
 



Anh chị em thân quý! 

ộng đồng nhân loại đã đối diện với dịch bệnh Covid-19 
gần hai (02) năm nay, và còn đang diễn biến khó lường, 

trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo thống kê chính 
thức, đến cuối tháng Chín, thế giới đã ghi nhận trên 300 
triệu trường hợp lây nhiễm, trong đó có trên 4,7 triệu 
trường hợp đã tử vong. Việt Nam đã ghi nhận  trên 695 ngàn 
trường hợp nhiễm bệnh, và trên 17,3 ngàn trường hợp đã tử 
vong. Riêng trên phần đất của giáo phận Long Xuyên, bao 
gồm tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, và thành phố Cần Thơ, 
chính thức được ghi nhận có 13.220 trường hợp lây nhiễm 
và 170 trường hợp đã tử vong.  

Do dịch bệnh, cùng với các biện pháp phòng chống và 
chữa trị, nên mọi sinh hoạt của con người đã hoàn toàn thay 
đổi, và đang để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên mọi lãnh 
vực của cuộc sống con người. Đó là ảnh hưởng tiêu cực đến 
sức khỏe thể lý cũng như tâm lý; ảnh hưởng về kinh tế và xã 
hội; ảnh hưởng về tinh thần, về niềm tin, về các mối tương 
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quan của cá nhân, của gia đình, và của cộng đồng. Cuộc sống 
ngày nay đầy lo lắng, hoang mang, mất niềm tin, thất vọng, 
thậm chí tuyệt vọng… Những ảnh hưởng này chắc chắn sẽ 
còn kéo dài ở tương lai. Đây là một cuộc khủng hoảng lớn. 

Trong tình trạng này, cùng với Giáo hội toàn cầu, giáo 
phận Long Xuyên bước vào tháng Mười, tháng Mân Côi tôn 
kính Mẹ Maria. Chúng ta khích lệ nhau nhớ đến lời nhắn nhủ 
của Đức Mẹ Fatima “hãy siêng năng lần hạt Mân Côi” để cầu 
xin cho thế giới được bình an.  

Với sự canh tân của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II, kinh Mân Côi là bản tóm tắt Tin Mừng của Chúa 
Kitô với các mầu nhiệm 5 sự Vui của thời thơ ấu, 5 sự Sáng 
của giai đoạn rao giảng Tin Mừng, 5 sự Thương của cuộc 
khổ nạn, và 5 sự Mừng của sự phục sinh. Như vậy, khi lần 
chuỗi Mân Côi, chúng ta có cơ hội cùng Mẹ Maria chiêm 
ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô.  

Thực vậy, khi lần chuỗi năm sự Vui, chúng ta cùng Mẹ 
Maria chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô hiện 
diện hiền lành trong lịch sử nhân loại, để chúng ta cũng cảm 
nghiệm được sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc đời 
mình. Khi lần chuỗi năm sự Sáng, chúng ta cùng Mẹ Maria 
chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô phục vụ con người trong 
3 năm rao giảng Tin Mừng, để chúng ta cũng cảm nghiệm 
được rằng Chúa luôn sẵn sàng bày tỏ tình yêu của Ngài cho 
chúng ta. Khi lần chuỗi năm sự Thương, chúng ta cùng Mẹ 
Maria chiêm ngắm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô, để 
cũng cảm nghiệm được rằng những đau khổ trong cuộc đời 
chúng ta là cơ hội để chúng ta bước theo Chúa Kitô trên con 
đường Thánh giá, để cùng Mẹ Maria đứng dưới chân Thánh 
Giá. Khi lần chuỗi năm sự Mừng, chúng ta cùng Mẹ Maria 
chiêm ngắm Chúa Kitô chiến thắng ma quỷ và sự chết, để 



chúng ta sống trong niềm hy vọng, sau khi thi hành sứ vụ 
với Chúa Thánh Thần và với Hội Thánh, chúng ta cũng được 
phục sinh với Chúa, như Mẹ Maria được vinh thăng lên trời 
cả hồn lẫn xác. 

Như vậy, khi lần chuỗi, chúng ta đang thực hành lời dạy 
của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trong Tông huấn Marialis 
Cultus: “Không có sự chiêm ngưỡng, kinh Mân Côi chỉ là một 
cái xác không hồn, và việc lần chuỗi có nguy cơ trở nên một 
việc nhai đi nhai lại một số công thức có tính cách máy móc. 
Tự bản chất, việc đọc kinh Mân Côi đòi hỏi một nhịp độ thanh 
thản và kéo dài, để giúp mỗi người chiêm ngưỡng các mầu 
nhiệm trong cuộc đời của Chúa, như được nhìn thấy bằng đôi 
mắt của Mẹ, là người đã sống hết sức gần gũi với Chúa” (số 
47). 

Quả thật, khi lần chuỗi Mân Côi với sự chiêm ngưỡng và 
cảm nghiệm, chúng ta đang noi gương Mẹ Maria “ghi nhớ 
những sự kiện đó và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19, 51). 
Lúc đó, việc lần chuỗi Mân Côi trở thành giờ suy niệm, để 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn ta noi gương Mẹ Maria, nhận 
ra ý Chúa và nói lời xin vâng. Việc lần chuỗi Mân Côi trở 
thành giờ học, ta học với Mẹ Maria và để Chúa Thánh Thần 
dạy ta về Chúa Giêsu, để ta yêu mến và giới thiệu Chúa cho 
tha nhân. Việc lần chuỗi Mân Côi trở thành lời cầu nguyện, 
chúng ta cùng Mẹ Maria đối thoại với Chúa, và ta để Chúa 
Thánh Thần thánh hóa ta trở nên đồng hình đồng dạng với 
Đức Kitô, con của Mẹ. Nhất là việc lần chuỗi chung với nhau 
trở thành sự hiệp thông Hội Thánh, làm thành đoàn lữ hành 
đức tin trong cuộc hành trình dương thế, có Đức Mẹ và Chúa 
Giêsu đang chờ đợi ta ở cuối cuộc hành trình. 



Với những suy tư trên, giáo phận Long Xuyên bước vào 
tháng Mười với việc lần chuỗi Mân Côi xin ơn bình an trong 
đại dịch Covid.  

Một cách cụ thể: 

Trước hết, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận, 
hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, được mời gọi “siêng năng lần 
chuỗi Mân Côi”. Để cổ vũ siêng năng lần chuỗi Mân Côi, Tòa 
Giám Mục sẽ tổ chức trong tháng Mười như sau: 

Một là: trước các Thánh Lễ trực tuyến hàng ngày cũng 
như ngày Chúa Nhật, cộng đoàn sẽ chuẩn bị tâm hồn tham 
dự Thánh Lễ bằng việc lần chuỗi một chục Kinh Mân Côi.  

Hai là: trong giờ kinh gia đình trực tuyến, sẽ chầu Thánh 
Thể với việc suy niệm kinh Mân Côi và kết thúc bằng phép 
lành Thánh Thể.  

Ba là: Ngày 13/10 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, sẽ 
có lần chuỗi Mân Côi và Thánh Lễ trực tuyến lúc 12 giờ trưa. 
Ước mong các giáo xứ, giáo họ giật chuông nhà thờ theo 
chương trình trên để báo tin và mời gọi mọi người hiệp 
thông trong các giờ phượng tự trực tuyến của Giáo Phận. 
Ngoài ra, Tòa Giám Mục sẽ sớm gửi đến các gia đình tập kinh 
Mân Côi của Giáo Phận do Nhóm Nghiên huấn biên soạn để 
sử dụng hằng ngày trong giờ kinh gia đình. 

Riêng thứ Sáu và thứ Bảy vì không có trực tuyến giờ 
Kinh gia đình, nên ước mong quý Cha, tùy theo quy định 
giãn cách phòng chống dịch bệnh tại địa phương, có thể tổ 
chức cách nào đó cho giáo xứ, giáo họ của mình hiệp thông 
thiêng liêng cùng lần chuỗi Mân Côi.  

Ngoài ra, các gia đình được khích lệ tổ chức “chuỗi Mân 
Côi sống”, nhất là khi các thành viên trong gia đình sống xa 



nhau. Chuỗi Mân Côi sống trở thành mối dây liên kết thiêng 
liêng. Bên cạnh đó, theo truyền thống gia đình, ông bà và cha 
mẹ, đặc biệt là các vị trọng tuổi và đau bệnh, trở thành 
những người tự đảm nhận lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện 
cho gia đình, luôn nhắc nhở và làm gương cho con cháu lần 
chuỗi Mân Côi hàng ngày.  

Tương tự, cũng thật ý nghĩa và thích hợp khi các mục tử 
trong giáo phận, giáo hạt, giáo xứ, giáo họ, tự nhận trách 
nhiệm lần chuỗi Mân Côi hằng ngày với giáo dân, thay cho 
giáo dân, cầu cho giáo dân, nhất là cầu cho những giáo dân 
đang gặp khó khăn thử thách.  

Anh chị em thân mến, 

Cũng nên nhớ là năm nay là năm đặc biệt kính thánh 
Giuse. Trong lần hiện ra của Mẹ Maria tại Fatima vào ngày 
13/10/1917, có sự hiện diện của Chúa Giêsu và Thánh 
Giuse. Các ngài ban phép lành cho cộng đoàn. Chúng ta hãy 
phó thác nhân loại, Giáo Phận và gia đình của chúng ta cho 
Thánh Gia. Xin Thánh Gia ban cho chúng ta sự bình an của 
Chúa Kitô.  
  Giuse Trần Văn Toản 
 Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên



 

1. 

ơn bao giờ hết, tình hình hiện nay thúc giục tôi hãy 
làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương. Bởi vì 

lịch sử lúc này đang đi vào một quãng đường rất nguy hiểm, 
do những bùng nổ dã man. Khắp nơi đây đó xuất hiện những 
bất công, ghen ghét, hận thù, tàn nhẫn, nghi kỵ, vô cảm. 
Những bùng nổ đó đang cố gắng thu phục nhân tâm bằng 
cách mang vào mình những chiếc áo đạo đức. 

Thiết tưởng tình hình như thế rất đáng báo động. Báo 
động, để nhận thức hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp, nếu 
chúng ta không cộng tác với Chúa cứu nguy con người. Cộng 
tác thế nào? Thưa là nghe Lời Chúa dấn thân làm chứng cho 
yêu thương. Chỉ yêu thương, như Chúa yêu thương, mới có 
sức cứu độ. 

Tôi xác tín yêu thương chính là dấu chỉ của người môn 
đệ Chúa Giêsu (x. Ga 13,35). Tôi tự hào yêu thương chính là 
dấu ấn của người con Chúa, Đấng có bản tính là tình yêu (x. 
1 Ga 4,8). 

2. 
Làm chứng cho Chúa bằng giáo lý yêu thương thì tương đối 
dễ. Làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương của 
những người khác thì cũng còn dễ. Nhưng làm chứng bằng 
đời sống yêu thương của chính mình thì không dễ chút nào. 
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Thánh Phaolô tự thú: “Sự thiện tôi muốn, thì tôi không 
làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm” (Rm 
7,19). Tôi cũng nói như thế về đời sống đạo đức nói chung 
và về đời sống yêu thương nói riêng của tôi. 

Với ý thức sâu xa về sự yếu đuối của mình, tôi cầu xin 
Chúa hằng ngày: “Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời”. Tôi 
biết trong đời sống yêu thương, nếu tôi không được Chúa đỡ 
nâng, tôi sẽ không tránh được chán nản và thất bại. Nhìn lại 
đời mình, tôi nhận thấy điều tôi cầu xin đã được Chúa nhậm 
lời. Thực sự, Chúa đã đỡ nâng tôi trong đời sống yêu thương 
bằng nhiều cách, đặc biệt là cách sau đây: 

3. 

Chúa dạy tôi hãy biết đợi Chúa ở những việc bé nhỏ của 
chính đời thường xảy ra hằng ngày. Sáng nào cũng vậy, tôi 
bước vào ngày mới bằng việc cầu nguyện và xin phép lành 
của Chúa. Phép lành của Chúa là một việc âm thầm bé nhỏ, 
nhưng thực là một gặp gỡ thân thương giữa Chúa và tôi. 

Với phép lành đó, Chúa nhắc nhở tôi hãy biết gắn bó với 
Chúa là nguồn tình yêu. Yêu thương mà Chúa muốn không là 
một công bố, mà là một sự sống của tình Chúa nhập thể và 
nhập thế qua chính con người của tôi. Chúa là nguồn tình 
yêu, mà tôi phải làm chứng. 

Được gắn bó với tình yêu Chúa, tôi hay nghe thấy tiếng 
Chúa dạy: Hãy tế nhị trong đời sống chung với những người 
gần xa. 

Chúa nhập thể rất tế nhị. Sự tế nhị của Chúa nhập thể 
được thể hiện không phải theo một bản luật có sẵn, nhưng 
theo Chúa Thánh Thần soi dẫn trong từng hoàn cảnh cụ thể. 



Cùng với sự tế nhị, Chúa luôn nhắc bảo làm chứng cho 
tình yêu đòi phải có can đảm về mặt tha thứ. Tha thứ mà 
thôi cũng chưa đủ. Yêu thương mà Chúa muốn tôi làm chứng 
sẽ phải có sáng kiến tạo nên những điều kiện thuận lợi để 
người ta dễ trung thành với nhau và với Chúa. 

4. 

Tôi nghe Chúa nhắc bảo tôi những điều trên đây ở 
những việc bé nhỏ xảy ra thường ngày. Như khi thăm hỏi, 
trao đổi, ăn uống, bàn luận, vui chơi, học hành, lao động, 
phục vụ. Tôi có cảm tưởng là Chúa đợi tôi ở những việc bé 
nhỏ đó. Khi tôi cố gắng thực hiện những điều Chúa dạy ở 
những việc bé nhỏ đó, tôi liền nhận ra là chính Chúa nâng đỡ 
tôi sống yêu thương trong những việc đời thường. 

Đừng đợi những việc lớn mới làm chứng cho tình yêu 
Chúa. Mà hãy làm chứng ngay trong những việc nhỏ nhất 
của đời thường. 

Một điều tôi dần dần nhận ra đó là sự yếu đuối của 
tôi. Cả trong những việc bé nhỏ, nhiều khi tôi vẫn không yêu 
thương được như Chúa yêu thương. Khi thấy mình nghèo 
hèn như vậy, tôi cảm thấy tôi phải bám vào Chúa. Chính lúc 
đó, tôi thực sự nhận thức được là chính Chúa nâng đỡ tôi 
trong đời sống yêu thương qua những cụ thể hằng ngày đối 
với những người xung quanh. 

5. 

Trong đời sống yêu thương hằng ngày, tôi luôn được 
Chúa nhắc nhở là tôi phải biết nhạy bén nhận ra những ân 
nhân gần xa và phải biết ơn họ. Họ là những người thực sự 
thương yêu tôi như người Samaria tốt lành, mà Chúa kể 
trong Phúc Âm. Họ làm cho tôi như người Samaria đã làm 
cho một kẻ bị thương nằm bên lề đường, nghĩa là họ không 



ngại lại gần, lấy dầu và rượu đổ lên vết thương của tôi, băng 
bó lại, đưa tôi vào quán trọ mà săn sóc, trả tiền cho chủ quán 
và tiếp tục lo chữa lành cho tôi (x. Lc 10,29-37). 

Họ là những người thực sự yêu thương tôi, như ông 
Simon gốc Kyrinê. Họ đã làm cho tôi như người bên lương 
đó đã làm cho Chúa Giêsu trên đường lên núi Gôlgôtha. Việc 
họ làm là vác thánh giá đỡ cho tôi (x. Mc 15,21). 

Họ là những người thực sự yêu thương tôi, như những 
cộng đoàn tín hữu thời Hội Thánh sơ khai, đã chia sẻ cho 
nhau tất cả (x. Cv 2,46). 

Họ là những người thực sự yêu thương tôi, như một 
nhóm nhỏ đứng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu (x. Ga 
19,25). Họ làm cho tôi một việc, mà bao người khác không 
dám làm. Đó là họ dám đứng gần, tỏ thái độ xót thương với 
một người bị loại trừ. Họ nâng đỡ ủi an tôi, mặc dù tôi là kẻ 
tội lỗi, xứng đáng bị đóng đinh vào thập giá. 

6. 

Thực sự đời thường không có gì lớn lao xảy ra. Nhưng 
đời thường có nhiều trường hợp xảy ra xem ra nhỏ, mà gây 
rất nhiều đau đớn, cả về khách quan lẫn về chủ quan. Chính 
trong những hoàn cảnh ấy, đã xuất hiện những người ân 
nhân không hẹn trước, mà tôi chẳng bao giờ sẽ quên ghi ơn 
và cảm ơn. 

Chính họ đã được Chúa gởi đến tôi, để dạy tôi điều này: 
Những gì tôi đã nhận lãnh một cách nhưng không, thì tôi 
cũng phải cho đi một cách nhưng không. Nghĩa là tôi hãy 
biết cảm thương những người khác một cách vị tha, như họ 
đã cảm thương tôi một cách vị tha. Cảm thương những ai 
trong cảnh khốn cùng, đó là điều tôi đã thấy trong đời tôi. 



Đó cũng là điều Chúa dạy tôi hãy thực hiện. Vô cảm là một 
phản chứng, nhiều khi cũng là tội. 

Nâng đỡ nhau trong cảnh khổ đau, đó là việc rất quan 
trọng trong đời sống yêu thương, ngay trong đời thường. 
Việc đồng cảm xót thương đó sẽ có sức làm chứng cho Chúa, 
hơn bất cứ lý thuyết cao siêu nào về yêu thương. 

7. 

Nhìn sâu hơn chút nữa vào đời mình, tôi thấy Chúa đã 
nâng đỡ tôi về đời sống yêu thương bằng cách kêu gọi nhiều 
người cầu nguyện thay cho tôi, nhất là đền tội thay cho tôi. 
Cầu nguyện thay là một nâng đỡ quý. Đền tội thay càng là 
một nâng đỡ hiếm. Những nâng đỡ quý hiếm đó càng trở 
thành cao cả, khi được thực hiện trong tình yêu thương chân 
thành vị tha kín đáo. Tôi cũng sẽ cầu nguyện thay và đền tội 
thay cho những người khác như vậy.  

Càng đọc lại đời mình, tôi càng nhận ra những chứng từ 
Chúa đã viết trên đời tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên 
tiếp nối ngạc nhiên. Không ngạc nhiên nào giống nhạc nhiên 
nào. Rất khác nhau. Khác nhau làm nên phong phú. Nhưng 
tất cả đều có một nội dung chung, đó là Chúa tình yêu đã 
nâng đỡ tôi trong đời sống yêu thương. 

Chúa nâng đỡ tôi như người mẹ nâng đỡ đứa con bé nhỏ 
yếu bệnh. Nâng người con dậy mà không gây quá đau đớn 
cho con. Đỡ con đứng dậy mà con không cảm thấy choáng 
váng sợ hãi. Trái lại, đứa con cảm thấy tình Chúa là niềm hy 
vọng, để hoàn toàn phó thác. Phó thác cả những khi phải bắt 
đầu lại.  

Tôi cảm tạ Chúa hết lòng, và không ngừng nài van Chúa 
bằng lời của thánh vương Đavít: “Chúa ơi, xin bảo toàn con, 
vì con tìm nương tựa Ngài” (Tv 15,1).  



 

 

áo Dân Trí, số ra gần đây, có đăng một bài viết khá hay, 
khiến tôi suy nghĩ nhiều. 

Bài báo ấy viết: Gần đây, các "dân chơi" thi nhau tung 
lên mạng những tờ hóa đơn đi Bar, ăn uống lên tới hàng 
trăm triệu, để thể hiện "đẳng cấp" của mình. Những tờ hóa 
đơn chịu chơi, chịu chi ấy, khiến cư dân mạng mắt tròn mắt 
dẹt, nửa thán phục, nửa ghen ghét những kẻ lắm tiền khoe 
khoang. 

Số tiền trên những tờ hóa đơn được các dân chơi tung 
ra cứ tăng dần tới mức chóng mặt. Có tờ 200 triệu; có tờ lên 
tới 400 triệu đồng. Với mức sống trung bình của người dân 
hiện nay, thì không ít người nhìn vào những tờ hóa đơn ấy 
và tự nhủ: "Sao có những người giàu thế nhỉ? Trong khi mình 
đi làm gần chục năm nay, mà đồng lương vẫn không đủ để chi 
những nhu cầu cần thiết hằng ngày”. 

Câu chuyện về "Tờ hóa đơn đi bar trăm triệu" ấy sẽ là 
chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, nếu như không xuất 
hiện một tờ hóa đơn khác, do một bạn trẻ đăng tải. 
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Tờ hóa đơn này như một lời nhắc nhở cho những người 
trẻ đang "há miệng, lác mắt" vì điều kiện ăn chơi của những 
kẻ giàu có. Tờ hóa đơn này như muốn mời gọi mọi người 
hãy quay đầu lại, để nhìn thấy giá trị to lớn của cuộc sống 
đang ở ngay bên mình. Đó chính là công ơn sinh thành, 
dưỡng dục của cha mẹ, mà không một ai có thể tính toán 
nổi. 

Nội dung “Tờ hóa đơn” ấy như thế này: Cha mẹ nuôi con 
không kể ngày tháng: miễn phí hoàn toàn. Cha mẹ cho con ăn 
học suốt đời: miễn phí. Cha mẹ thuốc men cho con cả đời: 
miễn phí. Cha mẹ lo lắng cho con cả đời: miễn phí. Cha mẹ 
yêu thương con suốt đời: miễn phí. Cha mẹ sẵn sàng hi sinh 
chịu khổ vì con suốt đời: miễn phí, v.v… 

Hóa đơn của cha mẹ dành cho con luôn luôn là miễn phí. 
Nhưng nếu có tính toán giá trị vật chất một cách chi li, thì 
dẫu ta có tiền triệu hay tiền tỉ cũng không dễ dàng trả đủ 
cho cha mẹ. Người đăng “Tờ hóa đơn” này nhận xét rằng: 
"Đây mới đúng là tờ hóa đơn đắt nhất, ý nghĩa nhất". 

Rất nhiều cư dân mạng khác cũng đã đồng tình với 
người đăng “Tờ hóa đơn” ấy. Thực vậy! "Lòng cha mẹ bao la 
như trời, như biển. Phận làm con khó lòng mà báo hiếu cho 
đủ, cho cân". 

Ngày nay những kẻ giầu có ngông cuồng dám bỏ ra vài 
trăm triệu, để rủ nhau vào các quán Bar ăn chơi phung phí. 
Nhưng mấy ai có được “Tờ hóa đơn” vô giá về tình mẹ, tình 
cha? 

Tôi chia sẻ vài thông tin như thế trong ngày Lễ kính Đức 
Mẹ Mân Côi hôm nay, để mỗi người chúng ta hãy dâng lời 
cảm tạ Mẹ Maria là Mẹ của mình. 

Mẹ luôn lo lắng cho ta, Mẹ luôn bầu cử cho ta, Mẹ yêu 



thương ta cả đời này và đời sau: miễn phí hoàn toàn. Vậy mà 
nhiều khi ta rất hững hờ với Đức Mẹ. Có lẽ vì thế, mà lần nào 
hiện ra, Mẹ cũng mời gọi ta sám hối. Và rất nhiều lần Mẹ đã 
khóc! Mẹ khóc vì ta đấy! 

Hôm nay ta cũng hãy cảm tạ cha mẹ của mình. Nếu 
không có cha mẹ, ta không thể ra đời và làm người như ngày 
hôm nay. Hôm nay nếu các ngài còn sống, thì ta còn có cơ 
hội để báo đáp tình nghĩa mẹ cha. Nhưng nếu các ngài đã 
qua đời rồi, thì ta hãy cầu nguyện cho các Ngài. "Lòng cha 
mẹ bao la như trời, như biển. Phận làm con khó lòng mà báo 
hiếu cho đủ, cho cân". 

Nếu hôm nay ta làm một tờ hóa đơn về tình mẹ, tình cha, 
chắc ta làm không nổi. Làm không nổi, vì ta có kể ra điều gì, 
thì cha mẹ cũng miễn phí hoàn toàn. Mà ta có viết, chắc chữ 
viết của ta cũng nhạt nhòa trong nước mắt, nhất là khi cha 
mẹ không còn nữa. 

Lạy Mẹ Maria! Dâng Thánh lễ hôm nay, con cảm tạ tình 
Mẹ, vì Mẹ luôn yêu thương con, miễn phí hoàn toàn. Xin cho 
con siêng năng lần hạt mân côi, để tỏ lòng yêu mến Mẹ. Dâng 
Thánh lễ này, ta cũng cảm tạ tình mẹ tình cha, vì mẹ cha 
luôn yêu thương ta, miễn phí cho ta hoàn toàn. 

Ước gì ta hãy sống cho xứng đáng với ơn gọi làm con: 
Con của Chúa, con của Đức Mẹ, con của mẹ cha. Xin Mẹ Mân 
Côi bầu cử cho con, nhất là cho cha mẹ của con. Con cảm ơn 
Mẹ.  

 

 

 

 



 

 

in Mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật hai nỗi buồn: 
Một nỗi buồn của Chúa Giêsu, và một nỗi buồn của anh 

nhà giàu. Nhưng biết đâu vẫn còn “nỗi buồn thứ ba”. 

Thứ nhất: Tại sao Chúa Giêsu buồn? Thưa, Chúa 
buồn, vì người mà Chúa yêu mến đã từ chối lời mời gọi của 
Ngài. Chúa buồn, vì người mà Chúa yêu thương lại gắn bó 
với tiền bạc nhiều hơn là gắn bó với Chúa. Anh ta đã chọn 
của cải vật chất hơn là chọn Chúa. 

Thứ hai: Tại sao anh nhà giàu cũng buồn? Thưa, vì có 
sự rạn nứt nơi bản thân anh. Anh đã đi tìm gặp Chúa, đã 
thao thức tìm kiếm “một cuộc sống vĩnh cửu đời đời”, nhưng 
anh đã bị tiền bạc vật chất trói buộc. Anh đã từ chối lời mời 
gọi của Chúa. Vì thế, anh đã âm thầm cúi mặt bước đi với cõi 
lòng đầy phiền muộn, day dứt. 

Thực vậy! Chúa Giêsu đòi anh phải từ bỏ tiền bạc của 
cải. Nhưng đó lại là điều anh đã thu góp và gắn bó biết bao 
năm nay. Đó là điều anh yêu mến nhất, và muốn giữ lại 
nhiều nhất. Tiền bạc là chỗ dựa của đời anh. Anh sẵn sàng 
làm mọi điều Chúa đòi hỏi, trừ việc từ bỏ chỗ dựa này. 

Không biết anh có nhìn thấy “con người thật” của mình 
không? Anh có thấy mình đang bị của cải trói buộc không? 
Anh có thấy mình đang làm nô lệ cho tiền bạc vật chất 
không? 
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Tiếc thay, anh không đủ quyết tâm và nỗ lực, để ra khỏi 
sự trói buộc ấy. Anh cũng không đủ can đảm, để cởi bỏ sự nô 
lệ với tiền bạc vật chất, dù anh vẫn khát khao sự sống vĩnh 
cửu đời đời. 

Thứ ba: Ta có buồn không? Thưa có. Nỗi buồn của 
người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay biết đâu cũng 
là nỗi buồn của ta hôm nay. Thực vậy! Ai trong chúng ta 
cũng từng bị giằng co giữa ước mơ lý tưởng, và sự níu kéo 
ràng buộc của tiền bạc vật chất. 

Kinh nghiệm cho thấy: Của cải vật chất có sức hấp dẫn 
thật mãnh liệt. Có khi nó làm ta điên đảo. Ta làm chủ nó hôm 
nay, nhưng nếu ta không cương quyết và sáng suốt, thì ngày 
mai nó sẽ làm chủ ta. Một khi nó đã trở thành xương, thành 
thịt của ta, thì ta không thể thể nào dứt bỏ nó được. 

Không biết chàng thanh niên giàu có ấy có bị luận phạt 
hay không? Nhưng chắc chắn anh ta khó có được cuộc sống 
hạnh phúc. Vì hạnh phúc chỉ đến với người nào dám sống và 
làm theo lời mời gọi của Chúa mà thôi. 

Vào thời Chúa Giêsu, sự giàu có được coi là một phúc 
lành. Vậy mà Ngài lại coi giàu có là một cản trở nguy hiểm. 
“Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” (Mc 
10,23). Nếu ta biết bỏ tất cả những gì cản trở để đến với 
Chúa, ta sẽ đạt được chính Chúa. 

Các Thánh đã nêu gương cho ta điều này: Được Chúa là 
được tất cả. Có Chúa là có tất cả. Vì Chúa là hạnh phúc viên 
mãn. Được Chúa rồi, ta sẽ không còn khao khát điều gì khác 
nữa. 

Chính vì thế, khi Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa 
Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ 
được gì?” (Mc 10, 28). Chúa đã trả lời: “Ai bỏ mọi sự mà theo 
Ta, sẽ được gấp trăm, và được sự sống vĩnh cửu” (Mc 10, 30). 



Kinh nghiệm cuộc đời cũng cho ta thấy: Lắm tiền nhiều 
của, sẽ làm cho ta có ảo tưởng là mình giỏi, mình thành công, 
mình cao sang, mình quan trọng...  

Thực ra, lắm tiền lắm bạc sẽ làm cho ta trở nên kiêu 
căng, khép kín trước Thiên Chúa, đến độ không cần Thiên 
Chúa. Thậm chí có người còn nhẫn tâm chà đạp lên quyền 
lợi của người khác. Tệ nạn tham nhũng hối lộ và cường 
quyền áp bức ở Việt Nam hôm nay, là một thí dụ về sự nguy 
hiểm của tiền bạc. 

Sống theo Chúa Giêsu, đôi khi ta phải chấp nhận tay 
trắng, chịu bấp bênh, thua thiệt. Nhưng ta đừng quên: Theo 
Chúa cũng là trở nên giàu có. Không phải là sự giàu có do ích 
kỷ giữ lại, nhưng là sự giàu có do mở ra và trao ban. Theo 
Chúa Giêsu, ta sẽ được lại cả những điều đã mất. Và cái được 
quan trọng nhất, đó là được chính Chúa Giêsu (Pl 3,8).  

 

gày xưa, chuyện cưới xin ở Việt Nam thường lệ thuộc 
vào “ông mai bà mối”. Vì thế, “mai mối” được xem như 
một nghề. Nếu kết quả tốt, thì “ông mai bà mối” sẽ 

được hưởng cái đầu heo. 

Thực vậy! Khi nhà trai muốn kiếm vợ cho con. Họ cần 
người mai mối. Họ nhờ vả “ông mai bà mối” kiếm cho họ 
một cô con dâu vừa đẹp vừa ngoan. Nhiều gia đình có con 
gái đến tuổi cập kê mà không kiếm ra chồng, hay gọi nôm na 
là “ế chồng”, thì họ cũng nhờ đến “ông mai bà mối”. 
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Sở trường nổi bật của người làm mai mối, là phải thật 
dẻo mồm dẻo miệng, có nói dở cũng thành hay. Như thế mới 
hy vọng kết mối tơ duyên cho đôi bạn trẻ. 

Điều đặc biệt của các “ông mai bà mối” là họ thường 
đóng vai trò con thoi. Đi đi lại lại giữa hai gia đình. Nhiệm vụ 
của họ là giới thiệu hai gia đình quen biết nhau, đốc thúc hai 
gia đình gặp gỡ nhau, để hai họ đi đến việc thăm viếng nhau, 
làm quen nhau, rồi đề nghị đám hỏi, đám cưới… 

Theo dòng thời gian, với cuộc sống hiện đại hôm nay, 
khi các mối quan hệ ngày càng mở rộng, xem ra các bạn trẻ 
dễ dàng tìm được người bạn đời ưng ý hơn. Nhưng trên 
thực tế, chuyện mai mối vẫn đang diễn ra hàng ngày. Chỉ có 
hình thức mai mối là khác. Hiện tượng mai mối cũng khác. 
Ông mai bà mối cũng khác ngày xưa. Ngày nay “ông mai bà 
mối” có thể là một người bạn, người anh, người chị, người 
em; thậm chí có khi chỉ là chiếc điện thoại, hay máy tính… 
cũng thành mai mối tình duyên. 

Thiên Chúa rất muốn đến với con người. Nhưng Ngài 
cũng rất cần “ông mai bà mối”. Thiên Chúa cần một ai đó, để 
giới thiệu tình yêu của Ngài cho con người. Thiên Chúa cần 
“ông mai bà mối” nói thật hay, sống thật tốt, để giới thiệu 
Chúa cho mọi người. 

Cụ thể, hôm nay, trong phạm vị của cộng đoàn mình, 
Thiên Chúa cũng đang cần ta “làm mai làm mối”, bằng nhiều 
hình thức khác nhau, nhưng chung một mục đích: để giới 
thiệu Chúa cho mọi người chung quanh. 

Ngày xưa, các nhà truyền giáo đã làm nghề “mai mối”, để 
giới thiệu Chúa cho tổ tiên chúng ta. Hôm nay đến lượt mỗi 
người chúng ta. Mình cũng phải có bổn phận làm “ông mai 
bà mối” cho anh em, cho bạn bè của mình. 



Xưa, thánh Gioan Tẩy Giả cũng từng là “ông mai” cho 
Đấng Cứu Thế. Gioan đã giới thiệu Chúa cho hàng ngàn 
người đang đứng bên ông. Gioan tận dụng thời cơ để “làm 
mai” Chúa cho các môn đệ của ông, cho bà con láng giềng, và 
cho cả dân tộc của ông. 

Ta biết rằng: Thiên Chúa là Đấng quyền năng. Ngài có 
thể tự tỏ mình ra cho nhân loại. Ngài không cần sự trợ giúp 
của con người. Ngài không cần ai “làm mai làm mối”. Nhưng 
Chúa không làm như thế. Ngài không tự biểu dương mình. 
Ngài rất cần người “làm mai”, rất cần người giới thiệu. Ngài 
muốn con người là nhịp cầu, để cho Ngài đến với nhân loại. 

Vậy, nếu ta đã cảm nghiệm được tình yêu ngọt ngào của 
Chúa dành cho mình, thì ngay hôm nay, ta hãy “làm mai” 
tình yêu của Chúa cho nhiều người khác hưởng dùng. 

Nếu ta đã cảm nhận được tình yêu quan phòng kỳ diệu 
của Chúa trong cuộc đời mình, thì ngay hôm nay, ta hãy “làm 
mai” tình yêu kì diệu ấy cho mọi người. Đó là cách ta tỏ bày 
lòng biết ơn đối với Chúa, khi ta đã nhận được ơn của Ngài. 
Đó là cách truyền giáo tốt đẹp nhất, hợp với khả năng của ta, 
và ta có thể làm mọi nơi mọi lúc. 

Thế nên, không phải chỉ có ông Gioan mới được Chúa 
mời gọi làm người “mai mối” cho Ngài đến với nhân loại. 
Không phải chỉ có ông Gioan mới có khả năng làm chứng cho 
Thiên Chúa, mà tất cả những ai mang danh Kitô hữu đều có 
khả năng ấy. 

Thực vậy, qua Bí tích Rửa tội, ta được mời gọi làm 
chứng cho Chúa. Làm chứng bằng lời nói và bằng hành động. 
Vậy, ta hãy mạnh dạn nói về Chúa. Hãy chia sẻ niềm vui 
được làm con Chúa cho tha nhân. Đó là cách truyền giáo 
sống động, hợp với căn tính người Kitô hữu.  



 

 

ó thể nói, chưa bao giờ phong trào xây dựng cơ sở vật 
chất lại nở rộ như hiện nay. Các giáo xứ, các dòng tu thi 

nhau xây dựng. Các trung tâm mục vụ, trung tâm hành 
hương cũng mọc lên như nấm, với những quy mô hoành 
tráng và hiện đại. 

Theo lý, thì việc xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tâm 
linh là đúng. Nhưng theo tình, thì ta thấy chưa được ổn cho 
lắm! Liệu có cần không, khi xây dựng cả hàng trăm tỉ ở giữa 
những mảnh đời nghèo đói đang bữa no bữa đói? 

Liệu có quá vô tâm, khi vẫn gửi những bì thư xin tiền 
đến những gia đình túng thiếu, chồng ốm vợ đau hay không? 
Liệu đó có phải là vấn đề đẹp lòng Chúa, hợp lòng dân? Hay 
chỉ là ý thích của cha, của lãnh đạo? 

Có giáo dân nói rằng: Xứ con nghèo lắm, mà cha lại thích 
xây dựng. Chúng con góp ý với cha: “Từ từ rồi hẵng xây”. 
Nhưng cha gằn từng tiếng: “Tiền của tôi, chứ tôi có lấy tiền 
quý vị đâu!” Vậy à. Không biết cha lấy tiền ở đâu mà phung 
phí thế? 

Chúa Giêsu khi rao giảng Tin mừng, Ngài luôn nhắm tới 
phục vụ nhu cầu cuộc sống con người. Ai đói, thì Ngài cho 
ăn. Ai bệnh tật, thì Ngài chữa trị. Ai cô đơn bất hạnh, thì Ngài 
an ủi vỗ về. Suốt cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu chưa xây 
một Hội đường, một nhà Giáo lý, hay một trung tâm mục vụ 
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nào! Ngài cũng không ủy thác cho các môn đệ sứ vụ xây 
dựng những cơ sở vật chất. Ngài chỉ ủy thác cho họ chăm sóc 
người nghèo, là tìm cách nâng cao đời sống cho họ, vì “anh 
em luôn có người nghèo ở bên cạnh”. 

Mới đây, khi HĐND thành phố Saigon vừa thông qua 
quyết định lấy đất của dân, để xây dựng nhà hát giao hưởng 
Thủ Thiêm, kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng, nhiều người 
đã hét lên rằng: chỉ có “hát trên những xác người!” 

Và một facebooker đã viết: “Khi cái nhà hát đó mọc lên 
trên nền đất của nhân dân, mà đã có người chết tức tưởi, có 
người sống không bằng chết. Có những giọt nước mắt đoạn 
trường, những thân phận rách nát chưa thấy ánh sáng. 
Trong một bầu khí oán than ngút trời như vậy, mà thành 
phố vẫn kiên quyết làm nhà hát giao hưởng, thì đó là nhảy 
múa trên nước mắt của nhân dân; là hoan ca trên những xác 
người!” 

Bài Phúc âm hôm nay, nói về anh mù ngồi bên vệ đường. 
Vì đôi mắt anh mù, nên anh ta đành ở bên lề cuộc sống. Anh 
không thể hòa mình cùng mọi người. Anh bị tách ra khỏi 
đám đông nhân loại. Anh phải trông chờ vào những của bố 
thí, để nuôi sống bản thân.  

Nếu những lãnh đạo cả đời lẫn đạo hôm nay, chỉ nhìn 
thấy công trình vĩ đại của mình, mà không nhìn thấy số đông 
người nghèo, là những vị ấy cũng đang tự mình tách ra khỏi 
đám đông nhân loại. Ở xã hội nào cũng thế, người nghèo vẫn 
là số đông. Thế nên, các nhà lãnh đạo cần phải nhìn đến số 
đông nhân loại đang cần gì, và mình có thể làm gì cho họ? 
Đừng chỉ nhìn vào nhu cầu của số ít người giầu có, quyền 
thế, mà tách mình ra khỏi số đông nhân loại! 

Nhưng tiếc thay, vì nhiều người trong chúng ta chỉ 



muốn ngồi bên lề cuộc sống để hưởng thụ. Ta bất chấp 
những tiếng xôn xao của cuộc đời, bất chấp những bước 
chân của sự thật, bất chấp lời mời gọi đứng lên của Thiên 
Chúa. 

Ta cố bám lấy chiếc áo choàng của sự ích kỷ, để tìm tư 
lợi bản thân, để không thể bước chân trên con đường yêu 
thương, cùng đồng hành với người nghèo khó. Nhiều lãnh 
đạo đã ngồi bên lề cuộc đời người nghèo, nên không thấy 
nỗi khổ đang hằn lên trên những khuôn mặt luôn già trước 
tuổi, gầy ốm và xanh xao vì thiếu ăn. 

Ta vẫn mở mắt nhìn, nhưng không thấy gì, vì ta chỉ thấy 
chiếc áo choàng của bản thân và những lợi lộc dư thừa đang 
chứa ở trong đó. Nếu như thế, thì chính ta là người mù lòa 
cần phải để cho Chúa Giêsu chữa lành. Lạy Chúa, xin cho con 
được thấy!  

 

 

ối với một số bạn trẻ, yêu chẳng có gì khó. Yêu là gặp 
nhau, quen nhau, nhớ nhau. Yêu là hẹn hò, viết thư, 
tặng quà sinh nhật cho nhau. Nhưng dần dần, quan 

niệm về tình yêu trở nên sâu xa hơn. Các bạn nhận ra: Yêu là 
trao hiến bản thân, là hy sinh chính mình, để sống cho người 
khác. Như thế, tình yêu đích thực không dễ như nhiều người 
lầm tưởng. Vào ngày tận thế, chúng ta sẽ bị xét xử về tình 
yêu. 
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Tin Mừng hôm nay kể: Một vị kinh sư đến hỏi Chúa 
Giêsu, xem điều răn nào đứng đầu trong số 613 khoản luật. 
Chúa Giêsu đã trích Ngũ Thư, để tóm lại trong hai điều răn 
chính: Yêu Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính 
mình. Tất cả lề luật cô đọng trong một thái độ là yêu mến, là 
nhịp đập yêu thương. 

Nếu giữ lề luật mà quên yêu mến, có thể sẽ dẫn đến óc 
nệ luật. Thực ra, giữ luật chỉ là phương thế để bày tỏ tình 
yêu. Thánh Phaolô đã nói: "Yêu mến là chu toàn lề luật" (Rm 
13,10). Thánh Augustinô phàn nàn là ngài đã yêu Chúa quá 
muộn. Còn ta, lại thấy mình yêu Chúa quá ít và yêu rất hời 
hợt. 

Hôm nay, khi nghe Chúa Giêsu nhắc lại lời kinh của 
người Do Thái: "Con phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của 
con, với trọn cả trái tim con, với trọn cả linh hồn con, với trọn 
cả trí khôn con, với trọn cả sức lực con...", ta mới thấy sự đòi 
hỏi hết sức quyết liệt của Thiên Chúa. Ngài muốn ta yêu Ngài 
bằng tất cả con người của mình. 

Cụm từ "với trọn cả" được lặp lại nhiều lần như một 
điệp khúc, nhắc ta chẳng nên giữ lại điều gì, mà phải yêu 
Chúa "với trọn cả" trái tim, trọn cả tâm hồn, trọn cả sức lực 
của ta. 

Sống điều răn thứ nhất, tựa như nhịp đập lấy hơi 
của con tim, là đặt Chúa lên trên hết, là dành ưu tiên số một 
cho Chúa giữa muôn vàn chọn lựa của đời sống. Coi Chúa là 
tất cả, mãn nguyện vì có Chúa. Dành cho Chúa tất cả, để 
Chúa chiếm trọn vẹn tâm hồn và thân xác mình. 

Sống điều răn thứ hai, tựa như nhịp đập thở hơi ra 
của con tim, là nhịp sống bắt nguồn từ điều răn thứ nhất: 
Yêu người thân cận như chính mình. Người thân cận là mọi 



người, chẳng trừ một ai. Chỉ trong Chúa, ta mới có thể yêu 
thương đến vô cùng. Chỉ trong Chúa, ta mới nhận ra tha 
nhân là anh chị em, là con một Cha, là hình ảnh của Đức Kitô 
đang cần ta giúp đỡ. Chỉ trong Chúa, ta mới cảm nhận được 
phẩm giá đích thực của một người, dù đó chỉ là một thai nhi, 
một phạm nhân, hay người mất trí. 

Tình yêu thực sự với Thiên Chúa sẽ đưa ta về với anh 
chị em. Tình yêu anh chị em lại đòi ta gặp gỡ Thiên Chúa, để 
múc lấy nơi Ngài sức mạnh, để tiếp tục hiến trao. 

Đó là nhịp đập bình thường của trái tim người Kitô hữu, 
cứ đong đưa giữa hai tình yêu: Yêu Chúa và yêu người, như 
nhịp đập của con tim: lấy hơi và thở ra. Hay nói đúng hơn, 
chỉ có một tình yêu: Yêu tha nhân trong Chúa và yêu Chúa 
nơi tha nhân. 

Chính Chúa Giêsu đã sống đến cùng hai điều răn Ngài 
dạy. Ngài đã sống để yêu và chết vì yêu. Tình yêu của Ngài là 
lễ toàn thiêu và hy tế. Nếu hôm nay ta xét mình về tình yêu, 
có lẽ ta thấy mình còn yêu Chúa và yêu người quá ít. 

Lạy Chúa Giêsu! Trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm 
con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con. Trước 
khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu 
Chúa, Chúa đã mến yêu con. Trước khi con thuộc về Chúa, 
Chúa đã thuộc về con. 

Trước khi con phụng sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. 
Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã nộp mình vì con. 
Trước khi con sống và chết cho Chúa, Chúa đã sống và chết 
cho con. Trước khi con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi 
con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. 

Xin Chúa dạy con biết yêu Chúa và yêu người, như Chúa 
đã yêu chúng con.  



 

 

gày hôm nay, rất nhiều người sống không thể thiếu 
mạng xã hội. Đây là cách mà con người thời đại tiếp 

cận với xã hội, nhất là với những vấn đề nóng bỏng trên 
khắp thế giới. 

Tuy nhiên, với bản tính của người thích soi xét chuyện 
người khác, thích thổi phồng những tin nóng, thì mạng xã 
hội nhiều khi lại trở thành một "pháp trường", nơi đám đông 
mặc nhiên thể hiện sự tàn nhẫn đến tột cùng. 

Trên mạng xã hội, ta có thể “ném đá” những người ta 
không thích, bất kể đúng hay sai. Ta có thể cười nhạo kẻ 
khác biệt mình, mà không cần suy nghĩ. Ta có thể soi mói đời 
sống riêng tư của ai đó, thậm chí thích thú trước nỗi khổ của 
người khác. Ta coi thế giới ảo như là một trò chơi. Phủi tay 
tắt máy, là câu chuyện kết thúc. 

Nhưng mạng xã hội không phải là một trò chơi. Hậu quả 
của những việc tưởng như vô bổ trên mạng, xem ra lại tàn 
khốc hơn ta nghĩ rất nhiều. Nó đã cướp đi biết bao sinh 
mạng, chỉ vì con người thích xét đoán người khác! 

Mới đây, một bé gái ở Đồng Nai đã tự vẫn, khi em bị 
người yêu đăng clip nhạy cảm lên mạng. Gia đình em đã 
chạy từ chỗ này đến chỗ khác để mong cứu em, nhưng vô 
vọng. Cô bé mới 16 tuổi ấy, không thể chống đỡ nổi làn sóng 
áp lực từ cơn bão mạng. Thế là kẻ đăng clip và cả những 
người lan truyền clip ấy đã gián tiếp giết chết cô bé ấy; và 
gây đau khổ cho biết bao người. 
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Hôm nay Chúa Giêsu đã dạy cho ta cách đánh giá một 
con người. Tư cách của một người và tấm lòng của họ, 
không thể dựa trên thế giá của họ. Cũng không thể dựa trên 
cách ăn mặc hay đi đứng của họ. Điều quan trọng là hãy nhìn 
vào động lực thúc đẩy họ hành động. Chính động lực và cách 
sống của họ thể hiện tấm lòng của họ; chứ không phải chỉ là 
lời nói, hay là việc làm của họ. 

Bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra hai nhận 
định khác nhau về hai loại người. Nhận định thứ nhất về 
nhóm biệt phái. Họ là đại diện cho thành phần có chức có 
quyền. Nhận định thứ hai về bà goá nghèo. Bà đại diện cho 
những con người thấp hèn, nghèo đói. 

Cả hai loại người này đều lên đền thờ với hai thái độ 
khác nhau. Bà goá nghèo thì khiêm tốn. Còn nhóm biệt phái 
giầu có lại kiêu căng. Bà goá nghèo đã dâng tất cả những gì 
bà có cho Chúa. Trong khi đó, người biệt phái chỉ có lòng tự 
cao tự đại. 

Nhóm biệt phái là những công chức đền thờ. Nhưng họ 
lại tham lam, chỉ tìm cách lấy của chung làm của riêng. Họ là 
người có chức, có quyền. Nhưng lòng họ chất chứa đầy sự 
kiêu căng, vụ lợi, đến nỗi họ không còn lòng quảng đại để 
cảm thông và cho đi. 

Bà goá tuy nghèo tiền, nghèo của, nhưng lại giầu tấm 
lòng. Bà thành kính lên đền thờ với thái độ khiêm tốn thẳm 
sâu. Trước nơi cực thánh của Chúa, bà đã dâng tất cả những 
gì bà có cho Chúa, dù chỉ là một đồng xu nhỏ bé. 

Chúa đã khen tấm lòng của bà goá. Một tấm lòng chân 
thành và quảng đại. Như thế, Chúa đã nhận định giá trị về 
một con người, không dựa trên những gì họ có, mà dựa trên 
những gì họ đã cho đi. Kẻ không bao giờ biết cho đi, mới 
thực sự là người nghèo khốn cùng. 



Thế nên, khi ta đánh giá hay xét đoán một con người, thì 
ta đừng nhìn vào một phút sơ hở của họ, để rồi vội vã kết án 
họ xấu xa. Nhất là trong thời đại thông tin công nghệ 4.0 này, 
thì một lời kết án thiếu chân thực của ta, sẽ giết chết một 
con người; hay ít ra cũng huỷ hoại nhân cách một con người, 
một khi lời đó được truyền tải với tốc độ chóng mặt ở trên 
mạng xã hội. 

Đạo Công giáo là đạo yêu thương. Tình yêu thương mời 
gọi ta chỉ nói và làm những điều có lợi cho tha nhân. Vì thế, 
ta đừng cố tình đẩy anh chị em mình vào vòng đau khổ. Hãy 
tập sống nhân đạo với nhau, theo câu châm ngôn: “Điều gì 
con muốn người khác làm cho mình, thì con hãy làm cho họ 
như vậy” (Mt 7,12).  

 

 

 

ức Thánh Cha Phanxico đã từng nói: “Một Hội Thánh 
không có các vị tử đạo, là một Hội Thánh không có Chúa 

Giêsu”. Ngài cũng mời gọi ta cầu nguyện “cho các vị tử đạo 
của chúng ta đang đau khổ rất nhiều, cho các Giáo hội không 
được tự do để diễn tả chính mình. Họ chính là niềm hy vọng 
của chúng ta”. 

Ngài nhắc lại lời của Giáo phụ Tertullien xưa đã viết: 
“Máu của các vị tử đạo, là hạt giống của các Kitô hữu”. Thế 
nên, Đức Thánh Cha cám ơn Chúa đã luôn hiện diện trong 
Hội Thánh với sức mạnh lớn lao của Chúa Thánh Thần, đặc 
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biệt nơi các anh chị em đang chịu bách hại bằng nhiều hình 
thức khác nhau. 

Quả thực, ngày nay vẫn còn những cuộc bách hại bằng 
khủng bố đánh bom nhà thờ, và sát hại các linh mục tu sĩ. 
Vẫn còn những cuộc cấm đoán biểu lộ niềm tin, như Giáo hội 
hầm trú ở Trung Quốc, hay tại các nước đang phát triển. 

Cách riêng tại Việt Nam hôm nay, Hội Thánh Chúa đang 
phải đối diện với một hình thức bách hại mới. Đó là sự bách 
hại bởi truyền thông xã hội. Ta thấy có rất nhiều anh chị em 
Kitô hữu đã trở thành “các vị tử đạo thời @” bởi truyền 
thông xã hội, khi họ mạnh dạn lên tiếng nói cho sự thật và 
bảo vệ công lý. 

Chẳng hạn: Có những Linh mục giúp cho dân mình khởi 
kiện sự tàn phá môi trường của Formosa, thì liền bị quy 
chụp bởi nhiều tội danh chẳng liên quan gì đến việc đòi lại 
công lý. Có những Giám mục chỉ lên tiếng nói cho sự thật, 
liền bị truyền thông cắt xén, bóp méo, vu khống và tìm cách 
loại trừ. 

Thời nào cũng có những cuộc bách hại, nhưng Hội 
Thánh Chúa lại càng cần những chứng nhân trong các cuộc 
bách hại như thế. Vì càng bị bách hại, thì ta càng được tôi 
luyện nên tốt hơn, và đó là dịp thuận lợi, để ta làm chứng 
cho niềm tin của mình. 

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Với mạng truyền 
thông, người ta sống ảo nhiều hơn sống thực. Thế giới ảo, 
phải chăng chính là môi trường cần thiết, để chứng tá Tin 
mừng được ghi dấu nơi ấy? Thế giới ảo, phải chăng là lời 
mời gọi cuộc một cách mạng Tin mừng: Ta hãy dùng chính 
cái thế giới ảo ấy, để truyền bá Tin mừng của Chúa đến cho 
mọi người? Tại sao không? 



Kinh nghiệm cho thấy, tuy mạng xã hội là thế giới ảo, 
nhưng hiệu quả lại là thật. Tuy là thế giới ảo, nhưng lại công 
bằng. Ai cũng như ai. Và cộng đồng mạng lại là những người 
thực thi công lý. Ta thấy rất nhiều những án oan, những bất 
công, đã được cộng đồng mạng đồng tâm chia sẻ và đòi lại 
công bằng. Và đã thành công. 

Tại sao người Công giáo chúng ta còn ngần ngại tuyên 
xưng niềm tin của mình, bằng việc loan tải những sứ điệp 
đầy yêu thương của Chúa đến cho mọi người? Tại sao ta 
không tận dụng truyền thông thời 4.0 này, để đẩy lùi sự dữ 
ra khỏi xã hội loài người? Phải chăng còn rất ít người dám 
tuyên xưng niềm tin trên mạng? Phải chăng ta đã cố tình tự 
bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, để tìm an toàn cho bản thân? 

Xưa kia, cha ông ta đã can đảm đổ máu đào, để bảo vệ 
đức tin và làm chứng cho Tin Mừng, trong những điều kiện 
đầy khó khăn và gian khổ. Máu của các ngài đã đổ ra, để bảo 
vệ và truyền lại đức tin cho con cháu, là chính chúng ta đây. 

Chắc chắn các thánh Tử đạo Việt Nam rất mong muốn 
cho con cháu mình, phải tiếp tục bảo vệ đức tin trong thế 
giới hiện đại này, nhất là trong truyền thông. Hội Thánh 
hôm nay đang bị xuyên tạc và khủng bố, nên rất cần người 
tín hữu công khai bảo vệ niềm tin của mình. 

Nguyện xin các thánh Tử đạo Việt Nam giúp sức, để 
chúng ta can đảm tiếp nối các bậc tiền nhân: dám làm chứng 
cho Tin Mừng, cho công lý và sự thật, giữa thế giới 4.0 này; 
Tuy đây là một thế giới văn minh, nhưng lại thiếu vắng tình 
yêu, như hôm nay.  

 

 



 

 

hiều người mơ ước được đi Mỹ. Và họ mong sao có thể 
đặt chân đến miền đất ước mơ ấy. Ai muốn đạt nguyện 

vọng ấy, thì phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp lên Tòa Lãnh sự 
Mỹ; và điều quan trọng nhất là, liệu làm sao khi đến giờ 
phỏng vấn xin visa nhập cảnh, phải đối đáp cho hợp tình 
hợp lý, để được nhân viên phỏng vấn của Toà Lãnh sự đồng 
ý cấp visa. 

Mai đây mỗi người đều phải trải qua một cuộc phỏng 
vấn rất quan trọng. Không phải là phỏng vấn xin visa vào 
Mỹ, mà là phỏng vấn để có visa vào Thiên đàng, để được 
định cư vĩnh viễn trên Thiên quốc, mà nhân viên phỏng vấn 
là chính Chúa Giêsu. 

Ai cũng muốn biết trước, Chúa Giêsu sẽ hỏi mình câu gì, 
để chuẩn bị trả lời cho chính xác, để được định cư trên cõi 
phúc muôn thuở muôn đời. Chúa Giêsu là một người phỏng 
vấn rất đặc biệt, có một không hai trên đời này. Ngài muốn 
tất cả những ai đi phỏng vấn đều được trúng tuyển, nên Ngài 
đã cho mọi người biết trước những câu mà Ngài sẽ hỏi. 

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã truyền cho 
thư ký của Ngài là Matthêu, để ông viết ra những câu mà 
Ngài sẽ hỏi các ứng viên xin định cư trên Nước Trời. Rồi 
Chúa ra lệnh phải thông báo rộng rãi cho mọi người khắp 
nơi được biết những câu hỏi ấy để chuẩn bị. 

Hôm ấy, anh Mít và anh Xoài theo lịch hẹn, ra trình diện 
Chúa Giêsu, để được phỏng vấn xin visa vào Thiên đàng. 
Thiên thần xướng tên: “Mời Phêrô Nguyễn Văn Mít”. Mít rất 
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tự tin, hô lên: “Dạ, có mặt!”. Rồi anh tự tin đến trình diện 
Chúa Giêsu. 

Chúa Giêsu hỏi câu thứ nhất: “Muốn được lên Thiên 
đàng thì người ta phải làm gì?” Mít mừng thầm vì gặp câu 
hỏi dễ. Anh mau mắn trả: “Thưa, phải mến Chúa, yêu người”. 
Chúa mỉm cười: “Thật chính xác!” 

Chúa hỏi tiếp: “Lòng mến Chúa phải được thể hiện cụ 
thể như thế nào trong đời sống?” Mít trả lời ngay: “Thưa, 
lòng mến Chúa phải được thể hiện cụ thể bằng việc yêu 
thương phục vụ những người chung quanh, đặc biệt là 
những người bất hạnh đang cần giúp đỡ”. Chúa Giêsu vui 
sướng vỗ đùi cái đét: “Tuyệt vời! Rất chính xác!” 

Chúa hỏi câu thứ ba: “Vậy thì khi thấy người đói khát, 
con có cho họ ăn uống không?” Nghe đến đây, Mít cúi đầu 
xấu hổ và ngập ngừng đáp: “Thưa không”. Bấy giờ khuôn 
mặt Chúa Giêsu trở nên đăm chiêu trầm mặc. Ngài buồn bã 
lắc đầu. Rồi Chúa hỏi vớt câu cuối cùng: “Khi thấy người đau 
ốm, con có thăm viếng, giúp đỡ họ không?” Mít run run đáp: 
“Lạy Chúa, con chưa hề…”. 

Bấy giờ, Chúa Giêsu bỗng nổi giận đùng đùng. Ngài xua 
tay đuổi Mít đi và quát to: “Hỡi quân bị nguyền rủa kia, hãy 
lui khỏi mặt Ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ 
và kẻ theo chúng” (Mt 25,41). 

Sau đó, thiên thần lại xướng tên: “Mời Luca Trần văn 
Xoài”. Xoài run rẩy đáp: “Có mặt”. Rồi tiến đến trước vị giám 
khảo uy nghi. Chúa hỏi câu thứ nhất: “Con có thăm viếng, 
chăm sóc người đau khổ, bệnh tật không?” Xoài trả lời: 
“Thưa có”. Lúc này, nét mặt Chúa trở nên tươi tắn hơn, Ngài 
gật gù vui vẻ đáp lại: “Tốt lắm!” Rồi Chúa hỏi tiếp: “Con có 
quan tâm, giúp đỡ người bất hạnh chung quanh không?” 



Xoài tỏ ra vui mừng và đáp: “Thưa có. Con vẫn làm hằng 
ngày”. 

Bấy giờ Chúa Giêsu đứng lên, rời khỏi ngai toà, bước 
xuống ôm choàng lấy Xoài và lớn tiếng: “Chúc mừng con! 
Con là người được Cha Ta chúc phúc. Con hãy đến lãnh lấy 
phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho con từ khi tạo 
dựng vũ trụ” (Mt 25, 34). 

Rồi Chúa Giêsu ra lệnh cho ca đoàn thiên thần đàn hát 
tưng bừng, rước Xoài vào chính điện, trình diện Chúa Cha, 
Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria, thánh cả Giuse và toàn thể các 
thánh. Tất cả Thiên quốc đều vỗ tay chào đón Xoài như một 
chiến sĩ thắng trận trở về. 

Lạy Chúa Giêsu! Con đã hiểu: Muốn được lên Thiên đàng 
hưởng phúc đời đời, thì phải mến Chúa yêu người; và phải 
thực hiện lòng yêu mến đó bằng việc phục vụ những người 
bất hạnh.  

 

 



 

 

háng mười đến chúng ta bước vào tháng Mân Côi kính 
Đức Mẹ. Trải qua dòng lịch sử thăng trầm Giáo hội đã 

cảm nghiệm được hiệu năng to lớn của kinh Mân Côi. Vì thế 
các chủ chăn đều tha thiết mời gọi các tín hữu sốt sắng thực 
hành việc đạo đức truyền thống này. Tuy nhiên khi lần chuỗi 
kính Đức Mẹ, theo lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, 
dân Kitô giáo cũng được mời gọi theo học tại ngôi trường 
của Đức Maria để tập sống các nhân đức của ngài, mà chính 
điều này mới giúp chúng ta trở thành người con của Đức Mẹ. 
Hôm nay trong lớp học chắc Đức Mẹ sẽ kể lại cho chúng ta 
nghe câu chuyện hoàng hậu Esther, một hình tượng trong 
Kinh Thánh đã báo trước vai trò của ngài. 

Nhân vật Esther được thuật lại trong sách Esther. Dưới 
hình thức văn học và theo thể loại tiểu thuyết lịch sử, sách 
Esther kể về lòng dũng cảm của một thiếu nữ Do Thái trong 
việc cứu dân tộc mình khỏi sự hủy diệt. Esther là con gái của 
ông Avikhaghin thuộc chi tộc Benjamin và sống lưu vong tại 
vương quốc Ba Tư với người chú cũng là cha ruột của mình 
là Moócđokhai (Et  2,15; 9,29). Tên tiếng Ba Tư của cô, 
Esther, có nghĩa là “ngôi sao” (Et 2,17); và tên Do Thái, 
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Hadassah, có nghĩa là “đóa hoa sim.” Các sự kiện diễn ra ở 
miền Susa, nước Ba Tư vào thế kỷ thứ năm trước Công 
nguyên. Khi vua Asuêrô (Xerxes) phế truất nữ hoàng Vátti, 
Esther được chọn làm hoàng hậu. Chuyện trở nên kịch tính 
khi ông Haman, một quan đại thần của vua đã nổi cơn tức 
giận khi ông Moócđokhai từ chối bái lạy ông ta, vì 
Moócđokhai cho rằng ông chỉ tôn thờ Đức Chúa của ông. Vì 
vậy Haman đã thao túng các lập trường chính trị và âm mưu 
với nhà vua để ông kí một sắc lệnh tàn sát tất cả người Do 
Thái trong vương quốc Ba Tư. Esther trong tư cách là hoàng 
hậu, đã xin với vua bãi bỏ chiếu chỉ tàn ác đó, để cuối cùng 
chính quan Haman phải bị xử tử. Với tất cả sự khôn khéo 
của mình hoàng hậu Esther đã cứu dân tộc của mình khỏi sự 
diệt vong. 

Giống như sách Juđitha, câu chuyện Esther nhấn mạnh 
lòng tin tưởng tuyệt đối vào Sự Quan Phòng của Đức Chúa 
và cho thấy rằng đôi khi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa 
được thực hiện bởi những con người tầm thường nhỏ bé, 
hành động không theo những cách thế thông thường. Đức 
Chúa che chở bảo vệ dân tộc của Ngài được nhấn mạnh như 
một phần thưởng cho lòng trung thành của họ. Kế hoạch của 
Thiên Chúa có thể không ai nhận ra trong những thời khắc 
vùng vẫy đấu tranh, gian truân và đau khổ, nhưng cuối cùng 
người ta sẽ nhận ra Ngài là đấng toàn thắng. Đây là những 
chủ đề thần học được nhấn mạnh trong câu chuyện hoàng 
hậu Esther. Sách Esther cũng tạo nền tảng cho lễ Purim, 
được thành lập để kỷ niệm sự giải cứu người Do Thái vào 
dịp này (Et 9,17-10,3). Purim có nghĩa là “các lá thăm” và 
cuốn sách có mô tả việc Haman bắt thăm để xác lập ngày mà 
người Do Thái trong vương quốc Ba Tư sẽ bị tiêu diệt (Et 3, 
7). Khi nhà vua thay đổi sắc lệnh, ngày tiêu diệt được 
chuyển đổi thành thời điểm vui mừng. Trong sách 



Maccabêô, lễ  Purim còn được gọi là “ngày Moócđokhai” (2 
Mac 15,37). 

Đối với các Kitô hữu, hoàng hậu Esther là hình ảnh tiên 
trưng của Đức Trinh Nữ Maria. Hoàng hậu Esther đã cứu 
dân tộc của mình khỏi cái chết bằng cách ngỏ lời kêu xin vị 
vua vĩ đại là Asuêrô. Đức Maria cũng cứu nhân loại khỏi cái 
chết bằng cách cầu xin với Vua của các vị vua, Con Thần Linh 
của bà là Chúa Kitô. Giống như Esther, Mẹ Maria luôn được 
gần gũi với Đức Vua và mang lại sự an ủi và trợ giúp cho 
những người bị áp bức và đau khổ. 

Nơi Đức Maria câu chuyện hoàng hậu Esther đạt đến ý 
nghĩa toàn hảo. Trước hết đó là tính bất ngờ của hành động 
Thiên Chúa tuyển chọn. Ngài đã chọn Maria, một nữ tì hèn 
mọn (Lc 1,48) để cộng tác vào chương trình cứu độ của 
Ngài. Những người khiêm cung nhỏ bé vẫn là đối tượng ưu 
tiên của lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây là một chủ đề 
xuyên suốt trong Kinh Thánh. Có thể chúng ta nhớ ngay đến 
một số người: Đavít xuất thân từ một người chăn chiên, bà 
Anna mẹ Samuel, bà góa thành Sarépta, bà Rút (R 2,2), bà 
Tabitha (Cv 9,36), ông Corneliô (Cv 10,2)…Trong số những 
người này, một nhân vật khác có câu chuyện giống với 
chuyện bà Esther, đó là ông Gêđêon. Khi được Chúa chọn để 
giải cứu Israel khỏi quân Mađian, ông đã hoảng hốt thưa với 
Chúa: “Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc 
Mơnase, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con…” (Tl 6,15). 
Vậy khi đọc kinh Mân Côi chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ 
Maria khiêm nhường để học sống nhân đức này. 

Một chủ đề khác trong câu chuyện Esther được thể hiện 
nơi Đức Maria đó là lòng tin tưởng vào Chúa Quan Phòng. Cả 
hai nhân vật đều đặt trọn niềm tin vào sự che chở dẫn dắt 
của Chúa để thực hiện sứ mệnh của mình. Trong niềm tin 



tưởng này, Đức Maria đã thưa lên: “Chúa độ trì Israel, tôi tớ 
của Ngài” (Lc 1,54). Động từ “độ trì” trong tiếng Hi Lạp 
ἀντιλαμβάνω (antilambanō) có nghĩa là nắm lấy, bao bọc,  
theo dõi, che chở. Chủ đề này xuất hiện rất nhiều trong các 
Thánh vịnh. Dân Chúa đã cảm nghiệm sự che chở quan 
phòng qua những hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Một ngày nọ 
vua Đavít đã thốt lên: “Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông 
xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó 
cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con” (Tv 
139,9-10). Tuy nhiên biến cố bi hùng nhất trong lịch sử Do  
Thái, đó là vào năm 538 trCN vua Kyrô đã ra chiếu chỉ hồi 
hương những người lưu đày, cho họ trở về tái thiết quê 
hương và xây dựng lại đền thờ (2 Sbn 36,22; Er 1,1-7). Dân 
hồi hương hát vang Thánh vịnh 126: “Khi Chúa dẫn tù nhân 
Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ”. Hạnh phúc và 
niềm vui bất ngờ bùng vỡ sau những tháng năm tù đày, kéo 
dài kiếp nô lệ. Biến cố này dường như không thể tin được, 
nhưng Chúa là Đấng dẫn dắt lịch sử, bàn tay Ngài có thể đảo 
chiều mọi sự. Người Do Thái thời xa xưa khi nói đến sự quan 
phòng yêu thương của Chúa chỉ có thể diễn đạt bằng những 
cảm nghiệm liên quan đến đời sống mình như vậy, nghĩa là 
không suy luận thần học như chúng ta. Đức Maria là người 
con của dân tộc Do Thái, ngài cũng đặt niềm tin vào Chúa 
Quan Phòng dẫn dắt mọi bước đường của ngài. Trong hoàn 
cảnh hiện tại, rất nhiều biến động, rủi ro, và tai ương bất 
ngờ ập đến, đặt chúng ta vào một tình thế, một tương lai bất 
định, bất ổn, bất như ý. Vì vậy mỗi khi đọc kinh Mân Côi 
chúng ta học sống thái độ tin tưởng và phó thác như Mẹ. 

Lạy Nữ Vương rất thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con. 
Amen.  



 Lm. Ngô Quang Trung 

 

hụng vụ Lời Chúa tuần 18 thường niên năm nay cho 
chúng ta đọc bốn bài đọc trong sách Dân số, thuật lại 

hành trình của những người Do Thái tiến về miền đất hứa. 
Những bài đọc này được đặt vào giữa năm phụng vụ cũng là 
cách nhắc nhở mỗi người chúng ta trọng tâm cuộc đời Kitô 
hữu là hành trình hướng về  quê hương Nước Trời. Khi nghe 
những bài đọc này có lẽ chúng ta chú ý hơn tới những vị 
lãnh đạo tài giỏi và hào hiệp của dân Chúa là ông Môisen và 
ông Aaron. Họ là những người giữ vai trò đầu tàu của  đoàn 
dân lữ hành, và luôn ở bên dân như hình với bóng. Có lẽ 
chúng ta ít chú ý tới một nhân vật vô danh thầm lặng khác, 
bởi vì ông không có một chức danh nào trong cộng đoàn và 
chưa được nhắc đến. Tuy nhiên sự xuất hiện của ông đã làm 
thay đổi cục diện bất an, hoảng loạn, tuyệt vọng của cộng 
đoàn để biến nó thành động lực quyết tâm cho tập thể. Nhân 
vật đó chính là ông Calếp. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm 
hiểu. 

Chúng ta có thể đọc câu chuyện này trong sách Dân số 
13-14; Giôsuê 14-15. Khi dân rời núi Sinai thì họ tiến vào 
miền Kađê một ốc đảo phía nam, mà từ đây những nhà lãnh 
đạo định kế hoạch tiến thẳng vào đất hứa (Ds 13,26; Đnl 
1,19-21). Dân đóng trại và ở lại; còn ông Môisen tổ chức một 
đội quân thám báo để tìm hiểu vùng đất mới. Nhóm này gồm 
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mười hai người, mỗi người đại diện cho một chi tộc. Ông 
Calếp thuộc chi tộc Giuđa và ông Giôsuê thuộc chi tộc 
Epraim, cùng với mười chiến sĩ khác. Biệt đội tiền tiêu này 
(chúng ta dễ liên tưởng đến đội đặc nhiệm SEAL của lực 
lượng hải quân Mỹ!) đã tiến rất sâu vào miền đất Canaan. 
Theo các học giả ngày nay, lộ trình của họ vượt qua một 
chiều dài khoảng 600 km, tức là từ sa mạc Zin đến tới cực 
bắc Rơkhốp rồi trở lại. Hãy so sánh diện tích của Palestine, 
chiều dài khoảng 160 km, chiều ngang 70 km, để có thể 
lượng giá sứ mệnh quan trọng này. Hành trình dò thám của 
họ kéo dài bốn mươi ngày. Với chiều dài địa lí đã vượt qua 
và với một thời gian lâu như thế, chúng ta có thể nói họ đã 
có thể nắm rõ vùng đất mới như thể bàn tay: địa hình địa 
vật, con người, phong thổ…, và nhất là lực lượng của phía 
đối phương. Khi trở về họ còn mang theo một ít sản vật là 
nho, lựu và vả. Dân chúng nhìn thấy những hoa trái này thì 
vô cùng phấn khởi; họ tưởng tượng ra đó là miền đất tràn 
trề sữa và mật (Ds 13,27). Rồi ông Môisen và ông Aaron tập 
họp toàn dân để nghe báo cáo. Chính vào lúc này đã xảy ra 
sự bất nhất trong việc nhận định tình hình thực tế của biệt 
đội tiềm trạm. Phe mười người là đồng đội của Calếp và 
Giôsuê báo cáo rằng: “Miền đất đã đi qua để do thám là đất 
nuốt những người ở đó, và tất cả những người chúng tôi 
thấy ở đó đều là những người cao lớn. Ở đó chúng tôi trông 
thấy những người khổng lồ, con cháu của Anác thuộc giống 
người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và 
họ cũng coi chúng tôi như vậy”. Khi nghe thấy những lời này, 
toàn thể cộng đồng Israel kêu khóc vật vã đêm ngày. Họ 
nặng lời kêu trách ông Môisen và ông Aaron: “Phải chi 
chúng tôi chết ở bên đất Ai Cập, hoặc phải chi chúng tôi chết 
trong sa mạc này cho xong! Sao Đức Chúa lại đem chúng tôi 
vào đất này để chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm, để vợ con 
chúng tôi bị giặc bắt? Chúng tôi trở về Ai Cập có tốt hơn 



không?” (Ds 14,1-3) Thế rồi họ toan tính đặt cử những 
người lãnh đạo khác để tổ chức trở lại Ai Cập. Quả thật đây 
là một cuộc khủng hoảng vô cùng tồi tệ, diễn ra “giữa ngã ba 
đường” lạ lẫm. Nó đe dọa sự tồn tại của một cộng đồng vừa 
được Chúa giải thoát, vừa được chứng kiến những việc cả 
thể Chúa thực hiện, và vừa thiết lập giao ước với Chúa. Hai 
vị lãnh đạo đầy tài năng Môisen và Aaron cũng không biết 
phải ứng đáp thế nào trước tình huống bất ngờ này. Hai ông 
chỉ còn cách sấp mặt xuống đất cầu nguyện để xin Chúa can 
thiệp. Giữa hoàn cảnh đen tối và đầy thách thức này, “thám 
tử” Calếp mời gọi mọi người bĩnh tĩnh, và với một giọng nói 
đanh thép, ông khẳng quyết: “Ta cứ lên chiếm miền ấy, vì 
chắc chắn ta sẽ thắng được!” (Ds 13,31) Và để bày tỏ xác tín 
của mình hơn nữa, hai ông Calếp và Giôsuê- phe còn lại, rất 
ít- xé áo mình ra trước mặt toàn dân và nói: “Miền đất chúng 
tôi đã đi qua để do thám là một đất tốt thật là tốt” ( Ds 14,7). 
Bầu khí lúc này như ngưng lại; toàn dân lấy lại được bình 
tĩnh vì đã có một lối mở; một năng lực tích cực đã được 
truyền dẫn  vào cho cả cộng đoàn. Tuy nhiên biến cố Kađê 
này bị coi là một thách thức nặng nề đối với Chúa: mức độ 
nghiêm trọng của nó là gấp mười lần (Ds 14,22). Đức Chúa 
bị dân nổi loạn chống lại; dân mất tin tưởng vào quyền năng 
Chúa; họ nghĩ rằng không cần phải vào đất hứa. Hậu quả 
thảm khốc này là: thứ nhất, mười thám tử gieo rắc sự nghi 
ngờ và thất vọng trong dân bị phạt chết ngay trước nhan 
Đức Chúa; thứ hai, thế hệ những người ra đi từ Ai Cập, kể cả 
ông Môisen và ông Aaron, đều không được vào đất hứa, chỉ 
trừ hai ông Calếp và Giôsuê cùng với những người thế hệ 
sau; thứ ba, Đức Chúa bặt phạt dân đi lang thang bốn mươi 
năm trong sa mạc, mà đáng lẽ họ chỉ cần hai tuần là đã chạm 
đích đến. Điều không kém kì lạ thêm nữa là sau nhiều năm 
đi vòng vèo trong sa mạc, một ngày nọ họ lại trở về nơi đây. 
Và chính nơi đây thủ lãnh Môisen lại phạm một sai lầm lớn 



là không đủ niềm tin vào quyền năng Chúa khi tạo nước cho 
dân từ tảng đá: ông đập gậy vào tảng đá đến hai lần (Ds 20, 
2-13). Do thiếu lòng tin như thế ông đã không được vào đất 
Chúa hứa và nơi này mang một cái tên mới: mạch nước 
Mơriva- nghĩa là gây chuyện- nơi con cái Israel đã gây 
chuyện với Đức Chúa (Ds 20,13). 

Câu chuyện ông Calếp vừa hấp dẫn vừa gợi lên cho 
chúng ta nhiều suy nghĩ. Hình tượng ông Calếp xuất hiện rất 
đáng mến và đáng cảm phục. Chúa yêu thích những người 
xây dựng niềm tin và sự bình an, nên Ngài gọi ông bằng một 
cái tên rất thân thương, “người tôi trung của Ta” (Ds 14,24), 
một danh hiệu dành cho những nhà lãnh đạo kiệt xuất của 
Israel hết lòng tuân phục thánh ý Chúa như Abraham (St 
26,24), Môisen (Xh 14,31 ; Đnl 34,5), Đavít ( 2 Sm 7,5; 2 Sm 
7,8), và Isaia (20,3). Vì thế chúng ta hãy hết sức cố gắng 
củng cố niềm tin, sự bình an, và niềm hi vọng trong cộng 
đoàn anh chị em chúng ta, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn 
hiện nay. Điều thứ hai, biến cố xảy ra tại Kađê lúc đó ông 
Calếp đã bốn mươi tuổi. Khi vào đất hứa ông tám mươi lăm 
tuổi (Gs 14,10). Như vậy ông chỉ nhận được lời Chúa hứa 
sau bốn mươi lăm năm, vào buổi hoàng hôn của cuộc đời. 
Bao khắc nghiệt của cuộc hành trình dài dẵng, thế hệ của 
ông đã bỏ lại xác thân giữa sa mạc hiu quạnh, ngay cả hai 
tượng đài sừng sững là Môisen và Aaron cũng nản chân 
bước mà mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, thì “người 
tôi trung Calếp” không hề suy suyển trong đức tin và niềm 
trông cậy vào Chúa (Gs 14,10-11). Đó là bài học cho mỗi 
người chúng ta về đức trông cậy. Thánh Phaolô sau này 
cũng sẽ nói: “Per fidem enim ambulamus et non per speciem” 
(Chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được 
thấy Chúa) (2 Cr 5,7). Ước gì chúng ta cũng học sống như 
vậy. 



 

 

1- TRƯNG BÀY ẢNH TƯỢNG THÁNH TRONG NHÀ THỜ 

Dựa vào mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể mà Công đồng 
chung thứ bảy, ở Nicea (năm 787), đã biện minh cho việc 
tôn kính ảnh tượng thánh, như ảnh tượng Đức Kitô, Mẹ 
Thiên Chúa, các thiên thần và tất cả các thánh, để chống lại 
phái bài ảnh tượng. Khi Nhập thể, Con Thiên Chúa đã mở ra 
một “nhiệm cuộc” mới cho ảnh tượng. 

Khi tôn kính ảnh tượng, các Kitô hữu không nghịch lại 
điều răn thứ nhất cấm thờ ngẫu tượng. Thực vậy, “khi tôn 
kính một ảnh tượng, chúng ta hướng tâm hồn lên nguyên 
mẫu của ảnh tượng” và “ai tôn kính ảnh tượng là tôn kính vị 
được thể hiện bằng ảnh tượng”. Đối với ảnh tượng thánh, 
chúng ta chỉ “tôn kính” chứ không thờ phượng, vì chỉ được 
thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi: “Phụng tự không 
hướng đến tự thân các ảnh tượng như là thực thể, nhưng 
theo khía cạnh riêng của chúng xét như những hình ảnh dẫn 



đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa Nhập thể. Việc tôn kính 
không dừng lại ở ảnh tượng, nhưng vươn tới chính thực tại 
được hình ảnh biểu thị” (Trích Tập san Hiệp Thông / 
HĐGMVN, số 77 (tháng 7 & 8 năm 2013). 

Điều 1188 bộ giáo luật 1983 quy định: “Phải duy trì thói 
quen trưng bày các ảnh tượng thánh trong các nhà thờ, để 
các tín hữu tôn kính; tuy nhiên, phải trưng bày các ảnh 
tượng ấy với số lượng chừng mực và theo một thứ tự thích 
hợp, để không gây bỡ ngỡ cho dân Kitô giáo và không tạo 
dịp cho lòng sùng kính mất tính cách chân chính”. 

Hiến Chế Phụng Vụ số 125 xác nhận: “Phải kiên quyết 
duy trì thói quen đặt ảnh tượng thánh trong các thánh 
đường cho các tín hữu tôn kính; tuy thế số các ảnh tượng ấy 
chỉ vừa phải thôi và phải được sắp xếp sao cho thích hợp, 
đừng làm chia trí cho giáo dân, cũng đừng làm cho giáo dân 
có lòng tôn sùng thiếu đứng đắn”. 

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, số 318: “Trong phụng 
vụ tại thế, Hội Thánh được hiệp thông với phụng vụ trên 
trời bằng cách tiên hưởng phụng vụ được cử hành tại thành 
thánh Giêrusalem, nơi mà Hội Thánh lữ hành đang tiến về, 
nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa và là nơi mà khi 
kính nhớ các Thánh, Hội Thánh hy vọng sẽ kết hợp và thông 
phần với các ngài. 

Bởi thế, theo truyền thống rất cổ kính trong Hội Thánh, 
được phép đặt ảnh tượng Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, và các 
Thánh trong các nhà thờ để tín hữu tôn kính, và trong thánh 
đường phải sắp đặt thế nào để dẫn tín hữu vào các mầu 
nhiệm đức tin được cử hành tại đó. Vì vậy, phải liệu sao cho 
số các ảnh tượng đừng quá nhiều và phải xếp đặt thế nào để 
cộng đoàn khỏi chia trí khi tham dự những nghi lễ phụng vụ. 

https://www.hdgmvietnam.com/tin-tuc/tu-lieu-viet-nam-tap-san-hiep-thong
https://www.hdgmvietnam.com/tin-tuc/tu-lieu-viet-nam-tap-san-hiep-thong


Mỗi vị thánh chỉ nên có một ảnh hay tượng. Cách chung, 
trong việc trang trí và sắp xếp thánh đường liên quan đến 
các ảnh tượng, phải chú tâm đến lòng đạo đức của toàn thể 
cộng đoàn, cũng như vẻ đẹp và sự trang trọng của các ảnh 
tượng”. 

 

2- TÔN KÍNH CÁC THÁNH 

Điều 1187 của bộ Giáo luật 1983 quy định: “Chỉ được 
phép công khai tôn kính những vị Tôi Tớ của Thiên Chúa đã 
được quyền bính Giáo Hội ghi vào sổ các bậc Hiển Thánh 
hay các Chân Phước”. 

Như vậy, chúng ta chỉ được phép công khai tôn kính các 
vị đã được Giáo Hội tuyên Hiển Thánh (Thánh) hoặc Chân 
Phước (Á Thánh) còn những vị khác thì chỉ có thể tôn kính 
riêng tư khi có lý do chính đáng. 

Theo điều 834 §2, việc thờ phượng công cộng được thực 
hiện mỗi khi được cử hành nhân danh Giáo Hội, do những 
người được đề cử cách hợp pháp, và bằng những hành vi 
được quyền bính của Giáo Hội chuẩn nhận. 

Tóm lại, Giáo Hội Công Giáo cho phép việc tôn kính ảnh 
tượng như một phương tiện giúp người tín hữu hướng lòng 
về những thực tại siêu nhiên là Thiên Chúa và các thánh 
vinh hiển. Tuy nhiên, việc tôn kính ảnh tượng phải được ý 
thức và được thực thi với một sự hiểu biết đúng đắn để 
không đi đến một tình cảm uỷ mị thái quá, làm mất đi ý 
nghĩa thực của nó.  



 

 

ĐÁP: Hiến Chế Phụng vụ thánh số 55 của Công Đồng 
Vaticanô II đã dạy như sau: “Rất khuyến khích các tín hữu 
tham dự thánh lễ hoàn hảo hơn, bằng cách, sau khi linh mục 
rước lễ, họ cũng lãnh nhận Mình Chúa trong cùng một Hy Lễ 
đó.” 

Huấn thị “Bí Tích cứu Độ” số 88 xác định: “Các tín hữu 
thường được rước Thánh Thể trong Thánh Lễ hay vào 
thời gian được chính nghi lễ ấn định, nghĩa là liền sau 
khi linh mục chủ tế rước lễ.” 

Giáo Luật điều 918 quy định: “Hết sức khuyến khích các 
tín hữu rước lễ trong chính buổi cử hành Thánh Thể, nhưng 
đối với những người xin rước lễ vì một lý do chính đáng, thì 
phải cho họ rước lễ ngoài Thánh Lễ, nhưng vẫn phải giữ 
những nghi thức phụng vụ.” 

Qua những giáo huấn trên chúng ta thấy có hai thời 
điểm để các tín hữu được phép rước Mình Thánh Chúa:  

1- Trong chính Thánh lễ mà họ tham dự. Luật chữ đỏ đã 
ấn định rõ ràng ngay sau khi rước Máu Thánh, chủ tế sẽ trao 
Mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Nếu ai muốn rước lễ thì 
sẽ rước lễ trong thời điểm này.  



2- Ngoài Thánh lễ: Theo các chuyên viên Giáo Luật thì lý 
do chính đáng để được rước lễ ngoài Thánh lễ, đó là những 
người không thể tham dự cử hành Thánh Thể do bệnh tật, 
do già yếu hoặc do không có linh mục cử hành Hy lễ Tạ ơn. 
Như vậy, ngoài Thánh lễ, các tín hữu có thể rước lễ trong 2 
trường hợp sau:  

a- Nghi thức thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho 
các bệnh nhân: Đối với những người đau bệnh, già yếu, hay 
đang trong cơn nguy tử không thể tham dự Thánh Lễ, thừa 
tác viên của Hội Thánh có thể đến nhà riêng hay bệnh viện 
để cho họ rước lễ ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này thì 
những người khỏe mạnh đang chăm sóc cho các bệnh nhân 
cũng có thể được rước Mình Thánh Chúa trong nghi thức 
trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và những người già 
yếu. 

b- Cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ: Đây là 
trường hợp những nơi không có linh mục dâng lễ. Chẳng 
hạn tại những vùng xa xôi hẻo lánh. Tại những nơi này vào 
ngày Chúa nhật, Đức Giám Mục có thể cho phép các tín hữu 
quy tụ tại nhà thờ hay nhà nguyện để cùng nhau “Cử hành 
phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ” dưới sự chủ tọa của một 
thừa tác viên hợp pháp. 

Trong cả hai trường hợp phải giữ những nghi thức 
phụng vụ đã được quy định trong sách các nghi thức. 
Không thể đơn giản thừa tác viên chỉ mở cửa Nhà Tạm, 
mang Mình Thánh Chúa ra trao rồi lại cất vào Nhà Tạm mà 
không có bất cứ nghi thức nào  

Như vậy, việc một số ca đoàn không rước lễ trong thánh 
lễ mà lại “rước lễ ngay sau Thánh lễ” là điều không được 
phép. Những người có trách nhiệm cần sắp xếp thế nào để 
các ca viên muốn rước lễ có thể được rước lễ đúng thời 
điểm mà phụng vụ đã ấn định trong Thánh Lễ mà họ tham 
dự.



 

 

hư chúng ta đã biết, sứ vụ truyền giáo hay loan báo Tin 
Mừng (LBTM) luôn gắn liền với đời sống của Giáo hội, 

của từng kitô hữu, bởi nó thuộc “bản chất” của Giáo hội (AG 
2). Trải qua hơn 2000 năm lịch sử từ khi Chúa Giêsu trao lại 
sứ mạng cho các Tông đồ, “Anh em hãy đi khắp tứ phương 
thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 
16,15), sứ vụ đó được thực hiện với nhiều hình thức đa 
dạng khác nhau tùy từng thời điểm, tùy bản thân nhà truyền 
giáo, tùy vào đối tượng đón nhận sứ điệp với sự khác biệt về 
văn hóa và niềm tin, và nhất là tùy vào tác động của Thần 
Khí Chúa. 

Để có cái nhìn tổng quát và cụ thể trong lĩnh vực này, 
nhà thần học và cũng là giáo sư môn truyền giáo học lừng 
danh thế giới ở thế kỷ 20, David Jacobus Bosch,1 đã cho 

 
1 David J. Bosch là một trong nhưnax giáo sư môn truyền giáo học lừng danh thế 

giới ở thế kỷ 20. Ông sinh ngày 13/12/1929 tại Nam Phi và từ nhỏ đã được giáo 

dục đức tin trong môi trường anh em Tin Lành. Lớn lên, ông gia nhập hội thánh 

Dutch Reformed Church (D.R.C.), một hệ phái lớn ở Châu Phi, và trở nên thành 
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chúng ta một tài liệu vô cùng giá trị qua tác phẩm của ông 
với tựa đề “Transforming Mission: Paradigm Shifts in the 
Theology of Mission – Động năng Sứ vụ Kitô giáo: Lịch sử và 
Tương lai của các Mô hình Truyền giáo” (Bản dịch do Cha 
Đaminh Ngô Quang Tuyên, thư ký Ủy ban LBTM, trực thuộc 
HĐGMVN, năm 2020). Tác phẩm này có 3 phần chính: 

- Phần thứ nhất: Các mô hình truyền giáo trong Tân 
Ước 

- Phần thứ hai: Các hệ hình truyền giáo trong lịch sử 
- Phần thứ ba: Hướng tới một khoa truyền giáo thích 

hợp 

Thiết nghĩ bất cứ ai tham gia vào sứ vụ LBTM của Chúa 
Giêsu đều cần đến những đóng góp của quyển sách này. Tuy 
nhiên, trước khi đi vào nội dung chính và để có thể cảm 
nhận được cái đẹp và thấu hiểu được những suy tư qua các 
mô hình truyền giáo, tác giả đã xác định 13 khái niệm nền 
tảng trong lãnh vụ truyền giáo để các độc giả nắm bắt: 

1. Đức tin Kitô giáo tự bản chất là truyền giáo. Nếu 
“đánh mất” bản chất này thì đức tin không còn lý do tồn tại. 

 
viên tích cực của hội thánh này. Năm 19 tuổi (1948) ông theo học tại University of 

Pretoria’s Teacher’s College, tốt nghiệp với văn bằng cao học ngôn ngữ (M.A.) và 

cử nhân thần học (B.D.), đồng thời trở thành mục sư. Sau đó, ông theo học thần 

học tại đại học Basel (Thụy Sĩ) và, năm 1956, tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ thần 

học Thánh Kinh (Th.D.), chuyên ngành Tân Ước. Năm 1967, ông dạy môn lịch sử 

hội thánh và truyền giáo học tại trường thần học của hội thánh D.R.C. Năm 1971, 

ông dạy môn truyền giáo học tại University ò South Africa ở Pretoria, trở thành 

giáo sư danh tiếng và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại đây. Trong thời gian này, 

David J. Bosch đã viết khoảng 150 bài nghiên cứu cùng 6 tác phẩm về thần học và 

truyền giáo học, trong đó có tác phẩm danh tiếng mà chúng ta đang tìm hiều đây. 

Tác phẩm này là công trình cuối cùng của ông bởi vì cuộc đời và sự nghiệp của 

ông nơi trần thế phải chấm dứt do một tai nạn giao thông ập tới vào ngày 

15/04/1992 (khoảng một năm sau khi xuất bản tác phẩm này), lúc đó ông ở tuổi 63. 

(Nguyễn Đình Công, Lời giới thiệu trong Động Năng Sứ Vụ Kitô Giáo: Lịch sử và 

Tương lai của các Mô hình Truyền giáo, tr. i-ii). 



2. Truyền giáo học không phải là ngành khoa học mang 
tính “vô tư” hay “tập trung” nhưng đó là cách nhìn thế giới 
theo nhãn quan thần học Kitô giáo. 

3. Sứ vụ truyền giáo là thực tại vượt lên trên và ra khỏi 
các định nghĩa, vì thế không thể có một định nghĩa rạch ròi 
về sứ vụ mà chỉ phỏng chừng. 

4. Điều cốt yếu và nền tảng của sứ vụ hệ tại ở mối 
tương quan cá biệt với Thiên Chúa trong Chúa Kitô. 

5. Kinh Thánh không đưa ra một “định luật” cứng ngắc 
cho truyền giáo. Truyền giáo, cho dù bị cảm xúc chi phối, 
vẫn luôn là hành động đức tin. 

6. Sự hiện diện của tất cả các kitô hữu đều là ‘hiện diện 
truyền giáo.” 

7. Về mặt thần học, không có sự tách biệt giữa “sứ vụ 
hải ngoại” và ‘sứ vụ quê nhà” (tức là những “nhà truyền 
giáo” ở nước ngoài và những kitô hữu trong nước), vì cả hai 
đều bám rễ sâu trong Tin Mừng. 

8. Cần phân biệt “sứ vụ truyền giáo” (mission - ở dạng 
số ít) và “hoạt động truyền giáo” (missions - ở dạng số 
nhiều). Mission nói đến sứ vụ của Thiên Chúa (missio Dei), 
missions nói đến các hoạt động truyền giáo trong Hội thánh 
(missiones ecclesiae). 

9. Nhiệm vụ truyền giáo là nhất quán, bao la và sâu 
thẳm; nó bao gồm toàn bộ các nhu cầu cũng như mọi khía 
cạnh của cuộc sống con người. 

10. Sứ vụ là câu trả lời ‘có” của Thiên Chúa đối với thé 
giới; nó diễn tả sự liên đới giữa các kitô hữu với xã hội. 

11. Sứ vụ truyền giáo bao gồm rao giảng Tin Mừng như 
là một trong những yếu tố cốt lõi. Rao giảng Tin Mừng là 



loan truyền ơn cứu độ của Chúa Kitô cho những người chưa 
tin vào Ngài, kêu gọi họ hoán cải và trở về, loan báo ơn tha 
tội và mời gọi họ trở nên thành viên sống động trong cộng 
đoàn của Chúa Kitô tại trần thế này và phục vụ con người 
trong quyền năng của Thánh Thần. 

12. Sứ vụ truyền giáo cũng là câu trả lời ‘không” của 
Thiên Chúa đối với thế gới như một biểu hiện của sự đối lập 
và sự dấn thân trong thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, cả hai 
yếu tố “không” và “có” không phải là sự “đối kháng” hay 
“đồng thuận” của Thiên Chúa đối với thế giới theo nghĩa 
tuyệt đối. Từ đó cho thấy rằng: Để thi hành sứ vụ của Thiên 
Chúa cách trọn vẹn, Hội thánh không thể chỉ chăm lo việc 
“trần thế” hoặc chỉ chăm lo việc “trên trời” mà phải là một 
Hội thánh quân bình giữa hai lãnh vực này. 

13. Hội thánh trong tương quan với sứ vụ được mô tả 
như là bí tích và dấu chỉ. Với tư cách là bí tích, Hội thánh là 
trung gian, là tiêu biểu và là sự cảm nếm trước triều đại của 
Thiên Chúa. Với tư cách dấu chỉ, Hội thánh là người hướng 
dẫn, dấu hiệu, gương mẫu hay là mô hình kiểu mẫu.2 

(còn tiếp) 

 

 

 

 

 

 

 
2 Nguyễn Đình Công, Lời giới thiệu, tr. iii-iv. 



 

 

 



 

Kính tặng Cha Giuse Đỗ Tiến Trình  

áng nay, sau khi dự lễ và ăn sáng xong thì tôi nhận được 
tin nhắn “Soeur ơi, mình bị bệnh nặng chắc phải rời giáo 

xứ về Sài gòn chữa bệnh gấp, không còn thời gian nữa”. Thật 
ngỡ ngàng, vì tôi nghĩ đó chỉ là đùa, thế nhưng hôm nay đi 
tĩnh tâm nghe Đức Cha thông báo, đúng là sự thật. 

Tôi được biết cha Trình khi tôi còn rất nhỏ, ở cùng quê, 
học cùng trường. Rất quý mến nhau do Cha Trình có người 
anh là Thầy giáo chủ nhiệm của tôi. Chúng tôi cứ vui đùa và 
lớn lên trong tuổi học trò nhiều kỉ niệm của miền quê sông 
nước. Không hẹn mà gặp, sau khi tốt nghiệp cấp III, tôi bước 
vào Dòng Đaminh. Còn Cha Trình sau đó đi học đại học. 
Bẵng đi một thời gian không gặp nhau, khi trở về quê, thời 
gian trôi nhanh tôi thì thướt tha trong bộ áo Dòng trắng 
Đaminh còn bạn tôi thì xúng xính trong áo chùng thâm. Lý 
tưởng đời hiến dâng đã giúp chúng tôi hết lòng phục vụ 
Chúa và tha nhân. Tôi dấn thân vào đời tu qua sứ vụ giáo 
dục. Còn bạn tôi trở thành linh mục của Chúa trong sứ vụ 
truyền giáo. 

Hôm nay, tôi được biết cha Trình xếp lại mọi công việc 
xây dựng nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý để về Sài gòn, tạm thời 
nghỉ ngơi... có thể coi đây là một bước dừng, một nối chấm... 
thế nhưng trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa thì sự 
nghỉ ngơi của Cha lại rất đẹp, vì Cha  hết mình cố gắng  phục 
vụ Chúa và tha nhân trong sự hy sinh vô bờ bến. 

Xin có vài suy tư về Đức Hy sinh trong đời sống linh mục 
coi đây như món quà quý mến kính gửi đến Cha Trình, một 
linh mục thuộc Giáo Phận Long Xuyên đang phục vụ tại giáo 
xứ truyền giáo Trảng Tranh. 

S 



Thực vậy, không ai thuộc về Chúa Giêsu cho bằng các 
linh mục. Các linh mục muốn có được kết quả tốt đẹp trong 
việc thánh hóa bản thân và nhân loại thì các ngài phải hy 
sinh, phải chịu rơi xuống và mục nát đi. 

Trong cuộc sống, có khi nào chúng ta dành một phút 
giây nào đó để ngắm nhìn, để nghĩ về các linh mục, xem các 
ngài sống ra sao? Buồn vui ấm lạnh thế nào? Khi đau yếu có 
ai để ý săn sóc đến hay không? Hay các ngài phải tự chiến 
đấu với bản thân, với những áp lực từ mọi phía mọi nơi? 
Đúng như vậy, chỉ một mình Chúa biết những hy sinh bên 
trong và bên ngoài của các ngài, và các ngài chỉ cần Chúa 
biết là đủ.  

Suốt cuộc đời làm linh mục, hằng ngày các Ngài đều phải 
chuẩn bị bài giảng cho thánh lễ. Để soạn được một bài giảng 
thì linh mục phải đọc bao nhiêu cuốn sách trau dồi kiến thức 
để có món ăn tinh thần cho giáo dân, phải soạn bài và chuẩn 
bị bao lâu? Nhưng có mấy ai biết? Hay giữa đêm lạnh mưa 
gió, mặc dù đang trong giấc ngủ ngon thì các ngài cũng phải 
bật dậy ngay tức khắc và vội vã lên đường chỉ vì một kẻ liệt 
đang chờ Ngài đến ban các Bí tích sau cùng mặc dù đi đêm 
rất nguy hiểm. Có ai chia sẻ cùng các ngài? Hay các ngài đã 
không quản khó nhọc ngồi trong tòa giải tội hàng giờ để ban 
Bí Tích giao hòa các tội nhân với Thiên Chúa. Hy sinh vì 
đoàn chiên như thế, nhưng khi các ngài phải đối diện với 
những khó khăn trong đời sống ơn gọi hay những đau khổ vì 
bệnh tật, thì những lúc đó linh mục chỉ biết âm thầm thổn 
thức một mình. Thử nhìn vào một tuần làm việc của các linh 
mục, mỗi ngày các ngài đều phải cử hành các Bí Tích và lo 
các việc phụng vụ. Ngay cả ngày Chúa Nhật, khi mỗi người 
sum họp với gia đình để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc thì 
các ngài phải bận rộn với biết bao nhiêu công việc. Ngoài giờ 



phụng vụ, các ngài còn phải lo bao nhiêu việc trong giáo xứ, 
ấy vậy mà mỗi khi có người chạy đến cùng các ngài cũng đều 
được đón tiếp với tất cả tình thương và lòng trìu mến của 
một người cha nhân từ.  

Với niềm hăng say của tuổi trẻ, linh mục đã hy sinh rất 
nhiều ngoài việc củng cố, xây dựng tinh thần đời sống đạo 
đức cho giáo dân, các ngài còn bắt tay xây dựng các công 
trình. Sự vất vả, lo toan khiến các ngài  đôi khi kiệt sức. 

Quả thật, không những chỉ hy sinh bên trong tâm hồn để 
từ bỏ chính mình mà các linh mục của Chúa cũng đã hy sinh 
rất nhiều trong đời sống vật chất để trở nên giống Chúa 
Giêsu và là linh mục yêu quý của Chúa. 

Có thể nói, cuộc sống của linh mục là một chuỗi ngày dài 
hy sinh, và hiến thân phụng sự Thiên Chúa trong việc chu 
toàn nhiệm vụ được trao phó. Cả cuộc đời các ngài đã hy 
sinh để phục vụ cho đoàn chiên, để dẫn đưa các linh hồn về 
với Thiên Chúa tình yêu.  

Nhờ tự ý khiêm nhượng và vâng phục mà các Linh Mục 
nên giống Chúa Kitô và có những cảm thức như Chúa Giêsu 
Kitô. Các ngài được mời gọi tình nguyện sống nghèo khó để 
nên giống Chúa Kitô một cách rõ ràng hơn và tận tụy hơn 
với chức vụ thánh của mình. Bằng đời sống thánh thiện và 
chuyên chăm cầu nguyện, các linh mục đã hy sinh hết mình 
để nên xứng đáng là linh mục của Chúa và phục vụ dân 
Người. Và để được như vậy, các linh mục đã phải trải qua 
cuộc chiến “quên mình” đầy cam go thử thách. Các ngài phải 
chiến đấu gian khổ và cũng phải chịu đóng đinh cùng với 
Chúa Kitô để được trở nên trọn hảo mà dẫn dắt đàn chiên 
Chúa trao phó về nhà Cha an toàn.  

Ý thức mình, linh mục là một con người dấn thân trong 
một đường lối rất riêng biệt để tận hiến bản thân mình cho 
Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.  



Linh mục, một con người tầm thường được Thiên Chúa 
kêu gọi để thi hành những sứ vụ phi thường. Phải chăng vì 
linh mục xứng đáng? Tất cả là chỉ vì lòng yêu thương mà 
Thiên Chúa chọn gọi để nên giống Ngài. Vì thế đời linh mục 
chỉ đẹp khi mỗi ngày sống hy sinh nên giống Chúa Kitô hơn. 
Linh mục càng giống Chúa Kitô thì hình ảnh của Đức Kitô 
càng nổi bật trong lòng các tín hữu của Chúa. Vì thế cả đời 
sống nội tâm và đời sống mục vụ bên ngoài luôn đòi hỏi 
người linh mục rèn luyện không ngừng để luôn đi đúng ân 
sủng của bí tích truyền chức. Để sống được điều này người 
linh mục đã chu toàn ‘nhiệm vụ tình yêu’ của mình nơi cộng 
đoàn dân Chúa. 

Hy vọng rằng, cha Giuse Trình sẽ có thời gian nghỉ ngơi 
chữa bệnh trong “nhiệm vụ của tình yêu và ân sủng” trong 
thiên chức linh mục và ơn gọi truyền giáo của mình. Xin kính 
chúc cha sớm có được sức khỏe tốt nhất để trở về giáo phận 
tiếp tục phục vụ trong cánh đồng truyền giáo đang rất cần 
đến Cha. 

Rất cảm phục tinh thần hy sinh phục vụ quên thân mình 
của Cha, người linh mục trẻ, sẵn sàng chấp nhận mọi khó 
khăn đến những nơi mà ít ai muốn đến. 

Linh mục - con người biết nhân đôi tình yêu, cho trái 
tim họ đủ lớn để có thể dành cho Giáo Hội, cho Thiên Chúa 
và con người. Họ đủ bản lĩnh để bước qua chính mình và 
vươn tới người khác. Họ dám bỏ lại quá khứ để dấn bước 
vào tương lai, dám bỏ những thứ  nhỏ bé riêng tư để đảm 
đương một bầu trời không có gì bảo đảm ngoài Thánh ý Của 
Thiên Chúa.  

Maria Rosa  

 



 

 

Trong những ngày tháng đại 
dịch côvit 19 xảy ra, bạn và tôi có thể 
nhận ra nhiều vấn đề được gởi đến. 
Nó như là những bài học, những kinh 
nghiệm, những cách ứng xử giữa 
người với người, như là những sứ 
điệp mà Chúa muốn gởi đến cho mỗi 

người chúng ta. Có những vấn đề tiêu cực đáng lên án, chê 
trách, và cả những vấn đề tích cực được hoan nghênh, chào 
đón ca ngợi và nể phục. Tiêu cực hay tích cực đều là bài học 
quý giá cho bạn và tôi. Bạn và tôi xem để nhìn lại chính 
mình. Để thấy được giá trị của sự sống, thấy được tình yêu 
mà con người dành cho nhau. Hay cả những cách ứng xử mà 
bạn và tôi coi đó như bài học cho chính mình khi đứng trước 
và đối diện mọi khó khăn nguy hiểm trong cuộc sống. 



Đại dịch côvít 19 xảy ra, nhiều thành phần trong xã hội 
đã thừa nước đục thả câu khi lợi dụng cơ hội để làm lợi cho 
chính mình. Khẩu trang lên giá, lương thực thực phẩm leo 
thang, chi phí này chi phi kia đắt đỏ. Bạn và tôi muốn giữ lại 
mạng sống cho nên đã chấp nhận bỏ ra những đồng tiền ky 
góp để trang trải cho cuộc sống được tốt hơn. Những kiểu 
lợi dụng này ai chứng kiến hay nghe được đều phẫn nộ và 
bức xúc. Đã không giúp đỡ che chở thì thôi lại còn tìm mọi 
cách để trục lợi cho chính cá nhân của mình. Những hành 
động đó đã bị đưa ra pháp luật. Cái giá phải trả cho hành 
động tìm tư lợi cho chính mình, khi cả nước đang tìm cách 
chống dịch và kêu gọi mọi người chung tay cứu giúp những 
người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những cách ứng xử 
thiếu hiểu biết và ý thức của vài người chưa cao nên có 
những lời nói, hành động theo kiểu coi trời bằng vung.  

Bên cạnh những tiêu cực đáng cho mọi người lên án, thì 
lại xuất hiện những việc làm đầy nghĩa cử hy sinh, quên 
mình phục vụ theo gương Chúa Giêsu. Những anh chị em 
trong nghành y tế gồng mình giúp đỡ cho bao con người 
đang cần sự sống. Họ bỏ cả gia đình con cái để lên đường thi 
hành sứ vụ của lương tâm người thầy thuốc. Những người 
có trách nhiệm che nắng đội mưa để thi hành nhiệm vụ 
được trao, để bảo vệ con người, tích cực ngăn chặn dịch 
bệnh lây lan. Những anh chị em thiện nguyện lên đường 
chung tay chung sức để cố giữ lại mạng sống của biết bao 
con người. Những tu sĩ cũng đáp ứng lời mời gọi của bề trên 
noi gương bắt chước Thầy Giêsu đến với những người 
nghèo khổ, đói khát, bệnh tật. Những mạnh thường quân 
chia sẻ miếng cơm manh áo, cái bánh, chai nước, xị xăng… 
Khi chứng kiến những hoàn cảnh như vậy, người ta mới 
thấy cái quý của sự sống. Thấy được tình người với người.  



Khi cơn đại dịch xảy ra, bạn và tôi cảm thấy hoang mang 
lo sợ, không biết khi nào con covit đến với mình. Cuộc sống 
bị đảo lộn. Tình làng nghĩa xóm như bị đóng băng. Vì ai cũng 
sợ tiếp xúc với người khác. Bỗng dưng tương quan giữa con 
người với con người được dựng lên một bức tường ngăn 
cách. Bức tường vô hình đã phần nào làm ngăn cách giữa 
con người với con người. Ra đường không ai dám gặp nhau 
để trò chuyện như ngày trước. Ai cũng dò xét, khoảng cách, 
dè chừng không biết người mình gặp có bị covit không. Theo 
chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ là như vậy, để có thể 
kiểm soát và ngăn chặn dịch một cách an toàn và nhanh 
nhất. Và chỉ thị đó cũng không phải là thuốc tiên để ngăn 
chặn dịch, mà là nơi ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi người đều 
có trách nhiệm với mọi người và với chính mình. 

Và trong cơn đại dịch này, bạn và tôi mới thấy được giá 
trị của tình người. Có biết bao chương trình được phát động, 
biết bao con người đã vì đồng bào của mình mà hy sinh sức 
khỏe, tiền bạc, gia đình, công việc để lên đường cứu giúp 
những bệnh nhân đang phải tranh giành sự sống với thần 
chết. Họ đã hy sinh để tạo nên một tình yêu hy sinh vì người 
khác. Những khu chợ 0 đồng, những thực phẩm được đưa 
đến các khu cách ly tập trung, những bát cơm đạm bạc với 
những chén canh đơn sơ, những món tiền tuy nhỏ bé được 
gởi đến cũng chỉ mong cơn đại dịch mau chấm dứt và cuộc 
sống con người được bình an trở lại. Ai ai cũng mong ước 
điều đó. Bạn và tôi tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. 
Cuộc sống sẽ ổn định trở lại. Điều quan trọng là khi đại dịch 
được kiểm soát, con người được cứu khỏi đại dịch, thì tình 
người với người có còn bị đóng băng hay không? Những 
công việc bác ái có còn được đề cao hay không? Những việc 
đạo đức có còn được coi trọng hay không? Thói quen không 
đến nhà thờ những ngày tháng qua có còn lưu giữ lại trong 



con người bạn và tôi, để rồi khi các sinh hoạt tôn giáo được 
hoạt động trở lại, bạn và tôi vẫn bị thói quen lười biếng cột 
chặt và làm cản trở chúng ta đến với Chúa và tha nhân.  

Bạn và tôi hãy lưu giữ những nghĩa cử đẹp trong cơn đại 
dịch, để rồi những hành động bác ái vẫn luôn được lan rộng 
mọi nơi trên thế giới, để tình Chúa và tình người vẫn được 
lan tỏa nơi những người chúng ta gặp gỡ. Đừng để cho tình 
người với người bị đóng băng, đừng để những thói quen 
không tốt vẫn đọng lại nơi chính mình làm lu mờ một niềm 
tin và những hành động bác ái yêu thương mà chính Chúa 
đã truyền dạy bạn và tôi thi hành. Ước mong mọi sự tốt đẹp 
đến với tất cả mọi người.  

 

 

 

hi bước vào đời sống gia đình, chúng ta mới thực sự 
nhận ra được hết những thiếu sót của bản thân cũng 

như của chồng hay vợ mình. Bởi vì đơn giản một điều, 
không ai là người hoàn hảo cả. Do đó, nếu không học cách 
tha thứ để giữ gìn hạnh phúc thì quả là một điều đáng tiếc và 
sai lầm. Tha thứ sẽ mang lại bình an cho bản thân và cho 
người cần được thứ tha. Đây là một trong những chìa khóa 
để xây dựng hạnh phúc gia đình, cũng là tiêu chuẩn để dạy 
con cái được lớn lên trong tình yêu theo gương cha mẹ của 
chúng. 

K 



1. Tha thứ đem lại bình an 

Trong đời không ai dám nói mình chưa một lần phạm 
sai lầm. Có những điều lớn lao, gây tổn thương tưởng chừng 
như không bao giờ có thể bù đắp hay sửa chữa được. Khi đó, 
tâm hồn chúng ta sẽ hoang mang, lo lắng, bất an. Chúng ta tự 
gây tổn thương cho bản thân, hoặc cho người khác, thì ít hay 
nhiều, chúng ta vẫn đánh mất đi sự bình an. Do đó, Chúa 
cũng tha thứ những lỗi lầm thiếu sót trong thân phận con 
người mỏng giòn, yếu đuối của chúng ta, thì chúng ta cũng 
hãy học cách tha thứ cho những người đã xúc phạm đến 
chúng ta, và cả bản thân của chúng ta nữa. Có như thế, chúng 
ta mới sống bình an thực sự và mới có thể phát huy được 
hết những tài năng mà Thiên Chúa phú ban cho chúng ta để 
xây dựng một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Tha thứ chính 
là bí quyết mang lại hạnh phúc. 

2. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình 

Trong cuộc sống chung, chắc chắn không bao giờ tránh 
khỏi những lần chúng ta cãi vã, tranh chấp, chửi mắng, và 
làm cho nhau bị tổn thương. Đi thì thôi, về nhà, thấy mặt là 
chửi, là mắng, la lối om xòm. Nếu vợ chồng không biết tha 
thứ cho nhau, mà cứ nhìn nhau như kẻ thù, thì thử hỏi gia 
đình có hạnh phúc? Nếu vợ chồng không nắm giữ được bí 
quyết này thì chắc chắn một điều, gia đình đó sẽ tan vỡ, hay 
chỉ là sống trong địa ngục của trần gian mà thôi. Một khi 
chúng ta nhận ra những lỗi lầm, thiếu sót của mình, chúng ta 
hãy mau chóng sửa chữa và xin lỗi. Không người vợ hay 
người chồng nào lại không muốn sống hạnh phúc với người 
phối ngẫu của mình. Do đó, vợ hay chồng, hãy mở rộng tấm 
lòng và trái tim để sống bao dung với nhau, cùng giúp nhau 
sửa sai để cùng nhau sống vui tươi và hạnh phúc trong gia 



đình. Đây là nền tảng căn bản để dạy dỗ cho con cái sống 
mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa qua cha mẹ của chúng. 

3. Dạy con biết sống tha thứ 

Nếu muốn con cái có lòng bao dung, biết tha thứ thì 
chính cha mẹ phải là những người sống điều đó trước tiên. 
Phải để cho chúng thấy được giá trị cao đẹp của sự tha thứ 
thì mới đem lại hiệu quả thiết thực, vì gia đình là môi trường 
giáo dục đầu tiên và hiệu quả nhất. Được lớn lên trong tình 
yêu của cha mẹ, triển nở trong bầu khí hạnh phúc của gia 
đình, chắc chắn con cái sẽ trở thành một con người của tình 
yêu, của lòng thương xót, của sự sẻ chia. Cha mẹ nào cũng 
muốn con cái mình được lớn khôn và ngoan ngoãn, được 
mọi người quý mến và trân trọng. Muốn thế, chính cha mẹ 
phải là những người như thế. Điều làm cho người khác cảm 
kích đó là sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm mà người khác gây 
nên cho bản thân mình. Vì thế, ngay trong gia đình, cha mẹ 
hãy tha thứ cho nhau, cho con cái và giáo dục chúng biết thứ 
tha. 

Điều làm cho người ta mạnh mẽ không phải là dùng vũ 
lực nhưng là một con tim biết tha thứ. Chính nhờ sự tha thứ 
mà chúng ta tìm lại được bình an đích thực cho tâm hồn 
mình. Nó chính là nhân tố bảo vệ hạnh phúc gia đình, là nền 
tảng để nuôi dạy và giáo dục con cái trở nên người nhất. Gia 
đình có hạnh phúc hay không, con cái có trưởng thành trong 
tình yêu và lòng bao dung hay không, và xã hội có được an 
bình để phát triển hay không đều là do chúng ta có muốn 
như thế không? Hãy tập sống tha thứ và hãy mạnh dạn để 
sửa đổi nếu điều đó mang lại những giá trị tích cực cho bản 
thân, gia đình và cộng đồng. Cầu chúc các gia đình luôn noi 
gương tha thứ như Cha trên trời, để đem tình yêu và Lòng 
Thương Xót của Chúa đến mọi nơi.  



 

 

ần kia, tôi được một Linh mục tâm sự: Dân gian thường 
hay ví linh mục giống như người lái đò. Càng ngẫm 

nghĩ, tôi càng thấy cách ví von ấy rất đúng. 

Trong đời mình, chắc ông lái đò không thể nào nhớ hết 
bao nhiêu người đã được ông đưa sang sông. Nhưng có lẽ 
ông sẽ nhớ tên không sót một ai, trong số những người đã 
quay lại cám ơn ông. Bởi những người sang sông thì nhiều. 
Còn người trở lại cám ơn thì chẳng bao nhiêu. 

Sống trong cuộc đời, ta đi bên nhau cả trăm năm. Ta đã 
từng gặp gỡ, giao tiếp và nhận ơn của nhau rất nhiều. Nhiều 
không thể nào đếm nổi. Có lúc ta nghĩ, việc cám ơn người là 
một chuyện hết sức bình thường. Và việc quên ơn người, 
đáng lẽ ra phải là chuyện bất thường. Thế nhưng đó lại là 
một sự thật, một sự thật phũ phàng đã trở nên rất đỗi bình 
thường. 

Điều bình thường và bất thường ấy, có lẽ không ai trong 
chúng ta không có kinh nghiệm. Có khi đó là kinh nghiệm 

L 



đau xót. Bây giờ ta muốn cảm ơn người ấy, cũng không còn 
cơ hội nữa! 

Ngẫm nghĩ lại, ta nhận ra rất nhiều lần, chính bản thân 
mình cũng đã từng bỏ quên, hoặc đã cố tình quên ơn, thậm 
chí hai tiếng “cám ơn” trong cõi lòng ta cũng đã bị đánh mất, 
bị rơi rụng, không biết từ thuở nào. Vì thế, ta cứ sống từ 
ngày này sang ngày khác như một cỗ máy đã được lập trình, 
rất vô tư, vô hồn, vô cảm, thậm chí vô ơn. 

Lòng biết ơn đối với nhau xưa nay và mãi mãi vốn là 
một nét đẹp. Lòng biết ơn đối với Thiên Chúa chẳng những 
là một nét đẹp thánh thiện, một tình yêu xuất phát từ đức 
tin cao cả, mà còn là một ân huệ Thiên Chúa tặng ban cho ta. 
“Bởi lòng biết ơn của ta chẳng thêm gì cho Chúa. Trái lại, 
lòng biết ơn ấy mang lại cho ta ơn cứu độ” (x. Kinh Tiền 
Tụng Chung 4). 

1. Từ một câu chuyện buồn… Tôi nhớ rất rõ bài Tin 
Mừng theo thánh Luca, chương 17, từ câu 11đến câu 19. Đó 
là một câu chuyện rất buồn về lòng biết ơn. Trong đó, Chúa 
Giêsu đã phải thở dài, nuối tiếc về cách cư xử vô ơn của chín 
người bị bệnh phong đã được Chúa chữa lành. Ngài thốt lên: 
“Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín 
người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên 
Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. 

Khi nói như thế, Chúa Giêsu đã đề cao đức tin và lòng 
biết ơn của người phong cùi xứ Samaria. Dù anh chỉ là một 
người “ngoại bang”, nhưng lòng biết ơn của anh còn lớn hơn 
tất cả chín người Do thái giáo kia. Đó chính là bài học thấm 
thía đau xót cho ta. Vì có khi ta quá quen với mọi ơn lành 
Chúa ban, đến nỗi ta không còn nhận ra đó là điều quý giá 
lớn lao của tình thương Thiên Chúa dành riêng cho mình.  



Nếu nhìn ở góc độ ấy, thì có lẽ ta không xứng, khi phải 
so sánh với nhiều anh chị em lương dân. Bởi nếu một ngày 
nào đó, ta đến thăm những trung tâm hành hương (chẳng 
hạn như Trung tâm Đức Mẹ La Vang, hay Cha Diệp…), ta sẽ 
bắt gặp rất nhiều người đến để cầu xin. Trong số đó, có rất 
nhiều anh chị em lương dân cũng đến, để cảm tạ Thiên Chúa. 
Họ đã nhận ơn. Họ đã có lòng tin, dẫu đó chỉ là một lòng tin 
sơ khởi, trước khi họ có thể nhận biết tỏ tường về Thiên 
Chúa. 

Quả thực! Biết ơn phải là thái độ tất nhiên của con 
người, nhất là của người đã nhận ơn. Vì thế, ta không cần 
phải đợi đến lúc có ai đó mong chờ ta, hoặc nhắc bảo ta hãy 
biết ơn, thì ta mới cảm ơn. Lòng biết ơn Thiên Chúa phải là 
trách nhiệm trước tiên của con người. 

Vì thế, mặc dù Chúa Giêsu đã lên tiếng phàn nàn: “Còn 
chín người kia đâu?”, nhưng tôi không nghĩ là Chúa cố ý làm 
phép lạ, để đòi cho bằng được lòng biết ơn của người ta. Tôi 
nghĩ Chúa chỉ muốn nói là: Chúa rất mong cả mười người kia 
đều trở lại với Chúa, để cho Chúa thân tình gặp gỡ họ, để 
Chúa trao cho họ chính bản thân của Chúa. Điều này còn quý 
giá hơn cả ơn được chữa bệnh, càng lớn gấp bội lần hai tiếng 
“cám ơn”. 

Thực ra, ơn được lành bệnh và sau đó là lòng biết ơn, 
cũng chỉ là những nhịp cầu, để giúp ta gặp gỡ Đấng đã ban 
ơn cho ta. Nhờ đó, mà ta càng được lớn lên trong ân sủng 
Chúa ban, được thêm lòng tin, sự trông cậy, và yêu mến 
Chúa trong chính tâm hồn mình mà thôi. Chín người phong 
cùi kia đã được lành bệnh, nhưng họ lại không có lòng biết 
ơn. Thật tiếc! Họ đã bỏ mất kho tàng ân sủng Chúa muốn 
ban cho họ. Biết đâu đó lại là hình ảnh của chính ta hôm nay! 



“Còn chín người kia ở đâu?”Câu hỏi này đang cảnh giác 
ta về thái độ ta sống hằng ngày. Chẳng hạn: Ta ở đâu mà 
không đến phụng thờ Chúa vào mỗi Chúa Nhật, để dâng lời 
ngợi khen và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, sau một tuần lễ ta 
ngụp lặn trong muôn ơn lành của Chúa? Ta ở đâu mà không 
có mặt trong những buổi kinh sớm tối của gia đình, để cảm 
tạ Thiên Chúa về sự quan phòng của Chúa đã ban cho gia 
đình mình? Ta ở đâu mà không giúp đỡ những người nghèo 
khổ, như một đáp trả ân tình về những ơn Chúa đã từng ban 
tặng cho ta?, v.v… 

Có thể xưa nay, do nếp nghĩ, do thái độ sống và cả cách 
thức ta thể hiện việc sống đạo của mình; từ lời ăn, tiếng nói, 
hành động, đến cử chỉ, não trạng, cả đến tội lỗi của mình, ta 
đã trở thành kẻ vô ơn đối với những người chung quanh và 
đối với Thiên Chúa. 

Nguy hiểm hơn, nếu như thái độ vô ơn ấy cứ kéo dài từ 
ngày này sang ngày khác, trong suốt cả cuộc đời mình, đến 
mức ta đã chai cứng cả lương tâm, không còn nhận ra tấm 
lòng bao dung của Chúa. Để rồi chẳng bao giờ ta có một 
hành động, hay chỉ là một lời cám ơn Chúa. Nếu thế, thật là 
nguy hiểm! Vì nếu ta vô ơn đến nỗi ta không còn một chút 
mảy may nào về lòng biết ơn, thì ta đã biến mình trở thành 
kẻ sống dửng dưng, sống nguội lạnh không ai bằng. 

2. Đến một kết luận không vui. Chi tiết đánh động hồn 
tôi nhất trong bài Tin Mừng ấy, là trong số 10 người cùi đã 
được Chúa Giêsu chữa khỏi, thì chỉ có một người biết quay 
lại tạ ơn Chúa, mà người này lại là một người Samaria, ngoại 
đạo. Tại sao lại là một người ngoại đạo? 

Thưa, vì theo tâm lý chung, những kẻ “ở trong nhà” 
thường nghĩ rằng: Mọi điều tốt đẹp mà người nhà làm cho 



mình, thì đó là bổn phận, là lẽ đương nhiên. Không cần phải 
thắc mắc, hay phải cảm ơn. Còn những “kẻ ở ngoài” thì nghĩ 
rằng: Mình chẳng có lý do nào để được những điều tốt đẹp 
ấy. Thế mà mình lại được nhận. Cho nên, khi nhận được, thì 
họ rất cảm động và biết ơn. 

Thí dụ, con cái trong gia đình, liệu có biết sống tâm tình 
biết ơn đối với cha mẹ hằng ngày hay không? Hay là phải 
chờ đến khi cha mẹ qua đời, bỗng thấy mình hụt hẫng, chao 
đảo, vì mình không còn được nuôi dưỡng, đùm bọc, yêu 
thương như xưa nữa; lúc đó mới chợt nhận ra sự thiếu vắng 
không thể bù đắp, mà biết ơn mẹ cha? Biết như vậy, kể như 
đã muộn rồi! 

Và trên hết, biết ơn Thiên Chúa là một điều thiện hảo. 
Không phải tốt cho Thiên Chúa, mà là tốt cho chính mình. Kẻ 
nào không biết cám ơn Chúa trong những việc nhỏ, thì cũng 
sẽ không biết cám ơn Chúa trong những việc lớn. Vì thế, ta 
cần phải tập cám ơn Chúa trong từng việc, dù việc nhỏ mọn, 
trong từng giây từng phút, trong mọi ngày và suốt cả đời ta. 

Theo tâm lý tự nhiên, khi một ơn ân huệ được ban ra 
cho bất cứ ai, thì cả người ban ơn cũng như người nhận ơn 
đều vui mừng và sung sướng. Nhưng phần biết ơn và cảm 
ơn, lại thuộc về kẻ nhận ơn. Tuy người ban ơn không buộc 
kẻ nhận ơn phải biết ơn mình. Nhưng đạo đức xã hội, lương 
tâm con người, và đạo đức tâm linh, đòi buộc những kẻ nhận 
ơn phải biết ơn người đã làm  ơn cho mình.  

Chính do thái độ biết ơn đó, sẽ làm cho người ban ơn 
cảm thấy hài lòng, và họ sẵn sàng ban thêm ơn mới, vì “ai 
biết ơn sẽ được ban thêm ơn mới”. Điều này cũng đúng như 
lời Chúa đã phán: “Kẻ đã có, lại được cho thêm” (Mt 12,13). 
Ngoài ra, thái độ biết ơn còn giúp cho người nhận ơn hiểu 



được bổn phận và nghĩa vụ của mình, là phải làm thế nào để 
sống xứng đáng với những ơn mình đã lãnh nhận. 

Lạy Chúa! Con xin lỗi Chúa, vì nếu Chúa ban những ơn 
huệ mà Chúa đã từng ban cho con từ xưa đến nay, cho một 
người khác, thì chắc chắn họ đã nên thánh gấp bội con từ lâu 
lắm rồi. Xin cho con biết ơn Chúa, và sử dụng những ơn 
Chúa ban cho con, để sống nên thánh mỗi ngày.  

 

 

 

 Hôm Chúa 
nhật 28/6/2020, 

vào lúc 12 giờ, 
từ cửa sổ của 
Dinh Tông 
Tòa, Đức 
Thánh Cha 
Phanxicô chủ 
sự buổi đọc 
Kinh Truyền 
tin với các tín 

hữu:  Lòng biết ơn là đặc điểm của người Kitô hữu. “Đây 
là thái độ, là một lòng biết ơn lan tỏa, giúp mỗi người chúng 
ta biết ơn những người quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. 
Khi ai đó ban tặng cho chúng ta điều gì, chúng ta không 
được nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với điều này. Lòng biết 



ơn, trước hết đó là dấu hiệu của một nền giáo dục tốt, nhưng 
đó cũng là đặc điểm của người Kitô hữu. Nó đơn giản nhưng 
là dấu hiệu chân thực của Nước Thiên Chúa - vương quốc 
của lòng biết ơn và tình yêu nhưng không”. Kinh Thánh kể: 
Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở 
lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình 
dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. (Lc 7, 15-16) 

Xét theo chiết tự: 

BIẾT được viết dạng chữ NÔM:   別, 捌  (C2*) 

Mượn trọn chữ HÁN 別, 捌  BIỆT/BÁT = 刂 ĐAO + 口 

KHẨU  + 力 LỰC(…+ 扌THỦ) cho nghĩa là: Nhận rõ được, 
đã hay, đã rõ được. 

㝵仍哭祿嘆咀: Người những khóc lóc than thở  庄別買

吝: chẳng biết mấy lần. (Bà Thánh, 2b) 

 ƠN được viết dạng chữ NÔM: 恩 (A2*) 

Mượn trọn chữ HÁN 恩  ÂN cho nghĩa là: Làm được 
điều tốt lành cho người khác, được họ cảm kích và ghi 
nhớ. 

情初恩者填: Tình xưa ơn giả (trả) nghĩa đền. 加親六買

結緣朱陳: Gia thân lúc mới kết duyên Châu Trần. (Truyện 

Kiều, 60b) 

Để chỉ lòng trắc ẩn khi nhận sự trợ giúp từ người khác, 
chúng ta có nhiều từ diễn tả: cảm ân (thuần Hán), cảm ơn 
(Hán Nôm), cám ơn (thuần Việt), Tri ân (Hán hóa), biết ơn, 
ghi ơn, đội ơn, nhớ ơn (thuần Việt),…  



Có thể nói gọn: Con người không biết ơn thì chẳng hơn 
chi cây cỏ, vì thế xin ghi lại đây để chúng ta cùng nhau tập 
luyện: Theo Hulfpost: 10 thói quen giúp bạn nuôi dưỡng 
lòng biết ơn hàng ngày:  

1.Yêu bản thân là cách thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa 
và đấng sanh thành. 

2.Viết nhật ký là cách ghi nhớ những gì mình đã đón 
nhận. 

3. Không né tránh những điều tiêu cực là cách thể hiện 
tích cực “Bạn hãy nhớ lại khoảng thời gian khó khăn mà bạn 
đã từng trải qua và có thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy biết ơn 
về trạng thái hiện tại và sẽ vượt qua khó khăn giống như 
trước đây bạn đã làm được”. 

4. Dành thời gian cho những người thân yêu là cách thể 
hiện lòng biết ơn vì mình không thể tự mình đạt đến nơi 
mình muốn.  

5. Thể hiện tình yêu, sự đánh giá cao với người thân yêu 
là cách thể hiện sự trân trọng và lòng biết ơn. 

6. Sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức là cách thể 
hiện những suy nghĩ biết ơn và lan tỏa đến mọi người.  

7. Biết giá trị của những điều nhỏ bé là cách tận hương 
và biết ơn ngay những thứ nhỏ nhặt, những khoảnh khắc 
bình thường nhưng ẩn chứa giá trị tuyệt vời.  

8. Đánh giá cao người khác là cách thể hiện lòng biết ơn 
khi nhìn nhận những hành động tử tế nhỏ tạo nên sự khác 
biệt lớn lao. 

9. Hoạt động tình nguyện theo Emmons trong cuốn sách 
“Cảm ơn”: “Vì việc phục vụ người khác đã giúp họ tìm lại 



được tâm linh bên trong của chính mình, nên họ rất biết ơn 
vì đã có cơ hội được phục vụ”. 

10. Tập thể dục là một mặt của lòng biết ơn, “Chúng có 
vẻ không giống nhau, nhưng lòng biết ơn và thể lực có thể đi 
đôi với nhau. Theo nghiên cứu năm 2003 của Emmons, 
những người thực hành lòng biết ơn cũng tập thể dục nhiều 
hơn. Kết quả cũng cho thấy những người tham gia nghiên 
cứu ít phải ăn kiêng hơn, ít hút thuốc và lạm dụng rượu 
hơn.” 

Nguyện Chúa xuống muôn ơn trên tất cả chúng ta, để 
mỗi người tập sống Biết Ơn hầu nên giống Chúa và nâng đỡ 
anh chị em mình. 

Ước chi được như vậy.  

 

 

 

gạn ngữ Pháp có câu: “Lòng biết ơn là trí nhớ của trái 
tim”. Đối với người Á Đông, trái tim là nơi thâm sâu và 

quan trọng nhất của con người. Do đó, những gì xuất phát từ 
trái tim đều mang lại những giá trị cao quý. Lòng biết ơn 
chính là một trong những giá trị mà con người cần nuôi 
dưỡng và phát huy tối đa. Đó chính là nhiệm vụ của mỗi 
người khi nhận ơn. Muốn nêu cao lòng biết ơn, con người 
phải sống lòng biết ơn đó, đặc biệt trong gia đình, đồng thời 
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các bậc cha mẹ cũng cần dạy cho con cái để bảo toàn được 
giá trị thiêng liêng này. 

1. Nhiệm vụ biết ơn của con người 

Con người sống trong xã hội luôn có những mối tương 
quan. Không ai có thể chỉ sống cho riêng mình. Cho dù người 
đó giàu có về vật chất, đầy đủ về của cải thì họ vẫn cần có sự 
hỗ trợ của người khác. Ngay cả khi họ cho đi thì họ cũng 
phải biết ơn chính những đối tượng mà họ đã cho, vì nhờ 
những người đó, con tim họ được lớn lên, họ được chia sẻ, 
được sống tình người. Là những Ki-tô hữu, trước tiên chúng 
ta phải biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và 
tạo dựng nên chúng ta. Sau đó, chúng ta phải biết ơn ông bà, 
cha mẹ, những người đã có công sinh thành nuôi dưỡng 
chúng ta thành người. Không có gì mà chúng ta không nhận 
lãnh từ một ai đó, ngay cả những thứ mà chính chúng ta làm 
ra. Do vậy, biết ơn chính là nhiệm vụ mà một con người cần 
phải thi hành trong mỗi ngày sống của mình. Nhưng, chúng 
ta sẽ sống lòng biết ơn đó như thế nào?  

2. Sống lòng biết ơn 

Nếu chúng ta không nhận ra những gì chúng ta đang có 
đều là những thứ chúng ta được ban tặng từ một ai đó, thì 
chúng ta không thể biết ơn họ được. Vì thế, để có thể sống 
lòng biết ơn thì chúng ta phải nhận thức rõ ràng: đây là 
những món quà mà tôi được nhận. Kế đến, chúng ta sử dụng 
những món quà đó đúng với ý muốn của người ban tặng, để 
cho chúng thực sự hữu ích cho đời sống của chúng ta. Điều 
cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là 
chúng ta cũng hãy bắt chước để chia sẻ những món quà mà 
chúng ta đã được ban tặng. Có như thế, lòng biết ơn mới 
được lan tỏa khắp nơi. Đây là điều khó làm hơn hết nhưng 



nếu chúng ta thực sự biết ơn đối với những gì mà chúng ta 
được hưởng thì chúng ta sẽ làm nó một cách chu toàn và 
nhanh chóng. Hơn nữa, trong gia đình, mỗi người cha người 
mẹ còn phải có nhiệm vụ dạy bảo cho con cái mình tập sống 
lòng biết ơn ngay khi chúng còn bé. 

3. Dạy con sống biết ơn 

Con cái có nên người tốt, hữu ích hay không phần lớn là 
nhờ sự dạy dỗ của cha mẹ. Muốn dạy con cho hiệu quả thì 
cha mẹ phải là người làm gương. Cha mẹ sống lòng biết ơn 
đối với Thiên Chúa, với những đấng sinh thành, với tất cả 
những ai cách này hay cách khác giúp đỡ mình, thậm chí cả 
những người mang lại cho mình những đau khổ, vì không có 
điều gì mà không có lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta nhận 
diện ra được nó. Con cái còn bé, có thể chúng sẽ không hiểu 
được lòng biết ơn là gì. Có những đứa cứ nghĩ những gì 
chúng đang được hưởng là điều tất nhiên. Như thế, khi lớn 
lên, chúng sẽ khó có thể sống lòng biết ơn. Vì vậy, từng chút 
từng chút, cha mẹ phải hướng dẫn và chỉ bảo, đồng thời phải 
tập cho con cái sống lòng biết ơn với những gì mà chúng đã 
nhận được. Đó là cách cha mẹ sống lòng biết ơn đối với 
những gì đã được trao tặng. 

Lòng biết ơn là một giá trị nhân bản. Nó là một bước 
khởi đầu để cho chúng ta sống ơn gọi của một con người, 
của một người con Chúa. Để hoàn thành được ơn gọi này, 
đòi hỏi mỗi người phải có lòng biết ơn. Đây là nhiệm vụ bắt 
buộc, vì chỉ có như thế chúng ta mới thực sự trở thành 
người. Không có gì mà chúng ta không lãnh nhận từ trời. Và 
chúng ta có nhiệm vụ sống lòng biết ơn đó trong gia đình, 
trong giáo xứ và xã hội. Con cái sẽ là tấm gương chiếu phản 
ánh lòng biết ơn của cha mẹ. Cầu chúc các gia đình luôn biết 
sống lòng biết ơn trong đời sống hàng ngày của mình.  



     

 

ức cha Jb Bùi Tuần trong tập chia sẻ “nói với chính 
mình” đã viết: “ Tôi thích chó. Lý do là vì chó rất biết 

ơn. Biết ơn của chó khác với biết ơn của người. Nhưng 
không thiếu vẻ đẹp. Chỉ cho nó một miếng xương, nó cũng tỏ 
ra biết ơn. Nó nhìn trìu mến, ngoe nguẩy cái đuôi, quấn quít 
người cho, càng được cho nó càng biết ơn. Nó tự động bảo 
vệ chủ, cũng như nhà cửa, đồ đạc của chủ”. Có lẽ chính vì sự 
biết ơn của nó nên người ta yêu quý và hầu như nhà nào 
cũng nuôi chúng!  

Đối với con người thì lòng biết ơn và những hành vi thể 
hiện sự tri ân là một vẻ đẹp, nó được phát xuất từ những con 
người được thừa hưởng một nền giáo dục tốt và có một nội 
tâm biết suy tư sâu sắc. 

Có một điều dễ nhận thấy là hầu như trong bất cứ một 
quốc gia nào người ta cũng thường hay xây dựng những 
tượng đài ở các thành phố, hay những nơi có nhiều người 
vãng lai qua lại. Việc đặt tượng  các vị anh hùng có công với 
dân, với nước đó là một hình thái văn hóa nói lên lòng 
ngưỡng mộ và biết ơn đối với những bậc vĩ nhân.  

Trong lãnh vực tôn giáo, thì người ta thường  làm các 
pho tượng Đức Mẹ, các vị Thánh và đặc biệt là Tượng  Chúa 
Giê-su để tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ và tri ân các Ngài. 
Nhiều nơi các pho tượng này còn vượt qua làn ranh tôn giáo 
để hiện diện ngoài đời, ở những nơi công cộng; Chẳng như 
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tại Việt Nam trên núi Tao Phùng người ta đã xây dựng một 
pho tượng rất lớn; Đó là Tượng Chúa Giê-su Ky-Tô Vua trên 
núi đó để mọi người  tuy ở xa vẫn có thể nhìn thấy( chiêm 
ngắm). Cũng vậy. Bên nước Brazil mà cụ thể là ở thành phố 
Rio de Janeiro người ta cũng xây dựng một pho tượng Chúa 
Cứu Thế rất hoành tráng trên một ngọn núi cao, và còn 
nhiều nơi khác…  

Những việc làm này nói lên tâm tình mà con người dành 
cho các Đấng  đã thi ân giáng phúc để làm cho cuộc sống của 
nhân loại được tốt đẹp hơn.  

Thể hiện sự biết ơn là một nét đẹp nhân văn của mỗi 
con người: Cha ông chúng ta  khuyên:“Ơn ai một chút 
chẳng quên, nợ ai một chút để bên cạnh lòng ”  

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu xét cho cùng thì mỗi 
người chúng ta, ngoài Cha Mẹ, Ông bà, anh em, họ hàng… thì 
hầu như chúng ta còn phải thọ ơn với rất nhiều người nữa, 
cả về khía cạnh vật chất cũng như lãnh vực tinh thần. Bởi lẽ, 
tuy không trực tiếp giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống nhưng 
cách gián tiếp chúng ta vẫn phải nhờ họ mới có được cuộc 
sống tốt đẹp như chúng ta hiện có. Chẳng hạn như; nếu 
không nhờ những người dệt vải, không có những người thợ 
may thì làm sao chúng ta có áo quần để mặc. Cũng vậy, nếu 
không có các bác nông dân vất vả trồng cấy thì làm sao 
chúng ta có thể có gạo để nấu cơm; Về tinh thần, nếu không 
có thầy cô dạy bảo thì chúng ta làm sao biết chữ nghĩa và có 
kiến thức về nghề nghiệp…. Vẫn biết rằng chúng ta cũng 
phải bỏ tiền ra mua hoặc trả công cho họ, song nếu không có 
họ thì chúng ta tuy là có tiền cũng chẳng làm sao tự dệt vải 
để may vá hay có thể tự trồng lúa hoặc tự học hành mà 
thành công được; “không thầy đố mày làm nên!”  



Trong Phúc Âm thánh Luca có thuật lại việc Chúa Giê-su 
làm phép lạ chữa lành mười người bị bệnh phong cùi, thế 
nhưng sau khi khỏi bệnh chỉ duy nhất có một người trở lại 
tạ ơn Ngài mà thôi! Để rồi Đức Giê-su phải hỏi họ rằng: 
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì 
chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh 
Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? “( Lc 17, 
11-19).   

Theo tính tự nhiên của con người, thì chúng ta thường 
hay quên ơn mà mình đã nhận được từ người khác, nhưng 
khi chúng ta làm ơn cho một ai đó thì chúng ta lại hay nhớ 
rất lâu. Chính vì vậy nên người ta thường nói: “Thi ân mặc 
niệm, thọ ân mặc vong”.  

Thực hiện lời dạy bảo của  Hội Thánh, cũng như các bậc 
cha ông, thì những người mà chúng ta phải nhớ ơn sâu đậm; 
đó là Cha mẹ, ông bà, thầy cô… và để báo đáp công ơn của 
các ngài, chúng ta thể hiện bằng cách quan tâm thăm nom, 
chăm sóc, tặng quà, và cầu nguyện cho các ngài lúc còn sống 
cũng như khi đã qua đời.  

Về lãnh vực tâm linh, chúng ta phải biết ơn Đức Mẹ, các 
Thiên Thần Hộ Thủ, các Thánh, và đặc biệt với Thiên Chúa 
Ba Ngôi; Bởi vì từ nơi các Ngài chúng ta đã nhận được biết 
bao ân lành hồn xác. 

Đối với người trần thì khi đã có quyết tâm, thiện chí, 
chúng ta bằng cách này hay cách khác có thể đáp trả phần 
nào những ơn nghĩa cho các ngài. Song đối với Thiên Chúa, 
Đức Mẹ, các Thánh thì chúng ta chẳng có gì để đền đáp cho 
được cả! Cách duy nhất để đáp đền ân tình đó là chúng ta cố 
gắng sống tốt, sống tử tế. Và nhất là luôn tỏ lòng tôn kính 
mến yêu các Ngài. Như lời Kinh Tiền tụng IV: “Lạy Chúa. 



Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng. Nhưng việc 
chúng con tạ ơn Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì 
những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, 
nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời, vì 
Đức Ky-tô Chúa chúng con”.  

Sau nữa Giáo Hội còn soạn cho chúng ta một bản Kinh 
để chúng ta dùng lời Kinh đó nói lên lòng biết ơn Thiên Chúa 
vào những buổi sáng sau khi thức dậy và vào mỗi buổi tối 
khi chuẩn bị lên giường đi ngủ: Đó là “Kinh Cám Ơn”. Con 
cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng 
bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, 
cho con được làm người…  

 

 

 

hợt nghe ca sĩ Thanh Thảo hát bài Đạo Làm Con: “Khi 
đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta 

kiếp người, phải sống thế nào: để Cha đừng buồn, phải sống 
thế nào: để Mẹ được vui. Tình Cha bao la như núi cao ngang 
trời, tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho 
ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta…”. 
Lời bài hát giúp tôi nhìn lại, có vẻ như bấy lâu nay tôi đã 
không quan tâm, không để ý, để rồi phớt lờ đi tình yêu 
thương của bố mẹ, có lẽ tôi chưa thực sự là đứa con tốt.  

Trên cõi đời này ngoài Chúa ra chẳng ai yêu tôi hơn cha 
mẹ, cũng chẳng ai suốt cuộc đời vì tôi giống như cha mẹ. Dù 
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tôi là ai, cha mẹ cũng là người thương tôi nhất, “đi khắp thế 
gian không ai sánh bằng mẹ, gian khổ cuộc đời ai nặng gánh 
hơn cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây 
trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ 
nuôi con khôn lớn, đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con”. 
Một bạn trẻ đã định nghĩa cha mẹ như sau: Cha có nghĩa là 
chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương. Mẹ có nghĩa là 
mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cha mẹ đã hy sinh, 
chịu bao gian lao vất vả để nuôi ta khôn lớn nên người. Các 
Ngài đã chẳng tiếc thứ gì, để ta có được như ngày hôm nay. 
Tất cả những gì ta có, đều là công lao từ cha mẹ, dù có đền 
đáp cả đời cũng không thể nào hết, “thương cha xuôi ngược 
giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con…” 

Bất kỳ cha mẹ nào cũng đều yêu thương con cái, đó là 
bản tính và cũng là thiên chức của cha mẹ. Những lần trở về 
nhà sau những tháng ngày đi học xa, thấy cha cực khổ đội 
nắng dầm sương nơi ruộng đồng, thấy mẹ vất vả với hàng 
núi công việc bếp núc, nhà cửa, ruộng vườn. Bao nhiêu gánh 
nặng trút hết nên vai cha mẹ. Chợt nhận ra thấy tóc cha ngày 
đã bạc, gương mặt mẹ đã nhiều vết nhăn, bàn tay cha chai 
sần vì vất vả, đôi chân mẹ gầy guộc vì đàn con thân yêu. Cha 
mẹ đã hy sinh cả đời, chịu bao khổ cực mà chẳng một lời 
than van, chẳng có mong muốn gì ngoài việc mong tôi khôn 
lớn nên người, “có tát cả biển đông mới tỏ tường lòng mẹ, 
không trèo qua non thái sao thấu hiểu tình cha”. Hồi bé 
không hiểu tại sao cha mẹ mới 3-4 giờ sáng đã phải dậy sớm 
như vậy. Lớn lên mới nhận ra, họ dậy sớm không phải do 
đồng hồ nhưng vì cuộc sống và trách nhiệm, tất cả cũng vì 
yêu thương tôi mà thôi. Càng khôn lớn tôi lại thấy rằng: “đi 
trăm nơi không đâu bằng ở nhà, có gặp vạn người không ai 
tốt bằng mẹ cha”. Những lần chuẩn bị lên đường đi học xa, 
thấy mẹ dúi số tiền mô hôi nước mắt để tôi ăn học, nghĩ mà 



thương. Có lẽ ở nhà, cha mẹ chẳng giám tiêu xài, dành dụm 
chắt bóp để có tiền cho tôi ăn học. Vậy mới thấy: “cha mẹ 
như cái cây ATM, để bạn rút tiền mọi nơi, như ngân hàng để 
bạn vay nợ mọi lúc. Nhưng máy ATM còn tính phí, ngân hàng 
còn đòi lãi, còn cha mẹ thì không”. Để rồi “Cha là hoa phấn 
giữa đời. Thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con. Ơn dưỡng dục 
một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp không quên”.  

Kinh thánh dạy ta, bậc làm con phải có bổn phận thảo 
kính cha mẹ. Cụ thể trong 10 điều răn, điều răn thứ 4 dạy: 
hãy thảo kính cha mẹ. Các sách Cựu ước như sách Xuất hành 
ghi rõ: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên 
đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi” (Xh 
20,12). Sách Huấn ca: “Cha con, con hãy hết lòng thờ kính, và 
đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công 
ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy con sẽ lấy chi đáp đền 
cho cân xứng?” (Hc 7,27-28). Thư của Thánh Phaolô khuyên: 
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều 
đẹp lòng Chúa” (Cl 3,20). “Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn 
thứ nhất, có kèm theo lời hứa: để được hạnh phúc và hưởng 
thọ trên mặt đất này” (Ep 6, 1-3). Riêng ca dao tục ngữ Việt 
Nam nhiều câu cũng đề cập đến vấn đề này: “Con ơi ghi nhớ 
lời này, công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên”. Riêng người 
Việt Nam thì rất đề cao lòng biết ơn: “Công cha nghĩa mẹ cao 
dầy, cưu mang trứng nước những ngày con thơ. Nuôi con khó 
nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân”.  Đây 
là đạo hiếu, là chuẩn mực đạo đức thể hiện nhân cách con 
người. 

Để làm tròn đạo hiếu đâu phải bất kỳ người con nào 
cũng hiểu và cũng làm được? Đây là việc làm đòi hỏi cả một 
nghệ thuật sống. Trước tiên để làm tốt công việc này đòi hỏi 
phải có tình yêu, bên cạnh đó cần học cách ứng xử khéo léo. 



Điều đáng buồn là nhiều bạn trẻ ngày nay không biết cách 
làm cho người lớn vui lòng. Để người lớn vui lòng, đâu nhất 
thiết đòi hỏi ta phải làm những việc vĩ đại vượt quá khả 
năng con người, đôi khi chỉ một lời khen tặng, một câu hỏi 
han lo lắng khi cha mẹ ốm đau, một hành động quan tâm 
như dành thời gian nói chuyện, thăm hỏi… cũng đủ để người 
lớn vui lòng. “Mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối viếng mới 
đành dạ con”,  dẫu biết rằng qua lời nói cũng chưa chứng tỏ 
được điều gì, nhưng người Á Đông chúng ta thường ngại thể 
hiện tình cảm ra bên ngoài thích giấu trong lòng. Đôi lúc 
chúng ta cũng cần biết thể hiện ra bên ngoài để cha mẹ hiểu 
bạn yêu thương họ, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc 
và hài lòng về bạn. Dù biết rằng, trong chuyện tình cảm thật 
khó để có thể nói lên thành lời, nhưng thử xét lại xem, nhiều 
khi chúng ta dễ dàng trao lời yêu thương cho những người 
xa lạ, trong khi cha mẹ là những người cần được yêu 
thương, tại sao chúng ta lại không làm? 

Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh con trên đời và cho con được 
làm con cha mẹ. Con sẽ luôn nhớ và khắc ghi những ân tình 
này. Để kết thúc, xin mượn lời nhắn gửi của một bạn trẻ: 
“Khi bạn đang uống coca giải khát, hãy nghĩ xem bố mẹ 
thường uống gì. Khi bạn mặc những bộ quần áo đắt tiền hàng 
hiệu, xin hãy nghĩ xem bố mẹ bạn thường mặc ra sao. Khi bạn 
thoải mái tiêu pha, hãy nghĩ đến những thứ đồ bố mẹ bạn hay 
dùng như thế nào. Bố mẹ đã vì bạn mà bỏ bao công sức? Rơi 
bao hạt mồ hôi, đều mong bạn có một cuộc sống tốt đẹp. 
Những thứ bạn đang dùng đều là do hai bàn tay cha mẹ đem 
về cho. Xin hãy yêu quý bố mẹ và làm một người con hiếu 
thuận bạn nha”. Hãy biết yêu thương, trân trọng và biết ơn 
cha mẹ nhiều hơn nữa, chúc các bạn thành công.  

 



 

 

 

“Tha thứ” là vấn đề xưa như trái đất, những vẫn còn mới 
như hôm nay. 

Kinh nghiệm cuộc sống cho ta thấy điều đó rất rõ. Này 
nhé, nếu ta thực sự yêu thương ai, thì cho dù người đó có 
làm điều gì sai quấy, khiến ta giận, có khi rất giận, nhưng rồi 
sau đó, trong lòng ta vẫn rung lên niềm cảm thương tha thứ, 
đúng như lời của một bài hát: "Giận thì giận mà thương thì 
thương". Ðiều này càng đúng với Thiên Chúa. 

Kinh Thánh kể: Sau khi Nguyên Tổ phạm tội, Thiên Chúa 
đã rất "giận" Nguyên Tổ. Vì giận, nên Ngài đã tuyên án cho 
ông bà Nguyên Tổ, và đuổi họ ra khỏi Vườn Địa Đàng. 
Nhưng liền ngay sau đó, Chúa lại thương. Và vì thương, nên 
Ngài tha thứ. Ngài liền hứa với ông bà Nguyên Tổ: sẽ ban 
Ðấng Cứu Thế đến cứu chuộc loài người (St 3,15). 

Chưa hết, khi Thiên Chúa thấy hai ông bà đau khổ, lầm 
lũi đi ra khỏi Vườn Địa Đàng; họ vừa lấm la lấm lét lê từng 
bước chân đi, vừa xấu hổ lấy lá che thân, thì Chúa lại càng 
thương hơn. Trái tim Chúa thổn thức, quặn đau, mủi lòng 
tha thứ. Sách Sáng Thế Ký kể: Chính tay Chúa đã lấy da thú 
may áo và mặc cho họ (St 3,21). Đúng là: "Giận thì giận mà 
thương thì thương". 

Rồi khi Thiên Chúa thấy Cain vì ghen ghét mà đã giết 
chết em ruột của mình là Abel, thì Chúa cũng rất "giận" Cain. 



Vì giận, nên Chúa đã phạt Cain phải lang thang vất vưởng 
khắp cùng trời cõi đất. Nhưng rồi Chúa lại thương Cain, tha 
thứ cho Cain, nên Ngài đã "ghi một dấu ấn trên trán Cain, để 
bất cứ ai gặp anh, thì sẽ không giết anh" (St 4,15). Lại một 
lần nữa, “Giận thì giận mà thương thì thương". 

Loài người chúng ta dù đã bao lần chứng kiến tình 
thương của Thiên Chúa, nhưng xem ra ta vẫn cứ chứng nào 
tật ấy, vẫn cứ phạm tội. Và tội lỗi càng ngày càng nhiều, lan 
tràn khắp mặt đất, đến nỗi Thiên Chúa đã phải nổi cơn giận. 
Vì giận, nên Ngài đã cho cơn Hồng Thuỷ đến tiêu diệt loài 
người (St 6,11-20). Dù vậy, Thiên Chúa vẫn thương. Ngài 
muốn cứu sống gia đình ông Noe.  

Vì thế, Chúa đã ân cần và tỉ mỉ dạy cho ông cách đóng 
con tàu (St 6, 14-16). Chúa còn chỉ bảo cho ông biết phải 
đem theo những thứ gì (St 6, 19-22). Chúa cũng nhắc nhở 
cho ông ngày giờ phải lên tàu (St 7, 1-10). Chúa đã chăm sóc 
cho gia đình Noe, như một người mẹ lo lắng cho đứa con 
trước ngày nó đi xa. Thế rồi khi gia đình ông và mọi muông 
thú đã vào trong tàu, thì chính tay Thiên Chúa đóng cửa con 
tàu lại (St 7,16). Ôi, sao mà Chúa thương gia đình Noe quá! 
Phải chăng “Giận thì giận mà thương thì thương". 

Thiên Chúa luôn luôn là như vậy. “Hôm qua cũng như 
hôm nay và mãi mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Ngài luôn yêu 
thương, yêu thương trọn vẹn. Nên dù có lúc Ngài rất giận 
nhưng vẫn cứ thương, dù rất giận vẫn cứ tha thứ, vì Ngài là 
Tình Yêu, là Thiên Chúa của Tình Yêu (1 Ga 4,16).  

Chắc mọi người còn nhớ bài dụ ngôn Chúa Giêsu kể về 
“Người Cha nhân hậu” trong Tin mừng Luca (15, 11-32). 
Người Cha đã nói với đứa con rằng: “Chúng ta phải ăn mừng, 
phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà 



nay lại tìm thấy”. Thế đấy! Chúa đã tha thứ hoàn toàn cho 
đứa con hoang đàng. Đúng là "Giận thì giận mà thương thì 
thương". 

Thánh Giuse cũng là một mẫu gương rất tuyệt vời về sự 
tha thứ: “Giận thì giận mà thương thì thương”. Chắc ta còn 
nhớ câu chuyện thánh Giuse phát giác ra Mẹ Maria đã có 
thai trước khi về chung sống. Ngài “giận” Maria lắm. Vì giận, 
nên Giuse toan tính lìa bỏ Maria một cách kín đáo. Nhưng 
đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa đã “bật mí” 
cho Giuse biết: Cái thai đó là do quyền phép của Chúa Thánh 
Thần. Giuse liền nguôi cơn giận ngay. Hay nói đúng hơn, là 
Giuse hổng dám giận nữa. Ngài rất thương Maria. Kinh 
Thánh kể: Sau đó Giuse đã vui vẻ đón Maria về nhà mình (x. 
Mt 1, 18-24). Quả thật, Giuse là mẫu người “Giận thì giận mà 
thương thì thương”. 

Nghĩ lại đời mình. Từ trước tới nay, đôi khi ta cứ bị ám 
ảnh bởi tội lỗi của mình, và nỗi lo sợ “Chúa không tha cho 
mình”, hay "ta bị Chúa phạt", nên ta không dám trở về, 
không dám xưng thú tội lỗi. Hôm nay khi suy gẫm về tình 
thương tha thứ của Chúa, ta không còn lo sợ như thế nữa. 

Viết tới đây, tôi chợt nhớ chuyện kể về một nhà thờ nọ ở 
bên Tây Ban Nha. Trong nhà thờ ấy có một tượng Thánh Giá 
rất đặc biệt: Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và 
hai chân; còn tay phải của Chúa đã rời khỏi lỗ đinh, và đang 
đưa ra phía trước, trong tư thế ban phép lành. 

Tích chuyện kể lại rằng, lần kia, tại ngôi nhà thờ này có 
một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội nhân có quá 
nhiều tội nặng như anh ta, thì vị Linh mục coi nhà thờ này 
rất nghiêm khắc và ngăm đe anh nhiều điều. Nhưng chứng 
nào tật nấy, cứ ra khỏi tòa giải tội ít lâu, thì anh lại tiếp tục 



sa ngã. Lần nào cũng thế! “Vũ như cẫn”, nghĩa là vẫn như 
cũ!!! 

Chuyện ấy cứ tái diễn nhiều lần, nên cuối cùng, vị Linh 
mục này nói với anh: "Tôi không muốn anh vấp lại những tội 
như thế nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha tội cho anh”. Anh ra 
khỏi tòa giải tội, lòng trĩu nặng, đau khổ quá chừng. Vì hơn 
ai hết, anh hiểu mình rất yếu đuối và dễ sa ngã phạm tội. 

Và đúng như vậy. Chỉ vài tuần sau, anh lại đến xưng tội, 
và cũng xưng những tội nặng y như lần trước. Vị Linh mục 
nghiêm giọng, nói rất dứt khoát: "Anh đừng có đùa với Chúa 
như thế. Tôi không tha tội cho anh nữa đâu!"  

Thật lạ lùng. Ngay lập tức, vị Linh mục ấy nghe có tiếng 
nói vọng xuống từ trên Cung Thánh. Nhìn về phía Cung 
Thánh, vị Linh mục thấy từ trên cây Thánh Giá, bàn tay phải 
của Chúa Giêsu đang từ từ rút ra khỏi lỗ đinh vấy máu, và 
ban phép lành cho tội nhân. Vị Linh mục còn nghe được 
tiếng Chúa nói rất rõ với mình rằng: "Ta đã đổ máu ra cho 
người này, chứ không phải con. Ta cũng luôn sẵn sàng tha 
cho người này, chứ không phải con, vì nó là con của Ta". 

Kể từ ngày ấy, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn 
vào Thánh Giá như xưa nữa, nhưng vẫn giữ tư thế đang ban 
phép lành, như không ngừng mời gọi mỗi người chúng ta: 
"Hãy trở về với Ta, hỡi các con của Ta, để Ta yêu thương và 
tha thứ cho các con". Thật đúng là: "Giận thì giận mà thương 
thì thương". 

Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa lớn lắm, mạnh 
lắm. Có lẽ, nếu ta có so sánh với trời cao biển rộng, thì vẫn 
còn quá khập khiễng. Lòng tha thứ của Thiên Chúa lớn đến 
mức, tội lỗi đã quá sức chịu đựng của lòng người, thế mà 
Thiên Chúa vẫn một lòng bao dung và tha thứ.  



Chúa Giêsu đến không phải để luận phạt ta, mà chỉ để 
cứu ta. Ngài luôn ban cho ta rất nhiều cơ hội để ta được cứu. 
Chúa không phạt ai cả. Chỉ những ai không chịu để cho Chúa 
cứu, không để cho Chúa tha thứ, là họ đang tự phạt, tự đọa 
đày chính mình mà thôi. 

Vậy, ta hãy can đảm chỗi dậy, trở về với Chúa. Chúa 
đang chờ đợi ta, chờ đợi để yêu thương ta, chờ đợi để tha 
thứ cho ta, chờ đợi để ban ơn hồi sinh cho ta, vì Ngài “giận 
thì giận, mà thương thì rất thương”. 

Về phần ta, ta cũng phải cư xử với anh chị em, như chính 
Chúa đã từng cư xử với ta: “Giận thì giận, mà thương thì 
thương”. Thương là tha thứ trọn vẹn. Thương là không nhắc 
lại quá khứ hay lỗi lầm của họ. Thương là cố gắng sống tốt 
với họ, như giữa họ và ta “chưa hề có cuộc chia ly” nào, để rồi 
vì giận hờn mà khép kín từ tâm. 

Lạy Chúa Giêsu! Tự sức con, con không thể nào tha thứ 
cho đủ. Vì thế, con xin Chúa ban cho con Ơn Biết Tha Thứ, để 
con tha thứ cho bản thân con; để con tha thứ cho anh chị em 
con; để con tha thứ cho những người có trách nhiệm; để con 
tha thứ cho những người đã làm con đau khổ cả một đời; để 
con tha thứ cho những người rất khó tha thứ, như Chúa đã 
từng tha thứ cho con. Xin Chúa hãy uốn nắn lòng con nên 
giống trái tim Chúa. “Giận thì giận mà thương thì thương”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

rong cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc nóng vội, 
thiếu suy nghĩ, chủ quan làm chúng ta mất phương 

hướng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nếu chúng 
ta cứ mãi giày vò nhau vì những chuyện đã xảy ra trong quá 
khứ thì chúng ta sẽ chẳng làm được điều gì lớn lao ở hiện tại 
và trong tương lai. Điều mà chúng ta cần làm sau những thất 
bại là phải biết chúng ta vấp ngã từ đâu, bỏ qua những sai 
lầm và đứng lên làm lại từ đầu. Sai lầm là điều không thể 
tránh khỏi nhưng nếu một ai đó biết nhận ra điều sai lầm 
của mình thì chúng ta hãy tha thứ cho họ. Chúng ta đừng 
nên khắt khe với sai lầm của họ và cũng đừng nên vội nhìn 
vào đó mà đánh giá một con người. Thay vào đó, hãy cố gắng 
nghĩ đến những điều tốt đẹp họ đã làm, những nỗ lực mà 
bản thân họ đã bỏ ra. Khi một ai đó mắc sai lầm và nhận ra 
sai lầm ấy thì họ rất cần đến sự bao dung tha thứ của chúng 
ta để làm lại cuộc đời. Vì thế, trước những lỗi lầm của người 
khác cần lắm sự bao dung của đồng loại vì sự bao dung có sự 
mạnh hơn là sự trừng phạt. 

Theo một cách định nghĩa thông thường, tha thứ là cảm 
giác của con người khi bạn chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của 
người khác để giúp mọi người nhận ra lỗi sai của mình và 
giúp bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, một 
trong những định nghĩa về sự tha thứ mà tôi rất thích, đó là 
định nghĩa của Tiến sĩ Fred Luskin đến từ Đại học Stanford 
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trong dự án “Forgiveness Project” định nghĩa sự tha thứ là 
“cảm giác bình yên xuất hiện khi bạn bớt tự làm tổn thương 
chính mình, chịu trách nhiệm về cách bạn cảm nhận và trở 
thành anh hùng trong chính câu chuyện của mình. Sự tha thứ 
chính là việc tìm thấy được sự yên bình trong thực tại”. Thế 
nhưng, tha thứ không phải là chấp nhận sự lừa dối, quên 
rằng có một điều gì đó làm cho bản thân đau đớn đã xảy ra. 
Tha thứ cũng không phải là cố xoa dịu hoặc phủ nhận những 
tổn thương của mình, biến nó thành lầm lỗi của chính mình 
hoặc là đánh mất cảm xúc của bản thân. 

Nhiều người sẽ tự hỏi: Tại sao nên tha thứ? Làm thế nào 
để tha thứ lỗi lầm của người khác? Trước hết, tôi xin được 
trích dẫn câu nói của Louis B. Smedes “Hãy tha thứ là để cho 
tù nhân được tự do và nhận ra rằng tù nhân đó chính là bạn”. 
Hận thù là một cảm giác thỏa mãn của đau khổ đến từ sự 
phản bội nhưng nó cũng chẳng giúp bạn tìm được sự hạnh 
phúc. Nếu chúng ta cứ mãi dằn vặt bản thân vì những lầm lỗi 
thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tiếng chim hót ngoài 
vườn, màu xanh của nền trời, vẻ đẹp của những bông hoa 
đua nhau khoe sắc và còn những điều kì diệu đang diễn ra 
trong cuộc sống. Sự hận thù cũng giống như một cái lồng 
khổng lồ đang nhốt bạn lại khỏi một thế giới với muôn hình 
vạn trạng đang diễn ra từng giây từng phút. Đôi khi sự hận 
thù giống như một cây răng sâu, nếu nhưng chúng ta cứ 
chăm chăm vào nó thì sẽ không bao giờ giúp chúng ta hết 
đau răng. Vì thế, tha thứ là cách tốt nhất để động viên chính 
bản thân cần cố gắng để vượt qua quá khứ, thay đổi theo 
chiều hướng tích cực để vững bước trong tương lai. Bên 
cạnh đó, tha thứ còn là cách để chắp cánh thêm lòng bao 
dung nhân ái giữa con người với nhau, mở ra cho người 
khác một cơ hội. Tha thứ không phải là chúng ta đầu hàng 
với số phận, chấp nhận buông xuôi tất cả nhưng tha thứ là 



đặt mình vào vị trí người khác để hiểu và cảm thông cho họ. 
Khi làm được điều ấy, một phần nào đó mối quan hệ trong 
cuộc sống được cải thiện, đồng thời nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho bản thân. Tuy nhiên để làm được những điều 
đó, cần lắm ở mỗi người chúng ta một trái tim rộng mở để 
yêu thương, cảm thông và dung hòa. Chỉ khi chúng ta đến 
với người khác bằng con tim chân thành thì chúng ta mới 
thực sự giúp họ khắc phục được sai lầm. 

Tha thứ rất cần trong cuộc sống. Nếu một ngày nào đó, 
bạn chấp nhận tha thứ cho một ai đó thì đừng bao giờ nghĩ 
về quá khứ với những lầm lỗi mà họ đã gây ra, hãy quên đi 
những điều không nên nhớ mà thay vào đó là những hành 
động, cử chỉ yêu thương để khỏa lấp nỗi đau. Trong cuộc 
sống này, không ai có quyền bắt buộc bạn phải tha thứ, cũng 
không có ai có quyền cấm bạn tha thứ hoặc trách bạn vì 
thiếu lòng bao dung. Nhưng nếu được thì hãy tha thứ để cho 
cuộc sống thêm hạnh phúc thêm yêu thương, để mình có thể 
lắng nghe tiếng nói của mình nhiều hơn, để bản thân được 
bình yên vì chúng ta luôn xứng đáng được hạnh phúc.  

 

 

rong một ngôi nhà thờ của tu viện ở Cordoba, Tây Ban 
Nha, có một cây thánh giá cổ với tượng Chúa Giêsu bị 

đóng đinh với cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp 
xuống. Có người kể về nguồn gốc của tượng như sau: Một 
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hôm có một tội nhân đến xưng tội với cha xứ ngay dưới cây 
thánh giá này. Vì tội nhân có quá nhiều tội nên linh mục đưa 
ra việc đền tội rất nặng và răn đe nhiều điều. Không lâu sau 
đó, tội nhân vẫn chứng nào tật ấy, sa đi ngã lại nhiều lần. Lần 
này sau khi hối nhân xưng tội, vị linh mục khuyên: “đây là 
lần cuối cùng tôi giải tội cho ông”. Nhiều tháng trôi qua, tội 
nhân lại đến với vị linh mục bên dưới chân cây thánh giá và 
lại xin tha tội một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt 
khoát. Ngài trả lời: “ông đừng có đùa với Chúa, tôi không thể 
ban phép giải tội cho ông”. Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh 
mục vừa khước từ tội nhân, thì bỗng nghe một tiếng thì 
thầm bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng rút ra 
khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Vị linh mục 
nghe được tiếng thì thầm như sau: “Chính Ta là người đã đổ 
máu ra cho người này, chứ không phải ngươi”. Từ đó bàn tay 
Chúa Giêsu cứ mãi ở tư thế ấy, như không ngừng mời gọi 
con người đến để ban ơn tha thứ3.  

Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, Ngài luôn 
kiên nhẫn dang rộng cánh tay đợi chờ những người sa ngã 
trở về, dù cho lỗi phạm con người có nặng đến đâu đi chăng 
nữa, có sa đi ngã lại nhiều lần đến thế nào, chỉ cần biết chạy 
đến với Chúa, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ. Chúa chẳng bao 
giờ mệt khi tha thứ cho con người, có chăng là con người 
cảm thấy mệt khi cầu xin lòng thương xót của Chúa. Trong 
một lần giảng tĩnh tâm giáo triều, Đức cố hồng y Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thuận chia sẻ: “Chúa Giêsu có một khuyết 
điểm là hay quên. Ngài đã quên tội lỗi của Giakêu và cũng 
quên tội của Mađalêna. Ngài cũng quên tội của kẻ trộm lành 
trên thánh giá. Quên đến nỗi chẳng luận tội họ mà còn hứa 

 
3x. https:// mỹ nghệ Công giáo. vn / 2020/12/23/ nguồn gốc của cây thánh giá tha 

tội. 



thiên đàng cho họ qua lời nói: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên 
thiên đàng với ta”. Chúa nhân từ, “dù cho tội ta có đỏ như son 
cũng ra trắng như tuyết, có thắm tựa vải điều cũng hóa trắng 
như bông” (x. Is 1,18). Thiên Chúa luôn tha thứ, Ngài chẳng 
kết án ai bao giờ. 

Có người cho rằng, Giáo hội xem có phần hà khắc khi 
buộc hối nhân phải xưng tội. Việc làm này đâu khác gì so với 
quan tòa ở đời, đưa tội nhân ra trước vành móng ngựa để 
kết án và xét xử. Nghĩ thế có phần hơi phiến diện, vì suy cho 
cùng việc xưng tội đâu ai có thể ép buộc, vả lại việc xưng tội 
phải đến từ lòng thống hối chân thành mới đem lại hiệu quả. 
Khách quan mà nói, tòa giải tội là nơi giải án, nơi giúp hối 
nhân tháo gỡ tội và cho thấy lòng thương xót vô biên của 
Chúa, chứ đâu như nhiều người vẫn nghĩ. 

Vấn đề đặt ra, tại sao người Kitô hữu phải đi xưng tội? 
Hơn nữa, lại phải xưng tội với linh mục trong khi sao không 
xưng trực tiếp với Chúa? Trước khi tìm lời giải đáp cho vấn 
đề này, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm. Nếu ai đó đã từng đi 
xưng tội chắc hẳn sẽ cảm thấy điều này: sau khi xưng tội 
xong sẽ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, một cảm giác 
bình an lạ kỳ, thật khó để có thể diễn tả thành lời. Và tất 
nhiên trước khi xưng tội ta phải xét mình, thú tội với Chúa 
và đồng thời phải ăn năn dốc lòng chừa để việc xưng tội đem 
lại hiệu quả. Tuy nhiên người Kitô phải xưng tội với linh 
mục vì đó là cách Chúa dạy, là điều Giáo hội quy định. Các 
nhà thần học giải thích rằng: Thiên Chúa gửi Chúa Con đến 
thế gian mang lấy thân xác loài người là Thiên Chúa muốn 
có sự tiếp xúc trực tiếp với loài người qua những dấu hiệu 
ngôn ngữ và qua thân phận con người. Cho nên ta cần tin 
tưởng vào Chúa, tin tưởng vào linh mục là người có quyền 
tha tội khi nhân danh Chúa với cử chỉ và lời tha tội. Chính 



Chúa Giêsu nói “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, 
anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23). Hơn 
nữa, khi xưng tội với linh mục sẽ rất khác so với xưng thú 
cách kín đáo, vì xưng thú kín đáo thường không rõ ràng, đôi 
lúc khiến ta nghi ngờ không biết ta đã được tha chưa, hơn 
nữa việc xưng tội với linh mục cho thấy quyết tâm dốc lòng 
chừa tội, như thế mới đem lại nhiều hiệu quả4. 

Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho con người, trong 
khi con người ít ai có thể học được bài học tha thứ này. Chắc 
hẳn ai cũng đã từng có kinh nghiệm, để tha thứ cho một ai 
đó thì đâu phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là khi người đó 
gây hại nặng nề đến ta. Quan điểm của nhiều người ngày nay 
bám vào khẩu hiệu “sống để bụng chết mang theo”, khi ai đó 
có lỗi với ta, ta sẽ tìm mọi cách để trả đũa “quân tử trả thù 
mười năm chưa muộn”. Nhưng thử hỏi, liệu sau khi trả thù 
xong ta sẽ cảm thấy thế nào? Có bình an chăng? Và giả sử 
như bây giờ Chúa hiện ra đặt câu hỏi với ta: Con đã từng tha 
thứ được cho ai rồi? …Có bao giờ Ta thấy con tha thứ cho ai 
đâu mà khiến ta tha thứ cho con? Liệu ta có thể trả lời với 
Chúa ra sao. Đừng độc ác khi lúc nào cũng nuôi trong mình ý 
hướng hận thù và mong muốn giày vò nhau. Sống trên đời ai 
mà không có những lầm lỗi, cho nên hãy biết cảm thông và 
tha thứ, đó là cách sống hạnh phúc. Một người nổi tiếng tên 
là Tina Dayton chia sẻ: “Tha thứ và để quá khứ qua đi là cách 
bạn bước đi trên con đường mang tên “hạnh phúc”. Hay Zig 
Zigla: “Sự tha thứ lấy đi gánh nặng của lòng hận thù, nỗi ân 
hận và cay đắng xuống khỏi vai bạn, với hành trang nhẹ 
nhàng hơn, bạn có thể leo cao hơn và nhanh hơn và như vậy 
hạnh phúc hơn nhiều”. Dù cho người khác có lỗi với bạn, 

 
4 x. https://ductinjesus.com/song-dao/tai-sao-nguoi-cong-giao-phai-di-xung-

toi.html 



đừng ôm mãi nỗi đau đó giống như chú mèo nếm mãi vết 
thương, nhưng hãy tập tha thứ vì điều này không phải vì ai 
khác mà vì chính bạn. Người khác có thể làm bạn tổn 
thương, nhưng dù sao đi nữa lỗi lầm là ở họ, tại sao bạn lại 
dằn vặt bản thân về lỗi lầm của họ để rồi chịu khổ thay họ, 
bạn đâu phải là người quá khờ khạo đâu. 

Tha thứ không có nghĩa là dung túng cho lỗi lầm của 
mình hay giả vờ tỏ ra không hề có lỗi lầm gì dù đã phạm tội. 
Để có thể tha thứ chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng 
khi bạn tha thứ thì đó là dấu chứng cho thấy bạn là người 
mạnh mẽ, Mahatma Gandh nói: “Kẻ yếu không bao giờ có thể 
tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh”. Việc tha thứ sẽ 
khiến bạn trở nên tự do, giúp bạn cải thiện được các mối 
quan hệ và trở thành người tốt trước mặt nhiều người. Để 
tha thứ, trước tiên bạn cần tập sống yêu thương, biết đặt 
mình vào hoàn cảnh của người khác để có thể cảm thông với 
họ hơn. Đừng cứ lúc nào cũng nhớ mãi những đau khổ mà 
người khác gây ra cho bạn, hãy tìm cách tháo gỡ thay vì nuôi 
hận thù. Việc tha thứ sẽ chẳng giá trị gì khi bạn đã trả thù, 
cũng đừng để quá khứ cầm tù bạn, bởi quá khứ đã qua thì 
không thể thay đổi. Hãy tập quên đi những điều không nên 
nhớ và dùng yêu thương xóa bỏ hận thù. Thay vì lúc nào 
cũng cau có, trách móc người khác hãy tập nói những lời yêu 
thương và sống lạc quan vui vẻ, đó là cách để bạn sống hạnh 
phúc.  

 



 

 

hìn xuống đường phố, dòng người mải miết ngược 
xuôi, khung cảnh ở Philippin không khác ở Việt Nam 

lắm những con người, những chiếc xe và nhà cửa vẫn giữ 
đâu đó sắc màu của người Đông Nam Á. Buổi chiều mưa 
phùn như ai rắc bụi khắp thành phố Manila, xứ Huế mộng 
mơ đâu đó như bức tranh ẩn hiện so sánh cái đẹp hồn Việt 
giữa nơi đất khách này. Hưng như dừng lại cuốn sách trên 
tay gác hiện tại lại để nhớ nhung khung trời của quá khứ 
trong sự gò bó của việc giãn cách Xã hội vì dịch bệnh Covid 
này. 

- “Hưng dậy đi học trễ rồi!” 

Dụi mắt tỉnh ngủ, Hưng như trở lại với hiện tại để đến 
trường trong vai trò là học sinh lớp 10 chiếc áo trắng tinh 
mẹ giặt tươm tất. Uể oải thức giấc, Hưng cùng với anh Hai ăn 
sáng bữa sáng chỉ có trứng xào và tô canh rau muống mẹ 
nấu sẵn, cái mùi vị cay cay của người xứ nghệ không khi nào 
thiếu trong món ăn, làm Hưng chợt hỏi: 

- Thầy Mạ  (Bố  Mẹ) đâu rồi anh Hai? 

N 



 

- Thầy Mạ đi xuống ruộng làng bên rồi, đang mùa cấy 
lúa mà! Hôm nay không gây chuyện nữa, chịu khó mà học đi!  
Ăn nhanh lên đi học. 

Anh Hai luôn là học sinh giỏi của trường được mọi 
người thương mến, còn Hưng thua anh hai lớp nhưng nhắc 
đến Hưng thì dường như mọi người im lặng hay lắc đầu về 
một học sinh hư hỏng, kéo bè, kéo nhóm đánh nhau. Hưng 
được mấy đứa đàn em gọi là “đại ca” vì chuyên dẫn bọn 
chúng đi đánh nhau, đánh bài nữa. Nhưng một thực tại là 
Hưng chưa bao giờ ở lại lớp dù trốn học bỏ học nhiều buổi 
nhưng cứ hễ có bài kiểm tra trong lớp là mấy đứa đàn em lại 
nhắc và có khi đến giờ thi Hưng không hề có một chữ nào 
trong đầu cả thì mấy đứa bạn trong lớp sẽ tìm đủ mọi cách 
cho Hưng xem bài, nếu không thì sau giờ thi sẽ bị đánh bầm 
dập hay tệ hơn là không thể thi tiếp môn thứ hai. Bạn bè 
trong trường rất sợ Hưng, và cả thầy cô cũng thở dài cho 
qua chuyện. 

Không hiểu tại sao Hưng vẫn tốt nghiệp được lớp 12, 
không muốn đi học nữa Hưng lao mình vào bài bạc. Bao 
nhiêu tiền trong nhà Hưng lấy trộm và ngốn hết vào bài bạc. 
Lần cuối cùng Hưng đến sòng bạc với một số tiền lớn do lấy 
trộm sổ đỏ đất của Thầy Mạ đi cầm cố ở tiệm cầm đồ làng 
trên. 

- Về nhà đi con!  

Tiếng của Mẹ như năn nỉ, tha thiết trong điện thoại 
nhưng Hưng như không nghe không muốn trả lời đầu giây 
bên kia khi anh đang mải mê với những ván bài thâu đêm tại 
sòng bạc. Hưng tắt điện thoại và lại tiếp tục với những ván 
đỏ đen cho đến khi trong túi không còn một đồng tiền nào 
nữa. Hưng lảo đảo đứng lên đâu đó tiếng chửi đểu: “ hết tiền 



rồi hả chú em? Kiếm tiền đi rồi đến chơi tiếp ha”. Như rắc 
thêm vào cơn tức giận của Hưng vì bị thua lỗ, Hưng quay lại 
mắt long lên nhìn chằm chặp vào gã thanh niên vừa nói, giơ 
nắm đấm: 

- Hự…………………ự.  

Gã thanh niên vừa nói ăn một nắm đấm gào lên và cả 
bọn côn đồ trong sòng bạc túm vào đánh Hưng. Biết không 
thể chống cự, Hưng bỏ chạy và bọn côn đồ rượt theo Hưng 
ra khỏi con hẻm. Hưng chạy bán sống bán chết vội rẽ núp 
vào một cái cột đá lớn, khẽ ôm ngực thốt lên:  “Đức Mẹ ơi 
cứu con!”. 

Bọn côn đồ như bị mất dấu Hưng, chúng tìm tòi, la hét 
và chửi bới Hưng nhưng không thấy Hưng đâu. Chúng đành 
bỏ cuộc, vẳng bên tai Hưng nghe thấy tiếng chúng: “Mẹ kiếp! 
Thằng nhãi…, bắt được mày tao đánh què chân mày”. Rồi 
chúng bỏ đi. Hưng núp mãi tới khi không còn nghe tiếng bọn 
côn đồ nữa, lấy lại bình tĩnh, Hưng đi ra khỏi chỗ ẩn núp. 
Ngước mắt nhìn lên, Hưng thấy bàng hoàng  ngay trên đầu 
Hưng là tượng Đức Mẹ. Thì ra Hưng đã đứng trốn dưới 
tượng đài Đức Mẹ của xóm đạo, nhòe mắt nhìn lên tượng 
Đức Mẹ dang tay như ôm lấy những ai cầu khẩn Mẹ. Lững 
thững đi về nhà đã 4 giờ sáng, nhìn qua cửa sổ, bóng mẹ 
Hưng vẫn đang chờ Hưng lom khom dưới ngọn đèn dầu. 

Hưng đẩy cửa bước vào nhà như người mất hồn, Mạ 
chạy lại ôm lấy Hưng, dòng nước mắt lăn dài trên tay, chuỗi 
hạt còn đong đưa ghì đứa con mà bà tưởng chừng đã vụt 
khỏi bà. Đẩy Mạ ra, Hưng nói: con mệt rồi con đi ngủ. Người 
mẹ khẽ buông đứa con để nó vật người xuống cái giường 
gần đó.  



 

Hưng đáng thương hay đáng trách khi Thầy Mạ phải vất 
vả chuộc lại sổ đỏ của gia đình. Trách đứa con trai hư hỏng 
bỏ nhà đi cả tuần lễ hôm nay dẫn xác về nhà, đáng thương vì 
dù gì nó vẫn là con trong nhà, và chẳng có cha mẹ nào lại 
không thương con cái mình cả. 

Tiếng Thầy sang sảng: - Thằng Hưng đâu? 

Hưng vò đầu bứt tai ra gặp Thầy, cúi đầu như biết tội 
miệng lí nhí: 

-  Dạ 

Tiếng Thầy vẫn gay gắt: - ngày mai đi lên Hà Nội, làm 
việc cho chú Minh ở xưởng cơ khí nghe chưa, ở nhà chỉ toàn 
gây chuyện, lên đó lo mà làm việc chuộc lấy lỗi lầm của mình 
nhớ chưa! 

Hôm sau Hưng khăn gói lên Hà Nội với chút tiền xe Mạ 
đưa, Hưng đi trong nước mắt của Mạ vì ý Thầy đã quyết để 
cho Hưng trưởng thành hơn ở môi trường khác, đồng thời 
để gia đình bớt tai tiếng với hàng  xóm láng giềng nữa. Hưng 
đến địa chỉ mà Thầy đưa cho, tìm đến nhà chú Minh, người 
bạn ‘nối khố’ của Thầy mà thỉnh thoảng Thầy hay đưa anh 
em Hưng lên nhà chú chơi. Vẫn cánh cổng sừng sững, vẫn 
tiếng máy móc ầm ầm ngày đêm, chú Minh ra đón Hưng với 
nụ cười thật tươi và giọng nói trầm trầm: 

- Vào nhà đi cháu, chú nhận được điện thoại của Thầy 
cháu rồi. Ở đây rồi chú dạy việc cho, công việc không khó 
đâu làm mấy hôm là quen thôi. Thôi cháu đi tắm rửa đi, ăn 
trưa rồi nghỉ ngơi mai mới vào việc nhé! 

Người Hà Nội hiếu khách là thế chú Minh dọn cho Hưng 
một căn phòng trong nhà tử tế lắm, vì nghe đâu hồi còn nhỏ 
Thầy Mạ cũng hay giúp đỡ và cưu mang chú Minh coi chú 



như người trong nhà. Bây giờ chú có gia đình và công việc 
ổn định tại nhà với cơ sở cơ khí với 50 -80 thợ làm cho chú. 
Bữa cơm trưa hôm ấy, Hưng dùng cơm chung với gia đình 
chú và các cô chú trong xưởng. Họ ăn chung với nhau và rất 
vui vẻ. Chú Minh đến từng bàn ăn hỏi han và chuyện trò với 
họ như người nhà vậy, dường như không phận biệt chủ hay 
người làm. Chú Minh đến bên vỗ vai Hưng mỉm cười nói: 

- “Các cô, các bác làm trong xưởng đều là người nghèo, 
chú cũng là người nghèo mà lên, nên với chú họ như người 
trong nhà, giúp đỡ người rồi Chúa giúp lại cháu à!” 

Câu nói của Chú Minh làm Hưng có chút gì đó cảm nhận 
chú Minh là người tốt và đáng tin cậy. Và rồi nơi xưởng cơ 
khí này Hưng học dần với công việc nơi đây. Ban đầu chỉ là 
thợ phụ máy, sau đó làm thợ hàn tiện một cách thành thạo. 
Thấy Hưng thay đổi, chăm chỉ làm việc, chú Minh mừng lắm, 
gọi điện cho Thầy Mạ của Hưng ở quê khen thằng nhóc: 
“Anh chị yên tâm đi! Thằng Hưng lên trên này ngoan lắm, 
làm việc chăm chỉ nữa”. Đó là điều đáng mừng với gia đình 
Hưng nhưng không ai biết rằng mỗi tối Hưng vẫn lén lút đi 
cổng sau đến với những sòng bài và ngốn hết tiền lương ở 
đó. Vì thế mà chẳng bao giờ Hưng để dành được chút tiền 
nào cả. Ban ngày thì Hưng làm việc cách chăm chỉ nhưng 
đến ban đêm Hưng lại lao mình vào bài bạc như một con 
nghiện vậy. 

Tối nay Hưng trở về nhà chú Minh trong tình trạng máu 
me bê bết như vừa bị đánh. Hương con gái chú Minh là 
người vẫn lén bố mẹ mở cửa và thức đêm để chờ Hưng về vì 
Hương vẫn thấy nơi Hưng một con người có chút gì đó hy 
vọng và tương lai. 

- Anh Hưng anh bị sao vậy? 



 

- Suỵt… anh không sao. Đỡ lấy Hưng và dìu anh vào 
phòng, Hương chạy đi lấy khăn và bông gạc rửa vết thương 
và băng lại cho Hưng. 

- Cảm ơn em. Anh bị xe đụng phải. Nhưng đó chỉ là một 
lời nói dối. Hưng chơi bài thua và không đủ tiền nên bị 
người ta đánh cho một trận. 

Cứ thế tình cảm của Hưng và Hương lớn lên trong cùng 
một mái nhà ấy. Vẫn những lời nói dối, vẫn những đêm bài 
bạc, Hưng tưởng Hương không biết gì vì Hương quá trong 
sáng và hiền lành. Chiều nay Hưng chở Hương đi lễ, đôi bạn 
có gì đó lúng túng của những ngày chớm nở tình yêu, ngôi 
nhà thờ mà đã lâu Hưng không còn lui tới nhưng vì Hương 
nên anh đành chở Hương đi lễ. Bước vào ngôi nhà thờ, có 
một quá khứ êm đềm dội lại trong Hưng ngày Hưng được 
Rước lễ lần đầu. Cái cảm giác ấy trở lại như vô tình đánh 
thức lương tri trong Hưng. Mắt anh nhòe đi, anh nhìn chằm 
chặp tượng đài Đức Mẹ bên phải bàn thờ. Khuôn mặt Đức 
Mẹ như mỉm cười với anh. Nhớ lại bao lần chạy trốn khỏi 
đám lưu manh ở sòng bạc, Hưng vẫn gọi thầm Đức Mẹ cứu 
và bao lần thoát chết bởi những trận đuổi bắt sau những ván 
bài. 

Sau thánh lễ chiều hôm ấy, Hưng tìm đến tòa giải tội 
như được trút khỏi mình một gánh nặng và hứa quyết bắt 
đầu lại cuộc sống. Nhưng rồi chính đêm ấy như một thói 
quen, Hưng vẫn ra khỏi nhà và tìm đến sòng bạc, điên đảo 
với những ván bài. Rồi như chợt bừng tỉnh, anh như người 
mất hồn bước về trong sự thẫn thờ và giằng xé trong tâm 
hồn mới xưng tội chiều nay giờ này lại ở đây? Hưng không 
hiểu nổi chính mình, bất chợt tiếng thắng xe sát gần.  

- K…………………é…………………t 



Và rồi Hưng không còn nhớ gì nữa, người ta đưa Hưng 
vào bệnh viện. Trên giường bệnh, nhiều dây truyền và nẹp 
giữ chặt Hưng. Anh bị gãy chân và chấn thương đầu, không 
thể cử động. Hưng khẽ mở mắt, thấy mình choáng váng và 
mọi thứ xung quanh như bị đảo ngược. Chớp mắt và giữ 
trong tư thế ấy hồi lâu, Hưng nhận ra Thầy Mạ, chú Minh và 
cả Hương đang đứng quanh giường bệnh. Suốt một tháng 
trời Hưng ở trong bệnh viện, Mạ chăm sóc anh từng chút 
một, thời gian một tháng đủ để Hưng suy nghĩ về cuộc đời 
của chính mình. Và 3 tháng quanh quẩn trong nhà mới cái 
chân bó bột và nẹp cổ đã đủ khiến Hưng cai cơn nghiện cờ 
bạc. Tai nạn xe như một bước ngoặt để làm thay đổi Hưng. 
Con người bước từ cõi chết trở về cõi sống, đâu đó hình ảnh 
Đức Mẹ giang tay như kéo Hưng lại khỏi tay thần chết trong 
cái đêm tai nạn ấy.  

Hưng cúi đầu trước Thầy Mạ xin lỗi và muốn làm lại 
cuộc đời mình khi cái tuổi 25 chưa là quá muộn cho một 
phận người. Cảm ơn chú Minh đã cưu mang và dạy nghề 
suốt 2 năm qua, xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của 
Hương trong sự giả dối của mình. 

++++++++++++++++ 

 

- Thầy Hưng ơi! có người cần cấp cứu ! 

Hưng lao mình chạy xuống phòng cấp cứu của nhà 
Dòng, nơi đây nhận chăm sóc những bệnh nhân nghèo, 
không có nơi trú ngụ hay không có tiền để chữa trị; những 
người vô gia cư mà bệnh tật thì phòng khám này là nơi thể 
hiện lòng thương xót của Chúa. 

Với tấm lòng và đôi tay phục vụ, Hưng như tìm thấy cho 
mình ý nghĩa của cuộc sống khi đang dấn thân trong hội 



 

dòng mà ở đó Thầy Hưng tìm được niềm vui trong cái thuần 
khiết nhất đó là người nghèo bệnh tật mang khuôn mặt của 
Chúa Giêsu. Trong chiếc áo Blouse của một lương y, Thầy 
Hưng chu toàn ơn gọi của mình đang khi kinh nghiệm về 
lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình 
trong bàn tay che chở của Mẹ Maria. 

Tiếng gõ cửa làm Thầy Hưng trở lại hiện tại.  

- Dạ, cửa không khóa mời vào! 

- Thầy Hưng! Dịch bệnh này Thầy không thể trở về Việt 
Nam mặc dù thời gian du học của Thầy đã hoàn tất, Thầy 
chờ thêm một thời gian nữa nhé! 

- Dạ, trong Hưng vọng lại lời cầu nguyện 

Con virut Corona đáng sợ này gây ra cái chết thể lý, còn 
biết bao con virut khác đang giết chết tâm hồn con người đó 
là viruts của tham lam, ích kỷ, vô cảm, hận thù,… hay chính 
nỗi sợ hãi, thất vọng trong cơn đại dịch đang làm người ta 
chết một cách vô lý và không lối thoát. Lạy Chúa qua mọi 
biến cố xin cho con đọc ra Thánh Ý Chúa để thi hành và vui 
trong hiện tại vì biết Chúa vẫn thương con, thương đất nước 
Việt Nam và thế giới đang trong đại dịch này Amen.  

 

 



 
 

ang yên đang lành, Anh đột nhiên hăng tiết vịt đòi dọn 
ra riêng để tự lực cánh sinh, tự tay đắp xây tổ ấm, tự 

do tạo dựng sự nghiệp. Như một phản xạ hết sức tự nhiên, 
thân mẫu dùng tất tần tật lời hay ý đẹp khuyên lơn, khuyên 
bảo, khuyên giải, khuyên nhủ đủ mọi lẽ, nhưng “dù ai nói 
ngả nói nghiêng, lòng Anh vẫn vững như kiềng ba chân”… ra 
riêng. 

Ra riêng thì ra riêng! Đó là lời phán thốt ra từ miệng 
thân phụ Anh, thòng thêm câu khuyến mãi: “Cho nó biết khổ 
với người ta”. Sau khi đàm đạo thương thảo kỹ lưỡng giữa 
nhiều bên, thân phụ tậu cho Anh thuở đất cách nhà chừng 
50 thước tay, gồm một căn nhà bé bé xinh xinh và chục công 
tầm cắt để làm vốn khởi nghiệp, còn lộ phí là quỹ riêng Anh 
tằn tiện, dành dụm, tích góp từ ngày đưa nàng về dinh. 

Vốn liếng có, lộ phí có, Anh dìu bà xã và nhóc tì về túp 
lều tranh tiến hành khởi nghiệp. Thế là kể từ hôm đó, Anh 
thoát khỏi kiếp thư ký kiêm tài xế tại gia, chuyển sang làm 
chồng, làm cha, làm cột trụ gia đình với nghề mới là “anh 
nông dân”, làm nhiêu ăn nhiêu. 

Ấy thế nhưng, ra riêng cũng đồng nghĩa với việc tất tần 
tật đều phải riêng: từ chỗ ở riêng, nấu nướng riêng, tiền điện 
riêng, tiền nước riêng, tiền chợ riêng, tiền sữa riêng, cho tới 
tiền đám xá quanh năm, đó là chưa kể những thứ tốn kém 
linh tinh lang tang râu rìa. Hàng tá những thứ phải chi ấy 
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trước giờ vẫn do Ba Mẹ chi trả hết, giờ đòi ra riêng tự do thì 
tự lo lấy. Lúc đầu, chí khí nam nhi hừng hực, nên việc vừa lo 
khởi nghiệp vừa lo đắp xây tổ ấm tương đối ổn. Thế nhưng, 
theo dòng thời gian, cái chí khí ấy xìu dần, bị bào mòn bởi 
gánh nặng cơm áo gạo tiền, teo tóp bởi bao lần chén anh 
chén chú hoang phí. Từ đó đưa đến tắc trách ở gia đình lây 
lan tới Xứ Đạo trong các công việc bổn phận. 

Thấy quý tử đang “rơi tự do” như thế, thân phụ vận 
dụng sạch sành sanh kinh nghiệm từng trải, cùng sự trợ giúp 
đắc lực và đầy thiện chí của quý thân bằng quyến thuộc, 
những mong cứu vớt quý tử: 

Khởi đi từ Chị, mỗi lần đi chén anh chén chú về trễ bỏ 
cơm, bỏ kinh, bỏ công việc bổn phận, thì sẽ “tuyên hứa” xin 
chừa. Thế nhưng, chàng ma men nhà họ hứa này lý sự: “Anh 
chưa một lần say xỉn be bét mà…!”. Thế là Anh đã cắn câu. 

Bước tiếp theo, thân phụ triệu tập các chiến hữu từng 
vào sinh ra tử tại chiến trường Campuchia nảy lửa, để Anh 
có dịp thể hiện. Không nằm ngoài dự đoán! Sau phút thánh 
hóa của ăn, Anh dường như chiếm lĩnh sân khấu, cầm ly 
cụng trái cụng phải, cụng trước cụng sau, cụng tứ phía, cụng 
đến độ gục lúc nào không hay. Sáng ra! Anh tranh thủ húp 
vội bát cháo gà để kịp về trình diện bà xã. Vừa bước vào 
cổng, Anh đã xổ một tràng lý do lý trấu hòng được thứ tha: 
nào là long thể bất an; nào là đời người ai chả một lần lầm 
lỡ… chờ Anh dứt lời, Chị di chuyển cặp mắt hình viên đạn, 
gằn giọng lạnh lùng: “Nếu… Thì…”. Anh như cá nằm trên 
thớt. 

Khâu dứt điểm, thân phụ giao trọng trách cho hội bạn 
thân của Anh. Tất nhiên Anh bị hội bạn thân “xơi tái” là cái 
chắc. Đúng như kịch bản, Chị cuốn gói dắt nhóc tì về nhà Ba 



Mẹ chồng tá túc, án binh bất động. Sau cơn say, Anh tốc chạy 
về nhà, không thấy vợ con, Anh phóng ngay về nơi quen 
thuộc, nơi Anh cất tiếng khóc chào đời.  

Sau cuộc tâm sự giữa hai người đàn ông, Anh chỉ được 
tha thứ với điều kiện là: dọn về ở với ba mẹ để được đào tạo 
lại về mọi chiều kích, cộng thêm phụ giúp sứ đoàn trưởng 
thăng tiến phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Biết sao giờ! 
Bụng làm thì dạ chịu! Anh bắt đầu làm việc đền tội, khởi đi 
từ ngâm cứu về Thiếu Nhi Thánh Thể: tuýt còi, chào cờ, thắt 
khăn, mật thư,… Với tinh thần phục thiện cao độ, chẳng mấy 
chốc, Anh đã lấy lại phong độ, gắn kết mọi thành viên, kiến 
tạo bầu khí ấm cúng, như cái kiểu dân gian vẫn dí dỏm: 
gương vỡ lại lành!  

 

ó lẽ cậu là “hàng hiếm” trong số các nam nhân đại 
trượng phu còn sót lại tại cái thôn xa xôi hẻo lánh, nơi 

mà cậu đã cất tiếng khóc chào đời vươn lên thành công, ít 
nhất là cho tới thời điểm hiện tại.  

Tuy dáng người nhỏ thó nhưng ý chí vươn lên trong cậu 
to đùng. Chính nhờ ý chí vươn lên to đùng ấy, mà cho dù 
phải đối mặt với hàng loạt thất bại bủa vây, đeo bám dai như 
đỉa, cậu vẫn không khuất phục, trái lại nghị lực vươn lên 
trong ý chí cậu lúc nào cũng hừng hực, nhờ thế mà cuộc đời 
cậu mới có cơ hội xoay chuyển tình thế: chuyển bại thành 
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thắng. Dĩ nhiên, suốt cuộc xoay chuyển ấy, việc hao tổn công 
sức tài lực, cũng như cạn kiệt dần lượng nước mắt thê thảm 
ẩn nấp trong khóe mắt cậu là điều không thể tránh khỏi. 

Hẳn nhiên là cậu sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc 
bén duyên với công việc nhân viên kinh doanh tại đất Sài 
Thành khi mới đặt chân tới. Thật ra, nói là nhân viên kinh 
doanh nghe cho nó oách, chứ thực chất là cậu phải rong ruổi 
khắp Sài Thành để bán những món hàng đa cấp cho mọi 
thành phần thượng vàng hạ cám. Ấy thế nhưng, làm được 
một thời gian, tự cảm thấy mình chưa đủ đẳng cấp để bán 
hàng đa cấp, nên cậu đầu hàng vô điều kiện. 

Chuỗi trận thất bại của cậu tiếp tục kéo dài khi khoác lên 
mình chiếc áo cán bộ tín dụng của một ngân hàng tọa lạc ở 
ngoại ô thành phố. Ai cũng đinh ninh rằng, với công việc mới 
khá sang chảnh này, cậu sẽ có cơ hội đổi đời. Nào ngờ đâu 
sự thật quá đắng cay! Hành nghề chưa kịp mừng giáp năm 
nữa, thì cậu đã rơi vào tình cảnh kiệt quệ vốn, tất cả vốn 
liếng huy động từ gia đình và thân bằng quyến thuộc cạn 
dần theo thời gian. Lượng giá thấy không khả thi, nên cậu 
quyết định “vứt áo ra đi”, tìm một con đường tìm một lối đi 
mới cho viễn cảnh tương lai phía trước. 

Nghĩ là làm, cậu lấy hết nhuệ khí xách vali về quê nhà 
khởi nghiệp, giã từ chốn Sài Thành phồn hoa. Về quê nhà, 
cậu tậu ngay lô máy tính đời mới, bạo tay sắm cái máy lạnh 
thời thượng, sẵn tiện đăng ký luôn gói cước đường truyền 
siêu tốc độ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu chính thức 
gia nhập hàng ngũ chủ tiệm net. Khổ một nỗi! Thời buổi bây 
giờ công nghệ 4.0 đã len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, vì vậy 
mấy cái tiệm nét cỏn con thì làm sao mà cạnh tranh nổi. Thế 
nên, cái kết toang viếng thăm cậu là điều dễ hiểu. 



Sau cái kết toang ấy, cậu chính thức cụt vốn, đành quay 
trở lại kiếp làm lính. Lần này, cậu vác bộ mặt thư sinh đi xin 
làm lính tại một nông trại nấm rơm gần nhà. Cũng may là 
được chủ nông trại tuyển dụng làm lính. Theo dòng thời 
gian, cậu cũng học lỏm được kha khá kỹ thuật: từ khâu ngâm 
rơm, ủ rơm, hấp rơm, cấy meo đến thao tác đưa vào phòng 
kính, cho tới khâu thu hoạch, thế nhưng ngần ấy vẫn chưa 
làm cậu thỏa mãn. Cậu muốn vươn lên! Ý chí vươn lên trong 
tiềm thức cậu cứ sôi sục, năm lần bảy lượt trồi lên mãnh liệt, 
đánh thức ý tưởng tái khởi nghiệp trong tâm trí cậu bừng 
tỉnh. Tuy nhiên, lần tái khởi nghiệp này, cậu thận trọng 
nghiên cứu tường tận về nấm rơm cho thật tinh thông. Để 
rồi, với sự kết hợp hoàn hảo giữa những kỹ thuật đã thủ đắc, 
và sự tinh thông về nấm rơm do khổ luyện, cậu nhanh chóng 
gặt hái được những thành quả khả quan. Cụ thể là vươn từ 
một sào nấm rơm lúc khởi nghiệp, nay đã biến hóa thành 
nông trại nấm rơm “có máu mặt” trong thôn.  

Thời điểm hiện tại, khi đã thừa mứa của ăn của để, cậu 
bắt đầu dấn thân vào các hoạt động thiện nguyện, cống hiến 
vô số sáng kiến hữu hiệu, mà một trong những sáng kiến cậu 
tâm huyết và nặng lòng nhất là cổ võ các bạn trẻ đang loay 
hoay kiếm kế sinh nhai trong thôn mạnh dạn thăng tiến bản 
thân, đặc biệt là các bạn trẻ hằng đau đáu cái khát vọng 
vươn lên giống cậu thuở ấy.  

Cách riêng, nếu bạn chung một niềm tin, xin mời hướng 
về giới doanh nhân Công Giáo. Cả trên thương trường lẫn 
ngoài đời thường, một cách nào đó, các vị ấy chung tay góp 
phần nêu cao tinh thần: cảm mến tình Chúa & tri ân tình 
người, xuyên qua hàng loạt dự án từ vi mô đến vĩ mô, ngõ 
hầu nâng bước những mảnh đời đang thao thức, khắc khoải 
cái khát vọng vươn lên.  



 

 

 

rong cuốn sách ‘A Road Map to Resilience in the 
Pandemic Era’ - tạm dịch là ‘Con Đường Dẫn Tới Sự 

Phục Hồi Trong thời Đại Dịch’ - bác sĩ Jennifer Ashton có nói 
về một vài yếu tố tinh thần vốn rất quan trọng để giúp 
chúng ta có thể đi qua thời gian dịch bệnh này. 

 Tôi xin được đưa ra đây một số nét chính của cuốn sách 
này để hy vọng đấy sẽ là một chút của ăn tinh thần cho 
những ai đang bối rối, hoảng loạn, sợ hãi và bất an trước 
những gì mình đang đối diện. 

1. Self-Talk: Nói với chính mình 

Hiểu được mình đang nói điều gì trong đầu, đây chính là 
chìa khoá để bảo đảm cảm xúc của mình không vượt ra 
ngoài tầm kiểm soát. Self-Talk đòi hỏi bạn phải biết trung 
thực với chính mình, nhận ra chính xác tất cả những cảm 
xúc đang diễn ra trong mình, và không có gì phải hổ thẹn 
hay sợ hãi khi thấy mình đang cảm xúc như thế! Và do đó, 
cũng đừng lên án chính mình, đừng chống trả lại cảm xúc 
của mình, hay vờ như mình không có những cảm xúc đó. Để 
được chữa lành và tìm được bình an, trước tiên bạn cần 
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trung thực với chính mình về những gì mình đang đối diện 
trong lòng. Và không bao giờ đưa ra những câu trả lời sai 
cho những cảm xúc đó. 

2. Chấp nhận những mất mát và khóc với nó 

Tất cả chúng ta đều mất mát trong đại dịch này: mất 
người thân, bạn bè, công việc, sức khỏe, tiền bạc… Mình 
cũng có thể mất những khoảnh khắc tự do từng có trước kia, 
mà có lẽ từ nay trở đi mình sẽ không có nữa, ngay cả khi đại 
dịch qua đi. Và như vậy, những cảm xúc tiêu cực - đến từ sự 
mất mát mà bạn đang cảm nghiệm được - đều có lý do của 
nó. Bạn không nhất thiết cứ phải chìm đắm trong cảm nhận 
mất mát đó, nhưng cũng không cần thiết phải chối bỏ nó. 
Không cần phải “bọc đường” những mất mát đó, để rồi cho 
rằng đó là ơn lành của Chúa, đó là điều tốt mà mình có… 
Không, mất mát là mất mát, không chối bỏ nó được. Nhìn 
nhận những mất mát, những đau khổ và cảm xúc tiêu cực 
mình đang có, đây chính là cánh cửa đi đến sự chấp nhận và 
bình an.  

3. Thừa nhận sự bất định (Uncertainty) 

Cần phải thừa nhận sự bất định như là một định luật của 
cuộc sống hôm nay. Hay nói cách khác, điều chắc chắn duy 
nhất mình có trong đại dịch này, chính là: ”không có gì là 
chắc chắn cả!”. Không ai dám khẳng định điều gì sẽ đến 
trong tương lai. Không ai biết sau 1 tuần, 2 tuần hay 2 tháng, 
điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay một nghị định này được công bố, 
ngày mai đã thay đổi rồi. Hôm nay, chúng ta có vaccine cho 
virus, ngày mai lại có biến chủng virus mới, thách thức loại 
vaccine này. Nên sự thật duy nhất vẫn là: không có gì chắc 
chắn cả! Không ai biết đại dịch này sẽ kết thúc như thế nào. 
Không ai hình dung được thế giới chúng ta sẽ như thế nào 



 

trong tương lai. Điều này mời gọi chúng ta sống khiêm tốn, 
khoan vội khẳng định và lên án trước bất cứ ai. Và thay vì 
phải đòi cho bằng được cái gì đó chắc chắn trong tay, chúng 
ta tập giang rộng đôi tay trước tương lai. Điều gì đến, sẽ đến. 
Tương lai của mỗi chúng ta có thể rất đẹp, cũng có thể còn 
nhiều thách đố, hoặc là cả hai. Đó là cái đẹp của cuộc sống: 
“Khi không có gì là chắc chắn, thì tất cả đều có thể đến!” 

4. Chọn sự thật thay vì chọn sợ hãi 

Đó là cách bác sĩ Ashton dùng để vượt qua sự sợ hãi và 
lo âu của chính mình. Đúng thế, những cảm xúc buồn chán, 
cô đơn, thất vọng, lo âu có thể đang hiện hữu trong lòng 
chúng ta lúc này, nhưng đa số những cảm xúc đó lại thường 
không dựa trên sự thật – chúng chỉ là phản ứng chủ quan 
của chúng ta trước hoàn cảnh hay hiện tượng đang xảy ra 
xung quanh mình! Thay vì để cho những lối suy nghĩ và suy 
diễn chủ quan về một sự việc nào đó dẫn dắt mình, hãy nhận 
diện và tập trung vào những gì bạn biết đích xác là sự thật, 
điều này sẽ có thể giúp bạn thay đổi cách phản ứng tiêu cực 
vào lúc này.  

Chẳng hạn, bạn đang lo lắng về việc làm bị mất trong đại 
dịch. Hãy lượng giá điều này dựa trên sự thật! Thay vì quay 
quắt với công việc mình bị mất, hãy suy nghĩ: Có cách nào 
khác để kiếm tiền mà trước đây bạn chưa nghĩ tới chăng? 
Phải chăng đây là cơ hội mà bạn có thể dùng để đầu tư bản 
thân mình vào một cái gì đó nâng tầm bạn lên cao hơn, thay 
vì bằng lòng với những gì mình từng có trước đây! Trả lời 
cho những câu hỏi ấy của bạn vào lúc này, đó mới là sự thật. 
Không nhất thiết bạn phải hành động ngay tức thì, nhưng 
nhận diện và biện phân được nó, điều này sẽ giúp bạn 
chuyển đổi những khoảnh khắc không vui thành một sự 
bình an nội tâm. 



5. Thay thế nỗi đau buồn bằng lòng biết ơn 

Khi đau khổ do mất mát, cho dù mất mát đó là gì đi nữa, 
nó luôn thường để lại một lỗ hổng sâu thẳm trong trái tim 
chúng ta. Chúng ta có thể, hoặc là bị nuốt chửng trong cái lỗ 
hổng đó, hoặc có thể bắt đầu để cho mình được chữa lành 
bằng cách lấp đầy lỗ hổng đó với lòng biết ơn. Thật khó để 
có thể biết ơn trong lúc mình bị thử thách lớn lao, tuy nhiên, 
chúng ta vẫn có thể tìm ra nhiều thứ để biết ơn trong lúc 
này: có thể là sức khoẻ, có thể là căn nhà ta đang ở, không 
khí ta đang hít thở, tình bạn ta đang có, và cả bó rau mà ta 
vừa mua được… 

Bạn cũng có thể biết ơn cho chính cái mà bạn đau khổ vì 
mất nó. Lòng biết ơn sẽ giúp bạn phục hồi nhanh hơn là cứ ở 
lại trong nỗi buồn đau. Bạn có thể thất vọng vì mình không 
thể thăm viếng người thân trong gia đình. Nhưng ít ra bạn 
cũng có thể biết ơn vì bạn vẫn còn người thân trong gia đình 
để có thể hướng lòng về họ!  

6. Hãy để trời mưa (let it rain)! 

Đây là câu thành ngữ tiếng Anh mà nhà tâm lý Tara 
Brach tạo ra. RAIN, tách từng ký tự ra là: Recognize (Nhận 
diện), Allow (Cho phép), Investigate (điều nghiên), và 
Nurture (Nuôi dưỡng). Nghĩa là, (R) nhận diện cảm xúc của 
mình, (A) cho phép chúng tồn tại, (I)  điều nghiên xem 
chúng đến từ đâu và tại sao, rồi (N) nuôi dưỡng mình bằng 
lòng trắc ẩn dành cho chính bản thân mình.  

Khi (R) nhận diện được cảm xúc của mình, bạn (A) cho 
phép nó tồn tại thay vì chối bỏ hay kìm nén chúng. (I) Hiểu 
được tại sao nó đến và từ đâu nó đến, bạn có thể dễ dàng 
hiểu được tại sao mình bị tổn thương đau đớn. (N) Bạn có 
thể chịu trách nhiệm với nỗi đau của mình thay vì đổ lỗi hay 
chối bỏ chúng. Cũng chính từ đó bạn mới có thể có lòng 



 

thương cảm cho chính mình, tha thứ được cho mình, và yêu 
thương chính mình được.  

7. Tránh dùng chất kích thích và đồ ăn không lành 
mạnh để làm dịu bản thân 

Đồ ngọt, chất kích thích… có thể giúp bạn giải toả những 
cảm xúc đau đớn nhanh chóng nhưng nó để lại hậu quả tiêu 
cực nhiều hơn là giúp bạn. Từ việc đơn giản như ăn nhiều 
đường gây tổn hại đến sức khoẻ, làm bạn dễ bị nhiễm bệnh, 
đến việc nghiện rượu có thể làm bạn mất cả tương quan 
trong gia đình. 

8. Giữ cuộc sống theo nhịp đều đặn  

Tạo ra một thời khoá biểu mới và tuân theo nó trong 
thời gian bị giãn cách, điều này sẽ giúp bạn giảm được lo âu 
và làm việc có hiệu quả, thay vì ngồi hàng giờ bên máy tính, 
điện thoại đọc tin tức và làm cho người bạn trở nên ù lì và 
ức chế.  

9. Giảm đọc tin tức đến mức tối thiểu 

Đa số các bản tin chúng ta đọc được là những tin “TỨC” 
- tin làm cho mình bị tiêu cực, sợ hãi. Chúng sẽ làm cho bạn 
càng chán nản thất vọng và rơi vào nguy cơ bị trầm cảm. Đó 
là những gì các nhà nghiên cứu sức khoẻ tâm thần đã 
khuyến cáo. Bạn dừng xem tin tức và dừng sử dụng điện 
thoại để ngừng kiểm tra tin tức vài ngày, điều này sẽ giúp 
bạn cảm thấy thư giãn và bình an hơn. 

10. Tìm ý nghĩa trong từng việc nhỏ 

Và cuối cùng, hãy tìm ý nghĩa trong từng việc nhỏ. Nhiều 
người cảm thấy sự giãn cách trong mùa dịch giúp họ có thể 
quay lại với thiên nhiên, có được sự thư giãn trong việc đi 
bộ, nấu ăn, trò chuyện với con, học một môn học nào đó… 
mà vốn trước kia họ cho rằng mình không có giờ cho những 



chuyện ấy. Từ đó, bạn sẽ thấy cuộc sống có nhiều thứ đáng 
để bạn vui hưởng, những điều tuyệt diệu mà trước kia bạn 
từng bỏ qua do áp lực công việc. Và trên tất cả, Chúa của 
chúng ta là Thiên Chúa của âm thầm; Ngài ẩn mình trong 
từng điều nhỏ bé nhất. Khi bạn can đảm đón nhận sự nhỏ bé 
của mình và tập ẩn mình, bạn sẽ sớm khám phá ra sự hiện 
diện tuyệt vời của Chúa trong cuộc đời mình.  

Chúc bạn sớm tìm được sự bình an nội tâm trong thời 
kỳ lịch sử này!  

 

 
 

rong những thời khắc khó khăn này, có nhiều người 
cảm thấy mất phương hướng và bên cạnh đó, họ không 

thể tìm thấy sự bình an đến từ Đức Kitô. Vậy, 6 ý tưởng sau 
đây có thể giúp chúng ta khám phá lại “món quà” mà Chúa 
Giêsu đã trao ban cho nhân loại, trước khi Người lên trời về 
cùng Cha Người: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban 
cho anh em bình an của Thầy.” (Ga 14, 27) 

1. HÃY TRÁNH XA CƠN LỐC CỦA TRUYỀN THÔNG XÃ 
HỘI 

Các giác quan của chúng ta thường xuyên bị tấn công 
bởi những lời nói, âm thanh và hình ảnh. Chúng ta cần phải 
tách mình ra khỏi cảm giác hỗn loạn ấy, để tìm được sự nghỉ 
ngơi trong Đức Kitô. Thoát khỏi sự hỗn loạn, cho phép 
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chúng ta tạo ra một bầu khí thinh lặng, mà chính nơi đó lời 
cầu nguyện được phát sinh. 

“Dừng tay lại: Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa!” (Tv 46, 
11). Nghiện điện thoại thông minh, máy tính hay các loại 
khác như máy tính bảng, tivi…; tức là chúng ta bước vào một 
thế giới, nơi ngự trị bởi sự ảo tưởng và phi thực tế. Thật vậy, 
ngay cả khi chúng ta có xu hướng không thừa nhận điều 
này: chúng ta đã dần trở thành nô lệ cho những công nghệ 
mà ban đầu chúng được tạo ra để phục vụ con người. 

Tất nhiên, không phải mọi thứ trên các phương tiện 
truyền thông đều xấu, và chúng ta không thể để ngỏ hoàn 
toàn lĩnh vực này cho những người chối từ hoặc phớt lờ Tin 
Mừng. Nhưng đừng tự đánh lừa chính mình: Nếu chúng ta 
dành nhiều thời gian cho các nội dung trực tuyến hơn là 
dành thời giờ cầu nguyện cùng Chúa; chúng ta cần xem xét 
lại những sự ưu tiên của mình. Và nào có ai trong chúng ta, 
thỉnh thoảng không cần cân bằng lại cuộc sống của chính 
mình? 

2. SỐNG PHỤNG VỤ, ĐỪNG TRANH LUẬN KHÔNG 
NGỪNG 

Phụng vụ của Giáo Hội là phương tiện khởi đầu, là 
nguồn mạch dẫn chúng ta vào các mầu nhiệm của Thiên 
Chúa. Chúng ta nên thận trọng để không làm hỏng đi phụng 
vụ bằng việc “chính trị hóa” qua những cuộc tranh luận bất 
tận. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên phản 
ứng với những gì mà chúng ta cho là không phù hợp; luôn có 
nhiều cơ hội cho chúng ta đẩy mạnh phụng vụ để nên xứng 
hợp hơn với sự cao cả của Thiên Chúa, và thật tiếc nếu 
chúng ta bỏ lỡ những cơ hội ấy. 



Mặc khác, việc tranh cãi về những điều thiêng liêng 
không phải là không có nguy hiểm. Nếu một số nghi thức 
hoặc phong tục bị lỗi thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ rơi. Có sự 
đa dạng hợp pháp trong cách diễn đạt phụng vụ của Giáo 
Hội, và không phải mọi thực hành phụng vụ được chấp nhận 
cũng đều làm hài lòng tất cả mọi người. Có lẽ đối với chúng 
ta, những gì có vẻ là thiếu sót thực sự có một phần giá trị. 

Trong mọi trường hợp, một đời sống thánh thiện là 
bằng chứng tuyệt hảo nhất cho sự biến đổi cách mạnh mẽ 
của phụng vụ được cử hành đúng đắn. Không thể có sự 
thánh thiện nếu không có đức ái, và đức ái thì không áp đặt, 
không nuôi hận thù, và “không đi tìm tư lợi” (1Cor 13, 5). 

3. HÃY CHỐNG LẠI TINH THẦN TRANH CHẤP 

Đôi khi, chúng ta được mời gọi để đưa ra lời chứng cách 
điềm tĩnh nhưng thẳng thắn về đức tin của mình, nhưng 
không phải là ngày nào cũng thế. Nói chung, tốt hơn là bạn 
nên tránh tham gia vào các cuộc tranh luận gay gắt với 
những người khác tôn giáo hoặc với những người anh chị 
em “mỏng giòn” hơn. 

“Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó, trước mặt Thiên 
Chúa, hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ: chuyện 
không có ích lợi gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong.” (2 
Tm 2, 14) 

Thay vào đó, chúng ta hãy làm chứng nhân cho thập giá 
Đức Kitô được thể hiện bằng hành động của chúng ta, sao 
cho có sức thuyết phục với những người cần phải xác tín. 

Sự kiềm chế càng trở nên cần thiết khi xảy ra những 
cuộc tranh cãi liên quan đến giáo lý hoặc thể chế của Giáo 
Hội. Những vấn đề ấy thường khó giải quyết và không có sẵn 



 

câu trả lời. Việc giải quyết chúng chỉ khơi dậy lên sự tức giận 
không cần thiết. 

Khi bắt đầu một cuộc thảo luận, chúng ta hãy tránh 
những kiểu luận điệu không hay và hãy khuyến khích một 
cuộc đối thoại lành mạnh xoay quanh “… những gì là chân 
thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là 
đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức 
hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” (Pl 4, 8) 

4. ĐÁNH GIÁ ĐÚNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH TRỊ 

Như những công dân khác, chúng ta phải chu toàn nghĩa 
vụ công dân của mình và với tư cách là người Kitô hữu, thật 
tốt khi chúng ta rao giảng thông điệp của Đức Kitô đến toàn 
thể cộng đồng. 

Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng đừng chính trị hóa 
mọi sự. Luôn có thời gian và địa điểm cho chính trị, cũng 
như mọi thứ khác. 

Hãy nhớ rằng không có phong trào chính trị hay ý thức 
hệ nào nói lên đức tin của chúng ta. Tóm lại, “Đừng tin tưởng 
nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.” (Tv 
146, 3), nhưng chúng ta hãy nhớ rằng: “quê hương chúng ta 
ở trên trời” (Pl 3, 20). 

5. ĐỪNG ĐỂ ANH CHỊ EM CHÚNG TA VẤP NGÃ VÌ 
NHỮNG SỰ GÂY CHIA RẼ 

Cái chết và ơn cứu rỗi của Đức Giêsu trên thập giá bị 
người đời cho là “sự ô nhục” (1 Cr 1, 23; Gl 5, 11). Việc công 
bố về Đấng Cứu Thế bị đóng đinh là chướng ngại đối với 
nhiều người. 

Con đường đến với Đức Kitô thật không hề dễ dàng. Do 
đó, chúng ta hãy cố gắng đừng làm xáo trộn con đường của 



anh chị em mình bằng những từ ngữ gây chia rẽ, đặc biệt là 
khi họ quan tâm đến những vấn đề không là nền tảng quan 
trọng cho sự cứu rỗi. 

“Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa. Tốt hơn, anh em 
hãy xét sao để tránh gây cớ cho anh em mình phải vấp hay 
phải ngã.” (Rm 14, 13). 

Tất nhiên, đôi khi chúng ta cần phải nói lên những điều 
chính trực, thẳng thắn. Nhưng đã biết bao lần chúng ta làm 
tổn thương Đức Kitô và người thân cận khi viện cớ là nói 
thẳng, nói thật? 

Không phải tất cả sự thật khi nói ra đều tốt, đặc biệt là 
khi những lời đó có thể làm tổn thương đến anh chị em 
chúng ta. Thường thì việc giữ im lặng sẽ tốt hơn và sẽ ít làm 
giảm đi giá trị của Tin Mừng, so với việc đưa ra những nhận 
xét thái quá không cần thiết. 

6. DÀNH NGÀY CHÚA NHẬT CHO CHÚA, KHÔNG PHẢI 
CHO THẾ GIAN 

Các ngày Chúa Nhật là cơ hội để chúng tạm dừng mọi 
thứ và để kín múc nguồn ánh sáng của Thiên Chúa và sau đó 
chiếu tỏa ra thế giới. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua cơ 
hội này, chúng ta thường thích chơi thể thao, chạy các việc 
vặt hoặc không làm gì cả. 

Tất nhiên, việc đáp ứng một số nhu cầu trong đời sống 
hằng ngày là chính đáng, nhưng sẽ rất tốt nếu bạn tách riêng 
ngày Chúa Nhật ra, tận dụng nó để thực hiện các việc thúc 
đẩy sự suy gẫm và ca ngợi Chúa. Điều này sẽ giúp chúng ta 
bổ sung lại nguồn năng lượng và để ta cảm nếm được sự 
sống vĩnh cửu. 



 

Có lý do đằng sau điều răn “giữ ngày Chúa Nhật”. Suy 
cho cùng, chúng ta là những thụ tạo được nhập thể vào thời 
gian. Nếu chúng ta không cho Thiên Chúa thời gian để gặp 
gỡ chúng ta và ở với chúng ta, chúng ta sẽ không có sự mật 
thiết với Ngài. 

Chúng ta hãy cố gắng làm cho ngày Chúa Nhật trở thành 
một ngày dành riêng để tạ ơn Thiên Chúa và ca tụng danh 
Ngài là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Ngài là Đấng Toàn 
Năng! (Thánh Vịnh 91, 4).  

 Tác giả: Magnús Sannleikur  
Chuyển ngữ: Maria Ngọc Tỷ
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Cha sinh ngày 21/05/1951, tại Thốt Nốt - Cần Thơ. Vào 
Tiểu Chủng Têrêsa, năm 1964, thuộc giáo phận Long Xuyên. 
Vào ĐCV Tôma, năm 1972. Được thụ phong linh mục ngày 
30-5-1990, tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên. 

Cha Lui đã được Chúa gọi về lúc 04giờ10, Thứ Năm, 
ngày 16 tháng 09 năm 2021. Thánh Lễ an táng được cử 
hành lúc 05giờ00, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 09 năm 2021, tại  
Nhà nguyện Nhà hưu Cần Xây và được an táng tại Đất Thánh 
Nhà Hưu Cần Xây. 



 

Ngài đã từng phục vụ: 

1) 1990-2000: Gx. Vàm Cống (Hòa An) 

2) 1997-2000: Gh. Cái Gia 

3) 2000-2003: Gx. Cái Đôi 

4) 2003-2014: Gx. Cù Lao Giêng 

5) 2014-2017: Gx. Lộ Đức 

6) 2017- 06/2021: Gx. Năng Gù 

7) 06/2021: Hưu Dưỡng tại Nhà Hưu Cần Xây 

CHA GIUSE ĐỖ TIẾN TRÌNH 

Cha sinh ngày 28-12-1976, tại D2, Thạnh Thắng, Thốt 
Nốt, Cần Thơ Vào Tiểu chủng viện - Nhà Têrêxa năm 2001, 
thuộc giáo phận Long Xuyên. Vào Đại Chủng viện: Thánh 
Quý Cần Thơ, năm 2003. Chịu chức linh mục ngày: 15-6-



 

2012, tại Nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Do Đức cha: Giuse 
Trần Xuân Tiếu. 

Cha đã phục vụ tại: 

- Thánh Tâm, B2: 2012-2013 

- Mỹ Luông: 2013-2015 

- Ngọc Thạch: 2015 - 2016 

- Trảng Tranh: 2016 -2021 

- Qua đời ngày: 26/08/2021 

- An Táng tại Đất thánh Linh mục Cần Xây 

CHA CỐ GIOAN NGUYỄN QUANG HUY 

Cha sinh ngày 27/12/1950 tại Kiến Xương, Thái Bình. 
Vào Tiểu Chủng viện Thánh Phụng năm 1961, thuộc giáo 
phận Long Xuyên. Vào ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn, năm 1968. 
Được truyền chức linh mục ngày 15-06-1975, tại Sài Gòn. 



 

Sau đó, Cha đã từng phục vụ: 

- Tân Bùi, kinh 4A: 1975 - 1985 

- Thánh Tâm kinh 3A: 1985 - 1997 

- Đồng Phú, kinh 2B: 1997 - 2008 

- Giuse, Đồng Phú, kinh 2B: 2008 - nay 

Qua đời ngày: 31/07/2021 

Tại: Giáo họ Giuse, Đồng Phú kinh 2B 

Lễ an táng ngày: 01/08/2021 

 

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

HỖ TRỢ NHỮNG GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID 
  

Để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong 
thời gian dịch bệnh Covid đang hoành hành, trong những 
ngày vừa qua, Tòa Giám mục Long Xuyên đã phối hợp cùng 
Công an TP. Long Xuyên hỗ trợ 1500 phần quà cho người 
nghèo trong 3 phường trung tâm của thành phố Long 
Xuyên: phường Mỹ Xuyên, Mỹ Long và Mỹ Phước. 

Mỗi gia đình đã được hỗ trợ phần quà 500 ngàn đồng 
gồm 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt 
và 100 ngàn đồng tiền mặt. Tất cả những hiện vật này đã 
được quý cha trong Tòa Giám mục phối hợp với Công an địa 
phương trao tận tay đến các gia đình. Mặc dù phần quà 
chẳng đáng giá là bao so với nhu cầu thiết yếu trong lúc này, 
tuy nhiên việc hỗ trợ kịp thời đến các gia đình trong thời 
gian phong tỏa là niềm khích lệ rất lớn đối với họ. Nhiều 
người đã cảm động đến rơi nước mắt. 

 



 

Cùng thời điểm này, Tòa Giám mục đã nhờ Cha Hạt 
trưởng hạt Rạch Giá, Châu Đốc và Cha xứ giáo xứ Bình Minh, 

Thốt Nốt hỗ trợ những người nghèo tại 3 điểm này hơn 
2500 phần quà. Song song đó, Đức cha giáo phận cũng đã 
khuyến khích quý cha và giáo dân trong các giáo xứ cố gắng 
hỗ trợ những người nghèo để họ có thể vượt qua được khó 
khăn trong giai đoạn này.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ĐỊA CHỈ: Ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang. 

2. BỔN MẠNG: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngày kính 15/8. 

3. ĐỊA GIỚI: Một bên giáp An Giang, một bên giáp Đồng 
Tháp. 

4. SỐ GIÁO DÂN: 1100. Số dân trong khu vực giáo xứ: 4400. 

5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN: 

* Năm 1930: Cha Giuse Trương Long Vân, cha sở Cù Lao 
Giêng, lập họ đạo Cồn Én. 

* Năm 1933: xây dựng nhà thờ bằng gỗ (12m x 8m). 



 

* Năm 1958: Cha Phêrô PhanThanh Hóa, xây trường học 
và nhà xứ bằng gỗ. 

* Năm 1975: Họ đạo Cồn Én trở thành giáo xứ biệt lập, 
có cha sở đến ở. 

* Năm 1982: Cha Đôminicô Đoàn Văn Lữ (OFM) xây 
dựng nhà thờ bằng xi măng ( 22m x 12m ). 

* Năm 1988: xây dựng nhà xứ mới. 

6. NHÀ THỜ: XÂY DỰNG & CHỈNH TRANG: 

* Năm 2008: Cha Giuse Lưu Văn Thưởng (OFM) chỉnh 
trang, tôn tạo lại nhà thờ như hiện nay. 

7. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH: 

* Năm 1975-1976: Cha Phêrô Đỗ Văn Thiêm. 

* Năm 1976-1979: Cha Phanxicô Xaviê Bùi Ngọc Tỷ. 

* Năm 1980-1981: Cha Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân 
(OFM). 

* Năm 1981-1992: Cha Đamianô Đoàn Văn Lữ (OFM). 

* Năm 1992-2004: Cha Nicolas Vũ Ngọc Hải (OFM). 

* Năm 2004-2010: Cha Giuse Lưu Văn Thưởng (OFM). 

* Năm 2010-2014: Cha Giuse Phạm Đình Tài (OFM). 

* Năm 2014-04/ 2020: Cha Giuse Trần Đức Thuân 
(OFM). 

* Năm 2020 - nay: Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hải (OFM) 

 8. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, VÀ NHỮNG SINH HOẠT: 

*Những đặc điểm: 

- Họ đạo Cồn Én thuộc vùng nông thôn nghèo, điều 
kiện sống và đi lại khó khăn. Hằng năm bị thiên tai lũ lụt. 



 

- Cồn Én là một họ đạo truyền giáo, giáo dân chỉ là một 
thiểu số nhỏ (25%) giữa đa số lương dân thuộc Cao Đài, 
Hoà Hảo, Phật Giáo... 

- Một họ đạo đang cố gắng có mặt trong các lãnh vực xã 
hội của địa phương: Giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế... 



 

 

CHIẾC THÌA MÚC THỨC ĂN (St) 

Một vị khách bước vào một nhà hàng, gọi một phần súp, nhân viên 
phục vụ bưng lên cho anh ta ngay tức khắc. 

Nhân viên phục vụ vừa đi, anh ta đã nói: “Xin lỗi, tôi không có cách 
nào dùng phần súp này”. 

Nhân viên phục vụ lại bưng lên cho anh ta một phần súp khác, anh 
ta vẫn nói: “Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này”. 

Nhân viên phục vụ đành gọi giám đốc. 

Giám đốc cung kính gật đầu về phía anh ta, nói: “Chào quý khách, 
món súp này là món súp nổi tiếng của nhà hàng, được rất nhiều thực 
khách yêu thích, lẽ nào ngài…”. 

“Ý tôi là, thìa đâu rồi?”. 

Suy ngẫm: Có sai thì sửa, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng 
chúng ta lại thường sửa chữa những điều đúng đắn, giữ lại những điều 
sai lầm, kết quả là sai càng thêm sai.  

GIÚP ĐỠ (St) 

Tại bưu điện, một bà già đi đến trước mặt một anh thanh niên, cất 
giọng khách sáo: “Xin hỏi, cháu có thể giúp bà viết địa chỉ lên tấm bưu 
thiếp này không?”. 

“Đương nhiên là có thể ạ”, anh thanh niên làm theo yêu cầu của 
người già. 

Bà già lại nói: “Giúp bà viết một vài câu, được không? Cảm ơn!”. 

“Được ạ”. Sau khi anh thanh niên làm theo yêu cầu của người già, 
mỉm cười hỏi: “Bà còn cần cháu giúp gì không ạ?”. 

“Ừm, còn một chuyện nhỏ nữa”, bà cụ nhìn vào tấm bưu thiếp 
nói: “Giúp bà viết thêm một câu bên dưới rằng, Chữ viết nguệch ngoạc, 
kính mong lượng thứ”. 

Suy ngẫm: Nếu bạn không chịu giúp đỡ, người ta sẽ giận bạn một 
tuần. Nếu bạn giúp đỡ không đến nơi đến chốn, cũng thật không phải.  


