nào  ũng  ó khuyết 
điểm, không  i vẹn toàn trăm 
phần trăm. Thế nhưng tâm lý tự 
nhiên người t  thường nói: đẹp 
đẽ khoe r , xấu x   he lại. Và 
không  i muốn vạ h áo  ho 
người xem lưng, vì  i  ũng sợ 
người khá  biết đượ  khuyết 
điểm h y tính xấu  ủ  mình, tự 

nhiên  i  ũng muốn 
người khá  quên đi 
h y đừng nhắ  tới 
quá khứ không đẹp 
 ủ  mình. Do đó, việ  
sử  lỗi  nh em gây 
khó khăn về phí  
người sử  lỗi. Vì nếu 
không khéo h y vụng 
về  á h nào đó thì 
 nh em sẽ  ho rằng 
chúng ta sử  lưng 
 nh em  hứ không 
phải sử  lỗi  nh em, 
miệt th , hạ giá  nh 
em hơn là muốn  nh 

em nên tốt. Và không khéo thì 
 húng t  sẽ b   nh em mắng lại: 
Chân mình thì lấm mê mê, lại 
 ầm bó đuố  mà rê  hân người. 
Thậm  hí  ó khi lại b   nh em 
dùng  hính Lời Chú  để "ph ng" 
lại: "Hãy lấy  ái đà khỏi mắt  nh 
đã". 

Việ  sử  lỗi  nh em thật tế nh  
và khó khăn. Nhưng Lời Chú  
hôm n y xá  đ nh  á h rõ ràng: 
sử  lỗi  nh em là một hành vi 
tí h  ự   ủ  đứ  Bá  Ái, vì sử  
lỗi  nh em là để  ho  nh em 
đượ  nên hoàn thiện hơn.  ối 
với người  ó trá h nhiệm h y bề 
trên sử  lỗi bề dưới  òn là một 
điều  ần thiết và là một bổn 
phận nữ . 
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- Sử  lỗi  nh em trong đứ  ái 
không  ó nghĩ  là dò xét bới 
mó , vạ h lá tìm sâu, bé xé r  
to, ít xít r  nhiều. 

- Sử  lỗi  nh em không phải là 
kể r  lỗi lầm  ủ   nh em với bất 
 ứ  i. 

- Sử  lỗi  nh em trong đứ  ái 
là ý thứ  rằng tôi  ũng  ó lỗi 
lầm, tôi  ũng đầy khuyết điểm 
và tôi  ũng  ần người khá  sử  
lỗi 

   HAI TỪ NGỮ CHÓI SÁNG 

"Nếu người  nh em  ủ   nh 
phạm lỗi…" 

Từ sáng  hói thứ nhất trong 
bài Tin Mừng hôm n y là từ 
"anh em". Tại s o tôi phải đi 
gặp người vừ  phạm lỗi nặng? 
Bởi vì người ấy là  nh tôi, em 
tôi. Chúng tôi là  on  ùng một 
 h . Người  nh em ấy đ ng mắ  
s i lầm. Nhưng tôi không đến để 
"vạ h mặt  h  tên" mà đến nói 
 huyện t y đôi trong tình anh 
em,  h   ho  nh t  biết đâu là 
phải đâu là quấy. Tôi đến với 
 nh như người mụ  tử bỏ 99  on 
 hiên để đi tìm và  hăm só   on 
 hiên lạ . 

Nếu biện pháp nói  huyện t y 
đôi  ũng không  ó kết quả, thì 
tôi sẽ nhờ đến  ộng đoàn.  ây 
là biện pháp mà  h  Tin Mừng 
M tthêu mới  ó. Tin Mừng  ủ  
Ngài viết  ho những tín hữu là 

người Do Thái. Họ đã thuộ  luật 
Do Thái. Theo sá h Thứ luật 
(viết trướ   ứ  Giêsu  ả 6 thế 
kỷ), thì khi luận tội một người, 
phải  ó ít là h i, b  nhân  hứng. 
Biện pháp tiếp theo  ũng  h   ó 
trong Tin Mừng M tthêu: "Nếu 
 nh t  không nghe  ộng đoàn, 
thì hãy kể như  nh t  là một 
người dân ngoại, một người thu 
thuế". 

Biện pháp s u  ùng xem r  
khắ  nghiệt. Phải  hăng đây là 
biện pháp loại trừ? Chú   ó loại 
trừ dân ngoại và người thu thuế 
b o giờ đâu. Vả lại, hãy nhớ đến 
dụ ngôn “Người  on ho ng 
đàng”, hãy nhớ đến thái độ  ủ  
người  h  đối với đứ  con hoang 
đàng. 

Như vậy, từ  hói sáng thứ h i 
trong bài Tin Mừng hôm n y là 
từ "Cha". Chúa nói: "Nếu h i 
người trong  nh em họp nh u 
để  ầu xin gì  ùng Ch , thì họ sẽ 
đượ  điều đó nhân d nh Thầy". 
Lời Chú   òn mời gọi  húng t  
nhận r  sự hiện diện âm thầm 
 ủ  Chú : "Khi h i h y b  người 
họp lại nhân d nh Thầy, thì sẽ 
 ó Thầy ở đó". Cùng với Chú , 
 ả  ộng đoàn thiết th   ầu mong 
 ho người  nh em trở về, thì 
nhất đ nh  nh t  sẽ trở về, vì 
 ảm đượ  nỗi  hờ mong đ u 
đáu  ủ  Ch .  
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CHÖA NHẬT   IV THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 

"NỢ" VÀ 
"TRẢ NỢ" 

Theo nguyên tắ , 
mắ  nợ thì phải trả 
nợ,  ho mượn nợ thì 
 ó quyền đòi nợ. 

Nợ  đòi  trả: đó 
là  á h  ư xử  ông 
bình. 

Nhưng trên thự  
tế,  ó rất nhiều thứ 
nợ không thể trả 
nổi:  hẳng hạn  on 
nợ đã sạt nghiệp 
trắng t y,  on nợ 
thiếu nhiều quá sứ  
 hi trả v.v. Gặp 
những trường hợp ấy, ng y  ả 
tò  án  ũng đành phải bó t y: 
 ùng lắm là t  h thu tài sản bán 
đượ  b o nhiêu trả bấy nhiêu, rồi 
bắt người thiếu nợ phải ngồi tù. 
Cá   hủ nợ dù muốn h y không 
 ũng đành phải  h u mất hoặ  
nhiều hoặ  ít. Trường hợp thứ h i 

này là: Nợ  không đòi 

đượ   đành bỏ: đây là  á h  ư 
xử không theo phép  ông bình. 

Nghĩ  là ng y  ả trên bình diện 
 ư xử tự nhiên,  ó nhiều trường 
hợp không thể xử  ông bình 
đượ . Huống  hi trên bình diện 
đạo đứ , siêu nhiên. 

Nói  ụ thể hơn, 
thiếu tiền nh u ("nợ" 
đúng nghĩ ) thì  òn 
 ó thể đòi nh u theo 
 ông bình,  òn  ó tội, 
 ó lỗi với nh u ("nợ" 
theo nghĩ  rộng hơn) 
thì khó tính toán công 
bình với nh u đượ . 

Bài Tin Mừng hôm 
n y đề  ập đến thứ 
"nợ" theo nghĩ  rộng, 
nghĩ  là những tội lỗi 
người t  phạm đối với 
Chú  và đối với nh u. 
 ối với loại này,  h  
 ó  á h là th  thứ. 

Bài Tin Mừng đư  Thiên Chú  
r  làm gương th  thứ trướ : Tội 
lỗi  húng t  phạm đến Chú  là 
thứ nợ không thể nào trả hết 
đượ . Như lời Thánh v nh "Nếu 
Chú   hấp tội thì  i nào đứng 
vững đượ ". Bởi vậy Thiên Chú  
đã th  thứ. 

Và bài Tin Mừng khuyến khí h 
t  noi gương Chú , đồng thời  ho 
biết làm như thế  h   ó lợi  ho ta 
mà thôi. 

NHỮNG DÂY CHUYỀN 
PHẢN ỨNG KHÁC NHAU 

Con người quen sống theo dây 
 huyền trả đũ : Mắt đền mắt, 
răng thế răng, phỏng đền phỏng, 
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bầm đền bầm, sưng đền sưng, 
mạng đền mạng… Thứ dây 
 huyền này sẽ kéo theo hết mắt 
này đến mắt khá , răng này đến 
răng khá , mạng này đến mạng 
khá … 

Trong Tin Mừng,  ó một dây 
 huyền ngượ  lại: Xin Ch  th  

cho chúng con  như  húng  on 
 ũng th   ho kẻ mắ  nợ  húng 

con; Hãy tha  thì sẽ đượ  th  

lại; Hãy  ho  thì sẽ đượ   ho lại 
dư đầy… Thứ dây  huyền này 
dẫn đến tình nghĩ , tình yêu ngày 
 àng đậm đà, nồng ấm. 

 ứ  Giêsu muốn  á  môn đệ 
mình đừng theo dây  huyền thứ 
nhất, mà hãy theo dây  huyền 
thứ h i. 

"HÃY NHỚ ĐẾN ĐIỀU SAU 
HẾT, VÀ CHẤM DỨT HẬN 
THÙ" 

 ó là một  âu  ủ  Ben Sir , 
người  ó  ông sưu tập kho tàng 
khôn ngoan ngàn đời  ủ  nhân 
loại. Câu này rất  hí lý. 

T  hãy r  nghĩ  đ   mà nhìn: 
những  on người đã một thời ăn 
thu  đủ với nh u n y đều nằm 
 ạnh nh u, bất lự , im lìm…  òn 
làm  hi nh u đượ  nữ ! 

Và nếu t   ó thể nhìn lên   o, 
để thấy lú  những người ấy r  
trình diện trướ  tò  phán xét  ủ  
Chú . Người nào người nấy  ũng 
đầy nợ với Chú  nhưng đồng thời 

vẫn khư khư nắm  hặt tờ giấy ghi 
nợ  ủ  người khá  đối với mình. 
Quan toà nói sao? "Hỡi tên á  
độ  ki , T  đã th  hết nợ  ho 
ngươi, s o ngươi không  h u 
thương bạn ngươi như T  đã 
thương ngươi", rồi qu n toà tống 
gi m kẻ ấy vào ngụ   ho đến khi 
trả hết đồng xu  uối  ùng. 

S u đó t  hãy nhìn lại những 
nấm mồ ấy, và tự hỏi: Họ đã trả 
hết đồng xu  uối  ùng  hư ? 

Bởi thế, Ben Sir  khôn ngo n 
đã khuyên: "Hãy nhớ đến điều 
sau hết, và  hấm dứt hận thù". 

CHUYỆN MINH HỌA 

Ngày nọ,  ứ  giám mụ  John 
Selwyn thấy một  ậu  on tr i 
người bản đ    ư xử thô bạo với 
 á  trẻ khá , ngài gọi  ậu lại 
khiển trá h. Chẳng những không 
 h u nghe,  ậu t   òn vung t y 
đánh vào mặt v  giám mụ . Mọi 
người thấy vậy đứng  hết trân. 
Nhưng v  giám mụ  không  ho họ 
làm gì. Rồi ngài qu y lưng và lặng 
lẽ bỏ đi. 

Nhiều năm s u, một nhà truyền 
giáo đượ  mời đến với một bệnh 
nhân. Bệnh nhân sắp  hết và xin 
đượ  Rử  tội. Khi nhà truyền giáo 
hỏi  nh muốn lấy tên thánh là gì. 
Anh đáp: "Xin đặt là John Selwyn, 
vì  hính ngài đã dạy  ho tôi biết 
 ứ  Kitô là  i khi tôi đánh ngài". 
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CHÖA NHẬT   V THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 
TƯ TƯỞNG THIÊN 

CHÚA KHÔNG 
GIỐNG TƯ TƯỞNG 
LOÀI NGƯỜI 

Loài người  húng t  
suy nghĩ giống như 
một người buôn bán: 
món hàng tr  giá thế 
nào, vậy phải mu  thế 
nào, bán thế nào? b o 
nhiêu thì đúng, b o 
nhiêu thì sai? 

Chúng t  áp dụng 
suy nghĩ ấy  hẳng 
những trong đối xử 
với người khá , mà  òn  ho  ả 
Thiên Chú  nữ : tôi đã làm gì và 
làm bao nhiêu, cho nên Thiên 
Chúa phải b n  ho tôi ơn gì và 
ban bao nhiêu. Chúng ta cho 
rằng như thế là  ông bằng. 

Nhưng Thiên Chú  không muốn 
làm người bán  ũng không muốn 
làm người mu . Ngài  h  muốn 
làm người Ch , yêu thương 
 húng t  là  on. Ngài  h   ó 
thương yêu và  h  dùng lòng tốt 
để đối xử.  ối với từng đứ   on, 
Ngài không xét xem nó đã làm 
đượ  gì, nó đáng đượ  b o nhiêu. 
Ngài  h  nghĩ nó  ần đượ   hăm 
só  như thế nào, b n  ho nó  ái 
gì là tốt nhất… 

Khi lẩm bẩm trá h, những 
người thợ làm nhiều giờ muốn lấy 

suy nghĩ  ủ  mình áp 
đặt lên suy nghĩ  ủ  
ông  hủ, họ muốn ông 
đừng làm người  h  yêu 
thương mà hãy làm một 
người buôn bán vô tình. 

HÃY CÓ MỘT NÃO 
TRẠNG MỚI 

 iểm sâu sắ  nhất 
 ủ  dụ ngôn những 
người thợ vườn nho là 
đặt đối lập nh u h i não 
trạng: 

 / Não trạng  ủ  
những thợ làm nhiều 

giờ là óc tính toán: làm gì  ũng là 
để tính  ông,  ông  àng nhiều thì 
phải đượ  hưởng  àng nhiều. 

 ây là não trạng  ủ  đ  số tín 
hữu  húng t . Chúng t  tính toán 
mình đã giữ đạo b o nhiêu năm, 
đọ  kinh dự lễ b o nhiều lần, làm 
việ  lành phú  đứ  b o nhiêu việ  
v.v. 

Với não trạng ấy,  húng t  
 hăm  hăm nhìn đến những việ  
mình đã làm và  ứ bo bo nhìn 
vào sổ thu  ủ  mình. Chúng t  
nghĩ rằng khi đến  uối đời (hết 
ngày làm việ ), trình quyển sổ 
thu đó  ho Chú  thì  hắ   hắn 
Ngài sẽ mở kho tàng ơn  ứu độ 
và th nh toán sòng phẳng  ho 
chúng ta. 
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Nhưng trong não trạng ấy, t  là 
 i, Thiên Chú  là  i, liên hệ giữ  
Thiên Chú  và t  là gì? T   h  là 
người làm  ông, Thiên Chú  là 
người thuê mướn, liên hệ h i bên 
là hợp đồng làm ăn. 

Sống đạo theo não trạng này 
thật là nặng nhọ  và vô tình vô 
nghĩ . 

b/ Thự  r , Thiên Chú  đâu  ó 
tự  oi là người thuê mướn và 
 ũng đâu  ó  oi  húng t  là người 
làm công. 

Thiên Chú  yêu thương  húng 
t  theo hoàn  ảnh  ủ  mỗi người 
 húng t . Người thì hoàn  ảnh 
này (đứng trướ  vườn nho từ 
sáng sớm), người thì hoàn  ảnh 
khá  (đứng trướ  vườn nho khi 
đã gần hết ngày), nhưng người 
nào  ũng đượ  Thiên Chú  
thương và b n  ho ơn  ứu độ 
(đượ  vào vườn nho, đượ  lãnh 
một đồng). 

Não trạng thoải mái và hạnh 
phú  nhất là  ảm nhận tình 
thương ấy và đáp lại tình thương 
bằng  á h tận tâm tận lự    nh 
tá  vườn nho, không tính toán 
làm lâu h y làm m u, làm đượ  
nhiều h y làm đượ  ít,  h u  ự  
khổ nhiều h y ít. 

Cần phải th y đổi não trạng: 
sống đạo không bằng tính toán 
mà bằng  ả tấm lòng. 

CÔNG BÌNH VÀ THƯƠNG 
XÓT 

Nhiều người đọ  xong dụ ngôn 
này đã nghĩ rằng Thiên Chú  đối 
xử không  ông bình vì Ngài đã trả 
 ùng một đồng  ho những người 
làm việ  suốt ngày và người  h  
làm  ó một giờ. 

Thự  r   hẳng  ó gì là không 
 ông bình  ả: Vì ông  hủ đã thỏ  
thuận với thợ về tiền  ông mỗi 
ngày là một đồng, nên nếu ông 
trả không đủ một đồng thì mới 
bất  ông. Nói  ho đúng hơn: đối 
với những người làm suốt ngày 
thì ông  hủ  ông bình;  òn đối 
với người làm  h   ó một giờ thì 
ông  hủ đã đối xử hơn mứ   ông 
bình: ông đối xử theo lòng 
thương xót. 

Xem r , đòi hỏi  ông bình là 
điều hợp lý. Nhưng xét theo thự  
tế,  húng t  không  h u nổi nếu 
Chú   ứ theo  ông bình mà đối 
xử với  húng t , đúng như lời 
Thánh v nh "Nếu Chú   hấp tội 
thì  i nào đứng vững đượ ". Cho 
nên, xét cho cùng thì chúng ta 
 ần đến lòng thương xót  ủ  
Chú  hơn là đến đứ   ông bình 
 ủ  Ngài. 

Vả lại, đối xử  ông bình là đối 
xử bằng lý,  òn đối xử với lòng 
thương xót là đối xử theo tình. 
M   m i th y, bất  hính như  on 
người thì h y đòi đối xử bằng lý, 
 òn  ông  hính như Thiên Chúa 
lại thí h đối xử bằng tình. 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 21

 

 
(Tiếp theo) 

Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào   

Với  hủ đề “Lời Chú  là dung môi 
nuôi dưỡng Cộng đoàn Ki-tô Nhỏ” (The 
Word of God is the Seedbed of SCCs), 
Tuần lễ Hội Thảo AsIPA Việt N m vừ  
qua – diễn r  từ ngày 31 tháng 7 năm 
2017 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017 
tại Trung tâm Mụ  Vụ Tổng Giáo Phận 
Sài Gòn – đã kết thú  rất tốt đẹp như 
“mong ướ ”.1 Bởi lẽ, những mụ  tiêu: 
(1) Giáo hội với sự hiệp thông  ủ   á  
 ộng đoàn (communion of 
communities) là một Giáo hội th m gi  
(participatory Church); (2) Thể hiện nơi 
 á   ộng đoàn quy Ki-tô (Chirst-

centered communities) qu  việ   hi  sẻ và sống tinh thần Tin Mừng 
(Gospel sharing); và đặ  biệt, (3) Hướng đến một tầm nhìn về Giáo 
hội qu  việ  “ ủng  ố và kiến tạo”,  ũng như “kiến tạo và  ủng  ố” 
 á  Cộng đoàn Ki-tô Nhỏ. 

Theo đó, thánh lễ kh i mạ  đã đượ   ứ   h  Ph o-lô Bùi Văn 
 ọ , Tổng Giám mụ  TGP. Sài Gòn-TP. HCM,  ử hành với lời huấn 
dụ thiết thự  “Lời Chú   ần đượ  thấm nhuần trong tất  ả  á  hoạt 
động tông đồ giáo dân”.2 Cũng theo đó, bầu khí Tuần lễ Hội Thảo 
AsIPA Việt N m làm nên một bầu khí hết sứ  tí h  ự : một mặt rất 
sinh động, mặt khá  vẫn đậm  hất  ầu nguyện, “Vì ở đâu  ó h i 

                                 
1
 AsIPA: Tiếp cận mục vụ toàn diện Á Châu (Asian Integral Pastoral Approach). 

2
 http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170802/39421. 
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h y b  người họp lại nhân d nh Thầy, thì  ó Thầy ở đấy, giữ  họ”.3 
Dung môi tốt lành nuôi dưỡng  ộng đoàn Ki-tô nhỏ là thế. Lời Chú  
sáng tỏ. Giáo hội th m gi . Cá h thứ  là Giáo hội (way of being 
Church). 

Vậy, vẫn luôn nhiệt thành trong đ nh hướng lo n báo Tin Mừng 
 ủ  tình yêu-xót thương (merciful love),  ông  uộ    nh tân các 
hoạt động tông đồ giáo dân,  á  hoạt động mụ  vụ nơi  á  giáo xứ, 
 á  sinh hoạt tại  á  hội đoàn trong Giáo hội nói  hung – cách riêng 
 á  Cộng đoàn Lòng Chú  Thương Xót,  á  Hiệp hội Lòng Chú  
Thương Xót,  á  Gi  đình Lòng Chú  Thương Xót – trong dung môi 
AsIPA tất sẽ là “rất lớn” nhờ sự hiệp thông “mụ  vụ toàn diện”, qua 
việ   hi  sẻ Tin Mừng (Gospel shar-ing), là sự gắn kết thật bền  hặt 
 ủ   á   ộng đoàn “rất nhỏ” và “rất quy Ki-tô” (Chirst-centered 
communities). 

H i lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 14,5 

 May pilgrimage be an impetus to conversion: by cross-ing the 
threshold of the Holy Door, we will find the strength to embrace 
God‟s mercy and dedicate our-selves to being merciful with 
others as the Father has been with us. (APV 14,5) 

 Que le pèlerinage stimule notre conversion: en passant la Porte 
Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de 
Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les 
 utres  omme le Père l‟est  ve  nous. (APV 14,5) 

 Xin  ho việ  hành hương nên động lự   ho việ  hoán  ải: bằng 
 á h vượt qu  ngưỡng  ử   ủ  Cử  Thánh,  húng t  sẽ tìm thấy 
sứ  mạnh để đón nhận l n  t   n  x t  ủ  Thiên Chú  và 
hiến mình để thương xót th  nhân như Chú  Ch  đã thương xót 
chúng ta. (APV 14,5) 

2. APV 14,6 

 The Lord Jesus shows us the steps of the pilgrimage to attain our 
go l: “Judge not, and you will not be jud-ged; condemn not, 

                                 
3
 Mt 18, 20. 

http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
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and you will not be condemned; forgive, and you will be 
forgiven; give, and it will be given to you; good measure, 
pressed down, shaken together, running over, will be put into 
your lap. (APV 14,6)  

 Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers 
lequel nous pouvons  tteindre  e but: “Ne jugez pas, et vous ne 
serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et 
l‟on vous donner :  ‟est une mesure bien pleine, t ssée, se ouée, 
débor-dante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement; car 
la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de 
mesure  ussi pour vous” (L  6,37-38). (APV 14,6-7)  

 Chú  Giêsu  h   ho  húng t  thấy  á  bướ   ủ   uộ  hành hương 
để đạt đượ  mụ  tiêu  ủ   húng t : “Đừn  xét đoán, thì anh 
em sẽ không b  xét đoán; đừn  lên án, thì  nh em sẽ không b  
lên án; hãy t   t ứ, thì sẽ đượ  thứ th ; hãy cho, thì sẽ đượ  
 ho lại; người t  sẽ đong  ho  nh em đấu đủ lượng đã dằn, đã 
lắ  và đầy tràn mà đổ vào vạt áo  nh em. (APV 14,6) 

3. APV 14,14 

 But this is still not sufficient to express mercy. (APV 14,14)  

 Ce i n‟est p s en ore suffis nt pour exprimer  e qu‟est l  
miséricorde. (APV 14,14) 

 Nhưng điều này vẫn  hư  đủ để diễn tả l n  t   n  x t. 
(APV 14,14)  

Để kết 

Có thể là, khi “vượt qu  
ngưỡng  ử   ủ  Cử  Thánh” 
như phương cách tiếp  ận, như 
thể thứ  th m gi , mụ  vụ toàn 
diện: (1) “ húng t  sẽ tìm thấy 
sứ  mạnh để đón nhận lòng 
thương xót  ủ  Thiên Chú  và 
hiến mình để xót thương tha 
nhân như Chú  Ch  đã thương 
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xót chúng ta”;4 (2) “Chúa Giê-su  h   ho  húng t  thấy  á  bướ  
 ủ   uộ  hành hương để đạt đượ  mụ  tiêu  ủ   húng t : „ ừng 
xét đoán, thì  nh em sẽ không b  xét đoán; đừng lên án, thì anh 
em sẽ không b  lên án; hãy th  thứ, thì sẽ đượ  thứ th ; hãy cho, 
thì sẽ đượ   ho lại; người t  sẽ đong  ho  nh em đấu đủ lượng đã 
dằn, đã lắ  và đầy tràn mà đổ vào vạt áo  nh em‟”.5 Theo đó, 
 húng t  hãy sẵn sàng với  á   ộng đoàn nhỏ (3) “… diễn tả lòng 
thương xót”.6 

1. Một phương  á h Tiếp Cận Châu Á 

Một  á h thứ  Thánh Hội Th m Gi  

Một phương thế Tiếp Cận Mụ  Vụ 

Một thể thứ  Toàn Diện ở Á Châu 

Cùng làm  hứng  ối Diện Thự  Tế 

Cùng làm  hứng Với  ời Tâm Linh  

Cùng làm  hứng Trá h Nhiệm S n Sẻ 

Cùng làm  hứng Cá h Hiệp Thông Nhé… 

Tiếp Cận và Th m Gi . 

Toàn diện nhé trá h nhiệm hiệp nhất 

Cùng làm  hứng Tin Mừng Ki-tô  

Thầy Giê-su sống lại thật hiển vinh. (2) 

2. Nhờ Lời Chú   hi  sẻ trong nhóm 

Một phương pháp với bảy bướ  đi 

Từng bướ  đi vững vàng trong đời 

Từng bướ  nhé Chú   ùng t  đi 

Một đều bướ  xin Người ngự đến 

Rồi  hương sá h số mụ  theo s u 

 ọ  thật rõ sáng tỏ  hân thành 

                                 
4
 APV 14,5. 

5
 APV 14,6. 

6
 APV 14,14. 
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Tuần tự nhé thinh lặng  ần thiết… 

đánh động trong lương tâm. 

Lời  ủ  Chú   hi  sẻ như thế 

Thì  ông tá  thí h hợp sẽ theo 

Nào t  “xem xét làm” (trong) hân hoan. (2) 

3. To deepen (our) understanding 

Implement this vision too 

Empower the lay persons 

To renew and train leaders… 

A new way of being Church 

It‟s the Chur h through SCCs 

Participate in the mission 

Leaders in non-domin ting… 

servant leadership. 

AsIPA it‟s  n  ppro  h 

AsIPA is a method 

Asian and pastoral. (2) 

4. To acquire (an) understanding 

Communion of communities 

To deepen experience 

Christ-centered communities 

Through Gospel we share our life 

Through Gospel we pray for peace 

It‟s to move tow rds vision 

Being Chur h we‟re be oming… these SCCs. 

It‟s Gospel th t we love most 

It‟s Gospel whi h le ds our life 

Then we live with the Bible. (2) 

11-8-2017, GTHH 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 09/2017 CỦA 
TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT 

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

TỔNG GIÁO PHẬN: 

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

   - Ngày 01/09/2017. Chủ Tế: LM.Giuse N uyễn P át Tài, 

Chánh Xứ Tân Thông, GP Phú Cường. 

- Ngày 08/09/2017. Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 

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

- Ngày 15/09/2017. Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , 

OP, Chánh xứ Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

- Ngày 22/09/2017. Chủ Tế: LM Giuse N uyễn Hồn  P  c, 

Chánh Xứ Gò Mây, hạt TSN. 

- Ngày 29/09/2017. Chủ Tế: LM P êrô N uyễn T  n  

Nhiệm, SVD. 

CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ Lạn  S n (25/1 Lê  ứ  Thọ, 

P.16, Q.Gò Vấp), lú  15h, ngày 07/09 (Thứ năm  T). Chủ Tế: LM. 

GB. N uyễn Văn Luyến, chánh Xứ Lạng Sơn, 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 07/09 (Thứ Năm  T). Chủ Tế: 

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

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

Xuân Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 02/09 (Thứ bảy 

 T). Chủ Tế: LM P êrô N uyễn N ọc V ợn , Linh hướng 

C .LCTX hạt Hó  Môn. 
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-  HẠT TÂN SƠN NHÌ: N à t ờ Tân H  n  (162 Tân Hương, 
P. Tân Quý, Q. Tân Phú), lúc 15g00, ngày 05/09 (thứ B  đầu 
tháng). Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ. 

-  HẠT CHÍ HÒA: N à t ờ Vin  S n 3 (154/333 Phạm văn H i, 
P. 3, Q. Tân Bình), lúc 15g00, ngày 06/09 (thứ Tư đầu tháng). Chủ 
tế: LM Giuse N uyễn Min  K ôi. 

-  HẠT GIA ĐỊNH: N à t ờ Bìn  H   (93/9 Nơ Trang Long, P. 
11, Q. Bình Thạnh), lú  17g00, ngày 14/9. C ủ tế: LM Gio n B. 
Lê Quốc Kiệt.        
   Trướ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn sùng Lòng Chú  Thương 
Xót. 

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 07/2017 

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

HẠT HÓC MÔN: 

1. Ann  Võ Th  Thu, Giáo xứ Tân Mỹ. 
2. Giuse Nguyễn Y Sơn, Giáo xứ Tân Mỹ. 
3. Giuse Nguyễn  ại Ân, Giáo xứ Tân Mỹ. 
4. Ann  Nguyễn Th  Hoàng Kim, Giáo xứ Tân Mỹ. 
5. Têrês  Nguyễn Th   ạm Tiên, Giáo xứ Tân Mỹ. 

HẠT  ÓM MỚI: 

1. Giuse  ặng Hiếu Anh, Giáo xứ Hà Nội. 
2. Ann  Nguyễn Th  Cảnh, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
3. M ri  Nguyễn Th  Trường, Giáo xứ Bắ  Dũng. 

HẠT GIA ĐỊNH: 

1. Dômini ô  ỗ Hùng Long, Giáo xứ  ứ  Mẹ Vô Nhiễm. 

HẠT PHÖ THỊNH, GIÁO PHẬN  UÂN LỘC: 

1. Ph olô Trần Trọng Hoàn, Giáo xứ L  Ngà. 
2. M ri  Phạm Th  Huệ, Giáo xứ L  Ngà. 

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

1. C .LCTX Giáo xứ L m Sơn, hạt Xóm Mới; 600.000đ. 
2. C .LCTX Giáo xứ Thạ h  à, hạt Xóm Mới: 400.000đ. 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC BÁC ÁI - TRUYỀN GIÁO  
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1. Ch  Mỹ Ho , Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy kh ng, hạt Gi    nh: 
3.000.000đ. 

2. Ch  M ri  Lê Th  Th nh, BCH C .LCTX hạt Tân   nh: 
2.000.000đ 

BỔ SUNG DANH SÁCH  Ứ ĐOÀN CỘNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH 
BÁC ÁI MÙA CHAY (Tháng 4-5/2017): 

1. C .LCTX Giáo xứ Bắ  Hà, hạt Phú Thọ: 5.000.000đ. 
2. C .LCTX Giáo xứ Thánh T nh, hạt Gi    nh: 5.000.000đ. 
3. C .LCTX Giáo xứ Bình Hò , hạt Gi    nh: 3.000.000đ. 
4. C .LCTX Giáo xứ Bình Lợi, hạt Gi    nh: 1.000.000đ. 
5. C .LCTX Giáo xứ Châu Bình, hạt Thủ  ứ : 1.000.000đ. 

   Ch  Tổng Linh hướng và B n Chấp hành C .Lòng Chú  Thương 
Xót Tgp Sàigòn  hân thành  ám ơn Quý  oàn viên và quý Ân nhân, 
nguyện xin Thiên Chú   ấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng 
đáng  ho lòng quảng đại  ủ  Quý V . 

   CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀIGÕN 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

   Ngoài những việ  thánh hó  Bản thân, gi  đình với phương thế: 
Th m dự Thánh Lễ, thự  hiện giờ tôn kính LCTX tại Nhà Thờ, Nhà 
Chầu và Gi  đình,  á   oàn viên cùng Quý ân nhân Cộng đoàn 
Lòng Chú  Thương Xót Tgp Sàigòn (Gồm Hạt: Xóm Mới, Thủ  ứ , 
Gò Vấp, Gi    nh, Tân   nh, Hó  Môn, Chí Hò , Phú Thọ) trong 6 
tháng đầu năm đã  ùng nh u thự  hiện những việ  tông đồ Lòng 
Chú  Thương Xót như: 

I. Truyền  iáo: 

   1. Cổ động việ  sùng kính LCTX: Hỗ trợ  á  Giáo phận B n Mê 
Thuột, Kontum, Th nh Hó , Hưng Hó , Vinh, Vĩnh Long: 

- 13.700 ảnh Chú  Thương Xót (30x40). 
- 5.500 Sá h Thông điệp và Kinh nguyện Sùng kính Lòng 

Chú  Thương Xót. 
- 4.000 ảnh Chú  thương Xót (15x20). 
- 8.000 Bản kinh nguyện Tôn sùng Lòng Chú  Thương Xót 

(Gấp 4, bỏ túi). 
- 1 Tượng Chú  Thương Xót (3m). 
- 23 Tượng Chú  Thương Xót (1,2m). 
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- 100 Cây Thánh Giá và Tượng Chú   h u nạn (40cm). 
- 01  ây đàn Y m h  C sinô. 

   2. Hỗ trợ Giáo điểm An Thới  ông, huyện Nhà Bè:  

- Gi  đình  ó hoàn  ảnh khó khăn: 21.500.000đ và 800  uốn 
tập (50 tr ng). 

- Bữ  ăn  ho  á  em học giáo lý: 10.000.000đ. 

   3. Hỗ trợ Giáo điểm Doi Lầu, huyện Nhà Bè: 50.000.000đ. 

II. Côn  tác  ã Hội: 

1. Giúp xây nhà tình thương: 120.000.000đ. 
2. Giúp xây dựng Nhà Thờ, nhà giáo lý,  hủng viện: 

54.500.000đ. 
3. Giúp viện phí, bảo hiểm y tế  ho người  ó hoàn  ảnh khó 

khăn: 9.000.000đ. 
4. Hỗ trợ ơn gọi: 19.200.000đ. 
5. Giúp Ch  hưu: 3.500.000đ. 
6. Thăm hỏi,  ầu nguyện và giúp tặng quà người nghèo (bệnh 

nạn, người già neo đơn) tại Giáo xứ và giáo Hạt: 
59.800.000đ, 300 kg gạo và 600 gói mì. 

7. Cộng tá  với Giáo xứ (Ch  Sở, Hội đồng Mụ  vụ Giáo xứ): 
98.013.000đ. 

8. Hỗ trợ  á  Cơ sở Xã Hội (Mái ấm, nhà nuôi người già, khuyết 
tật..v..v..): 40.600.000đ, 30 thùng mì, 3 thùng bánh kẹo, 500 
hộp sữ  ông Thọ và 30  uốn sá h Phú  Âm. 

9. Thăm viếng, ủy lạo Giáo xứ và người Dân tộ  nghèo vùng sâu 
vùng xa: 530.722.000đ, 138 b o quần áo (50 kg /b o), 2.400 
 uốn tập./. 

   CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT LIÊN GIÁO PHẬN 
HỌP MẶT TẠI NHÀ THỜ  Ứ RẠNG (Mũi Né) (Xin xem hình ở 
trang bìa) 

Trong h i ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2017, tại nhà thờ xứ Rạng, 
GP Ph n Thiết, Quý Ch  linh hướng và Quý  ại diện B n điều hành 
C  LCTX  á  Giáo phận: Sài Gòn, Xuân Lộ , Ph n Thiết, Bà R  , 
Vĩnh Long, B n Mê Thuột, Kon Tum và Th nh Hó  đã  ó d p gặp gỡ 
huynh đệ,  hi  sẻ Mụ  vụ LCTX, bàn thảo phương thứ  họ  hỏi 
thự  hành thư  hung H GM VN và những vấn đề qu n trọng liên 



 L n  C    T   n    t – 09/2017 

21                                                 

qu n đến Phong trào Sùng kính LCTX. Trong ngày làm việ  đầu 
tiên, Quý Ch  đã thống nhất: 

1. Mỗi năm, Quý Ch  Linh hướng  ùng B n điều hành tổ  hứ  
gặp nh u 1 lần trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8.  

Năm 2018, buổi họp mặt diễn r  tại Giáo phận Th nh Hó . 

2. Quý Ch  đã bầu r  B n  ại diện Lâm thời Liên Giáo phận, 
gồm: 

   - Ch  Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Tổng linh hướng C  LCTX 
TGP Sài Gòn: Trưởng b n  ại diện Lâm thời Liên Giáo phận. 

   - Ch  Giuse Trần Phú Sơn, Trưởng b n  ặ  trá h HH LCTX GP 
Xuân Lộ : Phó B n đại diện (Nội vụ). 

   - Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt, Linh hướng C  LCTX GP 
Vĩnh Long: Phó B n đại diện (Ngoại vụ). 

   - Ch  Giuse Bạ h Kim Tri, Linh hướng Hội LCTX GP Ph n Thiết: 
Thư ký. 

3. Quý Ch  lên kế hoạ h nghiên  ứu để đi đến thống nhất: Kinh 
nguyện Sùng kính Lòng Chú  Thương Xót, Thủ bản và Giáo lý Lòng 
Chú  Thương Xót để trình lên Ủy B n Giáo dân – H GM VN. 

4. Quý Ch  thống nhất ý kiến sẽ dùng Nội s n “Tài liệu Họ  tập 
LCTX” và Website “long hu thuongxot.vn”  ủ  C  LCTX TGP Sài 
Gòn để phát triển thành Nội s n và Website  ủ  C  LCTX Liên giáo 
phận. (Trướ  mắt, sẽ mở thêm mụ  để đăng bài, tin tứ , sinh hoạt, 
hình ảnh…  ủ  C  LCTX  á  Giáo phận). 

Buổi  hiều  ùng ngày, Quý Ch  tiếp tụ   hi  sẻ việ  áp dụng Thư 
Chung  ủ  H  GMVN 2016 – 2019 (về gi  đình), vào hoạt động  ủ  
phong trào Sùng kính LCTX.  

Cùng thời gi n Quý Ch  bàn thảo, Quý  ại diện B H C  LCTX 
cá  Giáo phận  ũng họp mặt gi o lưu,  hi  sẻ những hoạt động 
trong phong trào Sùng kính LCTX  ủ  từng Giáo phận, nhằm rút 
kinh nghiệm và họ  tập lẫn nh u.  

10g00 ngày 25.7.2017, tại hội trường Nhà xứ, h i v  thư ký đú  
kết những thành quả đạt đượ  trong hai ngày bàn thảo. Quý Cha 
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và quý  ại diện B n  iều hành  hụp hình lưu niệm, tặng quà, kết 
thú  buổi gặp mặt huynh đệ  ủ  C  LCTX liên Giáo phận. 

Với những kết quả đạt đượ  trong h i ngày gặp gỡ, hy vọng 
những hoạt động  ủ  C  LCTX  á  Giáo phận sẽ ngày  àng đi đúng 
đường lối mà Giáo hội mong muốn. 

BẢN TIN HIỆP HỘI LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT GIÁO PHẬN 
 UÂN LỘC  

QUÝ CHA ĐẶC TRÁCH HHLCT  GP  UÂN LỘC ĐƯỢC TÁI 
BỔ NHIỆM TRONG NHIỆM KỲ MỚI. 

Theo bản tin  ủ  giáo phận Xuân Lộ , vào lú  09h00 sáng ngày 
03/08/2017, tại nhà nguyện Tò  Giám mụ  Xuân Lộ  đã diễn r  
Thánh lễ và nghi thứ  S i đi.  ây là lần thứ h i Tò  Giám mụ  tổ 
 hứ  Thánh lễ S i đi này. 

Th m dự Thánh lễ  ó sự hiện diện  ủ  quí  ứ  Ch  giáo phận, 
trong đó  ứ  Ch   hính Giuse  inh  ứ   ạo  hủ sự Thánh lễ (hình 
1). Cá  linh mụ  th m dự và đồng tế gồm quí  h  quản hạt, quí  h  
ngh  hưu d p này, quí  h   huyển đổi  ông tá  mụ  vụ, quí  h  phụ 
trá h  á  b n, giới, hội đoàn  ấp giáo phận, quí  h  giáo  ại Chủng 
viện và quí  h  phụ  vụ tại Tò  Giám Mụ  (hình 2). Phí  giáo dân 
 ó    đoàn phụ  vụ Thánh lễ. 

Thánh lễ đượ  diễn r  
trong bầu khí tr ng trọng và 
sốt sắng với ý nghĩ  đượ  
 ứ  Ch  Chính Giuse nêu khi 
mở đầu Thánh lễ: “Hôm n y 
 húng t   ử hành thánh lễ 
 ầu nguyện  ho việ  truyền 
giảng Tin Mừng và  ũng là 
Thánh lễ s i đi.  ây không 
phải  h  là việ   huyển đổi 

nơi ở,  huyển đổi nơi làm việ , nhưng là việ  lãnh nhận và thự  thi 
sứ vụ Chú  tr o b n  ho người linh mụ ”. 
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S u phần hiệp lễ,  ộng 
đoàn bướ  vào “Nghi thứ  
s i đi”.  ứ  Ch  Chính Giáo 
phận đã  ó lời mời gọi quí 
Cha: “Nhân d nh  ứ  Kitô là 
đầu  ủ  Hội Thánh và với 
việ  thừ  kế quyền  á  
Thánh tông đồ, trong tư 
 á h là  hủ  hăn giáo phận, 
là Giáo hội đ   phương, hôm 

n y với tất  ả lòng quí mến và  tin tưởng, tôi ủy thá   ho quí  h  
nhiệm vụ  oi só  đoàn  hiên mới hoặ  những sứ vụ khá  nh u để 
phụ  vụ nhiệm thể Chú  Kitô. Nguyện xin Chú  Giêsu mụ  tử nhân 
lành  hú  phú   ho sứ vụ mới  ủ  quí Ch  và xin Ngài đồng hành 
trợ giúp quí  h  trong mọi  ông việ  tông đồ”. 

S u những lời huấn dụ,  ứ  Ch  đã tr o giấy bổ nhiệm thư và 
món quà lưu niệm là  ỗ tràng hạt Mân Côi  ho quí Ch  ngh  hưu 
 ũng như Quí Ch  Tân – Cựu Quản hạt và quí Ch  Chánh - Phó xứ, 
Quí Ch  phụ trá h  á  B n trong Giáo phận. Ch  Chưởng Ấn Tò  
Giám mụ  xướng d nh và từng Ch  tiến lên nhận bổ nhiệm thư từ 
t y v   hủ  hăn  ủ  mình và nhận quà lưu niệm  ủ  Quí  ứ  Ch . 

Theo Thông báo  ủ  TGM Xuân Lộ  số 05-2017/TC ngày 03 
tháng 8 năm 2017, về việ  Bổ nhiệm Nhân sự Mụ  Vụ Nhiệm kỳ 
2017-2021, Quý  h  đặ  trá h Hiệp Hội Lòng Chú  Thương Xót  ấp 
giáo phận Xuân Lộ  như s u:  

1- Lm. Giuse Trần Phú Sơn,  hánh xứ Kẻ Sặt,  ặ  trá h. 

2- Lm.M rtinô Nguyễn  ình Hoàng, phó xứ Kẻ Sặt, Thư ký. 

Riêng  h  Ph olô Nguyễn Nguyên,  hánh xứ  ại Lộ, trướ  là Phó 
đặ  trá h HHLCTX, n y đượ  bổ nhiệm  hứ  vụ mới là  ặ  trá h 
Giới Thương Nghiệp (Do nh nhân, Tiểu thương, Chủ xí nghiệp). Xin 
 hân thành  ám ơn Ch  Ph olô thời gi n qu  đã góp phần rất lớn 
để hình thành HH LCTX và  ũng xin  hú  mừng Ch  trong nhiệm vụ 
mới.,. 

Lm. Giuse Trần P   S n 
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GHI NHẬN VỀ HỘI NGHỊ LOAN BÁO TIN MỪNG TỔ CHỨC 
TẠI TÕA GIÁM MỤC  UÂN LỘC. 

Hội ngh  Lo n Báo Tin 
Mừng với  hủ đề: Các Hội 
Đoàn Côn  Giáo Tiến 
Hàn  và Sứ Mạn  Lo n 
Báo Tin Mừn , do Ủy B n 
Lo n Báo Tin Mừng trự  
thuộ  Hội  ồng Giám Mụ  
Việt N m đượ  tổ  hứ  tại 
Tò  Giám Mụ  Xuân Lộ  từ 
ngày 7- 9/8/2017. Hội ngh  
đượ  diễn r  dưới sự  hủ 

tọ   ủ   ứ  Ch  Chủ t  h UBLBTM Anphong Nguyễn Hữu Long, sự 
điều phối  ủ  Ch  Tổng Thư Ký   minh Ngô Qu ng Tuyên và quý 
Ch , quý Dì thuộ  UBLBTM, trong đó đặ  biệt là  h  Giêrônimô 
Nguyễn  ình Công, Trưởng B n LBTM giáo phận Xuân Lộ , người 
mới đượ  Tò  Thánh bổ nhiệm làm Giám đố  Hội đồng Giáo hoàng 
về Truyền giáo tại Việt N m. 

 ây là lần đầu tiên  á  hội đoàn Công giáo Tiến hành đượ  mời 
th m dự một hội ngh  m ng tính toàn quố , gồm đại diện  ủ  hầu 
hết  á  giáo phận từ Bắ   hí N m với 250 th m dự viên, trong đó 
 ó 50 linh mụ , 31 tu sĩ n m nữ,  òn lại là giáo dân  hiếm tới 2/3 
số người dự. Con số này vượt dự kiến b n đầu  ủ  B n Tổ  hứ  và 
 ũng  ho thấy sự nhiệt thành với sứ mạng truyền giáo nơi những 
người phụ trá h  á  hội đoàn  ấp giáo phận.  

Hội ngh  đượ  sự nâng đỡ  ủ  quý  ứ  Ch  giáo phận nhà nên 
nơi ăn  hốn ở đượ  sắp xếp  hu đáo, thoải mái. Chủ đề Hội ngh  
đượ  quý  ứ  Ch  Anphong Chủ t  h,  ứ  Ch  Giuse  inh  ứ   ạo 
 hủ nhà, và  á  thuyết trình viên khá  giúp đào sâu tinh thần và sứ 
mạng truyền giáo nơi người tông đồ giáo dân, đặ  biệt trong  á  
hội đoàn Công giáo Tiến hành. Thêm vào đó  ó những bài  hi  sẻ 
về những hoạt động truyền giáo thật phong phú nơi miền ngượ  x  
xôi phí  Bắ , miền Tây Nguyên heo hút với sự hy sinh  ủ   á  Y o-
Phu, miền  ông N m bộ với những Tá  viên Tin Mừng miệt mài, 
miền Tây sông nướ  với những sáng kiến tiếp  ận  nh  h  em lương 
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dân nghèo khổ… Tất  ả đã làm nên bứ  tr nh sinh động đ  dạng 
về những tông đồ giáo dân s y mê truyền giáo đ ng  ó mặt khắp 
nơi, góp phần hữu hiệu  ho sứ mạng lo n báo Tin Mừng. Ngoài r , 
phải kể đến buổi  hi  sẻ kinh nghiệm truyền giáo vào buổi tối thân 
thiện “H ppy Hours” (“Những giờ hạnh phú ”) đem lại  ho mọi 
người  ảm nghiệm niềm vui truyền giáo dù gặp b o khó khăn vật 
 hất, những thử thá h tinh thần và nhất là thấy mình không lẻ loi 
 ô độ  trên đường truyền giáo. 

Th m dự Hội ngh , về phí  
HHLCTX giáo phận Xuân Lộ  
 ó  h  đặ  trá h và 4 v  trong 
B n Phụ  Vụ HHLCTX  ấp 
giáo phận (hình 1). Cũng nói 
thêm, Hội ngh  lần này  ũng 
mời  h  Ernest Nguyễn Văn 
Hưởng, Tổng Linh hướng 
Cộng đoàn LCTX Tổng giáo 
phận Sài Gòn đến  hi  sẻ với 
đề tài “ ồng hành với  á  hội 

đoàn tông đồ giáo dân” (hình 2). 

Nhờ ơn Chú , hội ngh  kết thú  trong sự thành  ông tốt đẹp và 
hy vọng  á  hội đoàn Công giáo Tiến hành sẽ nỗ lự  hơn nữ  trong 
sứ mạng Phú  Âm hó , đư  dẫn nhiều người trở về với Lòng Chú  
Thương Xót.,. 

Lm.  Giuse Trần P   S n 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHAN ICÔ 

 

THÁNG CHÍN 

 in Ơn c o các Giáo  ứ 

Để các  iáo xứ củ  c  n  t , đ ợc tác độn  bởi tin  t ần 
truyền  iáo, trở t àn  n ữn  n i truyền đạt đức tin và t ể 
 iện đức ái. 
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(Suy niệm Kh 3, 20) 

Lm. Đ m K uất Dũn , sss. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cuộc  ẹn     ặp  ỡ n  ời yêu  ỡi! 

N ài đứn  n oài c ờ đợi k ắc k oải mon  

Lời đáp trả vọn  lại từ bên trong 

Ôi! Lòng Chúa T   n    t luôn kiên n ẫn 

Giêsu, Vị Mục Tử quen biết m u đ n n ận 

Năn   ẫm suy Lời C     ằn  miệt mài 

Hãy  i  n ập t uộc ràn c iên củ  N ài 

Đ ợc no nê tron  đồn  cỏ bát n át 

Đ ợc đ n tiếp bằn  con tim k  o k át 

Hãy tin t ởn  p   t ác c ớ cứn  l n  

Dù n iều t ử t ác , một mực cậy trôn  

Dù đêm  ãi  ùn , b n  tối tăm  ốt  oản  

Đừn  sợ! v ợt qu   ổ t ẹn tìm đến Án  sán  

Hỡi n ữn   i  án  nặn  sầu lo 

Cứ n ỏ lời, mở cử  N ài b n c o 

Đến với N ài c ẳn  b o  iờ đ i k át nữ  

Tiệc T án  T ể C    mời ăn từn  bữ  

Hãy mở to n  cán  cử  cõi l n  r  

Rồi t ân t    với N ài c uyện đời t  

Bằn  mọi các   ãy tìm c o  ặp đ ợc C   . 
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DIỄN ĐÀN 

 

 

Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 

K i n i về tín   iệp t ôn  tron  các Cộn  đoàn Côn   iáo, 
c ủ để nổi bật   n cả là "bác ái huyn  đệ tron  cộn  đoàn 
tín  ữu".  

SỐNG TRONG GIÁO HỘI CHÚA KITÔ  

"Hiệp nhất nhân d nh Chú  Giêsu", bá  ái, th  thứ  ho nh u và 
giúp nh u thăng tiến là điều  i  ũng muốn và  ần làm.  ây không 
đơn giản  h  là tương qu n xã hội trong  uộ  sống hàng ngày. Việ  
sử  lỗi huynh đệ đã  ó trong sá h Lêvi: "Ngươi không đượ  để lòng 
ghét người  nh em, nhưng phải mạnh dạn quở trá h người đồng 
bào, như thế, ngươi sẽ khỏi m ng tội vì nó" (Lv 19, 17). Vì bác ái 
với dân Isr el, Chú  đã làm  ho Êdêkiel "trở nên người lính   nh 
nhà Israel", và truyền ông phải nói  ho "kẻ gi n á  bỏ đường lối 
mình", để đượ  sống, nếu không "thì  hính kẻ gi n á  sẽ  hết" (x. 
Ed 33, 7-9).  

 Thánh Phaolô nói: "Anh 
em  hớ mắ  nợ  i ngoài việ  
phải yêu mến nh u" (Rm 13, 
8). Thì r   húng t  phải mắ  
nợ nh u về tình mến. Cùng 
một thân thể mầu nhiệm 
 ứ  Kitô, thánh Ph olô mời 
gọi t  mặ  lấy tâm tình  ủ  
 ứ  Kitô, sống hiền lành, khiêm nhường và liên đới với nh u. Bởi 
tất  ả đều do Thiên Chú  tạo dựng, đượ   ứ  Giêsu Kitô  ứu 
 huộ ,  húng t  là  nh em với nh u trong Chú , nên hãy đối xử với 
nh u bằng tình yêu và lòng mến, vì toàn bộ luật  ủ  Thiên Chú  
đượ  nên trọn trong tình yêu, kể  ả Mười  iều Răn "và nếu  ó điều 
luật nào khá , thì  ũng tóm lại trong lời này là: Ngươi hãy yêu mến 
kẻ khá  như  hính mình" (x. Rm 13, 8-10).  

TÌNH YÊU VÀ SỰ KIÊN NHẪN 
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Lời thánh Ph olô trong bài    đứ  ái: "Lòng yêu thương không 
làm hại kẻ khá " (1Cr, 9),  ho thấy Giáo hội đượ  qui tụ làm thành 
Thân Thể Chú  Kitô, lãnh nhận sứ mạng bày tỏ Thân Thể này theo 
ý muốn  ủ  Thiên Chú . Chúng t  là những  hi thể  ủ   ùng một 
Thân Thể, tuy khá  nh u, nhưng  ùng qui về Giáo hội, liên đới với 
nh u như một bản gi o hưởng tình bá  ái. Nên  i phạm lỗi, người 
ấy thiếu tình bá  ái không  h  với một người, mà  on đối với toàn 
thân thể.  

Cứ sự thường  i xú  phạm đến t , t  không   n thiệp gì hết. Viện 
 ớ: nó đã xú  phạm đến tôi! Tôi sẽ không nói gì hết, dứt khoát là 
không. Vậy làm gì bây giờ? Nó đã xú  phạm đến tôi: Mắt đền mắt, 
răng đền răng ư?  ây không phải là giải pháp, làm thế sự xấu sẽ 
xấu hơn. Tôi sẽ đi gặp  nh em và nói: Anh đã làm tổn thương tôi, 
không đượ ! Anh đượ  Thiên Chú  tạo dựng, vì tình bá  ái, tôi phải 
kéo  nh về. Chúng t  không loại trừ vì lỗi  á nhân họ, nhưng giúp 
họ sử  mình để trở nên xứng đáng trong  ộng đoàn mà họ là thành 
viên. 

Chú  Giêsu đư  r   á   ấp độ hành xử với  nh em trong  ộng 
đoàn, dự  trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nh u miễn s o lợi 
đượ  người  nh em. Tin Mừng (Mt 18, 15-20)  ho thấy, tình yêu 
huynh đệ  hất  hứ  trá h nhiệm hỗ tương, nếu  nh em  ó lỗi, tôi 
phải thể hiện tình yêu với họ, trướ  hết, nói  huyện riêng với  nh 
về s i lầm mà  nh đã nói h y làm là không tốt. Hành vi này đượ  
gọi là sử  lỗi huynh đệ: đây không phải là phản ứng đối với hành vi 
người phạm lỗi, nhưng là  ử  h  yêu thương dành  ho người  nh 
em. Thánh Augustinô nói: "Anh ấy đã xú  phạm bạn, và  khi xú  
phạm,  nh ấy đã làm  ho bạn tổn thương: bạn không qu n tâm 
đến thương tí h  ủ  người  nh em bạn s o? (...) Vậy, hãy quên đi 
những s i lầm họ đã xử với bạn,  hứ không phải là vết thương bạn 
phải  h u vì người  nh em" (Discours 82, 7).  

Và nếu nó không  h u nghe ngươi? Cấp tiếp theo, hãy nói  huyện 
về  nh t  với h i hoặ  b  người để giúp  nh ý thứ  hơn về những 
gì  nh đã làm; nếu  nh t  vẫn bỏ ngoài t i, bất  hấp điều này, phải 
nói cho  ộng đoàn; và nếu  nh t  không nghe  ộng đoàn, thì phải 
làm  ho  nh t  nhận r  rằng  hính  nh tự tá h biệt khỏi  ộng đoàn 
Hội Thánh.  ặt r  khỏi  ộng đoàn thành viên không  h u hối  ải, 
không  ó nghĩ  là lên án. Chúng t   ần phải giữ liên hệ với nh u, vì 
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đây là mối liên hệ do Thánh Thần thêu dệt. Chúng t  bướ  vào 
trong  ộng đoàn và xây đắp bình  n để m ng lại  ho sứ  sống  ho 
 ộng đoàn. Dù giới hạn  ũng như khuyết điểm  á nhân t ,  húng t  
vẫn đượ  mời gọi đón nhận sử  lỗi nh u trong tình huynh đệ và 
giúp đỡ người khá  qu  việ  sự tế nh  này.  ây trá h nhiệm sống 
 ủ   húng t  với nh u. 

HOA QUẢ CỦA ĐỨC ÁI 

Khi áp dụng hết mọi  á h, vẫn không  ó hiệu quả,  húng t  hãy 
phó thá  người  nh em  ho lòng nhân hậu  ủ  Thiên Chú : "Lòng 
yêu thương không làm hại kẻ khá . Vậy yêu thương là  hu toàn  ả 
lề luật" (Rm 13, 10).  

Ho  quả  ủ  đứ  ái trong  ộng đoàn là  ầu nguyện: " Ở đâu  ó 
h i hoặ  b  người tụ họp nhân d nh Thầy, thì Thầy ở giữ  những 
người ấy" (Mt 18, 19-20). Chúng t  quả quyết: Ở đâu  ó tình yêu, ở 
đó  ó Chú  Ch , Chú  Con và Chú  Thánh Thần ngự tr . Cầu 
nguyện  á nhân  hắ   hắn là qu n trọng,  ần thiết, nhưng Chú  
bảo đảm sự hiện diện  ủ  mình trong  ộng đoàn, ng y  ả  ộng 
đoàn nhỏ, vì nó qui  hiếu vào sự hiệp thông hoàn hảo  ủ  Thiên 
Chúa Ba Ngôi. Origen nói rằng " húng t  phải thự  hiện bản gi o 
hưởng này" nghĩ  là sự hò  hợp trong  ộng đoàn tín hữu.  

Có người sẽ nói:  húng tôi đ ng tụ họp với nh u trong  ùng một 
khuôn viên nhà thờ, đ ng lắng nghe tiếng  ủ  mụ  tử  húng tôi, 
 ùng hát thánh    và hiệp nhất trong lời  ầu nguyện,  húng tôi 
 hẳng đ ng nhân d nh Chú  mà tụ họp với nh u đó s o? Làm gì  ó 
sự bất hò ?  

 úng,  húng t  là một gi  đình đ ng đượ   ùng một mụ  tử 
hướng dẫn, không  ó  hi  rẽ, nếu bình tĩnh lại, thinh lặng r  khỏi 
nhà thờ, những lời  h  trí h, xú  phạm người khá , kèm theo là 
ghen t , đố kỵ và th m l m, hận thù, dối trá và gi n lận ... tình bá  
ái đượ  đặt r . Vì vậy,  húng t  hãy tôn trọng Bàn Tiệ  Thánh, 
Chú  Kitô đã hy sinh vì  húng t ,  húng t  hãy thông hiệp với 
nhau. 

Giờ đây  húng t  hướng lòng lên Chú  và dâng lên Ngài lời th  
thiết nguyện xin  ho  ộng đoàn tín hữu khắp nơi đượ  hiệp nhất 
trong Chú  Kitô, nhờ sự  huyển  ầu  ủ   ứ  Trinh Nữ M ri , Mẹ 
Thiên Chú  và là Mẹ  húng t . 
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Jos. Vinc. N ọc Biển 

 

Đ ợc sin  r  làm n  ời là một  ồn  ân. Đ ợc làm con 
C    là một  ạn  p  c. N  n , k i lớn lên,  ồn  ân và 
 ạn  p  c đ  p ải đ ợc triển nở k ôn  n ừn  tron  t  n  
qu n với T iên C    và t   n ân. Tuy n iên, để  oàn t iện, 

cần p ải c  n ữn  c ọn lự  k ôn n o n.  

 ứ  Giêsu lên tiếng mời gọi  á  môn đệ theo Ngài để đượ  hạnh 
phú  trọn vẹn. Con đường mà Ngài mời gọi lại không phải là  on 
đường dễ dãi, thênh th ng, mà là  on đường hẹp. Con đường đó 
là "... từ bỏ mình đi, và vá  thập giá mình mà theo Thầy” (Lc 16, 
24). 

Tại s o vậy? Thư ! Vì đây là ý đ nh  ứu độ  ủ  Thiên Chú  muốn 
 ứ  Giêsu thi hành. Quả thật,  ứ  Giêsu đã đón nhận  ũng như thi 
hành  á h trung thành và trọn vẹn trên  on đường ấy.  ến lượt 
 húng t , phần vì muốn đượ   ứu độ; phần vì muốn  ộng góp với 
 ứ  Giêsu trên hành trình  ứu độ nhân loại, hẳn  húng t  không 
 òn  on đường nào khá  là  on đường: "... từ bỏ mình đi, và vá  
thập giá mình mà theo Thầy”.   

1. Từ bỏ mìn , c  mất tự do k ôn ?  

Tin Mừng kể lại: s u khi  ứ  Giêsu tỏ  ho  á  môn đệ biết về sứ 
mạng Thiên S i  ủ  Ngài là phải  hết để  ứu  huộ   on người. 
Song song với việ  tiên báo đó,  ứ  Giêsu lên tiếng mời gọi  á  
môn đệ  ũng đi vào  on đường  ủ  Ngài để  ùng  hung  hi  sứ 
mạng mà Ngài đ ng thự  hiện. Tuy nhiên, điều kiện rất qu n trọng 
m ng tính quyết đ nh, đó là: "... từ bỏ mình đi, và vá  thập giá 
mình mà theo Thầy” . 

Thoạt nghe,  húng t   ảm thấy buồn  ười và  ó sự mâu thuẫn! Vì 
tại s o  ứ  Giêsu lại muốn  á  môn đệ đánh mất sự tự do, từ bỏ 
 ái tôi, tứ  là hủy mình r  không!!!  iều đáng nói là  hính Thiên 
Chú  đã tr o b n  ho  on người tự do, và Ngài  hấp nhận  on 
người dùng tự do theo ý hướng  ủ  họ. Vậy thì đòi hỏi này  ủ   ứ  

Giêsu  ó ngh  h lý  hăng? 
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 ể trả lời  ho  âu hỏi trên,  húng t   ùng nh u khám phá ý nghĩ  

đí h thự   ủ  nó dự  trên mặ  khải  ủ  Thánh Kinh.  

Theo lối hiểu  ủ  Kinh Thánh và ý muốn  ủ   ứ  Giêsu thì sự đòi 
hỏi này m ng tính tí h  ự   ho người đón nhận  hứ không phải vì 

ép buộ .  

Khởi đi từ  âu hỏi rất thân tình: “Ai muốn theo Thầy?”. Khi hỏi 
 á  môn đệ như thế,  ứ  Giêsu muốn  á  ông bướ  đi trong tinh 
thần th nh thoát, nhẹ nhàng  hứ không phải vì nặng nề, mất tự do. 
Một lời mời gọi rất thân tình, làm  ho người đượ  mời gọi  ảm thấy 
 n vui, bình  n và hạnh phú  khi tự mình quyết đ nh lự   họn lối 

sống mới theo tinh thần Tin Mừng.  

Khi mời gọi như thế,  ứ  Giêsu muốn người môn đệ tự nguyện từ 
bỏ một  uộ  sống dễ dãi,  n nhàn, thí h ăn trên ngồi trướ , thí h 
đượ  người khá  phụ  vụ..., để lự   họn một  uộ  sống thiếu thốn, 
khổ hạnh vì í h lợi  ho phần rỗi  ủ  mình và niềm vui, hạnh phú  

 ủ  kẻ khác.  

Thật thế,  on đường mà  ứ  Giêsu muốn  ho môn sinh  ủ  mình 
đi không phải là  on đường nhung lụ , thênh th ng,  ũng không 
phải  on đường dễ dãi, bằng phẳng, mà là  on đường hẹp, gồ ghề 
và  hông g i... Con đường đó là  on đường  ủ  từ bỏ: "... từ bỏ 
mình đi, và vá  thập giá mình mà 
theo Thầy” . Trong hoàn  ảnh 
này,  ứ  Giêsu muốn  á  môn 
đệ r  khỏi sự í h kỷ, tự phụ, kiêu 
ngạo, để ý Chú  rợp bóng trên 
 ái tôi  ủ  mình, và  hính từ đó, 
tôi đượ  trở thành tôi đúng nghĩ  
trong  hương trình  ứu độ  ủ  

Thiên Chúa.  

2. “Từ bỏ mìn  vác t ập  iá mà t eo” c  ý n  ĩ   ì? 

"... từ bỏ mình đi, và vá  thập giá mình mà theo Thầy” , tứ  là 
 hấp nhận đi trên  on đường mà  hính  ứ  Giêsu đã đi. Con đường 
đó là một  on đường khó khăn, thiệt thòi,  on đường  ủ  hy sinh, 
tự hủy. Con đường khiêm tốn và là  on đường vâng phụ  thánh ý 

Chúa Cha hoàn toàn. 
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Từ bỏ  hính mình là một điều khó. Khó vì nhiều lý do:  i sinh r  
trên trần gi n này  ũng đều là một  á thể riêng biệt, độ  đáo, 
không  i giống  i. Ai  ũng muốn khẳng đ nh tôi là tôi  hứ không 
phải  i khá . Khi khẳng đ nh như thế,  hủ thể tôi  ũng muốn xá  
đ nh lập trường  ủ  mình rằng: không  i  ó quyền lấy đi h y bắt 
buộ  tôi phải từ bỏ những ý đ nh riêng tư m ng tính  á biệt  ủ  

chính tôi.  

Xét theo tâm lý họ  h y triết họ  thì đây phải  hăng là một đòi 
hỏi vô lý và một lự   họn tiêu  ự . Nhưng với người môn đệ  ủ  
 ứ  Giêsu thì khá ! Theo Chú  và từ bỏ ý riêng không  ó nghĩ  là 
đánh mất mình; nhưng  òn đượ  tất  ả. H y nói  á h khá , từ bỏ 
mình để kết hợp h y tháp nhập vào với Chú  là trở về với  hính 
mình  á h trọn vẹn nhất. Bởi vì ng y từ đầu, Thiên Chú  đã dựng 
nên  on người giống hình ảnh Ngài, n y t  tháp nhập với Ngài, thì 
t  trở về với  hính nguồn  ội nơi t  phát xuất r .  ượ  như thế là 

t  trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.  

Từ bỏ  hính mình  ũng là thể hiện một sự dấn thân  á h trọn 
vẹn. Thật vậy: “Bỏ tất  ả mà  hư  bỏ mình thì  on  hư  bỏ gì  ả, vì 
 hính mình  on sẽ dần dần quơ góp lại những gì  on bỏ trướ ” 
( ường Hy Vọng, số 3).  

Từ bỏ  hính mình là thể hiện sự quyết tâm, sự hy sinh để sống 

triệt để  ho đứ  vâng lời.  

Từ bỏ  hính mình là một  á h minh nhiên  ho thấy t  sẽ ưu tiên 

 ho việ  đi theo Chú  hơn là  ông việ   ủ  Chú . 

Nếu không từ bỏ  hính mình, thì hẳn ơn gọi và sứ vụ  ủ  người 
môn đệ không thể hướng th , mà  h  là quy về mình và sống trong 

sự í h kỷ, vụ lợi mà thôi. 

Nếu theo Chú  mà  ồng kềnh thì khó lòng vượt qu  những khó 
khăn thử thá h, và  ái tôi  ủ  mình là một rào  ản lớn  ó tầm ảnh 

hướng đến việ  đượ  h y mất.  

 ứ  Giêsu không muốn  á  môn đệ đi theo mình với những nỗi 
niềm  hờ mong s i lạ , nhưng  ứ  Giêsu muốn họ vui  họn  uộ  
sống thiếu thốn và  ự  khổ vì hạnh phú   ủ  kẻ khá , biết từ bỏ  ái 
tôi xá  th t, h m muốn hưởng thụ riêng mình mà  họn lấy niềm vui 

khi  hi  sẻ với người khá .  
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3. N  ời Kitô  ữu là n  ời đ ợc  ọi và b ớc t eo Đức 

Giêsu 

Mỗi người Kitô hữu, ngày lãnh nhận Bí tí h Rử  Tội, đều đượ  
mời gọi trở nên giống  ứ  Giêsu và đượ  mời gọi đi theo Ngài trên 

 on đường mà  hính Ngài đã đi.  

Muốn đi theo Chú ,  ũng không thể nào m ng trên mình và trong 
tâm trí những thứ  ồng kềnh như: quyền lự ; tiền bạ ; d nh lợi; ý 
riêng; tự kiêu; bảo thủ… B o lâu t   òn luyến tiế  những thứ đó, 
thì bấy lâu t  đặt ý t  hơn ý Thiên Chú , và t  không thể nhận r  

kế hoạ h  ủ  Thiên Chú  để thi hành.  

Mặ  lấy  ứ  Giêsu, nghĩ  là t  trở nên giống Ngài. Nên giống 
Ngài là gì nếu không phải là từ bỏ ý riêng  ủ  mình để th y vào đó 
là ý Chú  như  ứ  Giêsu đã hoàn toàn vâng phụ  Thiên Chú  Ch  
đến nỗi bằng lòng  h u  hết,  hết trên  ây thập tự. Mặ  lấy  ứ  
Giêsu  ũng là lú  phải r  khỏi những đ nh kiến riêng tư để biết  ảm 
thông và  ó tinh thần phụ  vụ như  ứ  Giêsu khi xư  bằng một 
tình yêu hy hiến trong tình huynh đệ.   

Nếu từ bỏ  hính mình là thể hiện một sự quyết tâm, sẵn sàng lên 
đường với  ứ  Giêsu, thì vá  thập giá hằng ngày mà theo Chú  
 hính là đón nhận mọi thử thá h,  hết  ho thế gi n, để  h  sống 
 ho một mình Thiên Chú . Vá  thập giá hằng ngày  hính là  hu 

toàn  hính bổn phận  ủ  mình  á h trung thành và hợp lý.  

Như vậy, mỗi  húng t  xá  đ nh thật rõ  ăn tính  ủ  mình là 
thuộ  về  ứ  Giêsu, một  ứ  Giêsu đã từ bỏ ý riêng, để sống  ho 
Thiên Chú  và yêu thương  on người  á h trọn vẹn qu   ái  hết và 

phụ  sinh  ủ  Ngài.  

 ến lượt  húng t  là những người m ng trong mình hình ảnh, 
tâm tư  ủ   ứ  Giêsu,  húng t  không  ó  on đường nào khá  
ngoài  on đường từ bỏ, tự huỷ để đón nhận thập giá hằng ngày và 
 hu toàn  á h trung thành, ngõ hầu  h  sống  ho Thiên Chú   á h 
trọn vẹn và yêu thương  nh  h  em đồng loại bằng một tình yêu 

 ủ  Chú  và như Chú .  

Lạy Chú , xin  ho mỗi người  húng  on biết tìm thánh ý Chú  và 
m u mắn thi hành thánh ý Chú  trong  uộ  sống. Xin  ũng  ho 
 húng  on đượ  từ bỏ mọi sự, vá  thập giá để theo Chú  trên  on 
đường  ứu độ mà Chú  muốn  húng  on thi hành. Amen.  
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TRẦM THIÊN THU 

PHI LỘ: Thánh Gi côbê xác địn : “Đức Tin k ôn  c  việc 
làm là Đức Tin c ết” (Gc 2:17 & 26). Đức Tin p ải đ ợc 
c ứn  min  qu   àn  độn , tức là liên qu n việc sốn  đạo 
– c ứ k ôn  c ỉ ở mức “ iữ đạo”, mà sốn  đạo t ì k ôn  
dễ: “Đức Tin c  v ợt qu  t ử t ác  mới sin  r  lòng kiên 
n ẫn” (Gc 1:3). Sốn  đức tin là sốn  t án  t iện để nên 
 oàn t iện t eo mện  lện  củ  T iên C   : “An  em  ãy 
nên  oàn t iện, n   C    n  em trên trời là Đấn   oàn 
t iện” (Mt 5:48). 

TIÊN BÁO VỀ SỰ NGƯỢC ĐÃI! 

Nếu bạn sống đạo đứ , bạn sẽ b   h u đ u khổ. Bạn không thể 
ướ  tính.  ó không là vấn đề  ủ  đ u khổ mà là vấn đề  ủ  thời 
điểm và mứ  độ. Chúng t  muốn  ông bố những lời hứ   ủ  Thiên 
Chú  về sự qu n phòng và sự bảo vệ. Nhưng  ó b o nhiêu người 
trong  húng t   ông bố những lời hứ  đó? Thánh Phaolô nói: 
“Những  i muốn sống đạo đứ  trong  ứ  Kitô Giêsu, đều sẽ b  bắt 
bớ” (2Tm 3:12). Tôi không muốn. Có  i lại muốn b  hành hạ  hứ? 

Nhưng Chú  Giêsu đã  ó “đ nh luật”  ủ  Bát Phú  (Tám Mối Phú  
Thật): “Phú  th y  i b  bá h hại vì sống  ông  hính, vì Nướ  Trời là 
 ủ  họ. Phú  th y  nh em khi vì Thầy mà b  người t  s  vả, bá h hại 
và vu khống đủ điều xấu x ” (Mt 5:10-11). Trong  á  Mối Phú  
khá ,  hữ “phú  th y” đều đượ  dùng, nhưng trong Mối Phú  đặ  
biệt này, Chú  Giêsu dùng  hữ “phú  th y” 2 lần để nhấn mạnh 
phú  lành  ủ  Thiên Chú  dành  ho những người b  bá h hại. 

Theo bản  hất  ủ  điều đó, sự  ông  hính m ng tính đối đầu. 
Chính việ  bạn tin vào Chú  Giêsu đã “làm phiền” một số người, vì 
Chú  Giêsu đã nói: “Ai làm điều á , thì ghét ánh sáng và không đến 
 ùng ánh sáng, để  á  việ  họ làm khỏi b   hê trá h” (Ga 3:20). 
Người t  viện nhiều  ớ về lý do không là Kitô hữu, nhưng lý do 
người t  không đến với  ứ  Kitô là họ không muốn những điều xấu 
 ủ  họ b  vạ h trần. Họ không muốn nhận mình là tội nhân. 

Bạn đại diện  ho  ứ  Kitô. Thự  tế là nếu bạn theo Ngài, bạn sẽ 
đối mặt với sự bá h hại, vì  i muốn sốn  t án  t iện tron  
Đức Kitô t ì đều bị bác   ại – cách này hay cách khác. 
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TẠI SAO KITÔ HỮU PHẢI NÊN THÁNH? 

Rất rõ ràng trong  á  giáo huấn  ủ  Kinh thánh: “Không  i không 
 ó tội” (x. 1 Ga 1:8-10),  ũng rõ ràng khi Thiên Chú  muốn  á  tín 
hữu thự  sự sẽ không quen phạm tội. “Ai đã đượ  Thiên Chú  sinh 
r  thì không phạm tội, vì mầm sống  ủ  Thiên Chú  ở lại trong 
người ấy, và người ấy không thể phạm tội, vì đã đượ  Thiên Chú  
sinh r ” (1 Ga 3:9). 

“Thự  hành” tội là sống quen phạm tội. Người không đượ   ứu 
độ sẽ sống quen phạm tội. Tội không tin là điều bình thường đối 
với những người đã hư mất. Người tin  hân thành không sống 
trong thói quen phạm tội. Họ  ó thể phạm tội thường xuyên nhưng 
họ sẽ không biến nó thành thói quen. 

Từ ngữ “thánh thiện”, “lành thánh” “thánh nhân”, và “thánh hó ” 
xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, nghĩ  là “dành riêng  ho Thiên Chú ”. 
Người tin vào  ứ  Giêsu Kitô đượ  Chú  Thánh Thần dành riêng 
cho Thiên Chú . “Thánh nhân” là người dành riêng  ho Thiên Chú , 
sống thánh thiện trướ  mặt Thiên Chú  nơi  ứ  Kitô, với bổn phận 
sống thánh thiện: “Anh em hãy sống thánh thiện trong  á h ăn nết 
ở, để nên giống  ấng Thánh đã kêu gọi  nh em, vì  ó lời Kinh 
Thánh  hép: Hãy sống thánh thiện, vì T  là  ấng Thánh” (1 Pr 
1:15-16). 

Chứng  ớ  ủ  sự tái sinh là  á h  ư xử  ông  hính trong đời sống 
 ủ  người  ó đứ  tin. Sự thánh hó  là hiển nhiên trong đời sống đã 
th y đổi. Thiên Chú  biến đổi  húng t  từ trong r  ngoài, để trở 
thành “thụ tạo mới” (2 Cr 5:17). Trong một  uốn Holiness (Sự 
Thánh Thiện, tr. 40-44) bàn về sự thánh thiện, tá  giả J. C. Ryle đã 
đư  r  8 lý do  ần thiết để sống thánh thiện: 

   1. Thiên Chú  đòi hỏi các Kitô  ữu p ải sốn  t án  
t iện (x. 1 Pr 1:14-16; Lv 11:44-45; Lv 19:2; Lv 20:7). Thiên Chúa 
nói: “Cá  ngươi hãy nên thánh, vì T  là  ấng Thánh”. Hãy nên 
thánh, và đừng theo ý muốn  ủ  m  quỷ. Sự thánh thiện  ủ  Thiên 
Chú  diễn tả sự  hí thánh  ủ  Ngài. Bản  hất  ủ  Ngài là thánh, và 
Thiên Chú   hí thánh đó  ũng kêu gọi những người thánh thiện (x. 
1 Cr 6:19; 1 Pr 2:9; 1 Cr 1:2). 

Sống thánh thiện  ần phải quyết tâm (x. Rm 12:1). Cá  tín hữu 
 ó nhiệm vụ sống nội tâm và vào đời. Cá  lĩnh vự  đời sống nên ở 
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trong quá trình đượ  trở nên giống  ứ  Giêsu Kitô. Tội lỗi là bất 
thường đối với tín hữu. Thánh Gio n nói: “Nếu  húng t  nói là 
 húng t  không  ó tội,  húng t  tự lừ  dối mình, và sự thật không ở 
trong  húng t . Nếu  húng t  nói là  húng t  đã không phạm tội, 
thì  húng t   oi Người là kẻ nói dối, và lời  ủ  Người không ở trong 
 húng t ” (1 G  1:8 & 10), nhưng  húng t   ó thể vượt qu  tội lỗi 
nhờ sứ  mạnh  ủ  Chú  Thánh Thần (x. Gl 5:16-21). 

Thánh Ph olô  ho biết: “Hơn nữ , tôi  oi tất  ả mọi sự là thiệt 
thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là đượ  biết  ứ  Kitô Giêsu, Chú   ủ  
tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi  oi tất  ả như rá , để đượ  
 ứ  Kitô và đượ  kết hợp với Người.  ượ  như vậy, không phải nhờ 
sự  ông  hính  ủ  tôi, sự  ông  hính do luật Môsê đem lại, nhưng 
nhờ sự  ông  hính do lòng tin vào  ứ  Kitô, tứ  là sự  ông  hính do 
Thiên Chú  b n, dự  trên lòng tin. Vấn đề là đượ  biết  hính  ứ  
Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phụ  sinh,  ùng 
đượ  thông phần những đ u khổ  ủ  Người, nhờ nên đồng hình 
đồng dạng với Người trong  ái  hết  ủ  Người, với hy vọng  ó ngày 
 ũng đượ  sống lại từ trong  õi  hết. Nói thế, không phải là tôi đã 
đoạt giải, h y đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đ ng  ố gắng  hạy 
tới, mong  hiếm đoạt, bởi lẽ  hính tôi đã đượ   ứ  Kitô Giêsu 
 hiếm đoạt. Thư   nh em, tôi không nghĩ mình đã  hiếm đượ  rồi. 
Tôi  h   hú ý đến một điều, là quên đi  hặng đường đã qu , để l o 
mình về phí  trướ . Tôi  hạy thẳng tới đí h, để  hiếm đượ  phần 
thưởng từ trời   o Thiên Chú  dành  ho kẻ đượ  Người kêu gọi 
trong  ứ  Kitô Giêsu. Vậy tất  ả  húng t  là những người hoàn 
thiện,  húng t  hãy nghĩ như vậy; và giả như  ó điểm nào  nh em 
nghĩ khá , thì Thiên Chú  sẽ mặ  khải  ho  nh em. Song, dù đạt tới 
đâu đi nữ ,  húng t   ũng  ứ theo hướng ấy mà đi” (Pl 3:8-16). 

Sự thánh thiện trưởng thành là  àng ngày  àng nên giống  ứ  
Kitô (x. 2 Cr 3:18).  ó là sự thánh hó  tiến bộ,  hứ không là sự 
hoàn thiện vô tội. Chúng t  sẽ đón nhận vinh qu ng khi  húng t  
tận mắt thấy Chú  Giêsu trên trời, bây giờ thì  hư . Khi đó,  húng 
t  sẽ nên giống Ngài (x. 1 G  3:3). Bổn phận  ủ   húng t  là để 
 ho Chú  Thánh Thần tá  động và tiếp tụ  nên giống Ngài: “Hãy 
đến gần Thiên Chú , Ngài sẽ đến gần  nh em” (Gc 4:8).    

 ( huyển ngữ từ Jesus.org)  

(Còn tiếp 1 kỳ) 
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Khi đến tu viện, nhà tĩn  tâm, nhà t ờ, chùa c iền, một 
trong n ữn  điều làm cho mọi n  ời cảm t ấy ấn t ợn  
n ất là sự thinh lặn .  

Tại những nơi này, bầu không 
khí thinh lặng giúp cho mọi người 
có đượ  sự thanh t nh, một tâm 
hồn nhẹ nhàng, thoát khỏi không 
khí ồn ào và náo nhiệt ở bên 
ngoài.   

Thinh lặn  tạo nên n ữn  
điều mới mẻ 

Giống như một khu rừng tĩnh 
m  h nổi bật âm thanh sống động 

 ủ  thiên nhiên với tiếng ế h nhái, tiếng côn trùng… r  rang, khi 
tâm hồn càng tĩnh lặng, càng rộn lên những âm thanh mà trướ  đó 
người ta không hề chú ý đến. 

 ây là điều mà John Cage, một nhạ  sĩ chuyên soạn các bản 
nhạ  Piano đã sử dụng trong khi trình diễn. Những bản nhạ   ủ  
ông gồm ba phần. Bắt đầu là việ  mở nắp đàn Piano, đến phần 
 uối, nắp  ủ  cây đàn đượ  đóng lại. Sau đó là một bầu không khí 
thinh lặng, khán giả đượ  mời gọi đắm chìm trong sự thinh lặng để 
lắng nghe những âm thanh đ ng khơi gợi trong tâm hồn, những 
điều họ đ ng đượ  mời gọi khám phá. 

Cũng có lẽ vì thế, sự thinh lặng  ũng là bối  ảnh cho những sáng 
tạo nghệ thuật. Trong bầu không khí yên ắng tĩnh m  h, người 
nghệ sĩ tìm ra những phát kiến nghệ thuật đầy mới lạ. Bầu không 
khí  ủ  sự tĩnh m  h là điều mà nhà thơ người Mỹ Adrience Rich đã 
nói là bầu không khí thôi thúc cho sáng tạo bắt đầu. 

Nhà văn và nhà phê bình Susan Sontag trong tác phẩm “The 
Aesthetic of Silen e” (Tạm d  h: “Tính thẩm mỹ  ủ  Sự Thinh 
Lặng”) đã mời gọi các nghệ sĩ dành thời gian trầm mặ  tư tưởng, 
nhằm thoát khỏi thế giới náo động khiến họ ngột ngạt, để cho sự 
sáng tạo không b  bóp nghẹt, nhưng đượ  thăng hoa. 
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Dường như sự thinh lặng  ần thiết cho một sự khởi đầu, trở 
thành phương tiện để người ta có thể kiểm soát, sắp xếp, làm tươi 
mới cho nghệ thuật, nhưng sự thinh lặng  hư  phải là bản  hất  ủ  
nghệ thuật. Có lẽ, người ta có thể thưởng lãm nghệ thuật dù không 
có thinh lặng. Khi có một sự đánh động trong tâm hồn, người ta 
 ần nói và chia sẻ. Thiết tưởng, mối liên hệ sâu xa giữ  con người 
với thinh lặng không phải ở nghệ thuật, nhưng chính là trong tôn 
giáo. 

… và cho tôn giáo 

 ối với nhiều tôn giáo, thinh lặng là cách thứ  để tự  hất vấn và 
lắng nghe những điều thánh thiêng, là những điều đôi khi không 
thể diễn tả hết bằng lời. 

Người Kitô hữu tin rằng, trong thinh lặng, Thiên Chúa nói với bản 
thân. Cần giữ thinh lặng để có một khoảng không cho Thiên Chúa. 

Không  h  giới hạn trong Kitô giáo, thinh lặng  ũng hiện diện 
trong các tôn giáo khác như một phương thứ  để  ải hóa con 
người. 

Người Hồi giáo tin rằng con người tạo nên vẻ đẹp cho bản thân 
với hai thói quen:  ư xử tốt lành và thinh lặng lâu dài. 

Trong Phật giáo, phật tử hướng đến thinh lặng như một cách 
thứ  để diệt thoát những đ m mê. Tham, sân, si nơi kiếp người trở 
về với hư vô. Trầm mình trong thinh lặng, lắng nghe từng nh p thở, 
hóa giải từng vọng tưởng trong phương pháp thiền đ nh (Zen) 
không  h  giúp con người tiêu diệt những h , nộ, ái, ố nhưng còn có 
thể giúp thiền sinh đạt đến cõi niết bàn. 

Có thể nói thinh lặng giúp người ta thoát khỏi thế giới trần tụ  và 
giả hiệu, đư  con người đến với những điều thiêng liêng và huyền 
bí khó có thể giải thích và phân tích. Trong thinh lặng, người ta tìm 
kiếm sứ  mạnh để thoát khỏi những quyến luyến lệ h lạ  và phóng 
tầm nhìn lên những điều thánh thiêng. 

… n  n  không p ải là không nói 

Ludwig Wittgenstein, một triết gia người Áo, đã nói đến việ  
không nên nói những điều người ta không biết. Có lẽ điều này 
không phải là buộ  người khác im lặng, nhưng trong giao tiếp  ần 
có một sự hiểu biết đầy đủ, để có thể nói và diễn đạt cho đủ mứ . 
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 ây có vẻ như là “sự thinh lặng cao thượng”  (noble silence) mà 
nhà Phật đã nói đến khi thự  hành samma vaca có nghĩ  là nói 
đúng.   iều mà kinh phật đ nh nghĩ  như là tránh lời nói sai sót, ph  
báng, cay nghiệt và vô ích. 

Trong các  uộ  tĩnh tâm theo phương pháp  ủ  thánh Inhã, 
người ta đượ  mời gọi sống bầu khí thinh lặng trong suốt  uộ  tĩnh 
tâm, để nhìn lại và phản t nh những  huyển biến nội tâm khi nhìn 
về quá khứ đời mình và chiêm ngắm  uộ  đời  ủa Chúa Giêsu. Phải 
 hăng đây có thể xem như một tiếng nói ở trong lòng? 

Hình thứ  giữ sự thinh lặng  ũng có thể đượ  thấy ở các đ n viện 
Biển  ức, Xitô. Các đ n sĩ sống đời trầm mặ , lao động và  ầu 
nguyện. Trong  hương trình sống, có những giờ giấ  đượ  xem như 
là thinh lặng tuyệt đối.  ây có thể như một hình thứ  thinh lặng 
không nói,  hứ không phải là thinh lặng không nghe. Trong bầu khí 
 ủ  sự thinh lặng cô t  h, người đ n sĩ trầm mình để có thể tiếp tụ  
lắng nghe những tiếng nói thổn thứ  từ  ấng mà họ thờ phượng 
như lời thánh v nh: “Hãy lặng thinh trướ  mặt Chúa và đợi trông 
người”  (Tv 37, 7). 

Cuộ  sống thường nhật dường như khó tìm thấy cho mình một 
khoảng thời gian thinh lặng thự  sự để ở đó trong cõi “t  với ta”. 
Tuy nhiên,  ũng có không ít người mong trốn tránh sự thinh lặng. 
Người ta có thể làm việ  8-12 tiếng một ngày trong những ồn áo 
náo nhiệt  ủ   uộ  sống đô hội, nhưng thinh lặng 15 phút để lắng 
nghe dường như là bất khả. Có lẽ vì vậy, việ  trải qua một  uộ  
tĩnh tâm 5 đến 8 ngày trong một nơi cô t  h, xa cách với  uộ  sống 
bên ngoài là điều không dễ dàng cho nhiều người.   

Tuy vậy, nếu  ố gắng khám phá ra ranh giới giữ  thinh lặng và 
ồn ào, người ta có thể đánh giá đượ  những chao đảo và khó  h u 
đ ng diễn ra trong tâm hồn. Biết đâu nhờ thế, mà lại đem đến sự 
khao khát thinh lặng và làm lộ diện nhiều thứ về chính họ, như lời 
nhận đ nh  ủ  ông Gordon Hempton, người đã xây một khoảnh đất 
nhỏ dành cho sự thinh lặng trong National Olympic Park, một công 
viên ở tiểu Bang Washington, “Thinh lặng không có nghĩ  là vắng 
mặt mọi thứ, nhưng là trình diện mọi thứ”. 

N ẫn 

Nguồn: dongten.net 
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Rev. Ron Rolheiser, OMI 

 

Không một  i, dù là cá n ân   y tổ c ức, nắm trọn con 
đ ờn  đến với T iên C   . C    Giêsu đã làm quá rõ ràn  

điều này. 

Ví dụ trong  âu  huyện 
Chú  Giêsu tẩy uế đền thờ 
bằng  á h lật tung  á  bàn 
đổi tiền. Việ  này thường 
đượ  dùng để biện minh  ho 
những  uồng nộ và bạo lự  
đượ  làm dưới danh Chúa. 
Luôn luôn là thế, khi  ó 
người quả quyết Thiên Chú  

bất bạo lự , thì họ sẽ gặp phản ứng: “Vậy việ  Chú  Giêsu đuổi 
những người đổi tiền r  khỏi đền thờ thì s o?”, “Vậy Chú  Giêsu nổi 
nóng, nổi giận thì s o?”.   

Dù cá   âu hỏi này  ó hợp lý gì đi nữ , thì  huyện Chú  Giêsu tẩy 
uế đền thờ vẫn  ó một dụng ý sâu x  hơn.  iều này đặ  biệt rõ 
ràng trong Tin mừng theo thánh Gio n, khi sự kiện này đượ  đặt 
trong bối  ảnh Chú  Giêsu đ ng th y thế một loạt những tụ  lệ tôn 
giáo  ũ bằng một  á h thứ  Kitô mới. Ví dụ như, ng y trướ  sự kiện 
tẩy uế đền thờ, ở tiệ   ưới C n , Chú  Giêsu đã th y thế một tụ  lệ 
tôn giáo  ũ (khi bướ  vào nhà một người Do Thái, bạn phải th nh 
tẩy bằng một loạt  á  nghi lễ tẩy uế trướ  khi ngồi vào bàn) bằng 
một  á h thứ  Kitô mới tự th nh tẩy bản thân để đượ  ngồi vào 
bàn tiệ  thiên quố  (với  á  Kitô hữu thì rượu  ủ   ộng đoàn Kitô 
giáo, rượu  ủ  Phép Thánh Thể, giờ đây sẽ th nh tẩy để bạn  ó thể 
ngồi vào bàn tiệ  nướ  trời). 

Việ  tẩy uế đền thờ  ần đượ  hiểu trong bối  ảnh đó: Chúa Giêsu 
đ ng th y thế việ  thự  hành tôn giáo  ũ bằng một  á h thứ  Kitô 
mới, và Ngài đ ng mặ  khải một điều rất qu n trọng về Thiên Chú  
khi làm như thế. Diễn tả theo ẩn dụ như s u: Chú  Giêsu đ ng th y 
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thế loại tiền tệ tôn giáo  ũ bằng một loại tiền tệ tôn giáo mới.  ó 
vừ  là một phép ẩn dụ vừ  là một bài họ : 

Chúng t  tất  ả đều quen thuộ  với sự kiện này: Chú  Giêsu đi 
vào khu vự  đền thờ, nơi những người đổi tiền đặt bàn  ủ  họ, 
Ngài lật tung bàn, đuổi hết những người đổi tiền và nói rằng: “ em 
hết tất  ả những thứ này khỏi đây, và đừng biến nhà Ch  T  thành 
nơi buôn bán”. 

Nhưng phải hiểu  huyện này một  á h  ẩn thận. Xét sơ qu , bản 
văn này  ó vẻ rõ ràng là như vậy, nhưng đàng s u lại đầy tính hình 
tượng vi tế ( ho dù ý nghĩ  thật rõ ràng đi nữa). Chúng t  khơi mở 
ý nghĩ   ủ   huyện này thế nào đây? 

 iều qu n trọng là phải nhận r  những người đổi tiền đó đ ng 
làm một  ông việ   ần thiết. Dân  húng từ nhiều nơi đổ về 
Giêrus lem để  ử hành việ  thờ phượng trong đền thờ. Họ đem 
theo đồng tiền  ủ  nướ  mình, và khi đến đền thờ, họ phải đổi 
s ng đồng tiền Do Thái để  ó thể mu  những  on vật (bồ  âu,  ừu, 
dê) dùng làm lễ tế.  Những người đổi tiền làm  ông việ  này,  ũng 
như nhân viên ngân hàng bây giờ, khi bạn r  nướ  ngoài, bướ  
xuống máy b y là phải đến quầy đổi tiền để  ó tiền nướ  đó dùng. 

Tất nhiên, trong số những người đổi tiền đó,  ó một số người 
thiếu lương thiện, nhưng đó không phải là lý do Chú  Giêsu phản 
ứng mạnh quá đỗi như vậy. Và  ũng không phải là Ngài thấy b  xú  
phạm quá đáng khi việ  đổi  há  xảy r  tại một nơi thiêng liêng 
như thế.  Khi Chú  Giêsu nói, “đem hết những thứ này r  khỏi đây 
và đừng biến nhà Ch  T  thành nơi buôn bán”, là Ngài đ ng dạy 
một điều, vượt trên yêu  ầu phải sống lương thiện, và  ũng vượt 
trên yêu  ầu không đượ  buôn bán trong đền thờ. Sâu x  hơn, là 
“đừng biến nhà Ch  T  thành nơi buôn bán” phải hiểu như s u: 
“Khi đến thờ phượng Thiên Chú , ngươi không  ần phải đổi tiền 
 ủ  mình qu  bất kỳ tiền tệ nào khác. Ngươi  ó thể thờ phượng 
Thiên Chúa bằng tiền tệ  ủ  mình, bằng đồng tiền  ủa mình. Không 
một  i, không một  á nhân, không một đền thờ, không một Giáo 
hội, không một tổ  hứ  nào, tuyệt đối là không một điều gì, đượ  
phép đứng giữ  ngươi và Thiên Chú  mà nói rằng: “Anh phải đi 
qu  tôi mới đượ !”. 
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 ó là một lời dạy mạnh mẽ và sẽ không hợp lắm với nhiều người 
trong chúng ta. Ng y lập tứ , họ sẽ bật r   âu hỏi: “Vậy giáo hội thì 
sao? Giáo hội không  ần thiết  ho ơn  ứu độ s o?”. Câu hỏi đó 
thậm  hí  àng đ u lòng hơn nữ , khi thời này, nhiều người nói 
thẳng r  họ không  ần đến Giáo hội: “Tôi  ó lòng đạo, nhưng 
không theo tôn giáo”. 

Cứ  ho là  ó một nguy  ơ trong 
việ  khẳng đ nh và nhấn mạnh lời 
dạy này  ủ  Chú  Giêsu, nhưng, và 
đây là điểm mấu  hốt, lời dạy này 
không hướng đến những người vào 
thời đó đ ng mở miệng nói: “Tôi  ó 
lòng đạo, nhưng không theo tôn 
giáo”.  úng hơn, lời dạy này nhắm 
đến những  á nhân  ó tôn giáo và 
 á  tổ  hứ  tôn giáo đ ng nghĩ rằng 
 on đường đến với Thiên Chú  phải 
đi qu   on đường dẫn  ụ thể ( on 
đường đó đ ng nằm trong t y họ). 
Tất  ả mọi đồng tiền tôn giáo đều 
phải đượ  đổi s ng đồng tiền tôn 
giáo riêng  ủ  họ, vì họ nghĩ rằng, 
họ nắm  on đường đến với Thiên 
Chúa. Chú  Giêsu đã  ố gắng th nh 
tẩy  húng t  khỏi bất kỳ thái độ h y 

hành động nào m ng suy nghĩ như thế. 

 iều này không bá  bỏ sự  hính đáng h y  ần thiết  ủ  Giáo hội 
 ũng như những người phụ  vụ trong Giáo hội. Thiên Chú  làm việ  
qu  Giáo hội và  á  thừ  tá  viên  ủ  Giáo hội. Nhưng điều này bá  
bỏ bất kỳ tính  hính đáng nào khi người t   ho rằng Giáo hội và  ác 
thừ  tá  viên  ủ  mình mới nắm  on đường đến với Thiên Chú . 

Không một  i nắm giữ  on đường đến với Thiên Chú , và nếu 
Chú  đã từng nổi nóng thì đó là vì đôi khi  húng t  tin rằng  on 
đường đến với Ngài đ ng hoàn toàn nằm trong t y mình. 
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Lm. Giuse Trần Việt Hùn  

Bronx, New York 

 

Một tron  n ữn  n ôn từ đẹp và uy lực n ất tron  cuộc 
sốn , đ  là lời “xin lỗi”.  

Chúng t  biết rằng  i 
 ũng  ó lỗi lầm và s i phạm 
ít h y nhiều, vì vô tình hoặ  
hữu ý. Là người  ông giáo, 
mỗi khi th m dự thánh lễ, 
trong phần sám hối,  húng 
t  đọ  Kinh Cáo Mình xưng 
thú tội lỗi: “Lỗi tại tôi, lỗi tại 
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Lỗi 
tại tôi, nên tôi xin Thiên 

Chú  Toàn Năng và  nh  h  em th  lỗi. Lời Kinh rất đẹp và ấn 
tượng, nhưng điều qu n trọng là tâm hồn  ủ   húng t   ó thật sự 
hối lỗi h y không? 

Lời “xin lỗi” trong mọi hoàn  ảnh đều rất qu n trọng. Xin lỗi là 
bướ  đầu  ủ  sự hò  giải, là  ầu nối  ủ  sự  ảm thông, và là nền 
tảng  ủ  sự bình  n trong tâm hồn. Xin lỗi là kh i mở một  hân trời 
mới trong tình người. Làm lỗi thì hãy m u xin lỗi. Lời “xin lỗi”, xem 
r  rất đơn giản, nhưng rất khó thự  hiện. Nó đòi hỏi một thái độ 
khiêm nhu, hạ mình, thành thật và  hạnh lòng. Người t  thường 
nói: “ ánh kẻ  hạy đi,  hứ không  i đánh kẻ  hạy lại”. 

Thiên Chú  thưởng phạt  ông minh. Dân Do-thái, dọ  theo l  h sử 
 n Cứu  ộ, đã nhiều lần dân  húng phạm tội bất tuân và phản 
ngh  h, nhưng khi họ biết hối lỗi qu y về, Thiên Chú  đã thứ th . 
Như  âu truyện  ủ  Vu    vid đã phạm tội ngoại tình và giết 
người, s u khi đượ   ảnh t nh,   vid đã  úi mình nhận tội hối lỗi và 
xin lỗi Chú . Chú  đã thứ th . Có rất nhiều gương sám hối  ủ   á  
v  thánh nhân như Phêrô, Ph olô, Augustinô…  á  ngài đã t nh thứ  
nhận lỗi, sử  lỗi và xin lỗi. Cá  ngài đã trở nên những v  thánh vĩ 
đại. 
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Nhiều khi  húng t  đã làm điều s i trái và phạm lỗi lầm, nhưng 
nếu b  người khá  hạ h hỏi h y  hất vấn,  húng t  thường giận dữ, 
biện hộ,  hối qu nh, đổ lỗi hoặ  tránh né. Chối tội như kiểu ông bà 
nguyên tổ Ađ m và Evà. S u khi phạm tội trái lệnh Thiên Chú , 
Chú  hỏi tội:  ng Ađ m đã đổ lỗi  ho bà Evà và Evà đổ lỗi  ho  on 
rắn.  ể tìm sự  ông bằng thưởng phạt,  á  tổ  hứ  xã hội đã lập r  
 á  nhà gi m, nhà tù, nhà  ải huấn, rồi  ó  á  luật sư và trạng sư… 
để điều tr  phân xử. Có nhiều người đã phạm tội, nhưng vì sợ, đã 
không đủ   n đảm để kh i báo sự thật. Họ tìm  á h giấu diếm phi 
t ng lỗi phạm. Tâm hồn họ  hư  tìm sự bình  n đí h thự . Họ  hư  
thể thắng vượt mình. Thật vậy, thắng mình không luôn dễ. 

 Sống  hung với nh u trong gi  đình h y ngoài xã hội, qu   á h 
ứng xử hằng ngày,  húng t  không thể tránh khỏi mọi sự v   hạm, 
hiểu lầm và gây gỗ. Dù sống bên nh u và gần nh u lâu, nhưng 
 hư  hẳn đã  ảm thông và hiểu nh u. Có nhiều điều rất nhỏ như 
một  âu nói gắt gỏng, một lời diễu  ợt, một  âu viết mơ hồ hoặ  
một thái độ hờ hững  ó thể làm phật lòng nh u. Cá h  hữ  lành 
hiệu qủ  và nh nh nhất, đó là lời “xin lỗi”. Vậy thì: Ai là người phải 

xin lỗi trướ ? Ai là người phải làm 
hò  trướ ? Vấn đề  ăn  ốt là  ái 
“tôi”. Tự vấn: Tôi không làm gì 
s i. Tôi không phải xin lỗi  i  ả. 
Cái “tôi” tự ái thổi phồng. Thánh 
Lu   nhắ  nhở: “S o  nh thấy  ái 
rá  trong  on mắt  ủ  người  nh 
em, mà  ái xà trong  on mắt  ủ  
 hính mình thì lại không để ý 
tới?” (Lc 6, 41). 

Cá  bạn ạ,  i trong  húng t   ũng  ó lầm lỗi.  iều qu n trọng là 
 húng t   ó dám nhận lỗi và xin lỗi h y không. Thánh Gio n khẳng 
đ nh: “Nếu  húng t  nói là  húng t  không  ó tội,  húng t  tự lừ  
dối mình, và sự thật không ở trong  húng t ” (1Ga 1, 8). Biết mình 
là đầu mối sự khôn ngo n. Ai biết nhận lỗi và xin lỗi là người khôn 
và   o thượng. Lời “xin lỗi” sẽ giúp phá vỡ tất  ả  á  bứ  tường 
ngăn  á h, ghen ghét, thù hận và hiểu lầm. Người dám nói lời xin 
lỗi là người thắng  uộ . Thắng mình và thắng người. Lời “Xin Lỗi” 
 ần  ó đối với tất  ả mọi người trong mọi hoàn  ảnh, không phân 



 L n  C    T   n    t – 09/2017 

45                                                 

biệt  ấp bậ  và v  thế, từ  á  nhà lãnh đạo   o nhất  ủ  xã hội, 
 ũng như giáo hội, tới mọi thành phần dân  húng. 

 ẹp biết b o khi bề trên biết xin lỗi kẻ dưới, thầy xin lỗi trò, trò 
xin lỗi thầy,  hồng xin lỗi vợ, vợ xin lỗi  hồng,  on  ái xin lỗi  h  
mẹ,  h  mẹ xin lỗi  on  ái,  nh  h  em xin lỗi nh u và bạn bè xin lỗi 
lẫn nh u. Gi  đình sẽ sống trong bầu khí  n vui,  ộng đoàn sẽ lạ  
 n và thế giới sẽ hò  bình. Nhận lỗi về mình là một  ung  á h   o 
đẹp. Biết rằng đôi khi sự gây lỗi  ó thể do hiểu lầm, thiếu hiểu biết, 
nông  ạn, tự ái h y thiển  ận trong vấn đề. Gây lỗi,  húng t  hãy 
xin lỗi. Chiế  bóng đầy hơi sẽ xẹp. Giây  ung  ăng sẽ  hùn. Cơn 
nóng giận sẽ nguôi. Sự háo thắng sẽ hạ. Cầu thông  ảm sẽ nối và 
tình người sẽ hò . 

Biết xin lỗi,  húng t  sẽ đượ  lợi nhiều điều. Chúng t  sẽ tránh 
đượ  biết b o đổ vỡ và nghi kỵ. Chúng t  sẽ thắng mình và thắng 
bạn. Cuộ  sống sẽ  n vui. Tâm hồn đượ  th nh thản và  n lạ . 
Qu n trọng nhất là  húng t  đượ  gi o hò   ùng Thiên Chú : “Nếu 
 húng t  thú nhận tội lỗi, Thiên Chú  là  ấng trung thành và  ông 
 hính sẽ th  tội  ho  húng t , và sẽ th nh tẩy  húng t  sạ h mọi 
điều bất  hính” (1Ga 1, 9). 

 

GIA ĐÌNH LỜI CHÖA  
Trong lớp Giáo lý,  á  xơ luôn 

 ăn dặn: 

– Cá  em họ  Thánh Kinh thì 
phải áp dụng Lời Chú  trong  uộ  
sống hằng ngày. 

Một hôm, Tèo đi họ  giáo lý về, 
mẹ Tèo nói: 

– Tèo,  on đi dọn dẹp nhà  ử  và l u  hùi nhà  ử . 

Tèo nói: 

– Chuyện đó   n gì đến  on và mẹ, giờ  ủ   on  hư  đến! 

Sẵn  ây  hổi lông gà trong t y, mẹ quất  ho Tèo một  ái. Tèo đ u lắm 
nhưng ráng  h u, không khó , và nói: 

– Nếu  on nói s i thì s i  hỗ nào, nếu  on nói đúng thì s o lại đánh  on? 

Nói xong, Tèo  hạy đến với bố... Bố bảo: 

– Mẹ nói gì,  on  ứ làm theo! 
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M ri  Mỹ Án   

C  LCTX GX Hò  Bình, hạt Gò Vấp 

 

“G t c ân Ac illes“ là tác p ẩm kin  điển rất nổi tiến  
tron  Tr ờn  c  Ili d củ  n à t   mù Homer. Tác p ẩm này 
đã đ ợc dựn  t àn  kịc , p im, đ ợc dịc  r   àn  trăm 
n ôn n ữ k ác n  u. N  đã trở nên p ổ biến k i p im “Con 
n ự  T àn  Troy“ đ ợc c iếu rộn  rãi k ắp n i trên t ế 
 iới với tài tử nổi tiến  Br d Pitt t ủ v i c ín . 

A hilles là một Á Thần,  on  ủ  nữ thần Thetis. Mới sinh r , 
A hilles đã rất dũng mãnh, không sợ hiểm nguy, lưỡi gươm  ủ   nh 
đi tới đâu là đầu rơi máu  hảy, không  ó  i là đối thủ xứng tầm với 
 nh. Khi r   hiến trường,  nh  h   ó  hiến thắng. Anh không  ần 
họ  hỏi  i để trở thành  nh hùng, vì trong  nh  ó một nử  là thần 
thánh và luôn đượ  Thần Thetis-mẹ  nh phù trợ.  iều tất nhiên  ủ  
một  on người (dù  nh  h   ó một nửa) giỏi gi ng, dũng mãnh và 
đượ  mọi người    tụng, trở thành biểu tượng đẹp,  nh hùng  ho 
đến tận ngày n y…, đó là SỰ KIÊU NGẠO! Anh không kiêng dè ai, 
xem thường mọi thế lự ,  hống đối lại  hính nhà vu   ủ   nh vì 
thói hèn nhát và th m l m  ủ  ông.  

Anh kéo quân qu  đánh đất nướ  Hy Lạp không phải vì tuân lệnh 
vu  mà vì muốn thể hiện bản thân, tỏ  ho mọi người biết  nh đánh 
là phải thắng! Anh dám thá h thứ  và đã nhụ  mạ Thần Apollo  ủ  
người Hy Lạp. Và  nh đã  hiến thắng rất hiển há h khi hạ Thái tử 
He tor,  ũng là một  nh hùng, nhưng khá  với  nh. He tor đã rất 
run sợ và biết  hắ  mình không thể thắng nổi A hilles, nhưng  nh 
vẫn phải từ biệt  h  già, vợ  on để đối đầu với A hilles,  ứu ng i 
vàng  ủ   h , gi  đình  nh, đất nướ  và thần dân  ủ   nh. Anh đi 
vào  uộ   hiến với  ả một tấm lòng vì người khá , rất   o  ả và 
không kém phần dũng mãnh  ủ  một v   nh hùng. Anh  ó lòng từ 
tâm khi th  thứ  ho người em hèn nhát và lụy tình  ủ  mình là 
Hoàng tử P ris và  ô nàng em dâu Helen – là kẻ làm  ớ  ho  uộ  
xâm lăng đất nướ   ủ   nh - Anh đã  hết một  á h kiên  ường 
dưới sứ  mạnh vô đ  h  ủ  A hilles.  
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A hilles đã kéo xá   nh đi qu nh thành không một  hút xót 
thương và trân trọng nhưng đầy sự kiêu hãnh  ủ  một kẻ  hiến 
thắng, trướ  sự  hứng kiến  ủ   ả gi  đình nhà vu  và quần thần. 
Một trời đ u thương đầy tủi nhụ  phủ kín  ả vương quố ! Và  ũng 
trong đêm t ng thương ấy, người  h  già – v  vu  hùng mạnh - đã 
bất  hấp mọi hiểm nguy, lòng tự tôn  ủ  người đứng đầu đất nướ  
vĩ đại,  ải tr ng thành một dân thường, lẻn vào  ứ đ    ủ  giặ , vào 
tận lều  ủ  A hilles và quỳ xuống trướ  mặt người đã lấy mạng  on 
mình, để  ầu xin LÒNG THƯ NG XÓT  ủ  v   nh hùng trẻ tuổi,  ho 
đượ  xin xá   on tr i He tor về  hôn  ất. Và A hilles, một người 
 hư  từng biết rung động trướ  bất  ứ  i, hoàn  ảnh nào, đã bồi 
hồi xú  động trướ  tấm  hân tình  ủ  người  h  già, đã bỏ mọi sự 
ông đ ng  ó,  h  vì TÌNH YÊU  ủ  ông đối với  on tr i. Có lẽ 
A hilles đã trở thành  nh hùng không phải  h  là sứ  mạnh  ơ bắp 
mà  òn ở hành động  nh đư  xá  He tor và vu   h  r  khỏi đồn 
trại  ủ  mình trướ  những  ặp mắt kinh ngạ   ủ  quân lính và 
tướng lãnh  ủa anh! Tình yêu và lòng  ảm phục!  áng trân trọng 
biết b o… 

Người hùng A hilles  ó  IỂM YẾU nào không? Thư , đó là “gót 
chân“  ủa anh. Vì b ng bổ Thần Apollo nên ngài đã má h bảo  ho 
Hoàng tử P ris – s u  ái  hết  ủ   nh tr i, Thái tử He tor,  hàng 
đã trở thành một người khá  hẳn, không  òn run sợ và hèn nhát 
nữ . Anh muốn giết Achilles để báo thù  ho  nh tr i,  huộ  lại lỗi 
lầm, giữ vững ng i vàng  h  ông để lại và  ứu đất nướ  khỏi  ảnh 
nô lệ, diệt vong. “Hãy bắn vào gót  hân  ủ  A hilles thì mới giết 
đượ   nh t “. Và A hilles đã nằm xuống trên đất nướ   nh đã 
 hiếm giữ, một v  Á Thần đã nằm xuống mặt đất đầy bụi  h  vì 
“điểm yếu  ủ  mình”. 

Dù  nh hùng, Á Thần h y  on người bình thường đều  ó một 
“điểm yếu”.  iểm yếu  ủ  A hilles không  h  ở gót  hân mà  òn ở 
sự   o ngạo, khinh đ  h, xem thường sự thiếu kinh nghiệm  hiến 
trường, trẻ  on  ủ  Hoàng tử P ris, kiêu hãnh vào tài bá h  hiến 
bá h thắng  ủ  mình, s  nhụ   ả Thần linh và nỗi đ u  ủ  một đất 
nướ  vĩ đại. Anh không  ần họ  hỏi  i điều gì, vì  ho mình đã  ó đủ 
phẩm  hất  ủ  một  hiến binh quả  ảm dự  vào sứ  mạnh phi 
thường  ủ   ơ bắp và  hiến thuật khi gi o  hiến. Thái tử He tor thì 
trái lại. Anh đã họ  hỏi (didaskein) không ngừng trong  uộ  sống: 
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họ  yêu thương, họ  th  thứ, họ  quên bản thân mình  ho những 
giá tr  khá    o  ả hơn như dân tộ , quê hương, thần dân, gi  
đình… Suốt  hương, Homer dành để nói về đám t ng đầy đ u buồn 
 ủ   ả đất nướ  th n khó  He tor,    ngợi gương hy sinh vì nghĩ  
lớn  ủa anh: Một v   nh hùng dân tộc! để triễn kh i từ didaskein 
(học): Họ  hỏi ở người khá , ở sá h vở, ở kinh nghiệm bằng tất  ả 
 on tim nhiệt thành và khối ó  h m họ  hỏi. 

Qu   âu  huyện về A hilles, 
 húng t  thấy mình  ũng  ó 
“điểm yếu“,  ó khi không phải  h  
 ó một mà nhiều nữ  không 
 hừng!  ủ biết không  i hoàn 
hảo  ả. Họ  ở  ức Kitô “Anh em 
hãy họ  nơi Tôi, vì Tôi có lòng 
hiền hậu và khiêm nhường“. 
“Anh em hãy  ó lòng xót thương 
thì sẽ đượ  thương xót“. “Anh 

em hãy  ó lòng nhân hậu như Ch   nh em trên trời là  ấng từ bi 
nhân hậu”… Cuộ  đời này rồi sẽ qu  đi, nhưng TÌNH YÊU THÌ Ở 
LẠI. Nên Chú  mới nói: Anh em hãy ở lại trong TÌNH YÊU CỦA 
THẦY. Vì thật r  Chú   ũng  ó một “điểm yếu”:  ó là LÒNG 
THƯ NG XÓT! Mẹ M ri ,  á  Thánh  ũng đều  ó điểm yếu là HAY 
XÓT THƯ NG! 

Nếu  húng  on  ó nhiều điểm yếu thì  húng  on vẫn nài xin Chú  
ban cho chúng  on một điểm yếu nữa: LÒNG THƯ NG XÓT.  ể 
 húng  on xót thương nh u, khi  ả thế giới này đ ng  hìm trong sự 
 hết  hó , không  h   hết thể xá  mà  òn  hết  ả tâm hồn khi  on 
người  ÁNH MẤT LÒNG XÓT THƯ NG… 

 

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

 in dùn  c ữ Unicode. 
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Fx Đỗ Côn  Min    

 

Theo  hương trình đã đ nh  ủ   nh  h  em Huynh đệ Giuse kết 
hợp nhóm  nh  h  em  ộng đoàn Lòng Chú  Thương Xót tổ  hứ  
hành hương và thiện nguyện, 6 giờ sáng một ngày  uối tháng bảy, 
đoàn khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh trự   h  Bà R  -Vũng 
Tàu. Chúng tôi ghé thăm Trường Trung  ấp Phướ  Lộ  do  á  Tu sĩ 
Dòng Salesién-Donbos o sáng lập, để  nh  h  em trong đoàn  ó d p 
tìm hiểu về việ  giáo dụ   ủ  nhà dòng qu  loại hình trường nghề, 
giúp hướng nghiệp  ho  á  thiếu niên vào đời tại đ   phương,  hủ 
yếu  on em  á  gi  đình l o động nghèo không thể vào bậ  họ  
Trung họ  phổ thông. 

 Vừ  xuống xe,  húng tôi đượ  Linh mụ    Minh Nguyễn Văn 
B n trong b n giám đố  đã  hờ sẵn, đón ng y từ  ổng. S u khi giới 
thiệu nh u,  ùng  hụp  hung tấm hình lưu niệm trướ  Hội Trường 
trung tâm, Ch  B n dẫn đoàn th m qu n nơi sinh hoạt  ủ   á  họ  
viên. Thời gi n này đ ng trong hè nên  á  phòng họ , phòng đào 
tạo, các  ơ xưởng tạm ngưng sinh hoạt, nhưng  ũng  ó trên 200 
th nh thiếu niên đ ng hoạt động thể th o:  hỗ thì sân bóng rổ,  
 hỗ sân bên  ạnh bóng  huyền. Sân bóng đá nằm phí  s u với  ả 
trăm em đ ng tập nhồi bóng, dắt bóng.  ây là  á  em đượ  gi  
đình gửi đến họ  nội trú đ ng trong thời gian thử nghiệm xem  ó 
thí h nghi đượ  lối sống tập thể? Ch  B n  òn trẻ, khoảng ngoài 30 
tuổi, mới  h u  hứ  hơn 2 năm n y, gố  N m   nh, vui vẻ  ho biết: 
“Nơi đâu  ó  ộng thể S lésien-Donbos o là nơi đó phải  ó sân 
bóng”. Truyền thống này đã  ó từ thời  h  Thánh Donbos o lập 
dòng. Ngoài v  sáng lập đượ  tôn vinh,  òn  ó Thánh trẻ   minh 
Savio, một họ  viên  ủ  Dòng, th m gi  đội Giúp lễ  ũng đượ  Hội 
Thánh tôn phong là bổn mạng  á   háu họ  sinh, lễ sinh. Cá  tu sĩ 
dòng kết hợp giáo dụ , dạy  hữ dạy nghề, ngoài r   òn dạy  á  
môn thể th o, văn nghệ để hoàn thiện nhân  á h ng y lú   òn ngồi 
trên ghế nhà trường. Trường trung  ấp nghề Phướ  Lộ  nằm đối 
diện nhà thờ giáo xứ m ng  ùng tên nằm trên quố  lộ 51, thuộ  
Huyện Tân Thành, T nh Bà R  -Vũng Tàu, do  á   h  Dòng S lésien 
quản nhiệm, hình thành  hính thứ  từ năm 2003, đượ  UBND T nh 
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Bà R  -Vũng Tàu  ấp giấy phép hoạt động. Về giáo dụ  văn hó  
trường dạy theo  hương trình  ủ  Bộ GD- T, về nghề nghiệp đào 
tạo theo  hương trình dạy nghề  ủ  Bộ L TBXH.   

Ch  B n giới thiệu Linh Mụ  Giám đố  trung tâm, Ch  Cương n y 
đã ngoài lụ  tuần, nhưng  òn khỏe khoắn tiếp đoàn. Khi đượ  hỏi 
về quá trình hình thành trung tâm dạy nghề Phướ  Lộ , Ch  Giám 
đố  Trần Văn Cương  ười hiền lành: ”Chúng tôi  h  là người  ó ý 
tưởng, thự  hiện theo Linh đạo  ủ  Ch  Thánh Donbos o,  ấng 
sáng lập, là giáo dụ  trẻ em nên hoàn thiện qu  dạy  hữ, dạy nghề. 
Còn phần  hính là do  á  tổ  hứ  trong Giáo hội, ngoài xã hội,  á  
nhà tài trợ,  á  do nh nghiệp liên kết giúp đỡ”. Dẫn  húng tôi đi 
thăm một vòng  ơ sở Trung tâm, Linh mụ  nói, giọng đầy tự hào: 
“Hầu hết  á  em ở đây s u khi đượ  đào tạo đều  ó việ  làm ổn 
đ nh. Nhiều em  òn vừ  làm vừ  họ  lên   o hơn. Hiện  ó nhiều 
do nh nghiệp s u khi kiểm tr  t y nghề  ủ  họ  viên nơi đây trướ  
khi nhận việ , đã  ó bản   m kết đăng ký đào tạo nhân lự  dài hạn. 
 ây là điều mong ướ  lớn nhất mà  húng tôi làm đượ   ho  á  em, 
đặ  biệt là họ  viên nghèo,  ó hoàn  ảnh khó khăn”. 

 ối với họ  viên  ó hoàn  ảnh khó khăn, trung tâm miễn giảm 
toàn bộ hoặ  một phần họ  phí  h  với một điều kiện:  hăm  h  họ  
tập và  ó ý  hí phấn đấu. Vì thế, trong nhiều năm qu , trung tâm 
trở thành đ    h  quen thuộ   ủ   á  gi  đình nghèo nhưng muốn 
 ho  on đi họ  để  ó việ  làm ổn đ nh. Theo  h     Minh Nguyễn 
Văn B n, hiện n y trung tâm  ó  á  v  linh mụ , tu sĩ trong b n 
Giám đố , nhân viên hành  hánh,  ùng  á  giảng viên dạy  hữ, dạy 
nghề tổng  ộng 60 người, phụ trá h đào tạo trên 800 họ  viên  ả 
n m lẫn nữ, từ khắp mọi miền đất nướ .  

S u khi th m qu n và nghe giới thiệu về hoạt động  ủ  trung 
tâm, đoàn  húng tôi lưu luyến  hi  t y quí  h  trong b n Giám đố . 
Ch  Th nh (Gx Tân Tr ng) không quên gửi tặng trung tâm 2  ây vải 
để góp phần vào việ   ó nguyên liệu  ho lớp dạy  ắt m y,  h  
Nhiễu (Caritas Sao mai) hứ  vận động giúp tập vở, dụng  ụ họ  tập 
 ho  á  em họ  sinh nghèo và sẽ  huyển đến trướ  ngày nhập học. 

Rời trung tâm,  húng tôi ghé nhà ngh  dòng Mến Thánh Giá Thủ 
Thiêm, một đ    h  quen thuộ  để ngh  và dùng  ơm trư . Chiều 
đến, 14giờ30,  ả đoàn tập trung lên hội trường th m dự buổi sinh 
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hoạt  hung.  ề tài rất  ụ thể và gần gũi với  uộ  sống thự  tế đời 
thường: ”Tìm hiểu Thông điệp L ud to Si‟- Giáo hội Công Giáo với 
việ  bảo vệ môi trường“ báo  áo đề dẫn  ho thấy hiểm họ  ô nhiễm 
môi trường hiện n y đ ng ảnh hưởng đến  uộ  sống từng người, 
từng gi  đình, đòi hỏi mỗi người phải tự biết bảo vệ mình. Cần vận 
động nh u bảo vệ “Căn nhà  hung“ là trái đất. Ch  Nguyễn  ình 
Thụ ,  hánh xứ Vinh Sơn 6, Hạt Chí Hò  hướng dẫn, ngài nói rõ 
qu n điểm  ủ  Giáo hội Công Giáo thông qu  bứ  thông điệp 
L ud to Si‟  ủ   ứ  Giáo Hoàng Ph nxi ô b n hành năm 2015, 
đượ  hội ngh  quố  tế về  hống biến đổi khí hậu tại P ris xem là 
một văn kiện  hính thứ , giúp  nh  h  em  ùng họ  hỏi, dõi theo tài 
liệu đi kèm. Trong hơn một giờ đồng hồ thảo luận,  nh  h  em sôi 
nổi nêu những giải pháp khắ  phụ  những hành vi gây ô nhiễm 
ng y tại khu dân  ư như: vận động giáo dân giữ vệ sinh  hung, tổ 
 hức quét dọn đường phố, khuôn viên nhà thờ, nhà nguyện hàng 
ngày, hàng tuần. Cá  đoàn thể, nhất là Thiếu nhi Thánh Thể, giáo 
dụ   á  em không vứt rá  bừ  bãi, bỏ rá  đúng nơi qui đ nh... Vận 
động gi  đình giáo dân tiết kiệm điện, nướ ; C rit s  á  giáo xứ 
vận động phân loại rá  ng y từ nhà, thu ve  h i vừ  góp phần bảo 
vệ môi trường, vừ  tiết kiệm gây qũi từ thiện. Cương quyết không 
làm hàng gi n, hàng giả… 

Thời gi n  òn lại  ủ  h i ngày hành hương,  nh  h  em quây 
quần bên nh u thư giãn với sóng biển, tận hưởng không gi n êm 
đềm,  ùng nh u th m dự Thánh lễ và  ầu nguyện bên núi đá  ứ  
Mẹ. Một  huyến đi bổ ích khó quên.  
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

 

 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

(Tiếp theo) 

Gi  đìn  là con đ ờn  củ  Giáo  ội 

•  ứ  Thánh Giáo hoàng G.P II đã 
tuyên bố trong thư gửi  á  gi  đình 
rằng, trong nhiều  on đường, gia 
đình là  on đường đầu tiên và qu n 
trọng nhất:  ó là  on đường  hung 
và vừ , là  on đường đặ  biệt, hoàn 
toàn độ  nhất như thể mỗi người đều 
độ  nhất, một  on đường mà  on 
người phải đi. 

• Cũng như Thiên Chú  làm người và sống trong một gi  đình, 
 on người  ũng vào đời bên trong một gi  đình.  ứ  Giêsu sống 30 
năm, hầu hết đời mình trong gi  đình N gi rét. 

• Và t   ó thể nói mỗi gi  đình  ủ  t  đều đượ  tạo r  bởi từ 
Thiên Chú  B  Ngôi, Gi  đình  ủ   á  gi  đình, và là biểu trưng  ho 
 hính Gi  đình đó. 

• Cũng theo ngài, Giáo hội ưu ái qu n tâm đến những  i sống 
trong gi  đình vì Giáo hội biết rõ v i trò nền tảng mà gi  đình đượ  
kêu gọi để hoàn thành 

• Hơn nữ , Giáo hội  ũng biết rằng bình thường  on người sẽ rời 
bỏ gi  đình  ủ  mình để thự  hiện ơn gọi  ủ  mình trong một gi  
đình mới  ủ  riêng minh. Và  ho dù họ  ó  họn lự  sống một mình, 
gi  đình vẫn mãi là  hân trời  ốt yếu, là  ộng đoàn nền tảng mà 
trong đó mọi hệ thống tương qu n xã hội bám rễ, từ  á  tương 
qu n gần nhất  ho đến  á  tương qu n x  nhất. 

• Phải  hăng người t  nói đến gi  đình nhân loại về tất  ả những 
 i sống trên thế giới này s o? 

"Gi  đìn  là t ầy dạy về các  iá trị n ân bản và Kitô" 
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• Hội  ồng Tò  Thánh Về Gi   ình trong bài Giáo Lý Cho Cuộ  
Hội Ngộ Cá  Gi   ình Thế Giới Lần Thứ VI (Mexi o, D.F., 16 - 18 
tháng 01, 2009) đã xá  đ nh như thế. 

• Quả vậy, gi  đình là trường họ  đầu tiên và không thể th y thế, 
nơi đó  on  ái đượ  nuôi dưỡng và lớn lên trong bầu khí đứ  tin, 
đứ   ậy và đứ  mến, đượ  vun trồng  á  giá tr  nhân bản và thiêng 
liêng, phú  âm tồn tại mãi suốt đời. 

"Việc p  c âm     t  n  l i p ần lớn p ụ t uộc vào Hội 
T án  tại  i " 

• Trong diễn văn  ủ   ứ  Thánh Giáo 
hoàng Gio n Ph olô II tại  ại Hội lần III 
cá  giám mụ   hâu Mỹ L tinh, 1979, 
ngài đã tuyên bố như thế. 

• Thật vậy, nếu trong gi  đình,  á  giá 
tr  phú  âm không đượ  sống và vun 
trồng, nếu trẻ không đượ  hít thở bầu 

khí phú  âm ng y trong gi  đình mình, làm s o trẻ  ó thể sống 
Phú  Âm và trở nên  hứng nhân  ủ  Tin Mừng về s u trong xã hội 
đượ . 

"Gi  đìn  là trái tim củ  côn  cuộc p  c âm     mới" 

• Trong bài diễn văn  ủ   ứ  Thánh Giáo hoàng Gio n Ph olô II 
nói với  á  Giám mụ  Phi  hâu đặ  trá h mụ  vụ gi  đình vào năm 
1992, ngài đã không ngần ngại xá  đ nh như thế. 

• Thật vậy, mọi nỗ lự  phú  âm hó  h y Tân phú  âm hó , phải 
đượ  bắt đầu và khởi đi từ gi  đình và thông qu  gi  đình, là Giáo 
hội nền tảng, Giáo hội tại gi , nhất là trong một xã hội tụ  hó  như 
ngày nay. 

• Khi nói đến Giáo hội, thường người t   h  nghĩ theo nghĩ  hẹp, 
nghĩ  là  á   hủ  hăn ( ứ  Giáo hoàng,  á  giám mụ ,  á  linh 
mụ ). Chúng t  quen với từ Giáo hội, mẹ và thầy, Giáo hội dạy 
rằng..., nhưng thự  r  Giáo hội là  ộng đoàn  ủ   á  kẻ tin vào  ứ  
Giêsu Kitô b o gồm mọi thành phần, mà trong đó giáo dân là đại 
đ  số, là thành phần  hủ yếu. 

Giáo dân là n  ời đầu tiên đi lo n báo Tin Mừn  
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•  ứ  M ri : M ri vội vã lên đường, đi lên miền núi vào một 
thành ki  Thuộ  về  hi tộ  Giuđ , Cô bướ  vào nhà  ủ  Gi -ca-
ri...(Lc 1, 39-40) 

• Người phụ nữ S m ri: Ch  này lập tứ  lên đường, bỏ vò nướ  lại 
đằng s u lưng mình, vào thành nói với  húng dân: Anh em hãy tới 
đây m u xem nào!  ó một người nói với tôi tất  ả những  huyện 
mà tôi đã làm. Phải  hăng là  ấng Kitô? Họ liền r  khỏi thành đến 
gặp Người? (Ga 4, 28-30) 

• Anh mù từ thuở mới sinh: Anh mù mới phản ứng rằng: Chúng 
t  đều biết Chú  nhậm lời  i. Chẳng phải kẻ tội lỗi đâu,  h   i kính 
sợ vâng lời Người thôi. Xư  n y  hẳng thấy  ó  i  ó thể mở mắt 
người mù bẩm sinh. Nếu ổng  hẳng bởi Chú  s i, thì ổng  hẳng thể 
làm đượ  thế đâu. (Ga 9, 30-33) 

• M ri  M đ lên : M ri vội vã lên đường báo với môn đệ mình đã 
gặp Thầy. Rồi bà kể lại đầu đuôi, những gì Người đã nói riêng với 
bà. (Ga 20, 18) 

• Vào thời Giáo hội sơ kh i, người giáo dân lo n báo Phú  Âm 
một  á h tự phát, họ đi đến đâu thì Phú  Âm đượ  l n đến đó. 

• Tuy Tin Mừng đầu tiên đượ   ông bố bởi  á  tông đồ,  á  môn 
đệ  ủ   ứ  Giêsu. Nhưng  hính nhờ giáo dân mà Tin Mừng đượ  
l n đến mọi nơi, mọi tầng lớp xã hội. 

• Khi b  bá h hại,  á  Kitô hữu lánh nạn và tản má  đi khắp nơi, 
đến đâu họ đều lo n báo Tin Mừng: Trốn  uộ  bá h hại tại 
Giêrus lem, họ lên S m ri và S m ri trở thành trung tâm  ủ  Giáo 
hội sơ kh i. 

• Ch  trong vòng b  thập niên truyền giáo, hạt giống Phú  Âm 
nẩy nở khắp nơi trong  á  nướ  xung qu nh     Trung Hải. 

• Người Kitô hữu hiện diện trong mọi môi trường xã hội, từ nhà ổ 
 huột  ho đến  á h  ung điện ở Rom , Phú  Âm đượ  sống và lo n 
báo từ những người nô lệ  ho đến  á   hủ nhân. 

• Và sự hiện diện này m ng  hiều kí h phú  âm hó , làm  ho môi 
trường sống  ủ  họ thấm nhập sứ điệp Phú  Âm như lời  hứng  ủ  
họ  giả Tertuli nô: "Hãy xem tín hữu Kitô, kì  họ thương nh u đến 
mứ  độ nào!" 
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• Phú  Âm đượ  lo n báo rộng rãi và m u  hóng nhờ tá  động 
 ủ  Thánh Thần và nhiệt tâm  ủ  người Kitô hữu không phân biệt 
thành phần phẩm trật. 

• Giáo dân không đợi bài s i  ủ  hàng giáo phẩm mới lo n báo 
Phú  Âm. Bài s i duy nhất là  ủ  Thánh Thần mà họ đáp lại một 
 á h nhiệt tâm và quảng đại. 

•  ặ  biệt ở Antôki , một số tín hữu đến từ Kyrênê, Kiprô nảy r  
sáng kiến lo n báo Phú  Âm  ho dân ngoại, từ đó rất nhiều người 
ngoại gi  nhập Kitô giáo, gây tiếng v ng l n truyền đến Giêrus lem. 
Lú  ấy  á  tông đồ mới phái B rn b  đến khảo sát tình hình (Cv 
11, 19-24). 

• Nói tóm lại, việ  lo n báo Phú  Âm là một việ  làm hoàn toàn tự 
phát, khởi đi từ thú  bá h bên trong như Ph olô từng nói: "Thật 
khốn  ho bản thân tôi nếu như tôi không lo n báo Tin Mừng" (1Cr 
9, 16). 

• Những giáo dân làm  hứng tá hùng hồn  ho Phú  Âm nổi tiếng 
thời đó là vợ  hồng Aquil - Priscilla, thuộ  gố  Do Thái, Hy hó , b  
hoàng đế đuổi khỏi Rôm  đến  ư ngụ tại Corintô, Hy Lạp, là  ông 
sự viên thân tín và đắ  lự   ủ  thánh Ph olô, đã giúp ngài rất nhiều 
thậm  hí đã  ứu sống ngài. 

• Gi  đình, họ thự  sự là một giáo hội tại gi , dấn thân  ho  ông 
tá  lo n báo Tin Mừng: Nhà  ủ  họ trở nên nơi hội họp quy tụ  á  
tín hữu Kitô, đượ  đề  ập trong Tông đồ Công vụ, và thư gửi 
Côrintô và Rôma. 

• Ngoài r   òn  ó bà Ly-đi  và hàng  hụ  n m nữ tín hữu đượ  
thánh Ph olô nhắ  đến và thăm hỏi (Rm 16, 1-16). 

• Thậm  hí Apôlô, vốn là một người ngoại  hư  đượ  rử  tội đã 
r o giảng Phú  Âm tại Alex ndri  và Êphêsô và s u khi đượ  rử  tội 
tiếp tụ  r o giảng Phú  Âm tại Côrintô. 

• L  h sử  ủ  Giáo Hội đã xá  nhận điều này kể từ lú  khởi đầu. 
Một trường hợp tiêu biểu là thánh Augustinô, đượ  sám hối trở lại 
nhờ ơn Chú  với b o nhiêu đ u khổ hy sinh,  ầu nguyên liên lĩ và 
âm thầm trong nướ  mắt  ủ  mẹ, là thánh nữ Moni  . 

(Còn tiếp) 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

Từ t ế kỷ 19, Giáo  ội tuyên tín t êm 3 tín điều về Mẹ, Đức 
M ri . Tron  k i đ , 18 t ế kỷ tr ớc, c ỉ c  một Tín Điều duy 
n ất về Mẹ là Tín Điều Mẹ T iên C    đ ợc Giáo Hội tuyên tín 
vào năm 431 ở Côn  Đồn  c un  Ê-phê-sô mà thôi. 

Vào thời kỳ ấy, thời Công  ồng Ê-phê-sô,  ó một v  Linh Mụ  tên 
An st sio  ông kh i  hối bỏ thiên  hứ  Mẹ Thiên Chú  (Theotokos) 
 ủ  Mẹ, và  h   ông nhận Mẹ là Mẹ  ủ  Chú  Kitô (Khristotokos). 
Chính Nestorio là thượng phụ Const ntinopoli, năm 428,  ũng  hấp 
nhận như vậy, tứ   ông nhận Chú  Kitô  ó h i Ngôi V , một thần linh 
và một nhân loại. Dự  vào bứ  thư thứ h i trong b  bứ  thư  ủ  
thánh Giáo Phụ Cyrillo Alex ndri  gửi  ho Nestorio,  á  ngh  phụ th m 
dự Công  ồng  hung này, vào ngày 22.6.431, đã tuyên tín như s u: 

“Không phải Ngôi Lời đã từ trời xuống ở với một phàm nhân đượ  
Trinh Nữ Thánh sinh r  đầu tiên; mà là, vì nên một với xá  thể trong 
lòng ( ủ  Trinh Nữ Thánh), Ngôi Lời đã đượ  sinh r  theo xá  thể, 
như là việ  sinh r  theo xá  thể  ủ  mình… Bởi thế, ( á  Giáo Phụ) đã 
không ngại gọi Trinh Nữ Thánh là „Mẹ Thiên Chú ‟ (Theotokos).  iều 
này không  ó nghĩ  là bản tính  ủ  Ngôi Lời h y Thiên Tính  ủ  Ngài 
đã đượ  bắt đầu hiện hữu từ Trinh Nữ Thánh, mà là, vì Thánh Thể 
đượ  sinh động bởi hồn thiêng, mà Ngôi Lời đã ngôi hiệp 
(k th‟hupost sin) với  hính mình, đượ  sinh r  bởi Người, nên Ngôi 
Lời đã đượ  sinh r  theo xá  thể” (TCF: 148 – 149). 

Và,  ũng bắt đầu từ đó, Giáo Hội đã dạy  ho  on  ái mình  ầu 
nguyện  ùng Mẹ: “Thánh M -ri-   ứ  Mẹ Chú  Trời,  ầu  ho  húng 
 on là kẻ  ó tội, khi n y và trong giờ lâm tử. Amen”. 

Tuy nhiên, việ  Giáo Hội tuyên tín Mẹ là Mẹ Thiên Chú , một Tín 
 iều duy nhất trong suốt 18 thế kỷ đầu  ủ  Giáo Hội, là một việ  
không thể nào không làm để  hống lại những s i lầm  ủ  lạ  thuyết 
Nestorio, một lạ  thuyết đã tá  hại ghê gớm đến  ứ  Tin và phần rỗi 
đời đời  ủ   á  tín hữu. Trong khi đó, từ bán thế kỷ thứ 19, trong 
vòng  ó 110 năm (1954 – 1964), Giáo Hội đã tự  ảm thấy (không 
phải vì ngoại  ảnh bắt buộ ), đến lú   ần phải  ông bố thêm 3 Tín 
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 iều về Mẹ nữ , đó là tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Lên Trời 
Cả Hồn Lẫn Xá  và Mẹ Là Mẹ Củ  Giáo Hội. 

TÍN ĐIỀU MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

 ứ  Thánh Ch  Pi-ô IX, bằng trọng sắ  Ineff bilis Deus, đã long 
trọng tuyên bố Tín  iều này vào ngày 8.12.1854: “ ể vinh d nh B  
Ngôi thánh thiện duy nhất, để tôn kính và hiển d nh Trinh Nữ Mẹ 
Thiên Chú , để phấn khởi  ứ  Tin Công Giáo và phát triển Ki-tô Giáo; 
bằng quyền bính  ủ  Chú  Giê-su Ki-tô,  ủ   á  Thánh Tông  ồ Phê-
rô và Phao-lô, và bằng thẩm quyền  ủ  mình, Tôi tuyên xưng,  ông 
bố và xá  nhận rằng: tín lý  ho rằng rất Thánh Nữ Trinh M -ri-a, ngay 
từ giây phút đầu th i  ủ  mình, nhờ ơn sủng  ùng với đặ  ân  huyên 
nhất  ủ  Thiên Chú  toàn năng, và dự  vào  ông nghiệp  ủ  Chú  
Giê-su Kitô,  ấng Cứu Chuộ  loài người, đã đượ  gìn giữ vô nhiễm 
khỏi mọi tì vết  ủ  nguyên tội, là điều đượ  Thiên Chú  mạ  khải, vì 
thế, tất  ả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên l  tin tưởng”. 

S u đó hơn 3 năm, ngày 25.3.1858,  hính  ứ  Mẹ đã  ông nhận 
Tín  iều này khi hiện r  với  h  Thánh Bern dette tự xưng mình là 
“ ấng  ầu Th i Vô Nhiễm Nguyên Tội”: “Với uy quyền  ủ  Chú  
 húng t  là  ứ  Giêsu Kitô,  ủ  h i Thánh Tông  ồ Phê-rô và Phao-
lô,  ũng như  ủ  riêng T , T   ông bố, tuyên ngôn và xá  nhận Tín 
 iều đượ  mạ  khải bởi Thiên Chú  buộ  mọi tín hữu phải tin vững 
vàng và trung kiên là: “Rất Thánh Trinh Nữ M -ri- , ng y từ giây phút 
đầu th i, nhờ đặ  ân  ủ  Thiên Chú  toàn năng và  ông nghiệp  ủ  
Chú  Giêsu Kitô,  ấng Cứu Thế, đã đượ  gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì 
vết  ủ  nguyên tội” (TCF: 204). 

TÍN ĐIỀU MẸ LÊN TRỜI CẢ HỒN LẪN  ÁC 

Qu  Tông Hiến Munifi entissimus Deus,  ứ  Thánh Ch  Pi-ô XII đã 
long trọng tuyên bố Tín  iều này vào ngày Lễ Cá  Thánh N m Nữ, 
1.11.1950. Phải  hăng, như ở Lộ  ứ ,  ứ  Mẹ đã hiện r  để xá  nhận 
Tín  iều Vô Nhiễm Nguyên Tội đượ   ứ  Thánh Ch  Pi-ô IX  ông bố 
thế nào, Mẹ  ũng tỏ r  xá  nhận Tín  iều Hồn Xá  Lên Trời về Mẹ do 
 ứ  Thánh Ch  Pi-ô XII  ông bố như vậy, khi  ho ngài thấy bốn lần, 
vào những ngày 30 và 31 tháng 10 và ngày 1 và 8 tháng 11 năm 
1950 (TWTAF3: 284-287), hiện tượng mặt trời nhẩy mú  như ở 
F tim  ngày 13.10.1917 trướ  ki ? 

 ứ  Thánh Ch  Pi-ô XII đã b n bố Tín  iều này như s u: “ ể tôn 
vinh Thiên Chú  toàn năng là  ấng đã b n muôn vàn ơn lành đặ  
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biệt  ủ  Ngài trên Trinh Nữ M -ri- , để tôn kính Con Ngài là Vu  
muôn đời,  ấng đã  hiến thắng tội lỗi và sự  hết, để Người Mẹ   o  ả 
 ủ  Người đượ  hiển vinh hơn, và để toàn thể Giáo Hội hân ho n 
phấn khởi; bằng quyền bính  ủ  Chú  Giêsu Kitô,  ủ   á  Thánh 
Tông  ồ Phê-rô và Phao-lô, và bằng thẩm quyền  ủ  mình, Tôi  ông 
bố, tuyên xưng và xá  nhận như là một Tín  iều đượ  Thiên Chú  
mạ  khải: Người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  ủ  Thiên Chú ,  ứ  M -
ri-  Trinh Nguyên, s u khi hoàn tất  uộ  đời trần thế  ủ  mình, đã 
đượ  m ng lên hưởng vinh qu ng trên Trời  ả thân xá  lẫn linh hồn”. 

TÍN ĐIỀU MẸ MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÖA 

Công  ồng  hung Ê-phê-sô tuyên tín năm 
431 là: “Tuyệt thông  ho những  i không 
tuyên xưng rằng  ấng Emm nuel thự  sự là 
Thiên Chú , và bởi thế,  ứ  Trinh Nữ là Mẹ 
 ủ  Thiên Chú  (Theotokos – vì Mẹ đã hạ 
sinh Ngôi Lời Thiên Chú  hó  thành nhụ  thể 
theo xá  th t)”. 

TÍN ĐIỀU MẸ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH 

Công  ồng L ter no tuyên tín năm 649, như s u: “Khốn  ho những 
 i không theo  á  v  Ngh  Phụ thánh đứ  tuyên xưng một  á h  hân 
thự  và xá  đáng rằng  ứ  M -ri- , trinh nguyên và vô nhiễm, là Mẹ 
Thiên Chú , vì Mẹ đã thự  sự thụ th i  hính Thiên Chú  Ngôi Lời, 
 ấng đượ  Thiên Chú  Ngôi Ch  hạ sinh trướ   á  kỳ thời, bởi Chú  
Thánh Thần mà không  ần đến hạt giống loài người, và đã sinh r  
Người hoàn toàn không b  hư hại gì, tình trạng đồng trinh  ủ  Mẹ s u 
khi sinh  on  ũng không hề b  sứt mẻ”. 

TUYÊN  ƯNG MẸ LÀ MẸ CỦA GIÁO HỘI 

 ứ  Ph o-lô VI, trong d p kết thú  kỳ họp b   ủ  Công  ồng  hung 
V ti  n II,  ũng là d p Hiến Chế về Giáo Hội Lumen Gentium đượ  
 ông bố, trướ  mặt toàn thể  á  ngh  phụ  ủ  Công  ồng, đã  hính 
thứ  tuyên bố: 

“T  mong muốn Mẹ Thiên Chú  phải đượ   ả thế giới Ki-tô hữu tôn 
vinh và khẩn  ầu hơn nữ  bằng tướ  hiệu (Mẹ Giáo Hội) tuyệt d u 
ngọt này”… 

“Khi  húng t  xét đến những liên hệ  hặt  hẽ gắn bó  ứ  M -ri-a 
và Giáo Hội, như những mối liên hệ này đã đượ  diễn đạt hết sứ  rõ 
ràng trong Hiến Chế Công  ồng này, những mối liên hệ khiến  húng 
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t  phán quyết, trong giây phút rất long trọng này đây, đặ  biệt rất 
thí h đáng để làm mãn nguyện một ướ  vọng, một ướ  vọng  húng 
tôi bộ  lộ ở vào lú  kết thú  buổi họp  uối này, và  ũng là ướ  vọng 
 ủ  rất nhiều v  Ngh  Phụ, khẩn khoản yêu  ầu là trong Công  ồng 
đây, v i trò từ mẫu mà  ứ  Thánh Trinh Nữ M -ri-  thự  hiện đối với 
dân Ki-tô Giáo  ần phải đượ   ông bố bằng những từ ngữ rõ ràng”. 

“Vì lý do này,  húng tôi thấy rằng, trong  uộ  họp  ông kh i này, 
 húng tôi phải  hính thứ   ông bố tướ  hiệu mà  ứ  Trinh Nữ M -ri-a 
 ần đượ  tôn kính, tướ  hiệu đã đượ  đệ xin từ nhiều nơi trong Giáo 
Hội hoàn vũ, và  ũng là một tướ  hiệu đối với  húng tôi đáng  hấp 
nhận và thỏ  lòng  á h đặ  biệt; vì tướ  hiệu này m ng lại một  á h 
xá  thự  tuyệt vời v  trí hiển nhiên xứng hợp với Mẹ Thiên Chú  trong 
Giáo Hội đượ  Công  ồng này đã  ông nhận. Bởi thế, để vinh d nh 
 ứ  Trinh Nữ và để  húng t  đượ   n ủi,  húng tôi tuyên bố Rất 
Thánh Ma-ri-  là Mẹ Giáo Hội, tứ  là Mẹ  ủ  toàn thể Dân Kitô Giáo, 
 ả Giáo Dân lẫn Mụ  Tử, thành phần gọi Người là một Người Mẹ rất 
yêu dấu; và vì thế  húng tôi truyền  ho toàn thể Dân Ki-tô Giáo hãy 
dâng lên Mẹ Thiên Chú  một niềm kính tôn hơn nữ  và hãy nguyện 
 ầu  ùng Người bằng tên gọi rất ngọt ngào này”. 

Trong d p  hính thứ  tuyên xưng Mẹ M -ri-  là Mẹ  ủ  Giáo Hội 
này,  ứ  Thánh Ch  Ph o-lô VI  ũng lập lại việ  hiến dâng toàn thể 
thế giới  ho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  ủ  Mẹ, việ  hiến dâng đã 
đượ   ứ  Thánh Ch  Pi-ô XII thự  hiện h i lần, một vào ngày 
31.10.1942 và một vào ngày 7.7.196?.  ứ  Thánh Ch  Ph o-lô VI đã 
lập lại việ  hiến dâng này như s u: 

“T  đã quyết đ nh gửi một đại diện đến F tim  vào một ngày gần 
đây để m ng Bông Hồng Bằng Vàng đến  ền Thánh F tim , nơi yêu 
quý hơn b o giờ hết,  hẳng những đối với nhân dân  ủ  nướ  Bồ  ào 
Nh  diễm phú … mà  òn đượ  tín hữu trên khắp thế giới Công Giáo 
nhận biết và tôn kính. Bằng việ  làm này, T   ó ý muốn phú thá   ả 
gi  đình nhân loại, với những hoạn nạn và âu lo  ủ  họ, với những 
ướ  vọng thâm sâu và hy vọng th  thiết  ủ  họ,  ho sự  hăm só   ủ  
Mẹ Thiên  ình”. 

Nếu  ăn  ứ vào  á h thứ   ứ  Ph o-lô VI  ông bố tướ  hiệu “Mẹ 
Ma-ri-  Là Mẹ Giáo Hội” không khá  gì với lần  ứ  Pi-ô IX  ông bố Tín 
 iều “Mẹ M -ri-   ầu Th i Vô Nhiễm Nguyên Tội”, và lần  ứ  Pi-ô XII 
 ông bố Tín  iều “Mẹ M -ri-  Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xá ”. 
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Vì  ứ  Ph o-lô VI  ũng dùng đến quyền bính tối   o  ủ  mình, 
 hẳng những “ ông bố Rất Thánh M -ri-  là Mẹ Giáo Hội” mà còn 
“truyền  ho toàn thể Dân Ki-tô Giáo” phải “kính tôn” Mẹ và “ ầu 
nguyện” với Mẹ “bằng tên gọi rất ngọt ngào này” nữ . Và việ   ứ  
Phao-lô VI đã “ ông bố” và “truyền” làm như thế không phải  h  bằng 
một văn kiện, mà là bằng lời nói sống động ng y trướ  mặt toàn thể 
hàng giáo phẩm thế giới đ ng th m dự Công  ồng  hung lú  bấy giờ, 
là thành phần đại diện  ho toàn thể Dân Chú . 

Nếu “Rất Thánh M -ri-  là Mẹ Giáo Hội” đượ  thẩm quyền tối   o 
 ủ  Giáo Hội  ông bố một  á h long trọng  hư  từng  ó như thế, thì 
điều  ông bố này lại  ó thể s i lầm đượ   hăng, và  ó thể phủ nhận 
và không đáng tin  hăng? Do đó, “Rất Thánh M -ri-  là Mẹ Giáo Hội”, 
theo  á h thứ  và ngôn từ  ông bố  ủ   ứ  Ph o-lô VI,  ũng  ó thể 
m ng một tính  hất qu n trọng và thiết yếu như  á  Tín  iều Thánh 
Mẫu  hính thứ  khá . 

Bản Tuyên Xưng  ứ  Tin do Thánh Bộ Phụ Trá h Tín Lý  ứ  Tin 
phá  họ  và phổ biến ngày 9.1.1989  ho  á  v   ó trá h nhiệm liên 
qu n đến  á   hân lý đứ  tin và luân lý,  ó đoạn thứ h i về việ : “Tôi 
phải lấy  ả ý muốn lẫn trí khôn thuận phụ   á  giáo huấn do Giáo 
Hoàng h y Giám Mụ   oàn  ông bố khi  á  ngài thự  hành Huấn 
Quyền  hính thứ   ủ  mình,  ho dù  á  ngài không  ó ý  ông bố 
những giáo huấn này bằng một hành động dứt khoát” (đoạn 2, Tông 
Thư Motu Proprio: “AdTuend m Fidem”  ủ   ứ  Thánh Ch  Gio-an 
Phao-lô II). 

Nếu  ăn  ứ vào đoạn thứ h i  ủ  Bản Tuyên Xưng trên đây, thì việ  
 ứ  Thánh Ch  Ph o-lô VI  ông bố tướ  hiệu “Mẹ M -ri-  Là Mẹ Giáo 
Hội”, một tướ  hiệu nói lên  hính thự  tại  ủ  v i trò Mẹ M -ri-  thự  
sự là Mẹ  ủ  Giáo Hội,  ũng là một đối tượng  ủ   ứ  Tin, như  á  
Tín  iều Thánh Mẫu khá . 

Như vậy,  ó 4 Tín  iều và 1 Tuyên Xưng về Mẹ M -ri-a: 

 Tín  iều Mẹ M -ri-  Là Mẹ Thiên Chú , 

 Tín  iều Mẹ M -ri-  Trọn  ời  ồng Trinh, 

 Tín  iều Mẹ M -ri-   ầu Th i Vô Nhiễm Nguyên Tội, 

 Tín  iều Mẹ M -ri-  Mông Triệu Cả Hồn Lẫn Xá , 

 Tuyên Xưng Mẹ M -ri-  là Mẹ Giáo Hội. 

Tu sĩ DCCT (biên soạn) 

Nguồn: mh gd  t. om 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 

 
 

Bác sĩ NGUYỄN Ý ĐỨC 

(Tiếp theo) 

II. SINH TỐ HÕA TAN TRONG DẦU MỠ 

SINH TỐ A 

Sinh tố A hò  t n trong  hất béo 
và  ó nhiều trong thự  phẩm như 
sữ , bơ, phó-mát, lòng đỏ trứng, 
g n, dầu  á. 

Một số thự  vật  như  à rốt,  à 
 hu , r u x nh,...  ó  hất   rotene 
hoặ  tiền sinh tố A  Provitamin A và 
sẽ đượ  biến thành sinh tố A khi 
đư  vào  ơ thể. 

1. SINH TỐ A 

Có nhiều hình thứ  sinh tố A với 
tá  dụng hơi khá  nh u. H i loại thông thường nhất là Retinol và 
Dehydroretinol. Dehydroretinol  h   ó ở  á nướ  ngọt và  him ăn  á 
đó nên không qu n trọng lắm. 

Retinol  ó trong dầu  á biển, mỡ béo, g n, lòng đỏ trứng. Sinh tố 
A là  hữ gọi  hung  ho  ả h i loại. Sinh tố A  ó mầu vàng nhạt, 
không hò  t n trong nướ  nên không mất đi khi nấu nướng thự  
phẩm. 

Sinh tố đượ  hấp thụ ở ruột non dưới tá  dụng  ủ  mật. Sự hấp 
thụ  ó thể b  trở ngại bởi dầu khoáng  hất. Dầu này không hòa tan 
trong nướ , thu hút sinh tố A và thải r  ngoài theo phân. Sinh tố 
không  ó trong nướ  tiểu vì không hò  t n trong nướ . 

Trong  ơ thể, sinh tố A đượ  dự trữ nhiều nhất ở g n, một số nhỏ 
ở tế bào mỡ, phổi, thận. 

CÔNG DỤNG 

Sin  Tố A 

- Giúp mắt nhìn rõ trong ánh sáng mờ. 
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- Giúp  hế tạo và bảo trì d , răng, xương, tinh trùng, những mô 
mềm, những màng nhầy. 

- Giúp sự sinh sản đượ  bình thường. M ng th i mà thiếu sinh tố 
này trong b  tháng đầu  ó thể b  sẩy th i. 

- Có thể  ó tá  dụng ngăn  hận sự phát triển  ủ  tế bào ung thư. 

- Cá   uộ  nghiên  ứu mới nhất  ho thấy sinh tố A  ó khả năng 
giúp trẻ em  hống  nhiễm độ , giúp th i nhi tăng trưởng tốt. 

N uồn Cun  Cấp 

Sinh tố A  ó nhiều trong  á  thự  phẩm gố  động vật như dầu 
mỡ  á thu, g n,  ật, sữ , lòng đỏ trứng và  á  thự  phẩm  hế biến 
từ sữ  như  à rem, phó mát. G n bò nuôi bằng  ỏ x nh và bò lớn 
tuổi  ó nhiều sinh tố A hơn bò non và bò ăn  ỏ khô. Dầu g n  á là 
nguồn  ung  ấp sinh tố A nhiều nhất. 

Sinh tố A tổng hợp  ũng  ông hiệu và  n toàn như sinh tố từ 
động vật nhưng rẻ tiền hơn. 

N u Cầu 

Nhu  ầu mỗi ngày 
là 900m g  ho đàn 
ông, 700 mcg cho 
đàn bà. Tối đ  3000 
m g. Không  ần 
tăng sinh tố A khi 
 ó th i, nhưng khi 
 ho  on bú sữ  mẹ 
thì người mẹ  ần 
tiêu thụ thêm 
khoảng 200m g mỗi 
ngày. 

T iếu Sin  Tố A 

Thiếu sinh tố A 
 on người dễ b  nhiễm trùng miệng,  uống họng; giảm th  giá , khô 
và đụ  giá  mạ  ( orne );  ơ thể  òi  ọ , xương  hậm mọ , răng 
yếu m u hư; d  khô  ó vầy; kém khả năng thụ th i, th i nhi kém 
tăng trưởng. 

Tuy nhiên, tình trạng thiếu sinh tố A ít khi xẩy r  vì trong thự  
phẩm hàng ngày thường  ó đầy đủ sinh tố này. 
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T ừ  Sin  Tố A 

Dùng thêm nhiều sinh tố A  ó thể gây r  ăn mất ngon, nhứ  đầu, 
rụng tó , mắt mờ, tính tình nóng nẩy, d  khô, ngứ , tiêu  hẩy, ói 
mử , sưng g n. Người   o tuổi dùng trên 5000 m g một ngày  ó 
thể b  suy g n. 

 àn bà  ó th i không nên dùng quá 5000 m g/ngày vì nguy  ơ 
gây khuyết tật ở th i nhi. Tôt nhất là dùng những thự  phẩm  hứ  
nhiều sinh tố A th y vì dùng dạng  hế biến. 

2. CAROTEN 

Có b  dạng   roten là  lph , bet  và g mm , đều đượ  gọi 
 hung là tiền-sinh-tố A vì khi  ơ thể hấp thụ những  hất này sẽ 
biến đổi  húng thành sinh tố A. 

C rotene  ó nhiều trong thứ  ăn gố  thự  vật như  á  loại r u 
màu lụ  đậm và  á  loại trái  ây  ó mầu vàng   m đặ  biệt là trong 
trái xoài, trái mơ,  ủ  à rốt, súp lơ,  à  hu . 

Nhiều nghiên  ứu  ho thấy bet    rotene  ó thể ngăn ngừ  bệnh 
ung thư nhờ tính  hống oxy hó , vô hiệu hó  gố  tự do trong  á  
phản ứng  huyển hó   ủ   ơ thể. 

Nghiên  ứu ở Trung Ho   ho h y khi dùng  hungvới sinh tố E, 
bet    rotene  ó thể ngăn ngừ  bệnh ung thư b o tử. Kết quả 
nghiên  ứu khá   ho thấy  bet    rotene  òn  ó khả năng giảm sự 
truyền bệnh AIDS từ mẹ s ng  on. 

Khá  với sinh tố A, bet    rotene không gây rủi ro khi đượ  dùng 
với liều lượng lớn, bởi vì  ơ thể  huyển  hất này thành sinh tố A 
dần dần, tùy theo nhu  ầu. Trường hợp dùng với lượng quá   o (thí 
dụ mỗi ngày ăn một kí  à rốt)   ũng  h  làm  ho d  trở  nên vàng 
h y   m. Hiện tượng này sẽ mất đi khi t  điều  h nh  hế độ ăn. 

Mỗi ngày t   ó thể dùng từ 10-20 m g   rotene mà không  ó ảnh 
hưởng xấu  ho  ơ thể. Nguồn  ung  ấp   rotene gồm  ó:  à rốt, 
kho i l ng, bí ngô, dư    nteloupe, bưởi hồng, r u bin  (spin  he), 
mận, bro  oli và nhiều loại r u  ó lá màu lụ  đậm. R u trái  àng 
đậm màu lụ  và màu   m thì  àng  hứ  nhiều   rotene. 

(Còn tiếp) 
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