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N  ời k iêm n  ờn  đ ợc C    nân  c o 

Một lần Chú  Giêsu  hữ  tr   ho ngƣời  ùi theo lời  ầu xin  ủ  
anh. 

(Mt 8, 2) Và kì  một ngƣời b  phong hủi tiến lại, bái lạy Ngƣời 
và nói: "Thƣ  Ngài, nếu N ài muốn, Ngài  ó thể làm  ho tôi đƣợ  
sạ h".  

Lời  ầu xin  ủ   nh  hàng này xem r  khá khiêm tốn với  âu 
mở đầu; “nếu N ài muốn”, nếu Ngài muốn  ó nghĩ  là không phải 
nếu tôi muốn. Dĩ nhiên tôi  ũng muốn, nhƣng đến  ầu xin với Chú  
Giêsu thì nói: “nếu Ngài muốn”. Câu đó đặt sự sống h y là sự kêu 
 ầu  ủ   húng t  theo sự tự do, theo ý muốn  ủ  ngƣời ki . 
Thƣờng thƣờng  húng t  h y xin Chú  theo kiểu  ho  on đƣợ  
trúng số, xin  ho  on đƣợ  ơn này ơn ki … Anh  hàng phong  ùi 
này xem r  khá hơn “nếu Ngài muốn”. Có b o giờ  húng t  đặt  âu 
nói đó ở đằng trƣớ  không? “Nếu Ngài muốn” xin Chúa cho con 
đƣợ   ái này  ái ki . Chúng t  thƣờng xin Chú  t ẳn  luôn  hứ 
không có nếu gì  ả. 
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Vì thế  âu này  ho thấy rằng đây không phải là lệnh phải làm 
nhƣng đây là lời th nh  ầu, không r  lệnh, “nếu Ch  muốn thì Ch  
giúp  ho  húng  on  huyện này  huyện ki ”…., ngƣời đƣợ  th nh 
 ầu thì  ó thể  ó tự do làm h y không làm. 

Lời  ầu xin này  ho thấy sự khiêm 
tốn  ủ   nh t . Anh thấy mình không  ó 
lý do gì để ép Chú  Giêsu phải làm vì thế 
 nh th nh  ầu: “nếu N ài muốn” xin 
Ngài làm. Một lời đề ngh  khởi đi từ sự 
khiêm tốn, từ việ  mình không  ó quyền 
gì mà mình bắt ông ki  làm. Lời  ầu 
nguyện  ho thấy  hính  nh  ũng  hƣ  
xứng đáng để xin h y nhận đƣợ  một  ái 
gì đó. Kết quả là  nh t  khỏi bệnh: 
n ữn  n  ời k iêm tốn t ì đ ợc 
Chúa chúc phúc.  

Nhiều v  thánh  á  tông đồ  ũng nói 
tới sự khiêm tốn, tâm tìn  k iêm tốn là 

coi n  ời k ác đán  tôn trọn    n mìn . Chú  Giêsu từ bỏ 
 hính mình, Ngôi Lời trở thành nhụ  thể, và đó là sự khiêm tốn  ủ  
 ứ  Kitô. Chúng t  nghe nhiều lời trong Kinh Thánh nói Chú  
 hống  ự kẻ kiêu ngạo và b n ơn  ho ngƣời khiêm nhƣờng.  

Tất  ả  húng t  phải  ó đƣợ  tính khiêm nhƣờng nhƣ là một 
tr ng sứ . Đức k iêm n  ờn  là tr n  sức k á đặc biệt củ  
Kitô  ữu, vì tr ng sứ  đó không phải ở ngoài gắn vào, mà là  hính 
bản thân  ủ  mình, ở bên trong.  

Chú  Giêsu  ũng  ho thấy ngƣời khiêm nhƣờng sẽ đƣợ  nâng 
  o. Ai khiêm nhƣờng nhƣ  on trẻ,  i  ó đời sống giống nhƣ  on trẻ 
thì là ngƣời lớn nhất trong nƣớ  trời. Ai tự   o sẽ b  hạ,  i hạ sẽ 
đƣợ  đem lên. Và Chú  Giêsu đã làm gƣơng điều đó qu  việ  Ngài 
rử   hân  ho  á  tông đồ đến nỗi Phêrô phải phản ứng, “không, 
Thầy không phải rử   hân, thầy mà rử   hân  ho  on ƣ?”, ngày 
n y  ó nhiều linh mụ  bắt  hƣớ  Chú  Giêsu rử   hân rồi  òn hôn 
 hân nữ . Ngƣời  ó  uộ  sống khiêm nhƣờng thì đƣợ   hính Thiên 
Chúa nâng cao. 
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BBT tổn   ợp 

CHÖA NHẬT   VI THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

ĐƯỜNG LỐI LẠ LÙNG CỦA 
THIÊN CHÚA 

Những bài đọ  
hôm nay trình bày 
đƣờng lối hành xử 
 ủ  Thiên Chú , rất 
khá  với suy nghĩ  ủ  
loài ngƣời: 

- Cảnh  áo phạt 
ngƣời  ông  hính và 
khuyến khí h thƣởng 
ngƣời gi n á  (bài 
đọ  I) 

- Phê phán những 
ngƣời "đạo đứ " nhƣ 
biệt phái, luật sĩ, tƣ 
tế, và đề   o những 
ngƣời tội lỗi nhƣ bọn 
thu thuế và gái điếm (bài Tin 
Mừng). 

Không phải vì Thiên Chú  
muốn làm ngƣợ  với loài ngƣời 
mà vì Ngài qu n tâm tới những 
giá tr  thự : 

- Giá tr  thự   ủ  một đời 
ngƣời không nằm ở quá khứ đạo 
đứ  h y tội lỗi  ủ  ngƣời đó, mà 

hệ tại hiện tại ngƣời đó  ó quyết 
tâm sống  ông  hính 
hay không. 

- Giá tr  thự   ủ  
 on ngƣời không do 
những lời tốt đẹp 
ngƣời đó nói r , mà 
do hành động  ủ  
ngƣời đó. 

Vì Thiên Chúa theo 
một đƣờng lối nhƣ 
thế  ho nên Ngài đã 
ƣu ái những ngƣời 
một thời nổi tiếng tội 
lỗi nhƣ Gi kêu, 
M đ lên , tên trộm 
lành… 

Phần  húng t , đã 
biết đƣờng lối  ủ  Chú  là nhƣ 
thế thì  húng t  phải làm s o? 

-  ừng nghĩ rằng mình đ ng 
thuộ  hàng " ông  hính" để rồi 
ngủ mê trong ảo tƣởng đạo đứ  
về mình. 

- Cũng đừng  ho rằng mình 
thuộ  hạng "thu thuế và đĩ 
điếm" để rồi buông xuôi  ho 
dòng đời lôi  uốn. 
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THÀNH KIẾN 

Bài đọ  I  ho thấy Thiên Chú  
hành xử rất sáng suốt và hợp lý 
khi Ngài không  ó thành kiến đối 
với quá khứ  ủ   on ngƣời: 
ngƣời  ó quá khứ tội lỗi nhƣng 
biết sử  đổi thì Ngài khen ngợi, 
kẻ  ó quá khứ đạo đứ  nhƣng 
đ ng hƣớng theo  on đƣờng tội 
lỗi thì Ngài vẫn trá h mắng. 

Thự  r ,  on ngƣời không phải 
là một món đồ một khi đã đƣợ  
đú  khuôn thế nào thì mãi mãi 
vẫn là thế ấy. Con ngƣời là một 
tác phẩm đ ng đƣợ  thự  hiện: 
hôm qua khác hôm nay, và ngày 
m i sẽ  òn khá  nữ . 

Thiên Chúa cho chúng ta 
nhiều  ơ hội để sử  đổi và hoàn 
 h nh. Tại s o  húng t  không 
 ho  hính mình những  ơ hội 
ấy? Tại s o  húng t  không cho 
ngƣời khá  những  ơ hội ấy? 

MẢNH SUY TƯ 

- Có h i tiếng ngƣời t  thƣờng 
nói nhiều nhất, đó là "Vâng" và 
"Không". Nhƣng giá tr   ủ  
chúng không tùy vào lúc chúng 
vừ  đƣợ  nói r , mà tùy theo 
s u đó ngƣời t   ó thự  hiện hay 
không. Nói "vâng" mà không 
làm đâu  ó giá tr  bằng nói 
"không" mà lại làm. 

- Lời hứ  không tạo nên uy tín 
 ho  on ngƣời; lời nói tốt không 
thể th y thế  ho những việ  làm 
tốt. 

- Con ngƣời  húng t   ó thể 
th y đổi từ "vâng" s ng "không" 
và từ "không" s ng "vâng". Vì 
thế,  ả h i ngƣời  on trong dụ 
ngôn này đều  ó thể là bài họ  
cho chúng ta: nếu  húng t  
giống ngƣời  on thứ nhất đã lỡ 
nói "không" với Chú  bấy lâu 
n y thì bây giờ  húng t   ó thể 
nói lại "xin vâng";  òn nếu 
 húng t  giống ngƣời  on thứ 
h i đã thƣ  "xin vâng" thì đừng 
để  ho mình b  th y đổi mà sử  
lại thành "không". 

- Trong l  h sử Giáo Hội, rất 
nhiều v  thánh lớn đã từng là 
những kẻ tội lỗi b n đầu đã nói 
"không" với Chú  nhƣng về s u 
đã sử  đổi và thƣ  "xin vâng". 
Thánh Augustinô là một thí dụ 
điển hình. 

CHUYỆN VUI MINH HỌA 

Ch  sở bảo ông  hủ t  h Hội 
 ồng Giáo Xứ tìm  ho đủ 10 
ngƣời đến  ầu nguyện bên 
giƣờng một ngƣời hấp hối. 

Khi mọi ngƣời đã tụ họp đông 
đủ bên giƣờng bệnh. Có ngƣời r  
vào t i  h  sở: 

- Thƣ  Ch , trong đám này  ó 
mấy thằng  huyên môn trộm 
 ắp. 

- Càng tốt  hứ s o, bởi vì 
trong trƣờng hợp Thánh Phêrô 
không  h u mở  ử  thiên đàng 
thì mình nhờ họ mở khó  dùm. 
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CHÖA NHẬT   VII THƯỜNG NIÊN, NĂM A 
 
Vƣờn nho mà  ứ  

Giêsu tái lập là Nƣớ  
Trời. Những thợ làm 
vƣờn nho b n đầu là 
dân Do Thái, cách 
riêng là  á  lãnh tụ 
tôn giáo Do Thái. 

Lẽ r  dân Do Thái 
phải biết ơn Chú  khi 
gọi họ vào Nƣớ  
Trời, và đáp lại họ 
phải  ó một  uộ  
sống tốt, nhƣ một 
phần ho  lợi nộp  ho 
Thiên Chú  là  hủ 
vƣờn nho. Nhƣng  hẳng những 
họ không làm thế, mà  òn giết 
 á  sứ giả  ủ  Thiên Chú ,  uối 
 ùng giết luôn  ứ  Giêsu, Con 
duy nhất  ủ  Thiên Chú . 

Vì thế, Thiên Chú  quyết đ nh 
tr o Nƣớ  Trời  ho một dân mới 
là Giáo Hội. 

"BẠN CÓ GÌ MÀ BẠN ĐÃ 
KHÔNG NHẬN LÃNH?" 

Trong thƣ gởi tín hữu Côrintô, 
thánh Ph olô đã đặt một  âu hỏi 
rất  ơ bản khiến mọi ngƣời 
 húng t  phải suy nghĩ: "Bạn có 
gì mà bạn đã không nhận lãnh?" 
(1Cr 4, 7). 

- Sự sống: do Chú  trự  tiếp 
ban 

- Sứ  khoẻ:  ũng thế 

- Trí khôn, một số 
khả năng:  ũng thế 

- Tiền bạ , tài sản: 
do Chúa ban qua trung 
gian ch  mẹ, thân 
nhân. 

Tóm lại, tất  ả đều 
do Chú  b n. T  đúng 
là một vƣờn nho đƣợ  
Chú   hăm só   hu 
đáo ân  ần. 

Chú   hờ gì nơi t ? 

- Chú  muốn t  nhận 
biết tất  ả là bởi Ngài – 
Thế mà rất thƣờng 

xuyên  húng t   oi những thứ 
đó là  ủ  riêng  ủ   húng t . 
Nhƣ thế,  húng t   ũng giống 
nhƣ những tá điền ki  muốn 
 hiếm đoạt vƣờn nho  ủ   hủ. 

- Chú   ho  húng t  hƣởng 
dùng tất  ả những thứ đó, miễn 
là t  góp lại một phần nhỏ  ho 
Chú  nhƣ là phần ho  lợi – 
Nhƣng  húng t   h  biết sử dụng 
tất  ả những thứ đó  ho riêng 
mình. Không  ó phần nào  ho 
th  nhân, không  ó phần nào 
 ho Giáo Hội, không  ó phần 
nào  ho xã hội. 

" IN CHO CON BIẾT NHẬN 
MÀ CŨNG BIẾT CHO" 

"Xin  ho  on biết nhận mà 
 ũng biết  ho", một  âu hát rất 
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h y. Nó vừ  là một lời  ầu 
nguyện mà  ũng vừ  là một lời 
nhắ  nhở. 

"Bạn  ó gì mà bạn đã không 
nhận lãnh?". Phải, tất  ả những 
gì t  đ ng  ó đều là do t  lãnh 
nhận từ t y Chú , một  á h trự  
tiếp hoặ  gián tiếp. Nhƣng 
không  h  nhận, t   òn phải biết 
 ho, bởi vì, trên  ăn bản, t  
nhận không phải  h   ho riêng 
mình mà  òn  ho ngƣời khá  
nữ . 

Thảm  ảnh ngày n y là  ó 
nhiều ngƣời túng thiếu bên  ạnh 
những ngƣời dƣ thừ , nhiều 
ngƣời kém  ỏi bên  ạnh những 
ngƣời giỏi gi ng. 

Phải  hi những ngƣời thừ  thải 
và những ngƣời giỏi gi ng đó ý 
thứ  rằng những gì họ nhận lãnh 
 ũng là nhận lãnh  ho những 
ngƣời khá , và từ đó họ biết 
 hi  sẻ  ho những ngƣời khá , 
thì thảm  ảnh ki  đâu  òn. 

Nhận lãnh  ho nhiều ngƣời mà 
 h  sử dụng  ho riêng mình, đó 
là gi n lận, là trộm  ắp, là biển 
thủ, là tội! 

Bài đọ  I hôm n y  ó một câu 
than rất  hu  xót  ủ  Chú : 
"Nào  òn việ  gì phải làm  ho 
vƣờn nho  ủ  T  mà T  đã 
không làm!" 

Câu  huyện  ó thự  s u đây 
giúp t  phần nào hiểu đƣợ   ảm 
thụ  ủ  Chú : 

H i vợ  hồng ki   ó 4 đứ   on 
và hết mự  yêu thƣơng  hăm 
sóc chúng. Dù không giàu có, 
nhƣng vì muốn  on  ái mình  ó 
đƣợ  tất  ả những gì tốt nhất, 
họ đã làm tất  ả những gì họ 
làm đƣợ : ngoài giờ làm việ  
 hính thứ  ở sở làm, họ  òn đi 
làm thêm vào ngày Chú  nhật 
và  á  buổi tối; v y tiền để mu  
một ngôi nhà rộng rãi để mỗi 
đứ   ó một phòng riêng tiện  ho 
việ  họ ; không ngại gởi  on vào 
những trƣờng tốt nhất mặ  dù 
họ  phí rất   o; không b o giờ 
dám bỏ tiền đi du l  h, thậm  hí 
không dám đi ăn  ơm tiệm và 
đến  á  rạp hát để giải trí… 

Thế rồi  á  đứ   on dần dần 
lớn lên, đỗ đạt, lập gi  đình,  ó 
việ  làm tốt. Nhƣng  ũng dần 
dần từng đứ  từng đứ  r  riêng. 
 ứ  nào  ũng  h  lo  ho  uộ  
sống riêng  ủ  gi  đình  húng, 
không hề nhớ đến mẹ  h . Bây 
giờ h i vợ  hồng già sống hiu 
quạnh trong  ăn nhà  ũ. Họ đã 
th n thở với một ngƣời đến 
thăm: 

- Chẳng  ó việ  gì  ó thể làm 
 ho  húng nó mà  húng tôi đã 
không làm. Thế mà bây giờ 
 hẳng  ó việ  gì  húng nó phải 
làm cho chúng tôi mà chúng nó 
 h u làm! 
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CHÖA NHẬT   VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

ĐIỀU TRƯỚC MẮT CHE 
KHUẤT ĐIỀU Ở XA 

Hạnh phú  Nƣớ  
Trời, h y - nói  ho dễ 
hiểu - hạnh phú  
thiên đàng là thứ 
hạnh phú  trọn vẹn 
nhất, vững bền nhất, 
hơn tất  ả mọi thứ 
hạnh phú  ở trần 
gi n. Ai  ũng biết 
thế. 

Tuy nhiên, loài 
ngƣời  húng t   ó 
một  ái tật, là b  
những  ái trƣớ  mắt 
 he khuất nên không 
nhìn thấy  ái ở x , 
giống nhƣ tật  ận th . 

Cái trƣớ  mắt mà  húng t  
thấy hằng ngày là hạnh phú  mà 
trần gi n m ng lại qu  việ  làm 
ăn, buôn bán. Nói  á h khá , 
trƣớ  mắt phải lo làm ăn để  ó 
một  uộ  sống bảo đảm về vật 
 hất; thiên đàng thì  òn x , s u 
này từ từ lo. 

Suy nghĩ nhƣ thế  ó phần 
đúng, vì t  phải sống thự  tế với 
hiện tại. Nhƣng  ũng  ó phần s i 
khi  h  biết hiện tại mà không hề 
nghĩ tới tƣơng l i. 

 iều s i lớn nhất mà bài Tin 
Mừng này vạ h r  là  hẳng 
những ƣu tiên lo  ho hiện tại, 

mà  òn "không đếm x   gì" đến 
bữ  tiệ  Nƣớ  Trời, thậm  hí  òn 

nhụ  mạ và hành hạ 
những sứ giả mà 
Thiên Chú  s i đến 
mời t  dự tiệ   ủ  
Ngài. 

Bài Tin Mừng hôm 
n y gợi  ho  húng ta 
một số điều để suy 
nghĩ: 

- Chú  không hề 
trách vì chúng ta lo 
 ho  uộ  sống vật 
 hất. Nhƣng lo đến 
nỗi quên hẳn  uộ  
sống m i s u thì sẽ 
đáng trá h. "Tiên vàn 
chúng con hãy tìm 

Nƣớ  Thiên Chú  và sự  ông 
 hính  ủ  Ngài, mọi sự khá  
Ngài sẽ lo  ho  húng  on". 

- Vì  húng t  dễ quên hạnh 
phú  m i s u, nên nhiều lần và 
nhiều  á h Thiên Chú  s i ngƣời 
này ngƣời nọ đến nhắ  nhở 
chúng t . Chúng t   ó khó  h u 
với những ngƣời ấy, xu  đuổi 
họ, nhụ  mạ họ và ngƣợ  đãi họ 
không? 

TẠI SAO HỌ ĐÃ CHỐI TỪ? 

Trong đoạn Tin Mừng này, 
thánh Mát thêu ghi lại h i lý do: 
"ngƣời thì đi thăm trại, ngƣời thì 
đi buôn bán". Thánh Luca thì ghi 
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rõ hơn, tới 3 lý do: "Ngƣời thứ 
nhất nói: tôi mới mu  một thử  
đất,  ần phải đi thăm; ngƣời 
khác nói: Tôi mới tậu 5  ặp bò, 
tôi đi thử đây; ngƣời khá  nói: 
Tôi mới  ƣới vợ, nên không thể 
đến đƣợ " (L  14, 18-19). 

3 lý do trong Lu    ó thể gom 
thành 2 loại là làm ăn (thăm đất 
và thử bò) và thụ hƣởng ( ƣới 
vợ). Thự  r  h i điều ấy không 
 ấp bá h đến nỗi phải lập tứ  
làm ng y để đành từ  hối lời mời 
ƣu ái  ủ  nhà vu . Tuy nhiên, 
đó là h i nguyên do khiến nhiều 
ngƣời  hối từ lời mời  ủ  Thiên 
Chúa. T   ó thể rút r  h i 
khuyến  áo: 

- Quá mê làm ăn  ó thể kéo t  
xa Chúa. 

- Quá lo thụ hƣởng  ũng  ó 
thể kéo t  x  Chú . 

Chúng t  hãy lƣu ý rằng h i 
hạng ngƣời từ  hối dự tiệ   ƣới 
là những ông  hủ trại và những 
thƣơng gi . Họ không đến vì  òn 
phải lo đi thăm trại và đi buôn 
bán. Còn những ngƣời m u mắn 
đến dự tiệ  là những kẻ ở  á  
ngã đƣờng. Họ nghèo, họ đ ng 
đói  ho nên đƣợ  mời ăn tiệ  là 
đến ng y. 

Ngƣời no đủ không thí h ăn 
tiệ  bằng ngƣời đói khát. 

Bởi thế,  ứ  Giêsu đã nói rất 
chí lý: "Khốn  ho  á  ngƣơi là 

những kẻ no đủ… Phúc cho 
 húng  on là những ngƣời đói 
khát". 

Y PHỤC TIỆC CƯỚI 

Phần  uối dụ ngôn này làm 
ngƣời đọ  thắ  mắ  và khó  h u: 
những ngƣời đ ng ở ngoài 
đƣờng đột nhiên đƣợ  mời vào 
dự tiệ   ƣới thì làm s o  ó sẵn 
áo lễ mà mặ . Thế mà ông vu  
lại bắt một ngƣời không  ó áo lễ 
tống gi m vào ngụ . 

Nên nhớ đây là dụ ngôn, nghĩ  
là  á   hi tiết ám  h  đến một ý 
nghĩ  nào đó. Nếu bữ  tiệ   ƣới 
là hình ảnh  ủ  Nƣớ  Trời, thì 
 hiế  áo  ƣới tƣợng trƣng  ho 
nếp sống phù hợp với Nƣớ  Trời. 
Tự nhiên đƣợ  mời vào Nƣớ  
Trời đã là một hồng phú ,  ho 
nên để đáp lại thì phải  ó một 
nếp sống phù hợp với Nƣớ  Trời. 

Chiế  áo tƣợng trƣng  ho  á h 
sống. Chúng t  hãy suy nghĩ về 
 hiế  áo/ á h sống hiện tại  ủ  
chúng ta: Nó  ó tốt hơn, đẹp 
hơn  hiế  áo/ á h sống  ủ  
những ngƣời không đƣợ  ở 
trong phòng tiệ  không? 

Chiế  áo tốt đẹp nhất  ủ  
ngƣời dự tiệ  Thiên Chú   hính 
là sống nhƣ  ứ  Kitô, nhƣ lời 
Thánh Phaolô nói: "Anh em hãy 
mặ  lấy  on ngƣời mới" (Ep 4, 
24), "Hãy mặ  lấy  ứ  Kitô" (Gl 
3, 27). 
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CHÖA NHẬT   IX THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 
BỔN PHẬN CÔNG DÂN 

"Có đƣợ  phép nộp thuế  ho 
Xêda không?" Có nhiều từ trong 
 âu hỏi này  ần đƣợ  giải thí h 
thêm cho rõ: 

- Thuế: không phải  h   ó ý 
nói tới việ  đóng thuế, mà  òn 
b o gồm tất  ả những gì thuộ  
bổn phận  ông dân nhƣ: yêu 
nƣớ , góp phần xây dựng đất 
nƣớ , tuân thủ 
luật pháp, tùng 
phụ   hính 
quyền… 

- Xêda: đối 
với hoàn  ảnh 
l  h sử riêng 
thời  ứ  Giêsu 
thì Xêd   h  
chính quyền 
đ ng đô hộ đất 
nƣớ  Do Thái. 
Còn đối với 
hoàn  ảnh 
 hung  ủ  mọi 
thời thì  hữ 
Xêda này nên 
đƣợ  hiểu theo 
nghĩ  rộng,  h  
chính quyền 
cách chung. 

- Có đƣợ  phép không:  ộng 
từ "đƣợ  phép" ở thể thụ động, 

gián tiếp muốn hỏi Thiên Chú  
có cho phép không. 

Nhƣ thế ý nghĩ   ủ   âu hỏi 
này là: Theo ý Thiên Chúa thì 
ngƣời tín hữu  ó bổn phận gì đối 
với đất nƣớ  và  hính quyền 
không? 

Câu trả lời  ủ   ứ  Giêsu "Củ  
Xêd  hãy trả  ho Xêd " là nền 
tảng giáo lý về bổn phận  ông 

dân: ngƣời tín hữu 
 ủ  Chú   ũng là 
 ông dân  ủ  một đất 
nƣớ ,  ho nên phải 
 hu toàn mọi bổn 
phận  ông dân một 
 á h đầy đủ và gƣơng 
mẫu. 

Không phải vì là 
thần dân  ủ  Vu  
Giêsu và là công dân 
 ủ  Nƣớ  Trời mà 
ngƣời tín hữu không 
 òn bổn phận gì đối 
với đất nƣớ  và  hính 
quyền trần gi n, bởi 
vì Nƣớ  Trời mà Vu  
Giêsu thành lập 
"không thuộ  thế gi n 
này"  ho nên  ũng 
không  hống lại nƣớ  

và  hính quyền trần gi n. 
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Chính  ứ  Giêsu đã làm 
gƣơng  hu toàn bổn phận  ông 
dân:  h  mẹ Ngài đã vâng lệnh 
hoàng đế để về quê quán kh i 
tên (Lc 2, 3-5);  ứ  Giêsu bảo 
Phêrô đóng thuế  ho ông và  ho 
Ngài (Mt 17, 24-27). 

LỢI RIÊNG VÀ ÍCH CHUNG 

Ngƣời Việt n m nói  hung và 
ngƣời tín hữu Việt n m nói riêng 
 ó một thiếu sót rất lớn, đó là 
không tí h  ự  đóng góp  ho lợi 
ích chung. 

Những thể hiện: trốn thuế, 
gi n lận để giảm thuế, ăn  ắp 
 ủ   hung, không qu n tâm giữ 
gìn tài sản  hung  ủ  xã hội, 
ngại đóng góp để bảo trì hoặ  tu 
sử  nhà thờ, không nhiệt tình 
góp "tiền rổ" trong các thánh 
lễ… 

Thiếu sót ấy  ó lẽ phát xuất từ 
một  á h suy nghĩ rằng mình 
không  ó bổn phận gì đối với 
việ   hung và í h  hung. Từ suy 
nghĩ ấy, mỗi lần bỏ r   hút ít gì 
 ho í h  hung thì  ho rằng đó là 
một việ  thi ơn, một việ  từ 
thiện. 

Suy nghĩ ấy hoàn toàn s i. 
Góp phần  ho í h  hung không 
phải là việ  tuỳ ý mà là bổn 
phận, không phải là bố thí mà là 
 ông bằng, bởi vì mình đƣợ  thụ 
hƣởng í h  hung  ho nên theo 

 ông bằng mình phải đóng góp 
vào đó. 

Những  ông dân và tín hữu  ó 
trình độ suy nghĩ trƣởng thành ở 
một số nƣớ  khá  đều rất ý thứ  
bổn phận này: đối với đất nƣớ , 
họ qu n tâm đóng thuế đầy đủ; 
đối với Giáo Hội, mỗi lần dự lễ 
họ đều góp "tiền rổ", thậm  hí 
 ó ngƣời ít đi lễ mà  ũng gởi 
tiền góp vào quỹ xứ đạo… 

"CỦA THIÊN CHÚA 
TRẢ CHO THIÊN CHÚA" 

Vế thứ h i trong  âu  ứ  
Giêsu trả lời là một lời nhắ  nhở 
 ho những kẻ muốn gài bẫy 
Ngài. Họ đều là tín đồ Do Thái 
giáo nhƣng họ mải mê lo  huyện 
 hính tr , kẻ thì phò theo  hính 
quyền Rôm , ngƣời thì  hống 
lại. Họ lại  òn muốn lôi  ứ  
Giêsu vào vòng tr nh  hấp  hính 
tr   ủ  họ nữ .   ng khi đó thì 
họ rất thờ ơ với bổn phận đối với 
Thiên Chú . Bởi thế  ứ  Giêsu 
nhắ : việ   hính tr  thì  ứ lo, 
nhƣng đừng quên bổn phận đối 
với Thiên Chú . 

T  thƣờng nghe nói "tốt đời 
đẹp đạo". Xét  ho  ùng, một 
ngƣời tín hữu  ó "đẹp đạo" 
trƣớ  thì mới dễ "tốt đời" s u, 
bởi vì  hính "đạo" vừ  dạy vừ  
giúp t   á h sống tốt ở "đời". 
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CHÖA NHẬT   X THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

 

MỘT TỪ TÓM TẮT TẤT 
CẢ PHÖC ÂM: YÊU MẾN 

Khi nói đến yêu, tôi vốn thí h 
dùng động từ Yêu mến, nó  ó 
tính  á h  hủ động và tí h  ự , 
hơn là dùng từ 
tình yêu, một từ 
rất đẹp nhƣng 
 ũng rất dễ b  phê 
phán. 

Làm s o  ó thể 
là tín hữu mà lại 
không yêu mến? 
Làm s o  ó thể 
nhận biết Thiên 
Chú   ủ   húng t  
nếu Ngƣời không 
phải là  ấng yêu 
mến chúng ta? 

Nhƣ vậy thì có 
nhiều  á h yêu 
mến không? Chắ  
hẳn là  ó rồi. Nên 
trong vấn đề này, tôi vẫn theo 
gót nhà sƣ phạm trứ d nh là 
thánh Augustinô. Ngài phân biệt 
ba trình độ trong hành vi yêu 
mến: 

Trình độ thứ nhất, thấp nhất, 
không  ó ý nói là xấu nhất: thích 
đƣợ  yêu ( imer être  imé). Bạn 
hãy nói cho tôi hay có ai mà 
không thí h điều đó không? Phải 

là  on ngƣời hƣ hỏng mới dám 
nói ngƣợ  lại. Mọi ngƣời đều 
nhƣ vậy thôi… Nhƣng  uộ  sống 
 ũng đã dạy  ho t  rằng tình 
yêu  òn phải là  ái gì khá  hơn 

là niềm khoái  hí (tự 
tôn kia). 

Trình độ thứ h i: 
thích yêu (aimer 
aimer). T  hãy tạm 
d  h ở đây là: lấy làm 
vui khi yêu mến ngƣời 
khá . Ở bậ  này 
ngƣời t   ó r  khỏi 
mình một  hút,  ó 
quảng đại,  ó v  th . 

Chú  ơi, thật vui và 
đẹp biết b o khi làm 
đƣợ  một việ  thiện, 
khi xả thân, và đôi khi 
đi tới  hỗ đóng v i 
 on  him bồ nông tự 
để  ho  on r   th t 

mình. 

Ngay ở điểm này,  i lại không 
muốn nhận khen thƣởng  hứ? 
Bạn hãy nói  ho tôi h y bạn  ó 
đủ   n đảm để đi thăm một 
bệnh nhân nào đó, đi uỷ lạo một 
 ảnh khốn này,  hẳng tìm thấy 
đƣợ  ở đó một điều gì khí h lệ 
 hăng? Nhƣng bạn hãy  oi 
 hừng! Tất  ả thái quá trong 
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lãnh vự  này – quảng đại thái 
quá –  ó lẽ là một hình thứ  tự 
tôn tự đại  ủ  lòng yêu mến 
 hính mình đó thôi. 

Còn trình độ thứ b : Yêu 
( imer),  ó thế thôi! Yêu mến 
ngƣời khá  vì  hính họ, không 
phải vì t  làm điều tốt  ho họ, 
không phải vì làm  ho nhân đứ  
 ủ  t  lớn lên. Không phải thế, 
bởi lẽ xét  ho  ùng, ngƣời t  
không yêu mến vì… T  yêu là 
yêu thôi.  ó mới là đ nh   o  ủ  
"tình  ho không biếu không". 

Hãy nhìn nhận điều này: ta 
 hẳng mấy khi đạt tới trình độ 
đó. Ch   ó một V  đã hiến thân 
 h  vì yêu mà thôi, một  ứ  
Giêsu ấy muốn lấy bản tính nhân 
loại  ủ  t , một  ứ  Giêsu ấy 
mới b n  ho t  Thần linh tình 
yêu khi Ngƣời tắt thở, một  ứ  
Giêsu ấy mới  ó thể sáng nghĩ r  
nhân vật S m rit nô nhân lành 
yêu thƣơng mà không đòi đáp 
trả và hình dung r  một ngƣời 
 h  đ ng mở rộng vòng t y đón 
nhận đứ   on đi ho ng trở về. 

Nếu phải  ần đến một từ để 
tóm tắt  ả Phú  âm, đó là: Yêu 
mến. 

(H. Denis. trí h d  h bởi Fiches 
domini  les, năm A, tr ng 334-
336) 

NHỮNG CHỮ ĐI SAU 
CHỮ "YÊU" 

Xem kỹ bản văn Tin Mừng, 
theo s u động từ yêu mến Chú  
là những  hữ "hết lòng, hết linh 
hồn và hết trí khôn"; đi s u 
động từ yêu thƣơng kẻ khá  là 
những  hữ "nhƣ  hính mình 
ngƣơi". 

"Hết" là tất  ả. Ngoài r , trong 
ngôn ngữ Do Thái, ngƣời t  
thƣờng dùng một từ  h  một 
phần để nói đến toàn thể: "lòng" 
 ũng  ó nghĩ  là  ả  on ngƣời, 
"linh hồn" và "trí khôn"  ũng 
thế. Do đó  âu nói trên  ó nghĩ  
là: "Hãy yêu mến Chú  với tất  ả 
 on ngƣời  ủ  mình, tất  ả  on 
ngƣời  ủ  mình, tất  ả  on 
ngƣời  ủ  mình". Một kiểu nói 
mạnh lặp lại tới b  lần. Cũng  ó 
thể hiểu là: "Hãy yêu mến Chú  
với tất  ả mọi  hiều kí h, mọi 
lãnh vự , mọi khả năng  ủ  
mình". 

"Nhƣ  hính mình" nghĩ  là 
không  òn phân biệt  hủ thể và 
đối tƣợng gì nữ . H y nói  á h 
khá   ho dễ hiểu, không phân 
biệt tôi và  nh, tôi và  h  hoặ  
tôi và nó gì nữ . Ch   òn là một 
thôi. 

Tóm lại, những  hữ đi s u 
động từ "yêu" nhằm diễn tả một 
tình yêu không biên giới,  ả biên 
giới với Chú  lẫn biên giới với 
ngƣời khá . Tất  ả đều yêu 
nh u. Cuộ  sống  h  là yêu. 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 22

 

 
(Tiếp theo) 

Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào  

Trong thƣ ngỏ ngày 26-7-2017 kính gửi đến  á  đứ  giám mụ  
giáo phận (theo từng giáo t nh),1  ứ   h  Giu-se Trần Văn Toản, 
Chủ t  h Ủy B n Giáo Dân, trự  thuộ  Hội đồng Giám Mụ  Việt N m 
(H GMVN), đã ngỏ lời xin đƣợ  “Gặp gỡ linh mụ  phụ trá h ủy b n 
giáo dân  ủ  giáo phận” để  ùng nh u thự  hiện nhiều  ông việ  
 ủ  ủy b n.  ồng thời, nội dung thƣ  ũng ngỏ lời mời giúp soạn 
thảo quy  hế  hung về hội đồng mụ  vụ giáo xứ h y những  h  dẫn 
mụ  vụ về hội đồng mụ  vụ giáo xứ để trình lên H GMVN phê 
 huẩn trong  uộ  họp lần II vào tháng 10 năm n y.2 

 ể  ó thể đƣợ  nhƣ thế, thƣ ngỏ  ho biết sẽ  ố gắng: (1) Làm 
rõ  á  d nh xƣng  ủ   á  tổ  hứ   ó liên qu n đến v i trò  ủ  giáo 
dân trong sinh hoạt tại  á  giáo xứ, họ đạo ở  ả b  miền Bắ -
Trung-N m theo l  h sử, giáo luật, mụ  vụ nhƣ hội đồng mụ  vụ 
giáo xứ, hội đồng giáo xứ, b n hành giáo, b n quới  hứ , b n  hứ  
việ …; (2) Tr o đổi về sinh hoạt  ủ  H MVGX tại  á  giáo phận 
theo quy  hế: (3) Thảo luận về dự thảo  ủ  quy  hế hội đồng mụ  
vụ giáo xứ; (4) Tr o đổi về việ  đào tạo giáo dân nói  hung, đặ  
biệt là tông đồ giáo dân,  ụ thể là  á  thành viên trong H MVGX, 
để ngƣời Ki-tô hữu giáo dân ngày  àng trƣởng thành hơn; (5) Hình 

                                 
1
 Cụ thể: (1) “Ngày 11-9-2017: Giáo tỉnh Sài Gòn, tổ chức tại Trụ sở Long 

Xuyên (TGP. Sài Gòn-TP. HCM); (2) “Ngày 15-9-2017: Giáo tỉnh Huế, tổ 

chức tại La Vang (TGP. Huế)”; và (3) “Ngày 19-9-2017: Giáo tỉnh Hà 

Nội, tổ chức tại TGM. Thái Bình (GP. Thái Bình)”. 
2
 X. UBGD, Chương trình Cuộc Họp Mặt 11-9-2017. 
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thành nhân sự  ho Ủy b n Giáo Dân (NK XIII) trự  thuộ  
H GMVN.3 

 Vâng, nói đến Ủy b n 
Giáo Dân với  á  hội đồng, 
hội đoàn, trong khuôn khổ 
bài viết này,  húng t  nhớ 
ng y đến những sinh hoạt 
đoàn hội  ủ  Phong trào 
Lòng Chú  Thƣơng Xót 
(LCTX). Trong đó,  ũng 

với những tên gọi tuy  ó khá  nh u – Cộng đoàn LCTX, Hiệp hội 
LCTX, Gi  đình LCTX… –  á  đoàn hội LCTX vẫn  ó những điểm 
 hung nhất đ nh:  ần trở nên bằng  hứng về  á h thứ  Thiên Chú  
yêu thƣơng, khí  ụ  ủ  lòng Chú  xót thƣơng, xo  d u những vết 
thƣơng với dầu  n ủi, băng bó với lòng thƣơng xót và  hữ  lành với 
tình liên đới…. 

Năm lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 14,16 

 To be instruments of mercy because it was we who first received 
mercy from God. (APV 14,16)  

 Jésus demande aussi de pardonner et de donner, d‟être 
instruments du pardon puisque nous l‟ vons déjà reçu de Dieu, 
d‟être généreux à l‟ég rd de tous en s  h nt que Dieu étend 
aussi sa bonté pour nous avec grande magnanimité. (APV 14,15-
17) 

  ể trở nên khí  ụ  ủ  lòn  t   n  x t vì chính chúng ta là 
những ngƣời đầu tiên đƣợ  nhận l n  t   n  x t  ủ  Thiên 
Chúa. (APV 14,16) 

2. APV 14,19 

 In mercy, we find proof of how God loves us. (APV 14,19)  

                                 
3
 X. Trần Văn Toản, thư ngỏ “Gặp gỡ linh mục phụ trách ủy ban giáo dân 

của giáo phận”, ngày 26-7-2017. 
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 Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont 
Dieu aime. (APV 14,19) 

 Trong l n  t   n  x t,  húng t  tìm thấy bằng  hứng về  á h 
thứ  Thiên Chú  yêu thƣơng  húng t . (APV 14,19)  

3. APV 14,24 

 The  ssist n e we  sk for is  lre dy the first step of God‟s mercy 
toward us. (APV 14,24)  

 L‟ ide que nous implorons est déjà le premier pas de la 
miséricorde de Dieu à notre égard. (APV 14,24) 

 Sự phù trợ  húng t   ầu xin đã là bƣớ  đầu tiên  ủ  lòng Chúa 
t   n  x t đối với  húng t . (APV 14,24)  

4. APV 15,4 

 During this Jubilee, the Church will be called even more to heal 
these wounds, to assuage them with the oil of consolation, to 
bind them with mercy and cure them with solidarity and vigilant 
care. (APV 15,4)  

 Au  ours de  e Jubilé, l‟Eglise ser  en ore d v nt ge  ppelée à 
soigner  es blessures, à les soul ger  ve  l‟huile de la 
consolation, à les panser avec la miséri-corde et à les soigner 
p r l  solid rité et l‟ ttention. (APV 15,4) 

 Trong suốt Năm Thánh này, Giáo hội đƣợ  mời gọi  àng nhiều 
hơn nhằm  hữ  lành những vết thƣơng này, xo  d u những vết 
thƣơng với dầu  n ủi, băng bó  húng với l n  t   n  x t và 
 hữ  lành  húng với tình liên đới và sự  hăm só   hu đáo. 
(APV 15,4)  

5. APV 15,10 

 It is my burning desire that, during this Jubilee, the Christian 
people may reflect on the corporal and spiri-tual works of mercy. 
(APV 15,10)  

 J‟ i un gr nd désir que le peuple  hrétien réflé hisse dur nt le 
Jubilé sur les œuvres de miséricorde cor-porelles et spirituelles. 
(APV 15,10) 
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 Ƣớ  muốn nồng nhiệt  ủ  tôi là trong Năm thánh này, dân Ki-tô 
giáo  ó thể suy tƣ trên mọi hành vi thể lý và thiêng liêng  ủ  
l n  t   n  x t. (APV 15,10)  

Để kết 

Trong tinh thần vâng phụ  và yêu mến Giáo hội, thí h ứng với 
những  h  dẫn và yêu  ầu  ủ  H GMVN, không  h  “quy  hế  hung 
về hội đồng mụ  vụ giáo xứ h y những  h  dẫn mụ  vụ về hội đồng 
mụ  vụ giáo xứ” là  ần thiết mà  ả quy  hế  hung về sinh hoạt  ủ  
 á  đoàn hội Công Giáo Tiến Hành – trong đó  ó những sinh hoạt 
“đã  ắm rễ sâu”  ủ  Phong trào LCTX –  ũng hết sứ   ần thiết. 
Giáo hội đã  ó những  h  dẫn tổng quát. Những quy  hế hãy là sự 
thí h ứng linh hoạt và  ần thiết  ủ   á  giáo hội đ   phƣơng.  

Theo đó, hội đồng hội đoàn nào  ũng  ần  hất liệu tình yêu-xót 
thƣơng (merciful love)  ủ  Chú : (1) “ ể trở nên khí  ụ  ủ  lòng 
thƣơng xót vì  hính  húng t  là những ngƣời đầu tiên đƣợ  nhận 
lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú ” (APV 14,16); (2) “Trong lòng 
thƣơng xót,  húng t  tìm thấy bằng  hứng về  á h thứ  Thiên Chú  
yêu thƣơng  húng t ” (APV 14,19); (3) “Sự phù trợ  húng t   ầu 
xin đã là bƣớ  đầu tiên  ủ  lòng Chúa thƣơng xót đối với  húng t ” 
(APV 14,24); (4) “Trong suốt Năm Thánh này, Giáo hội đƣợ  mời 
gọi  àng nhiều hơn nhằm  hữ  lành những vết thƣơng này, xo  d u 
những vết thƣơng với dầu  n ủi, băng bó  húng với lòng thƣơng 
xót và  hữ  lành  húng với tình liên đới và sự  hăm só   hu đáo” 
(APV 15,4); (5) “Ƣớ  muốn nồng nhiệt  ủ  tôi là trong Năm Thánh 
này, dân Ki-tô giáo  ó thể suy tƣ trên mọi hành vi thể lý và thiêng 
liêng  ủ  lòng thƣơng xót” (APV 15,10). 

11-9-2017 
GTHH 

 

   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. 

 

mailto:longthuongxotgp@yahoo.com
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 10/2017 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 (Chƣơng trình: 14h00: 
Tôn Sùng Trái Tim  ứ  Mẹ. 14g30: Sùng kính  Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót) 

   - Ngày 06/10/2017. Chủ Tế: LM.Giuse Nguyễn P át Tài, 
Chánh Xứ Tân Thông, GP Phú Cƣờng. 

- Ngày 13/10/2017. Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 
Chánh Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 
- Ngày 20/10/2017. Chủ Tế: LM Giuse P ạm Văn Trọn ,  ại 
 hủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 

   - Ngày 27/10/2017. Chủ Tế: LM LM F  Bảo Lộc, Giám họ  
TTMV Tgp Sài Gòn. 
CÁC GIÁO HẠT: 

- 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 04/10 (thứ Tƣ đầu tháng). Chủ 
tế: LM Giuse N uyễn Min  K ôi, Linh hƣớng C .LCTX hạt Chí 
Hòa. 
   - HẠT GIA ĐỊNH: N à t ờ Bìn  Lợi (430 Nơ Trang Long, P. 
13, Q. Bình Thạnh), lú  17g30, ngày 14/10. C ủ tế: LM 
Augustino P  n An  Tuấn, C án  xứ Gx Bìn  Lợi. 

- HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã 
Xuân Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 07/10 (Thứ bảy 
 T). Chủ Tế: LM P êrô N uyễn N ọc V ợn , Linh hƣớng 
C .LCTX hạt Hó  Môn. 
   - HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, 
P.14, Q.3, TP.HCM), lúc 17g, ngày 05/10 (Thứ Năm  T). Chủ Tế: 
LM F  N uyễn N ọc T u, Linh hƣớng C .LCTX hạt Tân   nh. 

- HẠT TÂN SƠN NHÌ: N à t ờ Tân H  n  (162 Tân Hƣơng, 
P. Tân Quý, Q. Tân Phú), lúc 15g00, ngày 03/10 (thứ B  đầu 
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tháng). Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ, Linh hƣớng C .LCTX 
hạt Tân Sơn Nhì. 

- HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ T ạc  Đà (384 Phạm Văn Chiêu, 
P.9, Q. Gò Vấp), lú  15h, ngày 05/10 (Thứ năm  T). Chủ Tế: LM. 
GB. N uyễn  uân Đức, chánh xứ Gx Thạ h  à, hạt Xóm Mới.       
   Trƣớ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn sùng Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 08/2017 

DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: 

HẠT  ÓM MỚI: 

   1. Lh. Giuse Trần Viết Thắng, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
   2. Lh. Giuse Trần Viết Tiến, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
   3. Lh. Antôn Nguyễn Văn Thánh, Giáo xứ L m Sơn. 

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

   1. C .LCTX Gx Nữ Vƣơng Hò  Bình, hạt Xóm Mới: 1.000.000đ 
   2. C .LCTX Gx An Nhơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ 
   3. C .LCTX Gx Thạ h  à, hạt Xóm Mới: 500.000đ 
   4. C .LCTX Gx Lạng Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP BÁC ÁI  

   1. Anh/ h  Hoàng Phƣợng, Gx Bến Cát, hạt Gò Vấp: 10.000.000đ 
   2. C .LCTX Gx L m Sơn, hạt Xóm Mới: 600.000đ 
   3. C . LCTX hạt Hó  Môn: 3.930.000đ 
   4. C .LCTX Gx Bùi Môn, hạt Hó  Môn: 01 thùng (Bút bi, bút mầu, 
sổ t y v.v..) 

ÂN NHÂN CỔ ĐỘNG VIỆC SÙNG KÍNH LÕNG CHÖA THƯƠNG 
XÓT: 

   1. M ri   ào Th  Kim Nhung, Gx Tân S  Châu, hạt Chí Hò : 1.000 
 huỗi Mân Côi. 
   2. M ri  Phạm Th  Thúy L n (BCH C .LCTX Tgp SG): 1 Tƣợng 
Chú  Thƣơng Xót (1,6 m). 
   3. C .LCTX Gx An Phú, hạt Tân   nh: 300  huỗi Mân Côi (10 hạt) 
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DANH SÁCH XỨ ĐOÀN & CÁ NHÂN HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 
HUYỆN MƯỜNG LA (thiệt hại do lũ quyét rạng sáng 3/8/2017): 

HẠT THỦ ĐỨC Số tiền (Vnđ) 

1. C LCTX Gx Châu Bình 9.700.000 

2. C LCTX Gx Xuân Hiệp 5.000.000 

3. C LCTX Gx Từ  ứ  3.000.000 

4. C LCTX Gx Thánh Nguyễn Duy Kh ng 3.000.000 

5. C LCTX Gx Thủ  ứ  2.500.000 

6. C LCTX Gx T m Hà 2.000.000 

HẠT  ÓM MỚI  

1. C LCTX Gx Nữ Vƣơng Hò  Bình 4.700.000 

2. C LCTX Gx Hợp An 4.110.000 

3. C LCTX Gx Thạ h  à 4.100.000 

4. C LCTX Gx Bắ  Dũng 2.500.000 

5. C LCTX Gx An Nhơn 2.000.000 

6. C LCTX Gx Tử  ình 1.700.000 

7. C LCTX Gx  ứ  Mẹ HCG 1.000.000 

8. C LCTX Gx Hà Nội 1.000.000 

9. C LCTX Gx Thái Bình 1.000.000 

10.C LCTX Gx Lạng Sơn   600.000 

11.C LCTX Gx Tân Hƣng   500.000 

HẠT GIA ĐỊNH  

1. Ch  M ri  Tr nh Th   ào (thành viên BCH                             
C LCTX hạt Gi    nh) 

3.000.000 

2. C LCTX Gx Hàng S nh 3.000.000 

3. C LCTX Gx Bình Hò  2.850.000 

4. C LCTX Gx Bình Lợi 2.000.000 

5. A/  M rtinô Nguyễn Thế Duyên (C LCTX Gx 
Hàng Sanh) 

  500.000 

HẠT GÕ VẤP  

1. C LCTX Gx Bến Cát 2.500.000 

2. C LCTX Gx Thánh Giuse 2.000.000 

3. C LCTX Gx Mân Côi 2.000.000 

4. Ch  M rt  Nguyễn Th  Kim Chung  
    (BCH C LCTX Tgp SG)              

1.000.000 

5. C LCTX Gx Gò Vấp 1.000.000 
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6. Ch  M ri  Trinh, Gx Thánh Giuse   200.000 

HẠT PHÖ NHUẬN  

1. C LCTX Gx Thánh    Minh (B  Chuông) 5.000.000 

2. C LCTX Gx Tân Hò  2.000.000 

HẠT BÌNH AN  

1. C LCTX Gx Bình Hƣng 2.600.000 

2. C LCTX Gx Bình An 2.000.000 

HẠT CHÍ HÕA  

1. C LCTX Gx An Lạ  3.000.000 

HẠT TÂN ĐỊNH  

1. BCH C LCTX hạt Tân   nh 2.000.000 

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

TIN CỘNG ĐOÀN  

TÂN BAN ĐIỀU HÀNH CĐ.LCT  HẠT LONG HƯƠNG VÀ HẠT 
XUYÊN MỘC, THUỘC GP BÀ RỊA  

D nh sá h Tân B H C LCTX hạt Long Hƣơng (NK 2017 – 2021): 

CHA ĐẶC TRÁCH: MATHÊU TRẦN BẢO LONG  

1) Trƣởng B n  iều hành: Anh Gioan.B Ngô Huy Chƣơng  

2) Phó B n  iều hành (Nội vụ): Anh Gi  ôbê Tạ Ngọ  Dũng  

3) Phó B n điều hành (Ngoại vụ): Ch  M ri  Nguyễn Th  Lý  

4) Thƣ ký kiêm Thủ quỹ: Ch  M ri  Nguyễn Th  Th nh M i  

Danh sá h Tân B H C LCTX hạt Xuyên Mộ  (NK 2017 – 2021): 

CHA ĐẶC TRÁCH: VINH SƠN TRẦN ĐÌNH HÕA 

1) Trƣởng B n  iều hành: Anh Phaolô Trần Văn Sáng  

2) Phó B n  iều hành: Anh Stêphanô Phùng Văn Thƣợng  

3) Thƣ ký: Ch  Têrês  Bùi Th  Thu  

4) Thủ quỹ: Ch  M ri  Hoàng Th  Tƣơi  
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CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT LIÊN GIÁO PHẬN 
HÂN HOAN CHÖC MỪNG 

 
TÂN BAN ĐIỀU HÀNH 

 
CĐ LCT  HẠT LONG HƯƠNG, GP BÀ RỊA 
CĐ LCT  HẠT  UYÊN MỘC, GP BÀ RỊA 

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

đỡ các  n  c ị trên con đ ờn  p ục vụ Giáo  ội. 

 

TÂN BCH CĐLCT  G  NHÂN HÕA & G  THÁNH MARTINO - 
HẠT TÂN SƠN NHÌ TUYÊN HỨA 

D nh sá h Tân BCH C LCTX Gx Nhân Hòa (NK 2017 – 2020): 

CHA LINH HƯỚNG: GIUSE PHẠM VĂN NHÂN 

1) Trƣởng B n Chấp hành: Ch  M ri  Vũ Kim Phƣợng. 

2) Phó B n Chấp hành: Ch  Têrês  Võ Th  Chƣ . 

3) Thƣ ký: Ch  M ri  Hoàng Th  Khen. 

4) Thủ quỹ: Ch  M ri  Nguyễn Th  Kim Chung. 

D nh sá h Tân BCH C LCTX Gx Thánh Martinô (NK 2017 – 2020): 

CHA LINH HƯỚNG: GIUSE PHẠM HOÀNG LƯƠNG 

1) Trƣởng B n Chấp hành: Ch  M ri  Phạm Th  Tâm. 

2) Phó B n Chấp hành: Anh Gio n.B Trần Th nh Ngh . 

3) Thƣ ký: Ch  M ri  Trần Th  Thơm. 

4) Thủ quỹ: Ch  M ri  Vũ Th  Thu L n. 

 
CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÕN 

HÂN HOAN CHÖC MỪNG 
 

TÂN BAN CHẤP HÀNH 
 

CĐ LCT  G  NHÂN HÕA, HẠT TÂN SƠN NHÌ 
CĐ LCT  G  THÁNH MARTINÔ, HẠT TÂN SƠN NHÌ 

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

đỡ các  n  c ị trên con đ ờn  p ục vụ Giáo  ội. 
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DIỄN ĐÀN 

 
Fx Đỗ Côn  Min   

LTS: Vừ  qu , tại T   Giám Mục Giáo p ận  uân Lộc, một 
cuộc Hội t ảo do Ủy B n Lo n báo Tin Mừn , Trực t uộc 
HĐGM VN (UBLBTM) tổ c ức từ n ày 7 đến 9 t án  8 năm 
2017, qui tụ 250 t  m dự viên, tron  đ  c  k oản  50 Linh 
Mục, 30 tu sĩ và trên 160  iáo dân đến từ 24  iáo p ận. Đức 
Giám Mục Anp on  NGUYỄN HỮU LONG, c ủ tịc  UBLBTM 
đã c ủ trì  ội n  ị. N ài đã c  một bài t uyết trìn  đề dẫn, 
c ỉ đạo.  in tríc   iới t iệu n ữn  nét c  bản c ín  yếu để 
mọi t àn  viên củ  Cộn  đoàn L n  C    T   n    t cùn  
t  m k ảo. 

I- Về t uật n ữ: Ủy b n đề ngh  từ n y dùng 
thuật ngữ: ”PHÖC ÂM HÓA“ th y  ho  á  thuật 
ngữ “Truyền giáo” h y “Lo n báo Tin Mừng” nhƣ 
vẫn quen dùng trƣớ  đây. Phúc Âm hóa là làm 
 ho Phú  âm  ủ  Chú  Giêsu thấm nhập suy nghĩ, 
 hi phối hành động và  uộ  sống  ủ  toàn thể 
Giáo hội và  ủ  mỗi Kytô hữu; Phú  Âm đó  ũng 
ảnh hƣởng tốt đẹp đến xã hội và thế giới. Từ 
“Phú  Âm hó “ gợi lên ý tƣởng muối ƣớp mặn đời, 

men làm dậy thúng bột, ánh sáng  hiếu tỏa ra chung quanh...   

II- Phúc Âm Hóa là quyền và trác  n iệm củ  mọi Kytô 
 ữu,  ũng là bổn phận  hung  ủ  mọi tín hữu dự  trên việ  họ 
lãnh nhận Bí tí h Rử  tội và Thêm sứ . Bổn phận này không  h  
dành riêng  ho  á  nhà Thừ  s i, h y Linh mụ , Tu sĩ, mặ  dù đây 
là nhóm ngƣời  ó tầm qu n trọng đặ  biệt trong  ông  uộc Phúc 
Âm hóa. 

Sứ mạng Phú  Âm hó  gồm 3 đối tƣợng: 

1/- Những ngƣời  hƣ  biết Chú  Giêsu và Tin Mừng  ủ  Ngài = 
Ngƣời ngoài đạo. 

2/- Những ngƣời giữ đạo tốt = những tín hữu đạo đứ , họ  ần 
đƣợ  Phú  Âm hó  qu  việ   hăm só  mụ  vụ  á  mặt, hầu đứ  tin 
 ủ  họ sâu x  và sống động hơn. 
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 3/- Những ngƣời hoặ  mất đứ  tin, không  òn gắn bó với Giáo 
hội = ngƣời nguội lạnh, lơ là. Những ngƣời này  ần đƣợ  Tân Phú  
Âm hóa hay Tái Phúc Âm hóa. 

III- Các  ội đoàn và P on  trào Côn  Giáo Tiến Hàn  
(CGTH) tại Việt N m  iện nay: 

 Hiện  ó 24 hội đoàn CGTH và 15 tổ  hứ  theo giới. Tất  ả  á  
hội đoàn CGTH dù  huyên biệt h y không đều phải qui về mụ  đí h 
Phú  Âm hó , góp phần đem Tin Mừng  ứ  Kitô đến với mọi ngƣời, 
phát triển đời sống vật  hất và tinh thần  ủ  ngƣời dân trong xã 
hội. 

CỘNG  OÀN LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT là đoàn thể thứ 23 trong 
bản d nh sá h. Ngoài r , trong số  á  tổ  hứ  thì Phong trào Lòng 
Chú  Thƣơng xót theo thứ tự là thứ 3 trong tổng số 15 tổ  hứ . 

IV- N ận địn  về các  ội đoàn và P on  trào Côn  Giáo 
Tiến Hàn  (CGTH) tại Việt N m  iện nay: 

Chúng t   ần nghiên  ứu, tr o đổi kỹ phần này (nhất là phần tiêu 
 ự ), để rút r  những bài họ  tốt hầu thự  thi sứ mạng  ủ  Cộng 
đoàn LCTX tại  á  giáo hạt, giáo xứ, khu vự , đ   bàn  ủ  mình 
(LTS)  

 / Tí h  ự : 

- Cá  hội đoàn CGTH tại Việt N m đƣợ  mọi ngƣời đón nhận, đáp 
ứng nhu  ầu đạo đứ   ủ  giáo dân Việt N m, đƣợ  tổ  hứ   ó hệ 
thống từ  ấp giáo họ, giáo xứ đến giáo phận. Niên Giám 2016  ho 
biết số hội viên  á  hội đoàn CGTH trong  ả nƣớ  lên đến trên 
500.000 ngƣời. Nhiều ngƣời th m gi  h i b  hội đoàn một lú . 

- Sinh hoạt  ủ   á  hội đoàn đều đặn, từ việ  hội họp đến việ  
đạo đứ ,  ông bằng xã hội, bá  ái từ thiện, giáo dụ , văn hó ... Có 
những hội đoàn sinh hoạt  hặt  hẽ với mứ  độ hàng tuần. 

- Cá  hội đoàn CGTH  ó v i trò đáng kể là bảo tồn và  hấn hƣng 
tinh thần đạo đứ . Niên Giám năm 2016 ghi nhận nhƣ s u: 
“…Trong khi mứ  sống vật  hất tăng   o, thì đạo đứ  tinh thần  ủ  
một bộ phận ngƣời dân Việt N m đ ng  ó nguy  ơ b  sút giảm do 
sự  uốn hút  ủ   uộ  sống dễ dãi, hƣởng thụ qu   á  phim ảnh 
xấu, sá h báo đồi trụy, do tiến trình toàn  ầu hó  về kinh tế và về 
 ả văn hó … Tình trạng s  sút này biểu lộ qu   á  tệ nạn xã hội 
nhƣ nghiện ngập, trộm  ắp, mãi dâm, tội phạm hình sự, các án ly 
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hôn, số ngƣời phá th i mỗi năm một tăng   o… Sự góp mặt  ủ  
 á  phong trào CGTH thuần tuý đạo đứ  quả thật là một nhu  ầu 
 ần thiết để giúp  ho xã hội Việt N m ổn đ nh và phát huy những 
nội lự  quý giá  ủ  từng  on ngƣời”. 

- Một số hội đoàn tí h  ự  với hoạt động Phú  Âm hó , đem đƣợ  
nhiều ngƣời đến với Chú . Nhờ nhiệt huyết tông đồ,  á  hội đoàn 
này gặp gỡ, đối thoại và dẫn dắt nhiều ngƣời đến với Chú  và Giáo 
hội, kể  ả những ngƣời nguội lạnh, dửng dƣng với đứ  tin n y trở 
lại sống đạo. 

   b/ Tiêu  ự : 

- Xem r   á  hội viên CGTH tại Việt N m dừng lại ở những việ  
đạo đứ  nhƣ kinh nguyện, dự lễ…, nhằm thánh hó  bản thân, giữ 
đạo sốt sắng, để s u khi  hết đƣợ  hƣởng tôn nh n Chú , mà quên 
rằng phải th m gi  vào sứ mạng Phú  Âm hó .  

- Cá  hội đoàn CGTH  òn nặng hình thứ  bên ngoài nhƣ đoàn 
ngũ hó   ho đông đảo, đồng phụ  lộng lẫy (màu  ờ sắ  áo), rƣớ  
xá h long trọng, tiệ  tùng linh đình, hoành tráng... Có khi  ạnh 
tr nh ảnh hƣởng,  ông kí h, bình phẩm làm mất đứ  bá  ái trong 
giáo xứ. 

- Việ  huấn luyện, đào tạo  á  hội viên CGTH về ý thứ  sứ mạng 
Phú  Âm hó   òn sơ sài, nếu không muốn nói là không  ó. Có 
ngƣời gi  nhập hội mà  hẳng hiểu rõ linh đạo, đƣờng hƣớng hoạt 
động  ủ  hội…,  ho nên kết quả  ủ  việ  Phú  Âm hó  rất ít, không 
đáng kể! Niên Giám 2016  ho biết nhƣ s u: “Với số lƣợng đoàn 
viên lên đến hơn 500.000 ngƣời, đáng lý  á  tổ  hứ  này phải là 
những nguyên tố tí h  ự  trong  ông  uộ  Phú  Âm hó  ở Việt 
N m. Tuy nhiên trong  ả trăm năm qu , tỷ lệ ngƣời Công giáo Việt 
N m không phát triển đƣợ  1% dân số, điều này  hứng tỏ  á  
đoàn viên CGTH  hƣ  tí h  ự  đóng góp  ho  ông  uộ  truyền giáo. 
Phần trá h nhiệm này thuộ  về những v  lãnh đạo  ủ   á  tổ  hứ  
và hội đoàn, nhƣng trên hết vẫn là  ủ  Hội đồng Giám mụ  và  á  
Ủy b n trự  thuộ , trƣớ  khi nói đến trá h nhiệm  ủ  từng tín hữu 
giáo dân hoặ  những khó khăn do hoàn  ảnh đất nƣớ  gây nên”... 
Chúng t   ảm phụ   á  Giáo hội Hàn Quố , Ấn  ộ,  ài Lo n, Nhật 
Bản… đã nỗ lự  nhiều trong việ  huấn luyện tông đồ  ho giáo dân. 
GH tại Việt N m phải  huyển mình trong việ  huấn luyện giáo dân 



L n  C    T   n    t – 10/2017 

                                             26                                                                                                                                                  

mới mong  ó kết quả trong sứ vụ Phú  Âm hó  (bảo thợ đi gặt lú  
mà lại không  ho họ  ái liềm hoặ   ho họ  ái liềm  ùn thì làm s o 
gặt đƣợc!).  

- Từ  hỗ ý thứ  không đủ,  hẳng trá h  á  hội đoàn CGTH dễ lấy 
những việ  phụ làm  hính yếu.  iểm lại những hoạt động  ủ   á  
hội đoàn CGTH giáo phận, giáo hạt…, t  thấy ít  ó kế hoạ h, đƣờng 
hƣớng rõ ràng hƣớng đến việ  PÂH. Một nhận đ nh: “Bƣớ  s ng 
gi i đoạn Tân Phú  Âm hoá kể từ năm 2015 này,  húng t  hy vọng 
 á  ngƣời  ó trá h nhiệm  ủ  CGTH biết liên kết và  ộng tá  với 
nh u  á h  hặt  hẽ hơn, biết đƣ  vào trong  hƣơng trình huấn 
luyện đoàn viên  á  bài họ  sống động thự  tế để thăng tiến  on 
ngƣời và  ộng đồng hơn là  á  sinh hoạt m ng tính vui  hơi, trình 
diễn hoặ  thuần túy  h  là những bài kinh ở nhà thờ, biết tổ  hứ  
những hoạt động  ụ thể để đem Phú  Âm đến  ho những ngƣời 
nghèo khổ, khuyết tật, mồ  ôi, bệnh hoạn h y b  gạt r  ngoài lề xã 
hội nhƣ  GH Ph nxi ô mời gọi trong tông huấn „Niềm vui  ủ  Tin 
Mừng‟”. 

- Trong khi thế giới và xã hội ngày n y  hú trọng đến việ  liên 
kết, hoạt động tập thể (liên do nh, tập đoàn) thì tại Việt N m,  á  
hội đoàn CGTH vẫn hoạt động riêng lẻ,  á thể, mạnh  i nấy làm, 
không kết hợp với nh u. Mỗi hội đoàn CGTH  ó  ơ  ấu tổ  hứ  
riêng, hoạt động riêng, không ngồi bàn bạ , tr o đổi, khó hoặ  
không  ó những hoạt động  hung. Chúng t  xem một nhận xét: 
“Mỗi tổ  hứ  và hội đoàn Công giáo thự  thụ không b o giờ m ng 
hình thứ  tr nh  hấp với  á  đoàn thể khá  trong lòng Giáo hội 
hoặ  với  á  tổ  hứ  xã hội khá . Trái lại,  á  th m dự viên h y hội 
viên, đoàn viên, với tƣ  á h là Kitô hữu, nhờ ân sủng  ủ  Chú  và 
sự  ố gắng  ủ  bản thân, sẽ sống hết mình để trở thành men, 
thành muối, góp phần vào sự phát triển  ủ  xã hội và thế giới”. 

- Cá  hội đoàn CGTH hoạt động mạnh h y yếu, kết quả nhiều h y 
ít, phần lớn tùy thuộ  vào  á  v  lãnh đạo trong GH,  ụ thể là giám 
mụ  h y linh mụ . Nếu linh mụ  quản xứ nhiệt tình  hăm só , khí h 
lệ, nâng đỡ, đồng hành với  á  hội đoàn, thì họ sẽ đem về nhiều 
kết quả tốt; ngƣợ  lại nếu linh mụ  quản xứ hờ hững, bỏ mặ , 
thậm  hí á   ảm, không tạo điều kiện  ho họ hoạt động thì sẽ 
không  ó nhiều kết quả tốt trong sứ vụ tông đồ.        (Còn tiếp 1 kỳ) 

(Biên tập theo tài liệu hội thảo) 
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Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

"Kín  mừn  M ri  đầy  n p  c" 

Đ  là câu đầu tiên tron  Kin  Kín  Mừn  c  n  t  vẫn 
t  ờn  xuyên đọc, n ất là tron  t án  M ời. N  n  n uồn 
 ốc củ  lời Kin  này p át xuất từ miện  sứ t ần G briel k i 
c ào kín  Đức M ri  l c truyền tin (Lc1, 28). Đức M ri  là 
Đấn  đầy  n p  c n   lời sứ t ần n i, vì c  T iên C    ở 
cùn . P  c củ  Mẹ t ật c o vời k ôn sán , lời bà Ê-li-sa-bet 
xác n ận: "Em t ật c  p  c   n mọi n  ời nữ, vì Đấn  em 
c u m n  t ật diễm p  c". Ai c  T iên C    ở cùn , n  ời 
ấy đ ợc đầy  n p  c. Đức M ri  là n  ời diễm p  c k ôn  
c ỉ Mẹ c  T iên C    ở cùn , mà Mẹ c n c u m n  T iên 
C    n  y tron  l n  mìn  nữ . 

Những lời  ủ  sứ thần G briel 
và  ủ  bà Ê-li-sa-bet trên đây đã 
đƣợ  Giáo hội dùng để  hú  tụng 
ngợi khen  ứ  M ri , Mẹ Thiên 
Chú  và là Mẹ  húng t .  ồng 
thời Giáo hội thêm vào đó lời  ầu 
khẩn Mẹ thƣơng nâng đỡ phù trì "Thánh M ri   ứ Mẹ Chú  Trời... 
và trong giờ lâm tử". 

Phụng vụ mừng lễ Mẹ Mân Côi, dự  trên tr ng Tin Mừng (L  1, 
26-38) lại dìu t  về với " ứ  M ri  đầy ơn phú ". Mẹ  ó phú  trƣớ  
hết là vì Mẹ  ó Thiên Chú  ở  ùng, và Con lòng Mẹ gồm phú  lạ. 
Thế nên Giáo hội không ngớt lời lặp đi lặp lại d nh xƣng hạnh phú  
này: "Kính mừng M ri  đầy ơn phú " để tôn vinh Mẹ M ri .  ứ  
M ri  là ngƣời hạnh phú  vì Mẹ đã đón nhận hồng phú , đƣợ  
tuyển  họn để  ƣu m ng, sinh hạ, nuôi dƣỡng và làm Mẹ  ấng Cứu 
Thế, là Mẹ Thiên Chú . Nếu yêu và đƣợ  yêu là những điều hạnh 
phú  nhất trong đời, thì  ứ  M ri   ũng rất hạnh phú  khi đƣợ  
Thiên Chú  yêu thƣơng tuyển  họn và  hính Mẹ  ũng biết dành 
trọn vẹn tình yêu thƣơng  ủ  mình  ho Thiên Chú . 
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Mẹ đƣợ  đầy ơn phú , Mẹ  ũng muốn  ho  on  ái mình hạnh 
phú , vì mẹ nào mẹ  hẳng thƣơng  on. Nên khi  on  ái lầm đƣờng 
lạ  lối, s  lầy trong tội, Mẹ đã mở rộng vòng t y, dẫn lối  h  đƣờng 
 ho  on ngƣời đạt tới hạnh phú  với lời nhắn nhủ: "Hãy ăn năn đền 
tội, hãy năng lần hạt Mân Côi". Làm theo lời dặn dò  ủ  Mẹ, Hội 
Thánh đã thoát nhiều  ơn giông tố hiểm nguy xá  hồn, phá t n 
đƣợ  b o bè rối, m ng lại bình  n trong tâm hồn. 

Ơn p  c bởi đọc Kin  Kín  Mừn  

Chính Mẹ đã dạy  hân-phƣớ  Al nô: "Bất- ứ  i trung thành đọ  
Kinh Mân Côi và suy ngắm những Mầu Nhiệm sẽ đƣợ  ân thƣởng. 
Mẹ sẽ xin  ho họ đƣợ  th  mọi hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ họ 
 hết". 

Thánh Bên đô nói: "Kinh Kính Mừng làm  ho Qu  Dữ trốn  hạy, 
Hỏ  Ngụ  run sợ". 

Còn thánh Bônaventura nói: "Mẹ M ri   hú  phú   ho những  i 
đọ  Kinh Kính Mừng". 

Theo thánh Montfort: "Những ngƣời rối đạo, những ngƣời vô tín 
ngƣỡng, những ngƣời kiêu  ăng  hê ghét h y khinh th  Kinh Kính 
Mừng, là những ngƣời  ó dấu b  trầm luân Hỏ -Ngụ . Không có gì 
 ó hiệu-lự  đƣợ  lên Nƣớ  Thiên Chú  bằng đọ  Kinh Mân Côi". 

Thánh Anphongsô: "Nhờ Kinh Mân Côi, biết b o tội nhân bỏ 
đƣờng tội lỗi, b o linh hồn đã tiến   o trên đƣờng trọn lành. Biết 
b o ngƣời đƣợ  ơn  hết lành và hƣởng phú  Thiên đàng". 

Kinh Mân  ôi là kinh  hính Ðứ  Trinh Nữ đã khuyến khí h khi 
hiện r  với Cô Bern rdette ở Lộ đứ  (1858)  ũng nhƣ trong  á  lần 
hiện r  với b  em mụ  đồng Lu i , Ph nxi ô và Gi xint  6 lần từ 13 
tháng 5 tới 13 tháng 10 năm 1917. Cả 6 lần  ứ -Mẹ đều thú -dụ : 
"Các con hãy tiếp tụ  đọ  Kinh Mân Côi hằng ngày". Và nhất là: 
"Cá   on hãy đọ  kinh Mân  ôi để  ầu nguyện  ho hò  bình".  

Lời kin  cầu c o     bìn  

Chúng t  đ ng sống trong một tình hình quố  tế đầy những 
 ăng thẳng,  àng ngày  àng gi  tăng, khiến ngày mùng 07 tháng 9 
năm 2013,  ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô phải mời gọi  ả Hội Thánh ăn 
 h y  ầu nguyện  ho hò  bình tại Syri  và những nơi bạo lự  đ ng 
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hoành hành. Lời  ầu  ủ  Hội Thánh đã đƣợ  nhận lời,  hiến tr nh 
đe dọ  D m  us đ ng qu  đi, nhƣng tại Trung  ông, Ai Cập, Triều 
Tiên và  ả Thánh     xem r  Hò  Binh vẫn vắng bóng. Năm 2014, 
và những năm tiếp theo  ứ  Thánh Ch  đã kêu gọi thế giới nhiều 
lần  ầu nguyện  ho Irắ , không những kêu gọi  ầu nguyện  ho hò  
bình tại Isr el và P lestin mà  òn tổ  hứ   ầu nguyện với nguyên 
thủ quố  gi   ả h i nƣớ . Trƣớ  tình thế hiện n y,  h  biết  hạy đến 
với Thiên Chú , để khẩn xin hò  bình  ho thế giới. Và việ  làm 
trong tháng này là hãy lần hạt Mân Côi, nhƣ Giáo hội vẫn thƣờng 
làm trong  á   ơn túng  ự . Vì  h   ó lời  ầu nguyện mới vƣợt qu  
đƣợ   á  biên giới  á  quố  gi  và  á  ngăn  á h  ủ  thù ghét  ũng 
nhƣ không hiểu nh u, mới đem lại bình  n  ho nhân loại. Chúng t  
hƣớng về Ðứ  M ri , Nữ vƣơng hò  bình, và khẳng đ nh rằng, nơi 
nào thiếu hò  bình, nơi nào  on ngƣời tỏ r  bất lự  h y không 
muốn dẹp đi mầm mống thù ghét và  hết  hó , thì việ  trợ giúp 
phải đến từ Trời   o. Chính Ðứ  M ri , Nữ vƣơng hò  bình, Ðấng 
đem  húng t  trở lại với Chú  Ch . 

Trƣớ  những thế lự  mạnh hơn,  húng t  thƣờng  ảm thấy bất 
lự . Khi nghĩ đến sứ  mạnh  ủ  những thế lự  trên trái đất này 
đ nh đoạt số phận  ủ  nhân loại,  húng t   ảm thấy b  giới hạn và 
bất lự ,  húng t   h  biết tin tƣởng vào lời  ầu nguyện mà thôi, 
 húng t  tin  ậy vào một sứ  mạnh lớn hơn, là Thiên Chú . Ðứ  
M ri , nhƣ gƣơng mẫu  ủ  sự phó thá  hoàn toàn  ho thánh ý 
Chú . Và với tình mẫu tử, Mẹ sẽ dẫn đƣ   húng t  đến với Chú  
Kitô, theo dõi  húng t  trên đƣờng đến với Chú  Ch , Ðấng  ó thể 
 ải hó  và làm  ho  á  tâm hồn  on ngƣời tùng phụ  thánh ý  ủ  
Ngƣời.  

Vậy kinh Mân Côi  àng  ó lý do hơn nữ  để xú  tiến hò  bình, 
một hoà bình  ho tới n y vẫn  hƣ  trở lại. Với lời Mẹ M ri  dạy và 
kinh nghiệm  ủ   á  thánh về ơn phú  bởi đọ  Kinh Kính Mừng, 
 húng t  hãy sốt sáng đọ  kinh Mân Côi, để  ầu nguyện  ho bản 
thân,  ho gi  đình,  ho Giáo hội,  ho quê hƣơng và  ho toàn thế 
giới. 

Nữ Vƣơng truyền phép Rất Thánh Mân Côi,  ầu  ho  húng  on.  

Nữ Vƣơng bình  n,  ầu  ho  húng  on. Amen. 
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Gioan Long Vân, gx Nhân Hòa 

 

Mỗi sán  sớm t ức dậy, tôi đọc kin  lần c uỗi Mân Côi và 
cầu n uyện t eo một  oặc vài ý c ỉ nào đ . Tôi xem đây 
n   là  iờ kin  n ật tụn  buổi sán  tron  n ày củ  bản 
t ân mìn . Sán   ôm đ , tôi siên  năn    n, lần   i c uỗi 
c  ý cầu n uyện c o một bện  n ân đ n  điều trị ở bện  
viện. S u  iờ kin , tôi n ắn c o bện  n ân: “Sán  sớm t ức 
dậy đọc kin  lần  ạt cầu n uyện c o em đ ợc bớt bện ”. 
Tức k ắc tôi n ận đ ợc tin trả lời: “Cám  n  n , em  ết đ u 
rồi!”. Tôi cảm n  iệm c ín  n ữn  lời kin  Mân Côi tôi đọc 
đã đán  độn  Trái Tim  Đức Mẹ cực mầu cực n iệm và Mẹ 
đã dủ l n  t   n  k ứn  n ậm lời cầu xin củ  tôi. Tôi 
k ôn  n  ĩ rằn  đây là một sự n ẫu n iên trùn   ợp mà 
xác tín c  sự c n dự bầu cử củ  Mẹ M ri  qu  kin  n uyện 
Mân Côi tôi dâng lên Thiên Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017, đánh dấu một sự kiện trọng đại đối với toàn thể giáo 
hội Công giáo toàn  ầu: kỷ niệm 100 năm  ứ  Mẹ hiện r  ở ngôi 
làng F tim  nƣớ  Bồ  ào Nh . Mẹ đã hiện r  sáu lần hàng tháng 
vào ngày 13 từ tháng Năm đến tháng Mƣời năm 1917, trên  ây sồi 
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ngọn đồi Cov  d  Iri  với b  trẻ  hăn  ừu là Lu i  lú  đó 10 tuổi; 
Francisco, 9 tuổi và J  int ,7 tuổi. Lần nào hiện r  Mẹ  ũng khuyên 
bảo  á  em  ầu nguyện bằng  huỗi Mân Côi. Trong bối  ảnh thế 
giới lú  đó đ ng lâm vào  hiến tr nh tràn l n, trong lần đầu tiên 
hiện r  vào ngày Chú  Nhật 13 tháng Năm, lần thứ b  vào ngày 
thứ Sáu 13 tháng Bảy và lần thứ năm vào ngày thứ Năm 13 tháng 
Chín,  ứ  Mẹ đã dạy bảo b  em hãy đọ  kinh Mân Côi hằng ngày 
để xin ơn hò  bình  ho thế giới và  hấm dứt  hiến tr nh. Thế  hiến 
thứ nhất diễn r  tàn khố  từ năm 1914 đã kết thú  vào năm 1918 
hẳn là  ó bàn t y   n thiệp  ủ  Mẹ M ri . Lần hiện r  thứ sáu  ũng 
là lần  uối  ùng vào ngày thứ Bảy 13 tháng Mƣời năm 1917,  ứ  
Mẹ phán bảo: “T  là Nữ Vƣơng Mân Côi. Cá   on hãy tiếp tụ  lần 
 huỗi Mân Côi. Cá  kẻ  ó tội  ần phải tự  ải hó  và ăn năn sám hối. 
Chú  b  xú  phạm quá nhiều rồi. Chớ  hi ngƣời t  đừng làm mất 
lòng Chú  nữ ”.  

H i  nh em ruột Fr n is o và J  int  M rto đƣợ  Chú  gọi đi 
sớm. Fr n is o qu  đời ngày 4/4/1919 lú  11 tuổi và J  int  qu  
đời ngày 20/2/1920 mới 10 tuổi. Vào ngày 13 tháng Năm vừ  qua, 
 ứ  giáo hoàng Ph nxi ô đã tuyên phong h i ngƣời lên hàng hiển 
thánh trong  huyến tông du  ủ  ngài đến F tim  th m dự lễ kỷ 
niệm 100 năm  ứ  Mẹ hiện r  nơi đây. Riêng Lu i  dos S ntos 
sống rất thọ. Ch  từ trần vào ngày 13 tháng H i năm 2005, hƣởng 
thọ 97 tuổi. Lu i  sống thọ là theo thánh ý Chú . Trong lần hiện r  
lần thứ h i vào ngày thứ Tƣ 13 tháng Sáu năm 1917,  ứ  Mẹ nói 
với Lu i : “Chú  muốn  ho  on ở lại trần gi n lâu hơn để làm  ho 

ngƣời t  biết T  và yêu mến T . 
Mẹ mong muốn  á   on  ầu 
nguyện bằng kinh Mân Côi hằng 
ngày”.  

Lu i  sống đời tận hiến tại dòng 
kín Cát Minh ở giáo phận 
Coimbr , Bồ  ào Nh . Nữ tu đã 
 ó lần viết một bứ  thƣ gởi  á  

Cộng  oàn Thánh Mẫu biểu lộ tầm qu n trọng, quyền lự  và sứ  
hữu hiệu  ủ  việ  lần hạt Mân Côi. Bứ  thƣ  ó  á  đoạn: “Tôi 
k uyến k íc   n  c ị em đọc lại và suy  ẫm sứ điệp Đức Mẹ 
M ri   ởi đến c  n  t , tron  đ  Đức Mẹ n ấn mạn  quyền 
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lực và sức  ữu  iệu củ  kin  Mân Côi... Mỗi k i bàn t y  n  
c ị em mân mê tràn  c uỗi Mân Côi và bắt đầu đọc kin  t ì 
tức k ắc các T án  T iên T ần và các T án  N m Nữ cũn  
    n ịp với các  n  c ị em tron  lời kin . T êm vào đ , 
cũn  c  các Đẳn  Lin  Hồn n i luyện n ục kết  ợp lời 
n uyện xin t   t iết củ   ọ với lời k ẩn cầu củ   n  c ị 
em…  in  n  c ị em  ãy lần  ạt Mân Côi riên   oặc với 
cộn  đoàn. Lần  ạt tron   i  đìn , tron  n à t ờ   y l c đi 
lại trên đ ờn  p ố. An  c ị em  ãy lần  ạt Mân Côi với tâm 
tìn  đ n s  n   b ớc t eo từn  b ớc đi củ  Đức Mẹ M ri  
và củ  Đức C    Giêsu-Con Dấu Ái củ  Đức Mẹ. An  c ị em 
 ãy lần  ạt với trọn Đức Tin để cầu c o các trẻ em sắp r  
đời, c o n  ời đ u k ổ, c o n  ời  ấp  ối đ ợc  n c ết 
làn … Đã c  k ôn  biết b o n iêu lần c ỉ một tràn   ạt 
Mân Côi t ôi đủ để làm n uôi c n t ịn  nộ củ  T iên C   , 
k iến N ài tuôn đổ l n  từ bi t   n  x t trên t ế  iới và 
cứu đ ợc n iều lin   ồn k ỏi    mất, k ôn  bị trầm luân 
đời đời tron  lử   ỏ  n ục. C ín  với tràn  c uỗi Mân Côi 
và việc sốt sắn  đọc kin  Mân Côi mà c  n  t  sớm đ ợc 
trôn  t ấy n ày Trái Tim Vô N iễm Đức Mẹ M ri  c iến 
t ắn  trên t ế  iới”.  

Truyện kể b  trẻ  Lu i , Fr n is o và 
J  int   ó thói quen s u khi thả đàn  ừu 
đi ăn thƣờng quỳ xuống trên một bãi đất 
trống đọ  kinh lần hạt Mân Côi  hung với 
nh u. Và  hính vào một buổi trƣ  mù  hạ 
ngày 13 tháng Năm năm 1917, khi  á  em 
đ ng đọ  kinh Mân Côi, Mẹ M ri  lần đầu 
tiên hiện r  nói  huyện và kêu gọi  á  em 
 ũng vào giờ đó đến gặp Mẹ vào ngày 13 
mỗi tháng  ho đến tháng Mƣời. Hẳn là với 
trái tim đơn sơ, tâm tình siêng năng sốt 
sắng lần  huỗi Mân Côi mà b  trẻ  hăn 

 ừu này đã đƣợ  diễm phú  trọng đại nhƣ thế. Diễm phú  trọng đại 
không  h  vì b  em đƣợ  nhìn thấy  ứ  Mẹ mà  òn đƣợ  Mẹ gởi 
gắm b  lệnh truyền để  ứu nhân loại và  á  linh hồn khỏi lử  luyện 
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tội: -Ăn năn đền tội,  ải thiện đời sống. -Tôn sùng Trái Tim Vẹn 
Sạ h  ứ  Mẹ.- Lần  huỗi Mân Côi. 

Tháng 10 là tháng Mân Côi. Và  ứ đến tháng 10, tôi lại tìm đọ  
hoặ  nghe đọ  những  âu  huyện liên qu n đến tràng  huỗi hoặ  
kinh Mân Côi. Nhƣ  âu  huyện về nhà bá  họ  Louis P steur: “Trên 
 huyến xe lử  từ  P ris xuống miền n m nƣớ  Pháp. Hành khá h 
đông nghẹt, ồn ào. Hàng hó  ngổn ng ng, một  hàng sinh viên 
kho  họ  đ ng  ố len lỏi tìm  hỗ ngồi. Bất  hợt  nh nhìn thấy một 
 ụ già đ ng ngồi lâm râm lần hạt Mân Côi. Anh đến ngồi bên ông 
 ụ  ó ý xem ông già lẩm  ẩm này làm  ái gì? Thời buổi văn minh 
bây giờ mà  òn ngồi đọ  mấy  âu kinh nhảm nhí! Anh mở to ng tờ 
báo đăng hình nhà bá  họ  Louis P steur đ ng nghiên  ứu về một 
đề tài vi trùng họ . Anh  hàng sinh viên vỗ v i ông  ụ nói: „Bá   ó 
 ần sá h báo đọ ,  ho  háu đ    h . Cháu sẵn sàng gởi đến  ho 
bác. Thời buổi này văn minh rồi,  i  òn tụng niệm nhƣ bá ?‟. Ông 
 ụ gật đầu. S u khi đọ  hết kinh Kính Mừng, rút ví đƣ  tấm d nh 
thiếp  ho  hàng sinh viên. Anh t   ầm tấm d nh thiếp đọ  dòng 
 hữ ghi: “Bá  họ  Louis P steur, giám đố  Viện Nghiên Cứu Vi 
Trùng họ  Quố  Tế, giáo sƣ đại họ   huyên kho  hó  họ  và sinh 
vật họ ”. Chàng sinh viên bật ngử . Hó  r  đây là v  đại giáo sƣ mà 
mình đ ng là họ  trò  ủ  ông. Anh nhìn so sánh hình  hụp nhà bá  
họ  đăng trên tờ báo và ông  ụ quê mù  đ ng ngồi lần  huỗi Mân 
Côi thấy giống y  h ng! Anh liền quỳ xuống bên  ạnh xin lỗi ông  ụ 
và  úi hôn  huỗi tràng hạt Mân Côi  ụ đ ng  ầm trong t y rồi về 
 hỗ ngồi, nét mặt đăm  hiêu tỏ vẻ hối hận. Còn ông  ụ  thì vẫn tiếp 
tụ  lần hạt Mân Côi” (trí h 100 Truyện Tí h Mân Côi  ủ  tá  giả 
Thom s Trần Khắ  Kho n). 

 ể kết thú  bài viết, một lần nữ  xin trí h đăng thêm một vài  âu 
nói lú  sinh thời  ủ  nữ tu Lu i  về kinh Mân Côi: “Tron  t ời 
buổi c  n  t  sốn  n ày n y, Đức Mẹ đã m n  dến một 
 iệu năn  mới, đ  là kin  Mân Côi. Đến độ k ôn  c  điều 
nào dù k   k ăn n ất, kể cả về mặt vật c ất n  n  n ất là 
về mặt t iên  liên , tron  đời sốn  riên    y tron   i  
đìn , mà k ôn  đ ợc  iải quyết bằn  kin  Mân Côi. K ôn  
c  vấn đề nào, tôi lặp lại, dù k   t ế nào mà k ôn  đ ợc 
 iải quyết bằn  kin  Mân Côi”.  
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Viễn Đôn  

 

Vụn  c èo, k éo c ốn . N  ời t  c  n iều lý do để tự 
biện  ộ. “Tôi nên đi n à t ờ t  ờn  xuyên   n, n  n  tôi 
k ôn  cần sốn  đức tin”. “Tôi đi x n  tội, n  n  điều đ  
k ôn  tác dụn  đối với tôi. Tôi c ỉ x n  đi x n  lại n ữn  
tội t  n  tự. Vậy là s o?”. “C ẳn   i c  t ể  iữ đ ợc các 
luật!”. “Tôi bỏ tôn  iáo đ  với các n  i t ức và quy luật củ  
loài n  ời để sốn  riên  với C    Giêsu”. Bạn đã c  n ữn  
l c ý n  ĩ n   vậy c   ? 

Tôi lớn lên trong đứ  tin Công 
giáo vài  hụ  năm rồi. Trong 
thời gi n đó, tôi nghe nói nhiều 
lý do khiến ngƣời Công giáo 
hâm hẩm, lãnh đạm, thờ ơ, x  
rời Công giáo, thậm  hí là bỏ 
đạo Công giáo. Họ hoàn toàn 
tin rằng đứ  tin Công giáo đòi 
hỏi quá nhiều và độ  đoán. Việ  
thự  hành đứ  tin Công giáo đã 

trở nên gánh nặng với nhiều luật lệ phải theo, y nhƣ mê  ung khiến 
mất tự do và niềm vui, đại khái họ nói nhƣ vậy. Dĩ nhiên, điều này 
ngụ ý rằng tất  ả  húng t   ố gắng theo mê  ung nhân tạo  h  là 
trò b p bợm (ho us po us), ngu xuẩn, nhẹ dạ  ả tin, thậm  hí  òn 
tệ hại, và b  bóp méo. 

Tôi  ó thể đánh giá những  á h hiểu s i lệ h này, vì đứ  tin Công 
giáo đòi hỏi nhiều ở  húng t , và khi  húng t  không  họn  á h  ố 
gắng hết sứ  mình,  húng t   ó thể để lại  ái v  nhạt nhẽo ở những 
ngƣời  húng t  gặp. Nhƣ vậy,  húng t  giúp tạo r  sự dửng dƣng 
hoặ  vỡ mộng. Nhƣng nếu đứ  tin Công giáo khó hiểu với  á  luật 
độ  đoán không  ó thật hoặ  vô í h, tại s o Giáo hội không rơi vào 
tình trạng mụ  nát và thối rữ  nhƣ  ế quố  Rôm , Liên b ng 
Soviet, Cộng sản B  L n, Cộng sản  ông  ứ , Công ty Thƣơng mại 
 ông Ấn, O kl nd R iders (đội bóng  huyên nghiệp  ủ  Mỹ),…? Tại 
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s o Giáo hội không suy sụp nhƣ Luther, C lvin, K rl M rx và nhiều 
dạng khá  đƣợ  tiên báo? Rõ ràng, Giáo  ội k ôn   oạt độn  
t eo tiêu c uẩn củ  t ế  i n. 

Một trong  á  thế mạnh  ủ  Giáo lý B ltimore:  ó là  ông việ  kỳ 
lạ  ủ   á h thể hiện sự phong phú  ủ  đứ  tin Công giáo trong 
dạng đơn giản là kết hợp sự ghi nhớ với  âu hỏi và trả lời. Thế 
mạnh này  ũng là thế yếu. Quá nhiều ngƣời Công giáo b  ấn tƣợng 
rằng đạo Công giáo  h  gồm  á  luật lệ và nhiệm vụ.  âu là niềm 
vui  ủ  sự tự do làm  on  ái Chú ? Tôi nghĩ rằng Giáo lý B ltimore 
 ũ  ó nội dung h y hơn những gì tôi nhận đƣợ  khi lớn lên trong 
thập niên 1970 và 1980, nhƣng  ó vẻ thiếu sự ngụy biện và phụ 
thuộ  vào sự ghi nhớ. Giáo lý đƣ  r  ấn tƣợng rằng đời sống Công 
giáo giảm thiểu  òn d nh sá h những điều “nên làm” và “không 
nên làm”. Ghép đôi điều này với sự nhụ  dụ ,  ó vẻ nhƣ khi  ố 
gắng tuân thủ  á  luật lệ,  húng t   h  tạo r  để s  ngã. Chúa 
Giêsu không đến để giải thoát  húng t  khỏi sự giả hình đối với tôn 
giáo sao? 

Với  á h nhìn này, Công giáo  ó vẻ là mẫu biến hó  ngƣợ  với 
 á h phản ứng  ủ  rất nhiều ngƣời.  ây là loại Công giáo  ó thể ấp 
ủ  uộ  r  đi  ủ  những ngƣời đã từng là ngƣời Công giáo mà n y 
bỏ theo  á  giáo phái khá .  ây là loại  ông giáo tạo r   á h phóng 
khoáng hơn để tìm  á h làm  húng t  thoát khỏi luật lệ bằng  á h 
bỏ luật. Cá h này  ó thể khiến ngƣời t  x  rời những ngƣời Công 
giáo tìm kiếm niềm vui trong mọi  á h theo đuổi tội lỗi. 

Còn Phúc Âm Công giáo?  ơn giản thôi, sự thật là  ứ  Kitô đã 
 hết vì tội lỗi  húng t , giải thoát  húng t  khỏi sự kiềm  hế  ủ  sự 
dữ và sự  hết, nuôi dƣỡng  húng t  trong  ại Gi   ình Thánh  ủ  
Ngài, để  húng t   ó thể sống với tƣ  á h là  on  ái Thiên Chú ! 
Kết quả  ủ  sự  họn lự  này là c  n  t  c  cuộc sốn  viên 
mãn, vui mừn ,  ạn  p  c, cân bằn , và bìn   n.  ó là sự 
 họn lự   ủ   húng t . Và đây là nơi xuất hiện những rắ  rối! 
Những trái tim yếu đuối không thể  hiến thắng để nhận đƣợ  phần 
thƣởng hợp lý. Nếu  húng t  đến gần đứ  tin  ủ   húng t  khi tuân 
giữ luật lệ mà không sống thân mật với  ứ  Giêsu Kitô, mọi lời  h  
trí h đều đúng. 
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Khi sống trong tình yêu  ủ  Chú  Giêsu,  húng t  khám phá  á  
giáo huấn  ủ  Giáo hội trong ánh sáng mới: Ánh sáng đƣợ  thiết kế 
để bảo vệ tình yêu – tặng phẩm quý giá  ủ   ứ  Kitô tuôn đổ vào 
tâm hồn  húng t . Khi  húng t   ố gắng yêu mến Thiên Chú  bằng 
 ả tấm lòng, trí khôn, sứ  mạnh, linh hồn, và yêu thƣơng th  nhân 
nhƣ  hính mình,  hắ   hắn  húng t  phải thể hiện qu  hành động. 
Khi  húng t  phạm tội,  húng t  làm xói mòn – thậm  hí là hủy hoại 
– tình yêu này. Mụ  đí h  á  giáo huấn  ủ  Giáo hội là làm sáng tỏ 
(từ hơn 2000 năm sống và phản ánh tình yêu  ủ  Thiên Chú ) 
những gì phải làm và những gì nên tránh để bảo vệ Tình Yêu Thiên 
Chúa. 

Hãy dùng hôn nhân làm ví dụ. Với tình yêu hôn nhân, ngƣời t   ó 
những nhiệm vụ và bổn phận – một số nghiêm trọng hơn, một số 
 ó thể không quá nghiêm trọng. Nếu  húng t  liệt kê những hành 
động riêng,  húng t  sẽ  ó một d nh sá h dài.  ó là những trách 
nhiệm  húng t  phải làm nếu  húng t  muốn duy trì và phát triển 
tình yêu. Khi tình yêu nhạt ph i, nhiệm vụ trở thành nặng nề trong 
hôn nhân. 

Trong mối qu n hệ với Chú  Giêsu  ũng vậy. Nếu tình yêu  ủ  
bạn suy yếu,  á  giáo huấn  ủ  Giáo hội  ũng trở nên khó thự  
hiện đối với bạn. Nhƣ vậy, vấn đề không là việ  giữ luật, mà là 
nhận thấy luật lệ không độ  đoán. Hơn nữ , đó là  á h sống và 
trƣởng thành theo luật yêu thƣơng. 

 ể tránh  á h sống hạn  hế và kém vui đối với ngƣời Công giáo, 
tôi muốn đƣ  r  vài điểm để áp dụng: 

1. HÃY RƯỚC LỄ THƯỜNG  UYÊN KHI CÓ THỂ –  ây  hính 
là tình yêu Thiên Chú  tuôn đổ vào  á  linh hồn đƣợ  Chú  Giêsu 
hứ . Lạ lùng hơn, đó  hính là Chú  Giêsu, với Thân thể, Máu, Linh 
hồn, Nhân tính và Thần tính  ủ  Ngài, đƣợ  tr o b n  ho  húng t  
 á h nhiệm mầu dƣới hình bánh và rƣợu. 

2. HÃY ĐÓN NHẬN NGÀI TRONG TÌNH TRẠNG ÂN SỦNG – 
 iều này nghĩ  là xƣng tội hàng tháng, hoặ  bất  ứ lú  nào  ó tội 
trọng. Bí tí h Hò  giải không  h  là dƣỡng  hất  ho linh hồn mà  òn 
tăng lự   ho  ơ thể. Chúng t  phải ở trong tình trong  ó thể tiếp 
nhận dƣỡng  hất  ủ  Chú  để đƣợ  lợi í h từ hồng ân thƣơng xót 
 ủ  Thiên Chú . 
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3. SUY NIỆM HẰNG NGÀY – Hãy đọ  Kinh Thánh, nhất là Phú  
Âm,  họn một  âu hoặ  một đoạn, xem 
điều gì “đánh động” bạn nhất. Rồi suy niệm 
để lắng nghe tiếng Chú . Hãy  ố gắng loại 
bỏ những gì làm bạn  hi  trí, lo r . Cá h 
 ầu nguyện bằng Kinh Thánh đã đƣợ  
Thánh nữ Tiến sĩ Teres  Avil  khuyến khí h 
trong  ộng đoàn tu  ủ  mình. Tôi đã áp 
dụng và thấy rất hữu í h. 

4. QUYẾT ĐỊNH SỐNG – Khi đọ  Kinh Thánh và suy niệm đƣợ  
khoảng 15 hoặ  30 phút, hãy  ó quyết đ nh sống. Quyết đ nh  ủ  
 húng t  là lời hứ  với Thiên Chú , đáp lại hồng ân Ngài đã b n 
bằng  á h  ố gắng loại bỏ một tật xấu nào đó. Có thể giữ một 
quyết đ nh  ho  ả ngày, hoặ   ó thể th y đổi, tùy Chú  Thánh 
Thần tá  động nơi bạn. 

Lƣu ý: Cá h tốt nhất để loại bỏ tính hƣ nết xấu là tập  á  nhân 
đứ  nào đối lập với tính xấu đó. Khi  húng t  phát triển về đƣờng 
nhân đứ , việ  thự  hiện điều tốt đối với  húng t  sẽ dễ dàng hơn, 
vui mừng hơn, sẵn sàng và m u mắn hơn. Nhƣ vậy, việ  triệt tiêu 
khuynh hƣớng xấu đƣợ  th y thế bằng hành động tốt. 

5. HÃY  ÉT MÌNH HẰNG NGÀY – Lú   uối ngày, hãy xét mình 
xem bạn đã sống một ngày thế nào đối với quyết đ nh  ủ  mình. 
Hãy tạ ơn Chú  về  á  ơn lành,  á  thử thá h và  á  lợi í h trong 
ngày. Hãy xin lỗi Chú  về những điều xú  phạm Ngài vì đã không 
giữ vững quyết đ nh  ủ  mình nếu lỡ điều đó đã xảy r , và hứ   ố 
gắng hơn vào ngày m i. 

Tôi đố  i thuộ  bất  ứ phạm trù nào trên đây mà  ó thể  hân 
thành và kiên nhẫn thự  hiện trong một tháng. Nói dễ,  hứ làm 
không dễ đâu. Tôi  ƣợ  với bạn rằng s u một tháng mà qu n điểm 
về Giáo hội  ủ  bạn  ó thể th y đổi! 

 (Chuyển ngữ từ Pr yerAndPerspe tive. om) 

 

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

t ôn  cầu n uyện. 

mailto:longthuongxotgp@yahoo.com
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Tu sĩ Jos. Vinc. N ọc Biển, SSP 

Các  đây ít lâu, vào Năm T án  2000, n  ời  iáo dân Việt 
N m c  ấn t ợn  rất vui đối với t   c un  củ  Hội Đồn  
Giám Mục Việt N m với tự  đề: “Hãy vui lên”. K i n ỏ lời 
với từn  t àn  p ần: “Các lin  mục, tu sĩ và c ủn  sin ; các 
cụ c o tuổi; n ữn  n  ời c  ; n  ời mẹ; các bạn trẻ; các 
em t iếu n i và  n  c ị em đ u yếu, k ổ cực, buồn p iền, bị 
bỏ r i – Hãy Vui Lên!”. K i n  e lời mời  ọi củ  các vị C ủ 
C ăn,  i nấy đều cảm t ấy tràn trề niềm  y vọn . 

Nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, 
ngày  ả thế giới  ầu nguyện  ho  ông 
 uộ  lo n báo Tin Mừng,  ứ  Thánh 
Ch  Ph nxi ô  ũng đã gửi thông điệp 
(2014) đến toàn thể  ộng đồng Dân 
Chú  trên toàn thế giới. Nội dung  ủ  

thông điệp đều nói đến: niềm vui  ủ  ngƣời lo n báo Tin Mừng.  

Nhƣ vậy, t   ó thể hiểu rằng: lo n báo và đón nhận Tin Mừng 
phải là một niềm vui sâu x   ho  ả ngƣời đón nhận và ngƣời lo n 
báo.  

   N u cầu cấp bác  củ  việc lo n báo Tin Mừn  

Từ s u Công  ồng V ti  nô II,  á h riêng từ những thập niên 
 uối thế kỷ 20,  húng t  không ngừng nhắ  đến h i từ “Truyền 
Giáo”, h y  ụm từ đồng nghĩ  “Lo n Báo Tin Mừng”. Tuy nhiên, 
lo n báo Tin Mừng  ó đem lại  ho  húng t  niềm vui, h y đúng hơn 
ngƣời lo n báo Tin Mừng  ó  ảm thấy vui mừng vì họ đ ng đƣợ  
th m dự vào  ông  uộ   ứu  huộ   ủ  Thiên Chú   ho nhân loại 
h y không?  ây là  âu hỏi đƣợ  đặt r   ho từng ngƣời  húng t  
mỗi d p lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. 

Thật vậy, sứ mạng truyền giáo phải đƣợ  ngƣời th m gi   ảm 
đƣợ , thấu đƣợ  sự hạnh phú  khi họ đ ng đƣợ  diễm phú  làm 
 ho lệnh truyền  ủ   ứ  Giêsu hiện tại hó  nơi hành động, lời r o 
giảng  ủ   hính mình: “Anh em hãy đi khắp tứ phƣơng thiên hạ, 
lo n báo Tin Mừng  ho mọi loài thọ tạo” (M  16, 15).  ồng thời, 
niềm th o thứ , sự khát kh o  ho muôn dân đƣợ   ứu độ phải 
nung đốt tâm hồn những ngƣời th m gi  sứ vụ này nhƣ một luật 
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buộ  vì lòng mến. Nói nhƣ thánh Ph olô: “Khốn thân tôi, nếu tôi 
không lo n báo Tin Mừng” (1Cr 9, 16).  

Xá  đ nh nhƣ thế,  húng t  thấy: sứ vụ Lo n Báo Tin Mừng là  ủ  
 húng t , thuộ  về  húng t . Sứ vụ này là bản  hất  ủ  Giáo Hội. Vì 
thế, Giáo Hội không ngừng lo n báo điều mà mình đã tin và lãnh 
nhận. Nếu không lo n báo thì  hẳng khá  gì kẻ khờ dại không biết 
sinh lời nén bạ  đã đƣợ  Chú  tr o, ngƣợ  lại, vô tình,  húng t  đã 
 hôn vùi dƣới lòng đất. Không lo n báo Tin Mừng là  húng t  phản 
bội lại  hính mình, vì hẳn  húng t  đ ng b  đánh mất mình khi 
không sống đúng bản  hất. 

Sứ vụ này lại  àng khẩn thiết khi xã hội và  on ngƣời đ ng l o 
xuống dố  với vận tố  quá nh nh, khiến  ho nhiều ngƣời mất 
phƣơng hƣớng khi không biết h y không thể dừng  hân để suy 
nghĩ lại niềm hy vọng h y mụ  đí h tối hậu  ủ   uộ  đời mình. 

Chính  ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô trong Tông huấn “Niềm vui Tin 
Mừng” đã viết: "Mối nguy lớn trên thế giới hôm n y, một thế giới 
hầu nhƣ thấm nhiễm  hủ nghĩ  tiêu thụ, đó là  ảm giá   ô đơn và 
lo lắng phát sinh từ một  on tim tự mãn nhƣng th m l m, sôi nổi 
 hạy theo những thú vui phù phiếm, và một lƣơng tâm  h i lỳ" 
(Evangelii Gaudium, 2).  

 ứng trƣớ  thự  trạng đó,  húng t  không thể ngồi yên khi thế 
giới này đ ng mất dần hy vọng khi bám víu vào những điều m u 
qu   hóng hết mà không hề  ó hy vọng đí h thự . Vì thế,  uộ  đời 
buồn tẻ đ ng b o trùm nhân loại, và một ngày nào đó,  on ngƣời 
sẽ phải thất vọng khi lấn sâu vào  on đƣờng diệt vong (x . Sứ điệp 
ngày thế giới truyền giáo 2014).  

Sức   t n i n  ời tôn  đồ là niềm vui c  C    

Tuy nhiên, lo n báo bằng  á h nào; thái độ  ủ   húng t  r  s o 
khi đứng trƣớ  sứ mạng  ũng nhƣ trong khi lo n báo Tin Mừng  ho 
 nh  h  em? 

 ể trả lời  ho vấn nạn trên,  ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô đã thổ lộ 
tâm tình  ủ  mình với  á  nhà truyền giáo nhƣ s u: “Chúng t  
đừng để mình b  tƣớ  mất niềm vui  ủ  việ  lo n báo Tin Mừng! Tôi 
mời gọi  nh  h  em đắm mình vào niềm vui  ủ  Tin Mừng và nuôi 
dƣỡng một tình yêu  ó thể thắp sáng ơn gọi và sứ mạng  ủ   nh 
 h  em” (x . Sứ điệp truyền giáo năm 2014). 
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Nhƣ vậy, niềm vui là điều rất  ần thiết  ho hồn ngƣời tông đồ. 
Nếu không  ó niềm vui, ngƣời lo n báo sẽ không thể  ảm thấy một 
niềm hạnh phú  phát xuất từ sứ mạng, và nhƣ vậy, th y vì lo n 
báo Tin Mừng, họ sẽ lo n tin buồn! Hoặ  quá mâu thuẫn khi chúng 
t  m ng trong mình một não trạng đƣợ  biểu hiện qu  hành động 
bằng thái độ buồn rầu, thất vọng khi giới thiệu một  ứ  Giêsu là 
Chú  Cứu Thế m ng lại niềm vui và hy vọng  ho nhân loại!  

Những lú  nhƣ vậy, ngƣời tông đồ đã làm  ho hình ảnh  ủ   ứ  
Giêsu trở nên méo mó ng ng qu  hành động  ủ  mình. Và nhƣ thế, 
ngƣời đƣợ  t  lo n báo Tin Mừng, họ không dại gì lại đi tin và theo 
một  ứ  Giêsu không  ó gì hấp dẫn, không  ó gì hy vọng và không 
hề  ó niềm vui!  iều này đã m ng lại  ho  húng t  sự thất vọng và 
sứ vụ b  hiểu s i  ũng nhƣ thi hành không đúng.  

Khi nói về sự phản  hứng nơi ngƣời tông đồ khi lo n báo Tin 
Mừng,  ứ  Hồng Y Ph nxi ô X. Nguyễn Văn Thuận đã nói nhƣ s u:  
“Ƣu sầu,  hán nản, năn n , phàn nàn... Lú  này ngƣời t  mới thấy 
rõ giá tr  những lời khuyên nhủ hùng hồn, những lời tuyên bố nẩy 
lử   ủ   on đến đâu. Thấy mặt  on,  i dám theo Chú  nữ ?” ( HV. 
số 538). Tại s o vậy? Thƣ  bởi vì:  húng t  không nuôi dƣỡng niềm 
vui r o giảng Tin Mừng (x . Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo 2014) 

   Nguyên n ân sâu x  để c  đ ợc niềm vui là l n  mến 

Nuôi dƣỡng niềm vui là gì nếu không phải là lòng mến! Thật vậy, 
vì yêu mến Chú , tôi hy sinh tất  ả,  h u đựng tất  ả, th  thứ tất 
 ả... Vì yêu mến, tôi phải vui mừng vì đ ng đƣợ   hung  hi  tâm 
tƣ, th o thứ   ủ  ngƣời mình yêu. Vì yêu mến, tôi  ũng mong 
muốn  ho mọi ngƣời đƣợ  hƣởng sự vui mừng mà tôi đ ng tận 
hƣởng. 

Nhƣ vậy, nguyên nhân sâu x   hính là ngƣời tông đồ không để 
 ho tình yêu  ủ   ứ  Giêsu xâm  hiếm tâm hồn. Hoặ   ũng không 
để  ho ngọn lử  tình yêu  ủ  Chú  Thánh Thần nung nấu trái tim. 
Vì thế, hồn ngƣời tông đồ đâu  ó s y mê Nƣớ  Thiên Chú  và đâu 
 ó niềm vui khi r o giảng Tin Mừng!  

Khi nói về bản  hất  ủ  niềm vui đƣợ  khởi đi từ lòng mến và 
đƣợ  đứ  ái thú  đẩy,  ứ  nguyên Giáo Hoàng Biển  ứ  16 đã nói 
trong Thông điệp ngày thế giới truyền giáo 2006 nhƣ s u: "Sứ 
mạng truyền giáo, nếu không đƣợ  đ nh hƣớng bởi lòng mến, nếu 
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không phát sinh từ một hành động sâu x   ủ  tình yêu thần thiêng, 
thì sứ mạng đó liền b  rút gọn về  h   òn nhƣ là một hành vi nhân 
ái và xã hội không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chú   ó đối 
với mỗi ngƣời, kết thành trung tâm  ủ  kinh nghiệm sống và lo n 
báo Phúc Âm". 

Muốn trở nên ngƣời tông đồ thự  thụ vì  h n  hứ  niềm vui, 
ngƣời đƣợ  s i đi lo n báo Tin Mừng phải gặp gỡ thân tình với  ứ  
Kitô,  ảm nghiệm đƣợ  ơn gọi và sứ vụ   o quý  ủ  mình, và phải 
yêu mến những ngƣời mà mình  ó  ơ m y tiếp xú , nhất là với 
ngƣời nghèo, ngƣời b  bỏ rơi, ngƣời sống bên lề... Có đƣợ  điều đó, 
ngƣời tông đồ sẽ đem lại  ho họ niềm vui đí h thự  khi trong mình 
đ ng tỏ  l n một niềm vui  ó Chú . 

Thật thế,  ứ  Giêsu  hính là nội dung  ủ  Tin Mừng, h y nói 
 á h khá , Ngài  hính là  ội nguồn  ủ  niềm vui và hạnh phú . Vì 
thế, ngƣời lo n báo và ngƣời đón nhận, tất  ả đều đƣợ : "Niềm vui 
 ủ  Tin Mừng đổ đầy trái tim và  uộ  sống  ủ  tất  ả những  i gặp 
Chú  Giêsu. Những  i  hấp nhận đề ngh   ứu độ  ủ  Ngƣời thì 
đƣợ  giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và  ô 
đơn. Với  ứ  Kitô, niềm vui luôn luôn đƣợ  tái sinh" (Evangelii 
Gaudium, 1). 

Mong s o, mỗi ngƣời  húng t  hãy hân ho n vui mừng trƣớ , 
trong và s u khi lo n báo Tin Mừng. Chú  sẽ không b o giờ vui vì 
một ngƣời lo n báo Tin Mừng nhƣng lại với một khuôn mặt buồn 
rầu, ủ rũ. Biểu hiện đó làm  ho họ tự mâu thuẫn với  hính mình. 
 ứ   ố Hồng Y Ph nxi ô X. đã nói: “Một ông thánh buồn là một 
ông thánh đáng buồn”. 

Nhƣ vậy, niềm vui  ủ  Chú  tràn ngập tâm hồn  húng t  và qu  
đó,  húng t  đem lại  ho nhân loại một niềm hy vọng lớn l o là  ó 
niềm vui  ủ  Chú  ở  ùng. Nhƣ thế, đến ngày s u hết,  húng t  sẽ 
vui mừng vì: “Tên  nh em đã đƣợ  ghi trên trời" (Lc 10, 20).  

Lạy C    Giêsu, l   c ín đầy đồn  mà t ợ  ặt lại ít, xin 
C    b n c o c  n  con n ữn  t ợ  ặt làn  n  ề để r  đi 
 ặt l   về c o C   . Tuy n iên, xin C    b n c o Giáo Hội 
n ữn  t ợ  ặt với tâm  ồn c  n c ứ  niềm vui để đem lại 
niềm  y vọn  c o con n  ời. Amen. 
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Tản mạn c uyện n à đạo 

 

 

Giuse N uyễn Bìn  An –Tp.HCM 

 

Các lin  mục t uộc Tổn   iáo p ận Sài G n đ n  t  m dự 
tuần tĩn  tâm năm tại Đại C ủn  Viện T án  Giuse, từ n ày 
28-31.8.2017. T eo c   n  trìn , năm n y lin  mục đoàn 
sẽ suy t  và cầu n uyện t eo c ủ đề: Hìn  ản  Lin  mục 
t eo n ãn qu n củ  Đức T án  C   P  nxicô. Đức c   
Mátthêu Khôi - Giám mục Giáo p ận Quy N  n  iản  
phòng.  

Cá  bài giảng đƣợ  kh i triển lần lƣợt nhƣ s u: 

Một nhà tu sống khiêm tốn và phụ  vụ 

Một mụ  tử sống gần gũi với đại  húng. 

Một  hứng nhân  ủ  niềm vui Tin Mừng 

Một nhà giáo dụ  đứ  tin và đào tạo Tông đồ. 

Một thừ  tá  viên  ủ  Lòng Thƣơng Xót.  

Một tông đồ luôn sẵn sàng r  đi. 

Nghe qu  đề tài  á  bài giảng trong tuần 
tĩnh tâm này,  i  ũng  ảm thấy hấp dẫn. 
 úng là hình ảnh linh mụ  theo nhãn qu n 
 ứ  Ph nxi ô là một đề tài hấp dẫn và thiết 
thự . Linh mụ  không thể x  rời đại  húng, 
nhƣng phải hò  đồng, và  ả  úi mình xuống 
phụ  vụ mọi ngƣời, tr o b n niềm vui và bình 
 n  ho mọi ngƣời. Ngƣời t  nói: “Hữu xạ tự 
nhiên hƣơng”, làm s o đời sống linh mụ  l n 
tỏ  đƣợ  “ hất Tin Mừng”  ho những ngƣời 
mình gặp gỡ. Chuyện linh mụ  sống giản d  và 
khiêm tốn  ũng  ần lắm trong xã hội hôm 

n y, xã hội toàn  ầu hó , xã hội nhiều ngƣời đ ng sống ảo. Linh 
mụ  biết mình  ó quyền đứng giảng Lời Chú  giữ   ộng đoàn. Thế 
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là linh mụ  tƣởng mình là “ nh biết tuốt”,  ái gì  h   ũng đúng,  ái 
gì  h   ũng biết, tự mình  ó quyền “sinh sát” trong dân  húng, mà 
không b o giờ biết lắng nghe ngƣời khá .  

Ơn gọi linh mụ  quả là một huyền nhiệm 
không hiều nổi, xuất phát từ tiếng gọi  ủ  
Thiên Chú . Linh mụ  là  on ngƣời với 
những tính tình, những yếu đuối dễ s  
ngã, linh mụ  đƣợ  gọi từ  ộng đoàn dân 
Chú , nhƣng đƣợ  tá h riêng r  để  huyên 
lo việ  thờ phƣợng Thiên Chú , ngài đƣợ  
dâng hiến  ho Thiên Chú , đồng thời linh 
mụ   ũng đƣợ  tr o b n  ho mọi ngƣời. 

Ngƣời viết xin dừng lại ở đây đề tài bài giảng thứ 6  ủ  tuần tĩnh 
tâm “Một tông đồ luôn sẵn sàng r  đi”. Sở dĩ ngƣời viết đặt đầu đề: 
”Tổng giáo phận Sài Gòn, mù  gió  hƣớng” là vì;  ứ vào độ tháng 
8, s u tuần tĩnh tâm  á  linh mụ  trong giáo phận nhà lại râm r n 
 huyện  h  này sẽ đổi đi xứ ki , tin hành l ng, tin  hính thứ  đủ 
kiểu. Cá  linh mụ  Sài gòn nói đây là “mù  gió  hƣớng”,  i không b  
 hạm tới, không phải đổi xứ khá  thì  oi nhƣ yên thân. Vì  ứ s u 
tuần tĩnh tâm hằng năm, bề trên giáo phận lại  ông bố đợt thuyên 
 huyển linh mụ . Theo lẽ thƣờng,  huyện thuyên  huyển và bổ 
nhiệm linh mụ  giáo phận là một sinh hoạt bình thƣờng. Nhƣng  ó 
lẽ  ả ngƣời giáo dân và linh mụ  đều xem  huyện thuyên  huyển là 
điều bất thƣờng,  h  nào “b  gì đó” mới phải  huyển đổi xứ khá  và 
đủ thứ  huyện để nói, khá h qu n  ó và  hủ qu n  ũng  ó… Ai 
 ũng xem đây là “mù  gió  hƣớng”, vì  ó  h  phải rời bỏ nơi mình 
đã thân quen, để r  đi đến một xứ mới, phải làm quen lại từ đầu, 
rời bỏ nơi mình đã xây dựng với b o  ông khó và vất vả để rồi r  
đi. Nếu nói theo lời bài thánh    nào đó: “Nguyện xin Chú  giúp 
 on bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng dù khi mỏi mòn  on 
vẫn  ậy trông”. 

Bắt đầu lại nơi nhiệm sở mới là thể hiện lòng vâng phụ  bề trên, 
đó là vâng phụ  Thánh ý Chú  trong tƣ  á h ngƣời tông đồ sẵn 
sàng r  đi, sẵn sàng bỏ lại, bỏ lại những điều xem r   hính đáng 
nhất. Bỏ lại lòng yêu mến  ủ  ngƣời giáo dân, những lời “khó  ló  
n  non”, đến giáo xứ mới, bắt đầu lại với  ứ  Kitô,  ùng làm việ  và 
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 ộng tá  với những  on ngƣời mới. Giáo xứ nào  ũng  ó những khó 
khăn và thuận lợi, nhƣng với khả năng mà Chú  b n  ho  á  linh 
mụ ,  á  ngài phải biến những bất lợi thành thuận lợi, vì lòng yêu 
mến Chú  và lòng nhiệt thành với Giáo hội. Giáo xứ nào mà linh 
mụ   oi só  quá lâu trên  hụ  năm thì xem nhƣ khó đón nhận đƣợ  
 ái í h lợi  ủ  “mù  gió  hƣớng” đem l i. Sinh hoạt giáo xứ  ứ đều 
đặn, mù  nào thứ  ấy, hiểu ý  h  hết rồi, dân  ứ làm theo ý  h  là 
đƣợ . Mỗi linh mụ  với tính  á h, qu n điểm nhận thứ , phƣơng 
 á h làm việ , h y phƣơng  hâm  uộ  sống khá , sẽ m ng lại  ho 
giáo xứ mình  oi só  một bộ mặt mới. Có thể ở thời  h  xứ này,  ả 
giáo xứ  huyên lo việ  bá  ái, thƣờng xuyên phát quà  ho ngƣời 
nghèo, tổ  hứ  những buổi khám bệnh miễn phí, những xuất ăn từ 
thiện  ho ngƣời  ơ nhỡ túng thiếu… Nhƣng đến thời  h  xứ mới,  ả 
giáo xứ  ùng nh u thi đu  họ  hỏi giáo lý,  ó những lớp giáo lý  ho 
đủ mọi thành phần và  ho  á  giới.  

Nhƣ vậy, thuyên  huyển linh mụ   huyện phải  ó, nhờ đó sinh 
hoạt  ủ  giáo phận đƣợ  tốt đẹp và nh p nhàng, nhất là bổ nhiệm 
 ho  á  giáo xứ mà linh mụ   oi só  đã đến tuổi ngh  hƣu và  ần  ó 
nhân sự mới. Ngƣời giáo dân thƣơng linh mụ  lắm,  h  nên  ầu 
nguyện  ho  á  ngài, nâng đỡ  ho  á  ngài bằng những thăm hỏi 
và giúp đỡ tinh thần. Ở đâu  ũng là đàn  hiên  ủ  Chú  mà linh 
mụ  đƣợ  gi o phó dẫn dắt. Linh mụ   ần lời  ầu nguyện  ủ  
 húng t  để  hu toàn bổn phận phụ  vụ dân Chú , sống nhƣ  on 
ngƣời tr o b n hy sinh  ho ngƣời khá . Tâm lý ngƣời giáo dân b o 
giờ  ũng so sánh giữ   h  sở mới và  h  sở  ũ, muốn  h  sở mới 
phải điều hành giáo xứ giống nhƣ  h  sở  ũ,  h  sở mới phải  ó 
 ung  á h làm việ  gi o tiếp nhƣ  h  sở  ũ. Cá  giáo xứ mà  h  sở 
 oi só  giáo xứ h i b   hụ  năm thì  h  mới về giáo xứ ấy thật khó 
khăn trong việ  lãnh đạo. Ch  sở  ũ là “Num Ber One”, với biết b o 
 ông trạng và thành tí h xây dựng và phát triển giáo xứ về mọi mặt 
thì làm s o  h  sở mới về theo k p, nhất là  á  linh mụ  “ hân ƣớt 
 hân ráo” và  hƣ  kể  h  sở mới “linh mới”  òn đ ng họ  hỏi kinh 
nghiệm mụ  vụ. Chuyện điều hành giáo xứ,  huyện trăm ngƣời 
ngàn ý, không  i giống  i, mỗi ngƣời muốn  h  sở phải theo ý 
mình, theo mô hình  ủ  mình vẽ r .  

Không biết “Mù  gió  hƣớng” năm n y  ó đƣợ  bình yên đi qu . 
Khi tôi viết những dòng này  hƣ  thấy tổng giáo phận  ông bố 



 L n  C    T   n    t – 10/2017 

45                                                 

thuyên  huyển linh mụ , ngoài đợt thuyên  huyển bổ nhiệm tháng 
7 vừ  qu . Xin giáo dân  ó  ái nhìn tí h  ự  hơn trong  huyện 
thuyên  huyển linh mụ , th y vì xem là “mù  gió  hƣớng” khó  h u, 
thì hãy xem là “làn gió mới  ủ  Thánh Thần”, để giáo xứ đƣợ    nh 
tân. 

Chú  Thánh Thần hoạt động trong giáo xứ qu   á  v   hủ  hăn, 
làm  ho giáo xứ luôn mới mẻ, mọi ngƣời  ó thể trở nên  hứng nhân 
Tin Mừng. Mỗi giáo xứ ở trên một đ   bàn  ó hoàn  ảnh sắ  thái 
riêng, ngƣời mụ  tử phải biết dung hò , biết đón nhận những khá  
biệt, lắng nghe sự  ộng tá   ủ  mọi ngƣời, miễn s o  ho d nh 
Chú  đƣợ   ả sáng giữ  môi trƣờng giáo xứ. Linh mụ   hánh xứ 
không b o giờ trở nên “qu n đ   phƣơng”,  oi só  giáo xứ theo  ảm 
tính  ủ  mình, đòi hỏi đƣợ  dân  ung phụng  hăm só , nhƣng linh 
mụ  phải tìm kiếm tiếng nói  hung giữ  mọi thành phần trong giáo 
xứ, kiến tạo tình yêu và sự hiệp nhất.  ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô 
thƣờng  ó những lời khuyên  ụ thể dành  ho linh mụ  nhƣ, linh 
mụ  giảng ngắn lại, linh mụ  đừng qu n liêu, linh mụ  m ng mùi 
 hiên, linh mụ  phải biết lên án sự dữ. Tựu  hung  á  lời khuyên đó 
giúp  ho linh mụ  gần gũi với mọi ngƣời, m ng trong ngƣời linh 
mụ  “mùi  hiên”, những khổ đ u, bệnh tật  ủ  từng  on  hiên, 
những  on  hiên đ u bệnh, b  thƣơng tí h. 

Xin dừng lại bài viết ở đây với những đ nh nghĩ   ủ  giáo luật về 
linh mụ   hánh xứ, để mọi ngƣời  ùng  ộng tá  với  h  sở  ủ  
mình và  ó  ái nhìn b o dung hơn với những khuyết điểm lầm lỗi 
 ủ   á  linh mụ , nhờ đó ơn Chú  đƣợ  tuôn đổ dƣ tràn nơi  á  
giáo xứ. Ƣớ  gì ngƣời giáo dân luôn yêu mến kính trọng  á  linh 
mụ   hánh xứ  ủ  mình, hãy  hân thành góp ý sử   hữ  những s i 
lỗi  á  ngài, để  á  ngài phụ  vụ  ộng đoàn tốt hơn nhƣ lòng Chú  
mong ƣớ . 

  nh nghĩ   ủ  Giáo luật về linh mụ   hánh xứ: “Linh mụ   hính 
xứ là  hủ  hăn riêng  ủ  giáo xứ, dƣới quyền giám mụ . Ngài đƣợ  
kêu gọi để  hi  sẻ thừ  tá  vụ  ủ  Chú  Kitô trong  á   hứ  vụ 
giảng dạy, thánh hó  và   i quản, với sự hợp tá   ủ   á  linh mụ  
khá , phó tế, và với sự giúp đỡ  ủ  giáo dân  hiếu theo luật” (đ 
519). 
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M ri  Mỹ Án  

C  LCTX Gx Hò  Bình, hạt Gò Vấp 

 

Câu c uyện TÌNH YÊU củ  Cộn  Đoàn L n  C    T   n  
  t Giáo xứ H   Bìn  c  n  tôi lại đ ợc tiếp tục vào trun  
tuần t án  8 vừ  qu . 

Ch  Linh hƣớng đặt tiếp  âu hỏi: Anh  h  em tìm gì ở C  LCTX? 
và mong muốn điều gì ở  ộng đoàn? Mọi ngƣời lại  ó d p “tâm sự“ 
 ùng  h  và bạn bè. Có lẽ b   âu hỏi  ủ   h ,  ó  ùng một đáp án: 
Là tìm một  hốn để ngh  ngơi, một  hốn bình  n  ho tâm hồn mệt 
mỏi:  

T  đứng lại, mặ  ngoài ki  vội vã 

 ể lặng nhìn, “ on ngƣời  ũ“ qu  đi! 

Ch   ó tìm về TÌNH YÊU CỦA CHÚA KITÔ, t  mới thấy đƣợ  sự 
tĩnh lặng  ủ  tâm hồn, để rồi từ đó, t  tìm đƣợ   hính mình,  on 
ngƣời thật  ủ  mình, không  he đậy, không sơn phết, còn nguyên 
vẻ sù sì nguyên thủy  ủ  thuở hồng ho ng. T  nhận r  vừ  vui 
mừng vừ  lo sợ. Vui vì  hƣ  b  “văn minh loài ngƣời“… ăn mòn! Ta 
 òn nguyên sơ là một Ad m, Ev   h  m ng một tội duy nhất, nhƣng 
lại là một tội khởi đầu  ho mọi tội? Khi nền văn minh nhân loại mài 
mòn dần trong t   ái sù sì dễ thƣơng,  hƣ  hề vƣớng bụi trần  i. 
T  vẫn  òn  hút gì ngây ngô  ủ  kẻ… lòng ng y! T  sợ, vì khi nhìn 
về  hính mình, t  thấy “trong t  hiện bóng  on ngƣời“ khi “CON 
TINH YÊU THƢƠNG vô tình  hợt gọi“ (TCS). Sự YÊU THƯƠNG 
một khi THÀNH TINH thì t   hợt nhận r  lú  đó TA LÀ NGƯỜI 
RẤT NGƯỜI. Chú  biết những điều ấy, nên tình yêu  ủ  Ngƣời là 
một sự tĩnh lặng, t  phải đắm  hìm, phải “ huồi theo từng  ảm 
xúc“… để t  gặp đƣợ  Ngƣời,  ấng là MỘT KHỐI YÊU THƯƠNG 
TINH RÕNG KHÔNG TÌ VẾT. T   ảm thấy sợ. Một sự lo sợ mơ hồ 
nhƣng rất rõ ràng  ủ   ảm xú . Sợ LÀM MỘT CON NGƯỜI với 
thất tình lụ  dụ , h  nộ ái ố đủ  ả tham sân si, t  sợ, nhƣng t  đành 
 hấp nhận nó để SỐNG KIẾP CON NGƯỜI CHO RA NGƯỜI. Vì 
phần CON quá lớn sẽ  hiếm  hỗ hết phần NGƯỜI tron  t . Con 
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ngƣời  ảm thấy  hơi vơi,  hênh vênh khi sự THIỆN, ÁC nhƣ h i 
 on quái vật giằng xé một  on ngƣời mỏng m nh, nhỏ bé nhƣ t … 

CHÖA GIÊSU ĐÃ ĐẾN, Ngƣời vén bứ  màn u tối trong tâm hồn 
mỗi ngƣời, vì CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI CŨNG LÀ MỘT 
CON NGƯỜI. Ngƣời đƣợ  sinh r  bởi MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ 
TRINH KHIẾT VẸN TOÀN, Ngƣời  ó một mái ấm gi  đình tại làng 
Nazareth,  ó  h  mẹ và một  ông việ  l o động nhọ  nhằn để mƣu 
sinh. T  họ  ở Ngƣời phần NGƯỜI TUYỆT HẢO CHÖA CHA BAN 
TẶNG CHO NGƯỜI, không vấn vƣơng tội lỗi, đầy ắp yêu thƣơng, 
để vì tình yêu thƣơng mà sẵn sàng hiến tế  hính mình với một 
LÕNG THƯƠNG  ÓT VÔ BIÊN… phần CON  ủ  t  vì thế sẽ tự lùi 
dần về đ   ngục… 

Ch  Linh hƣớng khi nói về LÕNG THƯƠNG  ÓT CỦA CHÖA, 
ngài nói đến GIỌT NƯỚC MẮT CỦA PHÊRÔ tại s o lại   o quý 
đến nhƣ thế! Giọt nƣớ  mắt không phải  h  vì buồn phiền, tuyệt 
vọng mà  ủ  LÕNG THỐNG HỐI ĂN NĂN. Ông đã đối xử với 
Ngƣời ông hết mự  yêu thƣơng và vâng phụ , Ngƣời là đí h điểm 
ông kh o khát, khi ông sẵn sàng từ bỏ  h  mẹ, vợ  on, nhà  ử , 
thuyền  hài để đi theo, dầm mƣ  dãi nắng suốt b  năm, Ngƣời mà 
ông  ó  ảm giá   hạm đƣợ  tới CHÂN, THIỆN, MỸ. Thế mà ông đã 
CHỐI NGÀI! Không phải một mà tới b  lần. Ông  òn thề độ  rằng 
ông đã không biết Ngài là ai! GIỌT NƯỚC MẮT SÁM HỐI ĐẸP 
HƠN MỌI GIỌT NƯỚC MẮT KHÁC, Nó đ u hơn đ u khổ. Nó 
buồn hơn buồn phiền. Nó sâu hơn sự xót thƣơng… Khi ông bắt gặp 
ánh mắt nhìn  ủa Chúa. Một  ái nhìn làm th y đổi đời ông từ đây, 
mà  ái việ  “từ bỏ mọi sự mà theo Thầy“  h  là  huyện nhỏ?! Ông 
đã vì Ngài dâng hiến đời mình  ho việ  lo n báo Lời Ngài  ho muôn 
dân, sẵn sàng CHẾT VÌ NGÀI! Khi ngƣời t  đóng đinh ông, ông 
xin đƣợ  đóng đinh ngƣợ  lại với Thầy mình, vì sợ giống Thầy và 
bất kính với Thầy. Khi Ngài gọi ông là TẢNG ĐÁ để Ngài xây Hội 
thánh  ủ  Ngài mà quyền lự  tử thần  ũng không thắng nổi. Ông 
 hi  sẻ “vinh quang“ này với đàn  hiên mà ông  hăm só  khi nói: 
Mỗi  nh em là một viên đá sống động xây nên Hội thánh  ủ  Chú  
Giêsu. Ông không còn hùng hổ tuyên xƣng trƣớ  mặt  nh em: 
Thầy là Con Thiên Chú  nữ , nhƣng đã khiêm tốn, nhỏ nhẹ thƣ  
với Chú  rằng: Thƣ  Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết  on yêu 
mến Thầy… 
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T  họ  hỏi ở Phêro lòng khiêm tốn, để “con n  ời cũ“ đi qu ! 
T  đ n n ận “con n  ời mới“ khi CHÌM VÀO LÕNG THƯƠNG 
 ÓT CỦA CHÖA, con ngƣời mới  hấp nhận TỪ BỎ CHÍNH MÌNH 
để hò  vào với mọi ngƣời, để xây dựng một CỘNG ĐOÀN, mà 
LÕNG THƯƠNG  ÓT đƣợ  đặt lên trên hết, SÙNG KÍNH LÒNG 
THƯƠNG  ÓT là sùng kính tình yêu  ủa Chúa và mở  ử  lòng đón 
nhận  nh  h  em, thƣơng xót  nh  h  em, từ bỏ  ái riêng để xây 
dựng  ái  hung,  ho dù phải ấm ứ , phải mệt mỏi, phải mất mát… 

Cộng  oàn  húng tôi đ ng từng bƣớ   huẩn b   ho ngày TUYÊN 
HỨA sắp đến, lễ Thánh nữ F ustin , Bổn Mạng  ủ  Cộng  oàn 
ngày 05.10. Chúng tôi háo hứ  đến ngày Tuyên Hứ  không phải là 
một hình thứ  nào đó để giới thiệu với mọi ngƣời, mà  h  với một 
tấm lòng  ủ  Tảng  á Phêrô, xin đóng góp một  hút nhỏ mọn  ùng 
với mọi ngƣời trong việ  Sùng Kính Thánh Tâm Chú  Giêsu, “Bởi lẽ, 
những mục tiêu: Giáo hội với sự hiệp thông  ủ   á   ộng đoàn 
(communion of communities), thể hiện nơi  á   ộng đoàn quy Kitô 
(Chirstcentered communities) qu  việ   hi  sẻ và sống tinh thần Tin 
Mừng (Gospel sharing), và đặ  biệt hƣớng đến một tầm nhìn về 
Giáo hội qu  việ  „ ủng  ố và kiến tạo‟ trong  á  Cộng đoàn Kitô 
Nhỏ trong Tuần lễ Hội Thảo AsIPA Việt N m vừ  qu  với  hủ đề 
„Lời C    là dun  môi nuôi d ỡn  Cộn  đoàn Kito N ỏ‟”. 

Chúng tôi  ũng  h  xin với tâm tình  ủ  Thánh nữ Faustina: “Các 
lin   ồn tội lỗi n ất cũn  sẽ đạt đến mức t án  t iện c o 
vời nếu n    ọ tín t ác vào L n  T   n    t củ  T …” (NK 
số 1784). 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN ICÔ 
 

THÁNG 10. 2017 
 
   CẦU CHO QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ THẤT 
NGHIỆP:  
    in c o  iới l o độn  đ ợc kín  trọn , quyền lợi củ   ọ 
đ ợc bảo đảm, và c o n ữn  n  ời t ất n  iệp cũn  c  t ể 
đ n    p vào việc xây dựn  t iện íc  c un . 
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Tôm  N uyễn T ế Quyền 

GP Xuân Lộ  

Con đƣờng tất yếu để đến với Chú  

I. Đ ờn  đi củ  một vị Giáo Hoàn  

Vào khoảng năm 1950, trong một tập thơ m ng tự  đề: ”bài    vẻ 
đẹp  ủ  nƣớ ”,  ứ  Giám Mụ  C rol W jfyl  đã mô tả thảm trạng  ủ  
 on ngƣời qu  huyền thoại N r iste. 

N r iste là một  hàng th nh niên đẹp tr i, ngày ngày  hàng r  bờ 
hồ, ngắm bóng mình dƣới mặt nƣớ , và  hàng đã s y mê bóng hình 
 ủ  mình đến độ đã trầm mình xuống dòng nƣớ  để bắt  ho kỳ đƣợ  
bóng hình ấy. 

 ối lại với hình ảnh N r iste, v  Giáo Hoàng tƣơng l i này đã đề r  
hình ảnh  ủ  ngƣời đàn bà S m ri  ngồi bên bờ giếng Gi  Cóp để 
 huyện vãn với Chú  Giêsu. Th y vì soi bóng mình trong nƣớ , ngƣời 
đàn bà này đã nhìn mình trong Chú  Kitô, là nƣớ  hằng sống. Ch   ó 
trong  ứ  Kitô,  on ngƣời mới  ó thể soi mình và tìm gặp đƣợ   hính 
mình. 

H i mƣơi h i năm s u, ngày 16.10.1978, Hồng Y C rol W jfyl  
đƣợ  bầu làm Giáo Hoàng.  ứ  Gio n Ph olô đệ nh  đã lấy  âu 
 huyện này để quảng diễn trong thông điệp: “ ấng  ứu  huộ   on 
ngƣời” đƣợ  xem là hiến  hƣơng  ủ  triều đại Ngài. Tƣ tƣởng  hính 
và  ũng là phƣơng  hâm hƣớng dẫn hành động  ủ   ứ  Giáo Hoàng 
đã đƣợ  vạ h r  trong số 14  ủ  thông điệp nhƣ s u: 

“Con ngƣời là  on đƣờng đầu tiên mà Giáo Hội phải đi qu , để thự  
thi sứ mệnh  ủ  mình. Con ngƣời là  on đƣờng đầu tiên và là  on 
đƣờng  ơ bản  ủ  Giáo Hội.  ây là  on đƣờng  ứ  Kitô đã vạ h r , 
một  on đƣờng tất yếu phải dẫn qu  mầu nhiệm nhập thể và  ứu 
 huộ ”. 

Ngày 16.10.1988, k  niệm 10 năm làm Giáo Hoàng, Ngài đã đi hơn 
600.000  ây số. Xuyên qu  mọi lụ  đ   và Ngài vẫn tiếp tụ  đi, đi mãi 
vào lòng thế giới để đến với từng  on ngƣời trong tình phụ tử. Ngài 
phụ  vụ yêu thƣơng, hàn gắn, nâng đỡ,  hữ  lành…  ho tất  ả những 
ai Ngài gặp. 

Ngày 30.12.1988, Ngài đã  ông bố một tông huấn đƣợ   oi nhƣ 
quy  hế  ủ  ngƣời Giáo dân. S u phiên họp kéo dài 1 tháng (từ ngày 
01-30/10 năm 1987)  ủ   á   ứ  Giám Mụ  họp tại Rom . Tông 
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huấn: “Kitô hữu Giáo Dân” (CHIRISTIFIDELES LAICI) đã xá  đ nh 
phẩm giá  on ngƣời,  ũng nhƣ ơn gọi và sứ mệnh  ủ  Kitô hữu Giáo 
Dân. 

V  Giáo Hoàng lữ hành này đã đi qu  một đoạn đƣờng dài nhất, đó 
là đoạn đƣờng  ủ   on ngƣời. Thật vậy, điệp khú  duy nhất mà Ngài 
không ngừng lập lại là những  ụm từ quen thuộ : “Quyền  ủ   on 
ngƣời”, “Tự do  ủ   on ngƣời”, “Phẩm giá  ủ   on ngƣời”, “Ơn gọi và 
sứ mệnh Kitô Hữu Giáo Dân”, “Yêu thƣơng và th  thứ”, “Chính con 
ngƣời đã đƣợ  Thiên Chú  tạo dựng và đã  ứu  huộ  trong  ứ  
Kitô”… 

Có thể nói đƣợ  rằng: Với  ứ  Thánh Giáo Hoàng Gio n Phaolô đệ 
nh : đến với th  nhân là  on đƣờng tất yếu để đến với Thiên Chú . 
Con đƣờng nên Thánh  ủ  thời đại đ ng từng bƣớ  rập khuôn vào 
 on đƣờng  ứ  Kitô đã đi, vì: “Thầy là  ƣờng, là sự thật và là sự 
sống, không  i đến đƣợ  với Chú  Ch  mà không qu  Thầy”. 

II. Đ ờn  đi củ  Đức M ri : 

“Và Giêsu  on lòng bà gồm phú  lạ”, lời  hú   ủ  bà Ê li s  bet mà 
 húng t  không ngừng lập lại trong kinh Kính Mừng, đã  hứ  đựng tất 
 ả  hân lý về  on ngƣời. Trong lòng trinh nữ M ri , Thiên Chú  đã trở 
thành  on ngƣời, một  on ngƣời bằng xƣơng bằng th t, sinh r  trong 
một thời điểm nhất đ nh  ủ  l  h sử nhân loại. Là  on ngƣời, nên 
Thiên Chúa ngôi H i  ũng đã  ảm nghiệm đƣợ  tất  ả những là mỏng 
giòn yếu đuối, h y s  ngã vấp phạm trong thân phận  on ngƣời. Thật 
là lạ lùng, Thiên Chú  đã thự  sự làm  on ngƣời để  ứu  huộ   on 
ngƣời.  ứ  Kitô đã trở thành  on đƣờng, để  on ngƣời  ó thể tìm về 
Hiệp Nhất với Thiên Chú .  ứ  Kitô đã đến với  on ngƣời từ  hính nơi 
 ung lòng  ứ  Trinh Nữ M ri , nên hành động đầu tiên  ủ   ứ  Mẹ 
là vƣợt r  khỏi  hính mình để đến với th  nhân. Mẹ đã mở rộng lối đi 
để đem Chú  đến với  on ngƣời và để  on ngƣời đƣợ  dễ dàng đón 
nhận Thiên Chú , dễ dàng đến với Chú  và nếu  ần,  hính Mẹ sẽ là 
trung gi n duy nhất, tiện lợi nhất, hữu hiệu nhất để đến với Chúa 
Giêsu, quả phú  do lòng Mẹ sinh r . 

Xuyên suốt qu  l  h sử  ứu độ, qu   uộ  đời trần thế  ủ   ứ  Kitô, 
v i trò  ủ   ứ  Mẹ luôn hiện hữu để đồng  ông, để bảo trợ,  hở  he, 
 ứu giúp  on ngƣời. Mẹ đã nói với nhân loại: “Ngài bảo gì,  á   nh  ứ 
làm nhƣ vậy”. 

III. Đ ờn  đi củ  c  n  t : 
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Cuộ  sống trần gi n  ủ   húng t  đƣợ  đ nh nghĩ  nhƣ là một  uộ  
lữ hành.  í h điểm  ủ   húng t  nhắm tới  hính là Thiên Chú .  ể 
đến đƣợ  với Chú  Ch , không  òn  on đƣờng nào khá  ngoài  on 
đƣờng  ứ  Giêsu đã đi. 

Chúng ta,  i  ũng hiểu điều đó. Nhƣng  húng t  lại là  on ngƣời 
m ng đủ tính  hất đặ  thù: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Th m, Sân, Si, bên  ạnh 
những  ảm xú , dụ  vọng đ m mê, những  ám dỗ d u êm  ủ   uộ  
đời. Tất  ả những điều đó đã là hỏ  mù,  he kín đi hình ảnh  ứ  Kitô 
đ ng đồng hành, đ ng hiện hữu nơi  on ngƣời. Sự tự do  họn lự  
làm  húng t  bối rối, lú  nào  ũng là thá h đố trong mỗi quyết đ nh. 

- Chọn Chú  là  họn ng y  on đƣờng hẹp, khổ  hế, đƣờng Thánh 
Giá, đƣờng đến với th  nhân để hết lòng yêu thƣơng phụ  vụ, dẫn tới 
sự sống đời đời. 

- Chọn những  on đƣờng khá , rộng rãi thênh th ng hƣởng thụ, có 
đầy quyền lự , d nh vọng đ   v , tiền bạ … nhƣng lại dẫn tới sự diệt 
vong. 

Có những lú   húng t  bối rối không biết  họn lự  thế nào, phải 
sống r  s o, vì những việ  thiện hảo mình muốn làm lại không thự  
hiện đƣợ ,  òn những việ  á  nhân thất đứ  không muốn làm, thì 
thự  hiện quá dễ dàng và đầy quyết tâm. 

Thân phận mỏng giòn yếu đuối  ủ   on ngƣời  hính là bản  hất, 
hiểu đƣợ  nhƣ vậy đã là bƣớ  đầu  ủ  việ  tiến tới quyết đ nh. Ch  
còn một việ  nữ  là  ậy trông vào Chú , nhờ nơi  ứ  Mẹ,  hiêm 
ngắm lời Chú  và suy đi nghĩ lại trong lòng vì lời Chú  là ngọn đèn soi 
đƣờng  ho t  bƣớ  đi, và t  sẽ quyết đ nh bƣớ  đi theo Ngài  á h dễ 
dàng. 

Trong sự qu n phòng phụ tử  ủ  Thiên Chú , Ngài sẽ nâng phẩm 
giá  on ngƣời lên rất   o rồi mới tr o  ho sứ vụ đôi khi vƣợt quá tầm 
tay, vì Chú  đ ng đồng hành và thự  hiện  ùng với  húng t . 

Cuộ  lữ hành  ủ  đời ngƣời  húng t   hính là  on ngƣời. Ch   ó 
những ngƣời khá : khá  trong  ảnh nghèo h y giàu sang, khác trong 
thông minh h y đần độn, khá h trong tƣ tƣởng h y hành động. Ch  
có con ngƣời,  h  với ngƣời khá ,  húng t  mới tìm gặp đƣợ  Chú . 

Noi gƣơng Chú  Giêsu, bắt  hƣớ  gƣơng  ứ  Mẹ, Ngài đã biết ra 
khỏi  hính mình ng y từ lú  đầu tiên  ƣu mang Thiên Chúa. Chúng ta 
hãy tìm đến với th  nhân nhƣ  on đƣờng tất yếu để đến với Thiên 
Chúa. Cũng  hính lú  đó,  húng t   ũng gặp đƣợ   hính mình đ ng là 
hiện thân  ủ   ứ  Kitô. 



L n  C    T   n    t – 10/2017 

                                             52                                                                                                                                                  

 
TRẦM THIÊN THU 

(Tiếp theo và hết) 

 

2. Mụ  đí h đời đời  ủ  Thiên Chú  nơi  ứ  Kitô đối với  húng t  
là c  n  t  p ải nên t án . Thiên Chú  đã  ứu độ  húng t  nhờ 
Chú  Thánh Thần để làm  ho  húng t  thành Dân Thánh  ủ  Ngài 
(x. 2 Tx 2:13; 1 Pr 1:2; Ep 5:25-27). Chú  Giêsu đã  hết để  húng 
t  nên thánh. Mụ  đí h  ủ  Thiên Chú  nơi  ái  hết  ủ  Con Thiên 
Chú  vì tội lỗi  ủ   húng t  là để  ứu  húng t  khỏi án phạt đời đời, 
và giành  húng t   ho Thiên Chú  để  húng t  đƣợ  làm  on  ái 
Thiên Chú  (x. Rm 8:29). Số phận đời đời  ủ   húng t  đƣợ  làm 
theo hình ảnh  ủ  Thiên Chú  nơi  ứ  Kitô (x. 1 Ga 3:3). Thiên 
Chú  đã yêu thƣơng  húng t  ng y khi  húng t   òn đối ngh  h với 
Ngài, đã s i Con Ngài đến thế gi n  h u  hết th y  ho  húng t , 
n y  húng t  đƣợ  là  on  ái  ủ  Ngài và đƣợ  giống Chú  Ch . Tín 
hữu phạm tội là  hống lại  hính Thiên Chúa Cha. 

 3. Chứng  ớ  n toàn duy nhất mà  húng t   ó đứ  tin  ứu độ nơi 
 ứ  Kitô là đời sống thánh thiện (x. Dt 12:14; Jas 2:26; 1 Ga 2:6; 
3:9). Không  i  ó thể thấy Thiên Chú  nếu không sống thánh thiện: 
“Thiên Chú  đã không kêu gọi  húng t  sống ô uế, nhƣng sống 
thánh thiện” (1 Tx 4:7). Thiên Chú  muốn  húng t  sống thánh 
thiện. Tín hữu đƣợ  dành riêng  ho Thiên Chú , thế nên phải sống 
thánh thiện mới xứng đáng với Ngài: “Hãy tẩy rử  hồn xá   ho sạ h 
mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chú  mà lo đạt tới mứ  
thánh thiện hoàn toàn” (2 Cr 7:1). Với đứ  tin mà hy vọng vào Con 
Thiên Chú  thì sẽ đƣợ  th nh tẩy nên trinh trong nhƣ  ứ  Kitô. 
Chúng t  trở nên giống  ứ  Kitô khi  húng t  tập trung đứ  tin vào 
ơn  ứu độ. 

 4. Chứng  ớ duy nhất về tình yêu  hân thành chúng ta dành cho 
 ứ  Kitô là đời sống thành thiện: “Nếu  nh em yêu mến Thầy,  nh 
em sẽ giữ  á  điều răn  ủ  Thầy” (G  14:15). Chú  Giêsu xá  đ nh: 
“Ai  ó và giữ  á  điều răn  ủ  Thầy, ngƣời ấy mới là kẻ yêu mến 
Thầy. Mà  i yêu mến Thầy, thì sẽ đƣợ  Ch   ủ  Thầy yêu mến. 
Thầy sẽ yêu mến ngƣời ấy, và sẽ tỏ mình r   ho ngƣời ấy” (Ga 
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14:21). “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Ch  Thầy sẽ yêu mến 
ngƣời ấy. Ch  Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với ngƣời ấy. Ai không 
yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời  nh em nghe đây 
không phải là  ủ  Thầy, nhƣng là  ủ  Chú  Ch ,  ấng đã s i Thầy” 
(Ga 14:23-24). Câu trả lời  ho vấn đề vâng lời là lòng yêu thƣơng. 
Yêu Ngài thì vâng lời Ngài: “Nếu  nh em nhân d nh Thầy mà xin 
Thầy điều gì, thì  hính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14:14). 

Nếu thật lòng yêu mến Chú  Giêsu,  húng t  phải sống thành 
thiện. Nếu yêu mến Ngài,  húng t  sẽ muốn nên giống Ngài. Nếu 
không vâng lời Ngài thì  húng t  không yêu mến Ngài. Nếu yêu 
mến Ngài,  húng t  sẽ vâng lời Ngài. Nếu không yêu mến Ngài thì 
 húng t  không thự  thi những điều Ngài dạy. Chúng t  biết Thiên 
Chú , Ngài sống vâng lời và không hề phạm tội. 

 5.  iều duy nhất  hứng tỏ  húng t  là  on  ái Thiên Chú   hính 
là sống thánh thiện: “Ai ở lại trong Ngƣời thì không phạm tội. Còn 
ai phạm tội thì đã không thấy Ngƣời, và  ũng  hẳng biết Ngƣời” (1 
G  3:6). Con Thiên Chú  không  ó thói quen phạm tội vì Ngài  ó 
Luật Chú  để sống. Chúng t  không thể tiếp tụ  phạm tội vì hiện 
n y  húng t   ó  hính bản  hất  ủ  Thiên Chú  trong  húng t . 

Con cái  ủ  Thiên Chú  phải hành động nhƣ Chú  Ch : “Những 
ngƣời đƣợ  Thần Khí Thiên Chú  hƣớng dẫn đều là  on  ái Thiên 
Chú ” (Rm 8:14). Thần Khí Thiên Chú  hƣớng dẫn  húng t  tới sự 
thánh thiện vì Ngài sẽ không hƣớng dẫn  húng t  vào tội lỗi và bất 
tuân. Nếu Chú  Thánh Thần hƣớng dẫn, bạn sẽ sống thành thiện: 
“Ai ghét  nh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và  nh em biết: không kẻ 
sát nhân nào  ó sự sống đời đời ở lại trong nó. Ai đã đƣợ  Thiên 
Chú  sinh r  thì không phạm tội, vì mầm sống  ủ  Thiên Chú  ở lại 
trong ngƣời ấy, và ngƣời ấy không thể phạm tội, vì đã đƣợ  Thiên 
Chú  sinh r ” (1 G  3:9 & 15). Tái sinh liên qu n sự th nh tẩy tội 
lỗi. 

 6. Những ngƣời sống thánh thiện là phú  lành  ho th  nhân (x. 
Gl 5:13). Luôn sống thánh thiện là  hứng  ớ hùng hồn về hồng ân 
 ứu độ  ủ  Thiên Chú . Ngài  hú  lành  ho những ngƣời sống 
thánh thiện. Những ngƣời sống thánh thiện thì không í h kỷ, họ là 
phúc lành cho tha nhân (x. 1 Pr 1:22). 
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 7. Sự th nh thản tùy vào  á h sống  ủ   húng t . Ngƣời t  
không thể vừ  theo Chú  vừ  theo thế gi n, không thể bắt  á h i 
tay: “Chú  thƣơng  i thì mới sử  dạy kẻ ấy, và  ó nhận  i làm  on 
thì Ngài mới  ho roi  ho vọt. Anh em hãy kiên trì để  ho Thiên Chú  
sử  dạy. Ngài đối xử với  nh em nhƣ với những ngƣời  on. Thật 
vậy,  ó đứ   on nào mà ngƣời  h  không sử  dạy? Nếu  nh em 
không đƣợ  sử  dạy nhƣ tất  ả mọi ngƣời, thì khi đó  nh em là  on 
ngoại hôn,  hứ không phải là  on  hính thứ . Vả lại,  húng t   ó 
 h  trần thế sử  dạy mà  húng t  vẫn tôn kính, thì  húng t  lại 
 àng phải tùng phụ  Ch  trên trời để đƣợ  sống. Ch  trần thế sử  
dạy  húng t  trong một thời gi n ngắn, và theo sở thí h  ủ  mình; 
 òn Thiên Chú  sử  dạy là vì lợi í h  ủ   húng t , để  húng t  đƣợ  
thông phần vào sự thánh thiện  ủ  Ngài” (Dt 12:6-10). 

Sự thánh hó   ủ   húng t  không là sự đạt đƣợ   á nhân: “Ngƣời 
đã  ứu độ và kêu gọi  húng t  vào dân thánh  ủ  Ngƣời, không 
phải vì  ông ki  việ  nọ  húng t  đã làm, nhƣng là do kế hoạ h và 
ân sủng  ủ  Ngƣời. Ân sủng đó, Ngƣời đã b n  ho  húng t  từ 
muôn thuở trong  ứ  Kitô Giêsu” (2 Tm 1:9).  ó là trá h nhiệm 
 ủ   húng t , phải “tự thánh hó ”  hính mình (x. 1 Pr 1:15; 2 Pr 
3:11). Nếu  húng t  kết hiệp mật thiết với Ngài,  húng t  phải  ố 
gắng x  tránh tội lỗi. Chú  Giêsu nói: “Phú  th y  i  ó tâm hồn 
trong sạ h, vì họ sẽ đƣợ  nhìn thấy Thiên Chú ” (Mt 5:8). 

 8. Không sống thánh thiện trên thế gi n,  húng t  sẽ không b o 
giờ đƣợ  hƣởng vinh phú  trên Thiên  àng: “Anh em phải  ố ăn ở 
hoà thuận với mọi ngƣời, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không 
c  sự t án  t iện t ì k ôn   i sẽ đ ợc t ấy Chúa” (Dt 
12:14). “Hỡi  nh em là những ngƣời  on bé nhỏ,  nh em hãy ở lại 
trong Ngài, để khi Ngƣời xuất hiện,  húng t  đƣợ  mạnh dạn,  hứ 
không b  xấu hổ, vì phải x   á h Ngài trong ngày Ngài qu ng lâm” 
(1 G  2:28). Sự biến đổi sẽ xảy r  khi  ứ  Kitô trở lại, và thân xác 
 húng t  sẽ đƣợ  vinh hiển: “Chúng t  biết rằng khi Ngài xuất hiện, 
 húng t  sẽ nên giống nhƣ Ngài” (1 Ga 3:3; Pl 3:20-21; 1 Cr 15:52-
54). Chúng t  sẽ  ó một thân xá  vinh qu ng mới đƣợ  tạo r  để 
sống trên Nƣớ  Trời. Vì Chú  Giêsu Kitô sẽ trở lại,  húng t  nên giữ 
 ho thân xá  mình tinh tuyền. 

( huyển ngữ từ Jesus.org) 
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 
 
 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 
(Tiếp theo và hết) 

 

• Muốn phú  âm hó  h y Tái phú  âm hó , t  phải khởi đi từ việ  
phú  âm hó  h y Tái Phú  Âm  hính bản thân mình, nghĩ  là tái 
khám phá sứ điệp Phú  Âm và niềm vui sống Phú  Âm trong  uộ  
sống đời thƣờng hằng ngày  ủ   hính mình, tái khám phá lời  hú  
phú   ủ  bà Elis bét nói với  ứ  Mẹ: "Em thật  ó phú  biết b o vì đã 
tin lời Chú  nói với em" (Lc 1, 45) hay Tám mối phú  mà  ứ  Giêsu 
tuyên bố trong Bài giảng trên núi. 

• Phú  âm hó   ần phải đƣợ  thự  hiện ở mọi thành phần trong 
Giáo hội, không phân biệt v  trí, nghề nghiệp, gi i  ấp, trình độ và ở 
mọi môi trƣờng, ng y  ả những môi trƣờng tụ  hó  nhất nhƣ trƣờng 
hợp xơ Christin , ngƣời đoạt giải the Voi e  ủ  Ý năm n y. 

• Gi  đình, với tƣ  á h là Giáo hội tại gi , tuy xét về v  trí và tầm 
vó  thì quá nhỏ bé, là đơn v  nhỏ nhất  ủ  Giáo hội toàn  ầu, nhƣng 
lại đóng một v i trò vô  ùng qu n trọng trong việ  phú  âm hóa. 

• Không  ó Gi   ri  và Êlis bét, không thể  ó Gio n: Trong số  á  
trẻ sinh r , không  i  ó thể so đƣợ  với Gio n (Lc 7, 28). 

• Không  ó  ứ  M ri  và Thánh  ả Giuse thì làm s o  ó  ứ  Giêsu, 
đƣợ     khen và  hú  tụng: Phú   ho dạ  ƣu m ng Thầy, và vú đã 
 ho Thầy bú trƣớ  đây (Lc 11, 27). 

• Không  ó  hân phú  ông bà Louis M rtin, không  ó đại thánh 
Têrêx  Hài đồng Giêsu. 

• "Không  ó nhẫn  ƣới  ủ  mẹ, thì không  ó nhẫn giám mụ   ủ  
 on" (thánh GH Gio n XXIII, và đấng đáng kính Tgm. Ph.X viê 
Nguyễn Văn Thuận). 

• Thế giới không thể nào đƣợ  phú  âm hó  nếu bản thân Giáo hội 
không đƣợ  phú  âm hó . Và Giáo hội không thể phú  âm hó , nếu 
không  ó những ngƣời tín hữu đƣợ  phú  âm hó . Nhƣng những 
ngƣời Kitô hữu xuất phát từ đâu nếu không phải từ  hính Gi  đình là 
Giáo hội tại gi . 

• Vậy liệu  ó thể thự  hiện sứ mạng phú  âm hó  không nếu từ khi 
sinh r   ho đến lớn, từng ngƣời trong gi  đình  ủ   húng t  không 
đƣợ  hít thở bầu khí thấm nhuần Phú  Âm. 
Gi  đìn  sốn  p  c âm     bằn  các  nào? 
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• Gi  đình thự  hiện "sứ mạng lo n báo Tin Mừng  ủ  mình  hủ yếu 
qu  giáo dụ   on  ái" (EV 92). Tông huấn Niềm vui yêu thƣơng 
(Amoris Laetitia) tái khẳng đ nh v i trò  hính yếu và then  hốt trong 
việ  giáo dụ   on  ái và nhấn mạnh đến những nhiệm vụ qu n trọng 
 ủ   h  mẹ trong sứ mạng này trong suốt  hƣơng 7.  

• Và giáo dụ   on  ái trƣớ  tiên và hữu hiệu nhất bằng việ  nêu 
gƣơng. Nghĩ  là muốn phú  âm hó  gi  đình mình, thì mỗi ngƣời 
trong gi  đình đƣợ  kêu mời sống Phú  Âm. Muốn phú  âm hó   on 
 ái, thì đầu tiên bản thân  h  mẹ phải sống Phú  Âm h y nói  á h 
khá  là  hứng nhân  ủ  Tin Mừng. 

• Sống Phú  Âm là bổn phận  ủ  mọi Kitô hữu.  ã là Kitô hữu, thì 
không thể không biết và không sống Phú  Âm. Dù sống ở bậ  sống 
nào, linh mụ , tu sĩ, giáo dân đều phải sống Phú  Âm, mỗi ngƣời theo 
mỗi  á h phù hợp với ơn gọi, bậ  sống và v  trí  ủ  mình và trong 
ng y môi trƣờng sống  ủ  mình. 

• Môi trƣờng sống  ủ  giáo dân trƣớ  hết và trên hết là gi  đình. 
phú  âm hó  đối với ngƣời giáo dân là phú  âm hó   hính gi  đình, 
những ngƣời thân  ận nhất,  h  mẹ, vợ  hồng  on  ái rồi đến láng 
giềng xung qu nh... 

Sốn  P  c Âm là  ì? 

• Sống Phú  Âm là trở nên  hứng nhân  ho sƣ thật và tình yêu. 
“Tôi là đƣờng, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). “Tôi đã sinh r  và 
đã đến thế gi n vì điều này: đó là để làm  hứng  ho sự thật. Ai đứng 
về phí  sự thật thì nghe tiếng tôi" (Ga 18, 37). “Sự thật sẽ giải thoát 
 á  ngƣời” (G  8, 31). “Anh em sẽ trở nên những  on ngƣời vẹn toàn 
 ủ  Thiên Chú  giữ  một thế hệ gi n tà, s  đọ . Giữ  thế hệ đó,  nh 
em phải  hiếu sáng nhƣ những vì s o trên vòm trời, là làm sáng tỏ 
Lời b n sự sống…” (Pl 2, 15-16).  

“Thiên Chú  là tình yêu” (1Ga 4, 6).  

“Phải yêu mến Chú , Thiên Chú   ủ  ngƣơi hết lòng, hết  ả trí 
khôn, hết tâm, hết sứ , hết  ả linh hồn. Và ngƣời thân  ận  ũng yêu, 
 ũng phải yêu họ nhƣ yêu  hính mình. Nghe thế, Ngƣời mới đáp 
rằng: Ông nói rất đúng,  h   ần thế thôi! Cứ theo nhƣ vậy mà làm, 
 hắ   hắn ông sẽ đƣợ  sống muôn đời” (Lc 10, 27-28). 

“ ây là giới răn  ủ  Thầy, là điều răn mới Thầy truyền  nh em: Anh 
em hãy yêu mến nh u,  ũng nhƣ Thầy đã thƣơng mến  nh em. Bởi vì 
 hính ở điều này, ngƣời t  nhận biết môn đệ  ủ  Thầy: Là  nh em 
yêu mến nh u, yêu nhƣ  hính Thầy đã yêu  nh em” (Ga 13, 34-35). 
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• Sứ mạng này đƣợ  thể hiện một  á h riêng biệt đối với mỗi ơn gọi 
và bậ  sống trong những môi trƣờng khá  nh u.  ối với  á  linh mụ  
 hủ yếu là trong đ   bàn giáo xứ, đối với tu sĩ trong  hính  ộng đoàn 
mình, và những ngƣời mà mình đƣợ  s i đến phụ  vụ, h y đến với 
mình,  òn đối với giáo dân, trƣớ  tiên là trong gi  đình mình, rồi mới 
đến láng giềng, giáo xứ, nơi làm việ ,  hợ đời... 

• Cũng là mệnh lệnh sống bá  ái, nhƣng bá  ái đối với  á  linh mụ  
 hủ yếu là yêu thƣơng những  nh em linh mụ   ùng  hung một giáo 
xứ, yêu thƣơng  hăm só   ho đàn  hiên mình đƣợ  sống và sống dồi 
dào, đối với tu sĩ  hủ yếu là yêu thƣơng những  nh em tu sĩ trong 
 hính  ộng đoàn mình, và những ngƣời mà mình đƣợ  s i đến phụ  
vụ, h y đến với mình,  òn đối với giáo dân, đối tƣợng yêu thƣơng  hủ 
yếu và trƣớ  tiên phải là những ngƣời trong gi  đình mình, rồi mới 
đến láng giềng, giáo xứ, nơi làm việ ... 

• Tình yêu đí h thự  phải khởi đi từ  hính mình, yêu  hính mình, 
s u đó đến những ngƣời thân  ận nhất là vợ/ hồng  on  ái,  h  mẹ, 
 nh em rồi mới đến bên ngoài. Có những ngƣời  h  thƣơng  on mà 
không thƣơng vợ  hồng. Thƣơng  on thự  sự trƣớ  tiên là thƣơng vợ 
 hồng là thƣơng mẹ/ h   ủ   húng là ngƣời sinh thành r   húng và 
 húng  h   ó thể hạnh phụ  thự  sự, phát triển hài hò  khi hít thở 
bầu khí yêu thƣơng: tình thƣơng  ủ   h  mẹ  húng dành  ho nh u và 
dành cho chúng. Ngày n y không ít  á  giáo dân rất tí h  ự  phụ  vụ 
cho giáo xứ, h y  ho  ông tá  từ thiện đây đó, thậm  hí  ó thể là 
những điển hình đáng khen, làm ông nọ bà ki  nhƣng lại thờ ơ với 
 hính những ngƣời sống trong gi  đình mình, với vợ/ hồng  h  mẹ, 
con  ái,  nh  h  em ruột th t  ủ  mình,  hểnh mảng việ  gi  đình, rất 
nhiều ngƣời giỏi việ  Chú , việ   hù  mà dở việ  nhà. Hoặ   ó những 
ngƣời th m gi  hoạt động giáo xứ nhƣ một  á h xả stress ở gi  đình, 
h y trốn tránh đụng  hạm với những ngƣời trong  hính gi  đình 
mình. 

• Tình yêu đí h thự  không phải  h  hệ tại ở việ   ho đi điều này, 
điều nọ, h y làm việ  từ thiện nơi này nơi ki , mà qu n trọng nhất là 
dẫn đƣ  ngƣời khá  đến với sự thật, vì  h   ó sự thật mới  ó khả 
năng giải thoát thự  sự  on ngƣời và đƣ   on ngƣời đến sự sống viên 
mãn. 

• Tuy trong bốn Phú  Âm, không  ó đoạn nào đƣ  r  một đ nh 
nghĩ  về sự thật và tình yêu nhƣng thật r  toàn bộ Phú  Âm là một 
lời minh giải, quảng diễn về sự thật và tình yêu vì tất  à bốn Phú  Âm 
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đều tập trung và xo y qu nh  on ngƣời  ủ   ứ  Giêsu,  hính là hiện 
thân  ủ  sự thật và tình yêu. Thật vậy,  ứ  Giêsu  hính là Tình yêu 
Thiên Chú  m ng lấy xá  phàm, đƣợ   ụ thể hó , diễn tả một  á h 
trọn vẹn nơi một  on ngƣời, trong  ử  h , lời nói, hành động và toàn 
bộ  uộ  sống. Và  ứ  Giêsu,  ấng là đƣờng, là sự thật và là sự sống, 
đến thế gi n để xu  t n đêm tối  ủ  tội lỗi, và ngộ nhận, và sẵn sàng 
hy sinh  ả mạng sống mình để làm  hứng  ho sự thật giải phóng 
m ng lại ơn  ứu độ thự  sự  ho  on ngƣời. 

• Vì thế sống Phú  Âm trƣớ  hết là  hiêm ngắm  hính  ứ  Giêsu 
trong Phú  Âm, là để Lời  ủ  Ngƣời thấm nhập vào lòng t , là để  ử 
 h  và hành động  ủ  Ngƣời in sâu vào tâm trí t , là đi vào một  uộ  
gặp gỡ  á v  với Ngƣời để Ngƣời biến đổi  ái nhìn  ủ  t , lòng trí t  
và  uộ  đời  ủ  ta, để từ đó t   ó thể ứng xử nhƣ  hính Ngƣời trong 
từng giây phút sống hiện tại  ủ  đời t , và trong hoàn  ảnh  ụ thể 
mà  húng t  đ ng sống, dấn thân biến đổi xã hội, làm  ho xã hội 
thấm nhuần tinh thần phú  âm. Sở dĩ  ông  uộ  phú  âm h y tái 
phúc âm hóa ở nƣớ  t   hƣ  thự  sự đạt đƣợ  ho  trái là vì ngƣời 
Kitô hữu  húng t , Giáo hội  ủ   húng t   hƣ  thự  sự là  hứng nhân 
sống động  ủ  Tin Mừng,  hƣ  thự  sự dấn thân   nh tân xã hội, 
 hứng tỏ  ho mọi ngƣời thấy Tin Mừng  ó quyền năng tạo nên những 
biến đổi  ụ thể và triệt để trong đời sống  á nhân và xã hội, đặ  biệt 
trong việ  giải quyết tận  ăn nguyên nhân  hính yếu tạo nên những 
mối hiểm họ , mọi hình thứ  thoái hó , nhiễu nhƣơng, tiêu  ự  lớn 
nhỏ trong giáo hội và xã hội, đƣợ  Hội đồng giám mụ  VN đề  ập 
trong bứ  tâm thƣ gửi  ho  ộng đoàn dân Chú  vừ  qu , xuất phát 
 hủ yếu từ một  ơ  hế băng hoại tội lỗi. 

 ã đến lú  Giáo hội nói  hung và từng gi  đình,  á nhân Kitô hữu 
 ần phải nhận r  sự thật này ngõ hầu trở thành những  hứng tá sống 
động  ủ  Tin Mừng một  á h  ụ thể trong việ  dấn thân đổi mới  ơ 
 hế tội lỗi bằng  á h này h y  á h khá  tùy theo sự linh hứng  ủ  
Chú  Thánh Thần, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh,  ông 
bằng, nhân ái, một môi trƣờng trong lành,  n toàn, và một đất nƣớ  
thự  sự tự do dân  hủ trong đó mọi quyền lợi  hính đáng  ủ   on 
ngƣời, đặ  biệt  ủ  những ngƣời thấp  ổ bé miệng đƣợ  nhìn nhận và 
tôn trọng, hầu  hứng tỏ  ho mọi ngƣời thấy đƣợ  quyền năng biến 
đổi thự  sự  ủ  Tin Mừng. 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

 

Trong  á  bản văn truyền thống kitô giáo, ngƣời t  thƣờng  ho 
rằng, thời buổi  húng t  là thời buổi khó bảo: “Bằng tự  hính sứ  
mình,  á nhân  on ngƣời không thể hoàn tựu một  á h trọn vẹn,  ả 
về mặt bản thể họ .” 

Lời khẳng đ nh này muốn nói  on ngƣời tùy thuộ  vào Thiên Chú ? 
 iều này  ó nghĩ  là gì? Thiên Chú  thắng thế trên  on ngƣời, Ngài 
muốn  on ngƣời vâng lời mình nhƣ ngƣời lính vâng lời   i đội? Có 
đúng là  á  phát minh tôn giáo  uồng tín luôn sẵn sàng hạ thấp  on 
ngƣời, bỏ hết mọi phẩm  á h, mọi  á nhân tính để vâng phụ  một 
Thiên Chú  độ  tài không? 

Thiên Chú  không phải là ông   i đội,  ũng không phải là ngƣời 
 hƣớng khí tr nh quyền lự  với ngƣời mà Ngài muốn họ phụ  vụ 
mình. Qu n điểm này m ng tính quyền uy, lạ  giáo hoặ  lƣơng dân, 
là qu n điểm  ổ xƣ , tuy nhiên đôi khi lại đƣợ   ông  ụ hó  nhƣ  ông 
 ụ  ủ  quyền lự , loại qu n điểm này không dính gì đến  ông giáo. 

Ngày n y, trong xã hội hiện đại,  húng t  quen với  á  phƣơng 
 á h phát triển  á nhân,  á h  ủ   á  ngƣời tự-làm-mọi  huyện (selfs 
made-men) “hãy là ngƣời mà bạn muốn, tất  ả mọi sự đều  ó thể!” 
Tất  ả những  huyện này đều tí h  ự  và nằm trong tiến trình  ủ  
một sự  á nhân hó  về mặt ý thứ  và về mặt xã hội đƣợ  truyền qu  
Thần Khí. Mỗi ngƣời  ó một tiềm năng sáng tạo vô tận,  h   ần  on 
ngƣời đƣợ  giải thoát và đƣợ  phát triển, vì  on ngƣời đƣợ  tạo dựng 
để sáng tạo, để kh i phá, để thự  hiện. 

Nhƣng  á  phƣơng pháp phát triển  á nhân này không đƣợ  phụ  
vụ  ho một thế giới buôn bán th m l m h y một ƣớ  muốn í h kỷ 
nhằm nắm  hiếm lĩnh thế giới. 

Ch  duy nhất Chú  là  ùng đí h tối hậu  ủ   uộ  hành trình  ủ  
 húng t  trên trần thế này. Ch  duy nhất Chú  là nguồn hạnh phú  
sung mãn. Chú   h  muốn một  huyện:  húng t  hoàn toàn quân 
bình, hoàn toàn tự lập và hoàn toàn là  hính mình. 

Tự lập?  ó là  ả một ngh  h lý hiếm khi đƣợ  hiểu thấu, đó là lý do 
 ủ  b o nhiêu ngộ nhận,  ủ   á  khuynh hƣớng xấu  ủ  triết lý: sự 
tự lập  ủ   húng t  tùy thuô  vào sự gắn kết  ủ   húng t  vào Chú . 
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Ngh  h lý tối hậu  ủ  một đời sống treo trên vự  thẳm bằng sợi  h  
vàng là sự hiện diện thần thánh. Vì Chú  không muốn  ó bù nhìn nô 
lệ. Ch  mẹ lành mạnh nào lại muốn  on mình dính vào mó  xí h  ủ  
mình? Ch  mẹ lành mạnh nào lại muốn  on mình không thể quyết 
đ nh một mình, không thể đi đứng một mình, không  ó đƣợ  ý kiến 
riêng  ủ  mình? Ch  mẹ lành mạnh nào không mơ  on mình hoàn 
toàn tự lập, hoàn toàn tự do? 

Vậy thì Chú   ũng muốn những  huyện nhƣ vậy. Nhƣng là Chú , 
Chú  thấy  á   huyện này với tầm   o  ả vô  ùng  ủ  Ngài, Chú  
muốn  on ngƣời tự lập và tự do vƣợt lên tất  ả những gì  húng ta có 
thể hình dung. Chú  muốn  on  ái mình là  á  sinh vật đƣợ  thánh 
hó , đƣợ   hiếu sáng nhƣ  á  ngôi s o, rạng rỡ nhƣ mặt trời và hoàn 
toàn tự đáp ứng nhu  ầu  ủ  mình. 

Và mọi sinh vật sống động đƣợ  tạo dựng bởi Chú  và  ho Chú . 
Không  ó Chú , hành động  ủ   húng t  b  tù túng, b  giới hạn, 
 húng t  b  gi m hãm trong  hiế  lồng  ủ   á  giới hạn,  ủ  những 
hỗn độn,  ủ  những thói quen,  ủ  những nỗi sợ và  á  phong tụ  
tập quán  ổ truyền. 

Câu  ủ  Thánh Ph olô “không phải tôi sống mà Chú  sống trong 
tôi” không phải là hình ảnh  ủ  một thiết b  điều khiển từ x   ủ  
Chú , nhƣ trong trƣờng hợp  ủ  sự  hiếm giữ h y trong qu n điểm 
 ủ  lƣơng dân về số phận, nhƣng là hình ảnh  ủ  một ngƣời đón 
nhận nơi mình Ánh Sáng đã đƣợ   á nhân hó . Ánh Sáng-Kitô này sẽ 
bứt  á  xiềng xí h ràng buộ , sẽ làm vỡ tung  á  vòng xí h nặng nề, 
sẽ làm giãn  on ngƣời r , vƣợt quá những gì  ó thể tƣởng tƣợng 
đƣợ . Chú  Kitô không kiểm soát tƣ tƣởng, lời nói, hành động  on  ái 
 ủ  Ngài, nhƣng Chú  rọi sáng,  huyển biến và m ng đến  ho chúng 
trọn vẹn giá tr   ủ  Vĩnh Cửu.  

“Trƣớ  hết hãy tìm kiếm nƣớ  Thiên Chú  và đứ   ông  hính  ủ  
Ngƣời,  òn tất  ả những thứ ki , Ngƣời sẽ thêm  ho” (Mt 6, 33). 

Chính trong sự hiệp nhất với Chú  mà  on ngƣời loại bỏ đƣợ   á  
 hƣớng ngại bên trong và trở nên hoàn toàn tự do để  ó thể  ảm 
nghiệm,  ho và nhận tất  ả những gì  ần thiết để trọn vẹn mình là 
 hính mình, trọn vẹn tự lập, không thỏ  hiệp với bất  ứ  ái gì nhƣng 
trong tƣơng qu n tình yêu trọn hảo với mọi Tạo Dựng. 

Giuse N uyễn Tùn  Lâm dịc  

fr.aleteia.org, Sébastien Morgan, 2017-07-12 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 
 

Bác sĩ NGUYỄN Ý ĐỨC 

(Tiếp theo) 

Sinh tố D là một  hất bột mầu trắng, không mùi, hò  t n trong 
mỡ, không hò  t n trong nƣớ , không b  phân hủy ở nhiệt độ   o 
và không b  oxy hó . Do đó sinh tố này không b  mất đi trong  hế 
biến hoặ   ất trữ thứ  ăn. 

Sinh tố D  ó dƣới nhiều dạng và mỗi dạng  ó tá  dụng riêng. 
C l iferol là hình thứ   ó tá  dụng mạnh nhất. 

G n và thận giúp  huyển hó  sinh tố D tiêu thụ trong thự  phẩm 
hoặ  do tá  dụng  ủ  ti  nắng s ng dạng hormone 1.25 
dihydrooxyvit min D. Hormon này gửi tín hiệu  ho ruột non để tăng 
hấp thụ   l i và phosphor. 
Côn  Dụn : Sinh tố D rất  ần  ho sự tăng trƣởng  ủ  xƣơng và 

răng. Sinh tố duy trì  hất   l i và phospho trong máu ở mứ  bình 
thƣờng bằng  á h điều hò  sự hấp thụ h i khoáng  hất này từ thự  
phẩm. 

Nếu không  ó sinh tố D,   l i trong thự  phẩm không đƣợ  ruột 
non hấp thụ,  ơ thể sẽ lấy   l i dự trữ trong xƣơng r  để  ung ứng 
 ho nhu  ầu khá   ủ   á   ơ qu n, bộ phận. 

Một số  huyên viên y tế  ho rằng sinh tố D   ó thể làm giảm nguy 
 ơ ung thƣ ruột già, vú và  á  bệnh phong nhứ  khớp, nhƣng vấn 
đề này vẫn  òn đ ng trong phạm vi nghiên  ứu. Một số nghiên  ứu 
khá   ho là sinh tố D  ó khả năng duy trì tốt hệ miễn d  h, giúp tế 
bào tăng trƣởng và phân sinh thành  á  loại đặ  biệt 
N uồn Cun  Cấp: Thự  phẩm  ung  ấp rất ít sinh tố D, nhƣng 

m y mắn là thiên nhiên giúp  húng t  tạo r  loại sinh tố này qu  
tá  dụng  ủ  ánh nắng mặt trời  hiếu trên d . 

Ti   ự  tím  ủ  nắng biến hó   hất ergosterol dƣới d  thành một 
loại sinh tố D rồi g n và thận tiếp t y biến thành sinh tố D hữu hiệu 
 ho  ơ thể. Ch   ần phơi nắng 10-15 phút, h i hoặ  b  lần mỗi tuần 
là  ó đủ lƣợng sinh tố D  ần thiết. Vì lẽ đó, sinh tố này  òn đƣợ  
gọi là “Sinh tố Ánh Nắng” Sunshine Vit min).  iều  ần lƣu ý: 

- Nên tắm nắng vào buổi sáng khi ti  nắng  òn d u hoặ  xế  hiều 
khi nắng không g y gắt. 
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- Không nên bôi quá nhiều kem  hống nắng vì kem ngăn ti   ự  
tím hấp thụ qu  d . 

- Nên phơi mình trần  àng nhiều  àng tốt. 
- Cẩn thận để d  khỏi b   háy nắng và  ó thể gây ung thƣ d . 
Lƣợng sinh tố D do nắng tạo r  th y đổi tùy theo thời gi n và 

mứ  độ tiếp  ận với ánh sáng. D   ó mầu đậm  ản ánh sáng tới 
95%, quần áo và  ử  kính, không khí ô nhiễm  ũng  ản ti  tử 
ngoại vào d ; mù  đông ít ánh nắng hơn mủa hè.  

Cá  loại  á béo nhƣ  á trí h (blo ter, herring),  á thu (m  kerel), 
 á hồi (s lmon),  á ngừ (Tun ),  á s rdine là nguồn  ung  ấp  hính 
 ủ  sinh tố D. Cá ăn  á  sinh vật phù du (pl nkton) phơi mình trên 
mặt biển nắng  hói. 

G n, lòng đỏ trứng, bơ  ó một ít sinh tố D. R u trái hầu nhƣ 
không  ó hoặ   h   ó vài dấu vết sinh tố D. 

Sữ  ngƣời và sữ  bò  ó rất ít sinh tố D. Vì thế,  á   thứ sữ  và 
thự  phẩm dùng  ho trẻ sơ sinh đều đƣợ  bổ sung sinh tố D,  hẳng 
hạn nhƣ một lít sữ  thƣờng đƣợ  bổ sung 10mcg sinh tố D (tƣơng 
đƣơng với 400 IU). 

Ngoài r , ngũ  ố  khô ăn sáng, bánh mỳ, m rg rine, nƣớ  trái 
 ây  ũng thƣờng đƣợ   ho thêm sinh tố D. Sinh tố D đƣợ  ruột non 
hấp thụ với sự trợ giúp  ủ  mật. 

Phần lớn sinh tố D đƣợ  dự trữ ở tế bào mỡ, xƣơng và th t, một 
số nhỏ ở g n, ó , phổi và thận. 

Phần không dùng tới hầu hết đƣợ  bài tiết theo phân,  h   ó dƣới 
4% theo nƣớ  tiểu r  ngoài. 
N u Cầu: Viện Y họ  Ho  Kỳ đề ngh  mỗi ngày nên tiêu thụ 

khoảng 5m g (tƣơng đƣơng với 200 IU) và không nhiều quá 10m g 
(tƣơng đƣơng với 400 IU). 
T iếu Sin  Tố D  
Thiếu sinh tố D  ó thể đƣ  đến bệnh  òi xƣơng ở trẻ em (ri ket), 

mềm xƣơng (osteom l  i ) ở ngƣời   o tuổi và xơ  ứng mạ h máu. 
Trong bệnh  òi xƣơng, xƣơng mềm và biến dạng, xƣơng ngự  

nhô về phí  trƣớ  (pigeon bre st), xƣơng sọ  hậm khép kín, xƣơng 
sống  ong, răng sữ   hậm mọ , răng khôn mỏng m nh, men răng 
m u hƣ. Tất  ả đều là do thiếu   l i và phosphor trong xƣơng. 

Thiếu sinh tố D xảy r  khi: 
- Tiêu thụ ít hơn số lƣợng đƣợ  khuyến khí h. 
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- Ít tiếp xú  với ti  nắng. 
- Thận không  huyển hó  sinh tố D s ng dạng hormone. 
- Cơ thể không hấp thụ đƣợ  sinh tố D ở ruột. 
Ngƣời d  ứng với sữ  hoặ  ăn r u thuần túy dễ b  thiếu sinh tố D. 

Trẻ em  h  nuôi với sữ  mẹ  ũng thiếu sinh tố D, nếu  á  em không 
đƣợ  dùng thêm   l i phụ.  

Những trƣờng hợp s u đây  ần dùng thêm sinh tố D: 
- Em bé nuôi với sữ  mẹ. 
- Ngƣời trên 50 tuổi. Lý do là d   ủ  họ không tổng hợp hữu hiệu 

đƣợ  sinh tố D và thận  ũng kém  huyển hó  sinh tố D thành dạng 
kí h thí h tố. 

Theo thống kê,  ó từ 30-40% ngƣời   o tuổi b  gãy xƣơng hông 
vì thiếu sinh tố D. Do đó lớp ngƣời này  ó thể đƣợ  bảo vệ hơn, 
nếu dùng thêm sinh tố D. 

- Những ngƣời ít tiếp xú  với mặt trời nhƣ  ƣ dân miền bắ   ự , 
dân  húng mặ  quần áo  hùm kín  ơ thể, ngƣời làm việ  trong 
không gi n không  ó mặt trời. 

- Ngƣời d  mầu,  ó nhiều  hất màu mel nin b o phủ khiến ti  tử 
ngoại không xâm nhập đƣợ  vào d . 

Ngƣời  ó rối loạn hấp thụ  hất béo nhƣ trong bệnh viêm ruột 
(bệnh Crohn), bệnh xơ n ng tụy tạng ( ysti  fibrosis), bệnh g n, 
tụy tạng, giải phẫu  ắt bỏ một phần b o tử hoặ  ruột. 
T ừ  Sin  Tố D: Dùng sinh tố D với liều lƣợng lớn nhƣ trên 

50m g trong một ngày (tƣơng đƣơng 2000 IU)   ó thể gây r  nôn 
mử , táo bón, ăn không ngon, mệt mỏi, xuống  ân, tăng lƣợng 
  l i trong máu, rối loạn tâm trí. 

Quá cao calci trong máu  ó thể đƣ  tới rối loạn nh p tim, kết tụ 
  l i vào  á  tế bào tim, mạ h máu, thận, phổi. 

Cá  nhà dinh dƣỡng đ nh mứ  độ tối đ  sinh tố D mà  ơ thể  h u 
đựng đƣợ  là 25µ (1000 IU)  ho trẻ em tới 12 tháng; 50µ (2000 
IU)  ho trẻ em, phụ nữ  ó th i và mẹ  ho  on bú sữ   ủ  mính. 

Một số nghiên  ứu  ho h y, phụ nữ  ó th i và trẻ em sơ sinh 
dùng nhiều sinh tố D quá thì v n tim thu hẹp, bé b   hậm phát triển 
trí não và b  khuyết tật. Thƣờng thƣờng  h  khi dùng sinh tố D phụ 
thêm thì mới  ó nguy  ơ này. Vì thế, nên th m khảo ý kiến bá  sĩ 
trƣớ  khi dùng. 

(Còn tiếp) 
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