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An  c ị em t ân mến, 

Từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mụ  Việt 
N m họp Hội ngh  thƣờng niên, kỳ II, tại Toà Giám mụ  Th nh 
Hoá. Chúng tôi gửi đến  nh  h  em lời  hào thân ái, “xin Thiên 
Chú  là Ch   húng t  và Chú  Giêsu Kitô b n  ho  nh  h  em ân 
sủng và bình  n” (Pl 1, 2). 

1- Từ những  hi  sẻ  ủ   á  giáo phận  ũng nhƣ  á  Uỷ b n trự  
thuộ  Hội đồng Giám mụ ,  húng tôi vui mừng trƣớ  những ho  
trái mụ  vụ theo đ nh hƣớng đã đề r   ho năm 2017, là “ huẩn b  
 ho  á  bạn trẻ bƣớ  vào đời sống hôn nhân”. Việ  họ  giáo 
lý hôn nhân đƣợ   hú trọng hơn tại  á  giáo xứ; nhiều sáng kiến 
đƣợ  áp dụng để giúp  á  bạn trẻ khám phá vẻ đẹp, sự   o quý và 
tầm qu n trọng  ủ  hôn nhân Kitô giáo; mụ  vụ hôn nhân  ũng là 
đề tài  ủ   á   uộ  thƣờng huấn linh mụ  ở  ấp giáo phận  ũng 
nhƣ giáo t nh. Chúng tôi  ám ơn những  ố gắng  ủ   nh em linh 
mụ ,  á  tu sĩ, giáo lý viên và  á  bạn trẻ trong lãnh vự  này. Hy 
vọng những nỗ lự  đó sẽ đƣợ  tiếp tụ , hầu giúp  á  bạn trẻ bƣớ  
vào đời sống hôn nhân  á h vững vàng hơn. 
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2- Trong năm 2018,  húng tôi đề ngh   nh  h  em tiếp tụ  qu n 
tâm đến Mụ  vụ gi  đình, với điểm nhấn làđồn   àn  với các  i  
đìn  trẻ. 

Mặ  dù  ó nhiều thá h đố và khó khăn trong đời sống gi  đình, 
vẫn  ó những  hứng từ tốt đẹp nơi nhiều ặp vợ  hồng trẻ Công 
giáo. Họ  hấp nhận những hy sinh lớn l o, vƣợt qu  mọi khó khăn 
thử thá h để sống trung thành với gi o ƣớ  hôn nhân. Nhiều  ặp 
vợ  hồng đã   n đảm giữ mầm sống trong mọi hoàn  ảnh. Có 
những đôi bạn  hấp nhận tình trạng son sẻ suốt đời, vƣợt qu   ám 
dỗ muốn sử dụng những phƣơng pháp trợ giúp Giáo Hội không  ho 
phép, đồng thời đón nhận và thự  thi tình phụ mẫu thiêng liêng 
qu  việ  đảm nhận những hoạt động tông đồ, bá  ái xã hội với lòng 
nhiệt thành hân ho n. Nhiều bậ   h  mẹ dù nghèo về kinh tế, 
vẫn  ố gắng  hu toàn bổn phận  hăm lo  ho  on  ái đƣợ  giáo dụ  
toàn diện về thể dụ , trí dụ ,  ũng nhƣ đứ  dụ  và tâm linh. 

Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng do ảnh hƣởng trào lƣu hƣởng thụ, 
sống ảo, sống gấp và qu n niệm lệ h lạ  về hôn nhân, một số 
không nhỏ những tiêu  ự  vẫn tồn tại và  ó nguy  ơ phát 
triển, ng y trong  ộng đồng Công giáo nhƣ: phá th i, sống thử, kết 
hợp đồng tính, ly d , lự   họn giới tính. Những hiện tƣợng này đ ng 
làm mất đi những giá tr  truyền thống  ủ  gi  đình Việt N m, đi 
ngƣợ  lại với ý muốn  ủ   ấng Tạo hoá, để lại những hậu quả 
nghiêm trọng  ho thế hệ mới. 

3- Dự  trên tình hình thự  tế đã nêu trên,  húng tôi mời gọi  á  
gi  đình trẻ hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá tr   ủ  hôn 
nhân Công giáo. Chúng tôi  ũng mời gọi  á  mụ  tử và mọi thành 
phần Dân Chú  đồng hành và giúp đỡ  á  gi  đình xây dựng hạnh 
phúc. 

Trong Tông huấn Niềm vui  ủ  tình yêu,  ứ  Giáo Hoàng 
Ph nxi ô đã nói đến những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gi  
đình đổ vỡ.  ó là kỳ vọng quá   o về đời sống hôn nhân, sự thu 
hút b n đầu qu  đi,  ùng với những khó khăn mới mà đôi bạn  hƣ  
đƣợ   huẩn b  để đối diện. Ngoài r ,  òn phải nói đến tá  động  ủ  
bối  ảnh văn hoá xã hội ngày n y, đề   o tự do  á nhân hơn hạnh 
phú  gi  đình, đo lƣờng tình yêu dự  vào những tiêu  huẩn vật 
 hất và hƣởng thụ hơn là những giá tr  tinh thần. Vì vậy, trƣớ  
những khó khăn trong đời sống hôn nhân, nhiều đôi bạn trẻ  oi ly 
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d , phá thai là giải pháp tối ƣu th y vì  ố gắng vƣợt qu  để bảo vệ 
hạnh phú  gi  đình. 

Chính vì thế, đồng hành với  á  gi  đình trẻ là yếu tố qu n trọng 
trong Mụ  vụ gi  đình. Mụ  vụ hôn nhân không  h  dừng lại ở khoá 
 huẩn b  nhƣng phải đồng hành với  á  đôi vợ  hồng trẻ trong 
những năm tiếp theo, bằng  á h giúp họ hiểu rằng: (1) Hôn nhân 
là một hành trình dài, trong đó mỗi ngƣời phải gạt đi những ảo 
tƣởng để đón nhận bạn đời  ủ  mình nhƣ họ là,  ùng nh u nên 
hoàn thiện hơn mỗi ngày; (2) Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, 
hiểu biết, hy sinh và quảng đại; (3) Hành trình đó giúp đôi bạn đào 
sâu và làm phong phú hơn quyết đ nh  ủ  họ khi bƣớ  vào đời 
sống hôn nhân (Niềm vui  ủ  tình yêu, số 223). 

4- Cá  linh mụ  và  á   ộng đoàn giáo xứ đóng v i trò qu n 
trọng trong việ  đồng hành này,  ụ thể qu  những việ  s u: 

– Cổ võ việ   ầu nguyện  hung trong gi  đình, năng th m dự 
Thánh Lễ và lãnh nhận  á  bí tí h; 

– Tổ  hứ  những buổi tĩnh tâm  ho  á  đôi vợ  hồng trẻ; 

– Tổ  hứ  thánh lễ nhân d p kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn Chú  và 
 ầu nguyện  ho đời sống gi  đình; 

– Tổ  hứ  những buổi nói  huyện về đề tài  ụ thể nhƣ: sinh sản 
và giáo dụ   on  ái, những vấn đề thƣờng gặp s u khi kết hôn, 
 á h giải quyết xung đột trong gi  đình; 

– Chi  sẻ kinh nghiệm  ủ   á  đôi vợ  hồng đi trƣớ , đặ  biệt 
gƣơng sáng và kinh nghiệm  ủ   h  mẹ đôi bên  ó tầm ảnh hƣởng 
qu n trọng đối với  á  gi  đình trẻ; 

– Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “ ộng đoàn Giáo Hội  ơ 
bản”, ở đó  á  gi  đình trẻ  ó thể  hi  sẻ và nâng đỡ nh u  á h  ụ 
thể. 

Chúng tôi ƣớ  mong  á  đoàn thể tông đồ qu n tâm nhiều hơn 
đến  á  gi  đình trẻ,  ó những hoạt động thí h hợp để quy tụ và 
đồng hành với họ trong những năm đầu đời  ủ  sống hôn nhân, 
những năm ngập tràn hạnh phú  nhƣng  ũng không ít thử thá h. 

5- Nhân d p này,  húng tôi muốn hƣớng  nh  h  em tới một gi  
đình lớn hơn là Giáo Hội Công giáo Việt N m, trải dài trong suốt bề 
dày l  h sử truyền bá đứ  tin. Năm 2018,  húng t  sẽ kỷ niệm 30 
năm Toà T án  nân  117 vị Tử đạo lên  àn   iển t án . 
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 ây là một dấu son trong l  h sử và là niềm tự hào  ủ  Giáo Hội 
Việt N m. Chúng t  hãy tạ ơn Chú  đã b n  ho Giáo Hội những 
 hứng nhân  nh dũng, dám sống mầu nhiệm hạt lú  đƣợ  gieo vào 
lòng đất,  hấp nhận  hết đi để m ng lại nhiều hoa trái (x. Ga 
12,23-25). Thật vậy, trong lễ phong thánh tại Rôm , ngày 19-6-
1988, Thánh Giáo Hoàng Gio n Ph olô II đã nhắn nhủ: “Hỡi  á  
Kitô hữu Việt N m,  húng tôi  ó thể nói rằng máu Cá  Thánh Tử 
 ạo là  ho  nh  h  em, là nguồn ân sủng để tăng trƣởng đứ  tin. 
Nơi  nh  h  em, đứ  tin  ủ   h  ông  húng t  tiếp tụ  đƣợ  thông 
truyền  ho những thế hệ mới.  ứ  tin này là nền tảng giúp  ho  nh 
 h  em, vừ  trung thành với quê hƣơng Việt N m, vừ  tiếp tụ  là 
những môn đệ đí h thự   ủ   ứ  Kitô”. 

Kỷ niệm biến  ố phong Thánh Tử  ạo là d p để  húng t  ôn lại 
đời sống  hứng nhân  ủ   á  ngài, noi gƣơng  á  ngài, sống tinh 
thần Phú  Âm trong mọi hoàn  ảnh,  ộng tá  phần mình xây dựng 
một Giáo Hội vững mạnh và một xã hội  ông bằng và nhân ái.  ể 
kỷ niệm biến  ố qu n trọng này,  húng tôi sẽ bàn thảo và đƣ  r  
những đề ngh , nhằm hƣớng tới một  hƣơng trình b o gồm  ử 
hành, họ  hỏi và sống đứ  tin. Cử hành để tạ ơn Chú , tôn vinh  á  
bậ  Tiền Nhân và xin  á  ngài bầu  ử  ho Giáo Hội và Quê 
Hƣơng; họ  hỏi để hiểu biết  uộ  đời và ý nghĩ  sự hy sinh   o  ả 
 ủ   á  ngài; sống đứ  tin theo gƣơng  á  Thánh Tử  ạo là những 
ngƣời trƣớ  khi  hết vì  ạo thì đã sống  ho  ạo, đạo làm ngƣời 
và  ạo làm  on  ái Chú . 

6- Anh  h  em thân mến,  húng tôi kết thú  Hội ngh  này vào 
đúng ngày 13 tháng 10 năm 2017, kỷ niệm 100 năm  ứ  Mẹ hiện 
r  tại F tim . Sứ điệp F tim  vẫn m ng tính thời sự và  ần thiết 
 ho Giáo Hội ngày n y. Ƣớ  gì mỗi ngƣời, mỗi gi  đình Công giáo 
Việt N m biết đón nhận và sống sứ điệp ấy  á h  ụ thể: Sám hối, 
  nh tân đời sống theo tinh thần Phú  Âm; Lần  huỗi Mân Côi để 
theo gƣơng Mẹ, bƣớ  đi trên đƣờng theo Chú ; Tôn sùng Trái tim 
Mẹ để tâm hồn  húng t  nên giống  ứ  Mẹ,  h n  hứ  tình yêu và 
lòng thƣơng xót. Nhờ Mẹ và với Mẹ,  húng t  hãy đem tinh thần 
Phú  Âm vào đời sống gi  đình  ũng nhƣ xã hội, góp phần xây 
dựng nền văn minh tình thƣơng và sự sống trên quê hƣơng đất 
nƣớ   húng t . 
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Nhờ lời  huyển  ầu  ủ   ứ  Mẹ F tim  và  á  Thánh Tử  ạo Việt 
Nam, xin Chúa chúc lành cho  nh  h  em. 

Làm tại Toà Giám mụ  Th nh Hoá, ngày 13 tháng 10 năm 2017 

+ Giuse Nguyễn Chí Linh 

Tổng Giám mụ  Huế 

Giám quản Giáo phận Th nh Hoá 

Chủ t  h Hội đồng Giám mụ  Việt N m 

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Giám mụ  Giáo phận Mỹ Tho 

Tổng Thƣ ký 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 

 
   H   c un  niềm vui cùn  Giáo Hội  oàn vũ, mừn  kín  lễ 
T án  Ernest (7.11) và T án  M rtinô Poress, Tu sĩ (3.11). 

 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT LIÊN GIÁO PHẬN 

Kín  C  c Mừn  Lễ Bổn Mạn  

 

LM ERNEST NGUYỄN VĂN HƯỞNG, 

Tổn  Lin    ớn  CĐ.LCTX TGP Sài Gòn 

 

LM MARTIN NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG, 

T   ký HH.LCT  GP  uân Lộc 

 

     N uyện xin T iên C   , qu  lời cầu bầu củ  T án  Qu n 
T ầy, tuôn đổ muôn  n làn  trên Quý C  . 

 



 L n  C    T   n    t – 11/2017 

7                                                 

 

 
BBT tổn   ợp 

CHÖA NHẬT    I THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

VINH QUANG Ở ĐÂU? 

Có một ngƣời đàn ông đi dạo 
đến một nơi hành hƣơng. Mệt 
nhọ , ông ngồi ngh  trên một 
ghế đá. Ông hết sứ  ngạ  nhiên 
và rồi lại tỏ r  hãnh diện sung 
sƣớng khi thấy nhiều ngƣời đi 
qu  trƣớ  mặt ông đã ngã mũ 
cúi chào. Trong khi 
 òn nghĩ ngợi, thắ  
mắ  thì  ó một bà 
già  ũng đến trƣớ  
mặt ông. S u khi  úi 
 hào, bà đã nhìn lên 
và miệng lâm râm 
nhiều lời mà ông 
nghe không rõ. Thế 
rồi bà  ũng r  đi. 
Lú  ấy ông mới qu y 
lại và nhìn lên theo 
hƣớng bà già ki  đã 
nhìn. Ông nhận r  
rằng ng y s u lƣng 
và phí  trên đầu ông 
 ó một thánh giá đã 
đƣợ  dựng lên ở đó. Và ông xấu 
hổ bỏ đi nơi khá . 

Chúng t   ũng thƣờng lầm lẫn 
nhƣ thế. Lời Chú  muốn giải 

thoát  húng t  khỏi những d nh 
lợi hão huyền và rất đáng hổ 
thẹn  ủ  thế gi n. Bởi vì, thật là 
dại dột và lố b  h khi  on ngƣời 
không biết rõ giá tr   ủ  mình, 
lại thí h đƣợ   hiếm đ   v    o, 
h m đƣợ  những ƣu đãi. Những 
h m ƣớ  ấy  h  khiến họ b  lợi 

dụng và trở nên trò 
 ƣời  ho thiên hạ. Có 
khi còn gây nhiều t i 
họ   ho ngƣời khá  
nữ . 

Theo lời dạy  ủ  
Chúa Giêsu thì khác 
hẳn: "Ai muốn làm 
lớn phải làm đầy tớ 
mọi ngƣời. Ai hạ 
mình xuống sẽ đƣợ  
tôn lên". Chúa không 
 h  dạy bằng lời. Ngài 
 òn làm gƣơng, Ngài 
đã dẫn  hứng bằng 
 ả  uộ  đời hiến thân 
phụ  vụ trong khiêm 

tốn  ủ  mình. Thập giá  ủ  Ngài 
là một bằng  hứng không thể 
phủ nhận đƣợ . 
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Quả thật, Chú  Giêsu đã ý 
thứ  rất rõ bản  hất và d nh v  
 ủ  mình. Nhƣng Ngài sẵn sàng 
 họn sự rốt hèn, hết mình phụ  
vụ, không ngại quỳ xuống rử  
 hân  ho  á  đệ tử  ủ  mình, và 
 uối  ùng dám để  ho ngƣời t  
bó  lột  ả đến d nh dự và sự 
sống thân xá   ủ  Ngài nữ . 

Tất  ả là để làm sáng tỏ vinh 
quang Thiên Chúa tình yêu và vì 
hạnh phú   ủ   on ngƣời mà 
Ngài sẽ thu phụ  trong vƣơng 
quố  Thiên Chú . 

Tƣởng  hừng Thập giá là một 
ngõ bí, một sự hạ nhụ  và huỷ 
diệt. Nhƣng thự  r , nhờ Thập 
giá mà Chú  Giêsu đã mở ra con 
đƣờng phụ  sinh vinh qu ng. 
Ngài đã trở thành bất tử và 
đƣợ  nâng lên tột  ùng, để rồi 
 ũng lôi kéo mọi ngƣời lên theo. 

Nhƣ thế,  húng t  hiểu rằng: 
vinh qu ng thật không khởi từ 
d nh v  nhƣng đƣợ  xá  đ nh 
qu  những nỗ lự  và khiêm tốn 
phụ  vụ. Cái đáng tin, đáng 
phụ  không phải ở lời nói, quyền 
lự , mà là ở  uộ  sống phản ảnh 
sự  hân thự , ở khả năng  ống 
hiến và mứ  độ dấn thân để 
sống yêu thƣơng  á h xứng 
đáng. 

Chúng ta hãy nhìn lên "tòa 
thập giá"  ủ  Chú  Giêsu để tìm 
những lời dạy  hí lý và khám 
phá r  những phƣơng  á h  hi  

sẻ vinh qu ng đí h thự  và vững 
bền.  

MÔ HÌNH NGƯỜI 
LÃNH ĐẠO GƯƠNG MẪU 

Mô hình này dự  trên những 
lời  ứ  Giêsu dạy và  hính 
gƣơng  ủ  Ngài đƣợ  ghi lại 
trong  á  sá h Tin Mừng, nhƣ 
(Mt 20, 24-28); (Mt 23, 1-32); 
(Ga 13, 1-20) v.v. 

   - Tấm lòng  ủ  ngƣời lãnh 
đạo: yêu thƣơng những kẻ đƣợ  
mình hƣớng dẫn. 

   - Phƣơng  hâm  ủ  ngƣời lãnh 
đạo: tự  oi mình là đầy tớ,  ó 
bổn phận phụ  vụ những kẻ 
mình hƣớng dẫn. 

   - Cung  á h  ủ  ngƣời lãnh 
đạo: hạ mình, hy sinh, gƣơng 
mẫu. 

NHỮNG THÓI  ẤU MÀ 
NGƯỜI LÃNH ĐẠO DỄ MẮC 
PHẢI 

Bài đọ  I và bài Tin Mừng hôm 
n y vạ h rõ những thói xấu mà 
những ngƣời lãnh đạo dễ mắ  
phải: 

- Lo tìm vinh dự  ho mình, mà 
quên tìm lợi í h  ho thuộ   ấp. 

- Thái độ qu n liêu,  oi rẻ 
thuộ   ấp. 

- Sai khiến ngƣời khác làm, 
phần mình thì  h  t y năm ngón. 

- Quên phụ  vụ ngƣời khá , 
mà bắt ngƣời khá  phụ  vụ 
mình. 



 L n  C    T   n    t – 11/2017 

9                                                 

CHÖA NHẬT    II THƯỜNG NIÊN, NĂM A 
 

Nh p sống đều đều dễ ru ngủ 
 húng t  trong thói quen, thụ 
động và  n phận… quên mất 
nhiều vấn đề qu n trọng thiết 
yếu. Bởi vậy, Lời Chú  hôm n y 
nhắ   húng t  phải luôn t nh 
thứ . 

Dụ ngôn 10 
trinh nữ đón 
 hàng rể nói đến 
sự t nh thứ  để 
đón Chú  khi Ngài 
quang lâm. 

"T nh thứ " ở 
đây, qu  hình ảnh 
 hiế  đèn đầy 
dầu,  ó nghĩ  là 
lú  nào  ũng ở 
trong tƣ thế 
 huẩn b  sẵn 
sàng. 

Dụ ngôn này 
cũng  ó một  hi 
tiết rất ý nghĩ : 5 
cô khôn ngoan 
không cho 5 cô 
khờ dại mƣợn 
dầu.  ây không phải là thái độ 
í h kỷ không giúp nh u. Chi tiết 
này muốn nói rằng trƣớ  số 
phận đời đời, không  i  ó thể 
giúp  i đƣợ . Vậy mỗi ngƣời 
phải tự lo bằng một  uộ  sống 

lú  nào  ũng sẵn sàng trả lẽ 
trƣớ  mặt Chú . 

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG 
LUÔN LÀ ĐIỀU TỐT HƠN 

 ối với những việ   òn mơ hồ, 
nghĩ  là không  hắ  sẽ đến h y 
không, thì không  huẩn b  là 

việ   ó thể thông 
 ảm đƣợ . Nhƣng 
đối với những việ  
mình biết  hắ   hắn 
sẽ đến, thì  huẩn b  
sẵn sàng luôn là 
điều tốt hơn. 

Trong tƣơng l i, 
bạn sẽ lên  hứ  
giám đố , sẽ lãnh 
đạo một  ông ty lớn 
 hăng? Chƣ  biết. 
Vì thế,  hƣ   ần 
phải nghĩ ngợi lo 
lắng nhiều. Tới 
 hừng đó sẽ tính. 

H i tháng nữ  là 
đám  ƣới  ủ   on 
tr i bạn. Nếu bạn 
 ẩn thận và khôn 

ngo n thì  hắ  hẳn bạn sẽ lo 
ng y từ hôm n y. 

Trong tƣơng l i,  ó thể x  mà 
 ũng  ó thể gần, bạn sẽ  hết 
 hăng? Chắ   hắn rồi. Vậy s o 
bạn không lo trƣớ ?  ành rằng 
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không  i biết ngày  hết  ủ  
mình, nhƣ  ứ  Giêsu đã nói rõ 
"Các  on không biết ngày nào, 
giờ nào", nhƣng  huẩn b  sẵn 
sàng trƣớ  luôn là điều tốt hơn. 
Vả lại biến  ố này vô  ùng hệ 
trọng, hệ trọng hơn  ả việ  
 huẩn b   ho một tiệ   ƣới. 

KHÔNG NGHĨ TỚI KHÔNG 
PHẢI LÀ CÁCH TRỐN 
TRÁNH ĐƯỢC 

 Chết là một  huyện rất buồn 
và rất đáng sợ. Vì thế nhiều 
ngƣời không muốn nghĩ tới nó. 
Họ giống nhƣ  on đà điểu sợ 
ngƣời thợ săn nên dấu đầu 
trong cát. 

Nhƣng việ   on đà điểu  húi 
đầu vào  át không hề ngăn  ản 
đƣợ  bƣớ   hân ngƣời thợ săn 
 àng lú   àng tiến gần tới nó. 
Cũng thế, việ  không nghĩ tới  ái 
 hết không giúp ngƣời t  trốn 
đƣợ  tử thần. 

Tốt hơn  ả là hãy t nh thứ  
 huẩn b  sẵn sàng, nhƣ gƣơng 
 á  tín hữu Thêx lôni  . Càng 
 huẩn b  thì t   àng bình  n khi 
 ái  hết đến. Chuẩn b  hoàn 
toàn  hu đáo thì t   òn  ó thể 
vui mừng nôn nóng mong cho 
ngày  hết m u đến nữ . 

CHỜ ĐỢI TRONG TÌNH 
YÊU 

 ời ngƣời là một  uộ  đợi  hờ, 
và đợi  hờ nào  ũng b o hàm 
tình yêu trong đó, bởi vì  on 
ngƣời  h  hết lòng đợi  hờ mong 
mỏi ngƣời nào h y điều gì mình 
hết lòng yêu thƣơng h y quý 
 huộng. Ngƣời mẹ  hờ đợi đứ  
 on sắp r  đời bằng  á h  huẩn 
b  tất  ả những gì  ần thiết để 
b o bọ  săn só   on mình; một 
ngƣời  hờ đợi bạn đến thăm 
bằng  á h  huẩn b  thật  hu đáo 
để đón tiếp bạn. 

Chúng t  mong đợi Chú  đến. 
Nhƣng khi nào Ngài đến,  húng 
t  không biết. Có điều  hắ   hắn 
là Ngài sẽ đến trong một  uộ  
viếng thăm thân tình, bởi vì  h  
những ngƣời thân tình mới dành 
cho nhau những  uộ  viếng 
thăm bất ngờ ("Mỗi ngày một tin 
vui"). 

MẢNH SUY TƯ 

- Các thánh không nên thánh 
vì nói tiên tri hay làm phép lạ. 
Cá  ngài đâu làm gì lạ! Họ  h  
 hu toàn bổn phận ( HV 25). 

- Bổn phận là giấy vào Nƣớ  
Trời: "Ai thự  hiện ý Ch  T  trên 
trời, sẽ vào Nƣớ  Trời" ( HV 
27). 

- Nếu  i  ũng nên thánh trong 
bổn phận, thì tâm hồn mới, gi  
đình mới, thế giới mới ( HV 20).
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CHÖA NHẬT   XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

SAO KHÔNG ĐỔI SANG 
MỘT CÁCH NHÌN LẠC QUAN 
VÀ TÍCH CỰC HƠN?" 

Khi lãnh nén bạ   ủ  ông  hủ, 
ngƣời đầy tớ thứ b  đã nghĩ gì? 
Hắn nghĩ  hủ hắn "là ngƣời keo 
kiệt, gặt  hỗ 
không gieo, thu 
nơi không phát". 
Hắn  ảm thấy thế 
nào? Hắn "khiếp 
sợ". Và hắn làm 
gì? Hắn "đi  hôn 
giấu nén bạ  dƣới 
đất"--˃ Suy n  ĩ 
bi qu n tiêu cực, 
dẫn tới tìn  cảm 
bi qu n tiêu cực, 
và làm phát sinh 
 àn  độn  bi 
qu n tiêu cực. 

Còn h i ngƣời 
đầy tớ đầu nghĩ 
gì? Họ nghĩ tới tấm 
lòng  ủ  ông  hủ 
đã yêu thƣơng 
tr o tài sản  ho họ; nghĩ tới sự 
tín nhiệm  ủ  ông  hủ đối với họ 
nên gi o tiền xong là ông r  đi. 
Nghĩ nhƣ thế rồi họ  ảm thấy gì? 
Thấy thƣơng mến  hủ. Và họ đã 
làm gì? Họ tí h  ự  làm  ho 
những nén bạ   ủ   hủ sinh lời 

thêm --˃ Suy n  ĩ lạc qu n 
tíc  cực dẫn tới tìn  cảm lạc 
qu n tíc  cực, và làm p át 
sin   àn  độn  lạc qu n tíc  
cực. 

Có nhiều ngƣời trong  húng t  
 ũng nuôi những ý 
nghĩ bi qu n và tiêu 
 ự  nhƣ thế. Họ 
đƣợ  Chú  b n  ho 
một số khả năng. 
Nhƣng họ không 
vừ  lòng, họ nhìn 
sang những ngƣời 
khác và trách Chúa 
s o b n  ho ngƣời 
khá  nhiều khả 
năng hơn họ. Suy 
nghĩ đó dẫn họ tới 
tình  ảm g nh ghét 
so bì. Tình  ảm 
g nh ghét so bì ấy 
khiến họ không lo 
phát triển những 
khả năng. 

Khi nhìn thấy tình 
trạng không tốt trong gi  đình, 
xã hội và Giáo Hội, những ngƣời 
ấy thƣờng trá h mó : tại những 
ngƣời lãnh đạo không tốt, tại 
ngƣời này ngƣời nọ. Suy nghĩ đó 
đƣ  đến tình  ảm bự  bội bất 
mãn. Tình  ảm bự  bội bất mãn 
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làm phát sinh thái độ  hống đối, 
bất hợp tá . 

S o t   ứ bi qu n tiêu  ự  nhƣ 
ngƣời đầy tớ thứ b , mà không 
đổi s ng  á h nhìn vấn đề một 
 á h lạ  qu n và tí h  ự  hơn? 
Không  ần so sánh số nén bạ  
 ủ  t  nhiều hơn h y ít hơn 
những ngƣời khá , điều qu n 
trọng là Chú  đã thƣơng và tín 
nhiệm b n  ho t  những nén 
bạ  ấy,  ho nên  ố gắng phát 
huy tối đ   húng; thấy một tình 
trạng tồi tệ, t  không  ần đổ lỗi 
 ho  i  ả, nhƣng hãy nghĩ xem 
Chú  muốn t  làm gì với khả 
năng  ủ  t . 

HÃY NHỚ HAI QUY LUẬT 
NÀY 

Sinh sản thêm, đó là quy luật 
 ủ  sự sống:  ây  ỏ, thú vật và 
 on ngƣời đều phải tăng trƣởng 
thêm thì mới sống  òn. Quy luật 
này do  hính  ấng tạo hó  đặt 
ra: s u khi tạo dựng, Thiên Chú  
phán " ất hãy x nh um, thảo 
vật x nh tƣơi, r u  ỏ hãy nảy 
hạt giống và  ây  ó quả hãy sinh 
quả theo loại" (St 111); Thiên 
Chú   ũng phán với  on ngƣời 
"Hãy sinh sôi nảy nở" (St 1, 28). 
Bởi đó, không tăng trƣởng nữ  
là dấu hiệu bắt đầu  hết dần. 

Ngƣời đầu tƣ  ó quyền hƣởng 
ho  lợi, đó là quy luật  ủ   ông 
bằng: "Có  i trồng nho mà lại 
không đƣợ  ăn trái? Hay có ai 
 hăn sú  vật mà không đƣợ  
uống sữ   ủ  sú  vật?" (1 Cr 9, 
7). 

H i quy luật trên nhắ  t  phải 
làm  ho những khả năng Chú  
tr o sinh kết quả tốt: 

- Không sinh kết quả là lỗi 
 ông bình với Chú . 

- Không sinh kết quả gây hại 
 ho  hính bản thân  húng t . 

NÉN BẠC TIN MỪNG 

Trong số những nén bạ  mà 
Chúa giao cho chúng ta, Tin 
Mừng là nén bạ  quý báu nhất. 

H i ngƣời đầy tớ đầu là  á  
thừ  s i. Cá  ngài đã đem Tin 
Mừng đi gieo vãi khắp nơi. Hạt 
giống/nén bạ  ấy đã sinh thêm 
gấp 30, 60, 100. 

Ngƣời đầy tớ thứ b   ũng lãnh 
nhận Tin Mừng nhƣ h i ngƣời 
ki , nhƣng đào lỗ  hôn xuống 
đất.  ó là ngƣời không dùng sứ  
mạnh Tin Mừng để nuôi lớn  uộ  
sống tinh thần  ủ  mình, không 
nói lại Tin Mừng  ho ngƣời khá , 
không sống tỏ  ánh sáng Tin 
Mừng trƣớ  mặt thiên hạ. 

Bạn là ngƣời đầy tớ nào? 
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CHÖA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

MỘT VỊ VUA LÝ TƯỞNG VÀ 
MỘT NƯỚC LÝ TƯỞNG 

Dự  vào  á  bài đọ  trong 
Thánh lễ hôm n y,  húng t   ó 
thể mô tả một v  vu  lý tƣởng và 
một nƣớ  lý tƣởng: 

- V  Vu  ấy không  hễm  hệ 
ngự tr  trong  ung điện và trên 
ng i vàng, nhƣng hoà 
mình với dân nhƣ một 
ngƣời mụ  tử sống với 
chiên, lo cho chiên và 
đồng hành với  hiên. 

- V  vu  ấy không 
bắt dân phải  ung 
phụng và phụ  d  h 
mình, nhƣng xả thân 
 hăm só  đến nỗi hiến 
 ả mạng sống mình 
cho dân. 

- Luật trong Nƣớ  
 ủ  Vu  ấy không 
rƣờm rà và khắt khe, 
nhƣng là Luật Yêu 
Thƣơng, rất đơn giản 
và ngọt ngào. 

- Dân trong Nƣớ  ấy không 
ho n hô bằng miệng, không báo 
 áo bằng giấy, nhƣng thự  hiện 
Luật yêu thƣơng một  á h  ụ thể 
bằng những việ  giúp đỡ những 
ngƣời khốn khổ bé mọn. 

- Mọi ngƣời trong Nƣớ  ấy đối 
xử với nh u một  á h vừ  tôn 
trọng vừ  thƣơng mến nhƣ đối 
xử với  hính Chú  vậy. 

Hình ảnh lý tƣởng ấy không 
phải là hoàn toàn ảo tƣởng: V  
vu  lý tƣởng ấy  húng t  đã  ó 
rồi, đó là Chú  Giêsu; Luật lý 
tƣởng ấy  húng t   ũng đã  ó rồi, 
đó là Luật yêu thƣơng;  h   òn 
thiếu một điều là  húng t  phải 
 ố gắng làm những  ông dân lý 

tƣởng nhƣ Chú  đã 
dạy. 

MỞ MANG NƯỚC 
CHÚA 

Nƣớ  Thiên Chú , 
đó là một trong những 
hình ảnh đƣợ  Chú  
Giêsu nói tới nhiều 
nhất, nhƣng  ó lẽ đó 
 ũng là một trong 
những điều  húng t  
hiểu  á h mù mờ nhất. 

- Ngày xƣ  ngƣời Do 
Thái hiểu Nƣớ  Thiên 
Chúa chính là Nƣớ  Do 
Thái, một nƣớ  Do 
Thái hùng  ƣờng phồn 

vinh làm bá  hủ nhiều nƣớ  khá . 
Hiểu nhƣ vậy là s i. 

- Ngày n y nhiều ngƣời hiểu 
Nƣớ  Thiên Chú  là Giáo Hội, một 
Giáo Hội  ó rất đông tín đồ, một 
Giáo Hội  ó tổ  hứ  quy mô, 
khiến  ho ngƣời ngoài nễ phụ . 
Hiểu nhƣ vậy  ó đúng không? 
Thƣ   h  đúng một phần thôi, là 
phần bề ngoài, phần hình thứ , 
phần tổ  hứ . 
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Hôm n y  húng t  hãy tìm hiểu 
thêm về Nƣớ  Thiên Chú . 

Lần ki   á  môn đệ hỏi Chú  
Giêsu: "Thƣ  Thầy b o giờ Nƣớ  
Thiên Chú  đến?" Chú  Giêsu 
đáp: "Nƣớ  Thiên Chú  không 
đến nhƣ một điều gì  ó thể qu n 
sát đƣợ , ngƣời t  không thể nói 
Nƣớ  Thiên Chú  ở đây h y ở ki , 
vì nƣớ  Thiên Chú  đ ng ở giữ  
anh em" (Lc 17, 20-21). Chúng ta 
hãy nghe  ho kỹ Lời Chú  Giêsu 
nói: "Nƣớ  Thiên Chú  không đến 
nhƣ một điều  ó thể qu n sát 
đƣợ ", nghĩ  là s o? Nghĩ  là 
đừng  oi Nƣớ  Thiên Chú  nhƣ 
một tổ  hứ , dù là tổ  hứ  quy 
mô đông đảo b o nhiêu đi nữ . 
"Nƣớ  Thiên Chú  đ ng ở giữ  
anh em" nghĩ  là s o? Có thể có 
2 nghĩ : 1/ Ở ngay trong lòng 
mỗi ngƣời; 2/ Ở một ngƣời nào 
đó đ ng âm thầm sống và làm 
việ  giữ  một tập thể đông ngƣời. 
Nhƣ thế, Nƣớ  Thiên Chú  không 
phải là một tổ  hứ  mà là một 
sứ  sống; sứ  sống ấy không thể 
hiện nơi những hoạt động mà thể 
hiện nơi sứ  tá  động (lặp lại). 

Bởi thế trong  á  sá h Tin 
Mừng, Chú  Giêsu đã không so 
sánh Nƣớ  Thiên Chú  với hình 
ảnh những đạo quân hùng hậu 
h y với những đám ngƣời đông 
đảo. Trái lại Ngài so sánh Nƣớ  
Thiên Chú  với hạt  ải và với nắm 
men, những hình ảnh nói lên sự 
nhỏ bé và âm thầm. Tuy nhiên 

nhỏ mà lớn, âm thầm mà rất 
mạnh. Hạt  ải sẽ trở thành  ây 
to, nắm men sẽ khơi dậy  ả 
thúng bột. 

Những suy nghĩ trên gợi lên b  
ý nhỏ về việ  xây dựng Nƣớ  
Thiên Chúa: 

1. Bởi vì "Nƣớ  Thiên Chú  
không đến nhƣ điều gì  ó thể 
qu n sát đƣợ ", cho nên chúng ta 
đừng quá  hú trọng đến bề 
ngoài. Hãy xây dựng Nƣớ  Thiên 
Chúa ngay bên trong. 

2. Xây dựng Nƣớ  Thiên Chúa 
ngay trong lòng mình: Chúa 
Giêsu đã nói "Nƣớ  Thiên Chú  ở 
giữ   nh em". "Ở giữ " theo 
nghĩ  thứ nhất là ở ng y trong 
lòng mỗi ngƣời. Cho dù  húng t  
 ó làm hết việ  này tới việ  nọ, 
làm hết  hỗ này tới  hỗ khá , 
nhƣng ng y trong lòng t  không 
 ó Nƣớ  Thiên Chú  thì tất  ả 
 ũng  h  là  ông dã tràng thôi: 
"Dã tràng xe  át biển đông, nhọ  
nhằn mà  hẳng nên  ông  án gì". 
Hãy tự vấn xem trong lòng mình 
đã  ó Nƣớ  Thiên Chú   hƣ . 
Nếu  hƣ  thì hãy xây dựng. Xây 
dựng bằng  á h sống theo Luật 
Nƣớ  Chú , tứ  là Luật yêu 
thƣơng. 

3. Xây dựng Nƣớ  Thiên Chú  
ng y trong  ộng đoàn  ủ  mình 
bằng  á h góp phần làm  ho 
 ộng đoàn mình đ ng sống dần 
dần thành một  ộng đoàn yêu 
thƣơng. 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 23

 

 
(Tiếp theo) 

Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào  

 ứ   h  Ph o-lô Bùi Văn  ọ , Chủ t  h Ủy B n Giáo Lý  ứ  Tin 
– khi  òn là Chủ t  h Hội  ồng Giám Mụ  Việt N m – đã từng phát 
biểu trong bài th m luận Gi  đình,  hủ thể  ủ  mụ  vụ (La famille, 
sujet de la pastorale, 2015) rằng, linh đạo  ủ  lòng Chú  thƣơng 
xót “… phải đi sâu vào trong Giáo hội và đi sâu vào trong gi  đình, 
để với lòng thƣơng xót đó, ngƣời t  mới dễ th  thứ  ho nh u trong 
lòng Giáo hội, trong mỗi gi  đình”.1  

Cũng vậy, trong  hiều kí h mụ  vụ huấn giáo,  ứ   h  Giu-se 
Nguyễn Năng, Phó Chủ t  h Hội  ồng Giám Mụ  Việt N m – khi còn 
là Chủ t  h Ủy B n Giáo Lý  ứ  Tin –  ũng đã từng đƣ  r  một 
nhận đ nh rất thiết thự  về Phong trào Lòng Chú  Thƣơng Xót. 
Vâng, tất  ả vẫn đƣợ  nhìn nhận nhƣ một linh đạo sống động  ủ  
thời đại. Tuy nhiên, “Cá  việ  đạo đứ  tự nó là tốt, nhƣng ngƣời t  
thƣờng đẩy đến  hỗ thái quá”.2  

Còn Ủy b n Giáo Dân (H GMVN), trong một tiểu mụ  báo  áo 
 á h đây không lâu,  ũng đã nhắ  đến những nỗ lự  “Gợi ý  ho 
một quy  hế  hung về sinh hoạt  ủ   á   ộng đoàn Lòng Chú  
Thƣơng Xót”.3 Thật vậy, khi đƣợ  bám rễ vào một nơi  hốn  ụ thể 
tại  á  giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, Phong trào Lòng Chú  Thƣơng 
Xót đã hiện diện thành  á  Cộng đoàn Lòng Chú  Thƣơng Xót  ấp 

                                 
1
 WGPSG, T5, 05/11/2015 - 09:21. 

2
 X. Nguyễn Năng, “Canh tân các hoạt động mục vụ theo viễn tượng truyền giáo” 

(bài thuyết trình tại Đại hội Giáo Lý Toàn Quốc lần thứ IV, từ ngày 18-21/8/2014, tại 

Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế) (x. gsnang@gmail.com, vào 09:42, ngày 

05-10-2015). 
3
 X. UBGD, Báo cáo toàn niên 2016-2017. 

http://tgpsaigon.net/category/t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3/wgpsg
mailto:gsnang@gmail.com
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giáo xứ, giáo hạt, giáo phận. Theo đó, nhu  ầu  ần  ó một quy  hế 
 hung để sinh hoạt  ùng nh u, giới thiệu  á  hoạt động, và trải 
nghiệm sống về lòng thƣơng xót  ủ  Chú ; đồng thời  ũng để 
nhiều ngƣời khá   ó thể nhận r  thế nào là những môn đệ  ủ  lòng 
Chú  xót thƣơng.4 Vì thế, quy  hế rất nên  ó  á  đề mụ   ụ thể 
nhƣ… 

(1) hƣớng dẫn cách tổ chức cộng đoàn tại các giáo xứ, giáo 
hạt, giáo phận; (2) thống nhất  á  kinh đọc khi làm việc tôn 
kính lòng Chú  thƣơng xót; và (3) loan truyền tinh thần sống 
tín thá  vào lòng Chú  thƣơng xót bằng đời sống “Tin mừng 
tình yêu xót thƣơng”….5 

Vậy “ húng t  hãy tiến sâu hơn vào tâm điểm  ủ  Tin Mừng nơi 
ngƣời nghèo đƣợ  đặ  biệt trải nghiệm về lòng thƣơng xót  ủ  
Thiên Chúa”.6  

Bốn lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 15,12 

 And let us enter more deeply into the heart of the Gospel where 
the poor h ve   spe i l experien e of God‟s mercy. (APV 15,12)  

 Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie 
face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage 
le  oeur de l‟Ev ngile, où les p u-vres sont les destinataires 
privilégiés de la miséricorde divine. (APV 15,11-12) 

 Và  húng t  hãy tiến sâu hơn vào tâm điểm  ủ  Tin Mừng nơi 
ngƣời nghèo đƣợ  đặ  biệt trải nghiệm về l n  t   n  x t  ủ  
Thiên Chúa. (APV 15,12)  

2. APV 15,13 

 Jesus introduces us to these works of mercy in his preaching so 
that we can know whether or not we are living as his disciples. 
(APV 15,13)  

                                 
4
 X. APV 15,13. 

5
 Ta, Bao la lòng Chúa xót thương, Tập III (Hà Nội: Nxb. Tôn Giáo, 2016), 467. 

6
 APV 15,12. 
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 La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces oeuvres de 
miséricorde, pour que nous puissions com-prendre si nous 
vivons, oui ou non, comme ses disci-ples. (APV 15,13) 

  ứ  Giêsu giới thiệu với  húng t  những hoạt động  ủ  lòng 
t   n  x t trong lời Ngƣời r o giảng để  húng t   ó thể nhận 
r  liệu mình  ó đ ng sống nhƣ những môn đệ  ủ  Ngƣời không. 
(APV 15,13)  

3. APV 15,14  

 Let us rediscover these corporal works of mercy: to feed the 
hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, welcome the 
stranger, heal the sick, visit the imprisoned, and bury the dead. 
(APV 15,14)  

 Redécouvrons les oeuvres de miséricorde corporelles: donner à 
manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir 
ceux qui sont nus, accueillir les étran-gers, assister les malades, 
visiter les prisonniers, ense-velir les morts. (APV 15,14) 

 Chúng ta hãy khám phá lại những hoạt động thể lý  ủ  lòng 
t   n  x t:  ho kẻ đói ăn,  ho kẻ khát uống,  ho kẻ trần 
truồng mặ  quần áo,  ho ngƣời lạ đỗ nhà,  hữ  lành ngƣời bệnh, 
viếng kẻ b  tù đày, và  hôn kẻ  hết. (APV 15,14)  

4. APV 15,15 

 And let us not forget the spiritual works of mercy: to counsel the 
doubtful, instruct the ignorant, admonish sinners, comfort the 
afflicted, forgive offences, bear patiently those who do us ill, and 
pray for the living and the dead. (APV 15,15)  

 Et n‟oublions p s les oeuvres de miséricorde spiritu-elles: 
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, 
avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, 
supporter patiemment les per-sonnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts. (APV 15,15) 

 Và  húng t  đừng quên  á  hoạt động thiêng liêng  ủ  lòng 
t   n  x t: vấn  n những ngƣời nghi n n, khuyên dạy những 
ngƣời mê muội, răn bảo những kẻ tội lỗi, yên ủi những ngƣời ƣu 
phiền, th  thứ  ho những kẻ  hống đối t , nhẫn nh n những kẻ 
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làm mất lòng t , đồng thời  ầu nguyện  ho ngƣời sống và kẻ 
 hết. (APV 15,15)  

Để kết 

Hội ngh  Thƣờng Niên “Kỳ II Năm 2017”  ủ  Hội đồng Giám 
Mụ  Việt N m đ ng diễn r  (9-13/10/2017) với những nội dung 
ngh  sự hẳn là rất qu n trọng về nhiều phƣơng diện. Có thể hình 
dung trƣớ  rằng, tất  ả ngh  sự  á  ngài bàn đến đều trự  tiếp h y 
gián tiếp ảnh hƣởng lên “đ nh hƣớng mụ  vụ trong b  năm về gi  
đình”.7  

Do đó, với ý thứ  tiếp tụ  góp phần hình thành một quy  hế 
hữu í h  ho Phong trào Lòng Chú  Thƣơng Xót mà không làm yếu 
đi tính  hất linh đạo  ủ  “thời đại lòng Chú  xót thƣơng” – trong 
tầm nhìn  ủ  một gi  đình,  hủ thể mụ  vụ  ủ  lòng Chú  thƣơng 
xót – chúng ta hãy (1) “… tiến sâu hơn vào tâm điểm  ủ  Tin Mừng 
nơi ngƣời nghèo đƣợ  đặ  biệt trải nghiệm về lòng thƣơng xót  ủ  
Thiên Chúa” (APV 15,12); đồng thời tự phản t nh để tất  ả  ó thể 
(2) “… nhận r  liệu mình  ó đ ng sống nhƣ những môn đệ  ủ  
Ngƣời không” (APV 15,13). 

Hơn nữ , để không thái quá h y bất  ập,  húng t   ũng hãy (3) 
“… khám phá lại những hoạt động thể lý  ủ  lòng thƣơng xót: cho 
kẻ đói ăn,  ho kẻ khát uống,  ho kẻ trần truồng mặ  quần áo,  ho 
ngƣời lạ đỗ nhà,  hữ  lành ngƣời bệnh, viếng kẻ b  tù đày, và  hôn 
kẻ  hết” (APV 15,14); và (4) “…  húng t  đừng quên  á  hoạt động 
thiêng liêng  ủ  lòng thƣơng xót: vấn  n những ngƣời nghi n n, 
khuyên dạy những ngƣời mê muội, răn bảo những kẻ tội lỗi, yên ủi 
những ngƣời ƣu phiền, th  thứ  ho những kẻ  hống đối t , nhẫn 
nh n những kẻ làm mất lòng t , đồng thời  ầu nguyện  ho ngƣời 
sống và kẻ  hết” (APV 15,15).  

11-10-2017 

GTHH 

                                 
7
 Mục vụ gia đình cho “Ba năm 2016-2019” có những điểm nhấn cho từng năm: (1) 

Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân; (2) Năm 2017-

2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; (3) Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia 

đình gặp khó khăn. 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 11/2017 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 03/11/2017. Chủ Tế: LM.Giuse N uyễn P át Tài, 
Chánh Xứ Tân Thông, GP Phú Cƣờng. 

- Ngày 10/11/2017. Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 
Chánh Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 
- Ngày 17/11/2017. Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , 
OP, Chánh xứ Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

   - Ngày 24/11/2017. Chủ Tế: Chủ Tế: LM P êrô N uyễn Văn 

Giáo, SOLT, Linh Hƣớng PT Cursillô Tgp Sàigòn. 

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 16g00, ngày 01/11 (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 C ín  Lộ (45/4N  iện Biên Phủ, P. 
15, Q. Bình Thạnh), lú  17g00, ngày 11/11. Chủ tế: LM Phêrô 
N uyễn Văn Hàn , Chánh xứ Gx Chính Lộ. 

- HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã 
Xuân Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 04/11 (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 02/11 (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 07/11 (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 Hà Đôn  (530 Thống Nhất, P.16, 
Q.Gò Vấp), lú  15h, ngày 02/11 (Thứ năm  T). Chủ Tế: LM 
Gio n.B Vũ Mạn  Hùn , Chánh Xứ Hà  ông, hạt Xóm Mới.       
   Trƣớ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn sùng Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 09/2017 

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

   HẠT HÓC MÔN: 
1. Giuse Phƣơng Văn Nguyên & M ri  Nguyễn Th  Chiêu Ly, Giáo 
xứ Tân Mỹ. 

2. Lu i  Nguyễn Th  Th nh Trú , Giáo xứ Tân Mỹ. 

3. Gio n Bos ô Nguyễn Quố   ăng, Giáo xứ Tân Mỹ. 

4. VinhSơn Bùi Nhƣ Thủy, Giáo xứ Tân Mỹ. 

5. M ri  M rd lên  Nguyễn Th  Kim M i, Giáo xứ Tân Mỹ. 

6. Gi  ôbê Bùi Hoàng Nguyên, Giáo xứ Tân Mỹ. 

   HẠT  ÓM MỚI: 
1. Lh. Mari  Trần Nguyễn Ngọ  Linh, Gx Nữ Vƣơng Hò  Bình. 

2. Lh. Giuse Vũ Hảo, Giáo xứ L m Sơn. 

3. Giuse Ngô Văn Thứ , Giáo xứ Thạ h  à. 

   HẠT THỦ THIÊM: 
1. M ri  Lê Th  Ngọ  Yến, Giáo xứ Tân Lập. 

   HẠT THỦ ĐỨC: 
1. M ri  Nguyễn Th  Tự, Giáo xứ Từ  ứ . 

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

1. C .LCTX Giáo xứ An Phú, hạt Tân   nh: 2.000.000đ.                              

2. C .LCTX Giáo xứ L m Sơn, hạt Xóm Mới: 600.000đ.                                          

3. C .LCTX Giáo xứ Nữ Vƣơng Hò  Bình, hạt Xóm Mới: 500.000đ                         

4. C .LCTX Giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ.                                           
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5. Ch  M ri  Lê Th  L n, Xứ đoàn LCTX Lạng Sơn, hạt Xóm Mới: 
200.000đ. 

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

 1. M ri  Nguyễn Th  Nhung, BCH Xứ đoàn Châu Bình, hạt Thủ 
 ức: 3.000.000đ. 

   DANH SÁCH CỘNG ĐOÀN HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO HUYỆN 
MƯỜNG LA (Thiệt hại do Lũ quyét rạng sáng 3/8/2017): 

1. C .LCTX Giáo Hạt Hóc Môn: 19.000.000đ (Chuyển khoản Lm 
Giuse Lê  oài Tú ). 

2. C .LCTX Giáo xứ T m Hải, hạt Thủ  ức: 5.000.000đ (Chuyển 
khoản Lm Giuse Lê  oài Tú ). 

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  

   TIN VẮN HIỆP HỘI LCT  GP  UÂN LỘC 

Sáng ngày 25.9.2017, Quý Ch   ặ  Trá h và B n Phụ  Vụ Hiệp 
Hội Lòng Chú  Thƣơng Xót Giáo phận Xuân Lộ  (HH.LCTX GP XL) 
và B n phụ  vụ  ấp giáo Hạt đã về Giáo xứ Kẻ Sặt-Hố N i (Gx. Ch  
đặ  trá h HH.LCTX Gp) họp bàn về  hƣơng trình ngày Lễ Truyền 
Thống kính Lòng Chú  Thƣơng Xót sẽ diễn r  vào thứ Sáu, ngày 
10.11.2017, tại Tu viện  ền Thánh M rtin, Giáo hạt Hố N i. Quý 
Ch  và B n Phụ   á   ấp đã đi đến thống nhất nhƣ s u:  

Chƣơng trình (sáng) 

7g00‟ – 07g30‟:  ón tiếp 

7g30‟ – 08g00‟: Kh i mạ  – Sinh hoạt nội bộ 

8g00‟ – 08g45‟: Giờ kinh kính LCTX 

8g45‟ – 09g00‟: Giải l o 

9g00‟ – 09g45‟: Bài  hi  sẻ 

9g45‟ – 10g00‟: Giải l o,  huẩn b  Thánh Lễ 

10g00‟             : Thánh lễ 

11g30‟             : Kết thú  
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Ngoài r , theo  ứ  Giám Mụ  
Giáo phận dạy, hội ngh   òn 
thống nhất sẽ tổ  hứ  quy tụ hội 
viên tại Gx. Kẻ Sặt vào mỗi thứ 
Sáu đầu tháng trong năm.  ây 
sẽ là sinh hoạt m ng đậm nét 
 ủ  Hiệp Hội, diễn tả sâu sắ  
lòng sùng kính LCTX  ủ   á  hội 
viên trong toàn Giáo phận. 

Cá  sinh hoạt  ủ  Giáo hạt: tổ 
 hứ  Thánh lễ, bá  ái, thăm viếng,.v..v ... sẽ góp phần vào tài liệu 
họ  tập,  hi  sẻ trong tập s n  ủ  LCTX liên Giáo phận trong Giáo 
hội Việt N m, để quảng bá lòng sùng kính LTX  ủ  Thiên Chú  đến 
với mọi  nh  h  em. 

S u giờ họp,  ó giờ kinh kính 
LCTX, s u đó  hầu Thánh Thể Tạ 
ơn với Nghi thứ  tuyên hứ  và 
tr o ủy nhiệm thƣ  ho Tân B n 
Phụ  Vụ  ấp Giáo phận diễn r  
trong giờ Chầu rất long trọng và 
đầy tính thiêng liêng. 

Bữ  ăn thân mật tràn đầy niềm 
vui trong tình cha - con qua 
những lời ngắn ngủi  ủ  ông 

Trƣởng BPV  hú  mừng Ch  Giuse, đặ  trá h Hiệp Hội nhân d p k  
niệm 29 năm lãnh Thiên  hứ  Linh mụ  (ngày 30.9.2017). 

Tạ ơn Chú  và  ầu  hú   ho mọi  ông việ   ủ   on  ái Chú  đƣợ  
Chúa chúc lành. 

Lm Mart. Hoàng, GP. Xuân Lộ  

 

DANH SÁCH TÂN BAN PHỤC VỤ HH. LCT  GP  UÂN LỘC 

(Nhiệm kỳ: 2017 – 2021) 

CHA ĐẶC TRÁCH: GIUSE TRẦN PHÖ SƠN. 

CHA THƯ KÝ: MARTINÔ NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 

   1. Trƣởng B n Phụ  vụ: Ông Tôm .M Nguyễn Thế Quyền.  

   2. Phó B n Phụ  vụ (Nội vụ): Ông Giuse Nguyễn Văn Hải.  
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   3. Phó BPV (Ngoại vụ) kiêm Thủ quỹ: Bà Ann  Phạm Th  H y. 

   4. Thƣ ký: Ông Giuse Nguyễn Văn Thảo. 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT LIÊN GIÁO PHẬN 

HÂN HOAN CHÖC MỪNG 

 

TÂN BAN PHỤC VỤ 

HH LCT  GP  UÂN LỘC 

 

   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. 

   CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT G  TÂN MỸ MỪNG  
KÍNH THÁNH MARIA FAUSTINA & TUYÊN HỨA TÂN BAN 
CHẤP HÀNH (Xin xem hình ở tr ng bì ) 

Cộng đoàn LCTX GX Tân Mỹ, hạt Hó  Môn, đã mừng Lễ Kính 
T.M ri  F ustin , Bổn Mạng Xứ đoàn, vào 18g00 Thứ Năm, 
5/10/2017. LM An-tôn Nguyễn Th nh D nh,  hánh xứ Tân Mỹ,  hủ 
tế; LM Phê-rô Nguyễn Ngọ  Vƣợng, hạt trƣởng kiêm linh hƣớng 
 ộng đoàn LCTX hạt Hó  Môn, giảng lễ.  

Trong bài giảng lễ, s u khi khen  á  em thiếu nhi nghiêm tr ng 
trật tự trong nhà thờ,  h  Phê-rô đã  hi  sẻ với  ộng đoàn về sứ vụ 
r o truyền LCTX. Ch  nói: “… Khá  với một số đạo, ngƣời Công 
giáo không  h  lo  ho mình mà  òn biết lo  ho mọi ngƣời, nhƣng 
không hề dùng sứ  mạnh để ép buộ  ngƣời khá  theo đạo mình. 
Vũ khí  ủ  ngƣời  ông giáo là tình thƣơng, dùng tình thƣơng đáp 
trả hận thù, bạo lự . Ngƣời khá  sẽ m u mắn hiểu đƣợ  LCTX nếu 
bản thân mình diễn tả đƣợ  LCTX, nếu  on tim mình biết rung động 
bởi LCTX. Chú  đã dùng giá máu để  ứu  huộ  tội lỗi và thánh hó  
mỗi ngƣời  húng t . Chú  s i 72 môn đệ  ũng là s i  húng t  r  đi 
lo n báo về LCTX. Tƣ  á h  ủ  ngƣời đƣợ  s i đi là th nh thoát 
(không b o b , túi tiền…). Thánh F utin  đã làm dậy lên nơi mọi 
ngƣời lòng trông  ậy tín thá  vào LCTX. Ai siêng năng tôn sùng 
LCTX vào 15g00, sẽ đƣợ  Chú  b n những ơn lành, sẽ đƣợ  Chú  
hoán  ải  on ngƣời í h kỷ th m l m…”. 
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S u phần giảng lễ là nghi thứ  tuyên hứ   ủ  Tân BCH  ộng đoàn 
LCTX GX. 5 ủy viên đã lập lại lời hứ  tôn sùng và thự  hành LCTX, 
tuân phục giáo quyền, giữ nội quy… 

D nh sá h Tân BCH C  LCTX giáo xứ Tân Mỹ: 

CHA LINH HƯỚNG: ANTÔN NGUYỄN THANH DANH 

1. Ông B n bê Phạm Văn Cƣờng, Trƣởng B n 

2. Bà M ri  Phạm Th  Thy, Phó nội 

3. Bà M ri   inh Th  Xuân, Phó ngoại 

4. Bà M ri  Bùi Th  Trinh, Thƣ ký 

5. Bà M ri   ỗ Th  Kim Dung, Thủ quỹ 

 ƣợ  biết, Tân Mỹ là một trong những GX sớm hình thành và duy 
trì phát triển đƣợ   ộng đoàn LCTX và thánh lễ luân phiên kính 
LCTX  ủ  giáo hạt Hó  Môn vào 15g00 Thứ Bảy đầu tháng  ó rất 
đông ngƣời th m dự. 

Antôn Lê Tấn 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT GIÁO  Ứ HÕA 
BÌNH-HẠT GÕ VẤP, TUYÊN HỨA (Xin xem hình ở tr ng bì ) 

Vào lú  17g45 ngày 05.10.2017, mừng kính Thánh Nữ F ustin , 
Bổn Mạng  ủ  Cộng  oàn Lòng Chú  Thƣơng Xót – Giáo xứ Hò  
Bình – Hạt Gò Vấp.  ƣợ  sự  hấp thuận  ủ  Ch  Chánh xứ Giuse 
Nguyễn Văn Phú, O.P, Ch  đã  ử hành Thánh lễ Tuyên Hứ   ho 25 
 oàn viên trong C  LCTX GX Hò  Bình. 

Trong Thánh lễ, Ch  Chánh Xứ ân  ần nhắ  lại  ho  á   oàn viên 
biết, việ  Tuyên Hứ  không  h  là hình thứ  bên ngoài mà là một sự 
đánh dấu từng bƣớ  trƣởng thành  ủ  Cộng  oàn. Ch  nhắ  lại sơ 
lƣợ  Tiểu sử  ủ  Thánh F ustin  và Thông điệp Thánh nữ  huyển 
đến từ Thánh Ý Chú  Giêsu đã hiện r  với Thánh nữ trong những 
th  kiến: Chú  Cứu Chuộ  loài ngƣời bằng Bửu Huyết  ủ  Ngƣời. 
Chú  không muốn  i phải b  hƣ mất vì tội lỗi. Chú  muốn Thánh nữ 
nói  ho mọi ngƣời biết về Lòng Thƣơng Xót  ủ  Ngƣời. Hãy  hạy 
đến với Lòng Thƣơng Xót khi  hƣ  muộn, để nhận lấy ơn th  thứ 
 ủ  Chú  dành  ho  á  linh hồn. Hãy r  đi: 

-  Lo n truyền Lòng Chú  Thƣơng Xót đến với mọi ngƣời. 

-  Tôn thờ Linh ảnh Lòng Chú  Thƣơng Xót. 
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-   ọ  kinh Lòng Chú  Thƣơng Xót vào lú  3g  hiều- giờ Tử nạn 
 ủ  Chú  Giêsu, nhƣ một lời kêu xin: Tín thá  vào tình yêu thƣơng 
 ủ  Chú . 

S u bài giảng là Nghi thứ  Tuyên Hứ  

Trƣớ  khi Tuyên Hứ , Ch  đã làm phép Phù Hiệu và phát  ho mỗi 
 oàn viên. 

Trong phần Thẩm vấn, Ch  lặp lại 3  âu hỏi để  á   oàn viên 
hứ  khi gi  nhập C  LCTX: 

1. Vâng phụ   á  mệnh lệnh  ủ  Hội Thánh Chú  . 

2. Sống trung thành với Linh  ạo Lòng Chú  Thƣơng Xót là 
luôn t ỉn  cầu, t ực  àn  và Tín t ác vào Lòng Thƣơng Xót  ủ  
Chúa . 

3. Làm Tông đồ  ủ  Lòng Chú  Thƣơng Xót để lo n truyền và 
thiết lập Cộng  oàn Lòng Chú  Thƣơng Xót khắp nơi. 

S u khi nhận Huy Hiệu,  á   oàn viên tiến lên, đƣ  t y phải về 
phí  Lá Cờ  oàn, đọ  Kinh Tận Hiến. 

Buổi lễ kết thú  khi Ch  Chánh Xứ với quyền  ủ   ứ  Giám Mụ  
ban cho, Cha ban Phép lành, Cộng  oàn LCTX đƣợ  hƣởng nhờ 
MỘT ƠN  ẠI XÁ. 

M ri  Mỹ Án , C  LCTX Gx Hò  Bình 

 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÕN 

HÂN HOAN CHÖC MỪNG 

 

1. TÂN BAN CHẤP HÀNH 

Cộn  Đoàn LCT  Gx Tân Mỹ,  ạt H c Môn 

 

2. 25 TÂN ĐOÀN VIÊN  

Cộn  Đoàn LCT  Gx Hò  Bìn ,  ạt G  Vấp 

 

     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 

   

Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

Nếu n    ôm qu , lời kin , tiến   át, các bài đọc, t án  
c  p ụn  vụ lễ Các T án  N m Nữ củ  T iên C    lôi cuốn 
tâm  ồn c  n  t  v ợt quá n ữn   iới  ạn củ  k ôn   i n 
và t ời  i n, b y lên cõi trời c o để c iêm n  ỡn  các 
t án , n ữn  n  ời đ ợc coi là diễm p  c ở “đô t àn  t iên 
quốc, t àn  Giêrus lem trên trời là mẹ củ  c  n  t ” (Tiền 
tụn  lễ Các t án ). T ì  ôm n y, mùn  02 t án  11, màu 
sắc, âm t  n , p ụn  c  củ  n ày lễ   ớn  tâm  ồn c  n  
t  về các t ực tại m i  ậu, t ởn  n ớ các tín  ữu đã qu  đời 
“n ữn  n  ời đã r  đi tr ớc c  n  t  với dấu ấn đức tin và 
n y đ n  n  ỉ  iấc bìn   n” (Kin  n uyện T án  T ể số I), ở 
n i luyện n ục, để dân  lễ cầu n uyện c o  ọ, xin C    c o 
án  sán   ào qu n  vĩn  cửu c iếu soi  ọ và đ    ọ vào 
  ởn  niềm  o n lạc cùn  c   t án  mới t ấm t í  biết b o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: Luyện ngụ  là làm s o?  

Thƣ : Luyện ngụ  là hình phạt ngƣời lành  òn mắ  tội mọn h y là 
đền tội  hƣ  đủ (Sá h Bổn Hà Nội tr. 21).  

Chân lý  ứ  tin Kitô giáo dạy  húng t  rằng giữ  Trời và  ất  ó một 
trung gi n gọi là Luyện ngụ , nơi ấy dành  ho  á  tâm hồn  hết khi 
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mắ  tội mọn h y là đền tội  hƣ  đủ,  ần phải đƣợ  th nh tẩy để trở 
nên tinh tuyền, trong một mầu nhiệm đáng sợ, thánh Gioan Thánh Giá 
gọi là “Lử  Tình Yêu”. Chúng t  lo lắng  ho những ngƣời thân đã qu  
đời  òn đ ng b  gi m  ầm nơi luyện ngụ ,  h u khổ đ u là phải. Việ  
những kẻ còn sống  ần phải làm là đọ  kinh  ầu nguyện, hy sinh, làm 
phú , nhất là xin Lễ Mis   ho những ngƣời ấy.  iều trên giúp chúng ta 
hiểu việ   húng t  phải làm  ho họ. Dù đ ng sống  uộ  sống dƣơng 
gi n, h y hƣởng phú  thiên đàng hoặ  đ ng th nh luyện nơi luyện 
ngụ , tất  ả mọi ngƣời đều liên đới với nh u trong  ứ  Kitô.  ó 
 hính là ý nghĩ   ủ  tín điều  á  Thánh Thông Công mà  húng t  
tuyên xƣng và thự  hành. 

Đức tin đ ợc t ể  iện 

Một  âu hỏi lớn. Hỏi: Cá  thánh thông  ông nghĩ  là làm s o? 

Thƣ . Cá  thánh ở trên trời  ùng  á  linh hồn ở luyện ngụ  và 
 á  bổn đạo dƣới đất đều thông  ông với nh u. Cá  bổn đạo tôn 
kính  ầu xin  á  thánh, và  á  thánh  ầu bầu  ho  á  bổn đạo 
trƣớ  mặt  ứ  Chú  Trời. Cá  bổn đạo dâng việ  lành phú  đứ   ầu 
 ho  á  linh hồn ở luyện ngụ , mà khi  á  linh hồn ấy đã đƣợ  lên 
thiên đàng thì  ùng  ầu bầu  ho  á  bổn đạo nữ . Cá  bổn đạo  ó 
lòng kính mến  ứ  Chú  Trời  ùng thƣơng yêu nh u thì  hẳng 
những lập  ông  ho mình mà lại làm í h  ho kẻ khá  nữa (Sá h Bổn 
Hà Nội tr. 39-40). 

Những  âu bổn  ăn bản trên giúp  húng t  hiểu tại s o Giáo Hội 
dành hẳn tháng 11 hàng năm để  ầu nguyện  ho  nh  h  em đã qu  
đời. Vì niềm hy vọng Kitô giáo không b o giờ  h  m ng tính  á h  á 
nhân, nhƣng  òn là hy vọng  ho th  nhân nữ . Nên,  uộ  sống  ủ  
chúng t  đƣợ  liên kết với nh u, và điều tốt h y điều xấu  ủ  ngƣời 
này liên qu n tới ngƣời ki  nữ . Thế nên, lời  ầu nguyện  ủ  một ngƣời 
 òn đ ng lữ hành trên dƣơng thế  ó thể giúp đỡ một linh hồn khá  
đ ng đƣợ  th nh luyện s u khi đã qu  đời.  ó là lý do vì sao ngày hôm 
n y Giáo hội mời gọi  húng t   ầu nguyện  ho những ngƣời thân yêu 
đã qu  đời, và đến viếng thăm mộ  ủ  họ. Vì  húng t   ó trá h nhiệm 
phải nhớ đến nh u,  ầu nguyện, hy sinh, đền tội th y  ho nh u. 

Còn tin  òn  ầu nguyện,  òn  hi  sẻ một Thánh Thể là  òn nhớ 
đến nh u, thuộ  về nh u. Tình yêu thƣơng bá  ái dành  ho  á  linh 
hồn trong lú  này  hính là lời  ầu nguyện, Lễ Mis  và sự hy sinh. 
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Khi  ầu nguyện  ho  á  tín hữu đã qu  đời, Giáo Hội hƣớng về 
Chú  Kitô phụ  sinh, Ðấng đã  hết và sống lại để  ho tất  ả  húng 
đƣợ  sống lại. Tin vào sự sống lại  ủ  thân xá  là nhìn nhận rằng 
sẽ  ó một  hung  ụ , một  ùng đí h  ho mọi ngƣời.  

 ứ  tin không giải thoát những kẻ tin khỏi sự khổ não phải  hết, 
nhƣng đứ  tin sẽ làm êm d u với hy vọng: “Nếu  ó buồn sầu vì số 
phận phải  hết…  ũng sẽ đƣợ  ủi  n”. (Kinh Tiền Tụng lễ  á  linh 
hồn).  

Cầu nguyện  ho ngƣời 
quá  ố,  húng t  không  h  
tƣởng nhớ đến những ngƣời 
thân và  á  tín hữu Kitô. 
Nhƣng  òn đƣợ  mời gọi để 
tƣởng nhớ và  ầu nguyện 
 ho tất  ả mọi ngƣời quá  ố, 
dù tin hay không tin, dù 

thuộ  về Giáo hội h y ở ngoài Giáo hội hữu hình. Với niềm xá  tín, 
Chú  Kitô là trung gi n duy nhất và là  ấng Cứu  ộ duy nhất, tình 
thƣơng  ủ  Thiên Chú  ôm trọn tất  ả mọi ngƣời. Do đó, những  i 
không do lỗi  ủ  họ mà không biết Tin Mừng  ủ  Chú  Kitô và Giáo 
Hội  ủ  Chú , nhƣng thành tâm tìm kiếm Chú  và hành động theo 
lƣơng tâm  ủ  mình nhờ ơn Chú  thú  đẩy, mà thự  thi ý muốn 
 ủ  Chú , họ  ũng thuộ  về Chú ,  ho dẫu  húng t  không thấy và 
do đó  ũng  ó thể đƣợ  phần rỗi đời đời. Ch  một mình Chú  mới 
biết lòng tin  ủ  họ. 

Đạo  iếu đ ợc t i  àn  

Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng  ủ  tất  ả mọi ngƣời. Ðông 
 ũng nhƣ Tây, xƣ   ũng nhƣ n y, những ngƣời  ó hiếu, không  i là 
không nghĩ đến  ông ơn sinh thành dƣỡng dụ   ủ   h  mẹ. Nhƣng 
 á h thể hiện tấm lòng  ụ thể tùy theo trình độ văn minh và phong 
tụ  tập quán  ủ  mỗi dân tộ  mà  ó những khá  biệt.  

Ở Việt N m t , với triết lý Á  ông vốn đề   o  hữ hiếu. Có h i 
 á h báo hiếu: khi  h  mẹ  òn sống,  on  ái phải  hu  ấp đầy đủ 
những nhu yếu vật  hất để  h  mẹ đƣợ   n vui, khi  h  mẹ qu  
đời,  on  ái phải phụng thờ và thự  hiện những di  hú  để lại. 
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 Ðây là  ơ hội quý báu để những ngƣời  on hiếu thảo báo đáp 
phần nào  ông ơn trời bể  ủ  tổ tiên, ông bà,  h  mẹ: “Cây  ó  ội, 
nƣớ   ó nguồn, Con ngƣời  ó tổ  ó tông:  ó  h   ó me,  ó ông  ó 
bà”. Ai trong  húng t   ũng đều thuộ  nằm lòng những  âu    d o 

tụ  ngữ  ủ  ngƣời xƣ  răn dạy về đạo hiếu, đạo làm ngƣời ấy. 

Cũng nhƣ muôn tạo vật,  on ngƣời  ũng  ó  ội,  ó nguồn,  ó tổ 
 ó tông. Họ là những “tiền nhân” đã r  đi trƣớ   húng t , để lại hậu 
duệ là  hính  húng t , với ƣớ  mong giòng giống  ủ   á  ngài đƣợ  
trƣờng tồn, đó  hính là quy luật “bảo tồn sự sống” mà Thiên Chú  

đã thiết lập.  

Thảo kính  h  mẹ phải phát xuất từ trái tim, thôi thú  lòng ngƣời 
hiếu thảo thấm thí  ơn đứ    o  ả  ủ  mẹ  h : 

Mẹ  h  vất vả nuôi mình, 

Từ khi trứng nƣớ   ông trình biết b o. 

Làm  on phải nhớ  ông l o, 

Cho tròn  hữ  iếu mới là đạo con. 

(Ca dao) 

Việ  thảo kính  h  mẹ không  h  là việ :  on  ái trả ơn sinh 
thành mà  òn là nghĩ  vụ thiêng liêng gắn liền với huyết thống, 
máu mủ, tình thân, h y là một qui đ nh  ủ  xã hội mà là một điều 

răn  ủ  Chú  dạy: “T ứ bốn t ảo kín  c   mẹ”.   

Thiên Chú  đã nâng điều răn thứ bốn lên ng ng hàng với  á  
điều răn khá ; điều đó  hứng tỏ  on  ái phải hiếu kính đối với  h  
mẹ đến mứ  nào. Môisen đã nói “Hãy thảo kính  h  mẹ và  i rủ  

 h  mẹ, sẽ phải xử tử” (M , 7-13).  

Nhớ đến  ông ơn sinh thành, dƣỡng dụ , tất  ả  húng t  đều 
phải biết sống hiếu thảo, vâng lời, giúp đỡ  h  mẹ lú  sinh thời 

 ũng nhƣ khi đã khuất bóng.  

Bên  ông phƣơng, ngƣời t  đề   o  hữ HIẾU và nâng lên thành 
ĐẠO, đó là ĐẠO HIẾU. Theo truyền thống Nho giáo, trong  á  tội 

ngƣời t  phạm thì tội bất hiếu là tội nặng nhất. 

Cùng tột điều thiện, không gì hơn hiếu, 
Cùng tột điều á , không gì hơn bất hiếu 

(Kinh Nhẫn Nhụ )  
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Không  i  ó thể phủ nhận đƣợ   ông ơn  h  mẹ trong việ  sinh 
thành và dƣỡng dụ   on  ái. Thiên Chú  đã dựng nên  on ngƣời, 
nhƣng không trự  tiếp mà phải qu  trung gi n  h  mẹ. Trƣớ  tiên, 
Thiên Chú  dựng nên ông Ad m và bà Evà, rồi từ đó  on  háu nối 
tiếp.  úng là:           

Ngƣời t   ó  ố  ó ông, 

Nhƣ  ây  ó  ội nhƣ sông  ó nguồn 

Lý thuyết là nhƣ thế, nhƣng trong ngày n y  húng t  hãy nhìn 
qu  lại lòng hiếu thảo  ủ   húng t  đối với  h  mẹ để mà yêu mến, 
biết ơn, vâng lời và giúp đỡ  h  mẹ khi  òn sống và đã qu  đời 
(theo sá h giáo lý Tân đ nh).  ồng thời, Lời Chú  nhắ   ho  húng 
t  phải thi hành bổn phận thảo hiếu  ủ   húng t . 

Ai mà phụ nghĩ  quên  ông 

Thì đeo trăm  ánh ho  hồng  hẳng thơm 

(Ca dao) 

 H ớn  về t ực tại m i  ậu 

 Khi  ầu nguyện  ho những  nh  h  em tin hữu đã qu  đời, 
 húng t  không  h  dừng lại nơi họ,  ho họ, vì họ mà  òn  ho 
 húng t  nữ , những ngƣời  òn sống. Sự r  đi trƣớ   ủ  họ, nhắ  
nhớ  húng t  về một  õi đi về mà  i  i trong  húng t   ũng phải về, 
đó là quê trời vinh phú . Trong khi  ầu nguyện  ho  nh  h  em đã 
qu  đời,  húng t   ũng xin Chú  làm  ho đứ  tin vào Con Chú  đã 
sống lại từ  õi  hết đƣợ  lớn mạnh nơi  húng t . Nhờ niềm tin vào 
sự sống đời s u, tin vào  ứ  Kitô là sự sống lại và là sự sống mà 
mỗi ngƣời  húng t  ngày n y luôn bƣớ  tới trong niềm hy vọng. 
Cùng đí h  ủ  ngƣời Kitô hữu là đƣợ  trở về nhà Ch  hƣởng vinh 
phú . Cùng đí h này  ũng giúp  húng t  sống  uộ  sống hiện tại 
s o  ho thật  ó ý nghĩ , thật  ó giá tr , không hổ thẹn là  on  háu 
đáng quí  ủ  những ngƣời đã khuất, không hổ thẹn là ngƣời môn 
đệ  ủ   ứ  Kitô,  ấng hằng sống. Hy vọng rằng, qu  đời này, tất 
 ả lại  ùng đoàn viên trong nhà Ch  trên Trời. 

Lạy C   , xin c o các lin   ồn đ ợc lên c ốn n  ỉ n  i, 
 ằn  xem t ấy mặt C    đời đời. Amen. 
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Jos. Vinc. N ọc Biển 

 

Ngày 24 tháng 11, c  n  t   ân  o n mừn  kín  trọn  
t ể lễ các t án  Tử Đạo Việt N m. Các n ài là c   ôn , tổ 
tiên củ  c  n  t .  

K i mừn  lễ các t án  tử đạo Việt N m, c  n  t  đ ợc 
mời  ọi noi    n  các n ài để c n đảm sốn  c ứn  n ân 
đức tin  iữ  l n  đời tron  bối cản   ôm n y.  

Nhƣ vậy,  ùng một lời mời gọi nên 
thánh,  hung một lý tƣởng hoàn thiện, 
nhƣng mỗi thời đại,  húng t  đƣợ  thú  
đẩy thể hiện niềm tin  ủ  mình bằng một 
cung cách khác.  

Nhƣng trƣớ  tiên,  húng t   ần tìm hiểu  á  thánh tử đạo Việt 
N m đã sống đời  hứng nhân nhƣ thế nào? 

   1. Đời sốn  c ứn  n ân n i các t án  tử đạo Việt N m  

Mỗi lần nhắ  đến  á  thánh tử đạo Việt N m, ấy là mỗi lần  húng 
t  nhắ  đến tấm gƣơng  nh dũng,   n đảm, kiên trì, trung thành vì 
đứ  tin; tính trung thự , lòng yêu mến quê hƣơng, tính liên đới, 
tấm lòng bá  ái, v  th  nơi  á  ngài. Nhất là tấm gƣơng  nh dũng 
hy sinh  hấp nhận  ả  ái  hết để bảo vệ niềm tin vào  ứ  Kitô. 

 iểm nổi bật nơi  á  thánh tử đạo là:  á  ngài không  hấp nhận 
bất  ứ hình thứ  nào theo kiểu: thuố  đắng bọ  đƣờng để bỏ Chú . 
Khi dụ dỗ không đƣợ , vu  qu n thƣờng h y tứ  giận và vu khống 
đủ điều xấu x   ho  á  ngài. 

Một trong những tội mà  á  vu  qu n thời bấy giờ thƣờng h y 
gán cho các ngài  ũng rất giống tội d nh mà  á  nhà lãnh đạo 
Dothái đã kết án  ứ  Giêsu, đó là tội  hống  hính quyền, sá h 
động dân  húng, phản lại dân tộ . Khi b  ghép  ho tội tầy trời nhƣ 
thế, thì  h   òn nƣớ   hết và  hết mà thôi!!! 

Tuy nhiên, đây là một sự hồ đồ, ngộ nhận nơi vu  qu n, vì thế 
 á  ngài đã không  hấp nhận và lại là d p để  hứng tỏ lòng yêu 
nƣớ   ũng nhƣ trá h nhiệm xây dựng đất nƣớ  ngày  àng tốt đẹp 
hơn.  iều này đã đƣợ  thánh linh mụ  Khuông từng tuyên bố: " ạo 
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Gi tô không những  ấm tín hữu  hống lại triều đình, mà  òn 
khuyến khí h để họ  ầu nguyện và góp phần giúp quê hƣơng  n 
ninh th nh vƣợng". Tuy nhiên,  á  ngài đã phân biệt đƣợ  đâu là 
r nh giới  ủ  lãnh vự  này. Thánh binh sĩ Trần Văn Trung đã  hấp 
nhận  ái  hết để nói  ho vu  qu n biết lập trƣờng  ủ  ngƣời Công 
Giáo: “Tôi là Kitô hữu, tôi sẵn sàng đi đánh kẻ thù  ủ  đất nƣớ , 
nhƣng bỏ đạo thì không b o giờ". Thu  keo này họ bày keo khá , 
sự gán ghép với ý đồ thâm độ   ho rằng tổ tiên  húng t  là những 
ngƣời theo đạo Tây, nên đây là tà đạo! Thánh linh mụ  niên trƣởng 
Vũ Bá Lo n đã khẳng khái tuyên bố: "Tôi  hẳng theo đạo  ủ  nƣớ  
nào  ả, tôi  h  thờ Chú  Trời  ất, Chú   ủ  muôn dân thôi". 

Khi nói về mẫu gƣơng nổi bật nơi  á  ngài, 
 húng t  không thể quên đƣợ  lòng trung 
thự  đƣợ  thể hiện qu   ung  á h lự   họn 
 ủ   á  thánh. 

Cá  ngài đã noi gƣơng  ứ  Giêsu, Thầy Chí 
Thánh  ủ  mình, yêu thƣơng thật lòng không 
giả dối, ngụy biện... Chính thánh qu n Hồ 
 ình Hy đã nói: " ừng làm việ  thiện  á h 
máy mó  qu  lần  hiếu lệ, mà phải làm với 
thiện ý". Khi nói về tình yêu thƣơng, sự b o 

dung, th  thứ, thánh C i Tả nói: "Mình quên nợ ngƣời, Chú  quên 
tội mình". 

Khi đƣợ   á  qu n tinh vi gợi ý giả vờ bƣớ  qu  Thánh Giá để  ó 
 ớ mà th   ho tội  hết.  ây là một  ám dỗ khá xảo quyệt và hấp 
dẫn,  ó vẻ đƣợ  lợi  ả h i, đời này và đời s u. Nhƣng  h  ông 
 húng t  đã không b  vƣớng vào  ạm bẫy này, nên khi b  dụ dỗ và 
khuyên dụ nhắm mắt bƣớ  qu  Thánh Giá, thày giảng Nguyễn Cần 
nói: "Thƣ  qu n, mắt thì nhắm đƣợ ,  hứ lòng và trí khôn không 
thể nhắm đƣợ , nên tôi  hẳng làm". 

Nói  hung, gƣơng mẫu  ủ   á  thánh tử đạo Việt N m là rất 
nhiều, tuy nhiên, hôm n y,  húng t   h  đƣ  r  h i đặ  tính nơi  á  
ngài là: 

   - Không  hấp nhận sự vu khống  ho rằng ngƣời Công Giáo là 
ngƣời phản quố ,  hống lại dân tộ . Cần phân biệt đƣợ  đâu là 
ngƣời yêu nƣớ  thự  sự, đâu là kẻ giả hình... 
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   - Không  hấp nhận sống h i mặt, h i lòng, giả dối để đƣợ  lợi 
 ho phần xá  mà mất linh hồn. 

Thiết nghĩ, h i đặ  tính trên  hính là sứ  hút và khơi nguồn  ảm 
hứng  ho mỗi  húng t  nên thánh trong thời đại hôm n y.  

   2. Tử đạo tron  t ế kỷ 21 

Ngày n y,  ảnh tƣợng kinh hoàng nhƣ thời  á  thánh tử đạo  ủ  
 húng t  phải  h u nhƣ máu đổ, đầu rơi; đòn roi tr  tấn; h y nhụ  
hình ghê rợn..., không  òn diễn r  trên diện rộng nữ ,  ó  hăng  h  
là những nơi x  xôi hẻo lánh, h y những ngƣời nắm  hính quyền 
thiếu hiểu biết, ấu trĩ, bảo thủ hoặ  ngu dốt, nên mới gây r  những 
hậu quả đáng tiế , tạo nên sự mâu thuẫn giữ  luật và ngƣời thi 
hành luật! H y khi thi hành đã hành pháp s i mụ  đí h  hủ trƣơng 
chính sách củ  dân tộ , hoặ  đôi khi biết s i nhƣng vẫn  ứ nhắm 
mắt thi hành  h  vì muốn trụ  lợi  á nhân... dung dƣỡng  ái bụng 
 ủ  mình mà làm  ho  ái đầu b  ngắn trí và trái tim b  teo lại nên 
không  òn biết đúng - s i. Những ngƣời nhƣ vậy, họ thuộ  hạng 
ngƣời b  mù lƣơng tâm! 

Còn trên bình diện thế giới, hình khổ theo kiểu  ổ điển mà  á  
 hính quyền đƣ  r  để đàn áp những ngƣời Công Giáo  ũng không 
thể diễn r , bởi vì: hiến pháp  ủ  bất  ứ quố  gi  nào  ũng tôn 
trọng tự do tín ngƣỡng và  á  quyền  ơ bản  ủ   on ngƣời. Có 
 hăng,  h   ó phiến quân nhà nƣớ  Hồi Giáo (IS)  ự  đo n mà thôi! 

Vì thế, khi nói đến tử đạo ngày n y, vẫn khái niệm duy nhất là 
 hết vì bảo vệ đứ  tin. Tuy nhiên,  ần mở rộng lối suy nghĩ để hiểu 
khái niệm này  á h rộng rãi hơn, phù hợp với môi trƣờng  ũng nhƣ 
thá h đố  ủ   húng t  hiện n y. 

Ngƣời  hứng nhân  ủ  thời đại hôm n y  hính là dám  hấp nhận 
ngƣợ  dòng để sống  ăn tính,  ốt lõi  ủ  Tin Mừng, đó là:  hấp 
nhận đứng về phí  ngƣời thấp  ổ bé họng, những ngƣời không  ó 
tiếng nói, những ngƣời  ô thế,  ô thân, b  loại r  bên lề nhằm bênh 
vự  và lên tiếng th y  ho họ khi quyền  hính đáng  ủ  họ b   ƣớp 
đoạt. Khi đứng về phí  họ nhƣ vậy,  húng t  sẵn sàng bảo vệ  ông 
lý,  hống lại bất  ông.  

Tử đạo ngày n y  òn là lự   họn và khƣớ  từ trƣớ  những  ám 
dỗ, lôi  uốn, hấp dẫn để trụ  lợi  á nhân,  n thân, ăn trên ngồi 
trƣớ , h m quyền  ố v ..., h y  hạy đu  những dụ  vọng, dâm ô, 
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khát vọng bất  hính, sống trá  táng, phóng đãng... Khi khƣớ  từ 
những thứ đó,  húng t  đƣợ  mời gọi để sống một  uộ  sống  ông 
minh  hính đại, sống tinh thần phụ  vụ vô v  lợi theo lời mời gọi  ủ  
Chú  và Tin Mừng  ủ  Ngài.  

Trong thời đại này, một hiện tƣợng  ũng khá phổ biến đ ng lƣu 
hành trong xã hội và nó  hi phối sự lự   họn  ủ  rất nhiều ngƣời, 
làm  ho  húng t  đáng qu n ngại, đó là: sự dửng dƣng, vô  ảm 
trƣớ  nỗi đói khổ, hoạn nạn  ủ   nh  h  em. Bên  ạnh đó, lập 
trƣờng sống theo kiểu hạt nhân, đèn  i nấy rạng, nên không  ần 
qu n tâm đến nh u  ũng là điều đáng để  húng t  suy nghĩ!  

Giữ  một xã hội nhƣ thế, ngƣời Kitô hữu đƣợ  mời gọi sống tinh 
thần nghèo khó, liên đới, trá h nhiệm, loại bỏ những thứ nhƣ: 
hƣởng thụ, khoái lạ , quyền lự , vụ lợi h y những thái độ dửng 
dƣng, vô  ảm... để  hấp nhận ngh  h lý  ủ  Tin Mừng khi lội ngƣợ  
dòng với những hấp dẫn bất  hính  ủ   on ngƣời và xã hội thời n y 
nhằm truyền tải  ho xã hội và  on ngƣời hôm n y một thông điệp 
rằng:  

 ạo Công Giáo là  ạo Yêu Thƣơng. Yêu  on ngƣời và yêu dân 
tộ . Sẵn sàng đóng góp và xây dựng tổ quố  này ngày  àng tốt đẹp 
hơn, nhân bản hơn, yêu thƣơng, liên đới,  ảm thông với nh u hơn. 
Tuy nhiên, khi thấy  ảnh trái luân thƣờng đạo lý, ngƣời nghèo b  áp 
bứ , bó  lột... sự thật b  bóp méo... thì  húng t  không thể  n thân, 
bình  hân nhƣ vại. Ngƣợ  lại, bằng khả năng,  á h thế  ủ  mình, 
 húng t  phải lên tiếng trong sự ôn hò , yêu thƣơng và trá h 
nhiệm, để làm  ho  uộ  sống này tràn đầy tình thƣơng và nhân ái 
hơn. 

Khi sống  hứng nhân nhƣ thế, hẳn  húng t  đã làm  ho khái 
niệm tử đạo ngày n y đƣợ  phong phú hơn, rộng rãi hơn và thiết 
thự  hơn. Tuy nhiên, đây  ũng là một thá h đố m ng tính trƣờng 
kỳ nói lên tính tử đạo liên lỷ ng ng qu  những lự   họn mà  húng 
t  phải đối diện hằng ngày.  

Lạy C   , c  n  con tạ  n C    đã b n c o Giáo Hội Việt 
N m các t án  Tử đạo là mẫu    n  c o c  n  con noi 
t eo.  in n ận lời các n ài c uyển cầu mà b n c o c  n  
con  n trun  t àn , c n đảm để sốn  c ứn  n ân c o C    
tron  t ời đại  ôm n y. Amen. 
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Fx Đỗ Côn  Min  

(Tiếp theo và hết) 

 

LTS: Tiếp t eo TLHT số t án  10/2017, tháng này, chúng 
tôi tiếp tục c uyển đến độc  iả mà c ủ yếu là mọi thành 
viên CĐLCT  Liên Giáo p ận về bài t uyết trìn  rất qu n 
trọn  củ  Đức C   Anp on  NGUYỄN HỮU LONG, C ủ tịch 
UB Lo n báo Tin Mừn  củ  Hội đồn  Giám Mục Việt N m. 
S u đây là n uyên văn p ần t ứ 5 củ  Bài T uyết trìn , 
đ ợc c o là địn    ớn  củ  Giáo  ội Côn  Giáo Việt N m 
tron   i i đoạn tới.  

5- MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI CHO CÁC HỘI 
ĐOÀN CGTH TRONG TƯƠNG QUAN VỚI SỨ MẠNG PHÖC ÂM 
HÓA TẠI VIỆT NAM. 

- Công đồng V ti  n II đã mở r  một  hân trời mới  ho sứ mạng 
PÂH, đó là đề   o v i trò giáo dân th m gi  vào sứ mạng này. 
Trong những thế kỷ qu , GH đã để mất nguồn nhân lự  rất lớn là 
giáo dân khi  oi nhẹ v i trò  ủ  họ trong sứ mạng PÂH. N y, GH tại 
Việt N m đã ý thứ  về việ   ộng tá   ủ  giáo dân, trong đó  ó  á  
hội đoàn CGTH, về hình ảnh một Giáo hội th m gi . Khoản giáo 
luật 225 §1, trí h dẫn ở đầu bài này nhìn nhận rằng  ó “những 
hoàn  ảnh mà  h   ó thể nhờ  á  giáo dân, ngƣời t  mới  ó thể 
nghe Phú  Âm và biết Ðứ  Kitô”. Tông huấn Niềm vui  ủ  Tin Mừng 
nói đến thuật ngữ kép “Môn đệ - Phúc Âm hó ” (dis iple-
missionn ire). Giáo hội, qu  hàng giáo phẩm và giáo sĩ,  ần khuyến 
khí h giáo dân th m gi  tí h  ự  vào sứ mạng này, đồng thời tạo 
điều kiện để họ hoạt động.  

- Tông huấn Niềm vui  ủ  Tin Mừng  ho biết để sứ mạng Phú  
Âm hó   ó kết quả,  ần phải  ó những phẩm  hất qu n trọng s u 
đây: 

 / S y mê Chú  Giêsu và s y mê  on ngƣời.  ó  ũng là  hủ đề 
sứ điệp ngày Phú  Âm hó  thế giới năm 2015. Lòng s y mê này đòi 
hỏi bản thân ngƣời Phú  Âm hó  kết mối thâm tình với Chú  Giêsu. 
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Khi s y mê Chú  rồi, họ sẽ  ảm thấy b  thôi thú  giới thiệu Chú  
 ho ngƣời khá . B o lâu không  ó lòng s y mê Chú  thì đừng mong 
nói về Chú   ho ngƣời khá . Phải  hăng  nh em Tin lành đã  ó 
đƣợ  niềm s y mê này, nên  ông  uộ  PÂH  ủ  họ  ó kết quả rất 
lớn (tại t nh  iện Biên, trong  ùng hoàn  ảnh khó khăn mà n y  ó 
100.000 tín đồ Tin lành,  òn Công giáo  h   ó khoảng 2.000-3.000! 
Tại L i Châu, trong khi Công giáo  ó 15  ộng đoàn (giáo họ) thì Tin 
lành  ó đến 200 điểm nhóm).  

b/ Công  uộ  Tân Phú  Âm hó  đòi hỏi nhiệt huyết mới, phƣơng 
pháp mới và  á h diễn tả mới  ho hợp thời đại. Mỗi hội đoàn CGTH 
 ần phải hoạt động theo b  lăng kính trên:  

- Nhiệt huyết mới thật  ần. Ngày n y, do ảnh hƣởng trào lƣu duy 
vật thự  hành, lối sống hƣởng thụ vật  hất, tính toàn  ầu hó ,  hủ 
nghĩ  tƣơng đối, nhiều ngƣời trở thành “tín hữu vô thần” theo kiểu 
nói  ủ   GH Ph nxi ô, vì thế ngƣời tín hữu PÂH  ần  ó nhiệt huyết 
mạnh mẽ, đ m mê, xá  tín mới  ó thể thuyết phụ , lôi  uốn ngƣời 
khá  đến  hỗ tin vào Chú . Có những tín hữu  ả đời không dám mở 
miệng giới thiệu Chú   ho ngƣời khác! 

- Phƣơng pháp mới và thí h hợp với thời đại hôm n y. Với sự tiến 
bộ  hóng mặt  ủ   ông nghệ thông tin, mạng lƣới internet phủ 
khắp toàn  ầu, ở đâu và lú  nào, ngƣời t , nhất là giới trẻ, đều  ó 
thể lƣớt net để  ập nhật thông tin, nối kết với ngƣời khá  bằng  á  
tr ng web, tweet, f  ebook, inst gr m, em il…  húng t   ần vận 
dụng  á  tiến bộ kho  họ  này để PÂH. Một phƣơng pháp mới thí h 
hợp là “ ộng đoàn  ơ bản”,  húng t  sẽ đƣợ  nghe  h  Giêrônimô 
Nguyễn  ình Công, tân Giám đố   á  Hội Giáo hoàng Truyền giáo 
(OPM), thuộ  giáo phận Xuân Lộ , trình bày. Rất khuyến khí h  á  
hội đoàn CGTH vận dụng những tiến bộ  ủ   ông nghệ thông tin 
vào hoạt động PÂH nhƣ là phƣơng pháp mới hợp thời đại.  

- Cá h trình bày mới: Thời đại hôm n y  ần  á h trình bày mới, 
hấp dẫn hơn, để PÂH, ví dụ “Kể  huyện Chú  Giêsu tại Á  hâu” 
đƣợ  đề r  tại Hội ngh  PÂH Á  hâu, tổ  hứ  tại Chi ng M i (Thái 
L n) năm 2006. Chúng t   ũng sẽ đƣợ  họ  hỏi  á h mà nhóm 
“Tá  viên B -lô”  ủ  giáo phận Xuân Lộ , tổ  hứ  Y o Phu  ủ  giáo 
phận Kontum (dùng  nh em dân tộ  r o giảng Phú  Âm  ho ngƣời 
dân tộ ) đã dùng để lo n báo Tin Mừng; h y những  á h thứ  giới 
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thiệu Phú  Âm  ủ   h  GB Trƣơng Thành Công tại giáo phận Cần 
Thơ. 

- Sứ mạng Phú  Âm hó  là sứ mạng  hung  ủ  mọi ngƣời, vậy 
phải liên kết với nh u trong hành động, không làm  á h tùy tiện, 
theo sở thí h xu hƣớng riêng. Tài liệu  huẩn b  Thƣợng Hội đồng 
(line ment ) 2012 về Tân PÂH  ho  húng t  biết “Việ  lo n truyền 
đứ  tin không khi nào là một  ông việ   á nhân và biệt lập, nhƣng 
là một biến  ố  ộng đồng và m ng  hiều kí h Giáo hội. PÂH luôn là 
hành động  ủ  Giáo hội để  ùng một lú     tụng Thiên Chú  và 
đem đến  ho  on ngƣời niềm vui do “một  ảm nghiệm về sự thông 
hiệp và tình  nh  h  em”, là  ảm nghiệm duy nhất mạnh mẽ hơn 
mọi sứ  mạnh  ủ  việ   ô lập trong thế giới”. Vậy, ƣớ  mong  á  
hội đoàn CGTH liên kết với nh u trong giáo xứ để  ùng hoạt động.  

- V i trò qu n trọng  ủ   á  linh mụ  trƣởng b n LBTM giáo phận 
trong việ  điều phối hoạt động PÂH  ủ   á  hội đoàn CGTH trong 
giáo phận,  ũng nhƣ tổ  hứ   á  khó  đào tạo về sứ mạng PÂH  ho 
 á  hội viên hội đoàn CGTH.  

-  ể PÂH, nguyên lời nói không đủ mà phải sống điều mình nói, 
tứ  là  hứng tá sống động  ủ  ngƣời PÂH. Nếu không sống điều 
 húng t  r o giảng thì sẽ vô í h, không lôi  uốn đƣợ   i  ả. Trong 
lễ phong  hứ  linh mụ ,  ứ  Giám mụ  nhắn nhủ  á  tiến  hứ : 
“Con hãy tin điều  on đọ , dạy điều  on tin, và thi hành điều  on 
dạy”. Cũng nhƣ thế đối với ngƣời tín hữu hội đoàn CGTH khi muốn 
Phú  Âm hó  ngƣời khá . 

- Cần hƣớng dẫn  ho  á  hội viên kỹ năng Phú  Âm hó , b o 
gồm tâm lý, kỹ thuật,  á h ứng xử (đi thăm lƣơng dân mà nói 
những lời xú  phạm, khinh th  niềm tin tín ngƣỡng  ủ  họ thì thật 
không thể  hấp nhận). Thánh Phêrô dạy: “Hãy luôn luôn sẵn sàng 
trả lời  ho bất  ứ  i  hất vấn về niềm hy vọng  ủ   nh em. Nhƣng 
phải trả lời  á h hiền hò  và với sự kính trọng. Hãy giữ lƣơng tâm 
ng y thẳng, khiến những kẻ ph  báng  nh em vì  nh em ăn ở ng y 
thẳng trong  ứ  Kitô, thì  hính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu 
khống, bởi lẽ thà  h u khổ vì làm việ  lành, nếu đó là ý  ủ  Thiên 
Chú ,  òn hơn là vì làm điều á ” (1Pr 3, 15-18). 

6. Kết luận  
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Dụ ngôn thợ làm vƣờn nho vào giờ thứ mƣời một  ó những lời 
đối đáp giữ  ông  hủ và thợ nhƣ s u: “S o  á   nh đứng đây suốt 
ngày không làm gì hết? Họ đáp: “Vì không  i mƣớn  húng tôi”. Ông 
bảo họ: “Cả  á   nh nữ , hãy đi làm vƣờn nho  ho tôi” (Mt 20, 6-
7).  úng vậy, Chú  mời mọi ngƣời vào làm vƣờn nho  ho Ngài, 
không phân biệt  i, không loại trừ ngƣời nào. Mỗi ngƣời và mọi Kitô 
hữu hãy mạnh dạn bƣớ  vào  ánh đồng  ủ  Chú .  TC Ph nxi ô 
kêu gọi: “Những  i nhờ ân sủng  ủ  Thiên Chú  mà  hấp nhận sứ 
mạng Phú  Âm hó , thì đƣợ  kêu gọi sống sứ mạng này.  ối với 
họ, việ  r o giảng  ứ  Kitô trong nhiều vùng ngoại vi  ủ  thế giới 
trở thành  on đƣờng  ủ  họ để theo Ngài, một  on đƣờng đem lại 
 ho họ sự tƣởng thƣởng lớn l o vì những khó khăn và hy sinh họ 
trải qu ”. 

Ƣớ  mong  uộ  hội thảo này sẽ giúp mỗi hội viên nói riêng và  á  
Hội đoàn CGTH tại Việt N m nói  hung, ý thứ  sâu x  và mạnh mẽ 
hơn về sứ mạng PÂH là sứ mạng  hi phối sự hiện hữu và hoạt động 
 ủ  mình, để đồng tâm và  hung t y thi hành sứ mạng   o  ả này, 
đem về  ho Chú  và Giáo hội nhiều nhánh lú  trĩu hạt. 

Ghi lại theo Tài liệu hội thảo 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN ICÔ 

THÁNG 11.2017 

CẦU CHO VIỆC LÀM CHỨNG VỀ TIN MỪNG TẠI Á CHÂU:  

 in c o các Kitô  ữu Á c âu, k i làm c ứn  c o Tin mừn  
tại Á c âu bằn  lời n i và việc làm, biết cổ võ việc đối t oại, 
    bìn  và sự  iểu biết lẫn n  u, đặc biệt đối với tín đồ 

củ  các tôn  iáo k ác. 

 

   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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TRẦM THIÊN THU 

Cuộc sốn  con n  ời  iốn  n   tron  cái v n  lẩn quẩn, 
tìm mãi k ôn  t ấy lối r , mà c  r  đ ợc rồi t ì lại muốn trở 
vô, c ẳn  k ác so với cái “v n  d n  lợi”, kẻ muốn vô, n  ời 
muốn r .  

Và nhƣ một lời “th n thở”,  hí sĩ kiêm thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã 
dẫn  hứng: 

Cái vòng d nh lợi  ong  ong 

Kẻ hòng r  khỏi, ngƣời mong bƣớ  vào 

Con ngƣời luôn tự mâu thuẫn. Chƣ   ó 
d nh thì  ố tạo d nh,  hƣ  nổi tiếng thì 
muốn nổi tiếng,  ó d nh và  ó tiếng rồi thì 
lại  hán, mà  ũng b  phiền phứ  nhiều thứ. 

Khi đƣợ  tạo thành hình hài trong lòng 
mẹ,  on ngƣời không hề biết gì, kể  ả  h  
mẹ  ũng không biết  on mình r  s o. Khi 

sinh r ,  i  ũng phải tập tành từng  hút, mỗi  ơ phận đƣợ  mở r  dần 
dần, họ  hỏi và nhận thứ  dần dần, từng  hút một  ho tới lú  phát 
triển đầy đủ. 

Mắt sáng rồi  ó lú  mắt mờ, mắt mở rồi  ó lú  mắt nhắm; miệng 
nói rồi  ó lú  lặng im, miệng  ƣời  ó lú  miệng khó ,  ó lú  miệng ú ớ 
hoặ   âm; t i nghe rồi  ó lú  t i điế ; mũi thính rồi  ó lú  mũi điế ; 
chân di  huyển rồi  ó lú  khó di  huyển hoặ  bất động; t y điều khiển 
rồi  ó lú  lóng ngóng hoặ  tê dại; đầu ó  t nh táo rồi  ó lú  mụ 
mẫm;… Cứ thế và  ứ thế, trẻ và già  ó khá  nh u mấy đâu! 

Và rồi mọi thứ lại khép lại dần dần, từng  hút một,  ho tới khi mọi 
thứ khép lại hoàn toàn, để rồi  on ngƣời lại trở về nơi mình phát xuất 
– vốn dĩ là tro bụi. Vòng đời một lần mở r  và một lần khép lại – mỗi 
 ái  h  một mà thôi,  hẳng khá  gì  ái vòng lẩn quẩn, và trí tuệ  on 
ngƣời không thể nào hiểu thấu. 

Có lẽ vì không thể lý giải nên ngƣời t  gọi đó là “vòng luân hồi”. 
Nhƣng thự  r  không hề  ó vòng luân hồi – vòng luân hồi là  á  vòng 
luân  huyển,  ứ hết vòng này lại tiếp s ng vòng khá . Thế là s i với Ý 
Chú , là không đúng với giáo lý Công giáo. Chắ   hắn rằng mỗi ngƣời 
ch   ó một “vòng đời” mà thôi – nghĩ  là không hề  ó vòng luân hồi 
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nào  ả! Nếu  ó vòng luân hồi, ngƣời t   hẳng  ó gì phải sợ, thí h thì 
sống tốt, không thí h thì  ứ xả láng, không làm ngƣời thì làm thú vật 
hoặ  thự  vật  ũng  hả s o  ả. Thế nhƣng, vì không  ó vòng luân hồi 
nên mới phải  ẩn trọng kẻo phải đời đời  h u số phận theo  á h mình 
đã sống kiếp này! 

Cá  kho  họ  gi  đã đem phân  hất từ  ơ thể  ủ  một ngƣời nặng 
70kg (154 lbs), họ thấy kết quả này: Lƣợng MỠ  h  đủ làm 7  ụ  xà 
bông, lƣợng NƢỚC  h   ó 40 lít, lƣợng LÂN TINH  h  đủ  hế tạo 2.100 
que diêm, lƣợng THAN  h  đủ làm 7  ây đinh 3 phân, lƣợng VÔI  h  
đủ quét trắng một  ăn phòng nhỏ, lƣợng LƢU HUỲNH  h  đủ để giết 
 hết bọ  ủ  một  on  hó, và lƣợng ÔXY  h  đủ bơm một trái b nh. 

Cuối  ùng,  uộ  đời  ủ  mỗi  on ngƣời  h   òn lại nắm tro tàn với 
tấm bài v , m y r  thì đƣợ  ngƣời t  “xót x ” trong khoảng thời gi n 
đƣ  t ng. S u đó, mọi sự đều khép lại. Ai  ũng nhƣ nh u – dù giàu 
h y nghèo, dù s ng h y hèn, dù giỏi h y dốt, dù   o h y thấp, dù 
đẹp h y xấu, dù sƣớng h y khổ,... Sinh r  t y trắng,  hết vẫn trắng 
t y. Vậy thì  ó gì mà dám kiêu  ăng, lên mặt? Có gì mà dám khinh 
ngƣời khá ? Chắ   hắn  i  ũng  ó thể tự trả lời và  ó đáp án đúng 
nhất  ho mình. Vấn đề qu n trọng là  húng t   ó thự  sự sống tí h 
 ự , dám thẳng thắn với  hính mình, và dám  hân nhận  ái khốn nạn 
 ủ  mình h y không. 

Nghe  hừng  ó vẻ bi qu n, yếm thế, hoặ  phũ phàng quá  hăng? 
Không phải vậy.  ó là  á h nhận thứ  để nhận diện  hính mình và 
nhận biết ngƣời khá , đồng thời  ũng là để thông  ảm  ho những 
ngƣời không ƣ  thí h mình. Thế thôi. Sự thật mãi mãi là sự thật, và 
 h   ó sự thật mới khả dĩ giải thoát  húng t  (x. G  8:32). 

Cuộ  đời  on ngƣời  ó thể ví nhƣ một  ăn nhà. Bình minh là lú  
 húng t  sinh r ,  húng t  tự  ố gắng mở từng ô  ử  để đón ánh 
nắng và không khí trong lành. H i mƣơi năm là một thế hệ. H i mƣơi 
năm đầu nhƣ buổi sáng,  ố vƣơn lên  ho nở mày nở mặt với đời, 
nhƣng  hƣ  đƣợ  mãn nguyện thì mặt trời đã lên   o, nắng nóng làm 
 húng t  mất b o giọt mồ hôi. H i mƣơi năm nữ  nhƣ buổi trƣ  m u 
qua. 

Và rồi  hiều đến, lú  này  on ngƣời bắt đầu  ảm thấy mỏi mệt. H i 
mƣơi năm nữ   ũng sẽ m u qu  thôi. B  khoảng h i-mƣơi-năm là sáu 
mƣơi năm. Nếu  òn đƣợ  sống thêm, những ngày tháng đó  ũng 
 hẳng làm đƣợ  gì  ó giá tr  thự  sự, vì màn đêm buông trùm, trời đã 
tối rồi! 
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Ngƣời t   ó thể mu  đƣợ   á  dƣỡng  hất hoặ  loại thuố  tốt nhất 
nhƣng không thể mu  đƣợ  sứ  khỏe,  ó thể mu  đƣợ   hiế  giƣờng 
nhƣng không thể mu  đƣợ  giấ  ngủ. Và  hiế  giƣờng đắt giá nhất là 
 hiế  giƣờng bệnh! 

Cuộ  đời thật ngắn ngủi,  hớp mắt vài  ái đã hết đời rồi: “Tính tuổi 
thọ trong ngoài bảy  hụ , mạnh giỏi  hăng là đƣợ  tám mƣơi, mà 
phần lớn  h  là gi n l o khốn khổ,  uộ  đời thấm thoát,  húng  on đã 
khuất rồi” (Tv 90:10). 

Cả đời đi tìm hạnh phú . Nhƣng hạnh phú  là gì? Mỗi ngƣời  ó một 
khái niệm khá  nh u. Nói  hung,  hấp nhận những gì mình  ó trong 
hiện tại thì đó là hạnh phú . Còn nếu  ứ đòi hỏi thì  hẳng b o giờ  ó 
thể nếm đƣợ  v  hạnh phú . Với ngƣời Công giáo, hạnh phú  thự  sự 
 ó khá  với hạnh phú   ủ  ngƣời vô thần hoặ  ngƣời không  ó niềm 
tin vào  ứ  Giêsu Kitô. 

Vậy đâu là giá tr  đí h thự   ủ   on ngƣời? Không  ó loại thƣớ  nào 
đo đƣợ . Là Kitô hữu,  húng t  hãy dùng loại thƣớ -tâm-linh, nghĩ  là 
dùng  á h tính toán  ủ  Chú  Giêsu: “Anh em đừng tí h trữ  ho mình 
những kho tàng dƣới đất, nơi mối mọt làm hƣ nát, và kẻ trộm khoét 
vá h lấy đi. Nhƣng hãy tí h trữ  ho mình những kho tàng trên trời, 
nơi mối mọt không làm hƣ nát, và kẻ trộm không khoét vá h lấy đi. Vì 
kho tàng  ủ   nh ở đâu thì lòng  nh ở đó” (Mt 6:19-21; Lc 12:33-34). 

Song song với  á h  ân-đong-đếm nhƣ vậy, hãy  ố gắng sống đứ  
ái. Không  ần làm gì lớn l o,  h   ần những động thái nhỏ thôi – nhƣ 
ánh mắt,  ử  h , thái độ, lời nói,… Làm điều nhỏ bé nhƣng làm với 
tình yêu lớn l o, làm việ  bình thƣờng với  á h làm phi thƣờng. Hãy 
nghe Chú  Giêsu phân tí h và xá  đ nh: “Ai  ho một trong những kẻ 
bé nhỏ này uống, dù  h  một  hén nƣớ  lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ 
 ủ  Thầy, Thầy bảo thật  nh em, ngƣời đó sẽ không mất phần 
thƣởng đâu” (Mt 10:42). 

Cuộ  sống luôn  ó những hệ lụy kỳ lạ và lô-gí h. Có những hệ lụy 
Tốt thì  ũng  ó những hệ lụy Xấu. 

Vì THIỂN CẬN mà sinh r   ỘC  OÁN, vì  ỘC  OÁN mà sinh r  ÍCH 
KỶ, vì ÍCH KỶ mà sinh r  TỰ TÔN, vì TỰ TÔN mà sinh r  CỐ CHẤP, vì 
CỐ CHẤP mà sinh r  SỐ PHẬN nghiệt ngã, và KHÔNG  i  ó thể  ứu 
nổi – vì  ố  hấp là tội phạm đến Chú  Thánh Thần, tứ  là không đƣợ  
th  đời này và đời s u. 
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Tƣơng tự, vì RẢNH RỖI mà sinh r  NÔNG NỔI, bởi NÔNG NỔI nên 
mới SỐNG VỘI, và bởi SỐNG VỘI mà hó  r  NÔNG NỖI, tất nhiên số 
phận  ũng nghiệt ngã tƣơng tự. Lƣu ý: Nông Nổi và Nông Nỗi  h  
khá  nh u về dấu giọng (dấu Hỏi và dấu Ngã), nhƣng ý nghĩ  hoàn 
toàn khác nhau! 

Sinh ký, tử quy. Cuộ  sống ở thế gi n này  h  là  uộ  sống tạm bợ, 
vấn đề là sự sống đời s u, sự sống bất tử và vĩnh hằng. Chúa Giêsu 
đã  ảnh báo: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xá  mà không giết 
đƣợ  linh hồn.  úng hơn,  nh em hãy sợ  ấng  ó thể tiêu diệt  ả hồn 
lẫn xá  trong hoả ngụ ” (Mt 10:28). 

Thiên  àng là nơi  ó thật, và tất nhiên Hỏ  Ngụ   ũng là nơi  ó 
thật. H i nơi đều tồn tại vĩnh viễn, nhƣng sự sống ở h i nơi hoàn toàn 
 á h biệt!  iều phải lƣu ý và ghi nhớ là “Thiên Chú  không thiên v  
 i” (Rm 2:11), thƣởng – phạt rất phân minh: “ ầy tớ nào đã biết ý 
 hủ mà không  huẩn b  sẵn sàng, hoặ  không làm theo ý  hủ thì sẽ b  
đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý  hủ mà làm những  huyện đáng phạt 
thì sẽ b  đòn ít. Hễ  i đã đƣợ   ho nhiều thì sẽ b  đòi nhiều, và  i 
đƣợ  gi o phó nhiều thì sẽ b  đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12:47-48). 

Dù sống h y  hết,  ứ  hân thành xƣng tụng Chú  Giêsu Kitô, bởi vì 
 ó điều  hắ   hắn mà Thánh Phêrô đã xá  đ nh th y  ho tất  ả  húng 
ta: “Bỏ Thầy,  on biết theo  i? Thầy mới  ó lời b n sự sống” (Ga 
6:68). Hãy vững lòng tín thá  vào Thiên Chú  là  ấng yêu thƣơng 
(G  4:8 và 16) và  ầu xin Ngài “mở r ” (M  7:34) những gì  ần thiết 
để  húng t  đƣợ   ứu độ. 

Thiên Chú  đã  ảnh báo: “Vì ngƣơi hâm hẩm  hẳng nóng  hẳng 
lạnh, nên T  sắp mử  ngƣơi r  khỏi miệng T ” (Kh 3:16). Ngài thự  
sự muốn  húng t  sống dứt khoát, thẳng thắn, tí h  ự  và nghiêm 
tú .  ừng b o giờ nử  vời,  hân trong và  hân ngoài! Ƣớ  gì mỗi 
 húng t  khả dĩ nói đƣợ  điều này: “Tôi thuộ  trọn về ngƣời tôi yêu, 
ngƣời tôi yêu thuộ  về tôi trọn vẹn” (Dc 6:3). 

Lạy C   , xin dạy c o con biết: đời sốn  con c un  cuộc t ế 
nào, n ày t án  con đếm đ ợc mấy m  i, để  iểu rằn  kiếp 
p ù du là t ế (Tv 39:5).  in dạy c  n  con đếm t án  n ày 
c  n  con sốn , n õ  ầu tâm trí đ ợc k ôn n o n (Tv 
90:12).  in t   n  tìn  cứu con, muôn lạy C   , xin m u p ù 
trợ! (Tv 40:14), và xin t   n  x t con là tội n ân k ốn nạn 
(Tv 51). 
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Giuse N uyễn Bìn  An 

 

N  ời t  lo to n vất vả, c ịu b o n iêu k   n ọc rồi p ải 
c ết? Một câu  ỏi  iện sin  củ  đời n  ời. Tron  tuần lễ 
đầu củ  t án  10, c    i n  ời r  đi mà c  n  t  p ải 
n ậm n ùi và suy n  ĩ.  

H i  on ngƣời sống đời thánh hiến, đã phụ  vụ Chú  hết lòng, và 
giờ đây đ ng hƣởng hạnh phú  bất diệt.  ó là Nữ tu Ann  Trần Th  
Phƣợng thuộ  Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, sinh năm 1979. Sơ 
đƣợ  Chú  gọi một  á h bất ngờ vào ngày 4/10/2017. Trên đƣờng 
đi mu  bánh Trung thu về  ho  á  em mồ  ôi, sơ b  xe bồn đụng 
t n nát, dẫn đến  ái  hết. Sơ là đại diện  ho những  on ngƣời yêu 
mến Chú , đ ng hăng s y phụ  vụ đầy tâm huyết, sơ ở vào  ái tuổi 
yêu đời yêu ngƣời, sơ thƣơng  á  em thiếu nhi, đ ng  hăm lo  ho 
 á  em  ó một  ái Tết Trung Thu. Sơ Ann  Phƣợng r  đi vào tuổi 
vẫn  òn trẻ trung, nếu  òn sống, sơ sẽ  ó nhiều thời gi n hơn phụ  
vụ Hội Thánh.  

V   h   hung  ủ  giáo phận Thái Bình,  ứ   h  Ph nxi ô X viê 
Nguyễn Văn S ng, nguyên Giám mụ  Thái Bình, đƣợ  Chú  gọi về 
s u đó một ngày, tứ  ngày 5/10/2017. Tuy ngài đã  ó thời gi n đ u 
bệnh nằm một  hỗ, nhƣng  ả  uộ  đời ngài suốt 86 năm tuổi đời, 
59 năm linh mụ , 36 năm Giám mụ  là  uộ  đời phụ  vụ dâng hiến. 
Cuộ  đời mụ  tử  ủ   ứ   h   ũng là tháng năm dài phụ  vụ Giáo 
hội, phát triển giáo phận Thái Bình,  hăm lo  ho  á  giáo xứ, giáo 
họ và  á  tín hữu.  

H i  on ngƣời, h i  uộ  hành trình khá  nh u, v  Mụ  tử  ó  uộ  
hành trình khá dài, 86 năm, ngài  ũng trải qu  b o nhiêu vất vả 
trên đƣờng theo Chú . Hành trình  uộ  đời  ủ   h  nữ tu ngắn hơn, 
 h  39 năm, nhƣng  hắ   ũng không thiếu vất vả gi n n n. 

Phải  hăng  uộ  sống  h  toàn là vất vả, l o tâm khổ tứ, phải 
nếm trải nỗi khổ niềm đ u, rồi lại đi đến  ái  hết. Dƣờng nhƣ  uộ  
sống  on ngƣời phi lý nhƣ vậy s o? Phải  hăng Chú  gọi t  vào đời 
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để t   h u đ u khổ, để đến một ngày nào đó Chú  gọi t  r  đi, từ 
giã  uộ  sống, bỏ lại tất  ả…  

 ứng trƣớ  sự r  đi  ủ  một  i đó,  húng t   ảm thấy bàng 
hoàng xót x , nhƣng mặt khá   ũng đánh động t  đi tìm ý nghĩ  
 uộ  đời. 

Bà nội tôi khi  òn sống vẫn nói đi nói lại nhiều lần với  on  háu: 
“Sống thì lâu dài, kéo lê hết ngày này s ng ngày khá , thuố  th ng 
bệnh tật,  hết thì giỏi lắm một tuần là xong”. Những  on ngƣời 
dâng hiến  ho Chú  nhƣ sơ Ann  Phƣợng và  ứ   h  Ph nxi ô 
X viê S ng là những ngƣời sống đứ  tin ở đời này giúp t  hiểu 
đƣợ  ý nghĩ   uộ  sống theo niềm tin Kitô giáo.  

Kết thú  hành trình  uộ  đời là lú   á  ngài r  đi gặp Chú ,  ấng 
mà  ả  uộ  đời  á  ngài luôn tìm kiếm. Lời Chú  trong Tin Mừng 
theo Thánh Gio n, Chú  Giêsu dạy  húng t : “Thật, Thầy bảo thật 
 nh em, nếu hạt lú  gieo vào lòng đất mà không  hết đi, thì nó vẫn 
trơ trọi một mình;  òn nếu  hết đi, nó mới sinh đƣợ  nhiều hạt 
khá . Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;  òn  i  oi thƣờng 
mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại đƣợ   ho sự sống đời đời. 
Ai phụ  vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phụ  vụ 
Thầy  ũng sẽ ở đó. Ai phụ  vụ Thầy, Ch   ủ  Thầy sẽ quý trọng 
ngƣời ấy” (Ga 12, 24-26). 

Thậy vậy, những  on ngƣời dâng hiến  ho Chú  trọn vẹn  ả  on 
ngƣời, khi kết thú   uộ  đời,  á  ngài r  đi trong sự hân ho n vui 
mừng đƣợ  về đoàn tụ nhà Ch . 

Chúng t  đ ng tìm kiếm điều gì? Tiền bạ  vật  hất, nhà   o  ử  
rộng. Ai trong  húng t  không  ần những điều ấy.  ời tu xem r  
 ũng  ần. 

Ngôi nhà thờ  hính tò  nguy ng  tráng lệ mà  ứ   h  S ng để lại 
 ho giáo phận Thái Bình. Công trình mà  hính  ứ  Tổng Giám mụ  
Leopoldo Girelli,  ại Diện  ứ  Thánh Ch  đã ghi nhận trong thánh 
lễ  n táng  ứ   h  S ng. Ngôi nhà thờ  hính tò  là dấu  h  đứ  tin, 
 ông trình đó  hắ   hắn tốn kém biết b o nhiêu tiền bạ  mà  ứ  
 h  S ng và  h  sở ở đây phải  ất  ông đi kiếm tiền về xây dựng.  

Nhƣ vậy, đối với những v  mụ  tử tốt lành, tiền bạ   h  để phụ  
vụ  ho những điều tốt đẹp và hữu í h. Ngài r  đi nhƣng không 
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m ng đƣợ  gì  ả, nhà thờ  hính tò   òn đó để lại  ho đoàn chiên 
b o thế hệ, hằng ngày quy tụ lại thờ phƣợng Thiên Chú . 

Khi nhận giáo phận Thái Bình, vào ngày 3.12.1990,  ứ   h  S ng 
phải  ố gắng tái lập Giáo phận s u những năm  ấm  á h. Bối  ảnh 
đất nƣớ  Việt N m vào năm 1990, thì  i  ũng biết, khó khăn trăm 
bề từ vật  hất đến tinh thần, từ miền Bắ  r  miền N m,  á  linh 
mụ  ở miền Bắ  vẫn  òn  h u  hứ   hui. 

Nên nhớ! Sống  uộ  đời này  ó ý nghĩ  là biết dấn thân  ho tình 
yêu, làm rạng rỡ d nh Thiên Chú , mở m ng Nƣớ  Thiên Chú , 
giúp  ho mọi ngƣời  hung qu nh nhận biết Thiên Chú . Có thể nói, 
sống đƣợ  nhƣ vậy thì phần thƣởng  uối  ùng  á  ngài nhận đƣợ  
đến từ Thiên Chú . 

Thời gi n tàn phá  on ngƣời nh nh vô  ùng. Thời gi n làm  ho 
ngƣời t  già đi, ngƣời t  đ u bệnh, rồi phải r  đi vĩnh viễn, lại  ó 
lớp ngƣời khá  kế thừ  tiếp tụ . 

Có một  h  già đ ng ngh  ở nhà hƣu dƣỡng. Th nh thoảng  ó d p 
lễ lớn về thăm lại giáo xứ  ũ. Mỗi lần thăm lại nhà xứ  ũ trƣớ  đây 
ngài đã ở,  h   ố ngậm ngùi tâm sự với một vài giáo dân thân 
thiết: “Cá   nh thấy không? Cũng tò  nhà này,  á h đây mấy  hụ  
năm là văn phòng làm việ   ủ   h   ố  ủ  tôi, rồi đến tôi làm việ  
trong ngôi nhà này, bây giờ đây  ũng là nơi làm việ   ủ   h  sở 
đƣơng nhiệm… Cảnh vật  òn đây, nhƣng ngƣời này ngƣời ki  nối 
tiếp nh u, đúng là Hội Thánh Chú  vẫn tồn tại trải qu  năm tháng. 
Chú  vẫn gởi đến những v   hủ  hăn  hăm lo  ho đoàn  hiên, t  
 hẳng là gì, nhƣng tất  ả  húng t   h  là tôi tớ, đến làm việ  một 
thời gi n rồi lại đi. Không  i giữ  ho mình đƣợ  điều một  ái gì hết”.  

Bởi vậy, ngƣời t  bảo “ uộ  đời này ngắn lắm, bạn hãy sống  ho 
 ó ý nghĩ ”.  Ý nghĩ   uộ  sống  ủ  t  là  ứ  Kitô,  h   ó bám lấy 
Ngài, tìm kiếm hạnh phú  đí h thự  nơi Ngài mà thôi,  hứ không 
 ùng đí h  ủ   uộ  sống là vật  hất. 

Ai  ũng biết điều đó nhƣng nhiều khi t  quên,  ứ mải mê  hạy 
theo d nh vọng hão huyền,  ứ đắm  hìm trong lợi lộ  vật  hất, 
nhất là luôn đánh bóng “ ái tôi”  ủ  mình. 

Cá  linh mụ   ũng là  on ngƣời nên vẫn b   ám dỗ trƣớ  vật  hất 
và d nh vọng. Nhiều linh mụ  đƣợ  gi o  oi só  một giáo xứ  ứ 
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phải nghĩ xây dựng  ông trình này  ông trình nọ, làm s o để to lớn 
hơn  ông trình mà  h  xứ trƣớ  đã để lại. Thậm  hí, nhiều  h  xứ 
mới về đƣợ  một h i năm, đập bỏ nhà thờ  ũ để xây nhà thờ mới 
to lớn hơn, dù nhà thờ  ũ vẫn  òn sử dụng đƣợ . Chúng t  biết 
rằng,  ó một ngôi thánh đƣờng to lớn nguy ng   hƣ   hắ  đã đƣ  
ngƣời t  đến với Chú , điều linh mụ   ần xây đắp hơn  ả là tâm 
hồn  á  tín hữu, kiến tạo sự hiệp nhất trong  ộng đoàn giáo xứ. 
Chúng t  đừng  hứng mình mình tài giỏi hơn ngƣời khá  ở điều này 
điều ki , h y mình là một ông  h  xứ giỏi kiếm tiền xây nhà thờ, 
thành lập r  nhiều đoàn hội. Ch  một việ  t  phải thi thố với nh u là 
phát triển tình yêu thƣơng, mọi ngƣời trong  ộng đoàn giáo xứ biết 
qu n tâm  hi  sẻ,  ùng  ộng tá  trong việ   hung, nhất là  á  gi  
đình nghèo trong giáo xứ phải đƣợ   á  mụ  tử lƣu tâm đầu tiên. 

Lòng đạo đứ  đí h thự   hính là lú  ngƣời t  thờ phƣợng Thiên 
Chú  trong  hân lý và tình thƣơng, để khi kết thú  hành trình trần 
thế r  trƣớ  Thiên Chú ,  húng t  thấy mình đã làm nảy sinh hó  
trái là yêu thƣơng phụ  vụ. 

Ngƣời đầy tớ không  hiếm hữu bất  ứ điều gì, kể  ả tiền tài, d nh 
vọng,  hứ  tƣớ  và  ả thời gi n sống  ủ  mình nữ . Ngƣời đầy tớ 
đƣợ   hủ gi o  ho điều n y điều ki   h  để làm việ  tốt hơn.  

Ch   ó Thiên Chú  đấng tạo thành,  ấng t  phụng thờ hết lòng 
trí là ông  hủ tốt lành, Ngài mời gọi t  hãy r  đi làm việ   ho vƣờn 
nho Thiên Chúa.  

 ứ   h  S ng, sơ Ann  và tất  ả  húng t   ũng  h  là những đầy 
tớ, mỗi ngƣời một việ , Chú  gi o  ho khá  nh u, tùy theo khả 
năng  ủ  mỗi ngƣời, nhƣng tất  ả  húng t  đƣợ  mời gọi phải sinh 
ho  lợi từ vƣờn nho Thiên Chú . 

Khi linh  ữu  ứ   h  S ng đ ng đặt tại nhà thờ Chánh tò  Thái 
Bình vào ngày Chú  nhật 8.10.2017, Phụng vụ Chú  nhật 27 
Thƣờng Niên năm A, Mẹ Hội Thánh  ho  húng t  nghe đoạn Tin 
Mừng theo Thánh Mátthêu  hƣơng 21, 33-43, qu  đó, Chú  Giêsu 
kể dụ ngôn những ngƣời tá điền sát nhân. Những tá điền bất lƣơng 
 h  nhắm  hiếm lấy đất đ i ho  lợi  ủ   hủ,  ó hành vi gi n á  đánh 
đập giết hại những đầy tớ  ủ  ông  hủ s i tới, giết hại  ả ngƣời  on 
thừ  tự  ủ  ông  hủ để  hiếm lấy gi  tài.  ó là hành vi  ủ  ngƣời 
tá điền không biết ơn  hủ, đối xử với  hủ không r  gì. Chúng t   ó 
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nhƣ thế không, nếu hằng ngày Chú  đã  ho  húng t  thời gi n làm 
việ ,  ống hiến, b n  ho  húng t  một gi  đình thân yêu,  húng ta 
quên  ông ơn  ủ  Ngài,  húng t   ảm thấy mất tự do khi  ó Thiên 
Chú  hiện diện,  h  muốn tự tung tự tá  hành xử bất lƣơng, gi n 
dối, th m l m và í h kỷ hẹp hỏi với th  nhân. 

Xin kết thú  bài viết bằng tâm tình  ầu nguyện  ủ  Thánh v nh 90 

Chú  bắt phàm nhân trở về  át bụi 

Ngài phán bảo: “Hỡi ngƣời trần thế, trở về  át bụi đi!” 

Ngàn năm Chú  kể là gì, 

tự  hôm qu  đã qu  đi mất rồi, 

khá  nào một trống   nh thôi! 

Ngài  uốn đi,  húng  h  là giấ  mộng, 

nhƣ  ỏ đồng trổi mọ  b n m i, 

nở ho  vƣơn mạnh sớm ngày, 

 hiều về ủ rũ tàn ph i  hẳng  òn. 

Ngài th nh nộ,  húng  on phải mạng vong, 

nổi trận lôi đình: thấy mà khủng khiếp! 

Tội  húng  on, Chú  bày r  trƣớ  mặt Ngài, 

lỗi thầm kín, Thánh Nh n đều soi tỏ. 

Chú  nổi xung, đời  húng  on tàn tạ, 

kiếp sống thoảng qu : một tiếng thở dài. 

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy  hụ , 

mạnh giỏi  hăng là đƣợ  tám mƣơi, 

mà phần lớn  h  là gi n l o khốn khổ, 

 uộ  đời thấm thoát,  húng  on đã khuất rồi. 

Cơn giận Ngài,  i lƣờng đƣợ  sứ  mạnh, 

trận lôi đình,  i hiểu thấu  ăn nguyên? 

Xin dạy  húng  on đếm tháng ngày mình sống, 

ngõ hầu tâm trí đƣợ  khôn ngo n (Tv 90, 3 - 12). 
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LM M rtin N uyễn Đìn  Hoàn ,  

Thƣ ký HH.LCTX GP Xuân Lộ  

 

“Công trình Ngài xiết b o vỹ đại 

Tƣ tƣởng ngài thâm thúy lắm th y” (Tv 92, 6). 

 

Hạn  p  c và ý n  ĩ  biết b o k i c  dịp đến quê    n  
vị c   c un , k ởi x ớn  c o việc tôn sùn  kín  L n  
T   n    t củ  T iên C   , và trở về với t án  đô, n i Đức 
Kitô đặt nền tản  Giáo  ội củ  N ài. 

Những  âu hỏi đƣợ  đặt r  không phải để hỏi mà là để gợi lại 
tâm tình  ủ  một  huyến hành trình đầy ý nghĩ ! 

Cuộ  hành trình ấy diễn r  thế nào? 

Quê hƣơng v   h   hung ở đâu? 

Thánh đô in đậm dấu  hân  i? 

Chắ  hẳn mỗi ngƣời  húng 
t   ũng đều  ảm nghiệm 
điều gì đó rất linh thiêng 
đƣợ  thôi thú  tự đáy lòng 
về một tình yêu và một lòng 
thƣơng xót phát xuất từ tình 
yêu  hân thự . Tình yêu và 
lòng thƣơng xót khởi đi từ 
Thiên Chú  và đó là một 
hành trình. 

Chính Con Thiên Chú  đã 
 ó  uộ  hành trình dài từ Trời   o xuống đất thấp; từ Thiên Chú  
đến với nhân loại. Hành trình đó m ng đầy ý nghĩ  và kết quả  ủ  
một tình yêu b o l . Hành trình  ủ   ứ  Giêsu khởi đầu  ho  á  
 uộ  hành trình khá   ủ   on ngƣời. 

Cụ thể nơi Hiệp Hội Lòng Chú  Thƣơng Xót Giáo Phận Xuân Lộ . 
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 oàn hành hƣơng b o gồm:  h  M rtin Nguyễn  ình Hoàng, thƣ 
ký HH.LCTX GP Xuân Lộ ;  ó năm Sour thuộ   á  hội Dòng   minh 
Thánh Tâm, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và  ùng với 34 giáo 
dân trong Hiệp Hội th m dự. 

1. Cuộc  àn  trìn  ý n  ĩ  

Trải qu  5 tháng, từ ngày 21/4/2017 – 
trƣớ  ngày lễ Kính Lòng Thƣơng Xót 
(Chú  nhật thứ II Phụ  Sinh năm A) 
đƣợ  tổ  hứ  tại giáo xứ Kẻ Sặt – hạt Hố 
N i, Ch  Giuse Trần Phú Sơn, đặ  trá h 
HH.LCTX GPXL  hính thứ  kêu gọi  á  
hội viên trong Hiệp Hội th m dự  huyến 
hành hƣơng về B  L n, quê hƣơng  ứ  
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II (Karol 
Józef Wojtył ) và thánh Nữ tu F ustin  
Kowalska, một ngƣời khởi xƣớng và một 
ngƣời làm phát triển tinh thần sùng kính 
Lòng Thƣơng Xót  ủ  Thiên Chú . Mọi 

ngƣời đều háo hứ  và nôn n o  hờ mong  ó d p đặ  biệt này. Vì 
thế đã  ó rất nhiều ngƣời hƣởng ứng và th m dự, trong đó  ó 40 
ngƣời vinh dự  ùng một lòng tiến về B  L n. 

Chú  nhật, ngày 10.9.2017, 
đoàn đã đặt  hân vào đất nƣớ  
Ba lan, với niềm vui sƣớng một 
không h i biểu lộ rõ trên khuôn 
mặt từng ngƣời khi trải qu  
một  hặng đƣờng dài hơn 
14000 km, không  i mệt mỏi và 
kêu    điều gì. Suốt quãng 
đƣờng xe bus từ sân b y 
W rs w đến Czesto how  (218 

km) rồi đến Kr kow, đoàn đã dừng  hân tại tu viện J sn  Gor  – 
núi Ánh Sáng. Tại đây  ó hình  ứ  Mẹ ôm Chú  Hài Nhi J sn  
Gor ,  òn gọi là đền thánh  ứ  Mẹ Czesto how , vốn đƣợ  xếp thứ 
tƣ trong số trung tâm hành hƣơng Kitô giáo thế giới, s u Rom , Lộ 
 ứ  và Gierus lem. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Pl-Karol_J%C3%B3zef_Wojty%C5%82a.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Pl-Karol_J%C3%B3zef_Wojty%C5%82a.ogg
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S u đó, đoàn đã tiến về The House of Pope tại W dowi e, nơi mà 
hiện n y trở thành viện bảo tàng trƣng bày  á  thông tin về  uộ  
sống và  ông việ   ủ   GH Gio n Ph olo II khi  òn là  hàng th nh 
niên trên bƣớ  đƣờng họ  tập và  hập  hững bƣớ  vào đời dâng 
hiến, đến khi ngài trở thành linh mụ  và đƣợ  bầu làm Giám mụ  
Roma (16.10.1978). 

Bƣớ   hân vào tò  nhà nhƣ thể 
bƣớ  lại từng gi i đoạn  ủ  v  
Ch  Chung Giáo hội, với những 
hình ảnh rất gần gũi và những 
đồ dùng không lạ gì với những 
ngƣời vùng quê nghèo tại Việt 
N m, nhƣng từ những vật dụng 
đơn sơ và những hình ảnh đó đã 
làm lớn lên một  on ngƣời vĩ đại. 

Con  ái Giáo hội xem ngài nhƣ 
là v  thánh khi  òn sống, đến khi 
ngài bƣớ  vào đời sống mới thì 
hình ảnh và  on ngƣời  ủ  ngài 
vẫn mãi ở lại với Giáo hội.  iều 
này đƣợ  thể hiện qu  những 
bứ  thƣ và lời  ầu nguyện đƣợ  
trƣng bày rất nhiều (khoảng 
18000 lời). Thành viên đoàn 
 ũng hết sứ  vui mừng vì đƣợ  
sống lại những giây phút quý giá 

mà tƣởng nhƣ không thể  ó trong đời  ủ  một ngƣời  on trong trái 
tim v  Ch  Chung. 

Nhƣ thế, hình ảnh  ủ  v  Ch  Khả Kính đã làm rạng rỡ tinh thần 
và phong trào kính Lòng Chú  Thƣơng Xót đã trở nên một điểm tự  
vững  hắ   ho tất  ả mọi ngƣời, đặ  biệt là  ho những hội viên  ủ  
 á   ộng đoàn,  á  nhóm,  á  gi  đình kính lòng thƣơng xót, đặ  
biệt là  ho mọi thành viên HH.LCTX Gp. Xuân Lộ . 

Ƣớt trên hàng mi với niềm xú  động. Vậy  òn miền đất  ủ  v  
khởi xƣớng kính Lòng Chú  Thƣơng Xót thì s o? 

Kính mời mọi ngƣời đón đọ  phần II (Hết phần một).  
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Gioan Long Vân, 

giáo xứ Nhân Hò  

 

Tron  n à một số  i  đìn  côn   iáo tr ớc đây, t  ờn  
treo   i tấm ản  t ợn  tr n  c ết làn  và c ết dữ.  

Bứ  ảnh  hết lành mô tả 
ngƣời hấp hối với vẻ mặt hân 
ho n t y  ầm  thánh giá, sốt 
sắng đón nhận những bí tí h 
 ần kíp s u  ùng  ho đƣợ  rỗi 
linh hồn từ v  linh mụ  tr o 
ban. Những ngƣời thân vây 
qu nh giƣờng bệnh nhƣ  ó ý 
đ ng hiệp thông  ầu nguyện 
 ho ngƣời đ ng  ơn lâm tử 

đƣợ  ơn  hết lành. Thần thiêng hơn, đó là hình ảnh  á  thiên thần 
 hờn vờn  huẩn b  đón đƣ  linh hồn ngƣời sắp qu  đời lên  hốn 
thiên đàng, nơi Chú  B  Ngôi ngự tr .  

Bứ  ảnh  hết dữ mô tả 
khung  ảnh trái ngƣợ : ngƣời 
sắp tạ thế ngoảnh mặt làm 
ngơ trƣớ  sự hiện diện  ủ  v  
linh mụ , đắm đuối nhìn tấm 
hình quỷ dữ phô bày nhƣ  ó 
vẻ đ ng quyến luyến những 
lạ  thú trần tụ . H i quỷ dữ 
khá  lởn vởn lôi kéo linh hồn 
ngƣời sắp  hết về  hỏ  ngụ  

nơi  hú  quỷ Lu ifer đ ng  hự   hờ. Trong khi ngƣời thân và v  
thiên thần hộ thủ  he mặt khó  ló  trƣớ   ái  hết  ận kề mất ơn 
nghĩ  Chú   ủ  ngƣời đ ng  ơn nguy tử trên giƣờng bệnh. 

CHẾT LÀNH TRONG ƠN NGHĨA CHÖA 
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Thánh kinh viết: “Hồn những ngƣời đứ  nghĩ  ở trong t y Thiên 
Chú ”. Thánh Ambrôsiô huấn giảng: “Nếu Thiên Chú  giữ gìn linh 
hồn kẻ lành thì  i  ƣớp đƣợ ?” Tuy vậy, trong giờ hấp hối, dù là 
ngƣời thánh thiện  ũng phải  h u sự  ám dỗ  ủ  m  quỷ. Nhƣng 
Thiên Chúa không ngừng bênh vự  tôi tớ trung tín  ủ  Ngƣời. 
Ngƣời luôn theo dõi để gi  tăng ơn lự   ho họ trong  ơn nguy 
hiểm. Thánh kinh viết: “Qúy th y trƣớ  mặt Gi vê,  ái  hết  ủ  
những  i thành tín với Ngài”. Thánh sử Gio n viết trong sá h Khải 
Huyền: “Chú  gọi kẻ  hết trong ơn nghĩ  Ngƣời là kẻ  ó phú . Vì 
 hết là  hấm dứt mọi gi n l o và đƣợ  vào sự sống đời đời… Ngƣời 
sẽ l u sạ h nƣớ  mắt họ. Phiền muộn, kêu khó  và khó nhọ  sẽ 
không  òn nữ , vì  á   huyện  ũ đã qu ”. 

 ối với ngƣời sống trong ơn nghĩ  Chú ,  hết không phải là hết. 
Chết là bƣớ  vào một  uộ  sống mới vĩnh hằng. Nhƣ lời thánh 
Bên đô: “Sự  hết không  h  là  hấm dứt mọi  ự  khổ mà  òn là  ử  
ngõ dẫn vào sự sống đời đời”.  ây là  ử  ngõ dẫn vào Nhà Chú . 
Nhƣ Thánh V nh viết: “Này đây  ử  nhà Gi vê, những ngƣời  ông 
 hính sẽ đƣợ  bƣớ  vào”.  ối với ngƣời  ông  hính, bao lâu linh 
hồn  òn trong thân xá  là  òn x   á h Chú ,  òn th  hƣơng vƣớng 
vất trần gi n,  hƣ  về đƣợ  Quê Trời là quê thật  ủ  mình. Chính vì 
vậy thánh Augustinô kêu v n: “Hỡi sự  hết! Ai mà không trông 
mong ngƣơi, vì ngƣơi là tận  ùng  ủ  mọi  ự  khổ nhƣng là khởi 
đầu  ủ  hạnh phú  đời đời”. 

Ngƣời  ông  hính  ả một đời sống kính sợ Chú , lú   hết r  đi  n 
lành trong tay Chúa, nhƣ sá h Khôn Ngo n viết: “Hồn những ngƣời 
đứ  nghĩ  ở trong t y Thiên Chú … Ai kính sợ Chú  sẽ hƣởng tận 
 ùng phú  lạ , lú  lâm  hung sẽ đƣợ   hú  lành… Dẫu  hết sớm 
vẫn đƣợ  ngh  yên”. Sinh thuận tử  n nhƣ lời thánh Augustinô nói: 
“kẻ sống thánh thiện không lẽ phải  hết dữ?”. 

CHẾT DỮ MẤT LINH HỒN 

Sá h Châm Ngôn viết: “Lú  gần  hết  húng sẽ gọi T , nhƣng T  
sẽ  hẳng trả lời”. Thánh Ph olô trong thƣ gởi tín hữu G lát, răn 
dạy: “Lú   òn sống t  thƣờng khinh dễ luật Chú , đến giờ  hết lại 
mơ ƣớ  phần thƣởng đời đời nhƣ thể là nhạo báng Chú . Anh em 
đừng  ó lầm tƣởng. Thiên Chú  không để ngƣời t  nhạo báng 
Ngƣời. Hễ đời này  i gieo giống gì thì đời s u sẽ gặp giống đó. Kẻ 
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nào ở đời này gieo giống vui sƣớng xá  th t thì đời s u sẽ thu 
hoạ h sự hƣ thối, khốn nạn và sự  hết đời đời”.  

Kẻ tội lỗi  ả một đời sống x  Chú , đ m mê thú vui trần tụ , tôn 
thờ  á  loài thụ tạo, đến lú  lâm  hung, m  quỷ khuấy khuất khiến 
nó bối rối dằn vặt không đƣợ   n bình nhƣ sá h Êzêkiel viết: “Bồi 
hồi ập đến,  húng tìm  n bình nhƣng không  ó”. Thánh Bên đô  ho 
rằng kẻ  ó tội lú   òn sống buông trôi theo đàng tội lỗi, đến giờ 
 hết dẫu  ó r  sứ  gỡ mình  ho khỏi hình phạt đời đời  ũng  hẳng 
đƣợ . Hơn nữ , những sự khốn nạn đè nặng trên nó nên nó sẽ phải 
khốn nạn trong  hốn đời đời. Bởi nó đã yêu tội lỗi đến mứ  đó là đã 
yêu nguy  ơ mất linh hồn, nên Chú  để nó  hết trong nguy  ơ nó 
hằng ôm ấp.  

Chính Thiên Chú  đã mƣợn lời tiên tri Is i  phán dạy: “Kẻ  ó tội 
đã qu y lƣng lại với T , mà trìu mến loài thọ tạo, đến giờ  hết mới 
xin T   ứu vớt. Khốn  ho nó! „Hãy kêu  á  loài thọ tạo mà mày đã 
thờ lạy xƣ  n y đến  ứu mày‟‟‟. Và  uối  ùng, hãy nghe những lời 
thánh Hiêrônimô quả quyết s u những  hứng nghiệm thự  tế: “Kẻ 
nào suốt đời ăn ở ho ng đàng thì  hẳng đƣợ   hết lành b o giờ”. 

 

ĐỨC MẸ LÀ AI và CÓ THỂ LÀM GÌ CHO CÁC TỘI NHÂN CHÖNG TA? 

Chúng ta hãy nghe các Thánh xá  đ nh về  ứ  Mẹ, hãy vững lòng tin 
tƣởng và  hân thành yêu mến  ứ  Mẹ, đơn giản là siêng năng  ầu nguyện 
bằng Kinh M i Côi hằng ngày! 

1. “Tôn sùng Mẹ là dấu linh hồn  ó ơn thánh, h y ít nhất  ũng sắp đƣợ  ơn 
thánh” (Thánh Germanô). 

2. “Mẹ hộ phù,  húng  on khỏi  hết; Mẹ  ầu bầu,  húng  on đƣợ  sống” 
(Thánh Laurentiô Justinianô). 

3. “Ngƣời nào đƣợ  Mẹ  ầu nguyện  ho một lần thôi,  ũng không thể b  
 hú  dữ đời đời” (Thánh Anselmô). 

4. “Tội nhân ơi,  hính vì bạn bất xứng nhận ơn Chú  mà Chú  đã b n mọi 
ơn  ho Mẹ, để bạn đến nhận lấy từ t y Mẹ. Mẹ là xe tố  hành về trời” (Thánh 
Bên đô). 

5. “Nếu Chú  r  lý đoán phạt tôi, nếu ngƣời đuổi tôi  út xéo khỏi bệ  hân 
thánh Ngƣời, tôi sẽ đến sấp mình dƣới  hân M ri  Mẹ Ngƣời,  ứ nằm lì ở đó 
 ho đến khi đƣợ  th  thứ. Vì ngƣời Mẹ lân tuất này không thể và không b o 
giờ lãnh đạm trƣớ  những thống khổ  ủ  nhân loại,  ũng không thể từ  hối 
những kẻ khốn nạn đến xin Mẹ  ứu giúp” (Thánh Bonaventura). 
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 
 

 
Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

 

“Hãy để trẻ em đến với T ầy, đừn  n ăn cấm c  n , vì 
N ớc T iên C    là củ  n ữn   i  iốn  n   c  n . T ầy 
bảo t ật  n  em: Ai k ôn  đ n n ận N ớc T iên C    với 
tâm  ồn củ  một trẻ em t ì sẽ c ẳn  đ ợc vào. Rồi N  ời 
ôm lấy các trẻ em và đặt t y c  c làn  c o c  n ” (Mc 10, 
13 – 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ực trạn  xã  ội báo độn  đỏ!  

Tiêu  ự   ó mặt khắp nơi. Chuyện th m nhũng,  hiếm đoạt tài 
sản, ăn hối lộ,  ƣớp giựt giết ngƣời, hành hung bạo lự  thậm  hí 
trong nhà trƣờng, ng y trong gi  đình, trở thành những  huyện 
quá đỗi bình thƣờng đến độ  àng ngày xã hội  àng dửng dƣng… 

 ặ  biệt  huyện trẻ em phạm pháp, nghiện ngập, ăn  hơi s  đọ  
ngày  àng gi  tăng với thái độ dửng dƣng vô tƣ. Tại s o  on em 
 húng t  r  nông nổi này? 

Trác  n iệm t uộc về  i? 
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Quen sống trong một xã hội mẹ  hung không ai khóc, trách 
nhiệm tập thể,  hối bỏ trá h nhiệm  á nhân,  hẳng  i  h u trá h 
nhiệm về  i và về điều gì  ả. Và rất  ó thể t   ũng b   ám dỗ  h  
th n vãn oán trá h và quy trá h nhiệm  hung  hung  ho xã hội. 

Nếu khiêm tốn thành thật,  húng t  sẽ thấy rằng, tất  ả thự  
trạng nói trên  ũng phần nào đó là  on đẻ  ủ  sự dửng dƣng, vô 
trá h nhiệm,  hƣ  nói gƣơng xấu  ủ   hính  húng t , những ngƣời 
m ng d nh Kitô hữu,  h u trá h nhiệm lãnh đạo, hƣớng dẫn, giáo 
dụ  giới trẻ. 

Hậu quả củ  một nền  iáo dục p ản  iáo dục 

Phần lớn thự  trạng hiện n y là hậu quả  ủ  “thƣợng bất  hính 
hạ tá  loạn”,  ủ  mốt lối sống đạo đứ  giả m ng tính hệ thống: nói 
một đàng, làm một nẻo,  ủ  một nền giáo dụ  phản giáo dụ , dối 
trá, hình thứ , thƣơng mại hó , và  hạy theo thành tí h, điều mà 
 húng t  ít nhiều đều trải nghiệm với tƣ  á h là tá  nhân và/h y là 
nạn nhân, nhà giáo dụ ,  h  mẹ, thầy  ô,  on  ái, h y họ  sinh, 
sinh viên. Trƣờng họ  lẽ r  là vƣờn ƣơm  á  giá tr  nhân bản và 
đạo đứ , thì ngày n y trƣờng họ   ó nguy  ơ trở thành nơi truyền 
bá những giá tr  giả dối, phù phiếm và độ  hại. 

 ứng trƣớ  thự  trạng đó, là ngƣời lớn,  húng t  thƣờng  ó 
khuynh hƣớng t  thán, trá h mó  trẻ em,  on  ái  ủ  mình mà 
không  h u tìm hiểu nguyên nhân sâu x  để  ảm thông với  húng 
và để dấn thân thự  sự vào  uộ , ngõ hầu  ó thể giải thoát  húng. 

Đâu là n uyên n ân sâu x ?  

Có h i lý do  hính đƣ  đến tình trạng báo động này: 

- Sự dửng dƣng, thiếu qu n tâm, thiếu noi gƣơng  ủ  những 
tá  nhân giáo dụ , đó là  hƣ  nói đến  huyện những ảnh hƣởng 
xấu và phản  hứng xuất phát từ  hính những tá  nhân giáo dụ , từ 
 h  mẹ, thầy  ô,  á  bề trên,  á  ngƣời lớn. 
- Sự tƣơng phản h y đối  họi giữ  những tá  nhân giáo dụ  đặ  

biệt trong xã hội ngày n y.  

“… Đức Giêsu n ìn c àn  t  n  niên và độn  l n  t   n  
 ại…”. 

Phải  hăng hơn b o giờ hết  ứ  Giêsu đ ng nhìn giới trẻ hôm 
n y với tâm hồn  hạnh lòng thƣơng xót?  
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Con  ái  ủ   húng t   hƣ  đủ khả năng biện phân, b  mất 
phƣơng hƣớng, lung lạ  niềm tin, không biết tin vào đâu, vào  i, 
mất đứ  tin, tƣơng đối hó  mọi sự, b   uốn theo  hiều gió, lạ  lõng 
giữa dòng đời, sống theo bản năng tự nhiên, buông thả, nổi trôi, 
buông xuôi… và từ đó đi vào  on đƣờng phạm pháp, nghiện ngập 
s  đọ  là điều quá dễ hiểu… 

Trƣớ  tình hình báo động trên đây,  húng t  phải nhập  uộ  ng y 
không thể trì hoãn, để giải thoát  on em  húng t . Nếu không sẽ 
mất trắng, mất  ả một thế hệ và không  h  một mà  òn nhiều thế 
hệ kéo theo đó. 

T  i quen ứn  xử củ  c   mẹ  

Nhiều  h  mẹ nghĩ  h   ần làm s o kiếm nhiều tiền  ho  on ăn 
ngon mặ  đẹp, gửi  on vào họ  trƣờng này trƣờng nọ, hoặ  mu  
sắm đủ thứ  ho  on  ái, thậm chí còn nghĩ đến việ  mu  nhà  ho 
 on,  huẩn b  nghề nghiệp  ho  on. Phải  hăng thế là đủ? 

Thự  tế đã  hứng minh  ho thấy  on  ái nhà giàu đƣợ  ăn ngon 
mặ  đẹp,  on  ái nhà quyền quý  ho ăn họ  giỏi  ũng hƣ. Vậy điều 
gì mới thự  sự qu n trọng? 

Bổn p ận củ  c   mẹ 

Giáo dụ   on  ái là nhiệm vụ hàng đầu và không thể th y thế  ủ  
 h  mẹ,  hứ không phải là  ủ  linh mụ  tu sĩ, giáo lý viên, h y thầy 
cô. 

 iều qu n trọng nhất là  h  mẹ phải là ngƣời đƣ  đò. Ch  mẹ 
 ần phải đóng một v i trò trung gi n tí h  ự : Tạo điều kiện  ho 
 on  ái  húng t  tiếp  ận với một nền giáo dụ  thự  sự, một nền 
Giáo dục Kitô  iáo.  

Qu  lời nói, và  hủ yếu qu  gƣơng sáng,  h  mẹ  ần phải truyền 
thông  ho  on  ái sứ điệp mạ  khải  ủ  Tin mừng, đứ  tin Kitô 
giáo, dẫn đƣ   on  ái mình đến với  ấng Kitô, Ngƣời Thầy đí h 
thự ,  ấng là  ƣờng là Sự Thật, và là Sự Sống, làm cho chúng 
thấm nhuần Tin Mừng  ủ   ứ  Kitô, sống đúng phẩm giá  ủ   on 
ngƣời, theo khuôn mẫu  ứ  Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với 
Ngƣời. 

Giáo dục Kitô  iáo là  ì? 
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Giáo dụ  Kitô giáo vừ  là giáo dụ  đứ  tin Kitô giáo, vừ  là giáo 
dụ  theo tinh thần Kitô giáo. Nghĩ  là tuy vẫn th m  hiếu mọi nền 
giáo dụ   ủ  nhân loại, nhƣng tiên vàn dự  trên nền tảng mạ  khải 
Kitô giáo về  on ngƣời và vũ trụ, theo Thánh Kinh, Thánh truyền, 
Giáo huấn  ủ  Giáo hội, lấy  ứ  Kitô và giáo huấn Tin mừng  ủ  
Ngƣời làm  huẩn mự , làm quy  hiếu; lấy  ứ  Kitô làm khuôn mẫu, 
động lự  và  ứu  ánh. 

- Giáo dụ  không phải là áp đặt mà là khơi dậy, là giúp con cái 
phát sinh hạt giống Chú  gieo vào lòng  húng. 
- Giáo dụ  không  h  là truyền đạt kiến thứ  mà  òn là truyền 

 ho đối tƣợng lòng yêu mến tìm kiếm sự khôn ngo n, hình thành 
nhận thứ  đúng đắn, biết biện phân tốt xấu, đúng s i, h y dở, 
 hính phụ…  ó một th ng giá tr  rõ ràng trong  uộ  đời. 
- Giáo dụ  không  h  là giúp khám phá vũ trụ, những gì bên 

ngoài mình, mà trƣớ  tiên là khám phá  hính bản thân mình, khám 
phá mụ  đí h và ý nghĩ   ủ   uộ  đời.  
- Giáo dụ  không  h  là tạo khả năng hành nghề sinh sống, tự 

lập giúp hiện thự  hó  bản thân và đạt đến sự sống viên mãn theo 
ý đ nh b n đầu  ủ  Thiên Chú . 
- Giáo dụ  không  h  là tạo điều kiện thành  ông mà qu n trọng 

hơn là thành nhân, trở nên  on ngƣời đƣợ  tạo dựng theo hình ảnh 
Chú , trở nên “đồng hình đồng dạng với  ứ  Kitô”. 
- Giáo dụ  không phải là giúp đạt đƣợ  thành tí h mà đúng hơn 

là đạt đƣợ   ứu cánh  ủ   uộ  đời, đạt đƣợ  ơn  ứu độ. 
- Giáo dụ  không phải  h  là tạo điều kiện biến đổi vũ trụ, mà 

trƣớ  tiên là biến đổi  hính mình, biến đổi  ái nhìn, và  uộ  đời  ủ  
bản thân mình.  
- Giáo dụ  không  h  là mở đƣờng dẫn lối  ho  húng đi vào đời, 

mà trƣớ  tiên là dọn đƣờng  ho  ứ  Kitô đến với  on  ái  ủ   húng 
t  và  ho  húng đến với  ứ  Kitô. 
- Giáo dụ  không  h  là mở r  những  hân trời mới mà quan 

trọng hơn là mở  ử  thiên đàng  ho  on  ái theo  á h nói  ủ  
thánh Don Bosco. 
- Giáo dụ   òn là tạo điều kiện biến đổi, hoán  ải, là  ứu độ, 

 ứu những gì đã hƣ mất. 

(Còn tiếp) 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

Ronald Rolheiser 

 

Đâu là tin  t y củ  một tôn  iáo đíc  t ực? Rốt cùng, cái 
 ì làm nên c  n  vị tôn  đồ đíc  t ực? N ày n y, c  n iều 
căn  t ẳn  tron  và  iữ  các n à t ờ về vấn đề này. 

 ối với một số ngƣời, tôn giáo là tất  ả những gì nói đến bản sắ , 
r nh giới, giáo điều, luân lý, phụng vụ, đề mụ . Lú  đó mối bận 
tâm là trắ  nghiệm khả năng trung thành với truyền thống. 

 ối với một số khá , tôn giáo  ó nghĩ  là  ông  hính và qu n tâm 
đến ngƣời nghèo. Lú  đó mối bận tâm luôn luôn là xem trong mỗi 
 ấu trú  và hành động trên ngƣời nghèo  ó đúng với  ảm nhận 
riêng  ủ  mình không. 

Cuối  ùng, với một số ngƣời, tôn giáo m ng ý nghĩ  hƣớng nội, 
bình  n tâm hồn, hài hò  với quả đất và với ngƣời khá , th  thứ,  ó 
tâm hồn   o thƣợng,  ó qu n hệ mật thiết với Thiên Chú . 

Ai sẽ đúng? Trong một  á h nào đó, tất  ả đều đúng. 

Khi nhìn vào sự phát triển  ủ  đạo Do Thái, đạo đã m ng  ứ  
Giêsu đến  ho  húng t ,  húng t  thấy  á  hiểu biết  ủ  họ về tôn 
giáo phát triển qu  b  gi i đoạn: sá h  ệ Nh  Luật, sá h Ngôn Sứ, 
và sách Khôn Ngoan. 

Sác  Đệ N ị Luật: Khi dân Do Thái lần đầu tiên thành lập một 
 ộng đồng tôn giáo,  á  hành động thự  tiễn (và khắ  khoải về tôn 
giáo  ủ  họ) liên qu n nhiều đến việ  thiết lập một bản sắ  duy 
nhất,  ó những giới hạn riêng, gắn bó với một bộ luật luân lý duy 
nhất, và tuân giữ rất nghiêm ngặt  á  lề luật.  iều này chính xác là 
để phân biệt rõ ràng  i ở trong  i ở ngoài,  i theo và  i không theo, 
ai có lòng thành và ai không có. 

Sác  N ôn Sứ: Nhƣng qu n điểm đó rốt  uộ  b  thử thá h. S u 
một thời gi n, khi  á  ngôn sứ xuất hiện, họ nhìn vào  ộng đồng 
tôn giáo và nhân danh tôn giáo chân chính, họ đòi hỏi một trọng 
tâm khá . Một  á h ngắn gọn, họ bắt đầu nói: “Thiên Chú  qu n 
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tâm đến ngƣời nghèo nhiều hơn việ  tuân giữ đạo!” Theo họ, tôn 
giáo đí h thự  là qu n tâm đến ngƣời nghèo. Họ đã  huyển điều 
này thành lời suy niệm: Phẩm  á h niềm tin  ủ   húng t  sẽ đƣợ  
phán xét dự  trên phẩm  á h  ông  hính  ủ   húng t  đối với 
ngƣời nghèo ở quả đất này, ngƣời b  tổn thƣơng nhất trong xã hội. 
Không  i  ó thể vào nƣớ  trời mà không  ó thơ giới thiệu  ủ  ngƣời 
nghèo.  

Sách Khôn Ngoan: Nhƣng Thánh Kinh Do Thái không  h  kết 
thú  với  á  ngôn sứ,  uối  ùng  ó một  ái gì đó khá  đã đƣợ  phát 
triển. Một nhóm lãnh đạo và giảng dạy tôn giáo khá  xuất hiện, họ 
không những không  oi nhẹ  á  giới hạn riêng, đạo lý h y qu n 
tâm đến ngƣời nghèo mà họ  òn nhấn mạnh một điểm khá , đó là, 
lòng trắ  ẩn, sự  ần thiết phải  ó một tâm hồn   o  ả, đầy lòng 
quảng đại,  ó khả năng ôm lấy  á  khá  biệt. Tôn giáo đí h thự  
khi đó trở thành lòng trắ  ẩn,  ảm thông, tâm hồn quảng đại. 

 ứ  Giêsu đứng về bên nào? Ngƣời phê  huẩn hết. 

 Một mặt,  ứ  Giêsu làm rõ 
ràng  á   huyện này, bản sắ , 
giáo huấn, luân lý, phụng vụ 
không phải là  á   hủ đề 
thƣơng thảo  ó thể h y không 
thể làm thành một phần nào đó 
 ủ  tôn giáo. Ngƣời  ảnh báo, 
một  á h rõ ràng và mạnh mẽ, 
không đƣợ  phóng túng về  á  
điều răn, lề luật, lễ nghi  ộng 
đoàn, truyền thống. 

Nhƣng,  ũng nhƣ  á  ngôn sứ Do Thái vĩ đại,  ứ  Giêsu,  ũng rõ 
ràng, ở một điểm, tôn giáo là  á h  húng t  qu n tâm đến ngƣời 
nghèo.  ơn giản và đơn thuần nhƣ vậy. Có lẽ không một đoạn Kinh 
Thánh nào làm  húng t  sợ hơn là giáo huấn  ủ   ứ  Giêsu về 
phán xét  uối  ùng trong  hƣơng 28, Phú  Âm thánh Mát-thêu.  ứ  
Giêsu nói, vào ngày s u hết, Thiên Chú  sẽ phán xét dự  trên việ : 
Chúng t   ó qu n tâm đến ngƣời nghèo h y không? Có  ho kẻ đói 
ăn, khát uống, rá h rƣới ăn mặ  không? Chúng t  nên để ý một 
 huyện, Chú  không hỏi một trắ  nghiệm nào về  hính thống, 
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không một  ông thứ  tín điều, không  âu hỏi giáo lý, thậm  hí  ũng 
không  ó  á   âu hỏi về đạo đứ  riêng tƣ,  h  một  âu hỏi là  á h 
 húng t  đối xử với ngƣời nghèo. 

Nhƣng giáo huấn  ủ   ứ  Giêsu  òn đi x  hơn, đi x  hơn là đòi 
hỏi lo  ho ngƣời nghèo. Ngƣời nói với  húng t , “Hãy xót thƣơng 
nhƣ Ch   á   on trên trời xót thƣơng  á   on”.  ối với Chú  Giêsu, 
tôn giáo đí h thự , ở một điểm, là theo tầm mứ    o  ả và phẩm 
 á h quả tim  húng t , rộng rãi h y  hật hẹp, ngọt d u h y  hu  
  y, thứ th  h y giận dữ, khả năng noi theo tình yêu Thiên Chú  để 
yêu thƣơng tất  ả một  á h bình đẳng và nồng ấm, với ngƣời xấu 
 ũng nhƣ ngƣời tốt. Thá h đố  uối  ùng  ủ   ứ  Giêsu là làm s o 
để mỗi ngƣời trong  húng t   ó một trái tim, nhƣ trái tim ngƣời  h  
nhân hậu ôm lấy  ả yếu đuối  ủ  đứ   on ho ng đàng và  ả giận 
giữ  ủ  ngƣời  on  ả. Trái tim Thiên Chú  không phải là một khu 
phố  hật hẹp,  ũng không phải thiên đàng, và để vào đƣợ  nƣớ  
trời,  húng t   ần  ó một trái tim không phải là một trái tim  hật 
hẹp. 

Có lẽ tầm nhìn này  ó thể giúp  húng t  phân loại một vài  ăng 
thẳng trong  uộ  sống hôm n y,  hẳng hạn,  á  nhóm khá  nh u 
đòi hỏi nhấn mạnh đ ểm này điểm ki  xem nhƣ đó là tâm điểm  ủ  
tôn giáo. Cá  r nh giới, bản sắ , luân lý, phụng vụ, lề luật đều qu n 
trọng,  ũng nhƣ, dứt khoát, qu n tâm đến ngƣời nghèo là qu n 
trọng. 

Tuy nhiên, s u hết, tất  ả điều này phải đƣợ  hình thành trong 
một trái tim  ó khả năng tỏ  tình yêu thƣơng  ủ  Thiên Chú ,  ảm 
thông, thứ th , d u dàng, nồng ấm, yêu thƣơng không phân biệt. 
Nếu không sẽ đƣơng nhiên và dễ dàng đi đến  hu    y,  ăm thù, 
bạo lự  – tất  ả lại đƣợ  làm nhân d nh Thiên Chú  và tôn giáo 
đí h thự . 

J.B. T ái H   dịc  

Nguồn: Ph nxi ovn 

 

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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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 
 

 

Bác sĩ NGUYỄN Ý ĐỨC 

(Tiếp theo) 

Sin  Tố E  

 Sinh tố E đƣợ   á  kho  họ  gi  tại  ại họ  Berkeley, C liforni  
khám phá r   á h n y hơn 80 năm. Trong những thập niên vừ  
qu , sinh tố này đã là một trong những ngôi s o sáng trong số  á  
 hất dinh dƣỡng. 

Có h i nhóm sinh tố E  hính: nhóm to opherols và to otrienol với 
4 isomers. Trong hai nhóm này, nhóm alpha-tocopherol isomer có 
tá  dụng mạnh nhất ở trong  ơ thể. Cơ thể hấp thụ đƣợ   ả 
to opherol thiên nhiên và nhân tạo nhƣng loại thiên nhiên trong 
thự  phẩm  ó nhiều tá  dụng tốt hơn.  

Sinh tố E (to opherol)  ó dạng dầu sền sệt, mầu vàng nhạt, hò  
t n trong  hất béo hoặ   ồn và không hò  t n trong nƣớ . Sinh tố 
 h u đựng đƣợ  sứ  nóng và   id nhƣng b  phân hủy bởi ti  tử 
ngoại hoặ  oxygen. 

 un nấu với nhiệt độ bình thƣờng không làm mất sinh tố E, 
nhƣng khi  hiên rán  hìm trong  hất béo hoặ  đóng hộp, sấy khô 
thì sinh tố E mất đi khá nhiều.  

V i Tr  Củ  Sin  Tố E Tron  C  T ể  

Trong  ơ thể, vit min E  ó v i trò qu n trọng trong việ   huyển 
hó   ủ   á   tế bào, bảo vệ sinh tố A và  hất béo khỏi b  oxy hó , 
tạo hồng  ầu, phòng ngừ  sự hƣ h o  ủ  tế bào và giúp  ơ thể sử 
dụng sinh tố K.          

Côn  Dụn   

Sinh tố E đƣợ  đề ngh  để phòng ngừ  hoặ  điều tr  một số vấn 
đề  ủ  sứ  khỏe do tá  dụng  hống oxy hó   ủ   húng. Tuy nhiên, 
 ho tới n y kết quả  á  nghiên  ứu đều  hƣ  đƣợ  thống nhất, 
 hƣ   ó tính  á h kết luận hoặ  mới  ó ý kiến trung dung (neutr l), 
đôi khi tiêu  ự  (neg tive). 
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Theo một số tá  giả, sinh tố E là một  hất  hống oxy hó  rất hữu 
hiệu. Sinh tố bảo vệ  á  mô, giúp  hế tạo và bảo vệ hồng huyết 
 ầu; giúp  ơ thể sử dụng sinh tố K. 

Vì là  hất  hống oxy hó , một số tá  giả  ho biết sinh tố E  ó thể 
tiêu diệt hoặ  vô hiệu hó   á  gố  tự do (free r di  ls) do đó  ó thể 
giữ một v i trò nào đó trong sự phòng ngừ  ung thƣ và làm  hậm 
tiến trình lão suy. Selenium và sinh tố E  ó thể th y thế, hỗ trợ  ho 
nh u trong  ông dụng này. 

Nghiên  ứu sơ khởi  ho thấy sinh tố E  ó thể ngăn ngừ   á  
 hứng bệnh tim mạ h, kể  ả những  hứng nhồi máu  ơ tim h y t i 
biến động mạ h não, vì nó làm giảm bớt sự kết tụ  ủ   holesterol 
xấu LDL (low density lipoprotein) ở trong mạ h máu. 

Một số nghiên  ứu khá   ho thấy sinh tố E  ó thể làm tăng tính 
miễn d  h bằng  á h bảo vệ tế bào khỏi b  tổn thƣơng, do đó sứ  
đề kháng  ủ   ơ thể với  á  bệnh nhiễm trùng mạnh hơn.  ặ  tính 
này  ó lẽ  ũng giúp trì hoãn  á  triệu  hứng  ủ  bệnh s  sút trí tuệ. 

Sinh tố E  òn làm giảm nguy  ơ bệnh  ƣờm mắt (  t r  t) nhờ 
khả năng  hống oxy hó . 

Cá  nghiên  ứu trƣớ  đây  ho thấy sự sinh đẻ  ủ   huột khả 
qu n hơn khi  ho dùng sinh tố E. Trái với tin tƣởng  ủ  nhiều 
ngƣời, sinh tố này không  ó v i trò gì trong việ  làm đời sống tình 
dụ  ngƣời n m mạnh hơn.  

N uồn Cun  Cấp  

 Nguồn  ung  ấp  hính sinh tố E 
là thự  phẩm gố  thự  vật nhƣ dầu 
đậu nành, dầu hột bông gòn 
(cotton seed oil), dầu hƣớng 
dƣơng (sunflower oil), dầu bắp, 
phó sản  ủ   á  dầu vừ  kể nhƣ 
m rg rine; trong mầm lú  mì 
(whe t germ); trong bắp,  á  loại 

hạt  ó vỏ  ứng, hạt dƣ  (seed), quả ô liu, măng tây và  á  loại r u 
 ó lá màu lụ . 

Thự  phẩm gố  động vật  ó rất ít sinh tố E. Sinh tố E đƣợ  hấp 
thụ ở ruột non với sự hỗ trợ  ủ  mật và  hất béo. 
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Sinh tố E lƣu  huyển trong máu và đƣợ  dự trữ trong tế bào mỡ, 
g n, bắp th t, phần dƣ thừ  đƣợ  bài tiết qu  phân. 

Không giống nhƣ sinh tố A và D, sinh tố E không gây r  triệu 
chứng ngộ độ  khi t  dùng một số lƣợng   o. 

Tuy nhiên, đ ng uống thuố  Coum din  hống loãng máu  ần  ẩn 
thận, vì sinh tố E   o quá  ó thể làm xuất huyết nhiều hơn. 

N u Cầu  

Nhu  ầu sinh tố E th y đổi tùy theo tuổi tá , n m hoặ  nữ, tình 
trạng sứ  khỏe và số lƣợng  hất béo bão hò  mà ngƣời đó tiêu thụ. 
Chất béo bão hò  dễ b  oxy hó  vì thế  ần tăng sinh tố E nếu ăn 
nhiều  hất này. 

Liều (dose) sinh tố đƣợ  ghi theo đơn v  milligr m hoặ  IU 
(International units). 1mg alpha-to opherol tƣơng đƣơng với 1.5 
IU. 

Tại Ho  Kỳ, giới  hứ  y tế dinh dƣỡng đề ngh  (Re ommended 
Daily Allowance - RDA) là: 

- N m nữ từ 14 tuổi và phụ nữ  ó th i ở mọi tuổi  ần 15mg (hoặ  
22.5IU). 

- Phụ nữ  ho  on bú sữ  mẹ  ần 19mg (hoặ  28.5IU) sinh tố E 
mỗi ngày. 

Số lƣợng này đều  ó trong phần ăn hàng ngày nếu t  tiêu thụ 
đầy đủ  á   hất dinh dƣỡng trong thự  phẩm.  

Với trẻ em sơ sinh, không  ó RDA, nhƣng  ó đề ngh : 

- Cá  em khỏe mạnh bú sữ  mẹ từ lú  s nh tới 6 tháng  ần 
4mg/ngày (6 IU/ngày). 

- Từ 7-12 tháng  ần 5mg/ngày (7.5 IU/ngày). 

RDA Cho Trẻ Em 

- Từ 1-3 tuổi: 6mg/ngày (7.5 IU). 

- Từ 4-8 tuổi: 7mg/ngày (10.5 IU). 

- Trẻ em từ 9-13 tuổi: 11mg/ngày (16 IU/ngày).        

 (Còn tiếp 1 kỳ) 
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