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Anh chị em thân mến, 

iáo Hội hoàn vũ đã bước vào giai đoạn khởi sự tiến trình 

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI, với 

chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, 

tham gia, sứ vụ”. Các giáo phận khắp nơi trên toàn thế giới đã 

bắt đầu từ ngày 17/10/2021, riêng tại Việt Nam, bắt đầu từ 

ngày 28/11/2021, Chúa Nhật I Mùa Vọng. Vì thế, thư mục vụ 

tháng 12 có chủ đề: Giáo Phận Long Xuyên Hiệp Hành 

Hướng Về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ 

XVI. 

G 
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► Trước hết, Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ 

chương 15 là chất liệu để chúng ta cùng suy tư về chủ đề của 

Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI này. Theo trình 

thuật, ngay trong Giáo Hội sơ khai đã có vấn đề tranh luận cần 

giải quyết (c.1). Để giải quyết vấn đề, các Tông Đồ đã cùng 

nhau hội họp tại Giêrusalem (c.2). Trong cuộc họp, nhiều 

người đã lên tiếng, cụ thể là Phêrô, Phaolô, Barnaba, Giacobê. 

Trong khi có người trình bày, thì mọi người thinh lặng và lắng 

nghe (c.12-13). Cuối cùng, tập thể các Tông Đồ đi đến quyết 

định với công thức: “Thánh Thần và Chúng tôi quyết định” 

(c.28) và cắt cử người đi thông báo quyết định (c.22). Mọi 

thành phần Dân Chúa đón nhận quyết định với niềm vui mừng 

(c.31). Vấn đề trong Giáo Hội đã được giải quyết cách hiệp 

hành, nên Giáo Hội được bình an, hiệp nhất và cùng nhau thực 

hiện quyết định (c.32-33). Dựa vào quyết định này, sứ vụ loan 

báo Tin Mừng được thực hiện đầy linh động, sáng tạo và hiệu 

quả, cụ thể là Phaolô đã thực hiện các cuộc hành trình loan báo 

Tin Mừng (c.35). Như vậy, Giáo Hội sơ khai đã là một Hội 

Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ, vì mọi 

người trong cộng đoàn được mời gọi suy tư, trình bày, lắng 

nghe, phân định, quyết định và thực hiện.  

► Theo hướng dẫn của văn phòng Thượng Hội Đồng 

Giám Mục lần thứ XVI, những điểm chính về chủ đề của 

Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này cần được nhấn mạnh là:  

Tính hiệp hành thuộc về bản chất của Giáo Hội vì Giáo 

Hội là Dân Thiên Chúa. Như vậy, nhờ bí tích Rửa Tội và Thêm 

Sức, mọi thành phần trong Giáo Hội cùng nhau tiến bước trong 

tình hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm để phục vụ lẫn 

nhau qua các ơn huệ mà ta nhận được từ Chúa Thánh Thần và 

cùng nhau thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền 

của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.  
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Vì tính hiệp hành, nên mọi thành phần Dân Chúa, được 

mời gọi cùng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần từ các dấu chỉ 

của thời đại, qua việc lắng nghe mọi người thuộc mọi thành phần 

Dân Chúa, đặc biệt là những anh chị em sống bên lề, ngoại vi, và 

cả những người thuộc các niềm tin khác ngoài Kitô Giáo; lắng 

nghe để phân định; phân định để khám phá ra ý Chúa; khám phá 

ra ý Chúa để cùng nhau thực hiện. Đây là kinh nghiệm về hiệp 

hành để phân định thiêng liêng trong bầu khí thánh thiêng và cầu 

nguyện của Hội Thánh. 

Theo cách tổ chức của Thượng Hội Đồng lần thứ XVI 

này, tiến trình Thượng Hội Đồng giai đoạn Giáo Phận là nền 

tảng cho các giai đoạn tiếp theo, trong đó toàn thể Dân Chúa 

được tạo điều kiện để có được kinh nghiệm hiệp hành trên 

hành trình hướng tới một Giáo Hội ngày càng có tính hiệp 

hành hơn. Đây là cơ hội để để các mục tử và Dân Chúa gặp 

gỡ, lắng nghe và phân định Thần Khí. Lắng nghe Chúa Thánh 

Thần và lắng nghe Dân Chúa. Gặp gỡ, lắng nghe để cuối cùng 

đi đến phân định nhờ Lời Chúa. Lời Chúa giúp ta mở ra với 

phân định thiêng liêng và soi sáng tiến trình phân định ấy, vì 

mỗi lần hội họp là một biến cố ân sủng trong tiến trình chữa 

lành và canh tân được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. 

► Với những ý tưởng trên, Giáo phận Long Xuyên sẽ 

thực hiện:  

1. Tổ chức: 

♦ Giáo Phận hình thành một Ban Điều Hành Giáo Phận 

(Linh hoạt viên) bao gồm 5 thành viên để tham vấn và cộng 

tác với Đức Giám Mục Giáo Phận tổ chức tiến trình Thượng 

Hội Đồng cấp Giáo Phận. 

♦ Giáo Phận cũng hình thành Nhóm Hiệp Hành Giáo 

Phận (10 thành viên), Nhóm Điều Phối Viên (cấp giáo hạt 
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khoảng 6 thành viên, cấp giáo xứ khoảng 6 thành viên). Nhóm 

điều phối viên sẽ bao gồm giáo dân nam nữ, tu sĩ nam nữ và 

linh mục. Nhóm điều phối viên sẽ cộng tác với Nhóm Hiệp 

Hành Giáo Phận để tổ chức các cuộc học hỏi và gặp gỡ tại các 

giáo hạt, các giáo xứ, hay các tập thể trong Giáo Phận. 

♦ Giáo Phận phân chia tiến trình Thượng Hội Đồng Giám 

Mục cấp Giáo Phận thành 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn I là học hỏi, từ Chúa Nhật I Mùa Vọng 

28/11/2021 đến Chúa Nhật II Phục Sinh 24/04/2022: Trong 

giai đoạn này, Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ tổ chức các cuộc 

học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI cho toàn 

thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận.  

+ Giai đoạn II là Thỉnh Ý Hiệp Hành, từ Chúa Nhật II 

Phục Sinh 24/04/2022 đến 30/06/2022. Trong giai đoạn này, 

Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ kết hợp với các nhóm điều 

phối viên tổ chức các cuộc gặp gỡ - lắng nghe - phân định trong 

bầu khí cầu nguyện cho các tập thể, cụ thể là tập thể các linh 

mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân… tại các địa phương khác 

nhau trong Giáo Phận. 

♦ Giáo Phận sẽ tổ chức kết thúc tiến trình Thượng Hội 

Đồng cấp Giáo Phận. Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ phối hợp 

với các Nhóm Điều Phối Viên trong Giáo Phận tổ chức các 

cuộc gặp gỡ của đại diện mọi thành phân Dân Chúa trong Giáo 

Phận, để cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định 

con đường hiệp hành mà Thần Khí Chúa đang kêu gọi toàn 

Giáo Phận thực hiện. 

2. Cầu nguyện: Mọi thành phần Dân Chúa được kêu gọi 

cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục.  
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♦ Chúa Nhật I Mùa Vọng 28/11, vì tình trạng dịch bệnh, 

nên Giáo Phận sẽ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp 

Giáo Phận với Thánh Lễ khai mạc trực tuyến vào lúc 5:00 từ 

nhà nguyện Toà Giám Mục Long Xuyên. Xin các cộng đoàn 

Kitô hữu trong Giáo Phận cùng hiệp ý tham dự. 

♦ Đọc kinh cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục hàng 

ngày trước Thánh Lễ, khích lệ các gia đình và các đoàn hội 

đọc kinh này trong các giờ kinh nguyện. 

♦ Các giáo xứ giáo họ được khích lệ chầu Thánh Thể và 

làm giờ thánh cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục vào các 

tối thứ Năm hàng tuần. Toà Giám Mục sẽ trực tuyến giờ thánh 

này vào lúc 19:00 thứ Năm hàng tuần. 

♦ Trong các cuộc học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám 

Mục cũng như các cuộc gặp gỡ thỉnh ý hiệp hành, mọi thành 

viên sẽ đọc kinh cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục . 

3. Học hỏi 

♦ Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi học hỏi về 

Thượng Hội Đồng Giám Mục. 

♦ Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ tổ chức học hỏi về 

Thượng Hội Đồng Giám Mục. 

+ Hàng tuần trên trang mạng; 

+ Hàng tháng trong thư mục vụ; 

+ Tại TGM dành cho các linh mục trong TGM và Nhà 

Thờ Chánh Tòa; 

+ Dành cho nhóm điều phối viên của giáo phận, của 9 

giáo hạt và của các giáo xứ, giáo họ; 

+ Dành cho các linh mục, tu sĩ và chủng sinh dịp tĩnh tâm 

hàng tháng; 



8  |  Tĩnh Tâm 12-2021 
 

+ Dành cho linh mục đoàn dịp tĩnh tâm năm của linh mục; 

+ Dành cho các cộng đoàn tu sĩ đang hiện diện và hoạt 

động trong giáo phận;  

Thỉnh ý hiệp hành: Gặp gỡ - Lắng nghe – Phân định 

Từ Chúa Nhật II Phục Sinh cho đến cuối tháng 6, Nhóm 

Hiệp Hành Giáo Phận kết hợp với các Nhóm Điều Phối Viên 

tạo điều kiện để mọi thành phần Dân Chúa có thể tham dự các 

cuộc gặp gỡ thỉnh ý hiệp hành trong Giáo Phận. Cụ thể là Tòa 

Giám Mục, các linh mục trong giáo hạt, các tập thể tu sĩ, các 

điều phối viên của các giáo hạt và giáo xứ, giáo dân tại giáo 

xứ, giáo họ, các đoàn hội… đặc biệt quan tâm đến thành phần 

“bên lề”. Dù tình trạng dịch bệnh, Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận 

sẽ sáng kiến để có cách tổ chức cho càng nhiều người tham gia 

vào thỉnh ý hiệp hành càng đạt hiệu quả theo đúng đường 

hướng của Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Anh chị em thân mến,  

Bước vào niên lịch phụng vụ 2021-2022, Giáo Phận hiệp 

hành với Giáo Hội hoàn vũ, với Giáo Hội Việt Nam, bằng cầu 

nguyện, học hỏi và thực hiện thỉnh ý hiệp hành, đi vào chương 

trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục về một Hội Thánh hiệp 

hành. Đây là một thiện chí để mọi thành phần Dân Chúa trong 

Giáo Phận lắng nghe, phân định và thực hiện ý Chúa, dưới sự 

bảo trợ của gia đình Thánh Gia, và thánh giáo dân tử đạo 

Emmanuel Lê Văn Phụng và thánh linh mục tử đạo Phêrô 

Đoàn Công Quý, là gương mẫu cho chúng ta hướng về một 

Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ. ⚫ 

+ Giuse Trần Văn Toản 

Giám Mục Giáo phận Long Xuyên 
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Anh chị em thân mến, 

1. Theo thông lệ, Hội đồng giám mục họp Hội nghị 

thường niên kỳ II vào tháng 10 hằng năm. Năm nay, do tình 

hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp và khó lường, chúng tôi 

không thể họp mặt trực tiếp, thay vào đó là Hội nghị trực tuyến. 

Từ Hội nghị này, chúng tôi xin gửi đến tất cả anh chị em lời 

chào thân ái trong Chúa Kitô, đồng thời xin chia sẻ với anh chị 

em một số gợi ý và đề nghị cho đời sống đức tin của chúng ta 

trong hoàn cảnh hiện nay. 

Từ khi đại dịch xuất hiện cuối năm 2019, không những 

chúng ta nhìn thấy mà còn trải nghiệm những tác hại khủng 

khiếp về mọi mặt của dịch bệnh trên đời sống cá nhân, gia đình 

và xã hội. Chúng tôi xin chia buồn với các gia đình đã mất đi 

người thân trong đại dịch, hợp ý cầu nguyện cho người quá cố 

và xin Chúa ban ơn nâng đỡ anh chị em trong lúc đau buồn. 

Chúng tôi cũng thường xuyên nhớ đến những anh chị em đang 

bị nhiễm bệnh, xin Chúa ban cho anh chị em sức khỏe xác hồn 

để vượt qua giai đoạn thử thách này. 
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Cùng với những tác hại về thể lý và tâm lý, đại dịch cũng 

gây tác động tiêu cực trên đời sống đức tin của chúng ta. Dịch 

bệnh kéo dài khiến người tín hữu không thể trực tiếp tham dự 

các cử hành phụng vụ tại nhà thờ, mất đi sự nâng đỡ của cộng 

đoàn trong Giáo Hội, và nhiều người cảm thấy nao núng trong 

niềm tin vào tình yêu của Cha trên trời. 

2. Hiện nay đã có những tín hiệu tích cực về khả năng 

kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên không ai có thể khẳng định khi 

nào sẽ chấm dứt. Từ góc nhìn đức tin, chúng tôi mời gọi anh 

chị em hãy sống thời gian này như Mùa Chay đặc biệt trong 

đời sống Kitô hữu. Trong Mùa Chay truyền thống, ba việc đạo 

đức căn bản mà Giáo Hội kêu gọi chúng ta thực hiện là cầu 

nguyện, chay tịnh, và làm việc bác ái (x. Mt 6,1-18). Đây cũng 

là những việc cần làm trong thời dịch bệnh. 

Trước hết là cầu nguyện. Trong mùa dịch, mọi người 

trong gia đình có cơ hội ở gần nhau nhiều hơn, vì thế anh chị 

em hãy củng cố việc cầu nguyện sớm tối, lần hạt Mân Côi 

trong gia đình, nhờ đó mọi người trong nhà gắn kết với nhau 

hơn trong Chúa, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong 

giai đoạn hiện nay như thánh Phaolô khuyên dạy: “Hãy vui 

mừng vì có niềm hi vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và 

hãy chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12). 

Cùng với cầu nguyện là chay tịnh. Trong thời dịch bệnh, 

mọi người phải chấp nhận những hạn chế về ăn uống, vui chơi 

giải trí. Thay vì chỉ coi đó như sự bó buộc phải chịu, chúng ta 

hãy nhìn những hạn chế đó như cơ hội sống chay tịnh để hiệp 

thông với đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, và cầu 

nguyện cho những anh chị em đang phải chiến đấu với bệnh 

tật. 
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Về việc bác ái, ngày 09/07/2021, Hội đồng giám mục đã 
gửi thư kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy làm tất cả những 
gì có thể, để ứng cứu đồng bào ruột thịt đang vất vả vì đại dịch. 
Anh chị em đã đáp lời hết sức tích cực, Văn phòng Hội đồng 
giám mục và Caritas đã tiếp nhận hàng cứu trợ đến từ khắp 
nơi, hằng trăm linh mục, tu sĩ và giáo dân lên đường ra tuyến 
đầu phục vụ bệnh nhân. Ngoài ra các Giáo phận đều có những 
hoạt động bác ái thiết thực để giúp đỡ người dân trong địa 
phương của mình. Những việc làm tốt đẹp trên đã tạo ấn tượng 
rất tốt nơi người dân cũng như các cơ quan công quyền. Chúng 
tôi xin chân thành cảm ơn các ân nhân trong cũng như ngoài 
nước đã góp phần vào hoạt động bác ái của Giáo Hội. Chúng 
tôi khuyến khích anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ hãy tích cực 
tham gia những hoạt động bác ái, vì hoạt động đó giúp chúng 
ta mở lòng ra với tha nhân và sống đúng tư cách môn đệ Chúa 
Giêsu. 

3. Trong thời dịch bệnh, các sinh hoạt tôn giáo tập trung 
bị hạn chế nhưng không vì thế mà các giáo xứ mất đi tầm quan 
trọng. Giáo Hội Công giáo chúng ta có lợi thế là hệ thống giáo 
xứ. Dù ở nông thôn hay thành thị, người Công giáo nào cũng 
thuộc về một giáo xứ, và trong giáo xứ, mọi người hầu như 
biết nhau, nhất là tại các vùng đông Công giáo. Nhờ đó, chúng 
ta có thể biết hoàn cảnh của nhau và nâng đỡ nhau. Hơn nữa, 
chúng ta còn biết cả những anh chị em không Công giáo trong 
khu vực và biết ai đang gặp khó khăn để tìm cách giúp đỡ. 

Trong mỗi giáo xứ, linh mục đóng vai trò chính với tư 
cách là mục tử. Mục tử theo gương Chúa Giêsu là mục tử biết 
chiên (x. Ga 10,14), biết những âu lo và hi vọng, khó khăn và 
thử thách của chiên để đồng hành và nâng đỡ. Biết chiên còn 
để quy tụ và liên kết mọi thành viên sống tình tương thân tương 
ái trong cộng đoàn và mở ra với mọi người. Trong hoàn cảnh 
giới hạn do lệnh giãn cách, nhiều anh em linh mục đã có những 



12  |  Tĩnh Tâm 12-2021 
 

sáng kiến cụ thể để vun trồng đời sống đức tin trong cộng đoàn, 
và cứu giúp những người đang chới với vì đại dịch. Chúng tôi 
xin cảm ơn và mong anh em tiếp tục thi hành chức năng mục 
tử cách nhiệt thành và sáng tạo. 

4. Mùa Chay hằng năm là thời gian chuẩn bị mừng lễ 
Phục Sinh. Cũng vậy, khi chúng ta sống trong mùa dịch như 
sống Mùa Chay, điều đó không có nghĩa là sống trong u buồn 
và chán nản nhưng là sống trong ánh sáng và niềm hi vọng 
phục sinh: sự sống sẽ chiến thắng sự chết, ánh sáng sẽ xua tan 
tăm tối. Với ý hướng đó, chúng tôi đề nghị: 

- Chúa nhật 17 tháng 10 là NGÀY TOÀN QUỐC XIN 
ƠN CHỮA LÀNH MÙA ĐẠI DỊCH. Các Tòa giám mục sẽ 
thông báo cho giáo dân trong Giáo phận chương trình cụ thể 
của Ngày Cầu Nguyện này. 

- Thứ Sáu 22 tháng 10 là NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ 
CHAY (như Thứ Sáu Tuần Thánh), mỗi người làm một việc 
thiện để giúp nạn nhân đại dịch. 

Ước mong anh chị em tham dự những ngày này cách tích 
cực, hiệp nhất trong lời cầu nguyện, xin cho mọi người sớm 
thoát cơn đại dịch và vui hưởng cuộc sống an lành. Nhờ lời 
chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và của Thánh Giuse, Đấng 
Bảo trợ Giáo Hội, “nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, 
và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình 
an” (1Cr 1,3). ⚫ 

Làm tại Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam, ngày 
12 tháng 10 năm 2021 

Chủ tịch HĐGMVN 

TGM Giuse Nguyễn Chí Linh 

Tổng thư ký 

GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm



1. 

Chúa Giêsu đã trối lại cho các môn đệ điều răn yêu 

thương: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con 

hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 

13,34). Tôi tuyệt đối tin vào Chúa Giêsu, nên tôi tin nhận điều 

răn yêu thương, mà Chúa Giêsu trối lại, phải là lẽ sống của đời 

tôi. 

Để hiểu: “như Thầy đã yêu thương các con”, tôi nhìn 

Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Từ thánh giá, Chúa 

Giêsu soi vào lòng tôi lời tâm sự của Người: “Con ơi, yêu 

thương như Thầy yêu thương các con là phải chấp nhận những 

khổ đau như thế này đây”. 

2. 

Lời tâm sự của Chúa Giêsu trên thánh giá dẫn đưa tôi vào 

một chân lý mới, đó là yêu thương như Chúa yêu thương luôn 

đi kèm với khổ đau. Khổ đau vì yêu thương sẽ làm cho yêu 

thương có giá trị, nhất là giá trị cứu rỗi. 

Để nhận ra những khổ đau có giá trị cho yêu thương, tôi 

đi theo Chúa Giêsu, hiệp thông vào tâm tình của Người. Sau 

một hành trình khá dài, tôi cảm nghiệm được phần nào. Xin 

được phép chia sẻ một cách chân thành như sau: 
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3. 

Yêu thương như Chúa yêu thương là muốn thăng tiến 

những người mình yêu thương. Nhưng nhiều khi họ không 

chấp nhận thăng tiến, đó là một nguyên do gây nên nỗi đau 

cay đắng nhất cho Chúa Giêsu. 

Thực vậy, Chúa Giêsu đến trong thế gian, là để thăng tiến 

con người. Thăng tiến của Chúa Giêsu là muốn mọi người 

được trở nên con Thiên Chúa. Thiên Chúa mà Người giới thiệu 

là Thiên Chúa Tình Yêu giàu lòng thương xót. Thiên Chúa ấy 

muốn yêu thương phải là dấu chỉ của người làm con Chúa. 

Nhưng rất nhiều người đã từ chối sự thăng tiến như thế. 

Chính trong nội bộ cộng đoàn tin Chúa hồi đó cũng không 

thiếu người đứng lên chống đối. Phúc Âm còn ghi rõ: Các tư 

tế, các luật sĩ, các người biệt phái đã cấu kết với nhau thành 

một khối đối lập. Họ nại đến các thứ luật lệ của cơ chế, để cản 

luật yêu thương của Chúa. Chính Thượng Hội Đồng các vị 

đứng đầu trong đạo đã căn cứ vào luật của đạo, để kết án Chúa 

Giêsu là Đấng giới thiệu Thiên Chúa là Tình Yêu. 

Ý muốn thăng tiến con người lên chức làm con Thiên 

Chúa Tình Yêu đã bị chống phá dữ dội, do chính các người 

đứng đầu cơ chế tôn giáo. Nỗi đau khổ do sự kiện đó gây nên 

cho Chúa Giêsu, xem ra vẫn còn tái diễn nhiều ít trong lịch sử 

mọi thời mọi nơi. 

“Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, 

nhưng thế gian lại không nhận biết Người. Người đến nhà 

mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,9). Tôi 

nghe tiếng than đó của thánh Gioan vang lên trong lòng tôi, 

mỗi khi tôi thấy nơi nọ nơi kia tình yêu Chúa bị chối từ và kết 

án, do chính những người nói là mình tin Chúa. 



TU ĐỨC  |  15 
 

4. 

Một nguyên do nữa làm cho tình yêu Chúa phải đau đớn 

là những bỏ lỡ dịp may mà nhiều người đã để xảy ra. 

Thực vậy, có lần Chúa Giêsu đã khóc thương thành 

Giêrusalem và nói: “Nơi đây, sẽ không hòn đá nào trên hòn đá 

nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên 

Chúa viếng thăm” (Lc 19,44). 

Tình thương Chúa đã đến thăm loài người nói chung và 

từng người nói riêng, cách này hay cách khác. Nhưng bao lần 

người ta đã không nắm bắt dịp may hiếm có ấy. Hơn nữa, bao 

lần tình thương Chúa còn mời gọi con người đến với Chúa, 

nhưng người ta lại lỡ hẹn với điểm khác. Dụ ngôn Tiệc Cưới 

nói rõ điều đó (x. Mt 22,1-6). Sự kiện phũ phàng đó vẫn còn 

xảy ra ở nhiều nơi trong suốt lịch sử cho đến hôm nay. Đó là 

nỗi đau thê thảm của Chúa. “Tâm hồn Thầy buồn đến chết 

được” (Mc 14,34). Tôi nghe lời than trên đây của Chúa Giêsu 

dội vào trái tim tôi, mỗi khi tôi thấy xảy ra những sụp đổ, vì 

người ta đã bỏ lỡ dịp may được tình yêu Chúa tới thăm. Những 

bỏ lỡ đó nếu lại do đã trót hẹn với những gì phản nghịch với 

Chúa, sẽ là những xúc phạm tự đưa mình vào cõi diệt vong. 

Đó là nỗi đau ghê gớm gây nên cho tình yêu Chúa. 

5. 

Một nguyên do nữa gây đau khổ cho Tình Yêu Chúa là 

nỗi cô đơn Chúa phải chịu. 

Trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã trải qua một nỗi cô 

đơn khủng khiếp. Khi vác thánh giá lên núi Calvariô, Chúa 

Giêsu càng cảm thấy cô đơn rợn rùng. Càng giữa đông người, 

Chúa Giêsu càng cảm thấy cô đơn. Bởi vì đám đông ấy đa phần 
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là vô ơn, cơ hội, dửng dưng, bị xách động, dễ đổi dạ thay lòng. 

Chính Chúa Cha xem như cũng bỏ Người. “Lạy Cha, sao Cha 

nỡ bỏ con” (Mc 15,34). Lời than cô đơn của một tình yêu cô 

đơn ấy vẫn còn như rỉ máu trong suốt chiều dài lịch sử, cho tới 

hôm nay. Lời than cô đơn ấy như những giọt nước mắt của 

Chúa rơi xuống lòng tôi, khiến lòng tôi phải hối hận vô vàn, vì 

chính tôi cũng có một phần làm nên nỗi cô đơn của Chúa 

Giêsu. 

6. 

Một nguyên do nữa gây đau khổ cho Chúa Giêsu, là vì 

mọi tội lỗi nhân loại đều đổ trên đầu Người. Chúa Cha muốn 

Người hãy là Con chiên gánh tội trần gian. Do vậy chính bản 

thân Người sẽ phải chịu đóng đinh trên cây thánh giá. Người 

chịu chết đau đớn để đền tội cho loài người. “Lạy Cha, con xin 

phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Biết bao lần, 

lời sau cùng đó của Chúa Giêsu đã giúp tôi trở thành của lễ 

đền tội cho mình và cho kẻ khác, theo gương Chúa Giêsu và 

hiệp thông với của lễ của Chúa Giêsu. Làm của lễ là như chết 

đi, là như từ biệt, nhưng chính là để gặp lại nhau trong một tình 

yêu mới tốt đẹp hơn và vững bền hơn. 

7. 

Kinh nghiệm mà tôi chia sẻ trên đây quả là yếu ớt đối với 

bao người. Nhưng nó đã cho tôi xác tín điều này là: Yêu 

thương như Chúa yêu thương bao giờ cũng có khổ đau. Vô số 

khổ đau phải coi là vô ích và có hại. Còn những khổ đau do 

yêu thương theo Chúa đều có giá trị thiêng liêng vô vàn. 

Tất cả những lời kêu than thảm thiết trên đây do khổ đau 

của Chúa Giêsu trên đường yêu thương đã giúp tôi bớt mặc 

cảm, khi tôi không nén được lòng mình, nên đã kêu than đau 
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đớn trong hành trình yêu thương đầy phức tạp. Thực sự, những 

kêu than đau đớn đó cũng chính là những lời cầu nguyện hết 

sức đơn sơ chân thành của một người hèn mọn nhận mình yếu 

đuối, chỉ còn biết bám vào Chúa mà thôi. 

Lạy Mẹ Maria, vì yêu thương chúng con, trái tim Mẹ đã 

như bị một lưỡi gươm đâm thâu suốt cả cuộc đời. Xin Mẹ 

thương giúp con được nên của lễ như thế theo gương Mẹ và 

trong tay Mẹ. Con thuộc về Mẹ, xin Mẹ thương đỡ nâng con. 

Con cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, vì được là của lễ tình 

yêu theo ý Chúa. ⚫ 

 

 

 

 



 

Suy niệm Chúa Nhật thứ 1 Mùa Vọng, C 

Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36 

 

VĂN HÓA ĐỨNG THẲNG 

 

huyện kể rằng: Vào năm 79 trước Công Nguyên, Pompeii 

là một trong những thành phố đẹp nhất của Ý đã bị phá 

hủy bởi núi lửa Vesuvius. Rất nhiều người đã bị chôn vùi khi 

hàng tấn dung nham bất ngờ đổ ập lên họ. 

Nhiều thế kỷ sau, khi ngành khảo cổ trở nên tiến bộ, người 

ta bắt đầu đào xới lòng đất, nhằm tìm hiểu thêm về những người 

thời đại trước. Tại thành phố Pompeii cổ này, người ta thấy rất 

nhiều thi thể đã hóa thạch. Người thì đang ngủ, người thì đang 

định chạy trốn, có người đang gom góp của cải, có người đang 

ăn... thì bỗng núi lửa bùng phát. 

Thế nhưng có một thi thể hoá thạch đã làm cho đoàn khảo 

cổ phải chú ý. Đó không phải là người trong tư thế chạy trốn như 

những người khác. Anh là người lính La mã đứng gác trước cổng 

thành. Anh vẫn đứng thẳng nơi vị trí của mình, và đã bị chôn vùi 

tại đó. 

Có lẽ anh đã được giao nhiệm vụ đứng canh nơi ấy, trong 

khi cả biển dung nham và tro bụi tràn xuống, thì anh vẫn đứng 

thẳng, vẫn chu toàn nhiệm vụ với vũ khí trên tay. Tại đó, hơn 16 

thế kỷ sau, anh đã được tìm thấy, như vẫn còn đang thi hành 

nhiệm vụ. Anh vẫn “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (Lc 21, 36). 

C 
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Ngày nay, khi nhìn vào bất kỳ tổ chức hay đoàn thể nào, ta 

cũng thấy có những thành viên luôn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm. Họ là những người không ngại khó khăn vất vả, ngay cả 

hy sinh mạng sống của mình. Hay nói cách khác, họ luôn có văn 

hóa đứng thẳng và ngẩng đầu lên. 

Trong gia đình, cha mẹ chúng ta cũng là những người đầu 

tiên có văn hóa “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” cho con cháu noi 

theo. 

• Các ngài vẫn “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” giữa những 

lo lắng vất vả của cuộc đời. Các ngài vẫn dành cho Chúa những 

giờ phút cầu nguyện, và lắng đọng tâm hồn. 

• Các ngài vẫn “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” giữa những 

chiều hướng đạo đức suy đồi. Các ngài vẫn một mực nêu cao đời 

sống đạo đức Kitô giáo 

• Các ngài vẫn “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” giữa những 

trào lưu thế tục nguy hiểm, đang làm cho gia đình mình rơi vào 

cơn lốc xoáy của nền văn minh sự chết. 

Phải kiên vững lắm, thì mới có thể sống văn hóa “đứng 

thẳng và ngẩng đầu lên” trong thời đại văn minh hưởng thụ hôm 

nay. Quả thực! “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” là một điều không 

dễ thực hiện. Bởi vì ta rất dễ bị cám dỗ để “khom lưng, cúi đầu 

xuống”, đi tìm một chỗ trú an toàn, trong khi thế giới chung 

quanh ta đang càng ngày càng trở nên hỗn loạn, bởi biết bao cám 

dỗ. 

Bởi đó hôm nay và mãi mãi, Chúa vẫn mời gọi ta: “Con chớ 

để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời; kẻo 

ngày ấy bất thần như một chiếc lưới chụp xuống trên đầu con” 

(Lc 21, 34). 

Chiếc lưới ấy là sự chết, là giờ mình ra trước tòa Chúa. 

Chiếc lưới ấy là thời cuối cùng này, khi mọi người đang bị cuốn 
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đi trong cơn khủng hoảng về mọi mặt, thì đây chính là cơ hội 

thuận tiện, để ta nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình. Đó là 

sống sám hối, tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đó là lối sống có 

văn hóa đứng thẳng và ngẩng đầu lên! 

Sám hối và tỉnh thức là hãy giữ lòng mình cho ngay thẳng, 

trong sạch, không để cho những thung lũng, lồi lõm, núi đồi… là 

những việc làm bất chính, ăn gian, nói dối, lừa đảo, kiêu ngạo, 

cửa quyền… làm hoen ố tâm hồn ta.  

Ước gì ta luôn nhớ Lời Chúa khuyên hôm nay: “Mọi thung 

lũng phải lấp cho đầy. Mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Khúc quanh 

co phải uốn cho ngay” (Lc 3, 5). Nhờ đó ta mới có thể đứng thẳng 

và ngẩng đầu lên trước nhan thánh Chúa. ⚫ 

 

Suy niệm Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng, C 

Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3.1-6 
 

VĂN HÓA ĐÓN TIẾP 

 

ó vô vàn ngăn trở, khiến con người không thể đến được 

với nhau. 

Những ngăn cách vì tường cao lũy sâu, vì đồi núi chập 

chùng hiểm trở, đã hoá thành xưa cũ, không còn là vấn đề đối với 

phương tiện đi lại tân tiến hiện nay. 

Những ngăn cách vì đường xa thiên vạn lý, đã dần dần bị 

thu ngắn lại. Hai người ở cách nhau nửa trái đất cũng có thể gặp 

nhau, sau một vài ngày lên máy bay. Thậm chí ngăn cách giữa 

các hành tinh xa xôi diệu vợi cũng đã được bắc cầu. 

Bên cạnh những ngăn cách về không gian, về đường sá, thì 

ngăn cách về quan điểm, về ý thức hệ xem ra đáng quan ngại hơn 

nhiều. Đã có thời, những ngăn cách ấy đã tạo nên những sự chia 

cắt rất sâu sắc giữa cộng đồng nhân loại, tưởng chừng như không 

C 
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bao giờ có thể vượt qua. Vậy mà hôm nay, những chia cắt như 

thế xem ra đã được thu hẹp rất nhiều. 

Rốt cuộc, chỉ còn lại sự ngăn cách vô hình trong lòng người, 

do lòng hận thù, do ghen tị, do hiểu lầm lẫn nhau… mới là những 

ngăn cách đáng quan ngại nhất, và tồn tại lâu dài nhất trong lịch 

sử loài người. 

Những ngăn cách loại này đã khiến cho hai người láng 

giềng chỉ cách nhau một bức vách, mà không thể đến được với 

nhau; khiến cho hai người bạn cùng làm chung công sở, nhưng 

không nhìn mặt nhau; thậm chí hai anh em ruột thịt, hai vợ chồng 

chung sống dưới một mái nhà, ngồi quanh một mâm cơm, nhưng 

tâm hồn lại cách xa nhau ngàn dặm. 

Ngày nay con người đã xây dựng được nhiều nhịp cầu thật 

dài và kiên cố, bắc qua những dòng sông rộng mênh mông, để 

nối kết đôi bờ. Nhưng ai có thể xây dựng được những nhịp cầu 

thiêng liêng, để kết nối những tâm hồn đang xa cách nhau? 

Thánh Gioan Tẩy Giả là người được Thiên Chúa sai đến, 

để dựng xây những nhịp cầu như thế. Hay nói cách khác, qua 

Gioan Tẩy Giả, chúng ta học được lối sống “văn hóa đón tiếp”. 

Thực vậy, theo Tin Mừng hôm nay, thì Gioan đã được sai 

đến để làm tiền hô, làm kẻ bắc cầu, làm người dọn đường cho 

Chúa đến: "Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con 

đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung 

lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc 

quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho 

phẳng". 

Vậy ta phải dọn đường đón tiếp Chúa thế nào đây? Xem ra 

ngày nay người ta rất sùng mộ Thiên Chúa uy linh ngự ở trên cõi 

trời cao thẳm; mà lại lãng quên các chi thể của Chúa đang sống 
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kề cận quanh mình. Chính những chi thể của Chúa quanh ta, mới 

cần ta dọn đường, để đón tiếp. 

Đúng như vậy. Dọc dài suốt những trang Tin Mừng, ta thấy 

Chúa Giêsu luôn nhắc nhở ta rằng: Chúa đang hiện diện trong 

các anh chị em chung quanh ta. Và những gì ta làm cho người 

chung quanh, là ta làm cho chính Chúa (x. Mt 25, 40). Vậy thì 

dọn đường cho Chúa đến với ta, không gì khác hơn là dọn đường 

cho anh chị em chung quanh có thể đến được với mình. 

Xưa kia các chủ quán Bêlem đã không có văn hóa đón tiếp. 

Nên họ đã khước từ hai người lữ hành lạc lõng đi tìm chỗ trọ là 

Thánh Giuse và Mẹ Maria. Cư xử như thế, là họ đã trực tiếp 

khước từ Thiên Chúa. Và Hài Nhi Giêsu đành phải sinh ra trong 

chuồng bò, vì con người đã không đón tiếp Ngài. Ngày hôm nay, 

tất cả những ai hành xử như thế đối với những người chung 

quanh, thì cũng sẽ bị Chúa Giêsu cảnh cáo: "Ta là khách lạ mà 

con không tiếp rước" (Mt 25, 43). 

Vậy thì đón tiếp Chúa, không là gì khác hơn ngoài việc sống 

hoà thuận, tiếp nhận mọi người, không trừ một ai. Chỉ khi nào 

giữa ta và mọi người có văn hóa đón tiếp, nghĩa là không còn 

phân li ngăn cách, thì chính lúc đó, con đường lòng của mình mới 

được dọn xong; và Chúa mới có thể đến được với mình. ⚫ 
 

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, C 

Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18 
 

VĂN HÓA SÁM HỐI 
 

gười Việt Nam được coi là một dân tộc hiếu khách. Vì thế, 

khi khách đến nhà, thì "không gà thì vịt"; và ta cố gắng 

tiếp đón làm sao, để "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". 

N 
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Thực vậy, khi có khách đến thăm, người ta thường thăm dò 

ý muốn của vị khách, để tiếp đãi cho chu đáo. Khách càng sang, 

càng cao qúy, thì người ta càng chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang trí 

nhà cửa, sân vườn... cho đến các món ăn mà vị khách ưa thích. 

Cũng bởi sự hiếu khách đó, mà người Việt Nam thường tự 

trách mình là “thất lễ”, khi chưa chuẩn bị gì hết, mà khách đã đột 

xuất viếng thăm. 

Cách đây hơn 2000 năm, người dân Palestin cũng háo hức 

đón chờ một vị thượng khách đến viếng thăm. Một vị khách mà 

cả pho Cựu Ước đã trăn trở đợi chờ. Đó chính là Đấng Thiên Sai, 

Đấng Cứu Thế sẽ đến, để thực hiện lời hứa cứu độ cho nhân trần. 

Hôm nay dân chúng nghe ông Gioan rao giảng rằng: Đấng 

đó đã đến rồi. Đấng mà cha ông họ ngày đêm mong chờ hàng 

ngàn năm, mà chưa có diễm phúc gặp gỡ, thì nay quả là phúc đức 

cho họ, vì họ được diện kiến Đấng Cứu Thế. 

Nghe vậy, dân chúng tràn ngập niềm hân hoan. Họ chạy 

đến cùng ông Gioan để được tư vấn, xem mình phải làm gì để 

vui lòng Đấng Cứu Thế? Từ những người nông dân chất phác 

đầu hôm sớm mai nơi ruộng vườn, đến các anh thu thuế và quan 

quyền… Tất cả đều muốn có một hành động cụ thể, chuẩn bị thật 

chu đáo, để đón tiếp Đấng Cứu Thế. 

Nhưng lạ thay, Gioan không bảo họ phải trang trí nhà cửa 

cho nguy nga lộng lẫy. Gioan không bảo họ phải chuẩn bị các 

món ăn đặc sản, để thiết đãi Đấng Cứu Thế. Gioan chỉ đề nghị 

họ phải thay đổi cách sống, phải sống có “văn hóa sám hối”, để 

làm vui lòng Đấng Cứu Thế. 

• Đối với dân chúng, Gioan khuyên họ hãy thể hiện văn hóa 

sám hối bằng việc sống cảm thông với nhau, đùm bọc lẫn nhau 

trong tình bác ái, qua việc chia sẻ cơm ăn, áo mặc. 
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• Đối với người thu thuế và người giầu có, Gioan khuyên 

họ thể hiện văn hóa sám hối bằng việc sống công bình bác ái. 

Đừng cho vay nặng lãi. Đừng chồng chất thêm gánh nặng cho 

dân. Hãy sống bằng trái tim nhân ái, biết xót thương kẻ bần cùng 

cơ khổ. 

• Đối với binh lính, Gioan đề nghị họ hãy thể hiện văn hóa 

sám hối bằng việc biết thương dân, đừng hà hiếp bóc lột dân, 

đừng sống theo kiểu tham quan ô lại. Hãy sống theo chức vụ của 

mình, là để bảo vệ và gìn giữ sự an ninh cho dân làng. 

Nghe lời Gioan, ai nấy đều muốn sống văn hóa sám hối. Họ 

bảo nhau thay đổi lối sống cho đẹp lòng Đấng Cứu Thế. Từng 

đoàn người đến sông Giordan để xin ơn tha tội. Trong số đó, có 

đủ mọi thành phần già trẻ, lớn bé, hạng quyền qúy cao sang và 

đám dân đói khổ bần hàn. 

Tất cả đều cúi mình sám hối. Tất cả đều muốn thay đổi lối 

sống. Họ quyết tâm sửa lại những quanh co gian trá của lòng 

mình. Họ sẵn sàng lấp đầy những hố sâu của ngăn cách, bằng 

tình yêu chân thành. Và họ bảo nhau san phẳng núi đồi kiêu căng, 

để sống hoà hợp mến yêu. 

Ngày ấy, lối sống văn hóa sám hối đã bao phủ cả một vùng. 

Một bầu khí thật vui tươi và an bình trải rộng khắp dòng sông 

Giordan. Một niềm hy vọng cho một thế giới không còn bất công, 

không còn hận thù, chia rẽ; chỉ còn có sự chia sẻ, cảm thông trong 

yêu thương chân thành. 

Hôm nay, ta cũng tự hỏi lòng mình: Tôi phải làm gì để đón 

tiếp Chúa? Nếu ta tin rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, 

liệu ta có gì để dâng cho Chúa không? Có lẽ Chúa không cần ta 

trải thảm lót đường cho Chúa. Chúa chỉ cần ta sống văn hóa sám 

hối, dâng cho Chúa tấm lòng không vương vấn tội lỗi, một con 

tim tràn đầy tình yêu thương, đúng với giáo huấn và lề luật của 

Chúa. ⚫ 
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Suy niệm Chúa nhật thứ 4 Mùa Vọng, C 

Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45 

VĂN HÓA THĂM VIẾNG 
 

in mừng hôm nay thuật lại việc Đức Mẹ đi thăm người chị 

họ của mình là bà Êlisabét. Nhân dịp này chúng ta cùng 

nhau chiêm ngắm ba nét đẹp trong “Văn hóa thăm viếng” của 

Mẹ: 

Nét đẹp thứ nhất: Mẹ thăm viếng, là Mẹ yêu thương 

phục vụ: Tin Mừng nhắc đến bốn chữ “vội vã lên đường”, cho 

thấy tâm hồn Mẹ Maria dạt dào niềm tin tưởng và vui tươi, vì Mẹ 

đang “có Chúa ở cùng”. Với Mẹ Maria, chuyến thăm viếng lần 

này vừa là để chúc mừng chị họ, vừa là để chia sẻ với chị niềm 

vui mà chính Mẹ đang cưu mang, như lời bà Êlisabét nói: “Bởi 

đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi?” Mẹ đã mang niềm 

vui đến cho cả gia đình chị họ, cho Gioan Tẩy Giả còn trong bụng 

mẹ chờ ngày chào đời. 

Người Kitô hữu được mời gọi phát huy nét văn hoá thăm 

viếng theo tinh thần của Đức Mẹ, cũng là tinh thần của Kitô giáo. 

Chúng ta biết rằng thăm viếng nhau là một nét đẹp nghĩa tình của 

nền văn hoá Á đông. Thế nhưng, trong thời đại thông tin ngày 

nay, nét văn hoá ấy dường như đang ngày càng mất đi. 

Ngày nay người ta rất ít đi thăm viếng nhau, chỉ vì không 

có thời gian, hoặc sợ dịch bệnh. Có chăng chỉ là tiếp xúc qua 

Email, điện thoại, thư tín... Và chính vì thường “xa mặt”, nên 

người ta cũng rất dễ “cách lòng”. Yêu thương mà không bao giờ 

đến với nhau, thì yêu thương kiểu gì? Phục vụ mà không hề hiện 

diện, thì phục vụ kiểu chi? 

Nét đẹp thứ hai: Mẹ thăm viếng, là Mẹ dành thời gian 

“ở lại” với người khác: Mẹ Maria đã ở lại giúp đỡ người chị họ 

T 
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đang mang thai và sinh con trong lúc tuổi già. Và cũng có thể Mẹ 

ở lại, để học hỏi thêm kinh nghiệm cho riêng mình. Thế nhưng, 

điều quan trọng là Mẹ đã cho đi sự hiện diện quý báu của mình, 

để đem lại niềm vui ngập tràn cho gia đình ông bà Giacaria. 

Ngày nay, thời đại của nền văn minh “mì ăn liền”, con 

người không còn nhiều thời gian cho nhau. Có chăng người ta 

chỉ thăm nhau, hay đến với nhau có tính cách xã giao, hời hợt. 

Ngay trong cùng một gia đình, người ta cũng không còn thời gian 

để hiện diện, để lắng nghe, để chia sẻ với nhau những tâm tư 

thầm kín, nói chi đến người ngoài. Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, 

vất vả nhọc nhằn, biết cho nhau sự hiện diện là điều rất quý. 

Hiện diện bên cạnh một bệnh nhân, để lắng nghe họ tâm sự, 

cũng là góp phần chữa lành cho họ. Có mặt bên cạnh một một 

gia đình đang gặp chuyện bất hoà, để chia sẻ nỗi niềm của họ, 

cũng là góp phần hàn gắn gia đình họ trước nguy cơ rạn vỡ. Dĩ 

nhiên để làm được điều đó, thì cần có thời gian để “ở lại” với họ. 

Nét đẹp thứ ba: Mẹ thăm viếng, là Mẹ đem Chúa đến 

cho người khác. Đức Mẹ đến với gia đình người chị họ không 

chỉ để thăm viếng và để ở lại giúp đỡ người chị họ, mà nhất là 

còn để đem Chúa đến cho gia đình bà. Đây là mục đích chính 

yếu. 

Mẹ đã đóng vai trò là hòm bia giao ước mới, sống động, 

mang Chúa đến hiện diện giữa mọi người. Vì thế, cuộc gặp gỡ 

của Mẹ với người chị họ cũng là cuộc gặp gỡ của hai người con. 

Thực vậy, ngay khi bà Êlisabét nghe lời Mẹ Maria chào, thì hài 

nhi Gioan trong bụng liền nhảy lên vui sướng. Gioan nhảy lên vì 

được “chạm mặt” với Đấng Cứu Thế, là Ngôi Hai Thiên Chúa 

làm người. Gioan vui sướng vì được chính Con Đấng Tối Cao hạ 

cố đến viếng thăm mình. 

Rõ ràng ngay lúc ấy, Mẹ đã thực sự quên mình đi, để 

nhường chỗ cho Chúa Giêsu, để Chúa được nhận biết và được 
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lớn lên trong lòng người khác. Đây là yếu tố chính làm nên nét 

đẹp huyền diệu của lối sống văn hóa thăm viếng mà Mẹ đã thực 

hiện. 

Ước gì mỗi Mùa Vọng là một cơ hội quý báu, để chúng ta 

cùng nhau làm mới lại nét đẹp “văn hoá thăm viếng” theo tinh 

thần của Mẹ Maria. ⚫ 
 

Lễ Chúa Giáng sinh (Lễ Ban Ngày, C) 

Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 hay Ga 1,1-5,9-14 

VĂN HÓA LÀM NGƯỜI 

 

inh Thánh kể, khi các mục đồng và Ba Vua vào hang đá, 

thì đã thấy một Hài Nhi quấn trong khăn, nằm trên máng 

cỏ. Đó là dấu hiệu mà Thiên Thần đã chỉ cho họ. Khi thấy Hài 

Nhi, họ đã tin, đã cung kính thờ lạy và dâng lên lễ vật tỏ lòng 

thần phục suy tôn. 

Chúng ta tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người, 

và còn muốn cư ngụ giữa loài người cho đến tận thế? Theo những 

bài Sách Thánh trong Thánh Lễ hôm nay, ta có thể hiểu được một 

vài lý do, khiến Thiên Chúa chấp nhận văn hóa làm người. 

Lý do thứ nhất: Thiên Chúa chấp nhận văn hóa làm người, 

vì Chúa quá yêu thương con người. Nên Ngài đã tự nguyện và 

hăm hở bước xuống dòng lịch sử của nhân loại. Chúa vui thích 

đắm chìm trong kiếp sống làm người, để đồng hành với con 

người và để cứu độ con người. 

Lý do thứ hai: Thiên Chúa chấp nhận văn hóa làm người, 

vì Ngài muốn trở nên hữu hình, để chúng ta có thể tận mắt chiêm 

ngưỡng dung nhan Thiên Chúa, để ta được đụng chạm đến Ngài, 

để ta được cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với Chúa. Để cho 

K 
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những cố gắng của ma quỉ muốn ngăn cách con người với Thiên 

Chúa, phải thất bại hoàn toàn. 

Lý do thứ ba: Thiên Chúa chấp nhận văn hóa làm người, 

vì Ngài muốn trở nên em bé sơ sinh, để Chúa có thể đi vào chỗ 

yếu ớt nhất của sự sống, để Chúa ban sự sống, bảo vệ sự sống. 

Dù có biết bao thế lực của sự dữ đang muốn chà đạp và tiêu diệt 

sự sống, nhất là sự sống thiêng liêng của con người; nhưng Thiên 

Chúa, chỉ bằng sự đơn sơ của trẻ thơ, đã chiến thắng sự dữ, để 

làm cho sự sống đơn sơ, nguyên tuyền vẫn vươn lên mạnh mẽ 

trong lòng mọi trẻ em. 

Lý do thứ bốn: Thiên Chúa chấp nhận văn hóa làm người, 

và muốn sinh ra trong bóng tối, để Ngài chiếu lên ánh sáng của 

Thiên Chúa. Từ bao đời, thế lực sự dữ muốn nhấn chìm con 

người trong bóng tối. Từ bóng tối kiêu căng của Evà, đến bóng 

tối ghen ghét của Cain. Từ bóng tối khép kín số phận con người 

vào sự vô nghĩa của định mệnh, đến bóng tối cá nhân và hưởng 

thụ hiện nay. Thiên Chúa vẫn kiên trì chiếu lên ánh sáng soi dẫn 

cho nhân loại vượt qua. 

Hôm nay Hài Nhi Giêsu trong hình dáng của trẻ thơ, đang 

chiếu lên ánh sáng mới phá tan những bóng tối đang vây bọc con 

người. Ánh sáng khiêm nhường, để sống theo thánh ý Thiên 

Chúa. Ánh sáng yêu thương, để xóa đi ghen ghét hận thù. Ánh 

sáng hi vọng, để mở ra tương lai tươi sáng cho con người trong 

chân trời thần linh. Ánh sáng quên mình, để mưu cầu hạnh phúc 

cho tha nhân. 

Lý do thứ năm: Thiên Chúa chấp nhận văn hóa làm người, 

vì Ngài muốn thay đổi số phận của con người. Chúa vào tận hang 

ổ của tội lỗi, để phá tan xiềng xích tội lỗi. Chúa hiện diện giữa 

con người, để khơi lại dòng ân sủng bị cắt đứt. Khi thiên tính kết 

hợp với nhân tính, thì Chúa đem con người trở lại với ơn gọi 

nguyên thủy là làm con Thiên Chúa, là chung phần hạnh phúc 
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với Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người, để Ngài phục hồi phẩm 

giá con người, đưa con người trở lại địa vị người con trong mái 

nhà Cha trên trời. 

Ước gì anh chị em chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình ra 

đón Chúa Giêsu. Chúa đã chấp nhận văn hóa làm người như 

chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. Vậy ta hãy đi theo con đường Chúa 

vừa khai mở. Chắc chắn, ta sẽ được lãnh nhận hết ơn này tới ơn 

khác, nhờ tình thương của Chúa; nhất là ta sẽ được trở nên con 

Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa lớn lao nhất của lễ Giáng Sinh. 

Đó chính là niềm vui không gì so sánh được. 

Trong tâm tình ấy, tôi cầu chúc Anh Chị Em một lễ Giáng 

Sinh tràn đầy niềm vui, tràn đầy tình thương và tràn đầy hi vọng, 

vì Thiên Chúa đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta. ⚫ 

Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh, C 

Is 60, 1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12 

VĂN HÓA LÊN ĐƯỜNG 

 

gẩng đầu, nhìn bầu trời cao cao, thấy ánh sao lạ, ba nhà 

đạo sĩ đã nhận ra một ơn gọi đang vẫy chào các ngài. Họ 

liền lên đường để đi theo ánh sao. Đó là một nét đẹp của văn hóa 

lên đường. 

Sở dĩ họ phải lên đường ngay, vì đó là sự thúc đẩy của 

Thánh Linh. Để rồi từ phương Đông xa ngút ngàn, họ tiến thẳng 

về Belem, tìm thờ lạy Chúa Cứu Thế. Chính cuộc ra đi của họ đã 

cho chúng ta thấy tầm mức cứu độ muôn dân của Chúa Giêsu. 

Ơn cứu độ không chỉ đến cho người Do Thái, nhưng là ơn cứu 

độ Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. 

N 
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Ba vua chỉ là người đại diện cho muôn dân đến để thờ lạy 

Chúa. Họ mang theo những lễ vật đặc trưng của vùng miền: Vàng 

là biểu hiện của lòng kính mến. Mộc dược là biểu hiện những hy 

sinh, những đau khổ đắng đót trong cuộc đời. Nhũ hương là biểu 

hiện cho những lời nguyện cầu bay lên trước thiên nhan Chúa. 

Có thể nói, đêm ấy có hàng triệu người nhìn thấy ánh sáng 

sao, nhưng chỉ có ba nhà đạo sĩ lên đường. Dẫu đường xa vất vả, 

nhưng ba nhà đạo sĩ đã quảng đại đi theo tiếng gọi của trái tim, 

vượt qua mọi thử thách. Ánh sáng bên ngoài có thể tắt đi, nhưng 

ánh sáng trong tâm hồn ba nhà đạo sĩ thì vẫn sáng nhiệm mầu. 

Đó chính là lý do tại sao họ không hề dừng bước. 

Khi gặp được Hài Nhi Giêsu, chúng ta thấy ba nhà đạo sĩ 

đã không xin Chúa một ơn gì hết. Kinh Thánh kể, họ chỉ đặt lễ 

vật, rồi thờ lạy Chúa. Sau đó họ hớn hở hân hoan ra về. Họ còn 

muốn đưa tin cho cả vua Herode. Nhưng hai thái cực khác nhau 

đã dẫn đến hai kết quả khác nhau: 

Thái cực thứ nhất: Ba đạo sĩ chân thành tìm gặp Chúa, thì 

họ đã gặp được Chúa. Họ muốn đưa tin cho vua Herode, thì được 

Sứ Thần Chúa báo mộng cho họ: hãy tìm lối khác mà về. 

Thái cực thứ hai: Vua Herode với mưu tính giết Hài Nhi, 

thì được Sứ Thần báo mộng cho ba đạo sĩ tìm lối khác mà về, để 

mặc cho vua Herode lồng lộn trong sự thất bại mưu mẹo của 

mình. Không những thế, khi Hài Nhi Giêsu được Thánh Cả Giuse 

và Mẹ Maria bồng sang đất Ai Cập, thì vua Herode cũng chẳng 

tồn tại được lâu. Bốn năm sau đó, vua đã băng hà. Thánh gia lại 

hồi hương. 

Như thế, cả hai thái cực của ba nhà đạo sĩ và của vua Hêrôđê 

tuy khác hẳn nhau, nhưng đã làm nổi bật nét đẹp của “văn hóa 

lên đường”. Cũng là đi tìm Chúa, nhưng với ơn gọi đi tìm để thờ 

lạy Chúa, thì ba nhà đạo sĩ đã gặp được Chúa. Còn vua Herode 
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huy động cả quân quốc để đi tìm giết Hài Nhi, thì cuối cùng nhà 

vua đã chết. Còn Hài Nhi Giêsu vẫn sống và sống muôn đời. 

Chính vì vậy, chúng ta học được ở nơi ba nhà đạo sĩ bài học 

của “văn hóa lên đường” với niềm tin. Nếu hôm nay ta nhận ra 

sứ mệnh lên đường được trao ban cho mình, thì ánh sáng văn hóa 

ấy vẫn còn. Chẳng những ánh sáng ấy không hề bị tắt trên bầu 

trời. Mà ánh sáng ấy còn được ánh lên từ trong cõi lòng của mình. 

Đi theo ánh sáng “văn hóa lên đường”, ta sẽ gặp được Chúa. Còn 

đi theo bóng đêm, ta sẽ bị chôn vùi trong sự chết. 

Thực tế cho thấy, ở thời đại nào cũng có những người can 

đảm và quảng đại đứng dậy, để lên đường tìm kiếm Chúa. Và ở 

thời đại nào cũng có những người đang đứng lại, cố tình ngã gục 

trong bóng tối của sự tội, sự chết. Vì vậy cuộc đời là cuộc chiến 

đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng “văn hóa lên đường” 

vẫn đang xuất hiện giữa một thế giới đầy sôi động và ở ngay 

trong lòng ta. Điều quan trọng là ta có xác định tiếng gọi để lên 

đường tìm Chúa hay không? 

Mỗi ngày Hội Thánh vẫn mời gọi chúng ta: “Hãy nâng tâm 

hồn lên”, và Hội Thánh chúc cho chúng ta: “Anh chị em hãy lên 

đường bình an”. Ước gì ta nhận ra nét đẹp của “văn hóa lên 

đường” trong Thánh Lễ hôm nay. Để rồi ta coi việc mình đi về 

với gia đình, hay đi vào cuộc sống, là hiệu lệnh Chúa thôi thúc ta 

lên đường, tiếp tục tìm thờ lạy Chúa. ⚫ 
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Suy niệm Lễ Thánh Gia, C 

Hc 3, 3-7.14-17a; Cl 3, 12-21; Lc 2, 41-52 

VĂN HÓA ỨNG XỬ 

 

ếu có ai đặt câu hỏi: Gia đình nào xứng đáng là mẫu mực 

cho mọi gia đình khác noi theo về mặt ứng xử, thì câu trả 

lời chính là Thánh Gia Nadarét. Gia đình này có 3 thành viên: 

Thành viên thứ nhất: Thánh Giuse, người công chính. 

Ngài nổi bật về lối ứng xử hoàn toàn theo ý Chúa. Kinh Thánh 

kể: Khi thấy người bạn trăm năm của mình mang thai trước khi 

về chung sống, Giuse đã do dự muốn bỏ đi. Nhưng trong giấc 

mộng, Ngài được Sứ thần Chúa bày tỏ ý định của Thiên Chúa, 

thì Giuse đã xử sự đầy bao dung, quảng đại và khôn ngoan (x. 

Mt 1, 18-25). 

Ngài là một người cha luôn mau mắn phục vụ gia đình, 

không quản khó nhọc, không quản ngày đêm: "Đang đêm, Sứ 

thần hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ và bảo: "Hãy đem Hài 

Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập", thì Thánh Giuse tức tốc thi 

hành (Mt 2, 13-14). 

Rồi khi đang an cư lạc nghiệp ở bên Ai Cập, thì Sứ thần 

Chúa lại báo mộng cho ông rằng: "Này Giuse, thức dậy đem Hài 

Nhi và mẹ Người về đất Ítraen", Thánh Giuse đã mau mắn thi 

hành, không chút do dự (Mt 2, 19 - 21). 

Thánh Giuse là người lao động cần cù để nuôi dưỡng gia 

đình. Ngài chuyên nghề mộc, đến nỗi khi nói đến bác thợ trong 

làng Nadarét, thì ai cũng nghĩ ngay đến Thánh Giuse. Khi người 

Nadarét gọi Chúa Giêsu là con bác thợ mộc, ai cũng biết bác thợ 

đó là Thánh Giuse (x. Mt 13, 55). 

N 
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Thành viên thứ hai: Mẹ Maria, một người Mẹ tuyệt vời. 

Mẹ trổi vượt về lối ứng xử rất khiêm nhường. Cho dù Mẹ được 

Sứ thần Gabrien gọi là "Đấng đầy ơn phúc" (Lc 1, 28), được bà 

Êlisabét ca ngợi là người có phúc hơn mọi người nữ (Lc 1, 42), 

thì Mẹ vẫn nhận mình chỉ là "nữ tì hèn mọn" của Chúa (Lc 1, 48). 

Mẹ Maria là người luôn quan tâm đến niềm vui và hạnh 

phúc của người khác. Chẳng hạn như Mẹ đi thăm bà Êlizabet; 

Khi dự tiệc cưới tại Cana, dù không phải là người nhà, nhưng Mẹ 

là người đầu tiên phát hiện ra tiệc cưới thiếu rượu; và Mẹ đã tìm 

cách giúp đỡ gia chủ (x. Ga 2, 3). 

Mẹ Maria là người rất mực hiền lành. Dù phải lo lắng, cực 

lòng tìm con suốt ba ngày đêm, vậy mà khi gặp được con, Mẹ 

vẫn giữ được sự dịu dàng hiếm có: "Con ơi, sao con lại xử với 

cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực 

lòng tìm con" (Lc 2,48). 

Thành viên thứ ba: Chúa Giêsu. Dù là Ngôi hai Thiên 

Chúa, Chúa Giêsu đã trở thành một người con có lối ứng xử hết 

lòng yêu thương và phục vụ cha mẹ trần thế. Trong 33 năm ngắn 

ngủi sống thân phận làm người, Ngài đã bỏ ra đến 30 năm, tức 

9/10 cuộc đời, để cùng với Mẹ Maria và Thánh Giuse xây dựng 

gia đình Nadarét. Ngài đã đổ mồ hôi với công việc lao nhọc hằng 

ngày, để nuôi dưỡng phục vụ Đức Mẹ và Thánh Giuse cho đến 

tuổi 30, mới lên đường thi hành sứ vụ. 

Dù là Thiên Chúa quyền năng nhập thể, nhưng Chúa Giêsu 

luôn tỏ ra là một người con rất hiếu thảo với cha mẹ trần gian. 

Thánh Luca tóm tắt cuộc sống tại gia của Ngài như sau: "Người 

hằng vâng phục cha mẹ... ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao 

lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta" (Lc 2, 51-

52). 

Qua ba mẫu gương “văn hóa ứng xử” trên đây, Thiên Chúa 

đã thiết kế và xây dựng một ngôi nhà rất đẹp, rất ấm cúng và 
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thánh thiện. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy dựa trên 

mô hình ấy, để xây dựng gia đình của mình y như vậy. Cụ thể là: 

Người chồng hãy yêu thương và phục vụ vợ con, như Thánh 

Giuse đã yêu mến và phục vụ Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Người vợ 

hãy yêu thương và săn sóc chồng con, như Mẹ Maria đã yêu mến 

và phục vụ Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Cha mẹ hãy yêu mến và 

chăm lo cho con cái như Thánh Giuse và Mẹ Maria chăm lo phục 

vụ Chúa Giêsu. Con cái trong gia đình phải hiếu kính cha mẹ, 

phụng dưỡng cha mẹ như Chúa Giêsu đã làm đối với Đức Mẹ và 

Thánh Giuse. 

Gia đình nào có lối “văn hóa ứng xử” như thế, thì chắc chắn 

sẽ được Chúa trao phần thưởng đời đời. Và như thế, phần thưởng 

vô cùng quý báu ấy đang nằm trong tầm tay mọi người. ⚫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Chúng ta bước vào năm Phụng vụ mới trong hoàn cảnh 

đầy khó khăn. Dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành dữ dội trong 

đời sống chúng ta từ suốt hai năm qua. Nó gây ra biết bao thảm 

cảnh và những thiệt hại nặng nề trên mọi lãnh vực. Nó làm cho 

cả thế giới này đảo lộn và tạo ra những bất ổn, những hoang mang 

lo lắng. Là người công giáo chúng ta được đức tin soi dẫn để xác 

tín rằng Chúa luôn ở với chúng ta; Ngài luôn đồng hành với 

chúng ta trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Nhưng đức tin ấy cũng có 

những lúc bị chao đảo khi phải đối diện với những thử thách nặng 

nề, chẳng hạn như những gì xảy ra trong các đợt dịch vừa qua, 

khiến chúng ta nghi ngờ Thiên Chúa hiện hữu. Trong hoàn cảnh 

này chúng ta hãy cùng nhau học hỏi Lời Chúa để gia tăng đức 

tin, để thấy Chúa luôn đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng 

ta mọi nơi mọi lúc. Trong cố gắng nhỏ bé muốn chia sẻ, loạt bài 

học Kinh Thánh trong năm Tĩnh Tâm này sẽ trình bày một số chủ 

đề gợi ý giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng rất gần gũi 

và luôn yêu thương chúng ta. 

2. Khuôn mặt của một người tiết lộ nhiều về đặc điểm và 

tính cách của người đó. Chúng ta thấy những cảm xúc nội tâm 

của một người thể hiện ra bên ngoài trên khuôn mặt. Chúng ta 

nhận ra một người bằng cách nhìn vào khuôn mặt của họ. Theo 
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một nghĩa nào đó, khuôn mặt của một người tiêu biểu cho toàn 

bộ con người họ. Đối với các tác giả viết Kinh Thánh, khuôn mặt 

của Thiên Chúa thể hiện chính Thiên Chúa. Từ ngữ Do Thái có 

nghĩa là “khuôn mặt” trong Cựu Ước thường được dịch là “sự 

hiện diện”. Khi chúng ta được mời gọi tìm kiếm khuôn mặt của 

Thiên Chúa, tức là chúng ta tìm sự hiện diện của Ngài. Lời kêu 

gọi tìm kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa đã được ban bố cho dân 

vì họ đã bỏ rơi Ngài và cần phải trở về với Ngài. Nhiều lần trong 

Kinh Thánh, đoàn dân được khuyến khích tìm kiếm khuôn mặt 

của Thiên Chúa. Các tiên tri kêu gọi dân hoán cải tâm hồn, và 

trong khi nhiệt thành tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa, như tiên tri 

Êlia, các ngài chuyển cầu cho dân (GLHTCG 2595). Chúa đã có 

lần tuyên bố: “Nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu danh Ta, mà biết hạ 

mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con 

đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và tha thứ tội 

lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó” (2 Sbn 7,14).  

3. Chủ đề “tìm kiếm nhan Thiên Chúa”, mong ước được 

được nhìn thấy chính Ngài, xuất hiện nhiều lần trong Cựu Ước, 

khoảng 100 lần: “Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài 

đừng ẩn mặt” (Tv 27,9); “Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa 

tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan” (Tv 17,15). Tuy nhiên, đạo Do 

Thái tuyệt đối cấm các hình tượng, vì Thiên Chúa không thể được 

miêu tả một cách vật chất. Điều này trái ngược với các dân tộc 

lân cận thờ ngẫu tượng. Với lệnh cấm này, Cựu Ước đã hoàn toàn 

loại trừ việc “nhìn thấy” khỏi sự thờ phượng và lòng sùng kính. 

Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhan Thiên Chúa luôn mang ý quan 

trọng đối với một người Israel chân chính. Vấn đề là, một mặt 

lệnh truyền ghi rõ rằng Thiên Chúa không thể bị thu giảm vào 

một hình tượng; mặt khác, người ta lại cảm nhận rằng Đức Chúa 

của Israel có một khuôn mặt, nghĩa là Ngài là một “ai đó” có thể 

đi vào tương giao, và là Đấng không muốn rút lui vào nơi ở của 

mình từ trên cao để nhìn xuống nhân loại thấp hèn. Trái lại, Thiên 
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Chúa muốn ngỏ lời với con người; Ngài lắng nghe, Ngài nhìn 

thấy chúng ta, Ngài kết thân với chúng ta, Ngài muốn lập một 

giao ước, Ngài có khả năng yêu thương con người. Lịch sử cứu 

độ là lịch sử của Thiên Chúa can dự vào hoàn cảnh nhân loại. 

Chính qua một chuỗi liên tục các mối tương giao này mà Thiên 

Chúa dần dần tỏ mình ra cho con người. Ngài đã muốn làm cho 

khuôn mặt Ngài được biết đến. Mong ước được nhận biết Chúa 

tỏ tường, nghĩa là được nhìn thấy khuôn mặt của Ngài, là bẩm 

sinh trong mỗi con người, ngay cả nơi những người vô thần. Và 

đối với các Kitô hữu ước muốn này được thỏa mãn khi họ đón 

nhận Chúa Kitô. Khi chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô chúng ta 

nhìn thấy chính khuôn mặt của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu trả 

lời cho ông Philipphê Người cũng nói với tất cả chúng ta: “Ai 

thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Đây là một khai mở cho 

một nền Kitô học rất phong phú và tóm kết tất cả sự mới mẻ của 

Tân Ước: Thiên Chúa có thể nhìn thấy được, Thiên Chúa đã biểu 

tỏ khuôn mặt của Ngài; Ngài được nhìn thấy nơi Chúa Giêsu 

Kitô. 

4. Bản chất đích thực của thờ phượng là dõi tìm khuôn mặt 

của Thiên Chúa, là chiêm ngắm dung nhan Ngài. Toàn bộ cuộc 

đời của chúng ta phải hướng về đích điểm là gặp Chúa Kitô. “Bây 

giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ 

được mặt giáp mặt” (1 Cr 13,12). Trong giờ phút quyết định đó 

chúng ta đã hằng xin với Mẹ Maria chỉ cho chúng ta đến gặp 

Chúa: “Đến sau cõi đày, xin (chỉ) cho chúng con được thấy Đức 

Chúa Giêsu Con lòng bà gồm phúc lạ. …Et Jesum benedictum 

fructum ventris tui nobis post hoc exsilium ostende” (Kinh Salve 

Regina). Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu khuôn mặt của 

Chúa Giêsu đã trở nên quen thuộc đối với chúng ta qua việc lắng 

nghe lời Người, qua cuộc trò chuyện nội tâm với Người, qua việc 

hiệp thông với Người trong Mầu nhiệm Thánh Thể. Trong Tin 

Mừng Luca, đoạn văn nói về hai môn đệ Emmaus nhận ra Chúa 
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Giêsu lúc bẻ bánh rất là ý nghĩa (Lc 24,13-35). Trước đó họ đã 

đồng hành với Chúa; họ đã ngỏ lời mời Người ở lại; họ đã trao 

đổi trò chuyện với Người khiến tâm hồn họ bừng cháy, để rồi 

cuối cùng họ nhận ra Chúa Phục Sinh. Đối với chúng ta, Thánh 

Thể là một trường học tuyệt vời, nơi đó chúng ta học cách chiêm 

ngắm khuôn mặt của Thiên Chúa, nơi đó chúng ta đi vào mối 

tương giao mật thiết với Ngài. Đồng thời chúng ta học cách 

hướng ánh nhìn của mình về thời điểm cuối cùng của lịch sử, khi 

đó Ngài sẽ làm thỏa mãn chúng ta trong ánh sáng rạng ngời của 

khuôn mặt Ngài. 

* 

Hơn lúc nào hết trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta 

hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện như chúng ta sẽ lặp lại trong 

phụng vụ ngày 1 tháng Giêng dương lịch: “Nguyện xin Đức Chúa 

chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt 

nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa 

ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6,24-26) ⚫ 

 

 

 THẬP TỈNH 
Felicitas 

 

 

1. Từ ngữ 

Hạn từ “thập tỉnh” được dịch từ chữ “Decapolis” trong Anh 

ngữ hay “Décapole” trong Pháp ngữ có từ nguyên trong Hy ngữ 

là “Dekapolis”. Trong đó tiền tố “deka” có nghĩa là “mười” và 

hậu tố “polis” có nghĩa là “thành phố”. Do đó, thiển nghĩa cách 

chuyển ngữ trong Việt ngữ “thập tỉnh” là chưa xác đáng (nên 

chăng cần chuyển ngữ thành “thập thành”). 
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2. Lịch sử và địa lý 

Hạn từ này được dùng để chỉ khu vực gồm 10 thành phố 

thuộc văn hóa cổ Hy Lạp ở đông bắc Palestine, phía Đông 

Samaria và vùng biển hồ Galilê, bên kia sông Gioocđan vào thời 

đại Hy-La. Tất cả những thành này đều nằm phía đông sông 

Gioocđan trừ thành Scythopolis cách phía Tây sông Gioođan 

(biên giới tự nhiên) vài dặm.  

Trong đó: 

Thành phố cực Bắc là Đamát. 

Thành phố cực Nam là Philadelphia (thủ đô Amman của 

vương quốc Jordan ngày nay). 

Thành phố cực Đông là Canatha.  

 Hầu hết cư dân của thập tỉnh là người gốc Hy Lạp. Quân 

đội của Đại đế Alexander (356-323 trước công nguyên) đã chinh 

phạt vùng này vào cuối thế kỷ IV trước công nguyên. Sau đó khu 

vực này do nhà Seleucid cai trị.1  

Với đặc điểm địa chính trị như thế, thập tỉnh thành một khu 

vực đối trọng với chủ nghĩa quốc gia Do Thái và là một trong 

những trung tâm chống lại cuộc khởi nghĩa của người Do Thái 

(khởi nghĩa của anh em nhà Maccabê).  

Một số thành đã bị phá hủy trong cuộc khởi nghĩa này. Vào 

năm 63 trước công nguyên, khi tướng Pompey (106-45 trước 

công nguyên) chinh phạt được Palestin, ông đã tái thiết và tổ chức 

 
1 Vương quốc của nhà Seleucid (312 – 63 TCN) là một vương kế tục 

đế quốc của Alexandr Đại đế. Trung tâm của vương quốc này nằm ở 

phương Đông, vào thời kì đỉnh cao, nó bao gồm phần trung tâm khu 

vục Tiểu Á, Cận Đông, Lưỡng Hà, Ba Tư, khu vực Turkmenis-

tan ngày nay, Pamir, và một phần của Pakistan.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/312
https://vi.wikipedia.org/wiki/63
https://vi.wikipedia.org/wiki/Alexandros_%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%ADn_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%E1%BB%A1ng_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iran
https://vi.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pamir&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pakistan
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lại vùng Decapolis này thành khu vực thịnh vượng với cơ chế tự 

trị trong tỉnh Syria trực thuộc đế quốc Rôma.  

Thập tỉnh chính thức được nâng lên đơn vị hành chính cấp 

tỉnh năm 106 sau công nguyên. Những thành này phải đóng thuế 

cho chính quyền Rôma nhưng cơ bản có quyền tự trị cao. Đỉnh 

cao của thời kỳ thịnh vượng của khu vực này là vào thế kỷ II sau 

công nguyên, đặc biệt là giữa những năm 138 và 193 khi thế lực 

và ảnh hưởng của đế quốc Rôma đạt cực thịnh trong suốt khoảng 

500 năm tồn tại của mình.  

3. Trong Thánh Kinh 

Thuật từ “Decapolis”được Tin mừng Máccô đề cập đến 

sớm nhất, ngoài ra, trong Tân Ước, “Decapolis”còn được nhắc 

đến trong (Mt 4, 25; Mc 5, 20; 7, 31) và được xem là một trong 

những nơi được loan Tin  mừng sớm trong lịch sử Kitô giáo “xin 

thư giới thiệu đến các hội đường ở Đamát, để nếu thấy những 

người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải 

về Giêrusalem”(Cv 9, 2).  

Trình thuật Đức Giêsu chữa người bị quỷ ám (x. Mc 5, 20) 

được xem là hình ảnh báo trước (tiên trưng) cho sứ vụ loan Tin 

mừng của người Kitô hữu tại đây sau này. 

4. Các thành phố của Thập tỉnh 

Theo sử gia Pliny (khoảng năm 75 sau công nguyên), danh 

sách 10 thành gồm:  

1. Gadara  

Nay là Muqeis hay Umm Qeis, được xem là thủ phủ của 

thập tỉnh, thành này cách biển hồ Galilê khoảng 10 km về phía 

Đông Nam. Có vị trí ngang với Nadarét (xem bản đồ). Cư dân 

của thành gồm hai thành phần chính: một phần là người Hy Lạp, 

một phần là người Syria. 
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Thời Chúa Giêsu, thành được hoàng đế Augustus (63 trước 

công nguyên-14) trao cho Hêrôđê cai quản. 

Đức Giêsu đã chữa một người bị quỷ ám tại đây (x. Mc 5, 

1-10). Thật vậy, thánh sử Lc 8, 26.37 và Mc 5, 1 cùng đề cập đến 

chính Gadara là địa điểm diễn ra phép lạ trong trình thuật Chúa 

Giêsu chữa người bị quỷ ám nhưng nhiều học giả không thống 

nhất ý kiến về địa điểm này. So sánh với Mt 8, 28, có lẽ phép lạ 

diễn ra ở gần Gegesa thì hợp lý. 

2. Scythopolis  

Trong Cựu Ước thành này có tên là Bethsan; hiện nay là 

Beisan. Thành tọa lạc về phía Tây sông Gioođan, cách biển hồ 

Galilê khoảng 40 km về phía Tây Nam. Thành trấn ngữ trên 

tuyến đường huyết mạch từ đồng bằng Jereel về thung lũng sông 

Gioođan. Theo sử gia người Do Thái Flavius Josephus (37-100), 

đây là thành có diện tích lớn nhất trong 10 thành. 

Trong các văn bản lịch sử, Bethsan được đề cập sớm nhất 

trong danh sách các thành bị Pharaoh Thutmose III  (1468 trước 

CN) đánh chiếm. Vào thời chinh phục của con cái Ítraen (1250-

1200 trước CN), Bethsan thuộc quyền của chi tộc Mơnase (x. Gs 

17, 11-12; Tl 1, 27). 

Trong thời Hy Lạp (333-63 trước CN), Rôma (63 trước CN- 

324 sau CN) và Byzantin (324-632), thành được biết đến với tên 

gọi là Scythopolis.  Scythopolis cũng là thành duy nhất của Thập 

tỉnh nằm ở phía Tây của sông Gioođan. Sau khi quân Hồi giáo Ả 

rập đánh chiếm, tên thành lại được phục hồi như cũ là Bethsan 

hay Beisan (tiếng Ả rập). Năm 749, thành gần như bị phá hủy 

hoàn toàn bởi trận động đất dữ dội. 

3. Pella 

Hiện nay là Khirbet Fahil. Thành tọa lạc về phía Nam sông 

Gioođan khoảng 29 km, cách Đông Nam thành Scythopolis 

khoảng 11 km. Vị trí của Pella nằm ngang với Xêdarê. 
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Theo các nhà khảo cổ học, thành này đã có dân cư sinh sống 

vào khoảng năm 3000 trước công nguyên. 

Thành bị nhà Seleucid chiếm lại từ tay nhà Ptolêmy2 năm 

218 trước công nguyên. Sau đó, Alexander Janneus (83-82 trước 

công nguyên) chiếm thành. Tướng Pompey nắm quyền kiểm soát 

thành vào năm 63 trước công nguyên. Đế chế Byzantine đã chiếm 

thành, tái thiết và  mở rộng thành này vào thế kỷ V và VI. Sau đó 

người Hồi giáo chiếm thành năm 635 cho mãi tới thời Trung cổ. 

Pella không được đề cập đến trong Tân Ước nhưng sử sách 

ghi chép rằng Pella chính là nơi các Kitô hữu ở Giêrusalem đã 

chạy đến trú ẩn trong giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa Do Thái 

khi Giêrusalem bị công hãm vào những năm 66-70 (x. Eusebiô 

Ceasare, Lịch sử Giáo hội 3.5.2-3). 

4. Hippos 

Ngày nay là địa danh Qala’at el-Husn. Có vị trí đối diện 

với Tibêria. 

5. Raphana  

Là thành Raphon trong 1 Mcb 5, 37, ngày nay là địa danh 

er Râfeh. Raphana cách thủ đô Đamát của Syria khoảng 56 km 

về phía Nam. 

6. Dion 

Ngày nay là địa danh Tell el-Ash’ari. Dion cách Tây Nam 

Rephana khoảng 12 dặm. 

7. Gerasa 

 
2 Đây là một vương triều của người Hy Lạp cai trị Ai Cập và các 

vùng lân cận từ (305 TCN- 30 TCN). Đây cũng là Vương triều cuối 

cùng của Ai Cập cổ đại. 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/305_TCN
https://vi.wikipedia.org/wiki/30_TCN
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i
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Ngày nay là địa danh Jerash, gần khu vực Yabboq. Gerasa 

là thành được gìn giữ trong tình trạng tốt nhất trong 10 thành cho 

đến ngày nay. Gerasa tọa lạc cách Đông Nam hồ Galilê khoảng 

55 km. Gerasa có vị trí  nằm ngang với Samaria. 

Trình thuật Đức Giêsu trục xuất thần ô uế và cho nhập vào 

bầy heo có lẽ là khu vực “El Kursi” ngày nay, ở phía Nam thành 

phố Wadi-es-semah, phía Đông bờ hồ (x. Mc 5, 1; Lc 8, 26.37). 

Địa điểm này còn đang được các chuyên gia xác minh. Theo một 

số chuyên gia xem nơi nay là địa điểm diễn ra phép lạ Đức Giêsu 

chũa người bị quỷ ám (Lc 8, 26) là không chính xác. 

 Về mặt hành chính, Gerasa nằm dưới sự điều hành của một 

vị đại sứ đại diện của Syria. Thành khá phát triển vì các di tích 

được phát hiện sau những cuộc khai quật gần đây cho thấy thành 

có nhiều công trình xây dựng công cộng có niên đại từ thế kỷ I 

và II sau công nguyên như: tường thành bao quanh, cổng thành, 

tháp canh, các con đường lát gạch, tòa án, nhà hát, trường đua 

ngựa và các đền tôn kính thần Dớt và Artemis3. 

8. Philadelphia 

Trong Cựu Ước, Philadelphia là địa danh Rabbath của 

người Ammon, ngày nay là Amman, thủ đô của vương quốc 

Jordan. Tên gọi Philadelphia được Ptoleme II (258-246 trước 

công nguyên) đặt cho thành.4 

 
3 Thần Dớt (Zeus) được coi tương đương như thần Jupiter trong thần thoại La 
Mã, một trong những vị thần tối cao. Zeus là thần trị vì các vị thần và là thần 
của bầu trời cũng như sấm và sét trong thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại Hy 
Lạp, nữ thần Artemis là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Artemis 
là con của vị thần tối cao Zeus và nữ thần Leto thuộc dòng dõi Titan, là người 
em sinh đôi với thần Apollo. Trong thần thoại La mã, Artemis được đồng nhất 
với nữ thần Diana 
4 Đừng nhầm lẫn với Philadelphia (một trong 7 thành) được đề cập đến trong 
sách Khải huyền (x. Kh 1, 11; 3, 7). Philadelphia này là thành được thiết lập bởi 
Attalus II (159-138 trước công nguyên). Sau đó, thành bị phá hủy bởi trận động 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Jupiter
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_La_M%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_La_M%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_tr%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A5m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Di_hai_v%E1%BB%8B_th%E1%BA%A7n_tr%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%89nh_Olympus
https://vi.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://vi.wikipedia.org/wiki/Leto
https://vi.wikipedia.org/wiki/Titan_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_La_M%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Diana
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Vị trí của Philadelphia nằm ngang với “thành Chà là” 

Giêricô.  

Thành được nhắc đến trong 2 Sm 10, 12; Gr 49, 2; Ed 25,5. 

9. Canatha 

Còn được gọi là Canath hay Kenath trong Ds 32, 42, ngày 

nay là địa danh Qanawât, thuộc vùng Auranitis gần sa mạc Syria. 

Thành Canatha trấn ngữ con đường huyết mạch từ 

Rabbathhammon đến Đamát. Canatha nằm cách Đông Nam 

Đamát khoảng 80 dặm. Thành được đề cập sớm troing các văn 

bản dưới triều Pharaoh Thutmose III (1479–1425 trước công 

nguyên) của Ai Cập. Nobah Manasseh chiếm thành và ông này 

đã đổi tên thành theo tên của mình (x. Ds 32, 42). Sau đó người 

Aram chiếm và kiểm soát thành (x. 1 Sbn 2, 33) và trong thời 

Tân Ước thành được gọi là Canatha.  

*** 

Đức Giêsu trong sứ vụ, Người ít đến vùng thập tỉnh. Phần 

lớn Người đi băng qua phía bắc vùng này (x. Mc 7, 31). Trình 

thuật Phúc âm có đề cập việc CGS chữa một người bị quỷ ám tại 

khu vực này (x. Mc 5, 24). Và trong số đám đông theo Đức Giêsu 

cũng có nhiều người đến từ vùng thập tỉnh này. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire de Nouveau Testament, 

Éditions du Seuil, 1996. 

 

 
đất vào năm 17 sau công nguyên. thành này được Tibère tái thiết. Philadelphia 
này là một thành phố nằm trong vùng Lydia thuộc phía Tây tiểu Á.  Ngày nay là 
thành phố Alashehir thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Thành nổi tiếng về sản xuất nông nghiệp, 
thuộc da và dệt. 



 

 

1- Tước hiệu: là danh hiệu, là tên gọi của một nhà thờ, 

Dòng tu, Tu hội v.v… 

* Chọn tước hiệu: Được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc 

từng Ngôi Vị Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria 

với những danh hiệu đã được mừng kính trong phụng vụ, các 

thiên thần, các thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có phép 

đặc biệt của Tòa Thánh5. 

Tước hiệu được đặt khi nhà thờ được làm phép hay cung 

hiến6, và chỉ một tước hiệu mà thôi7. Một khi nhà thờ đã cung 

hiến, thì không được thay đổi tước hiệu nữa8. 

 
5Thánh Bộ Bí tích và Phụng tự, Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, 

29.5.1977, Praenotanda, số 4, trong EV 6/201. Huấn thị Lịch riêng, số 34, 

trong EV/2610. 
6Thánh Bộ Bí tích và Phụng tự, Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, 

29.5.1977, Praenotanda, số 4, trong EV 6/201. 
7 Ibidem, số 4, trong EV 6/201. 
8Giáo luật, đ. 1218; Theo luật cũ, dù chỉ mới làm phép chứ chưa cung hiến, 

cũng không còn được thay đổi tước hiệu nữa (x. CIC 1917, đ. 1168 § 1). 
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2- Thánh bổn mạng: là vị thánh được tôn kính như vị bảo 

trợ hay vị chuyển cầu lên trước Tòa Chúa cho chúng ta9. 

* Chọn thánh bổn mạng: Được chọn Đức Trinh Nữ Maria, 

các Thiên Thần, các Thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có 

phép đặc biệt của Tòa Thánh. Tuyệt đối không được chọn 

Thiên Chúa Ba Ngôi hay một Ngôi Vị Thiên Chúa làm bổn 

mạng10 (vì Thiên Chúa ban ơn, chứ không chuyển cầu lên trước 

Tòa ai cả). 

Tóm lại, chỉ có thể chọn một tước hiệu cho nhà thờ11, Dòng 

tu, Tu hội12 v.v…  chứ không chọn tước hiệu cho một giáo xứ. 

Và, cũng chỉ có thể chọn thánh bổn mạng cho giáo xứ, giáo phận, 

thành phố, quốc gia13 hay cho Dòng tu, các hiệp hội, tổ chức, các 

nhóm14 v.v… chứ không có bổn mạng của nhà thờ (hoặc các 

cơ sở vật chất khác), bởi lẽ, vị thánh bổn mạng có vai trò là vị 

bảo trợ cho con người chứ không cho cơ sở vật chất. 

3- Bậc lễ cử hành theo luật phụng vụ: 

+ Lễ kính tước hiệu nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng 

riêng15. 

+ Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng 

riêng. Ngoài ra, ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa, bậc 

 
9Thánh Bộ Phụng Tự, Qui tắc Patronus về việc đặt tên thánh Bổn mạng, số 

1, trong EV 4/2341 
10Thánh Bộ Phụng Tự, Qui tắc Patronus về việc đặt tên thánh Bổn mạng, số 

4, trong EV 4/2344 ; X. Thánh Bộ Phụng Tự, Huấn thị Lịch riêng, số 28, 

trong EV 3/2604. 
11Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4c. 
12Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4d. 
13Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4a. Thánh Bộ 

Phụng tự, Huấn thị Lịch riêng, số 28, trong EV (Enchirion 

Vaticanum) 3/2604. 
14Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4d. 
15 Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 59, 4C 



GIÁO LUẬT  |  47 
 

lễ trọng được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa, còn bậc lễ kính tại 

các nhà thờ khác trong Giáo Phận16. 

+ Lễ Bổn Mạng chính của giáo phận và giáo xứ: cử hành 

theo bậc lễ trọng riêng tại chính nơi đó17. Riêng lễ bổn mạng của 

Giáo Phận, tại các nhà thờ khác trong giáo phận được cử hành ở 

bậc lễ kính18. ⚫ 

 

 

 

 
16 Sách Nghi thức Giám mục, số 878. 
17 Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 59,4a. 
18 Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 59,8a. 

 

 



 

HỎI: Phải chọn Bài Ca hiệp lễ có nội dung thế nào cho 

đúng Phụng Vụ? 

ĐÁP: Ý nghĩa quan trọng nhất của việc rước lễ là SỰ HIỆP 

NHẤT như Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QC) số 86 đã 

viết: “Ðang khi vị tư tế rước lễ, thì bắt đầu hát ca hiệp lễ. Bài ca 

này có mục đích diễn tả sự đồng tâm hiệp nhất thiêng liêng giữa 

những người rước lễ, khi họ đồng thanh ca hát, đồng thời biểu 

lộ niềm vui trong tâm hồn và làm cho việc tiến lên rước Mình 

Thánh Chúa có tính cách cộng đoàn hơn.”  

Không chỉ là sự hiệp nhất ở bên ngoài qua việc cộng đoàn 

cùng hát chung với nhau hay cùng làm nên một đoàn rước. Điều 

quan trọng hơn đó là việc rước Mình Thánh Chúa làm cho người 

tín hữu được nên một với Chúa Kitô và hiệp nhất với anh chị em 

mình là những chi thể của cùng một Nhiệm Thể như lời thánh 

Phaolô đã nói: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta 

chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng 

chỉ là một thân thể” (1Cor 10, 17). Vì thế bài hát thích hợp với 

tác động Phụng Vụ lúc này là bài hát diễn tả tâm tình ngợi khen, 

niềm vui và tạ ơn vì quà tặng vô vùng cao trọng là hồng ân Thánh 

Thể mà Chúa đã tặng ban. Đồng thời bài hát cũng cần nói lên 

được sự kết hiệp thiêng liêng của các tín hữu với Chúa Kitô cũng 

như tình bác ái, yêu thương huynh đệ giữa những người đang 

cùng chia sẻ một tấm bánh.  

Nếu hiểu ý nghĩa của bài ca hiệp lễ như vậy thì cách thực 

hành sau đây thiết tưởng cần được điều chỉnh lại. Nghĩa là:  
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1. Khi rước lễ không hát các bài hát tôn vinh Đức Mẹ hay 

các Thánh dù trong lễ kính các Ngài.  

2. Khi rước lễ không hát các bài hát về hôn phối.  

3. Khi rước lễ không hát các bài hát cầu hồn dù trong lễ an 

táng hoặc lễ giỗ. 

+ Nếu nội dung bài hát là những lời cầu xin cho đôi tân hôn 

hoặc cầu xin cho người đã qua đời thì có thể hát lúc nhập lễ hay 

kết lễ. 

+ Nếu nội dung là những lời tôn vinh, cảm tạ công đức và 

cầu nguyện cho cha mẹ của đôi tân hôn hoặc là những lời than 

vãn vì Chúa đã gọi ông bà, cha mẹ về với Người, hoặc kể lể công 

đức của ông bà, cha mẹ khi còn sống... thì có thể hát trong những 

buổi cầu nguyện tại gia đình (nếu muốn).  

Tưởng cũng cần nói thêm rằng Phụng vụ là việc phụng tự 

«công cộng». Việc phụng tự «công cộng» là việc phụng tự của 

toàn thể Giáo Hội. Tất cả các cử hành phụng vụ không phải là 

những hành động thuộc về một cá nhân hay một nhóm người nào 

nhưng là hành động của toàn thể Hội Thánh. Nói đúng hơn đó là 

hành động của chính Chúa Kitô, Thủ Lãnh Giáo Hội và của tất 

cả mọi chi thể trong Nhiệm Thể. Đầu và tất cả các chi thể đều 

cầu nguyện và hoạt động qua lời đọc, qua cử chỉ cũng như việc 

làm của thừa tác viên. Do đó, sẽ không thích hợp chút nào khi 

qua bài hát được chọn, với những ca từ nặng mùi tình cảm riêng 

tư, ca đoàn bắt cả cộng đoàn phụng vụ phải xưng hô như thể mọi 

người là con cháu của người chết trong thánh lễ an táng của người 

này. Thí dụ các bài hát sau: 

- Hôm nay Cha đã ra đi thật rồi, Cha đã ra đi thật rồi, 

chẳng còn mong gặp lại Cha. Ơn Cha như Thái Sơn cao vời, con 

biết sao đền bồi Cha vội ra đi con biết sao đền bồi... 
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- Nay Chúa gọi Cha về, lòng con như tái tê. Bao kỷ niệm 

chẳng phai, nay dường như sống lại... 

- Con khóc Mẹ xa lìa, sầu thương khi cách chia. Tình mẫu 

tử đậm sâu, muôn đời luôn thắm mầu... 

- Giờ đây Mẹ đã đi rồi, Mẹ nằm đó đơn côi giữa bao người 

khóc than.... 

- Hôm nay Mẹ đã ra đi, làm con nước mắt trào mi, thương 

dòng suối trôi về nguồn, bên trời lặng lẽ mưa tuôn... 

Điều quan trọng hơn nữa là khi rước lễ chúng ta đón tiếp vị 

thượng khách là Chúa Giêsu. Khách đến nhà thì chủ nhà phải tiếp 

chuyện với khách chứ không phải để khách ngồi một chỗ còn chủ 

nhà lại nói chuyện với người khác.  

Hiến Chế Phụng vụ thánh số 112 đã nói về giá trị của thánh 

nhạc như sau: “Thánh nhạc càng liên kết chặt chẽ với hoạt động 

Phụng Vụ bao nhiêu thì càng thánh hơn bấy nhiêu”. Do đó, nếu 

các bài hát không được chọn lựa cách cẩn thận và không được 

hát đúng nơi đúng lúc sẽ làm lệch lạc ý nghĩa và phá vỡ bầu khí 

thánh thiêng của cử hành phụng vụ. ⚫ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ĐỘNG NĂNG SỨ VỤ KITÔ GIÁO:  

LỊCH SỬ VÀ TƯƠNG LAI 

CỦA CÁC MÔ HÌNH TRUYỀN GIÁO19 
 

Phần I: Các  Mô Hình Truyền Giáo Trong Tân Ước 

Chương 1: Các suy tư về Tân Ước Như Là Tài Liệu Về Sứ Vụ 

 

Sứ vụ trong Cựu ước 

Theo định nghĩa truyền thống về sứ vụ như là “sai phái 

những người rao giảng đến những nơi xa xôi”, thì trong Cựu Ước 

không có chỗ nào nói đến việc Thiên Chúa sai các tín hữu của 

Giao ước cũ vượt qua các biên giới địa lý, tôn giáo và xã hội, để 

chinh phục những tín hữu mới cho Thiên Chúa; trong khí đó, Tân 

ước cơ bản là cuốn sách nói về sứ vụ. Như thế, chính sứ vụ làm 

nên sự khác biệt này. Dù vậy, Cựu ước vẫn là nền tảng để hiểu 

những gì Tân ước muốn nói về sứ vụ. 

Qua mạc khải, Israel nhận biết Thiên Chúa tự dấn thân vào 

lịch sử nhân loại theo dòng thời gian, được cụ thể hóa trong lịch 

sử tuyển chọn dân Israel làm dân riêng và lập giao ước với họ với 

 
19 Bài viết được soạn thảo từ quyển Động Năng Sứ Vụ Kitô Giáo: Lịch Sử và Tương 

Lai của Các Mô Hình Truyền Giáo. Dịch giả: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên. 

NXB. Tôn Giáo, 2020. Nguyên bản tiếng Anh: David J. Bosch, Transforming 

Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. NXB. Orbis Books, Maryknoll 

(New York), 1991.  
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mục đích phục vụ. Thiên Chúa đã can thiệp vào hiện tại để dấn 

thân vào tương lai với dân của Người. Đây hoàn toàn bởi lòng 

trắc ẩn nhưng không của Thiên Chúa. Lòng trắc ẩn này của Thiên 

Chúa cũng bao gồm các dân tộc khi nó được đảm bảo nơi 

Abraham, “Nhờ ngươi mà các dân tộc được chúc phúc” (St 12,1-

3; cf. Is 49,7). Như vậy, bởi lòng trắc ẩn của Đức Chúa trải ra 

trên Israel và quá khứ Israel, Người cũng sẽ làm với các dân tộc 

như với Israel. Hơn nữa, vì Thiên Chúa Israel là Thiên Chúa duy 

nhất và trung thành, Người cũng là Thiên Chúa của toàn thể thế 

giới. Những đoạn Cựu ước nói đến sự tiếp nhận các dân tộc cách 

rõ ràng nhất: 

- Các dân tộc đang ở trong sự chờ đợi Đức Chúa và đặt 

niềm cậy trông vào Người (Is 51,5) 

- Vinh quang của Đức Chúa tỏ lộ cho họ - dân ngoại (Is 

40,5) 

- Tất cả  các bờ cõi của địa cầu được kêu gọi để hướng về 

Thiên Chúa và để được cứu độ (Is 45,22) 

- Người Tôi Tớ của Thiên Chúa làm ánh sáng các dân tộc 

(Is 42,6; 49,6) 

- Những người Ai Cập sẽ phụng thờ với những người Assysi 

(Is 19,23) 

- Các dân tộc khích lệ nhau tiến lên núi của Đức Chúa (Is 

2,5) 

- Các dân tộc sẽ mang những lễ vật đến với Người (Is 18,7) 

- Mục đích cuối cùng là để phụng thờ tại đền thánh 

Giêrusalem, thánh điện của toàn thể thế giới, hiệp thông với dân 

của Giao ước (Tv 96,9) 

- Và các dân tộc sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tỏ tường không 

che đậy và sự chết sẽ biến mất mãi mãi (Is 26,6-8). 
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Trên thực tế Israel đã không muốn đi đến các dân tộc, cũng 

như không muốn kêu gọi các dân tộc tin vào Đức Chúa. Nếu họ 

đến, chính là Thiên Chúa đã đưa họ đến. Nói cách khác, nếu có 

một “nhà truyền giáo” trong Cực ước thì đó chính là Thiên Chúa. 

Lịch sử dân tộc Israel trong Cựu ước cho thấy dân Do Thái 

luôn nằm trong sự giằng co giữa hai thái độ: Israel là dân tộc duy 

nhất được nhận sự chúc phúc của Thiên Chúa của Giao ước; và 

sự chúc phúc của Thiên Chúa cũng được trao ban cho các dân tộc 

khác. Lịch sử chứng minh thái độ tiêu cực thứ nhất đã thắng thế 

và hầu như bất cứ người Do Thái nào cũng nghĩ như thế. Ấy vậy, 

trong hoàn cảnh đất nước bị đô hộ, niềm tin này càng trở nên hư 

ảo về một Israel sẽ thống trị thế giới, mà tất cả các dân tộc sẽ trở 

thành chư hầu của Israel. Từ đó, họ hướng tới sự mong đợi một 

ngày kia Đấng Thiên Sai sẽ đến chiến thắng các dân tộc không 

phải Do Thái và tái lập Israel: Thiên Chúa sẽ phá hủy thế giới 

hiện nay trong toàn bộ và sẽ khai mở một thế giới mới theo một 

kế hoạch chi tiết và tiền định. Trong bối cảnh và bầu khí đó, Đức 

Giêsu Nazaret đã sinh ra. Ngài đã hiểu sứ vụ của Ngài một cách 

rõ ràng, không chút hoài nghi, qua những lời lẽ của truyền thống 

Cựu ước đích thực. 

Đức Giêsu và Israel 

Là người Do Thái, Đức Giêsu tự coi như được sai đến với 

dân tộc này để kêu gọi họ sám hối. Mattheu (1,21) và Luca (1,54) 

chỉ rõ rằng Ngài chỉ được sai đến với Israel. Tất cả các sách Tin 

Mừng đều nói điều đó. Thực tế, Đức Giêsu đã không bao giờ rời 

khỏi đất thánh. Khi Ngài đi vào lãnh thổ phi Do Thái hay Samaria 

xem như Ngài chỉ làm điều ấy một cách bất đắc dĩ. 

Bên cạnh đó, nếu trong hoàn cảnh chính trị và xã hội bị đô 

hộ, dân Do Thái chỉ quan tâm đến sự cứu thoát số sót lại của 

Israel, thì với Đức Giêsu, Ngài có một sứ mạng đối với tất cả 

Israel. Điều đó thấy được trước tiên ở việc Ngài luôn luôn di 
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chuyển không ngừng trong đất Do Thái, khắp các nơi như một vị 

thuyết giảng lưu động, không có những ràng buộc thường xuyên 

với một gia đình, một nghề nghiệp, một chỗ ở nào. 

Ngoài ra, Đức Giêsu đã chọn mười hai môn đệ để theo Ngài 

và Ngài sai họ đi trong nước Do Thái. Cả cái số mười hai cũng 

quy chiếu về mười hai chi tộc Israel, và sứ vụ của họ là quy chiếu 

về triều đại của Đấng Thiên Sai, khi “tất cả Israel” sẽ được cứu 

thoát. 

Một sứ vụ không loại trừ ai 

Sứ vụ của Đức Giêsu bao gồm hết mọi người, không loại 
trừ một ai. Nó bao gồm những người giàu cũng như những người 
nghèo, những người bị áp bức cũng như những kẻ áp bức, những 
người tội lỗi cũng như những người đạo đức. Sứ vụ của Ngài làm 
tan biến những mối ác cảm, lật đổ những bức tường thù nghịch, 
vượt qua những biên giới giữa các cá nhân và các nhóm. Bằng 
thừa tác vụ của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã khai mở triều đại cánh 
chung của Người, chiếu cố đến những người nghèo, những người 
hèn hạ và bị khinh miệt. Đức Giêsu đã đến để kết thúc những đau 
khổ của họ. 

Các môn đệ của Đức Giêsu như các ngôn sứ lưu động đã đi 
khắp nơi phổ biến lời của Ngài cho tất cả những ai họ gặp. Mối 
bận tâm chính của các ngôn sứ lưu động này là rao giảng lòng 
yêu thương, thậm chí yêu thương cả kẻ thù, đến nỗi, nếu có thể, 
chinh phục được cả những kẻ thù. Đây là điều đặc trưng nhất, 
hoàn toàn mới lạ, mà Đức Giêsu đưa vào. Ngoài ra, các ngài cũng 
rao giảng về sự phán xử, kêu gọi sám hối và hoán cải. Các ngài 
kiên trì trong thừa tác vụ của mình và noi gương Thầy về lòng 
trắc ẩn đối với Israel. 

Đối với những người không phải Do Thái 

Với tư cách là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu phải thực hiện 

ơn gọi của Đavit: giải phóng dân tộc của Ngài. Đức Giêsu tận tụy 
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vô điều kiện vì Israel. Cho dù thừa tác vụ của Đức Giêsu trần 

gian chính yếu là cho dân Israel, nhưng thái độ của Ngài đối với 

những người phi Do Thái cũng có phần quan trọng. Trong sứ vụ 

của mình, Ngài đã đón nhận những người không phải là Do Thái 

như viên đại đội trưởng ở Capharnaum, người phụ nữ xứ Canaan, 

người mặc bệnh cùi Samaria... Và trong viễn cảnh cánh chung, 

những người không phải là Do Thái như khách được mời thay 

thế trong bữa tiệc cánh chung: Nhiều người từ đông sang tây và 

từ bắc xuống nam sẽ đến để ngồi vào bàn tiệc... (Mt 8,11-13; x. 

Lc 13,28-30). Những người này được vào dự tiệc, không phải họ 

có chút công trạng nào, nhưng đơn giản chỉ vì họ đã tích cực đáp 

lại lời mời. Như thế, qua thừa tác vụ của Đức Giêsu, không một 

ai bị gạt ra bên lề, nhất là những người hèn mọn, người nghèo, 

người bị bỏ rơi và bị khinh bỉ… Họ đều được mời gọi tham dự 

vào triều đại Nước Thiên Chúa. 

Với các môn đệ, thoạt đầu các ngài luôn tin rằng sứ vụ của 

Đức Giêsu được thu hẹp vào Israel (toàn thể Israel), nên các ngài 

cũng thế. Những người không phải là Do Thái thì thực sự nằm 

ngoài mục tiêu của các ngài, ngay cả khi các ngài ý thức rằng sứ 

vụ cho những người không phải là Do Thái đã bắt đầu rồi, và 

xem ra các ngài không chống đối điều đó. Thế nhưng, bản chất 

sự dấn thân của các ngài giữa Israel, đến mức độ yêu thương 

những kẻ thù tồi tệ nhất của họ và kêu mời những kẻ ấy theo Đức 

Giêsu, chứng tỏ rằng về lâu dài sứ điệp của các ngài không thể 

giới hạn ở Israel (Mt 3,9), nhất là đứng trước mệnh lệnh Chúa uỷ 

thác trước khi Đức Giêsu về Trời, “Anh em hãy đi và làm cho 

muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 

Chúa Cha, Chúa Con và Chú Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ 

mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em” (Mt 28,19-20; x. Mc 

16, 15). ⚫ 

…………. (còn tiếp)



 

 
 

 được biết đến như một giáo xứ “kiểu mẫu”, có sự hiện 

diện của nhiều thành phần trong giáo phận là các Cha 

hưu, dự tu học sinh cấp III và hai hội dòng đang phục vụ... Mỗi 

khi đến hè, giáo xứ thường tổ chức mở các lớp dạy đàn, tiếng 

anh, vi tính… Đây là cơ hội không chỉ để các em trong xứ, mà 

cả các em ở các xứ khác trong hạt có thể đến theo học. Cho nên 

hè, nhiều chủng sinh được gửi về đây thực tập và năm nay tôi 

may mắn được về đây.  

 Reeng…reeng…tiếng chuông đồng hồ báo hiệu ngày lên 
đường đã tới, tôi háo hức chuẩn bị cho chuyến hành trình từ nhà 
tới TA. Ngồi ấn mớ đồ vào chiếc balô rồi cưỡi chiếc xe máy lên 
đường. Ngồi chạy xe mà đầu óc cứ nghĩ về TA, dù tôi chưa một 
lần đặt chân tới nhưng có lẽ tâm hồn tôi đã thuộc trọn về nơi đây. 
Trong suy nghĩ của tôi lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi: Không 
biết về TA tôi sẽ ra sao? Các Cha ở đấy thế nào? Về đó các Cha 
sẽ giao cho tôi nhiệm vụ gì?... Tôi vừa mừng, vừa lo, mừng vì 
đây là xứ tôi biết, lại tương đối gần nhà, nhưng lo vì đây là xứ 
lớn mà khả năng tôi lại hạn chế. Mặc dù thế, kể từ khi đặt chân 
đến xứ, sau khi gặp gỡ các Cha mọi lo lắng của tôi đều tan biến. 
Trước khi tôi về các Cha đã lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về 

TA 
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nơi ăn chốn ở, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học tập và tự đào tạo, 
cho nên khi về tôi cứ thế bắt tay vào thực hiện. Đây không phải 
là lần đầu tiên tôi giúp hè, nhưng lần giúp này có hơi “khang 
khác” so với những lần trước. Vì lần này tôi không về xứ truyền 
giáo vùng sâu vùng xa, mà là xứ đông giáo dân nằm ngay nơi 
thành thị, vả lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên nhiều hoạt 
động có chút thay đổi so với mọi năm, không có sinh hoạt thiếu 
nhi xôm tụ ồn ào nhưng thay vào đó là việc dạy học dự tu học 
sinh cấp III trong hạt, nên đối với tôi, kỳ hè này rất đặc biệt và ý 
nghĩa. 

 Về xứ, tôi bắt đầu tập làm quen với những sinh hoạt và 
con người nơi đây. Cha xứ giao cho tôi phụ trách hai lớp là dạy 
tiếng Anh và nhạc lý - xướng âm… Thật sự mà nói khả năng tôi 
có hạn, còn nói về tiếng Anh và nhạc lý tôi có biết chút chút, 
nhưng để dạy người khác đòi hỏi tôi phải nỗ lực rất nhiều. Vâng 
lời, tôi trở thành thầy giáo, nhờ vậy tôi có cơ hội nghiên cứu, tìm 
tòi, học hỏi giúp bản thân mỗi ngày phát triển hơn. Nơi TA, tôi 
nhận được rất nhiều tình thương, sự quan tâm của Cha xứ dành 
do tôi. Ngài tạo cơ hội cho tôi được đào luyện, trải nghiệm thực 
tế khi quan sát các công việc mục vụ của ngài. Tôi học được rất 
nhiều từ nơi đây, từ việc nắm rõ các nghi thức phụng vụ qua việc 
giúp lễ, đến cách tổ chức lên kế hoạch sau đó lượng giá công việc 
trong buổi họp hội đồng mục vụ mỗi tuần. Ngài rất tâm huyết với 
việc giáo dục, khi dành rất nhiều ưu tư cho việc đào tạo các em 
thiếu nhi cũng như dự tu là tương lai của giáo xứ, giáo phận. Bên 
cạnh đó, mặc dù đã có tuổi, nhưng Ngài đã sống hết mình vì đoàn 
chiên, cố gắng làm hết sức có thể, với nhiều dự tính và đang thực 
hiện trong tương lai. Cách sống của ngài hài hòa dễ mến, nên 
được nhiều người yêu quý. Đó sẽ là tấm gương, bài học kinh 
nghiệm quý giá giúp ích cho tôi sau này. 

 Bên cạnh sự quan tâm của Cha xứ là sự nâng đỡ, thương 
yêu từ các cha phó, quý dì. Quý cha phó, quý dì giống như là 
người anh người chị yêu thương giúp đỡ tôi như là người em 
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trong nhà. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, các cha phó và quý dì là 
người hiểu, đồng cảm và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vẫn còn đó 
những kỷ niệm về những trận thi đấu cầu da cá, cầu lông, bóng 
bàn… vào mỗi cuối tuần. Sao mà quên được những cốc nước 
mát, những đồ ăn ngon mà quý dì dành cho mỗi khi sang chơi. 
Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng ngồi tụm năm tụm ba 
bên những tách trà nghe các cha cố kể chuyện đời xưa. Nó sẽ là 
những kỷ niệm đẹp, hồi ức khó quên trong hành trình ơn gọi của 
mình. 

Tranh thủ thời gian rảnh, khi thì phụ giúp các chú trong ban 
hành giáo, khi thì tiếp giúp các cô “nhóm cây xanh” dọn dẹp 
khuôn viên nhà thờ. Những công việc của một người làm nông: 
làm cỏ, cuốc đất... ấy thế mà lại vui. Nói phụ cho oai thế thôi, 
chứ tôi mà làm được gì cho ra hồn, chủ yếu là hiện diện, có việc 
ăn uống bánh trái là nhanh thôi. Làm ít ăn thì nhiều, tôi vừa làm 
vừa nói cười vui vẻ, làm quên đi cái nắng của ngày hè, sự lao 
nhọc của công việc. Nhìn các cô chú tận tụy trong công việc, tôi 
nghĩ mà cảm phục cho tinh thần phục vụ của họ. Có người dù 
cho bận bịu với rất nhiều công việc gia đình, rảnh là tranh thủ 
chạy đến tiếp giúp việc chung, không từ nan bất cứ việc gì, nhờ 
đó mà bộ mặt giáo xứ ngày càng đẹp và khang trang hơn. Ngồi 
nói chuyện, đôi lúc nghe cô chú vẫn hay nói với nhau: “mình cứ 
quảng đại với Chúa, Chúa ban cái khác cho mình”, khiến tôi 
đánh động rất nhiều. Tôi nghĩ chỉ có đức tin, tình yêu và sự quảng 
đại trong tinh thần phục vụ mới có thể làm được như vậy. Chính 
những con người nơi đây đã giúp tôi hiểu ra bài học phục vụ. 

Thế là kỳ hè dần khép lại, những ký ức về hè vẫn còn đó. 
Dù muốn dù không tôi cũng phải tạm nói lời chia tay với kỳ hè 
đầy ắp kỷ niệm. Nó sẽ là kỳ hè khó quên, một kỳ hè mà tôi nhận 
được rất nhiều sự yêu thương, một kỳ hè mang nhiều ý nghĩa như 
cột mốc đáng nhớ trên hành trình theo Chúa của mình. Một lần 
nữa xin cảm ơn TA, cảm ơn tất cả những con người nơi đây. ⚫ 
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rong kho tàng truyện cổ Ấn Độ, có một câu chuyện được 

kể như sau: Có một bác nông dân kia có hai cái bình để 

gánh nước từ bờ sông về nhà để sử dụng. Một cái thì lành lặn, 

nguyên hình nguyên vẹn. Một cái thì bị nứt chỗ này, mẻ chỗ kia. 

Nhưng có vẻ bác nông dân không quan tâm về hai chiếc bình nó 

như thế nào. Bác chỉ biết mỗi buổi sáng bác dùng nó để gánh 

nước về sử dụng. Một ngày kia hai cái bình đang được để ở góc 

bếp, cái bình bị nứt bể cảm thấy buồn và cảm thấy thương cho 

ông chủ. Bởi mình là cái bình vô dụng. Không giúp được gì cho 

ông chủ. Ông chủ gánh nước về cũng chỉ còn một nửa. Ngược lại 

thì cái bình nguyên vẹn tỏ ra ngạo mạn, tự hào và chê bai cái bình 

kia. Vào một buổi sáng đẹp trời ông chủ lại lấy hai cái bình đi 

gánh nước. Lúc này cái bình bị nứt nẻ lên tiếng với ông chủ rằng: 

Tôi hết lòng xin lỗi ông chủ, vì bản thân tôi chẳng làm được gì 

cho ông. Mỗi lần thấy ông gánh nước về tôi nhìn lại trong bình 

của tôi, nước chỉ còn một nửa. Vậy mà ông vẫn sử dụng tôi cho 

đến hôm nay. Tôi cám ơn ông. Ông chủ nghe vậy mỉm cười và 

nói: Mi có thấy bên đường phía bên phải không? Lúc trước không 

có bóng cây. Nhưng từ lúc mang ngươi ra gánh nước ta đã gieo 

ít hạt giống các loại hoa dọc theo bên đường, để khi gánh nước 

về những chỗ nứt vỡ của ngươi đã chảy ra những giọt nước. Và 

kết quả như ngươi thấy đó, phía bên đường phía bên nhà ngươi 

là những bông hoa trổ rất đẹp. Còn ngược lại, phía bên trái bờ 

đường thì không có bóng cây. Cái bình bị nứt nẻ mới nhận ra giá 

trị của mình, dù bản thân không được nguyên vẹn. 

T 



60  |  Tĩnh Tâm 12-2021 
 

 

Trong môi trường gia đình ngày nay cũng vậy, tôi thiết nghĩ 
cũng có những suy nghĩ và hoàn cảnh của cha mẹ đối xử với con 
cái, anh chị em đối xử với nhau bên trọng bên khinh, so đo tính 
toán. Chính sự thiên vị trong cách giáo dục con cái như vậy vô 
tình đã làm cho con cái mình có lối suy nghĩ và cách sống tiêu 
cực. 

Nhiều gia đình có đông con cái. Chắc hẳn mỗi đứa mỗi tính. 

Mỗi đứa có những khả năng khác nhau. Mỗi đứa có những cá 

tính khác nhau. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có đứa học hành 

giỏi giang, cũng có đứa khi nói đến đi học là trốn, lo sợ và không 

muốn đến trường. Có đứa ngoan hiền, dễ thương, lễ phép. Nhưng 

cũng có đứa ngang ngược lì lợm, khó dạy và đôi lúc bực mình 

nói: không biết mày có phải con tao không nữa. Có đứa đi đâu 

cũng muốn khoe đó là con tôi. Nhưng cũng không thiếu khi nhắc 

đến đứa con khó ưa không dám nhận đó là con của mình. 

Trong cách giáo dục con cái cũng vậy. Nếu chúng ta không 

khéo, bạn và tôi vô tình hay cố ý làm tổn thương đến con cái khi 

chúng ta bên trọng bên khinh. Bạn và tôi chỉ lo quan tâm đến 

những đứa con dễ thương, cái gì cũng cho, cái gì nó cũng là số 

một. Dần dần những đứa con đó sẽ chỉ biết sống cho mình. Và 

dẫn đến tính cách kiêu căng, ích kỷ và tự cho mình là cái rốn của 

vũ trụ. Còn những đứa con không mấy hài lòng thường bỏ bê, 

chê trách, mắng chửi. Nếu cứ như vậy những đứa con đó sẽ có 

thái độ sống bất cần đời. Ăn chơi lêu lổng. Phá làng phá xóm. 

Bởi bị đối xứ bất công nên nhiều đứa cảm thấy mặc cảm, tự ti, 

trốn tránh và sống một mình.  

Hai chiếc bình trong câu chuyện trên đôi lúc là những đứa 

con của bạn và tôi. Đôi lúc vô tình hay cố ý chúng ta vẫn hay so 

sánh những đứa con trong nhà. Khen đứa này, chê đứa kia. 

Thương đứa này, ghét đứa nọ. Quan tâm đứa kia, bỏ bê đứa nọ. 

Đôi lúc so sánh con bạn và con hàng xóm. Bạn nên biết rằng, 
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những đứa con bạn và tôi sinh ra dù thế nào cũng là con mình 

chín tháng mười ngày cưu mang. Trách nhiệm giáo dục nên 

người thế nào là do bổn phận của những người làm cha làm mẹ. 

Tuy nó có như chiếc bình vỡ, nhưng nó vẫn có giá trị cho chính 

nó và cho xã hội.  

Làm cha làm mẹ, bạn và tôi hãy cư xử thế nào cho phù hợp 

và cho đúng cách. Đừng để bên trọng bên khinh, bên thương bên 

ghét, bên hãnh diện bên xấu hổ, làm cho con cái mình có những 

chọn lựa và ứng xử mà đôi lúc chính bạn và tôi đã vô tình hay cố 

ý làm cho ước mơ bị đánh cắp, tương lai bị đánh mất. Hãy biết 

quan tâm đến những đứa con mình, để cho dù nó có giỏi dang 

cũng biết khiêm tốn, hay có là những đứa khó dạy, khó ưa cũng 

không mặc cảm và sống buông trôi như cánh bèo. Như thế bạn 

và tôi sẽ có những đứa con đều mang lại những giá trị và ích lợi 

cho chính bản thân chúng, cho gia đình và xã hội. ⚫ 
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ành trình Ra Đi – Trở Về kỳ diệu nhất trong vũ trụ này 

diễn ra ở kiếp người. Cũng phải thôi khi con người vốn là 

“trung tâm của vũ trụ”, làm “bá chủ muôn loài” (St, 1,26). Hạt 

bụi hóa kiếp nhân sinh, nhân sinh thành tro bụi… Kỳ diệu thay! 

Trịnh Công Sơn say mê tuyệt tác này của Thiên Chúa, để rồi qua 

ngòi bút tài hoa ông diễn tả một hành trình: Hạt bụi vươn dậy 

thành hình hài, rong chơi dưới ánh mặt trời tươi đẹp, cảm nếm 

đủ mọi hương vị cuộc sống, cứ say mê đi cho đến mệt nhoài, rồi 

trở về lại trong kiếp tro bụi (Cát Bụi - TCS). 

Tuy vậy, không phải cuộc ra đi và trở về nào của kiếp người 

cũng êm đẹp, giá trị. A-Đam và E-va ra đi khỏi Vườn Địa Đàng 

trong tư thế cúi mặt để trở về sự khổ lụy gian trần, ra đi khỏi hạnh 

phúc bất diệt để trở về trong đau khổ và sự chết. Trong màn đêm 

chìm ngập u mê của tội lỗi, bao thế hệ con cháu tổ tiên này mò 

mẫm ra đi và đã không thể thoát khỏi vũng lầy của kiếp phận. 

Dòng lịch sử Cựu Ước với tràn ngập bi thương của kiếp người, 

kể từ tội sát nhân đầu tiên xảy ra giữa hai anh em ruột thịt Cain 

và Abel. Độc ác, bất trung, ngạo mạn, tham lam, dâm dật… lan 

tràn khắp mặt đất, xô đổ và vùi dập “hình hài tươi đẹp của hạt 

bụi” vào cõi đọa đày muôn kiếp. 

Cuộc trở về kinh hoàng nhất để chấm dứt thời kỳ Cựu Ước 

tranh tối tranh sáng đó xảy ra vào một buổi tối ngày hôm ấy, phía 

sau một nụ hôn! Con người ấy đã đến với cuộc trần đầy tươi đẹp: 

Thời Cứu Độ. Anh đã đi trên nẻo đời đầy giá trị: Đường Chân 

Lý. Anh đã có bên mình điều mà muôn kiếp người khao khát: 

H 
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Đấng Cứu Thế. Thế rồi chọn lựa lầm lẫn một bước sai, anh trở 

về trong kết cục bi thảm. Đêm tối đó diễn ra trong đền thờ tôn 

nghiêm. Phía sau anh một màn đêm giăng kín. Con người sai lầm 

đó tuyệt vọng trở về trên giá treo cổ. Dưới chân anh, túi tiền Ba 

Mươi Đồng Bạc như có ma lực hút thân xác nặng nề trần thế khít 

chặt vào sợi dây tàn khốc kiếp người. 

Cuộc ra đi và trở về ý nghĩa và thiêng thánh nhất không 

phải chỉ giới hạn ta sắm tròn vai kiếp người, được yên lành nhắm 

mắt khi đã đi trọn “một vòng tử sinh”. Linh mục NS Thái Nguyên 

chia sẻ suy tư này trong nhạc phẩm “Đâu Chỉ Là”: “Con người 

đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là 

vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng 

ân sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt tồn 

tại trong Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi 

giống hình ảnh Ngài”. Bởi đó, như thánh Phao-lô nói: “Tôi sống, 

nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Pl 

4,4). Nếu Thiên Chúa sống trong ta, thì cuộc ra đi phải thật diệu 

kỳ, và cuộc trở về cũng đầy linh thánh. Vậy cuộc ra đi và trở về 

đó phải như thế nào? 

Abraham, người được Chúa chọn để làm nên một dân riêng 

cho Chúa. Điều đầu tiên là ông phải chấp nhận ra đi, bỏ lại dân 

tộc mình, tổ tiên mình, xứ sở mình, cùng bao quyền lợi mình 

trong đó. Thật không dễ để quyết định, nhưng ông đã làm quá tốt 

khi dứt khoát ra đi theo ý Chúa, và trở về trong sự huy hoàng của 

địa vị “Cha mọi dân tộc”. 

Trên đất Ai Cập bình an thịnh vượng, dân Do-thái cũng phải 

chọn lựa ra đi hay ở lại. Ra đi chẳng biết về đâu, trước mắt là sa 

mạc khô cằn sỏi đá. Ở lại thì cuộc sống được bảo đảm với bánh 

ăn nước uống, và cả thịt rượu ê hề. Nhưng lạ thay, con đường 

tưởng tìm chết hóa ra mang lại sự sống của một quốc gia tự chủ 

hưng thịnh. Nơi tưởng bình an lại tiềm ẩn nguy cơ diệt vong cả 
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dân tộc. Dân Do-thái chọn lựa ra đi để trở về trong địa vị cao 

trọng “Dân Riêng Của Chúa” mà mọi dân tộc đều khao khát. 

Các Tông Đồ cũng đã ra đi, họ vất bỏ sau lưng nhà cửa, vợ 

con cùng cơ đồ tổ tiên truyền lại. Ra đi trong sự mơ hồ vì không 

biết đường biết hướng về đâu. Ra đi trong tay trắng vì “chồn có 

hang, chim có tổ, còn cả nhóm không có chỗ tựa đầu”. Ra đi đối 

diện với nguy cơ đánh đổi cả sinh mệnh bởi thế gian này điên 

cuồng chống đối. Thực tế đã chứng minh, Thầy trò người thì bị 

đóng đinh thảm khốc, kẻ chịu lột da chặt đầu… Nhưng diệu kỳ 

thay, cuộc trở về huy hoàng không tưởng! Thầy trên ngôi cao 

chín tầng, trò vang danh tận chân trời góc biển. 

Giáo hội ngàn đời vẫn nhộn nhịp đoàn chân tiếp bước ra đi. 

Nhờ họ mà sức sống thần thiêng trở nên mãnh liệt trong mọi tâm 

hồn nhân sinh. Những cuộc ra đi của người truyền giáo, của đời 

sống hiến dâng phục vụ, của bậc cha mẹ noi theo gương mẫu 

Thánh Gia, của con cái Chúa miệt mài sống đức tin như men như 

muối cho đời. Thật đúng tinh thần Tin Mừng: “Người đi trong 

nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng 

vui ca tay ôm bó lúa ngào ngạt hương” (Kim Long – Người Về 

2). 

Thánh Augustino nói: “Chúa đã dựng nên chúng con cho 

Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong 

Chúa (TT 1,I,1). Bốn mùa tuần hoàn trong kiếp nhân sinh, vạn 

vật đổi thay.Ta không hẹn đến cũng chẳng từ biệt đi, nhưng lại 

ôm một khối trăn trở kiếp người. Vậy mới thấy Chúa sống trong 

ta và ta sống cho Ngài kỳ diệu biết bao. Lý tưởng đó làm cho 

cuộc Ra Đi – Trở Về của ta ngập trong cõi hồng ân, tràn đầy sự 

thánh thiêng huyền nhiệm. ⚫



 
 

rong tâm hồn mỗi người, đều có một chỗ được gọi là 
“bóng tối của tâm hồn”. Ở góc khuất đó, ta đã từng chứa 
đựng những điều mà ta không thể nói ra, với bất cứ ai, ngay 

cả với những người rất thân quen. Ở góc khuất tối tăm đó, thường 
chứa đựng những tâm sự rất riêng, những nỗi niềm, những điều 
phiền muộn, những bất hạnh và cả những tổn thương. 

1. DẤU CHỈ NHẬN DIỆN BÓNG TỐI: Có thể nói, ở góc 
khuất tối tăm ấy là cả một thế giới rất riêng tư của ta, bất khả xâm 
phạm. Mỗi ngày ta có thể che dấu lớp bóng tối đó bằng đủ mọi 
cách khác nhau, nhằm cố gắng hết sức để khỏa lấp bóng tối đó, 
không cho ai biết. Chẳng hạn, ban ngày, ta thường tìm đến những 
chỗ thật náo nhiệt. Ở đó, ta cười thật to, nói thật nhiều. Trông bề 
ngoài của ta lúc đó, có vẻ như thật vui tươi, sảng khoái. Nhưng 
thực ra, đó chỉ là sự giả tạo, để che lấp cái góc khuất tối tăm của 
chính mình.  

Chưa hết. Mỗi khi đêm về, ta lại cố vùi mình vào trong giấc 
ngủ chập chờn, để tìm sự lãng quên. Nhưng sự thật thì cái bóng 
tối kia vẫn còn đó. Cả những nỗi niềm vui buồn hay tổn thương 
vẫn tồn tại y nguyên ở đó. Nếu ta vẫn cứ tiếp tục cách hành xử 

T 
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che dấu như vậy, thì lâu ngày, chúng sẽ dồn nén lại, sẽ tích lũy 
tầng tầng lớp lớp trong cái góc khuất không đáy của tâm hồn ta. 

Thế rồi, việc gì đến sẽ đến. Vâng, đến một lúc nào đó, ta 
không thể trốn tránh nó được nữa. Đến một lúc nào đó, ta phải 
ngồi bật dậy giữa đêm khuya, có khi lạnh toát cả mồ hôi, dù chỉ 
là trong giấc mơ, để đối diện với sự thật, đối diện với cái “bóng 
tối tâm hồn” của ta. Điều đó có thể làm cho ta rơi vào tình trạng 
sợ hãi, hoang mang và chán nản… Có khi ta phải quơ tay vội, 
tìm đến thuốc an thần, để vùi sâu ký ức đau buồn đó đi, để ta tiếp 
tục cuộc sống như đã từng quen: chôn vùi ký ức. Trong sự hoang 
mang tột cùng đó, có khi ta cũng cố dò tìm đến những lời khuyên, 
hay là ngẩn ngơ đi tìm sự an ủi từ bên ngoài. 

2. ĐI TÌM CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH: Dù ta ý 
thức hay không ý thức, thì cuộc tìm kiếm con người thật của ta 
vẫn đang diễn ra hằng ngày, rất âm thầm, chính xác và không 
ngừng nghỉ. Kết quả cuộc dò tìm này sẽ đưa ta tới hai phản ứng 
tiêu biểu: (1) Nếu ta không tìm được con người thật của mình, 
thì rõ ràng là ta càng lúc càng cảm thấy hoang mang hơn. Không 
biết mình là ai. (2) Giả như ta tìm được cái góc “bóng tối tâm 
hồn” của mình, thì ta lại rất dễ bị lệ thuộc vào dòng ký ức ấy. 
Chính sự lệ thuộc này lại là nguy cơ tiềm ẩn, tạo nên những bùng 
nổ tổn thương day dứt vô cùng. Không lẽ con người mình tệ hại 
như vậy hay sao! 

Nếu ta thực sự can đảm và tỉ mỉ len lỏi vào những lớp “bóng 
tối tâm hồn” của mình, để thành thật đối diện với chính mình, thì 
quả thật công việc này đòi hỏi ta một sự cố gắng và dũng cảm 
phi thường. Không tự biện hộ. Không phủ lên đấy một cái mặt 
nạ vui tươi. Nhưng hãy để bản thân của ta “như nó là”, để “bóng 
tối tâm hồn” ta được phơi bày một cách tự nhiên trước ánh sáng 
ý thức của mình. Tôi nghĩ, công việc này không khó. Nhưng đòi 
hỏi ta một sự “đồng ý hoàn toàn” với chính mình, về việc tìm 
hiểu cái góc khuất mà ta đã cố gắng cất giữ, đã đè nèn bấy lâu 
nay. 
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3. PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU TRỊ: Một khi ta đã nhận 

diện được lớp bóng tối của hồn mình rồi, thì hơn lúc nào hết, ta 

cần phải sống quảng đại và bác ái với chính mình, biết “tự thương 

lấy mình”. Tự thương lấy mình ở đây, không có nghĩa là ta ích 

kỷ, mà là biết tự lập, biết dũng cảm đối diện với sự thật con người 

của mình. Ta cứ để cho lòng từ tâm trong con người ta chỗi dậy; 

để ta giơ tay ôm ấp lấy nỗi khổ của ta, vỗ về lấy niềm đau trong 

ta. Rồi ta sẽ cảm thấy lòng từ tâm đó, tựa như một dòng suối mát 

ân sủng có sức gột rửa niềm đau, nỗi khổ của ta bấy lâu nay.  

Lúc đó, ta sẽ nhìn thấy rất rõ những phiền muộn, những tổn 

thương của ta, mà theo thời gian, chúng đã làm nên những lớp 

rêu phong mốc meo bám chặt vào “chỗ cùng tận của đáy hồn ta” 

bấy lâu nay, tựa như ta đang quan sát đám mây đen vần vũ trên 

bầu trời xanh ngắt. Lúc đó, ta sẽ cảm nhận nỗi quặn thắt của 

những cơn đau trong hồn ta tan chảy, tựa như đám mây đen vần 

vũ đang xô nhau tan biến. Từ góc khuất ấy, ta sẽ lại thấy bầu trời 

thật ấm áp, trong xanh như mộng. 

Nhưng như thế vẫn chưa phải là hết ngay đâu. Đời ta sẽ còn 

có những cơn đau khác, những lớp sóng thương tổn khác vẫn ập 

đến như sóng biển. Và ta vẫn phải tiếp tục chấp nhận chúng như 

vậy. Đừng lảng tránh. Chẳng hạn: (1) Khi ta nhớ về thưở ấu thơ 

của ta không được hồn nhiên như bao trẻ em khác, thì ngay lúc 

ấy, rất có thể cảm giác tự ti sẽ lại chỗi dậy và làm ta xa xót. (2) 

Hay khi ta nhớ đến một người đã từng làm cho ta đau khổ, thì ta 

cũng đừng nên phán xét người đó làm chi, cũng đừng chạy trốn 

cái cảm giác khổ đau ấy làm gì. (3) Hoặc có khi ta nhớ về sự ra 

đi vĩnh viễn của người thân yêu, thì bất giác, một cảm giác đau 

nhói lại lan tỏa rần rần trong trái tim ta… 

Đó là những điều ta không thể tránh, vì ta là con người, là 

người chứ không phải là cái máy computer, chỉ cần nhấn nút 

delete là có thể xóa hết bộ nhớ… Vì thế, ta đừng bao giờ lảng 

tránh cái góc khuất ấy, đừng bao giờ sống một cách vô cảm, hoặc 



68  |  Tĩnh Tâm 12-2021 
 

là tạo ra cái cảm giác giả tạo, để ra vẻ chối bỏ, tìm sự lãng quên. 

Nhưng ta cần phải nhận diện đúng ký ức của mình, rồi thanh tẩy 

ký ức. 

4. THANH TẨY KÝ ỨC: Mỗi khi “bóng tối tâm hồn” của 

ta chỗi dậy, ta không thể nào quan sát nó bằng con mắt xác thịt, 

mà hãy mở rộng trí tri của mình ra mà nhìn, hãy thật lòng quan 

sát chúng “như nó là”, sẵn sàng chấp nhận tất cả các cảm xúc 

đang chỗi dậy trong cái “bóng tối tâm hồn” của ta. Đôi lúc nó sẽ 

khuấy động, làm ta quặn thắt cả tâm hồn. Đôi lúc nó cũng lắng 

dịu đi phần nào. Và đôi lúc, nó lại rất bình yên lạ thường. Điều 

đó không quan trọng. Quan trọng là ta nên nhìn cái “góc khuất 

ấy” như thế nào. Có người nhìn theo cách nhìn từ hiện tại của 

mình hôm nay trở ngược về quá khứ. Có người lại nhìn theo cách 

từ quá khứ trôi xuôi về hiện tại. 

a. Thế nào là nhìn từ hiện tại về quá khứ? Hiện tại, chính là 

“hic et nunc”, ngay lúc này đây, khi ta đang ngồi nhìn về những 

tủi nhục của ta đã bị tổn thương từ những ngày tháng xa xưa. 

Nhưng rõ ràng, bây giờ ta không còn là đứa trẻ của ngày xưa ấy 

nữa, mà bây giờ, ta đã là một người trưởng thành. Vâng, quá khứ 

có những tổn thương, có những nỗi đau của tháng ngày xa ngái. 

Còn ta, bây giờ là người của hiện tại, đang quan sát những niềm 

đau quá khứ đó. 

b. Còn thế nào là nhìn từ quá khứ về hiện tại? Đó là khi ta 

bị những lớp sóng cảm xúc lôi kéo, thúc đẩy ta ngược dòng thời 

gian về quá khứ. Thế là ta đã bị đồng hóa để trở thành đứa trẻ của 

ngày xa xưa. Lúc đó, ta chỉ thấy những tủi nhục của quá khứ, mà 

không thấy được ta bây giờ! Cư xử như vậy, là ta đã vô tình trở 

thành một diễn viên trong “đoạn phim quá khứ của chính mình”. 

Lúc đó, ta không còn là người quan sát quá khứ của mình nữa. 

Và như thế, cái “bóng tối tâm hồn” của ta không thể nào giải tỏa 

hết được. Vì vậy, tốt nhất là ta nên nhìn theo cách thứ nhất: Nhìn 

từ hiện tại của mình hôm nay về quá khứ. 
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Có người cho rằng, “gương vỡ thì chẳng bao giờ lành”. 

Quan niệm như thế xem ra không đúng. Gương vỡ vẫn có thể 

lành. Hơn nữa, rõ ràng tâm hồn con người là một thứ cao quý 

hơn tấm gương rất nhiều. Tâm hồn ta không cần cái gọi là lành 

lặn, hay phẳng phiu của tấm gương. Thí dụ: Những thỏi đất sét 

khi mới mua về, nó đẹp. Vẻ đẹp của nó là sự vuông vắn, theo 

khuôn đúc. Thỏi đất sét ấy cũng có thể đã bị vặn vẹo, trở nên méo 

mó, xấu xí. Nhưng với bàn tay khéo léo của người thợ gốm, họ 

có thể nhào nặn “những tảng đất sét xấu xí ấy” thành những sản 

phẩm thật đẹp. 

Quan trọng hơn là, người ta thích nhìn ngắm những sản 

phẩm đó hơn là những thỏi đất vuông vắn lúc ban đầu. “Bóng tối 

tâm hồn” của ta cũng vậy. Nếu ta cố gắng nghiên cứu, đào sâu, 

chiêm niệm và học hỏi từ chính cái góc khuất ấy, thì cho dù tâm 

hồn ta có bị tổn thương đến đâu chăng nữa, thì cũng có thể trở 

nên một sản phẩm lành lặn và thật sự hữu ích. “Vì không có gì 

mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37). 

Kết luận: Là người, ta không thể vứt bỏ được những buồn 

vui của tình người, mà chính ta đã vô tình khắc ghi vào góc khuất 

của lòng mình trong suốt dọc dài cuộc sống. Vấn đề là ta phải 

vượt qua nó như thế nào, để sống xứng đáng với “hình ảnh của 

Chúa”. Vì thế, cách tốt nhất là ta hãy sống đúng hiện tại. Bớt nghĩ 

nhiều về quá khứ. Và đừng lo lắng quá nhiều về tương lai... Được 

như vậy, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn. 

Lúc đó, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến! " Việc gì tới, tâm vui đón 

nhận. Việc qua rồi, tâm cũng theo qua". Hay nói cách khác, là cứ 

“Buông bỏ tất cả. Vạn sự tùy duyên”. Bấy giờ, từ trong góc khuất 

của tâm hồn mình, sẽ có nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Nhiều 

kỉ niệm đẹp hơn là niềm  đau. Và tình người khi ấy sẽ nở hoa. ⚫ 

 

 



70  |  Tĩnh Tâm 12-2021 
 

 

 
 

 Tình Người 

chính là Tình Yêu 

Thương trong 

Kytô-Giáo, nói 

theo kiểu ngày 

nay Logan của 

Đạo Công Giáo là 

“Mến Chúa Yêu 

Người” Tình-

Người bắt nguồn 

từ Thiên Chúa. 

Cha Hoành Sơn 

trình bày thật hay: “Cha yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh 

em như vậy. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9) 

Thiên Chúa Cha yêu Con thế nào, hẳn là không tưởng tượng 

nổi. Thế mà Đức Kytô yêu chúng ta như thế đấy. Và chỉ có 

“người đệ tử mà Đức Giêsu thương”, tức Gioan, kẻ tựa đầu trên 

ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly biệt, đã phần nào cảm nhận nổi bề 

sâu và bề cao của Tình Thầy, và qua đó bề sâu và bề cao của Tình 

Cha, nên trong một xuất thần linh hứng, đã thốt lên: “Thiên Chúa 

là Tình Yêu (ho theos agapê estin)!” (1 Ga 4,9). Vâng, không 

phải Thiên Chúa yêu, mà Ngài là Tình Yêu. Nói cách khác, Yêu 

thương là bản chất (bản tính) của Ngài! Do đó, không  yêu anh 

em thì không hiểu Ngài (1 Ga 4,8). 
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Chính vì Thiên Chúa là Tình yêu, nên mệnh lệnh hay con 

đường (Đạo) mà Con Ngài mang từ Trời đến là: “Hãy yêu nhau 

như Thầy đã yêu anh em!” (Ga 15,12). Mà Thầy đã yêu thế nào, 

tới mức nào? Thầy đã chết bằng cái chết đau đớn nhất và ô nhục 

nhất để cứu chúng ta khỏi sự tội và sự chết! Và do đó, Thập tự 

nói lên cái mức vượt mức của Tình yêu nói trên. Nói cách khác, 

Thánh giá là biểu hiện đặc thù của Tình yêu chính hiệu Kytô 

giáo!” 

Xét theo chiết tự: 

TÌNH được viết dạng chữ NÔM:   情 (A1*) 

Mượn trọn chữ HÁN TÌNH 情 = TÂM忄+ THANH 青; cho 

nghĩa là: Tấm lòng, mối quan hệ thân thiết với nhau. 

尼𠄩两泊底停:  Này hai lượng bạc để dành. 碎嗔報答拙情朱翁: 

Tôi xin báo đáp chút tình cho ông. (Vân Tiên C, 29b) 

NGƯỜI được viết dạng chữ NÔM: *㝵 (C2); (F2);𠊛 (F2); ** 

 (F1) 

*㝵 (C2) = 礙 → 碍 → 㝵 NGẠI (ngăn trở) tĩnh lược và đọc 

trại thành NGƯỜI và ghép với NHÂN (亻, 人) ;  

**  (F1): giả 者+疑 → 𪟽 NGHI (mê hoặc)… Người là nhân 

loại nói chung và từng cá thể của nhân loại, của từng cộng đồng 

xã hội. 

遣𠅜告典㝵君子:  Khiến lời cáo đến người quân tử, 浪嗔衛永吒

媄: rằng xin về viếng cha mẹ. (Thi kinh, I, 5a) 

体𢚁孟呐坤:  Thấy người cậy mạnh nói khôn. 𦋦𢬣朱別矯群𬢳

光: Ra tay cho biết kẻo còn xàm quăng. (Nữ Lưu, 22a) 

Tình-Người là tấm lòng, mối quan hệ thân thiết giữa người 

với nhau. Nó thật thiêng liêng chứ không chỉ là chia sẻ cho người 

khác những gì mình có, mà phải quan tâm và thấu hiểu để đáp 

ứng được những thứ thật sự họ cần. “Của cho không bằng cách 
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cho” là đây. “Cần có một tấm lòng” là cần, nhưng phải là đủ khi 

biết quan tâm cảm thông thật sự. Đây chính là hai mặt của Tình-

Người:  

Cảm thông trước cảnh khổ của tha nhân mà không rộng 

lòng chia sẻ, được gọi là đãi bôi, là dối lòng. Đừng chỉ nhân danh 

tình thương hoặc đức tin mà cho là đủ, xin đừng quên lời thánh 

Giacôbê dạy: “14Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà 

không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có 

thể cứu người ấy được chăng? 15Giả như có người anh em hay 

chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng 

ngày, 16 mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, 

mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ 

thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? 17Cũng vậy, đức tin 

không có hành động thì quả là đức tin chết.” (Gc 2, 14-17) 

Yêu thì phải thật, yêu như Chúa yêu, chứ không thể là yêu 

ảo. Bác ái Ki-tô giáo không hoàn toàn giống với từ thiện xã hội. 

Như thánh Gioan Tông Đồ đã nói: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến 

Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; 

vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì 

không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 

4, 20). Thánh nhân còn xác định: “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì 

cũng yêu thương anh em mình” (1 Ga 4, 21). Nên không lạ gì 

có nhiều trường hợp làm từ thiện xã hội nhưng không vì bác ái 

mà đã không có cái kết tốt đẹp như thánh Phao lô quả quyết: “Giả 

như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân 

xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng 

ích gì cho tôi.” (Bài Ca Đức Ái  1Cr 13,1-13) 

Nguyện Chúa xuống muôn ơn trên tất cả chúng ta, để mỗi 

người tập sống Tình Người hầu nên giống Chúa và nâng đỡ anh 

chị em mình. 

Ước chi được như vậy. ⚫ 
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ình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Chính trong Thiên Chúa 

mà nhân loại chúng ta biết được tình yêu là gì. Điều cao 

quý trong nhân loại không gì khác hơn đó là tình người. Đây 

chính là món quà mà Thiên Chúa tặng ban cho con người. Do đó, 

là một Ki-tô hữu, mỗi người phải sống nhiệm vụ này đối với anh 

chị em của mình, vừa phải là tấm gương phản chiếu tình yêu 

Chúa, vừa phải sống tình người trong tình Chúa. 

1. Nhiệm vụ đối với đồng loại 

Trong những ngày qua, cả thế giới nói chung và đất nước 

Việt Nam nói riêng, phải gồng mình chống chọi lại với cơn đại 

dịch Covid 19. Chính trong tình cảnh khó khăn đó, chúng ta mới 

thấy được thế nào là tình người. Mặc dù cũng có những người 

lạm dụng tình hình để đầu cơ tích trữ, trục lợi trên xương máu 

đồng bào mình, nhưng cũng có biết bao người đã dùng của cải cá 

nhân, công sức để chia sẻ, chăm lo cho anh chị em của mình. Đó 

là những nghĩa cử hết sức cao đẹp và đáng để học hỏi. Những 

tình cảm cao đẹp này phải luôn là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi 

Ki-tô hữu. Qua đó, những sự quan tâm này là tấm gương phản 

chiếu tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. 

2. Gương phản chiếu tình yêu Chúa 

Khi nhìn vào đời sống của một ai đó, người ta sẽ đánh giá 

một cách khái quát về tôn giáo mà họ theo. Cũng thế, chúng ta 

T 
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theo chân Đức Ki-tô, sống mầu nhiệm tình yêu tự hiến. Tất cả 

những gì chúng ta có đều là do Chúa ban tặng. Việc chúng ta chia 

sẻ để giúp đỡ anh chị em của mình đều nằm trong ý muốn của 

Thiên Chúa. Chúa yêu thương và quan tâm từng người một, 

không loại trừ ai. Do đó, là những Ki-tô hữu, chúng ta cũng phải 

là những tấm gương phản chiếu tình yêu đó, để khi nhìn vào cách 

sống của chúng ta, người người sẽ biết Thiên Chúa là Tình Yêu. 

Thiên Chúa thì họ sẽ không thấy, nhưng chính chúng ta phải là 

những người đem Chúa đến với họ qua cách sống của chúng ta. 

3. Sống tình người trong tình Chúa 

Cổ nhân đã dạy rằng không thể cho cái mà mình không có. 

Một người muốn trao ban tình người, trước tiên phải thấm đượm 

tình Chúa. Có thể chính họ chưa biết đó là thứ tình cảm gì, nhưng 

khi hành động, họ cảm thấy lòng đầy niềm vui và bình an. Đó là 

họ đang sống tình người trong tình yêu mến Đấng được gọi là 

Tình Yêu. Sẵn sàng trao ban, chia sẻ, cho đi mặc dù chính mình 

cũng còn thiếu thốn nhưng đổi lại, họ sẽ nhận được nhiều hơn cái 

mà họ cho đi. Càng sống tình yêu Thiên Chúa sâu đậm bao nhiêu 

thì người ta sẽ cho đi nhiều bấy nhiêu, kể cả mạng sống là thứ 

quý giá nhất.  

Trên thế giới này có biết bao nhiêu con người. Được gặp 

gỡ, quen biết, sống chung với nhau đó là một cơ duyên mà Thiên 

Chúa ban tặng để mỗi người, thông qua anh chị em của mình 

hoàn thiện được bản thân, hoàn thành được ơn gọi làm người và 

làm con Chúa. Vì thế, sống tình người là nhiệm vụ hàng đầu mà 

mỗi người cần ghi nhớ và hoàn thành nó. Đây cũng chính là cách 

mà mỗi người làm cho Danh Thánh Cha được vinh hiển, Nước 

Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cầu chúc 

mỗi Ki-tô hữu luôn sống trọn vẹn tình người trong tình yêu Thiên 

Chúa, qua cuộc sống hàng ngày của mình. ⚫ 
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ỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên trong vòng 

tay yêu thương của cha mẹ, trong tình yêu thương của 

mọi người. Chúng ta không chỉ chịu ơn cha mẹ, nhưng chúng ta 

còn mắc nợ xã hội. Tình yêu thương con người vốn là một truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ông cha ta từ xưa đã dạy: “Nhiễu 

điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau 

cùng”.Tình yêu thương con người còn gọi là tình người. Tình 

người chính là mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa người với 

người, là sự yêu thương dành cho nhau; là những cử chỉ quan 

tâm, chăm sóc… Tình người trong cuộc sống biểu hiện ở sự 

tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; động viên, khích 

lệ, an ủi nhau khi tinh thần sa sút. Đây là một tình cảm đáng quý, 

đáng trân trọng. 

Chúng ta đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn vì 

đại dịch Covid 19 hoành hành. Trong những ngày giãn cách xã 

hội, mọi hoạt động kinh tế, mọi sinh hoạt xã hội bị tê liệt. Biết 

bao người không được làm việc, không có tiền để trang trải cuộc 

sống. Biết bao người nhiễm bệnh cần điều trị hoặc bị cách ly cần 

hỗ trợ. Không chỉ những người có trách nhiệm không quản ngại 

vất vả, nguy hiểm ngày đêm chăm lo cho người bệnh; nhưng còn 

biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ Công giáo và các tâm hồn quảng 

đại dấn thân phục vụ các bệnh nhân trong các bệnh viện. Biết bao 

người tham gia công tác thiện nguyện, cung cấp vận chuyển nhu 

yếu phẩm cho người nghèo đang thất nghiệp, thiếu đói. Đây là 

nét đẹp của tình người; Nét đẹp rất cao quí. 

M 
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   Hơn bao giờ hết, người ta nói đến tình người, nói đến lòng 

yêu thương con người, như là thuộc tính của người khoan dung, 

độ lượng. Trong dân gian, lòng yêu thương con người được hiểu 

là lòng thiện, thương người, thương vật, không có tính vị kỉ. Tục 

ngữ Việt Nam có câu: “Một con ngưạ đau, cả tàu không ăn cỏ”. 

Hơn nữa, lòng yêu thương con người được các tôn giáo đề 

cao, truyền dạy. Theo quan niệm của Phật giáo, TỪ BI là đem lại 

niềm vui, làm vơi đi nỗi khổ của chúng sinh( Từ: luôn giữ điều 

vui; Bi; luôn xua điều khổ). Theo nghĩa rộng: Tâm TỪ: trải rộng, 

mang đến niềm vui cho người yêu thương ta và cho những kẻ 

ghét ta( thuận duyên và nghịch duyên với ta); Tâm BI: là diệt trừ 

khổ não, giúp mọi người thoát khỏi sự phiền não trong cuộc sống, 

sâu xa hơn nữa, xem nỗi khổ của chúng sinh như nỗi khổ của 

chính mình. 

Theo quan niệm Kitô giáo, thương người còn gọi là bác ái( 

tiếng latinh: Caritas ) nghĩa là “tình yêu cao cả, rộng khắp”, “ là 

tình cảm yêu mến dành cho những người xung quanh chúng ta”. 

Thuật ngữ “ caritas” cũng để chỉ những hoạt động giúp đỡ cộng 

đồng, người yếu thế, nghèo đói. Đối với những hoạt động này, 

người Công Giáo nói riêng và các Kitô hữu nói chung thường 

dùng thuật ngữ “làm bác ái” chứ không dùng thuật ngữ  “làm từ 

thiện”. Mặc dù lý tưởng và mục đích có thể giống nhau, nhưng 

bản chất thuật ngữ “ bác ái” không hoàn toàn giống với thuật ngữ 

“ từ bi” của Phật giáo. 

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy dụ ngôn Người Samari 

nhằm phác họa nhân dung người nhân hậu, có lòng thương 

người.Trên đường từ Gierusalem xuống Geriko, một người  bị 

cướp trấn lột và đánh trọng thương, dở sống dở chết, nằm bên 

đường. Đã có vài người đi ngang qua, thấy anh khốn khổ nằm đó 

nhưng họ làm ngơ. Người dân ngoại Samari đi ngang qua đó. 

Anh ta không hề có quan hệ nào với người bị nạn, đã động lòng 

thương cứu giúp hắn. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu bộc lộ quan 
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điểm: “Phải yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai, như chính 

mình”. Nơi khác, Đức Giêsu nhấn mạnh: “Hãy yêu thương kẻ 

thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em (Lc 6, 27). Ngài còn nói thêm: 

“Nếu anh em chỉ yêu thương những người yêu thương  anh em, 

thì quân trộm cướp, những kẻ bất lương cũng làm như vậy” (Lc 

6,32-33). Như vậy, qua dụ ngôn Người  Samari nhân hậu, Đức 

Giêsu đã nâng giới luật yêu thương của Cựu Ước lên một tầm 

cao mới. “Hãy yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người 

xa lạ, yêu thương kẻ thù và làm ơn cho họ”. Ngài đòi hỏi một 

cách triệt để, Yêu thương mọi người như yêu thương chính mình. 

Lòng thương người phải xuất phát từ tấm lòng. Làm thế nào 

chúng ta có thể yêu thương người khác khi họ là những người bất 

toàn, là những người thường gây phiền hà cho ta. Thánh Phaolô 

nói: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân 

tương ái”(Rm13,8). Tình yêu là món nợ ta mắc với mọi 

người.Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, 

làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, 

và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải 

cho không như vậy” (Mt10, 8). Ta là người mắc một món nợ 

không bao giờ hết, vì có làm gì đi nữa vẫn không bao giờ 

cho đi hết tình yêu mà ta nhận được từ Thiên Chúa. Trong 

Ðức Kitô, Thiên Chúa đã ban cho ta một tình yêu để chia sẻ 

với anh chị em. Tình yêu này không thuộc về ta. Người anh 

chị em có thể đòi hỏi nơi ta phần tình yêu này. Nhưng cả khi 

ta không thể cho họ, thì vẫn phải lưu ý đừng để họ ra về mà 

không nhận được tình yêu của ta. Như vậy chúng ta hãy rộng 

lượng đón nhận người anh em với những yếu đuối bất toàn của 

họ với lòng bao dung. 

Lòng thương người phải được cụ thể hóa bằng hành 

động.Thánh Gioan tông đồ còn dạy rằng: “Căn cứ vào điều này, 

chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng 

sống vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải 
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thí mạng sống vì anh em. Nếu ai có của cải và thấy anh em mình 

lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình 

yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?”( 1Ga 3,16-17). 

Thương người không chỉ là tình yêu bên trong mà không thực 

hiện tình thương ra bên ngoài qua việc chia sẻ. Chúng ta nên 

nhớ rằng, trong ngày chung thẩm, Chúa Giêsu đồng hóa mình 

với những kẻ bé mọn, nghèo hèn. Những gì ta làm cho họ là làm 

cho chính Chúa. Những gì ta khước từ, làm ngơ trước những khổ 

đau, khốn cùng của họ là ta khước từ làm ngơ trước nỗi đau và 

khốn cùng của chính Chúa( Mt 25, 31-46). 

Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ngọn lửa yêu mến Chúa. 

Xin Chúa mở mắt con để con nhận ra Chúa nơi anh em con. Xin 

Chúa mở rộng con tim con, để con biết đau trước nỗi đau của anh 

chị em con. Xin Chúa mở tay con để con đón nhận, giúp đỡ anh 

chị em con khi họ cần đến con. Amen. ⚫ 
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ình người là một chủ đề mà tôi không biết phải viết như thế 

nào cho đủ, chẳng biết nói sao cho vừa. Bởi lẽ, trải qua 

chiều dài của lịch sử, đã có biết bao người nói về nó. Cho dù ở 

các mảng nghệ thuật khác nhau, nhưng mục đích và ý nghĩa vẫn 

luôn hướng về tình yêu thương nhân loại. Dẫu biết là như thế, 

nhưng lòng tôi vẫn mang nhiều trăn trở, những nghĩ suy khi nghĩ 

về tình người. Những trăn trở, nghĩ suy ấy không phải là một sự 

than vãn nhưng chỉ đơn giản là một sự kiếm tìm những giá trị đạo 

đức của nhân loại. 

“Tình người”, theo tôi, đó là một thứ tình cảm cao quí, thân 

ái giữa con người với con người. Có rất nhiều cách để thể hiện 

tình người như chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, làm những việc có ích 

cho cuộc sống của mọi người, chống lại cái ác, làm những việc 

thiện, v.v... Tóm lại là giúp cho con người có cuộc sống tốt đẹp 

hơn, tuỳ theo khả năng của mỗi người. Trong kho tàng ca dao, 

tục ngữ Việt Nam đã tốn không ít trang giấy đã viết về tình người, 

ví dụ như:  

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

Hoặc: 

Bầu ơi! Thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

T 
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Khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã được thầy cô dạy thuộc 

làu làu những câu này. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, tôi chỉ biết 

và hiểu những câu ấy trên phương diện lý thuyết với những câu 

chữ mang đầy vẻ hoa mĩ và bóng bẩy chứ chưa thực sự có sự cảm 

nghiệm về nó bằng chính đời sống thực tế. Nhưng cũng đúng, 

bởi lúc ấy, tôi chỉ là một cậu nhóc chưa “biết chuyện” cũng như 

chưa “hiểu chuyện” đời, đơn thuần chỉ ăn rồi học. Dần dần lớn 

lên, tôi mới thực sự cảm nghiệm được tình người trong cuộc sống 

bằng những trải nghiệm “đụng – chạm”. Nhìn lại thực tế, đôi lúc 

cũng đau đớn lắm thay cho cái được gọi là tình người. 

Kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam thật phong phú nhưng 

với ngôn ngữ cọc cạch của thế gian thì khó có thể diễn tả hết 

được vẻ đẹp của tình người. Chúng ta thử mở rộng lòng mình để 

lắng nghe sâu hơn bản nhạc của tình người và mở tầm nhìn xa 

hơn để đôi mắt yêu thương nhìn rõ hơn về cuộc đời thì chúng ta 

mới biết vì sao con người lại cần một tình yêu thương như vậy. 

Trước đây, chúng ta học “Người trong một nước phải thương 

nhau cùng”, thế nhưng tình người lại không hạn hẹn và gò bó 

như vậy. Tình người không thể hạn hẹn trong một gia đình, một 

xóm làng, một thành phố hay một đất nước mà phải được trải 

rộng khắp mọi nơi trên trái đất. Vì chúng ta được sinh ra và lớn 

lên trên cùng một trái đất. Chúng ta hiện diện ở khắp mọi nơi trên 

trái đất, nếu chỉ yêu thương ở một nơi nào đó thôi thì chẳng khác 

nào chúng ta đang làm cho trái đất bị lay chuyển, nghiêng về một 

phía. Chính vì vậy, tình thương phải vượt lên trên mọi giới hạn 

của màu da, sắc tộc, tôn giáo, tiếng nói, vùng miền, văn hóa,… 

như Chúa Giêsu đã dạy “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy 

đã yêu thương các con” hoặc là lời của Đức Phật dạy: “Tình 

người phải vượt qua sự phân biệt, là sự đổ vỡ của thế giới hữu 

ngã không chứa đựng cái tôi hay cái của tôi”. 

Nhìn vào thực tế hiện nay, thời đại công nghệ 4.0 mà chúng 

ta vẫn ca ngợi là một nếp sống văn minh, tuy nhiên vẫn còn đó 
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rất nhiều vấn đề nan giải về tình người. Ở châu Phi, nạn đói vẫn 

còn diễn ra hằng ngày, chiến tranh xung đột vẫn còn. Ở châu Âu, 

tiếng súng, tiếng bom vẫn còn nổ ra ở nhiều nơi. Ở châu Á, bạo 

động, khủng bố, tiếng súng vẫn còn nổ ra ở nhiều quốc gia. Ở 

nước ta, xuất hiện nhiều vụ án giết người man rợ, không khác gì 

trong phim,… tất cả đều xuất phát từ một nền tảng đạo đức của 

con người thiếu vững chắc. Chúng ta đang chạy đua về công nghệ 

để đáp ứng cho nhu cầu của thời đại nhưng lại vô tình đánh mất 

đi giá trị đạo đức của con người. Dẫu biết rằng “nhân vô thập 

toàn” nhưng cũng không nên để cho những cái tiêu cực cứ thế 

phát triển mỗi ngày. Thiết nghĩ, nếu như con người của thời đại 

công nghệ 4.0 mà thiếu đi tình yêu thương và tha thứ thì chưa thể 

gọi là văn minh được. 

Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, chúng ta vẫn thấy tràn ngập 

tình yêu thương giữa con người với nhau. Trong làn sóng dịch 

Covid thứ 4 vừa qua ở Việt Nam, khi cả nước chống chọi với sự 

tàn phá nặng nề của con Virut Corona, nhưng chúng ta vẫn bắt 

gặp những hành động “tương thân tương ái” của con người với 

nhau. Giáo phận Long Xuyên đã phối hợp với Công an Tp. Long 

Xuyên hỗ trợ 1500 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn trong 3 phường trung tâm của thành phố Long Xuyên: 

phường Mỹ Xuyên, Mỹ Long và Mỹ Phước. Bên cạnh đó, đáp 

lại lời mời gọi của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, đã có hàng 

trăm Linh mục, tu sĩ đã lên đường làm tình nguyện viên hỗ trợ 

chống dịch. Trong tinh thần yêu thương, Hội đồng Giám mục 

Việt Nam cũng đã ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng 

chống Covid 19. Không chỉ vậy, còn rất nhiều nhà hảo tâm đã hỗ 

trợ các bữa cơm từ thiện, dụng cụ y tế, nhu thiết phẩm sinh hoạt 

hằng ngày cho các khu cách ly,… Và còn rất nhiều điều tôi muốn 

chia sẻ như một gì đó để chén trà trên tay không còn nặng lòng 

ưu tư. Nhưng đành lòng để đó như một dấu ba chấm vì nếu có 

nói thì ngôn ngữ cũng không thể nào lột tả hết được. 
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Nói tóm lại, để viết về những giá trị của tình người, ngôn 

ngữ thế gian chỉ là phương tiện để diễn tả một phần nào đó chúng 

ta muốn chia sẻ. Tình người chỉ có thể diễn tả hết được ý nghĩa 

của nó bằng con tim yêu thương. Dù là chủ đề quen thuộc nhưng 

đừng để nó cũ theo thời gian mà thay vào đó là sự đổi mới mỗi 

ngày. Yêu thương tuy là thiên tính của con người nhưng chúng 

ta cần phải tập luyện mỗi ngày để chuyển hóa sự ích kỷ, hẹp hòi 

thành một tình yêu chân thật. Tình người là một sự hiến tặng đem 

đến niềm vui, là sự chia sớt lấy đi nỗi khổ. Đó cũng chính là lý 

do chúng ta cần đến nhau trong cuộc sống này. ⚫ 

 

 
 

“Tình Người”: là những hành vi thuộc về lời nói hay việc 

làm hầu mang lại cho tha nhân niềm vui, bình an và những điều 

lợi ích. Tình người bắt nguồn từ Tình Yêu, mà Tình yêu thì khởi 

nguyên từ Thiên Chúa, bởi vì thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên 

Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8). Như chúng ta đã biết: Loài người 

được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài (x St 126, 

27). Mà một trong những vẻ đẹp nổi bật nơi Thiên Chúa; Đó là 

Tình Yêu. Thật vậy. Thiên Chúa rất yêu thương mọi tạo vật mà 

Ngài đã tạo thành, đặc biệt là loài người. 

Khi nguyên tổ phạm tội bất trung, thì tâm hồn hoá ra tối 

tăm, lòng trí hướng về điều xấu, phải đau khổ và phải chết, lúc 

đó con người đã tự phá huỷ và làm mai một hình ảnh Thiên Chúa 

hoàn hảo nơi chính mình. Nhưng lại cũng chính vì tình yêu, mà 

Thiên Chúa đã không để mặc cho con người bị hư mất. Vì thế. 

Ngài đã cho Con Một của Ngài là Ngôi Hai xuống thế gian để 
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Cứu Chuộc nhân loại, trả lại quyền làm con của loài người đối 

với Thiên Chúa, hay nói cách khác; phục hồi hình ảnh tốt đẹp mà 

Thiên Chúa đã phú ban nơi con người. Chính vì lẽ đó mà từ tận 

đáy lòng của mỗi con người, cho dù họ theo tôn giáo nào, hay 

theo thể chế chính trị nào, thì trong họ vẫn luôn tồn tại một mầm 

mống của tình yêu thương! 

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên chúng ta đã luôn khuyên nhủ 

con cháu rằng: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương; người trong một 

nước phải thương nhau cùng”. Cổ nhân còn đi xa hơn nữa, thoát 

ra khỏi cái ranh mốc của một dân tộc hay một quốc gia khi 

khuyên dạy: “Bầu ơi thương lấy bí cùng; tuy rằng khác giống 

nhưng chung một giàn”. Để rồi cùng nhau xây dựng tình người 

triển nở sâu sắc đến độ: “Một con ngựa đau! Cả tầu bỏ cỏ”. 

Nhìn vào xã hội Việt Nam ngày nay, mà cụ thể trong những 

ngày tháng bị đại dịch Covid-19 vừa qua, chúng ta thấy tình 

ngưỡi đã được thể hiện đậm đà qua những việc làm thiện nguyện 

của các tu sỹ nam nữ, các y bác sỹ, các tình nguyện viên… họ đã 

vì tha nhân bất chấp những hiểm nguy, vượt qua nỗi lo sợ và sự 

an toàn của bản thân mà lên đường đến những nơi tâm dịch để 

giúp đỡ các bệnh nhân. Chúng ta cũng thấy rất nhiều những bếp 

ăn miễn phí, những nhu yếu phẩm, những rau trái, củ, quả, không 

đồng để giúp đỡ những người vì dịch bịnh mà rơi vào hoành cảnh 

khó khăn… Như vậy, trong cơn hoạn nạn chúng ta đã thấy có rất 

nhiều người Samria tốt lành xuất hiện.(x Lc 10. 29, 36) Song bên 

cạnh những điều tích cực ấy, người ta cũng thấy không ít “những 

thầy tư tế, những thầy Lêvi”. Có điều họ còn hơn cả các thầy ấy 

ngày xưa; vì chẳng những đã không ra tay cứu giúp anh em gặp 

hoạn nạn khó khăn, trái lại còn thừa “nước đục thả câu” lợi dụng 

bệnh dịch để kiếm chác làm giàu. Trong xã hội ngày nay chúng 

ta cũng không hiếm thấy có nhiều người thích dùng bạo lực; chỉ 

vì một bất đồng nhỏ mà sẵn sàng ăn thua đủ với nhau, dẫn đến 

người thì chết kẻ đi ngồi tù (báo chí vẫn đăng). Ngoài ra qua phim 
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ảnh, báo truyện, chúng ta còn thấy dường như ngày nay một số 

người còn muốn đề cao thù hận, bạo lực mà quên đi cái giá trị tốt 

đẹp của yêu thương, của tình người.  

Cách nay hơn hai ngàn năm. Đức Giê-su đã trả lời cho một 

người có ý muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp khi người 

này đến hỏi Người: “Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy” (Lc 

10, 37). Hãy làm như vậy ở đây có nghĩa là ra đi xây đắp tình 

người mọi nơi, mọi lúc. Và cái giá trị của thành quả ấy; thật quan 

trọng và lớn lao vì nó là điều kiện tiên quyết để cho chúng ta trở 

thành những người được cứu rỗi, đượcThiên Chúa chúc phúc: 

“Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương 

quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì 

xưa Ta đói , các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; 

Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi 

đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta ngồi tù, 

các ngươi đã đến hỏi han…” (Mt 25. 34, 36). ⚫ 

 

 

 

ng bà ta có câu: “Thấy ai đói rách thì thương, rét thường 

cho mặc đói thường cho ăn”, việc giúp đỡ người gặp khó 

khăn là điều nên làm. Việt Nam có nhiều câu ca dao tục ngữ dạy 

ta sống tinh thần này như: “Thương người như thể thương thân”, 

“bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một 

giàn”, hay tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách 

Ô 
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nhiều”…  Trong đời sống tâm linh, cách sống yêu thương cũng 

là một trong những việc làm được nhiều người chú trọng, quan 

tâm. Cụ thể nhiều sách Kinh Thánh dạy ta sống yêu thương qua 

việc cho đi, “anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” 

(Lc 6,38) , “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Vậy tại sao 

chúng ta cần cho đi? Cho đi có phải là cách sống yêu thương? 

Sống yêu thương có phải là sống tình người? Giờ đây tôi và bạn 

cùng tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này. 

Trở lại với câu hỏi thứ nhất, tại sao chúng ta phải cho đi? 

Tôi nghĩ đơn giản, cho để được nhận lại. Nhưng cho đồng nghĩa 

với mất, liệu ta có thể nhận lại gì? Xin thưa, ta nhận lại được 

nhiều thứ như niềm vui không chỉ cho mình mà cho người nhận, 

nhận lại sự tôn trọng và yêu quý của mọi người… Nhiều người 

nghĩ cho đi là mất, nhưng có lúc cho đi không những không mất 

mà còn được thêm. Tôi xin đưa ra một ví dụ, tôi có một ý tưởng 

hay tôi chia sẻ với mọi người, ý tưởng của tôi vẫn còn không 

những thế nhiều người lại có thêm ý tưởng của tôi. Cho nên việc 

cho đi không những không mất mà còn được thêm. Một điều dễ 

thấy, khi biết cho đi thế nào tôi cũng sẽ nhận lại, bởi khi người 

khác thấy tôi rộng rãi thì họ cũng sẽ thể hiện sự rộng rãi của họ 

đối với tôi. Việc cho đi của ta nếu đi kèm với tình yêu sẽ chẳng 

bao giờ cảm thấy thiệt thòi hay mất mát, nhưng tràn đầy niềm 

vui. Tập cho đi cách thật lòng, chứ đừng cho như một cách như 

kiểu bố thí, việc cho đi sẽ trở nên đẹp và ý nghĩa khi ta làm cách 

thật tâm, cho đi mà miễn cưỡng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. 

Việc cho đi có phải là sống yêu thương không? Nếu là sống 

yêu thương, vậy yêu thương có hình dáng ra sao? Có người cho 

rằng yêu thương có hình dáng của đôi tay biết giúp đỡ người 

khác, hay đôi chân đi đến với những người nghèo khổ, hay đôi 

mắt để nhìn thấy đau khổ và nhu cầu người khác, hay đôi tai để 

nghe những tiếng thở dài và nỗi buồn của mọi người… Theo tôi, 

yêu thương mang dáng dấp của tất cả hình dạng trên, nhưng có 
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lúc nó sẽ không biểu hiện rõ nét qua những hành động cụ thể bên 

ngoài, mà nằm nơi con tim. Nhiều nhà thông thái cho rằng: mục 

đích để con người sống trên đời là trưởng thành, tinh túy ở đời là 

sự quan tâm, cơ hội ở đời là phụng sự, bí mật ở đời là dám làm, 

hương vị ở đời là giúp đỡ, vẻ đẹp ở đời là biết cho đi. Triết gia 

Giăng-Van-Giăng viết: “Trên đời chỉ cần một điều, ấy là hãy biết 

yêu thương nhau”. Thomas Merton cho rằng: “Nếu chúng ta chỉ 

biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng 

bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác, 

một tình yêu không vị kỷ, không đòi hỏi được đền đáp”. Cho nên 

biết cho đi chính là cách sống yêu thương và khi sống yêu thương 

sẽ đem hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người 

xung quanh.  

Sống yêu thương là cách sống tình người. Chúa Giêsu dạy: 

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” 

(Mt 5,44), sách Lêvi viết: “Ngươi phải yêu thương đồng loại như 

chính mình” (Lv 18,19). Sống yêu thương là cách thể hiện tình 

người rõ nét nhất, và nếu ta sống tình người nó sẽ là sợi dây vô 

hình kết nối nhiều người lại gần nhau hơn. Mỗi người hãy học 

cách giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, không phân biệt 

người đó là ai? Người đó đã từng sống thế nào? Yêu thương họ 

hết tình hết mình, chính tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi 

rào cản, dễ dàng nhìn thấy nhu cầu và có sáng kiến để giúp đỡ 

người khác. Cũng không nhất thiết phải trao cho nhau vật chất 

mới là thể hiện tình người, vật chất không phải là tất cả, vật chất 

không nói nên điều gì, ngoài vật chất còn nhiều thứ khác ta có 

thể cho. Đôi khi chỉ với hành động nhỏ bé, như một cái gật đầu 

tán thưởng, một cái vỗ tay động viên, một ánh mắt đầy thiện cảm, 

một lời nói yêu thương, một nụ cười hiền hậu… Tuy việc đó 

chẳng có gì, nhưng khi làm với cả tấm lòng sẽ đem lại hạnh phúc 

lớn cho người nhận.  
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Trịnh Công Sơn viết: “Sống trong cuộc sống cần có một 

tấm lòng”, Tố Hữu thì cho rằng: “Sống là cho đâu chỉ nhận  riêng 

mình”. Chúng ta hãy biết san sẻ tình yêu thương, sống hết tình 

hết mình với mọi người để từng giây từng phút trong cuộc đời 

chúng ta trở nên ý nghĩa. Hãy tin rằng tình người luôn tồn tại, để 

có thể lạc quan như Kahlil Gibran thốt nên rằng: “Cám ơn đời 

mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. ⚫ 

 



 

 

1. “Ông Cố ơi… cho cún con cùng chụp hình với cháu được 

không ạ?” 

2. Đó là lời cầu xin của đứa trẻ mồ côi trong đại dịch virus 

corona. Câu hỏi đó làm cho Ông Cố nhà thờ thắc mắc và hỏi 

ngược lại: “tại sao cháu lại muốn chú cún con cùng chụp hình 

với cháu?” – chú bé trả lời: “vì con cún con này là người thân 

duy nhất còn sót lại để làm bạn với cháu ạ!”. 

Ông Cố lặng người xúc động… để nghe chú bé kể chuyện 

tình bạn giữa nó và cún con. 

3. Chú bé sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố mẹ làm nghề 

thả lưới bắt cá. Gia tài duy nhất là chiếc thuyền con lênh đênh 

sông nước chẳng bến không bờ như lời bài hát trong ca khúc 

“Cánh buồm chuyển bến”: Có những cánh buồm lạc hướng tâm 

hồn dạt sóng đi xa, lênh đênh sông hồ để bến mong chờ từ bao 

năm qua. Sao đi đi mãi không lạnh con tim… 

4. Sao lại không lạnh con tim chứ? Trái tim non nớt của chú 

bé lạnh lắm. Nó lạnh bởi vì không được đến trường để có bạn có 

bè cho tuổi xanh mơ ước. Nó lạnh lắm chứ bởi những cơn mưa 
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gió mà miền quê ngoại sương trắng mờ hình khuất bóng nơi 

nao… Nó cùng chiếc thuyền nhỏ cũ đã cập lắm bến nhiều bờ… 

nhưng cuộc đời nó thì chẳng bến chả bờ… Vâng, tim nó lạnh 

lắm; cuộc đời nó cũng lạnh lắm. 

5. Chú cún con là người bạn thân duy nhất đồng hành cùng 

nó trên sông nước bất tận. Đó là cuộc hội ngộ tình cờ nhưng dệt 

nên định mệnh cho “đôi bạn nhỏ”. Ngày ấy chiếc thuyền đi qua 

một vùng quê đang chìm trong nước lũ. Đêm đến đang ngủ, chú 

bé nghe thấy văng vẳng tiêng kêu yếu ớt của một con chó. Chú 

lồm cồm bò dậy bật chiếc đèn pin cũ kỹ và hướng ánh sáng về 

phía một gốc cây ngả nằm trên mặt nước. À… thì ra là một chú 

cún con bị lũ cuốn trôi và đang mắc kẹt… Chú bé thương cuộc 

đời trôi dạt của cún con nên cứu nó và kết bạn đường xa từ đó. 

6. Rồi dòng đời nghiệt ngã với đại dịch covid đã cướp đi bố 

mẹ của nó. Nó không còn gì cả, chẳng còn ai thân thiết ngoài chú 

cún con vẫn trung thành không bỏ rơi ân nhân đã cứu mình. Chú 

bé quyết định “dừng bước phiêu linh” để cùng với bạn cún con 

nương náu trong một túp lều do họ đạo thương cất tạm dựng bợ. 

7. Đôi bạn nhỏ sống nhờ tình thương đùm bọc của họ đạo. 

Có Ông Cố nhà thờ thường xuyên đến cho lương thực hằng ngày. 

Ông Cố dạy cho nó lời cầu của Kinh Lạy Cha. Nó chả hiểu gì cả 

ngoài câu: “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng 

ngày”. Mà quả thật… nó có lương thực hằng ngày để ăn, quên đi 

nỗi nhọc nhằn những ngày đầu của phận bạc mồ côi: “thằng bé 

âm thầm đi tìm chỗ ngủ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no”. 

Nó thương cún con lắm, có gì ăn cũng chia đôi. Có mấy hộp sữa 

vi-na-miu gì đó thì nó cũng đổ ra một nửa vào cái bát mẻ để bạn 

nhỏ cún con cùng uống. 

8. Vì thế, khi Ông Cố muốn chụp một tấm hình để gửi lời 

cảm ơn đến các ân nhân xa gần, thì chú bé đã xin cho cún con 

cùng chụp hình với mình. 
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9. Tấm ảnh thật đẹp… đẹp không phải vì chiếc áo cũ và đôi 

dép rách của chú bé… nhưng đẹp vì tình người trong đại dịch… 

đẹp vì tấm lòng biết thương yêu những động vật dù bé nhỏ nhất… 

và có lẽ đây là tấm ảnh đẹp nhất mà Ông Cố chụp được trong 

cuộc đời của mình. ⚫ 

 

 
 

ừ nhỏ, Khánh đã không thích đôi dép của Má rồi, dép gì mà 

mỗi khi xỏ vào đi thử thì hay bị ngã. Khánh thích đôi dép 

của Ba tuy to hơn mà xỏ vào chân vẫn đi được, chẳng hiểu vì sao 

Khánh vẫn thắc mắc mãi điều đó từ khi nhỏ dại và tại sao Má chỉ 

có hai đôi dép? Một đôi đi ở nhà và một đôi đi lễ, và Má luôn vui 

với điều ấy. Hay tại Khánh là con trai nên ngại không dám hỏi 

Má, nhưng trong mắt Khánh Má luôn là một người vĩ đại trong 

cuộc đời Khánh. Hay Khánh đi hỏi Ba xem tại sao đôi dép của 

Má lại đặc biệt như thế? Hay hỏi Nội, mà cũng chẳng cần hỏi, 

Khánh sẽ tự tìm hiểu tất cả.  

Năm ấy, Khánh  lên 5 tuổi với ngày đầu tiên đến trường học 

Má dắt tay Khánh vừa đi Má vừa nói chuyện  chuẩn bị tâm lý 

cho Khánh cả tuần lễ và sáng nay vẫn những câu nói ấy: 

-  “Con lớn rồi phải đi học thì mai mốt lớn lên mới làm 

người tốt được, đi học vui lắm có nhiều bạn mới, học nhiều điều 

mới lắm, và là con trai không được khóc nhè xấu lắm nghen”,  

T 
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Bàn tay của Má nắm lấy tay Khánh làm nó thêm can đảm 

và khẽ gật đầu “dạ”. Đôi châm Má nhịp bước với bàn chân nhỏ 

xíu của Khánh để đến trường. Trường học rất gần nhà đi bộ 

khoảng 5 phút là đến trường thôi, vì thế mà thỉnh thoảng Má dắt 

Khánh đến gần trường học cho nhìn thấy mấy anh chị đi học vui 

thế nào! Như một niềm ao ước đến trường bây giờ như thành sự 

thật vậy nên Khánh lấy làm thích thú khi cùng Má chạy vào sân 

trường, đâu đó Khánh nghe tiếng khóc ở một góc sân, níu tay Má 

khẽ hỏi:  

- sao bạn ấy lại khóc?  

- Má khẽ trả lời: vì bạn ấy là con gái nên ngày đầu tiên đi 

học sẽ khóc nhè. Con lại chơi với bạn đi! 

Má đẩy Nó về phía đứa trẻ đang khóc, Nó còn đang đang 

bối rối không biết phải dỗ bạn gái ấy thế nào, thì bất chợt bạn ấy 

khóc lớn hơn làm Nó giật mình khẽ nói: bạn đừng khóc nữa đi 

học vui lắm bạn làm bạn của mình được không? Mình tên là Minh 

Khánh, còn mình tên là Diễm Quỳnh. 

 Và rồi cũng từ buổi gặp gỡ ấy, có hai đứa trẻ trở thành bạn 

thân của nhau, vui đùa với nhau trong sân trường dưới ánh nhìn 

âu yếm của hai người mẹ. Chẳng biết từ bao giờ đôi bạn ấy lớn 

lên cùng nhau dưới mái trường tuổi thơ với bao giận hờn vu vơ 

của cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Và rồi cùng nhau đi hết 

những năm trung học với những ước mơ tươi sáng cho tương lai. 

Cả hai cùng giúp nhau học và chọn cho mình một tương lai: cùng 

thi vào Đại học Y dược. Niềm vui khi cả hai cùng đậu đại học, 

Khánh chở Quỳnh cùng đi ăn kem. Trên đường về, bất ngờ, một 

chiếc xe tải đụng phải làm cả hai ngã xuống đường, Quỳnh đã 

đẩy Khánh vào lề đường còn Quỳnh thì bị chiếc xe máy đi ngay 

sau cáng qua chân và rồi Quỳnh bất tỉnh. Khánh lồm cồm bò dậy 

lay gọi mãi mà Quỳnh không tỉnh lại, nhanh chóng những người 

gần đó đưa Quỳnh vào bệnh viện và Khánh cũng chạy theo.  
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Chỉ khi tỉnh dậy Quỳnh nhìn thấy Bố Mẹ và Khánh đứng 

bên cạnh và thấy cả người đau ê ẩm, Mẹ Quỳnh ôm lấy đứa con 

gái từ cõi chết trở về mà khóc nức nở thì thào: 

- Con đã bất tỉnh suốt ba ngày rồi, đau lắm phải không con?  

Quỳnh thấy mình bị bó nẹp lại trên giường không nhúc 

nhích được khẽ hỏi:  

- con bị làm sao thế này?  

- Nằm yên đi con vì tai nạn xe con bị gãy xương đùi mất 

máu nên bác sỹ đã phẫu thuật cấp cứu cho con, Tạ ơn Chúa con 

đã tỉnh lại. 

Đau đớn khắp người, nước mắt của Quỳnh lăn dài trên 

khuôn mặt nhợt nhạt và cũng từ hôm ấy mà suốt một tháng trời 

Quỳnh ở lại trong bệnh viện được ba mẹ thay nhau chăm sóc sức 

khỏe của Quỳnh tiến triển khá tốt. Quỳnh có thể ngồi dậy và được 

xuất viện về nhà tập đi lại với lời dặn của Bác sỹ: “mỗi ngày phải 

tập đứng lên một chút và tập đi nếu không các cơ và thần kinh 

thoái hóa có thể dẫn đến liệt chân và vĩnh viễn không đi lại được”. 

Vị bác sỹ điều trị cho Quỳnh mỉm cười vỗ vai Quỳnh “cố lên cô 

bé, cháu làm được mà!”. Quỳnh khẽ mỉm cười gật đầu “con cảm 

ơn Bác”.  

Những ngày đầu trở về nhà, Quỳnh được sự hướng dẫn của 

nhân viên vật lý trị liệu giúp đỡ để bắt đầu luyện tập, mỗi bước 

chân là một sự cố gắng của Quỳnh. Đôi chân ngày nào chạy nhảy 

theo ý mình hôm nay sao cứng ngắc không chịu động đậy thế 

này. Mồ hôi trán thấm ướt khuôn mặt kiên cường của Quỳnh và 

rồi những ngày sau đó, Quỳnh tự tập đi một mình. Vào mỗi buổi 

chiều Khánh lại sang nhà Quỳnh nói chuyện và giúp Quỳnh tập 

đi như một lời xin lỗi hay cảm ơn Quỳnh vì vụ tai nạn vừa qua 

và cũng vì tình bạn suốt 12 năm qua. 
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- Quỳnh à có giấy báo nhập học của trường đại học y dược 

rồi này 

- Khuôn mặt Quỳnh như tiếc nuối một cái gì đó: “Mình 

không đến trường được rồi, vì vụ tai nạn của mình gia đình mình 

đã tốn phí rất nhiều tiền, Ba mẹ không bắt người đụng vào mình 

bồi thường gì cả vì nhà chú ấy cũng nghèo lắm phải làm nghề 

chạy xe ôm nên…”  

- Hay Quỳnh bảo lưu điểm sang năm học tiếp mình sẽ đợi 

bạn! Tiếng của Khánh buồn buồn 

- Nhưng Khánh phải học tiếp không được dừng lại, Khánh 

không có lỗi trong chuyện này, vì bạn là tương lai của ba mẹ bạn. 

Bạn vẫn là người bạn mình quý mến, mình rất vui vì có bạn trong 

cuộc đời mình. Tiếng Quỳnh nhẹ nhàng nhưng làm Khánh đắn 

đo, mà thôi Khánh về đi trời sắp mưa rồi! 

Khánh lững thững về, trên đường về cơn mưa ập đến nhưng 

Khánh không chạy tìm chỗ trú mưa mà cứ đạp xe trên đường để 

mặc nước mưa làm ướt áo, ướt tóc, ướt khuôn mặt hòa vào giọt 

nước mắt lăn trên má. Xót xa, tiếc nuối, ân hận như lỗi của mình 

vì cứu mình mà Quỳnh bị tai nạn, Khánh và Quỳnh đã cùng nhau 

đi suốt chặng đường tuổi thơ nhưng sao bây giờ lại không thể? 

Khánh đã mến Quỳnh đến không thể xa người bạn này hay 

Khánh không thể đi tiếp nếu không có Quỳnh? Hàng ngàn câu 

hỏi bế tắc trong đầu Khánh như để cơn mưa làm trôi đi mãi. 

Ngày nhập học chỉ có mình Khánh lững thững bước vào 

cánh cổng đại học, đâu đó tiếng cười ríu rít của Quỳnh vọng lại 

như những ngày của thời trung học. Bất giác giật mình, Khánh 

trở lại với hiện tại bây giờ trên đường học vẫn chỉ còn một mình 

Khánh không có Quỳnh nữa. Anh lao vào học và dường như chỉ 

có học để khỏa lấp hình ảnh của Quỳnh. Những tương quan bạn 

bè với Khánh chung lớp chung khoa đều không thể nào thay thế 

Quỳnh, chính vì thế mà cứ mỗi ngày nghỉ học Khánh lại đến thăm 
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Quỳnh. Gần hai năm trời Quỳnh mới có thể đứng lên đi lại bình 

thường nhưng di chứng của gãy xương đùi kéo cơ và xương của 

cô lại làm cho chân gãy thấp hơn chân đối diện. Cũng từ đó 

Quỳnh không đủ tự tin đi đâu vì mặc cảm với đôi chân của mình. 

Quỳnh chọn học nghề may quần áo thay vào vào việc học đại học 

để đỡ vất vả cho ba mẹ vì năm nay đứa em của Quỳnh cũng vào 

đại học. Quỳnh muốn học nghề để phụ ba mẹ chăm sóc gia đình. 

Thấy đứa con gái thông minh vì gia đình mà bỏ học, ba mẹ 

Quỳnh cũng rất đau lòng nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình không 

đủ để lo cho cả hai đứa con học đại học nên đành chấp nhận.  

Thời gian như chiếc giỏ mây đan dệt mãi cũng đã dệt cuộc 

đời của Quỳnh và Khánh thành những con người có ích cho xã 

hội trong tấm lòng của người Kitô hữu tha thứ và vui tươi để 

cùng nhau xây dựng cuộc sống ý nghĩa. Ngày Khánh tốt nghiệp 

trong bộ áo Blouse trắng tinh do chính tay Quỳnh may như niềm 

tin vào cuộc sống và công việc ở tương lai mà Khánh đang vươn 

tới. Bên đời Khánh hôm nay vẫn có Quỳnh như mảnh ghép của 

trái tim Khánh làm tròn đầy tình yêu của đôi bạn, đẩy tình bạn 

ngày nào thành tình yêu trong trẻo như bao mối tình đẹp trong 

thế giới này. Cũng chẳng biết từ bao giờ Khánh và Quỳnh yêu 

nhau nữa. Lối về của Khánh có Quỳnh luôn mỉm cười trước 

những khó khăn.  

Đã hơn sáu năm kể từ ngày Quỳnh bị tai nạn Quỳnh hay từ 

chối tất cả các buổi tiệc, đám cưới hay họp lớp hoặc đến những 

nơi đông người, vì đôi chân của mình dù đi lại được bình thường 

nhưng mỗi bước đi vẫn là bước thấp bước cao làm Quỳnh không 

đủ tự tin. Mấy hôm nữa là ngày cưới của Thu Minh, cô bạn thân 

của Quỳnh và Khánh, nhưng Quỳnh không muốn đi vì mặc cảm 

đôi chân của mình. Biết được nỗi lòng của Quỳnh, chiều nay tan 

ca trực Khánh đã đến cửa hàng giày dép nữ chọn đặt một đôi giày 

dành riêng cho Quỳnh, đôi giày được thiết kế cách đặc biệt vì 

Khánh muốn tạo bất ngờ cho Quỳnh. 



TRUYỆN NGẮN  |  95 
 

- Khánh à, ngày mai Quỳnh không đi dự đám cưới của Thu 

Minh được cho mình gửi quà cho bạn ấy nhé! 

- Sao vậy? Quỳnh đi đi, Thu Minh thân với Quỳnh lắm mà 

không đi bạn ấy buồn lắm đó! 

- Mặc dù Quỳnh đã may một chiếc váy cho mình rồi nhưng 

mình ngại vì… chân của mình. 

- Khánh ngồi xuống lấy trong chiếc hộp ra một đôi giày 

trắng bít đầu rất dễ thương định xỏ vào chân Quỳnh, nhưng phản 

ứng tự ti của Quỳnh co chân lại, Khánh khẽ nói: Quỳnh đi thử 

đôi giày này đi nó rất hợp với Quỳnh. 

Bấy giờ Quỳnh mới chịu đi thử vào chân và đúng thật nó 

đặc biệt vì nhìn bên ngoài thì nó bằng nhau nhưng đi vào chân 

Quỳnh mới nhận ra đôi giày làm đầy đôi chân bị hụt của mình 

làm cho bước chân không còn chấm phẩy nữa. Quỳnh ôm lấy 

Khánh như một lời cảm ơn không thành lời. Khánh mỉm cười 

hạnh phúc. 

Hôm sau Quỳnh và Khánh cùng đi dự đám cưới của Thu 

Minh trong bộ váy trắng. Dường như Quỳnh nổi bật trong đám 

đông bạn bè, có người nói đã lâu không thấy Diễm Quỳnh, hôm 

nay xuất hiện xinh đẹp hơn ngày xưa nữa. Và chẳng ai nhận ra 

khuyết điểm của Quỳnh nhờ vào đôi giày thần kỳ mà Khánh tặng. 

Khánh và Quỳnh sánh bước bên nhau đến chúc mừng Thu Minh. 

Thu Minh mỉm cười hạnh phúc trước sự hiện diện của Quỳnh, 

khẽ buông câu chọc ghẹo: “hôm nay đám cưới mình, bao giờ 

Quỳnh và Khánh mới đám cưới?”. Câu nói của Thu Minh làm 

Quỳnh ngượng ngùng, đôi má đỏ ửng khẽ liếc nhìn Khánh. 

Và cũng đến ngày Khánh đưa Quỳnh về nhà ra mắt bố mẹ. 

Nhìn thấy đôi trẻ lớn lên với nhau từ nhỏ, Bố của Khánh rất vui. 

Ông chấp nhận Quỳnh như đứa con mới trong gia đình. Mẹ của 

Khánh có vẻ phân vân lắm, bà chẳng nói gì vì bà cũng biết Quỳnh 
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từ nhỏ gia cảnh thế nào. Ngày cưới của Khánh và Quỳnh diễn ra 

thật tốt đẹp tiếng chuông nhà thờ như reo mừng cho đôi bạn trẻ 

nắm tay nhau bước vào nhà thờ để Chúa chúc phúc và là tình yêu 

cho đôi bạn trong sự hiện diện của họ hàng và hai gia đình thông 

gia hôm nay có thêm con trong nhà như dấu chỉ của ân phúc 

Thiên Chúa ban cho dòng họ vậy. 

Bây giờ thì Khánh đã hiểu tại sao đôi dép nào của Mẹ cũng 

một chiếc thấp và một chiếc cao làm cho Nó tò mò bây giờ đã có 

câu trả lời. Câu trả lời cũng giải đáp cả những băn khoăn của 

Khánh từ khi còn là đứa trẻ lên bảy tuổi đã rằng “tình yêu là gì 

mà có thể làm cho mọi chỗ lệch trở nên bằng phẳng? tình yêu là 

gì?”. ⚫ 

 

 

 

 

 

 



 

 

rong những ngày đối diện với dịch Covid 19, tôi thấy từ 

được nhiều người nhắc đến là “chán”. Chán vì không được 

đến trường, chán vì không được đi làm, chán vì không được đi 

lễ, chán vì không được đi chơi, chán vì không thể đến công sở. 

Và có muôn vàn lý do “chán” khác nữa. 

Nhưng có một người trẻ làm cho tôi thoát ra khỏi chữ 

“chán” và thấy được ý nghĩa của một công việc rất đỗi bình 

thường, đó là về bên gia đình: bạn ấy về nhà tránh dịch và thấy 

vô cùng hạnh phúc. 

Qua bạn trẻ này, tôi muốn gửi vài tâm tư với những bạn đã, 

đang và sẽ xa gia đình vì cuộc sống mưu sinh hay vì những lý do 

khác nhau của cuộc sống. 

Tôi hỏi bạn trẻ đó: Dịp này nghỉ làm, em đi đâu? Bạn ấy 

nói về nhà, và một ngày với bạn ấy rất bình thường: sáng dọn đồ 

ra cho mẹ bán, rồi ngồi trong nhà đọc sách, nửa buổi ra lấy đồ 

vào nấu ăn. Trưa đến hai mẹ con ăn cơm, chiều lại tiếp tục như 

thế. Một ngày với bạn ấy rất giản đơn nhưng bạn ấy nói là rất 

hạnh phúc vì lâu lắm rồi mới được ở nhà với mẹ nhiều ngày như 

T 
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thế, vì mẹ một thân một mình, nhưng bởi mưu sinh cuộc sống mà 

bươn chải, nên đành xa mẹ thôi. 

“Cảm ơn vì có thời gian ở bên mẹ”, đó là câu mà bạn ấy nói 

với tôi. Tôi chạnh lòng, và suy nghĩ về cha mẹ ở nhà. Có thời 

gian dường như tôi cứ loay hoay với đám bạn này, mối tương 

quan nọ mà quên mất cha mẹ. Ngay cả những bữa cơm với cha 

mẹ cũng dường như là một thứ gì đó xa xỉ với tôi. 

Tôi quan sát và cũng nhận thấy nhiều người trong dịp tránh 

dịch cũng muốn trốn gia đình, sợ ở nhà, sợ đối diện với những 

giá trị rất bình thường và quá ư quen thuộc. Tôi nghĩ đến những 

vần thơ của Lương Đình Khoa: 

Năm chúng ta 20 tuổi 

chỉ quen ngước nhìn lên trời cao, 

bỏ những quan tâm của gia đình bên ngoài niềm vui phố xá 

hớn hở với từng cuộc vui, 

xum xoe với đám đông người xa lạ 

mấy ai biết mình 

nhưng vẫn nghĩ mình trên tất cả 

ngày nào cũng là ngày vội vã 

với nắng mưa…  

Đôi lúc, hạnh phúc thật giản đơn, đó chỉ là được ăn cơm với 

mẹ, được nhìn mẹ trong mái nhà yêu thương nhưng mấy ai cảm 

nghiệm được điều đó. 

Chúng ta không vui vì cha mẹ thường rất khó tính chứ 

không dễ dãi với ta như bạn bè hay người dưng; cha mẹ nói 

chuyện không dễ nghe như người thương ta ngoài phố thị. 

Trước mặt đám bè bạn, ta được chứng tỏ là ta, được là anh 

hai, chị ba, trong khi đó trong mắt cha mẹ, ta mãi mãi là đứa trẻ 

đáng yêu. 
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Tuổi trẻ ta muốn chứng tỏ giá trị, muốn nói với thế giới “ta 

là ai”, muốn chứng tỏ với đời rằng ta có sức mạnh. Ta muốn “là 

một, là riêng, là thứ nhất; không ai có thể bè bạn nổi cùng ta”  

Nhưng trước mặt cha mẹ thì ta như một đứa trẻ chưa trưởng 

thành, luôn bị nhắc nhở bởi những việc chẳng đâu vào đâu. 

Ta có thể ngồi chém gió với bạn bè và người bên ngoài cả 

tiếng, vì chúng ta nghĩ là hiểu nhau; chúng ta có chung thứ ngôn 

ngữ “rất đẹp” của tuổi trẻ. 

Còn cha mẹ ta là những người nông dân chân lấm tay bùn, 

quanh năm suốt tháng chỉ lủi thủi bên lũy tre làng, chưa ra khỏi 

nếp nghĩ mà ta cho là cổ hủ, không biết Facebook là gì, chẳng 

biết Zalo là chi… Cha mẹ vẫn cứ thế, vẫn nghĩ rằng chỉ cần yêu 

con theo cách riêng của mình. 

* 

Tôi và bạn nhiều lúc muốn hét thật lớn “sao cha mẹ không 

hiểu con”, “đúng là cổ hủ quá...” 

Những bữa cơm bên gia đình nhiều lúc quanh đi quẩn lại 

mấy món “ngoài chợ xã”, cá kho thì mặn, cơm thì nấu bằng thứ 

gạo khô khó nuốt. Ta thích ăn mì nhưng mẹ lại nói với ta rằng mì 

nóng và không tốt. Ta thích nhịn ăn sáng để ngủ vùi vì cho rằng 

“mất ăn không bằng mất ngủ”, nhưng mẹ lại nói với ta “ăn sáng 

là ăn cho chính ta, ăn trưa là ăn cho khách và ăn tối là ăn cho kẻ 

thù”... 

Ta thích thức khuya và dậy muộn vì với ta “đêm về khuya 

vắng mới được là mình” thì mẹ lại nói với ta “ngủ sớm khỏe xác, 

dậy sớm khỏe hồn”. Ta đi chơi ăn mặc hơi ngắn ngủn một chút 

vì cho rằng đó là mốt của tuổi trẻ, có quyền phô lên nét đẹp của 

Tạo Hóa ban tặng thì mẹ lại nói với ta “con gái nên ăn mặc kín 

đáo nết na, nét đẹp của tâm hồn và trí tuệ mới tô lên nét đẹp thật 

sự cho con”. Ta uống tí bia rượu với bạn bè vì “nam vô tửu như 
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cờ vô phong”, mẹ lại nói với ta “tuổi trẻ con lấy sức khỏe đổi lấy 

rượu và bạn bè, đến già con sẽ lấy gì để đổi lại sức khỏe”… 

Nói chung, tôi cũng như bạn, dường như luôn có những 

mâu thuẫn với cha mẹ - những người ta cho là “cổ hủ”, “quê 

mùa”… Nhưng trên đời này, trong tương quan nhân loại làm gì 

có tình thương nào thật hơn tình thương cha mẹ dành cho con. 

Trên đường đời, chúng ta phải lắng nghe nhiều lắm. Trong những 

lắng nghe, tại sao ta không lắng nghe chính mẹ mình, lúc mẹ còn 

sống? 

Tôi và bạn vẫn đi tìm hạnh phúc, vẫn đi tìm lẽ sống cho 

cuộc đời mình. Đôi lúc ta muốn chứng tỏ mình là người can đảm 

phi thường trước người khác bằng cách “tỉ thí tửu lượng”, “hơn 

thua trong những trò chơi vô bổ”, “dẫn đầu trong những cuộc 

xích mích”… Nhưng người em này cho tôi cũng như bạn hiểu 

rằng, đôi lúc dám làm những việc đơn giản cho mẹ, dám sống 

những ngày có vẻ tẻ nhạt với mẹ mới là một người can đảm phi 

thường. 

“Về nhà” là về với cội nguồn, về với một tình cảm thiêng 

liêng nhất mà mỗi con người có thể, nơi đó cho ta hơi ấm trong 

những lúc lạnh lẽo, cho ta sức mạnh để vượt qua nỗi đau thử 

thách của cuộc đời, nơi cho ta chỗ trú ẩn những lúc ta thấy chênh 

vênh, là nơi cho ta nép mình khi thấy ngoài kia giông tố, “có 

nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là nhà”. 

Trầm lắng, tôi lại nhớ những vần thơ của Nguyễn Đình 

Khoa: 

Về nhà đi, bởi trong mỗi cuộc đời 

Ai cũng chỉ có một mái nhà để học cách yêu, 

Một mẹ, một cha, cho bàn chân tìm lối về hiếu nghĩa 

Dù dang cánh chạm chân trời góc bể 

Hãy cứ về khi có thể - để thương… 

Níu giữ trên tay thứ hạnh phúc cội nguồn … 
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Mong rằng những người có cơ hội về gia đình trong dịp 

này, sẽ sống những giây phút ấm êm và hạnh phúc bên gia đình 

và người thân, làm những cử chỉ yêu thương cho cha mẹ và anh 

chị em mà những ngày đi học hay đi làm xa nhà ta không có cơ 

hội để làm. Bởi dù có ước mơ, dù có hoài niệm, dù có thuốc thần 

tiên chăng nữa, ai trong đời cũng phải thốt lên như Du Phong: 

Con trở về mơ ước nhỏ nhoi thôi: 

Suốt cuộc đời được vui bên cạnh mẹ 

Nhưng cuộc đời nói rằng con không thể… 

Mới một chút thảnh thơi, tóc mẹ đã bạc màu. 

Trong dịp Covid, có những dòng tin: “Cha mẹ mất, nhưng 

do dịch bệnh không thể về bên”, những dòng status: “Bệnh nhân 

bị nhiễm covid chết lặng lẽ, không được gặp người thân trước 

khi chết do bị cách ly”. Có khi nào bạn và tôi tự hỏi, nếu ngày bố 

mẹ lâm bệnh nặng mà ta không có mặt bên cạnh thì như thế nào? 

Tiền bạc có lẽ cha mẹ rất cần, nhưng họ cần hơn ở sự trưởng 

thành và tình yêu thương của con cái.Có khi nào bạn tự hỏi “nếu 

chỉ có một ngày để sống”, bạn sẽ làm gì, bạn sẽ nói gì với cha 

mẹ? 

Tôi cũng tự hỏi mình và thấy mình thật vô lý: Chỉ học với 

nhau ba năm cấp Ba, tôi và bạn bè chụp hình làm kỷ yếu, viết lưu 

bút, tặng nhau những kỷ vật, ôm nhau khóc như mưa. Nhưng rồi, 

trên những chặng đường tương lai, ta có những mối tương quan 

mới, trong số những người bạn cũ, ta giữ được mấy người? 

Còn với gia đình, nước mắt chúng ta lại khô hoánh. 

Nhìn một người bán vé số, một cụ ông ăn xin, một người 

nông phu lầm lũi, tôi và bạn có thể xót xa, thương cho thân phận 

của những người đó. Nhưng nhìn những giọt mồ hôi lấm chấm 

rơi của cha, những vết nhăn của mẹ, ta thấy đó chỉ là chuyện bình 

thường của thời gian. 
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Ta không có một kỷ yếu gia đình, ta không lưu giữ những 

kỉ niệm đẹp bên mẹ cha. Những lúc ta mê man do bệnh tật, những 

lúc ta cảm thấy thế giới như quay lưng lại, khi ta sụp đổ và ngã 

quỵ giữa đường đời thì ta mới hiểu giá trị của “gia đình”. 

Tôi và bạn, những người có trái tim quảng đại, thích làm 

việc tình nguyện, chúng ta đến các bệnh viện hay trung tâm dã 

chiến. Cho các người bệnh tật ăn uống và giúp những công việc 

khác cho họ, các bạn rất vui, rất hạnh phúc. 

Nhưng tôi và bạn phản ứng thế nào khi về với gia đình, bên 

cha mẹ và người thân của mình? Ta có khó chịu khi rửa chén bát, 

đi nạnh kẹ với anh chị em của mình, ta khó chịu khi nấu cháo cho 

mẹ, ta sợ bẩn tay, sợ bẩn quần áo khi phụ việc cha mẹ…? 

Bạn có khi nào suy nghĩ rằng, để cho ta có đôi tay đẹp đẽ 

và mượt mà, cha mẹ ta đổi bằng sự chai sạn của đôi tay họ; để có 

cái áo đẹp cho ta, nhiều bậc cha mẹ đã vá đi vá lại cái áo của 

mình bao nhiêu lần… Nói chung rất nhiều thứ cha mẹ phải hi 

sinh và đánh đổi để tôi cũng như bạn có được cuộc sống như hôm 

nay. 

Khi nhìn vào các bạn, tôi mong rằng những người ngoài sẽ 

chúc phúc cho cha mẹ - Đấng sinh thành đã sinh ra những người 

con hiếu nghĩa, những con người biết lẽ trước sau, biết những giá 

trị cội nguồn, biết trân quý những bữa cơm gia đình, biết đón 

nhận những bất toàn của cha mẹ mình, biết chứng tỏ giá trị bản 

thân đích thực của một người có đức tin. 

Rồi dịp giãn cách xã hội cũng sẽ qua đi, tôi và bạn cũng sẽ 

trở lại với nhịp sống bình thường, đi học hay đi làm, rồi cũng sẽ 

xa cha mẹ và gia đình. Khi đó, nhìn lại khoảng thời gian chúng 

ta ở nhà, chúng ta thấy ấm lòng vì được sống bên mẹ cha nhiều 

thời gian hơn, hay ta cảm thấy như một gánh nặng thật sự với 

người thích tự do tung cánh ngoài kia? 
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Chính dịp tránh dịch ở nhà, tôi với bạn có thời gian và nhìn 

lại cách cư xử của mình với gia đình, với người thân và đặc biệt 

là với cha mẹ mình. 

 Nhìn lại để chúng ta sống tốt hơn tương quan này, hiểu 

được tấm lòng cha mẹ hơn, hiểu những sự hí sinh cao cả, rồi tự 

hỏi rằng: Nếu một ngày cha mẹ ta ra đi, ta có ngồi đó khóc thét 

lên vì hối hận, vì những vết thương lòng do ta gây ra cho cha mẹ 

mình hay chúng ta thấy bình an vì đã sống trọn “hiếu nghĩa” với 

các ngài? 

  

Hoàn Phạm - Hội Thừa Sai Việt Nam (TGPSG) 

 

 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/mua-covid-voi-gia-dinh-64207
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1. Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI 

là gì? 

Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI 

là Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ 

vụ. Vào tháng 4 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi 

xướng một cuộc hành trình hiệp hành của toàn thể Dân Chúa, sau 

đó được khởi sự vào tháng 10 năm 2021 tại mỗi Hội Thánh địa 

phương và cao điểm là tháng 10 năm 2023 trong Đại hội toàn thể 

của Thượng Hội Đồng Giám mục. 

2. Hiệp hành là gì? 

“Hiệp hành” là “cùng đi với nhau”. “Hội Thánh hiệp hành” 

là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh 

Thần và Lời Chúa, hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng 

của Hội Thánh. Con đường đồng hành này là cách hiệu quả nhất 

để biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh với tư cách là 

Dân Chúa lữ hành và truyền giáo. 

3. Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI có điều gì 

khác với những lần trước? 

Từ trước đến nay Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục 

thường diễn ra như cuộc hội họp các Giám mục cùng với Đức 
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Giáo hoàng và dưới quyền Đức Giáo hoàng, nhưng lần này đây 

không chỉ đơn thuần là một đại hội của các Giám mục mà còn là 

hành trình dành cho tất cả các tín hữu, trong đó mỗi Hội Thánh 

địa phương đảm trách phần vụ không thể thiếu của mình. 

Trong khi các Thượng Hội Đồng gần đây đã bàn đến các 

chủ đề như Tân phúc âm hóa, Gia đình, Giới trẻ, và Amazon, thì 

Thượng Hội Đồng hiện nay lại tập trung vào chủ đề đặc biệt 

là tính hiệp hành. Chủ đề này đặt ra cho chúng ta những câu hỏi 

cốt lõi: Tinh thần hiệp hành đang diễn ra như thế nào ở các cấp 

độ khác nhau (từ địa phương đến hoàn vũ) để Hội Thánh có thể 

loan báo Tin Mừng cách hiệu quả? Chúa Thánh Thần đang mời 

gọi chúng ta thực hiện những bước đi nào để Hội Thánh phát 

triển như một Hội Thánh hiệp hành? 

4. Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI diễn tiến thế 

nào? 

Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI được tiến hành 

qua ba giai đoạn. 

a) Giai đoạn cấp giáo phận (từ tháng 10/2021 – tháng 

8/2022) 

Trong giai đoạn này, dân Chúa được khuyến khích quy tụ 

lại, cùng nhau trả lời cho những gợi ý từ các câu hỏi, lắng nghe 

nhau và đưa ra những phản hồi, ý kiến, phản ứng và đề nghị của 

cá nhân và tập thể. Tuy nhiên, nếu vì hoàn cảnh (chẳng hạn như 

những hạn chế do đại dịch) khiến việc tương tác trực tiếp trở nên 

khó khăn, thì có thể vận dụng những hình thức khác. 

Giai đoạn cấp giáo phận này là cơ hội để các giáo xứ và 

giáo phận gặp gỡ, cảm nghiệm và cùng nhau thực hiện những 

bước đường hiệp hành, nhờ thế khám phá hoặc phát triển các 

phương cách và con đường hiệp hành phù hợp nhất với bối cảnh 

địa phương, và cuối cùng điều này sẽ trở thành phong cách mới 
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của các Hội Thánh địa phương trên con đường hiệp hành. Do đó, 

Thượng Hội đồng này không chỉ mong đợi những phản hồi góp 

phần hỗ trợ Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục được tổ chức 

tại Roma vào tháng 10 năm 2023, mà còn mong muốn thúc đẩy 

các Hội Thánh địa phương sống tinh thần hiệp hành và cảm 

nghiệm điều đó trong suốt tiến trình này và cả tương lai phía 

trước. 

Kết thúc giai đoạn này, các Giáo phận sẽ làm bản tổng kết 

và gửi về cho Hội Đồng Giám Mục. Các Hội đồng giám mục sẽ 

làm bản tổng kết chung và gửi về cho Văn phòng Tổng thư ký 

Thượng Hội Đồng Giám Mục. Sau đó, những tổng hợp này sẽ là 

cơ sở cho ấn bản đầu tiên của Tài liệu Làm việc do Văn phòng 

Tổng Thư ký của Thượng hội đồng Giám mục xuất bản. 

b) Giai đoạn tại Châu lục 

Tài liệu Làm Việc đầu tiên này sẽ là Tài liệu làm việc cho 

bảy cuộc họp lục địa: Châu Phi (SECAM); Châu Đại Dương 

(FCBCO); Châu Á (FABC); Trung Đông (CPCO); Châu Mỹ 

Latinh (CELAM); Châu Âu (CCEE) và Bắc Mỹ (USCCB và 

CCCB). Bảy cuộc họp quốc tế này sẽ lần lượt đưa ra bảy Văn 

kiện cuối cùng làm cơ sở cho ấn bản Tài liệu Làm việc thứ hai và 

ấn bản này sẽ được sử dụng tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám 

mục vào tháng 10 năm 2023. 

c) Đại hội Thượng hội đồng Giám mục (tháng 10/2023) 

Các giám mục và quan sát viên sẽ họp với Đức Thánh Cha 

Phanxicô trong Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục ở Rôma vào 

tháng 10 năm 2023 để phát biểu và lắng nghe nhau dựa trên Tiến 

trình Thượng Hội Đồng cấp địa phương. Mục đích là để phân 

định ở mức độ hoàn vũ tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đã 

và đang nói trong toàn thể Hội Thánh. 
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5. Cùng với từ “hiệp hành”, Thượng Hội Đồng Giám 

Mục nói tới Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ. Điều này có ý nghĩa 

gì? 

Chủ đề của Thượng hội đồng là “Hướng tới một Hội Thánh 

hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.” Đây là ba chiều kích 

của Hội Thánh, có mối quan hệ mật thiết với nhau, và là những 

trụ cột quan trọng của một Hội Thánh hiệp hành. Mỗi chiều kích 

làm phong phú và định hướng cho hai chiều kích kia. Giữa ba 

chiều kích này tồn tại một mối tương quan năng động, cần phải 

được hiểu rõ mối tương quan này cùng với cả ba chiều kích của 

nó. 

- Hiệp thông: Cội nguồn sâu xa nhất của sự hiệp thông mà 

chúng ta cùng chia sẻ phát xuất từ tình yêu và sự hiệp nhất của 

Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Kitô là Đấng hòa giải chúng 

ta với Chúa Cha và liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Thánh 

Thần. Tất cả chúng ta đều có vai trò của mình trong việc phân 

định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài. 

- Tham gia: Mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi 

lắng nghe nhau cách chân thành và tôn trọng. Việc lắng nghe này 

tạo ra không gian để chúng ta cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh 

Thần, và dẫn lối cho những khát vọng mà chúng ta có đối với 

Hội Thánh. Trong Hội Thánh hiệp hành, toàn thể cộng đồng được 

kêu gọi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, 

phân định và góp ý về việc đưa ra các quyết định mục vụ phù 

hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa. 

- Sứ mạng: Hội Thánh hiện hữu để thi hành sứ mạng truyền 

giáo. Chúng ta không bao giờ được tập trung vào chính mình. Sứ 

mạng của chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở giữa 

toàn thể gia đình nhân loại. Tiến trình Hiệp hành này mang chiều 

kích truyền giáo, giúp Hội Thánh làm chứng tốt hơn cho Tin 

Mừng, đặc biệt với những người sống ở vùng ngoại vi trong lãnh 
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vực tâm linh, xã hội, kinh tế, chính trị, địa lý và hiện sinh của thế 

giới chúng ta. 

6. Đâu là những thái độ cần có khi tham gia tiến trình 

xây dựng Hội Thánh hiệp hành? 

Những thái độ cần có: 

- Lắng nghe: tinh thần hiệp hành đòi phải dành thời gian 

cho việc lắng nghe. 

- Chia sẻ: khiêm tốn lắng nghe phải đi đôi với việc can đảm 

chia sẻ với người khác. Đối thoại giúp chúng ta trở nên phong 

phú hơn. 

- Hoán cải và thay đổi: từ bỏ những thái độ tự mãn và an 

phận khiến chúng ta đưa ra những quyết định chỉ dựa vào những 

cách thức hoạt động xưa cũ. 

- Phân định: dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn 

đang hoạt động trong thế giới và chúng ta được kêu gọi để lắng 

nghe điều Thánh Thần khơi gợi nơi chúng ta. 

- Bỏ đi tính tự mãn: để có thể học hỏi lẫn nhau, đồng hành 

với nhau và phục vụ lẫn nhau, xây những nhịp cầu bắc qua những 

bức tường đôi khi đe dọa ngăn cách chúng ta, như tuổi tác, giới 

tính, giàu nghèo, năng lực, giáo dục, v.v… 

- Nâng cao niềm hy vọng: chúng ta được kêu gọi trở nên 

ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chứ không phải là người loan 

báo họa diệt vong. 

7. Đâu là những cám dỗ cần cảnh giác? 

Như trên mọi cuộc hành trình, chúng ta cần nhận ra những 

cạm bẫy có thể có, gây cản trở cho tiến trình của chúng ta trong 

suốt thời gian hiệp hành này. Phải tránh những cạm bẫy sau đây 

để tiếp thêm sinh khí và tăng hiệu quả cho tiến trình hiệp hành. 
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- Cám dỗ muốn tự mình dẫn dắt mình thay vì để Thiên Chúa 
dẫn dắt. Những nỗ lực khiêm tốn của chúng ta để tổ chức và phối 
hợp là để phụng sự Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn chúng ta trên 
đường. Chúng ta là đất sét trong bàn tay Thợ gốm là Thiên Chúa 
(x. Is 64,8). 

- Cám dỗ tập trung vào mình và những mối quan tâm tức 
thời của chúng ta. Tiến trình hiệp hành là cơ hội để mở ra, để 
thấy từ những góc độ khác, để đi đến những vùng ngoại biên. 
Việc này đòi chúng ta phải suy nghĩ cho những mục tiêu dài hạn: 
Kế hoạch của Thiên Chúa cho Hội Thánh ở đây và hiện nay là 
gì? Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện giấc mơ của Thiên 
Chúa cho Hội Thánh ở tầm mức địa phương? 

- Cám dỗ chỉ nhìn thấy những khó khăn, thử thách. Thay vì 
chỉ chú tâm vào những gì không hay, chúng ta hãy tập nhận ra 
đâu là nơi Chúa Thánh Thần đang tác sinh sự sống và cách thức 
chúng ta có thể để cho Thiên Chúa hoạt động nhiều hơn. 

- Cám dỗ chỉ chú trọng đến cấu trúc. Tiến trình hiệp hành 
có thể mời gọi phải đổi mới cấu trúc của Giáo hội ở mọi cấp độ, 
tuy nhiên việc đổi mới cấu trúc sẽ chỉ xảy ra thông qua quá trình 
hoán cải và đổi mới của mọi chi thể trong Thân thể Đức Kitô. 

- Cám dỗ không nhìn quá những ranh giới hữu hình của Hội 
Thánh. Khi sống theo Tin Mừng, các tín hữu hành động như men 
trong thế giới, vì thế phải nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn để 
hoàn thành sứ mạng của mình trong thế giới này. 

- Cám dỗ lơ là các mục tiêu của tiến trình hiệp hành, là phân 
định cách thức Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau tiến bước 
theo cách thức đồng trách nhiệm, biết mở ra đón chào những hoa 
trái của Thiên Chúa được dần dần tỏ hiện. 

- Cám dỗ xung đột và chia rẽ. Những mầm mống chia rẽ sẽ 
chẳng mang lại hoa trái gì. Thật vô ích khi cố gắng áp đặt ý riêng 
của mình lên mọi người. 
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- Cám dỗ coi Thượng hội đồng như một kiểu nghị trường. 

Hiệp hành không phải là “cuộc tranh luận chính trị”, trong đó để 

dành quyền quyết định, bên này phải triệt hạ bên kia. Việc gây 

đối kháng hay cổ vũ những xung đột gây chia rẽ, đe dọa sự hiệp 

nhất và hiệp thông trong Hội thánh là những điều trái ngược với 

tinh thần hiệp hành. 

- Cám dỗ chỉ lắng nghe những thành phần hoạt động trong 

Hội Thánh. Việc này có thể làm cho việc sắp xếp tổ chức được 

dễ dàng hơn, nhưng rốt cuộc lại lơ là một phần đáng kể Dân 

Chúa. 

8. Thực hiện giai đoạn Giáo phận thế nào? 

Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục xuất 

bản Tài liệu chuẩn bị và Cẩm nang (Vademecum), tuy nhiên 

Văn phòng xác định đây không phải là những quy định mà chỉ là 

những hướng dẫn gợi ý, mỗi Hội Thánh địa phương tùy theo tình 

hình thực tế để áp dụng. Theo đó có thể quan tâm những nét 

chính. 

- Mục đích của giai đoạn giáo phận, là nhằm cống hiến cho 

nhiều người, càng nhiều càng tốt, một kinh nghiệm hiệp hành 

thực sự trong việc lắng nghe nhau và cùng tiến về phía trước theo 

sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

- Tham gia: để được như thế, cần phải nỗ lực vận động để 

có nhiều người tham gia, và tham gia cách tích cực. Do đó, giai 

đoạn giáo phận nên bắt đầu bằng việc tìm ra những cách vận động 

hiệu quả để đạt được sự tham gia rộng rãi nhất có thể. 

- Lắng nghe: trọng tâm của kinh nghiệm hiệp hành là lắng 

nghe Chúa qua việc lắng nghe nhau, nhờ được Lời Chúa soi dẫn. 

Chúng ta lắng nghe nhau để nghe rõ hơn tiếng Chúa Thánh Thần 

đang nói trong thế giới hôm nay. Các buổi họp trở thành một trải 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tai-lieu-chuan-bi-thuong-hoi-dong-giam-muc-lan-thu-xvi-42903
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cam-nang-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-tinh-hiep-hanh-42941
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nghiệm cùng đi với nhau, một trải nghiệm thực sự mang tính hiệp 

hành. 

- Phân định: các phản hồi nhận được xuyên suốt quá trình 

lắng nghe nên được thu tập và viết thành một bản “tổng hợp”. 

Mục đích của những tổng hợp này là một hành động phân định 

để lựa chọn và viết ra những gì sẽ đóng góp cho giai đoạn tiếp 

theo của Tiến trình Thượng Hội đồng. Những phản hồi nhận 

được từ các cuộc họp địa phương này sẽ được biên soạn thành 

một bản tổng hợp cấp giáo phận. 

- Đúc kết: bản tổng hợp do mỗi giáo phận soạn thảo khi kết 

thúc tiến trình lắng nghe và phân định sẽ là một đóng góp cụ thể 

cho hành trình của toàn thể Dân Chúa. Nó cũng có thể được dùng 

như một tài liệu hữu ích để xác định các bước tiếp theo trong 

hành trình của Hội Thánh địa phương trên con đường hiệp hành. 

Để tạo điều kiện cho các giai đoạn kế tiếp của Tiến trình Thượng 

Hội đồng, cần phải viết thật súc tích để cô đọng thành quả của 

việc cầu nguyện và suy tư trong tối đa mười trang giấy. 

- Sau đó, bản tổng hợp của mỗi giáo phận sẽ được chuyển 

đến các Hội đồng giám mục. Các Hội đồng giám mục sẽ soạn 

thảo bản tổng hợp của riêng mình với cùng một tinh thần phân 

định như đã nêu trên, dựa trên những tổng hợp đã nhận được từ 

các giáo phận. Sau đó, các Hội đồng giám mục sẽ đệ trình bản 

tổng hợp này lên Văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng 

Giám mục, Văn phòng này sẽ soạn ấn bản đầu tiên của Tài liệu 

Làm việc (Instrumentum Laboris) dựa trên những gì đã được chia 

sẻ và kinh nghiệm tại cấp địa phương. 

9. Các Giám mục có trách nhiệm gì trong tiến trình hiệp 

hành ở cấp Giáo phận? 

Không tồn tại tính hiệp hành nếu không tồn tại quyền mục 

tử của Giám mục đoàn, dưới quyền tối thượng của đấng kế vị 

Thánh Phêrô, cũng như nếu không tồn tại quyền mục tử của mỗi 
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Giám mục Giáo phận nơi Giáo phận được giao phó cho ngài coi 

sóc. Vì vậy, Giám mục đóng vai trò chính yếu trong Tiến trình 

Thượng Hội đồng này, bằng cách lắng nghe dân Chúa và tạo điều 

kiện để toàn thể Dân Chúa góp phần xây dựng một Hội Thánh 

mang tính hiệp hành hơn. Sự tham gia của Giám mục phải thúc 

đẩy cuộc đối thoại cởi mở trong sự đa dạng của Dân Chúa. 

Giai đoạn cấp giáo phận của Tiến trình Thượng hội đồng 

nên được khai mạc và kết thúc bằng một cử hành phụng vụ do 

Giám mục chủ tọa. Ngoài việc tham dự các buổi lắng nghe trên 

toàn giáo phận, Giám mục có thể mời một nhóm nhỏ họp với 

ngài, hoặc xem lại các phản hồi được thu thập từ các cuộc thỉnh 

ý, phân định những gì Chúa Thánh Thần đang nói qua những 

người được ủy thác cho ngài chăm sóc. 

Cuối cùng, Giám mục sẽ triệu tập Hội nghị Tiền-Thượng 

hội đồng Giáo phận để đi đến đỉnh cao kết thúc giai đoạn giáo 

phận. Cuộc tập họp này nên có được đại diện của mọi thành phần 

từ khắp Giáo phận với mục đích cùng nhau cầu nguyện, lắng 

nghe, suy tư và phân định con đường hiệp hành mà Thần Khí 

Chúa đang kêu gọi toàn giáo phận đi theo. Sau đó, Giám mục có 

thể duyệt lại bản tổng hợp của giáo phận trước khi đệ trình lên 

Hội đồng giám mục. 

10. Đâu là lộ trình cụ thể cho giai đoạn giáo phận? 

Lộ trình cụ thể gồm những bước sau: 

- Giám mục Giáo phận chỉ định người điều hành chung 

(linh hoạt viên) tiến trình tham gia của Giáo phận. 

- Người điều hành cần có sự cộng tác của một Nhóm hiệp 

hành của Giáo phận, có thể bao gồm các đại diện từ các giáo xứ, 

phong trào giáo dân và dòng tu. 

- Lập kế hoạch cho tiến trình tham gia: có thể là các cuộc 

họp cấp giáo xứ, cuộc họp liên giáo xứ, các nhóm liên quan đến 
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học đường, các hiệp hội địa phương, tạo cơ hội cho các nhóm 

khác nhau lắng nghe nhau. 

- Chuẩn bị nhóm điều phối viên cho các cuộc họp trên. 

- Hội thảo định hướng cho nhóm hiệp hành giáo phận và 

các điều phối viên địa phương: cung cấp những định hướng và 

trang bị những kỹ năng cơ bản cho các tiến trình hiệp hành. 

- Truyền thông cho mọi người nhằm gây ý thức và khuyến 

khích sự tham gia. 

- Thực hiện, giám sát và hướng dẫn tiến trình thỉnh ý hiệp 

hành. Nên ấn định cụ thể ngày gửi các ý kiến phản hồi, có thể 

tuân theo các hướng dẫn cho việc chuẩn bị bản tổng hợp của giáo 

phận như được mô tả bên dưới. 

 - Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng Giáo Phận: Các giáo 

phận được khuyến nghị nên tổ chức Hội nghị Tiền-Thượng hội 

đồng cấp Giáo phận bao gồm cả cử hành phụng vụ. Đây là đỉnh 

cao của tiến trình thỉnh ý trong giáo phận. Các thành viên tham 

dự cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định con 

đường hiệp hành theo hướng mà Thần Khí Chúa đang kêu gọi 

toàn Giáo phận thực hiện. 

- Chuẩn bị và đệ trình bản tổng hợp của Giáo phận dựa trên 

tất cả các phản hồi đã được đón nhận từ khắp Giáo phận cũng 

như dựa trên diễn tiến của Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng. Bản 

tổng hợp này phải được đệ trình lên Hội đồng giám mục vào ngày 

đã ấn định. Sau khi hoàn thành, bản tổng hợp nên được phổ biến 

trên toàn giáo phận. Tiến trình Hiệp hành này không phải là kết 

thúc nhưng là một khởi đầu mới. ⚫ 

WHĐ (10.11.2021)

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tim-hieu-thuong-hoi-dong-giam-muc-giai-doan-giao-phan-10-2021-08-2022--44034


GIÁO XỨ CỒN PHƯỚC 

 

1. ĐỊA CHỈ: Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang. Chánh xứ: Linh mục Micae Trần Trường Hòa. 

2. BỔN MẠNG: Thánh Gioan tông đồ. Ngày kính: 27/12. 

3. ĐỊA GIỚI: Gồm toàn bộ khu vực Cồn. 

4. SỐ GIÁO DÂN: 1906. Số dân trong khu vực giáo xứ: khoảng 

7000. 

5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN: 

 * Theo người xưa kể, cồn nổi này đã có trước năm 1860, sau đó 

ông Lê Văn Phước và bà Nguyễn Thị Rơi là gia đình công giáo 

đầu tiên từ Ba Răng, Đốc Vàng thuộc tỉnh Đồng Tháp đến lập 

nghiệp. Dần dần làm ăn sinh sống được, nên bà con ở các nơi lần 

lượt kéo đến sinh sống. Trong số này có gia đình ông Trương 

Văn Đặng và bà Lê Thị Thanh là thân sinh Cha Trương Bửu 

Diệp. 
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* Nhà thờ được xây dựng lần 1 bằng cột dừa lợp tranh vào năm 

1872; lần 2 bằng gạch lợp ngói vào năm 1992 do Cha Giuse Bùi 

Công Trường: kích thước ngang 12m, dài 25m, cao 15m, nền cao 

0m 60. 

* Năm 2008 khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành 

năm 2011. 

6. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH: 

Trước năm 1958, Cồn Phước là họ lẻ của giáo xứ Cù Lao Giêng, 

Rạch Sâu, Mỹ Luông. Từ năm 1958, Cồn Phước được nâng lên 

giáo xứ với các Cha sở phục vụ: 

- Antôn Mai Xuân Khoa     : 1958 đến 1972. 

- Micae Lê Tấn Công         : 1972 đến 1974. 

- Phaolô Nguyễn Ngọc Đỗ: 1974 đến 1997. 

- Gioan Hồ Ngọc Trứ         :  1997 đến 2004. 

- Giuse Nguyễn Hùng Sơn:  2004 đến 2018. 

- Micae Trần Trường Hòa  :  2018 đến nay. 

7. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, VÀ NHỮNG SINH HOẠT: 

- Giáo dân ở đây trên 80% nghèo, không có ruộng đất, sống nghề 

đương đác rổ rế bằng tre trúc; 17% trung bình đủ ăn, đủ mặc; 3% 

khá, đời sống ổn định. 

- Rất hiếu học, nhưng lại gặp khó khăn về kinh tế gia đình, nên 

rất vất vả để lo cho con cái học hành. 

- Rất nhiều người tha phương cầu thực, nhất là ở Tp. HCM. ⚫ 



 

MỞ CỬA ĐI NGỦ 

Vợ muốn chồng về nhà sớm, nên đã ra quy định: Nếu sau 11h mà chưa 

về nhà là khóa cửa. Tuần đầu tiên đã có hiệu quả, tuần thứ 2 ông chồng 

lại về muộn, người vợ đã theo quy định mà khóa trái cửa… 

Cuối cùng người chồng đã ngủ luôn ở công ty mà không về nhà nữa. 

Người vợ rất chán nản không biết phải làm sao, nhưng sau khi có cao 

nhân chỉ bảo, bà đã đưa ra một quy định mới: 

Nếu như 11 giờ đêm mà chưa về bà sẽ mở cửa đi ngủ. Ông chồng nghe 

thấy rất kinh hãi, từ đó trở đi ông chồng luôn về rất đúng giờ. 

Ngẫm: Qua đó chúng ta có thể thấy những quy định khắt khe không 

thể ép buộc được lòng người, mà nó phải xuất phát từ lợi ích của người 

phải thực hiện thì mới có tác dụng. ⚫ 

NỒI CHÁO 

Người chồng về nhà sau một ngày làm việc vất vả, mở cửa nhìn thấy 

vợ đang đánh con. Chồng liền nhẫn nhịn đi vào bếp tìm đồ ăn, thấy 

nồi cháo trên bàn anh bèn múc một bát để ăn. Ăn xong anh nói, giáo 

dục con phải dùng đạo lý chứ không được dùng bạo lực.  

Người vợ nói:“Em vừa vất vả nấu nồi cháo ngon thế này, thế mà nó 

lại đi đổ nước tiểu vào, anh xem như thế thì ai mà nhẫn chịu được?  

Người chồng nghe thấy liền tức đỏ mặt, anh lập tức đứng dậy và tiến 

đến cậu con trai… 

Ngẫm: Nếu như đứng ở ngoài cuộc, thì ai cũng có thể giữ được tâm 

thái hòa ái. Nhưng người trong cuộc thì rất khó giữ được bình tĩnh. 

Do đó không nên vội vàng đánh giá ai đó, bởi vì bạn không nằm trong 

hoàn cảnh của họ. ⚫ 


