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Anh chị em thân mến, 

iáo Phận Long Xuyên tổ chức Thượng Hội Đồng cấp 
Giáo Phận thành hai giai đoạn. Giai đoạn một là học 
hỏi, từ Chúa Nhật I Mùa Vọng 28/11/2021 đến Chúa 

Nhật II Phục Sinh 24/02/2022. Giai đoạn hai là thỉnh ý hiệp 
hành, từ Chúa Nhật II Phục Sinh đến 30/06/2022. Theo “Cẩm 
nang cho Thượng Hội Đồng về tính Hiệp hành”, thì các linh 
mục và phó tế có một vai trò cốt yếu trong việc đồng hành với 
toàn thể Dân Chúa trên con đường hiệp hành. Vì thế, thư mục 
vụ tháng Một có chủ đề: Hàng Giáo Sĩ Long Xuyên sống hiệp 
hành trong giai đoạn học hỏi về một Giáo Hội hiệp hành. 

Chúng ta cùng chiêm ngắm tập thể các tông đồ được 
Thầy Giêsu huấn luyện sống hiệp hành trong trình thuật phép 
lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 14, 13-21, Mc 6:30-44; Lc 9:10 -17; 
Ga 6:1-14 ). Khởi đầu, đây là tập thể nhỏ gồm có mười hai 
tông đồ hiện diện với Thầy Giêsu; tập thể này muốn có một 
không gian và một thời gian riêng chung sống với nhau (Mc 6, 
30-32). Tập thể này trở nên đông đảo hơn vì có dân chúng đi 
theo Thầy Giêsu. Họ cùng các tông đồ làm thành một đám 



 

 

đông lắng nghe lời giảng dạy của Thầy Giêsu, chứng kiến các 
dấu lạ Thầy thực hiện cho những kẻ đau yếu (Ga 6,1-2). Tập 
thể này đang phải đối diện với một khó khăn thực tế; đó là giữa 
hoang địa, trời đã về chiều, mà dân chúng thì đông và đói. Bởi 
hiện diện giữa đám đông, tập thể nhỏ đã phát hiện ra khó khăn 
này (Lc 9, 12). Đây là cơ hội để Thầy Giêsu huấn luyện về tính 
hiệp hành. Thực vậy, để giải quyết khó khăn, Thầy Giêsu mời 
gọi các tông đồ hiệp hành trong sứ vụ "Chính anh em hãy lo 
cho họ ăn” (Mt 14, 17).  Hiệp hành với Thầy bằng gặp gỡ, 
lắng nghe và phân định trước hiện tình cụ thể, trước tiên, các 
tông đồ được Thầy huấn luyện để nhận ra sự giới hạn của mình 
(Ga 6,5). Vì giới hạn, các ông đón nhận sự hỗ trợ, dù ít ỏi, chỉ 
là 5 chiếc bánh và hai con cá, dù của một người hèn kém, là 
một bé trai (Ga 6, 8-9). Sống trong hiệp hành với Thầy để thi 
hành sứ vụ Thầy trao, các ông cảm nhận được mình cần sự 
hiệp hành của tha nhân. Sống hiệp hành làm cho các tông đồ 
trở thành trung gian giữa đám đông dân chúng với Thầy Giêsu; 
các ông nhận bánh và cá từ con người để trao dâng lên Thầy 
(Mt 14, 18). Tin tưởng vào quyền năng của Thầy, nên các ông 
nhận bánh đã được tạ ơn từ tay Thầy để trao cho đám đông (Mt 
14, 19). Đến đây, xuất hiện sự hiệp hành giữa đám đông với 
các tập thể các tông đồ, khi các tông đồ tổ chức từng nhóm để 
trao bánh và cá, để từng người nhận bánh và cá, bẻ ra và trao 
cho người khác (Mc 6, 40-41). Phép lạ đã xẩy ra nhờ tính cách 
hiệp hành “Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn 
thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy” (Lc 9, 17). Theo 
Tin mừng Gioan, phép lạ này là phần mở đầu dẫn đến bài giảng 
về Bí tích Thánh Thể (Ga 6, 22-59). Bí tích Thánh Thể là một 
phép lạ hiệp hành của Thiên Chúa với con người, trong lệnh 
truyền sứ vụ và trong lời hứa hiện diện với con người, cho đến 
ngày tận thế: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở 
thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều 
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Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi 
ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 19-20). 

Anh em linh mục thân quý! 

Với trình thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều trên đây, anh 
em linh mục chúng ta được giới thiệu một mô hình hiệp hành 
giữa các tông đồ với Thầy Giêsu, giữa các tông đồ với nhau và 
giữa các tông đồ với dân chúng. Học hỏi về tính hiệp hành của 
Thượng Hội Đồng lần thứ 16 này, chúng ta được biết Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng, con đường hiệp hành là 
chính con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo Hội của thiên 
niên kỷ thứ ba. Vì, con đường hiệp hành này là cách hiệu quả 
nhất để biểu lộ và thực hành bản chất của Giáo Hội với tư cách 
là Dân Thiên Chúa lữ hành và thi hành sứ vụ loan báo Tin 
Mừng. Như vậy, Thượng Hội Đồng là một hồng ân và một 
nhiệm vụ cho Giáo Phận. Vì, đây phải được xem đây là cơ hội 
thúc đẩy sự hoán cải mục vụ và hiệp hành của Giáo Phận để 
việc loan báo Tin Mừng trổ sinh hoa trái dồi dào hơn. Trong 
bối cảnh của Giáo Phận, anh em linh mục đóng một vai trò 
quan trọng của tập thể nhỏ là các tông đồ giữa một đám đông 
là quần chúng, cùng hướng về một Giáo Hội Hiệp Hành, cụ 
thể trong giai đoạn học hỏi về Thượng Hội Đồng. 

Linh mục có vai trò quan trọng, nhưng “Cẩm nang cho 
Thượng Hội Đồng về tính hiệp hành” cảnh báo chúng ta về kẻ 
thù của tính hiệp hành đó là virus tự mãn. Phải vượt thắng được 
tính ảo tưởng tự mãn, linh mục chúng ta mới có thể xây những 
nhịp cầu bắc qua những bức tường ngăn cách và chia rẽ trong 
cộng đoàn. Phải vượt thắng tính tự mãn, chúng ta mới có thể 
khiêm tốn học hỏi lẫn nhau, đồng hành với nhau, và phục vụ 
lẫn nhau.  

Theo dự kiến, tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn Giáo 
Phận sẽ được diễn ra trong tháng 01/2022 và ngày 16/01/2022 



 

 

sẽ là ngày truyền chức phó tế cho 13 ứng viên phó tế trong 
Giáo Phận. Hiện tại, Giáo Phận có 289 linh mục triều và 62 
linh mục dòng. Là linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo Phận 
Long Xuyên, chúng ta được sai đến hiện diện giữa các cộng 
đoàn dân Chúa rải rác trong phần đất của Giáo Phận. Đây là 
bối cảnh để chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Kitô hiệp hành 
giữa đoàn chiên của Ngài. Vì hiệp hành, nên với trách nhiệm 
của đức ái mục tử, người linh mục can đảm đi trước đoàn chiên 
để bảo vệ khỏi sói dữ. Vì hiệp hành, nên với sự hòa đồng của 
một mục tử, người linh mục đi giữa đoàn chiên để có mùi 
chiên. Vì hiệp hành, nên với sự khiêm tốn, người linh mục lùi 
về phía sau để vác những con chiên đau yếu chậm chạp. Hình 
ảnh linh mục và giám mục giữa đoàn người trong logo của 
Thượng Hội Đồng diễn tả tính hiệp hành này. 

Để có kinh nghiệm hiệp hành trong giai đoạn học hỏi, anh 
em linh mục được mời gọi thực hiện các công việc cụ thể sau 
đây: 

1. Cùng với Giáo Phận học hỏi những tài liệu về Thượng 
Hội Đồng, đặc biệt là “cẩm nang cho Thượng Hội 
Đồng về tính hiệp hành”, và “Tài liệu chuẩn bị”. Cụ 
thể là tham dự tích cực các buổi học hỏi dành cho linh 
mục đoàn trong dịp tĩnh tâm, dành cho tập thể các linh 
mục trong từng giáo hạt, trong từng nhóm linh mục… 

2. Giúp cho cộng đoàn học hỏi về Thượng Hội Đồng, cụ 
thể là các bài học hàng tuần do Ban Hiệp Hành Giáo 
Phận soạn thảo cho toàn Giáo Phận, được đăng trên 
trang mạng của Giáo Phận. 

3. Cộng tác với Ban Điều Hành và Ban Hiệp Hành Giáo 
Phận tổ chức các cuộc học hỏi cho các thành phần 
dân Chúa trong cộng đoàn, đặc biệt là hội đồng mục 
vụ giáo xứ, các đoàn thể và hội đoàn. 
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4. Một trách nhiệm không thể thiếu được của các linh 
mục là sự cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng, trong 
cầu nguyện chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa Thánh 
Thần đang hướng dẫn và huấn luyện đi vào con đường 
hiệp hành. 

5. Tổ chức chầu Thánh Thể và làm giờ thánh vào các 
ngày thứ Năm trong tuần; cổ vũ và khích lệ cộng đoàn 
tham dự, để cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng. 

Ước mong, linh mục đoàn Giáo Phận trở thành gia đình 
của Thiên Chúa giữa gia đình Giáo Phận, hiệp hành với nhau 
và hiệp hành với Giáo Hội để thi hành sứ vụ xây dựng Nước 
Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.   

Anh chị giáo dân cùng với các chủng sinh và tu sĩ thân 
quý! 

Vì tính hiệp hành trong Giáo Phận, anh chị em được mời 
gọi hiệp hành với các linh mục và phó tế trong tiến trình tổ 
chức Thượng Hội Đồng trong các giai đoạn, cụ thể trong giai 
đoạn học hỏi do Giáo Phận tổ chức. Hiệp hành bằng cầu 
nguyện và cộng tác với các linh mục và phó tế tổ chức các cuộc 
học hỏi trong cộng đoàn của mình, theo chương trình của Ban 
Điều Hành và Ban Hiệp Hành Giáo Phận tổ chức. 

Xin Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, hướng dẫn toàn 
thể Dân Chúa của Giáo Phận, đặc biệt là hàng giáo sĩ, hướng 
về một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. ◼ 

+ Giuse Trần Văn Toản 

Giám mục Giáo phận Long Xuyên 

 

 

 

 



 

 

 
ôi bị ám ảnh bởi một câu của công đồng Vatican II 
về Giáo Hội. Câu đó thế này: “Giáo Hội là bí tích 
cứu độ, nghĩa là khí cụ và là dấu chỉ của sự kết hợp 

mật thiết với Thiên Chúa, và với sự hợp nhất của toàn thể nhân 
loại”. 

Qua câu đó, tôi có cảm tưởng như nghe tiếng Chúa hỏi 
tôi: Là thành phần của Giáo Hội, con có cố gắng đẩy mạnh sự 
kết hợp với Chúa và hợp nhất với nhân loại không? Nói cách 
khác nhẹ nhàng hơn, con có thực sự sống tinh thần hiệp thông 
không? 

Những câu hỏi đó thôi thúc tôi suy nghĩ. Mặc dầu chính 
tôi cũng chưa hài lòng với những suy nghĩ của tôi, tôi vẫn xin 
chia sẻ những suy nghĩ đó. Trước hết hiệp thông là gì? 

Để dễ suy nghĩ, tôi xin đưa ra các thí dụ. Khi tôi đọc kinh 
Magnificat “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” thì miệng tôi đọc, 
nhưng lòng trí tôi hiệp thông với tâm tình của Đức Mẹ và của 
Hội Thánh, để gặp gỡ Chúa. Sự tôi gặp gỡ Chúa đây cũng 
chính là cách tôi thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa. 

Như vậy, trong hiệp thông vừa nói, có kết hợp sự thông 
công. Tôi kết hiệp và thông công vào những gì Đức Mẹ và Hội 
Thánh nhận thức về Chúa và về mình. Tôi kết hiệp và thông 
công vào những gì mà Đức Mẹ và Hội Thánh tin yêu. Tôi kết 
hiệp và thông công vào sự sống của Chúa và thánh ý Chúa. Tôi 
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kết hiệp và thông công vào những công phúc bao la của Đức 
Mẹ và của Hội Thánh. 

Thí dụ trên đây cho ta thấy: Hiệp thông là một thái độ cởi 
mở, nó đưa ta tới người khác và góp phần với người khác, để 
được chia sẻ với người khác. 

Lại một thí dụ nữa, và đây là sự kiện đang diễn ra giữa 
chúng ta. Chỉ thoáng nhìn cuộc tĩnh tâm này, chúng ta cũng 
thấy ngay được đây là một sự sống hiệp thông, được xây dựng 
do nhiều trí khôn, do nhiều trái tim, do nhiều chân tay. Từ chị 
giám tỉnh đến chị nhỏ nhất dòng, từ các chị lao động đến các 
ngoại nằm liệt trên giường, từ chính quyền ấp, xã đến chính 
quyền tỉnh, từ Toà Giám Mục đến các họ đạo có nữ tu Chúa 
Quan Phòng phục vụ. Mỗi người điều góp phần mình vào sự 
sống hôm nay của nhà dòng. Có phần vật chất, có phần thiêng 
liêng. Có phần thuộc về lý trí, có phần thuộc về tình cảm. Có 
phần thuộc về ý chí và hoạt động. 

Một phần riêng rẽ chưa là gì. Nhưng nhiều phần hợp lại, 
đã kết thành một sự sống hiệp thông phong phú. Như nhiều hạt 
nước kết thành dòng sông. Như nhiều cây lúa làm nên cánh 
đồng. Chúng ta biết: Ích lợi của một hạt lúa cũng do sự kết hợp 
với nhiều hạt lúa khác. Ích lợi của một giọt nước cũng do sự 
nó tan hợp vào các hạt nước khác. Một hạt lúa cô đơn sẽ dễ trở 
thành vô dụng. Một giọt nước lẻ loi thường khó gây được lợi 
ích gì. Sự hiệp thông là một điều kiện để bảo trì và phát triển 
sự sống. 

Sự hiệp thông cũng giống như sự hô hấp. Thở ra hít vào 
cũng là một hình thức hiệp thông. Nó là dấu chỉ của sự sống. 
Tương tự cũng vậy, sự hiệp thông với người khác là một dấu 
chỉ của sự sống tinh thần. Người ta có thể đoán được tình trạng 
sức sống tinh thần của một người, của một tập thể, qua thái độ 
hiệp thông của họ. Một người cởi mở, ham học hỏi, biết hiệp 



 

 

thông được với các kiến thức đạo đời mỗi ngày một tăng. Một 
người bén nhạy biết thông hiệp được với những gì là đẹp, là 
hay, là tốt, xuất hiện không ngừng trong cuộc sống. Một người 
khôn ngoan biết thông hiệp được với các tiềm năng tốt, đa dạng 
của các cá nhân, của các loại người, người đó sẽ được coi là 
người có sức sống tinh thần mãnh liệt. 

Tới đây, tôi nhớ tới sự kiện một số nhà dòng bên Tây, 
đang lâm vào cảnh chết dần chết mòn. Theo tôi nghĩ, một trong 
những nguyên do đáng kể là vì thiếu hiệp thông. Các người cũ 
thường được huấn luyện theo một nếp truyền thống, với một 
thái độ sống cũ, với những cách suy nghĩ cũ. Đang khi đó, con 
người đời nay, nhất là giới trẻ, đã và đang có những chuyển 
biến mau lẹ về cách suy nghĩ và thái độ sống. Cái mới, cái cũ 
không hợp nhau. Thế là có khoảng cách, và nhiều tu viện trở 
thành cô đơn giữa đời. Tôi không đổ lỗi cho ai. Nhưng tôi nghĩ 
rằng: Hiệp thông là luật sống. Biết hiệp thông thì sống, không 
biết hiệp thông thì chết. 

Chúa Giêsu nói: “Cha là cây nho, chúng con là cành. 
Cành nào kết hợp với cây, sẽ trổ sinh hoa trái. Cành nào lìa cây 
sẽ bị héo tàn”. Tôi thiết nghĩ Chúa có mặt ở mọi sự tốt lành. 
Nếu vì định kiến, hoặc vì ngại ngùng, tôi khước từ hiệp thông 
từ sự tốt lành này đến sự tốt lành khác, thì có lúc tôi sẽ trở 
thành một cành lìa cây. 

Một người chỉ quen với một vài thứ đồ ăn rồi, vì thế, 
không chịu được các thứ đồ ăn khác dù rất bổ, sẽ dễ bị suy 
dinh dưỡng. Cũng vậy nếu tôi chỉ chịu hiệp thông với một số 
giá trị nào đó theo hứng của tôi, bất chấp những giá trị khác 
không kém phần quan trọng, thì chắc gì tôi đã xử trí theo đúng 
luật sống. Bởi vì sống không phải chỉ là phấn đấu, bảo trì sự 
mình đang có. mà còn phải cố gắng làm cho con người mình 
được phát huy thêm không ngừng. Sống là phải vươn lên cái 
mới. Do đó, cần phải hiệp thông với tất cả những sức mạnh có 
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nhiều hướng vươn lên, nhắm vào mục tiêu xây dựng hạnh phúc 
toàn diện cho bản thân mình, và cho đồng bào mình. 

Mô hình hiệp thông của đời sống đạo mà tôi luôn suy 
gẫm, đó là Chúa Giêsu Kitô. 

Nếu ta mở sách Phúc Âm ra, lấy bút màu vàng gạch dưới 
những câu kể lại nội dung các cuộc giao tiếp của Chúa Giêsu 
với các tầng lớp dân chúng, rồi lấy bút màu xanh gạch dưới 
những đoạn kể lại nội dung các cuộc trao đổi của Ngài với các 
môn đệ, rồi lấy bút màu hồng gạch dưới những lời kinh Ngài 
nói với Đức Chúa Cha, rồi lấy bút màu tím gạch dưới những 
chi tiết ghi lại tình thân mật của Ngài, đối với những người 
trong gia đình và các người thân, rồi lấy bút màu đỏ gạch dưới 
những đoạn diễn tả các liên hệ của Ngài với xã hội, với chính 
quyền và với Giáo quyền, ta sẽ thấy cuộc đời Chúa Giêsu là cả 
một cánh đồng hiệp thông bao la rực rỡ, nhiều màu sắc. Hiệp 
thông bằng những sợi dây tình thương, hiệp thông bằng những 
sợi dây chân lý, qua các chi tiết thông thường của cuộc sống. 

Chúa Giêsu, dù có bản tính Thiên Chúa, nhưng cũng rất 
là người, hoàn toàn là người. Ngài đã ăn uống, đã ngủ nghỉ, đã 
lao động, đã nói, đã hỏi, đã nghe, đã trả lời, đã giao tiếp, đã 
đọc kinh. Ngài chuyển tình thương và chân lý vào mọi người, 
qua những ngã đường rất tự nhiên đó của con người và Ngài 
cũng đã dùng những ngã đường rất tự nhiên đó của con người, 
để đưa con người kết hợp với Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu là đầu và là mẫu mực của Hội Thánh. Nhờ 
Người, với Người và trong Người, mà Hội Thánh cũng sẽ là 
khí cụ và là dấu chỉ của sự kết hợp với Thiên Chúa, và của sự 
hợp nhất của toàn thể nhân loại. Chúng ta được Chúa gọi cộng 
tác vào sứ mệnh của Chúa Giêsu và của Hội Thánh. Nên trong 
những ngày tĩnh tâm này, chúng ta nên tập trung vào việc sống 
nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Chúng 



 

 

ta sốt sắng cầu nguyện, để tinh thần Chúa Giêsu hoạt động 
mãnh liệt trong ta. Nhờ đó, ta có thể hiểu được đúng ý Chúa 
và nhất là có đủ điều kiện nội tâm mà thực thi ý Chúa, để mỗi 
người chúng ta được góp phần vào việc làm cho Hội Thánh 
Việt Nam nói chung, và nhà dòng của ta nói riêng, được đúng 
là khí cụ và là dấu chỉ của sự kết hợp mật thiết với Chúa, và 
của sự hợp nhất với mọi thành phần Hội Thánh địa phương, và 
mọi tầng lớp xã hội trên quê hương Việt Nam hôm nay. 

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ở giữa chúng con. 
Con tin Chúa thương yêu chúng con bằng một trái tim của 
Đấng Cứu Thế, đầy khoan dung nhân ái. Xin đừng chấp tội lỗi 
chúng con, nhưng xin nhìn đến công phúc đức tin của Hội 
Thánh Chúa, mà ban cho chúng con được ơn gặp Chúa, được 
ơn hiểu Chúa và được vâng ý Chúa. Amen. ◼ 

 

 



 

 

 

gẩng đầu, nhìn bầu trời cao cao, thấy ánh sao lạ, ba 
nhà đạo sĩ đã nhận ra một ơn gọi đang vẫy chào các 
ngài. Họ liền lên đường để đi theo ánh sao. Đó là một 

nét đẹp của văn hóa lên đường. 

Sở dĩ họ phải lên đường ngay, vì đó là sự thúc đẩy của 
Thánh Linh. Để rồi từ phương Đông xa ngút ngàn, họ tiến 
thẳng về Belem, tìm thờ lạy Chúa Cứu Thế. Chính cuộc ra đi 
của họ đã cho chúng ta thấy tầm mức cứu độ muôn dân của 
Chúa Giêsu. Ơn cứu độ không chỉ đến cho người Do Thái, 
nhưng là ơn cứu độ Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. 

Ba vua chỉ là người đại diện cho muôn dân đến để thờ lạy 
Chúa. Họ mang theo những lễ vật đặc trưng của vùng miền: 
Vàng là biểu hiện của lòng kính mến. Mộc dược là biểu hiện 
những hy sinh, những đau khổ đắng đót trong cuộc đời. Nhũ 
hương là biểu hiện cho những lời nguyện cầu bay lên trước 
thiên nhan Chúa. 

Có thể nói, đêm ấy có hàng triệu người nhìn thấy ánh 
sáng sao, nhưng chỉ có ba nhà đạo sĩ lên đường. Dẫu đường xa 
vất vả, nhưng ba nhà đạo sĩ đã quảng đại đi theo tiếng gọi của 
trái tim, vượt qua mọi thử thách. Ánh sáng bên ngoài có thể tắt 
đi, nhưng ánh sáng trong tâm hồn ba nhà đạo sĩ thì vẫn sáng 
nhiệm mầu. Đó chính là lý do tại sao họ không hề dừng bước. 



 

 

Khi gặp được Hài Nhi Giêsu, chúng ta thấy ba nhà đạo sĩ 
đã không xin Chúa một ơn gì hết. Kinh Thánh kể, họ chỉ đặt lễ 
vật, rồi thờ lạy Chúa. Sau đó họ hớn hở hân hoan ra về. Họ còn 
muốn đưa tin cho cả vua Herode. Nhưng hai thái cực khác 
nhau đã dẫn đến hai kết quả khác nhau: 

Thái cực thứ nhất: Ba đạo sĩ chân thành tìm gặp Chúa, 
thì họ đã gặp được Chúa. Họ muốn đưa tin cho vua Herode, 
thì được Sứ Thần Chúa báo mộng cho họ: hãy tìm lối khác mà 
về. 

Thái cực thứ hai: Vua Herode với mưu tính giết Hài Nhi, 
thì được Sứ Thần báo mộng cho ba đạo sĩ tìm lối khác mà về, 
để mặc cho vua Herode lồng lộn trong sự thất bại mưu mẹo 
của mình. Không những thế, khi Hài Nhi Giêsu được Thánh 
Cả Giuse và Mẹ Maria bồng sang đất Ai Cập, thì vua Herode 
cũng chẳng tồn tại được lâu. Bốn năm sau đó, vua đã băng hà. 
Thánh gia lại hồi hương. 

Như thế, cả hai thái cực của ba nhà đạo sĩ và của vua 
Hêrôđê tuy khác hẳn nhau, nhưng đã làm nổi bật nét đẹp của 
“văn hóa lên đường”. Cũng là đi tìm Chúa, nhưng với ơn gọi 
đi tìm để thờ lạy Chúa, thì ba nhà đạo sĩ đã gặp được Chúa. 
Còn vua Herode huy động cả quân quốc để đi tìm giết Hài Nhi, 
thì cuối cùng nhà vua đã chết. Còn Hài Nhi Giêsu vẫn sống và 
sống muôn đời. 

Chính vì vậy, chúng ta học được ở nơi ba nhà đạo sĩ bài 
học của “văn hóa lên đường” với niềm tin. Nếu hôm nay ta 
nhận ra sứ mệnh lên đường được trao ban cho mình, thì ánh 
sáng văn hóa ấy vẫn còn. Chẳng những ánh sáng ấy không hề 
bị tắt trên bầu trời. Mà ánh sáng ấy còn được ánh lên từ trong 
cõi lòng của mình. Đi theo ánh sáng “văn hóa lên đường”, ta 
sẽ gặp được Chúa. Còn đi theo bóng đêm, ta sẽ bị chôn vùi 
trong sự chết. 
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Thực tế cho thấy, ở thời đại nào cũng có những người can 
đảm và quảng đại đứng dậy, để lên đường tìm kiếm Chúa. Và 
ở thời đại nào cũng có những người đang đứng lại, cố tình ngã 
gục trong bóng tối của sự tội, sự chết. Vì vậy cuộc đời là cuộc 
chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng “văn hóa lên 
đường” vẫn đang xuất hiện giữa một thế giới đầy sôi động và 
ở ngay trong lòng ta. Điều quan trọng là ta có xác định tiếng 
gọi để lên đường tìm Chúa hay không? 

Mỗi ngày Hội Thánh vẫn mời gọi chúng ta: “Hãy nâng 
tâm hồn lên”, và Hội Thánh chúc cho chúng ta: “Anh chị em 
hãy lên đường bình an”. Ước gì ta nhận ra nét đẹp của “văn 
hóa lên đường” trong Thánh Lễ hôm nay. Để rồi ta coi việc 
mình đi về với gia đình, hay đi vào cuộc sống, là hiệu lệnh 
Chúa thôi thúc ta lên đường, tiếp tục tìm thờ lạy Chúa. ◼ 

 

 
 

ôm nay, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ta dành ít phút 
để tìm hiểu một vài vấn đề. 

1. Vấn đề thứ nhất: Phép rửa mà chúng ta đã lãnh 
nhận và phép rửa mà Chúa Giêsu chịu từ tay ông Gioan có 
giống nhau không? Thưa không. 

Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận là Bí tích do Chúa Giêsu 
thiết lập để tha tội, tội chung và tội riêng. Đồng thời cho chúng 
ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Đây là phép rửa nhân danh 
Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi đó khi rửa tội, ta nghe Linh mục đọc: 
“Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 



 

 

Còn phép rửa mà ông Gioan thực hiện thì sao? Có tha 
được tội Nguyên Tổ và tội riêng không? Có làm cho chúng ta 
trở nên con Thiên Chúa không? Có nhân danh Ba Ngôi không? 
Thưa không. Vì đây chỉ là nghi thức sám hối, kêu gọi mọi 
người ăn năn hoán cải, sửa đổi đời sống, để chuẩn bị tâm hồn 
đón nhận Đấng Cứu Thế; và đón nhận ơn tha tội mà Chúa 
Giêsu sẽ ban sau này. 

2. Vấn đề thứ hai: Vậy Chúa Giêsu có tội không? Chắc 
chắn là không. Vì lẽ đó mà ngay từ ban đầu, ông Gioan đã 
không dám làm phép rửa cho Chúa Giêsu, như lời ông nói: 
“Chính con mới cần được Ngài làm phép rửa. Thế mà Ngài lại 
đến với con”. 

3. Vấn đề thứ ba: Nếu Chúa Giêsu không có tội, vậy tại 
sao Chúa lại phải lãnh nhận phép rửa của ông Gioan? Thưa, 
Chúa lãnh nhận phép rửa của Gioan, vì Chúa muốn đồng cảm 
với con người chúng ta, để chia sẻ kiếp người yếu đuối mỏng 
manh, dễ bị tổn thương bởi tội lỗi của mình, cũng như dễ làm 
người khác bị tổn thương. 

Vì thế, Chúa Giêsu đã hòa mình vào dòng người tội lỗi, 
để xin Gioan làm phép rửa, như một cử chỉ nhắc nhở và khích 
lệ Thánh Gioan cứ tiếp tục can đảm làm chứng nhân và làm 
tiền hô cho Chúa. Sau hết, Chúa đón nhận phép rửa của Gioan, 
để cho thánh ý Chúa Cha được nên trọn. Nghĩa là để Chúa Cha 
có thể giới thiệu Ngài với nhân loại chúng ta. 

Mặc dù Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, không vướng 
mắc một tội lỗi nào, nhưng vì yêu thương và muốn cứu chúng 
ta khỏi tội lỗi, nên Ngài đã vâng lời Chúa Cha, xuống thế làm 
người, mặc lấy thân phận yếu hèn của con người. Hành động 
này đã làm cho Chúa Cha hài lòng, nên Chúa Cha đã xác nhận: 
“Này là con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”. 

4. Vấn đề thứ bốn: Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng 
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ta được ơn gì? Thưa, chúng ta được Chúa Thánh Thần ban ơn 
thánh hóa, cho ta được trở nên con Thiên Chúa. Vậy ta hãy 
dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân, vì Chúa đã cho ta được 
làm con của Chúa, được gọi Chúa là Cha; và được đón nhận 
mọi người như là anh chị em của mình. 

Trong phép lần hạt Năm Sự Sáng, ngay gẫm thứ nhất, 
chúng ta vẫn đọc: “Thứ nhất, Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông 
Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái 
Chúa”. Vậy lúc này đây, ta hãy dâng lên Chúa quyết tâm sống 
thật tốt, thật xứng đáng là con Thiên Chúa qua cuộc sống của 
mình. Cụ thể là luôn biết yêu thương, tha thứ, biết hoà nhã 
khiêm tốn đối với mọi người chung quanh. 

Có như thế, ta mới có thể được nghe Chúa nói với mình: 
“Đây là con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về con”. Chứ không 
phải nghe Chúa phàn nàn: “Đây là con yêu quái của Ta; Ta 
buồn lòng về nó”. 

Anh chị em thích nghe câu nào? Câu thứ nhất hay câu thứ 
hai? Tất nhiên là câu thứ nhất rồi. Vậy thì hãy biết sống xứng 
đáng là người con ngoan của Chúa. ◼ 

 

 

 

iệc cưới Cana hết rượu, nên phải đối mặt với thất bại 
và bất hạnh. Nhìn vào tình hình cộng đoàn của ta 
hôm nay, ta thấy không khác gì một đám cưới hết 

rượu. Ta cũng đang đối mặt với nhiều thất bại và bất hạnh. Ta 
không dám nói với Chúa, vì tình hình tồi tệ này là hậu quả của 
việc ta đã không vâng nghe Lời Chúa, không thực hành Lời 



 

 

Chúa. Ta chỉ còn biết nhờ Đức Mẹ đệ đạt lên Chúa tình trạng 
thiếu thốn của ta, giống như Mẹ đã đệ đạt nỗi thiếu thốn của 
đám cưới Cana. 

Mẹ ơi! Con thiếu rượu yêu mến, nên cuộc sống cộng đoàn 
trở nên bế tắc; giờ kinh giờ lễ trở nên gánh nặng thay vì niềm 
vui. Con thiếu thứ rượu quên mình vì Chúa, nên con quên Chúa 
vì mình. Rượu bác ái huynh đệ chưa đủ dùng, mà con lại quá 
chén, nên thay vì xây dựng, con lại tàn phá cộng đoàn, thay vì 
nâng đỡ anh em, con lại xét nét bắt bẻ nhau, thay vì quan tâm 
để giúp nhau thăng tiến, con lại lườm nguýt chành chọe nhau. 
Con đã hết rượu, xin Mẹ cầu khẩn Chúa cho con. 

Chắc chắn Đức Mẹ sẽ nói với Chúa. Nhưng Đức Mẹ vẫn 
quay lại dặn dò ta: “Người bảo gì, thì con cứ việc làm theo” 
(Ga 2,5b). Sau cùng, Đức Mẹ đưa ta trở lại cốt lõi của vấn đề, 
đó là phải trở về với Chúa, phải lắng nghe và thực hành Lời 
Chúa, thì ta mới giải quyết được bế tắc của thế giới, của xã hội, 
của cộng đoàn và của bản thân ta. 

Giờ đây ta hãy xem Chúa bảo ta làm gì. Thật lạ lùng, 
Chúa bảo cả cộng đoàn của ta cùng nhau múc nước đổ đầy các 
chum đựng nước rửa chân tay (x. Ga 2,7). Sao thế nhỉ? 

1. Thứ nhất: Múc nước là công việc tầm thường nhất. 
Qua đó, Chúa muốn bảo ta đừng lo toan những chuyện đội đá 
vá trời, nhưng hãy làm những việc tầm thường nhất, những 
việc ai cũng chê bỏ, những việc bổn phận hằng ngày. Rượu là 
bữa tiệc lớn. Nước lã là công việc tầm thường hằng ngày đến 
chán ngấy. Thế nhưng Chúa bảo ta muốn có rượu ngon, thì hãy 
làm những công việc tầm thường, nhàm chán hằng ngày, 
những việc âm thầm chẳng ai biết đến. 

2. Thứ hai: Múc nước là công việc vô ích nhất. Vì tiệc 
đã gần tàn, người ta đã rửa chân rửa tay từ khi mới vào. Chúa 
muốn ta làm những việc xem ra vô ích, vì Chúa chỉ muốn một 
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điều là ta vâng lời. “Vâng lời trọng hơn của lễ”. Ý Chúa mới 
là quan trọng. Công việc chỉ là ta thực hiện thánh ý Thiên 
Chúa. Chính thánh ý Chúa mới đem lại niềm vui và hạnh phúc 
cho ta. 

3. Thứ ba: Múc nước là việc phục vụ khiêm nhường 
nhất. Nước dùng để rửa chân tay cho khách. Chúa muốn ta 
biết quan tâm đến người khác trong những điều nhỏ nhất. 
Thánh Gioan buộc ta phải cầu nguyện cho người anh em lầm 
lỗi: “Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái 
chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người 
anh em ấy” (1Ga 5,16). Như thế, ta không chỉ xin rượu cho 
bản thân, mà còn phải xin rượu cho nhau nữa. Và Thánh Gioan 
khích lệ ta cầu xin, hãy “mạnh dạn cầu xin, vì Chúa sẽ nhậm 
lời khi ta xin điều hợp ý Chúa” (1 Ga 5,14). 

4. Thứ bốn: Múc nước là việc làm không thể thiếu 
trong bữa tiệc. Nước rửa chẳng có giá trị gì, nhưng lại không 
thể thiếu. Những việc tầm thường ta làm không đáng kể, nhưng 
góp phần xây dựng cộng đoàn và xây dựng chính bản thân 
mình, khi ta làm vì Chúa, vì anh em. Khi ta làm mọi việc tầm 
thường theo ý Chúa, Chúa sẽ làm cho những tầm thường, nhạt 
nhẽo trở thành thứ rượu ngon cho thế giới, cho cộng đoàn và 
cho bản thân ta. 

Lạy Chúa! Xin ban cho thế giới rượu mới bình an và thịnh 
vượng. Xin ban cho quê hương Việt Nam rượu ngon tự do, dân 
chủ và hạnh phúc. Xin ban cho Hội Thánh Việt Nam rượu đức 
tin, rượu hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Xin ban cho cộng đoàn 
chúng con rượu mới cầu nguyện và huynh đệ bác ái. Xin ban 
cho mỗi người chúng con rượu mới sốt sắng, yêu mến và chỉ 
tìm một mình Chúa là hạnh phúc đích thực của chúng con. ◼ 

 

 



 

 

 

 

gày nay trong y khoa, có quá nhiều chuyên khoa, 
khiến cho cơ thể con người như bị tách rời ra nhiều 
thành phần. Một số bác sĩ chuyên về tim, một số khác 

chuyên về não, một số khác chuyên về mắt, một số khác 
chuyên về răng hàm mặt, hay tai mũi họng, v.v... 

Chuyên môn là tốt, nhưng cũng có mặt trái của nó. Thí 
dụ: Bác sĩ chuyên về tim có thể hiểu biết rất nhiều về tim, 
nhưng lại hiểu biết rất ít về các bộ phận khác như tai, mắt, mũi, 
họng, v.v... 

Anh chị em biết, cơ thể con người là một toàn thể thống 
nhất, mặc dù nó có rất nhiều bộ phận. Những bộ phận này tuy 
rất khác nhau và có những chức năng khác nhau, nhưng chúng 
đều cần thiết cho cơ thể và cần thiết cho nhau. Không bộ phận 
nào quan trọng hơn bộ phận nào. 

Hội Thánh cũng thế. Thánh Phaolô trong Bài Đọc thứ II 
hôm nay đã cho biết: Chúng ta tuy nhiều và khác nhau, nhưng 
tạo thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Nhờ phép Rửa 
Tội, chúng ta đã trở thành chi thể của thân thể Đức Kitô, tức là 
Hội Thánh. 

Trong một cộng đoàn, có thể có "ai đó” muốn sống một 
mình, sống tự lập hoàn toàn, không muốn lệ thuộc vào cộng 
đoàn. Nhưng trong Hội Thánh, thì không thể có Kitô hữu sống 
đơn độc. Kitô hữu nào tự ý tách mình ra khỏi cộng đoàn, thì sẽ 
làm cho cộng đoàn đó bị đau đớn, như một thân thể bị cắt lìa 
một chi thể. 
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Cộng đoàn luôn đòi hỏi chúng ta sống gắn bó với nhau. 
Vì lý do đó, mà nhiều người bị cám dỗ sống một mình, tìm ơn 
cứu độ một mình, không cần đến người khác. Nhưng ta không 
thể sống như thế được. Chúng ta cần nhau, cũng như các chi 
thể cần nhau vậy. 

 

Và Hội Thánh cũng cần tất cả chúng ta. Mỗi người phải 
ý thức điều đó, để luôn sống cho nhau và tùy thuộc Đức Kitô. 
Chúng ta tuy rất khác nhau, nhưng vẫn liên đới với nhau, dù 
có lúc ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. 

Sự tùy thuộc vào cộng đoàn có nhiều lợi ích rõ ràng. Ta 
hãy lấy cây sậy làm thí dụ. Nếu cây sậy chỉ có một mình, thì 
nó rất yếu và dễ gẫy đổ. Nhưng nhiều cây sậy bó chung lại với 
nhau, thì không thể nào bẻ gãy được. 

Đối với con người cũng thế. Sức mạnh chúng ta có được, 
là do sự hiệp nhất. Người ta sẽ can đảm hơn khi quen biết nhau, 
khi khuyến khích nhau, khi sát cánh cùng nhau để chiến đấu. 
Biết bao công trình to lớn đã được thực hiện, nhờ người ta biết 
cộng tác làm việc chung với nhau. 

Tinh thần cộng đoàn đã được chính Chúa Giêsu nhấn 
mạnh, khi Ngài kể dụ ngôn cây nho và cành nho: "Thầy là cây 
nho, chúng con là cành". Đó là một hình ảnh thật đơn sơ, 
nhưng cũng thật sâu sắc, nói về sự hiệp nhất và sự tùy thuộc 
lẫn nhau. 

Rõ ràng là các cành nho rất cần đến cây nho để sinh sống. 
Nhưng cây nho cũng cần đến cành nho, bởi vì chính cành nho 
sẽ sinh hoa trái. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn có giữa Ngài 
và các môn đệ của Ngài. 

Chúa là Cây Nho, chúng ta là cành nho. Hay nói như 
Thánh Phaolô: "Chúa Giêsu là Đầu của thân thể. Chúng ta là 



 

 

chi thể của thân thể ấy". Nếu ngày nào ta không còn ý thức về 
sự tùy thuộc lẫn nhau, không chăm sóc cho nhau, không chịu 
trách nhiệm về nhau nữa, thì ngày ấy... ta không còn là Kitô 
hữu nữa. 

Hoa trái mà Chúa Giêsu mong muốn nơi mỗi người 
chúng ta, đó là sự hiệp nhất giữa chúng ta với nhau. Mà dấu 
chỉ cho mọi người biết chúng ta sống hiệp nhất, sống thuộc về 
Chúa, là chúng ta yêu thương nhau và chăm sóc cho nhau. 

Lạy Chúa, xin giúp con sống tinh thần Hiệp hành trong 
Hội Thánh Chúa: Một Hội Thánh luôn luôn hiệp thông, tham 
gia và sứ vụ. Amen. ◼ 

 

 

gười Việt nam chúng ta có câu: "Thà chết cả đống, 
còn hơn sống một mình". Đây là câu nói để chỉ về 
thói đố kỵ, không muốn ai hơn mình; đôi khi lại còn 

muốn kéo mọi người xuống ngang bằng với mình. 

Sự đố kỵ là lý do dẫn ta đi đến sự ghen tương, dìm hàng, 
nói xấu, tẩy chay nhau. Sự đố kỵ ấy lại thường xảy ra nơi 
những người bà con láng giềng với nhau. Chẳng hạn: Hai nhà 
kia đang sống cạnh nhau, có thể họ rất thân thiết với nhau khi 
nghèo khổ như nhau. Nhưng chắc chắn sẽ có chuyện, khi một 
nhà tự dưng phất lên. Sống trong một tập thể dường như hễ có 
ai thành công, thì người đó sẽ bị gièm pha, dòm ngó. 

Sự đố kỵ không chỉ muốn người khác thua kém mình, mà 
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thậm chí còn cầu mong cho họ gặp thất bại cay đắng mới hả 
dạ. Chuyện kể rằng: Có một nhà buôn kia rất sùng đạo. Dù 
hoàn cảnh cuộc sống vất vả thế nào, thì ông cũng không bao 
giờ bỏ việc cúng vái thần thánh. Lời khẩn cầu của ông vang 
lên tới trời, và thần tiên xuất hiện, ban cho ông ta những điều 
ước, nhưng với điều kiện là: Nếu thần tiên cho ông một, thì sẽ 
cho hàng xóm của ông được gấp đôi. 

Ông rất vui mừng, nhưng rồi lại buồn. Vì: Nếu mình xin 
một chiếc xe, thì sợ thần tiên lại cho họ hai chiếc xe. Nếu mình 
xin một căn nhà, thì sợ họ sẽ được hai căn nhà. Nếu mình xin 
1 tỷ, thì hàng xóm sẽ được 2 tỷ. 

Cứ thế, ông băn khoăn đưa ra đủ thứ ước muốn, nhưng 
lại không dám chọn điều gì, vì ông sợ: nếu mình được một, thì 
người khác được hai. Cuối cùng ông quyết định: xin thần tiên 
cho con bị mù một con mắt. Vì ông nghĩ: nếu mình bị mù một 
con mắt, thì người kia chắc chắn sẽ bị mù cả hai con mắt. 

Những người biệt phái năm xưa dường như cũng muốn 
dìm hàng Chúa Giêsu. Họ không muốn Chúa Giêsu nổi lên 
giữa họ. Họ chỉ muốn Chúa sống bình dị an phận trong sự dẫn 
dắt của họ. Đó là lý do họ gièm pha, họ khó chịu khi thấy Chúa 
Giêsu nổi lên với lời giảng dạy và việc làm đầy uy quyền. 

Từ đó họ không phục Chúa nữa, vì bản tính cố chấp của 
họ không muốn ai hơn mình. Họ đã đánh mất niềm vui, khi 
nhìn thấy sự thành công của người đồng hương. Và dường như 
Chúa Giêsu cũng không thể làm điều gì cho họ, vì họ quá cứng 
lòng tin. 

Cuộc sống hôm nay, vẫn còn rất nhiều sự đố kỵ, dẫn đến 
biết bao sự ghen tương và làm hại lẫn nhau. Tôi vẫn nghe 
những lời nói xấu ông A, bà B, nhưng đều phát xuất từ sự ghen 
tỵ, mà dựng chuyện bêu xấu nhau. Tôi vẫn thấy những người 
làm việc tông đồ, nhưng vẫn rỉ tai nhau, để kết bè, kết phái, để 



 

 

loại trừ nhau. Tôi vẫn thấy những ý tốt bị mọi người loại trừ, 
chỉ vì họ cho rằng “trứng mà khôn hơn rận”, nên họ cố chấp 
loại trừ nhau. Tôi vẫn thấy những người môn đệ của Chúa vẫn 
đố kỵ dìm hàng nhau, bằng nói xấu, gièm pha và bất hợp tác 
với nhau. 

Cuộc đời sẽ đẹp biết bao, nếu ta sống bên nhau, mà không 
có đố kỵ. Cuộc sống sẽ thăng tiến, nếu ai cũng hợp tác và khích 
lệ nhau. Xin đừng chê bai, hay dìm hàng nhau. Đặc biệt những 
người trong một tổ chức, một hội đoàn rất cần có tình yêu 
thương hiệp nhất với nhau. Xin đừng bao giờ đố kỵ ghen tương 
nhau, nhưng luôn hợp tác, chia sẻ thành công và thất bại với 
nhau. 

Xin Chúa giúp ta học nơi Chúa Giêsu, luôn hiền lành và 
khiêm nhường, để sống hòa hợp với mọi người. Xin đừng vì 
cố chấp, mà dèm pha lẫn nhau, gây mất tình hiệp nhất trong 
cộng đoàn.  

Lạy Chúa! Xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng 
con. Chúng con luôn tín thác vào Chúa. Xin giúp con sống tinh 
thần Hiệp hành trong Hội Thánh Chúa: Một Hội Thánh luôn 
luôn hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Amen. ◼ 

 

 
 

gày 01-10-1977, trên sân vận động tại NewYork, 
trước 80 ngàn khán giả hâm mộ bóng đá, cầu thủ 
lừng danh Pélé đã ghi cho mình bàn thắng thứ 1278. 

Sau đó anh đã tuyên bố giã từ đời cầu thủ chuyên nghiệp. 
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Sau khi cởi áo gởi tặng giao lưu với khán giả, một phóng 
viên đã hỏi anh: “Pélé, anh đang là thần tượng của hàng triệu 
bạn trẻ. Vậy trong cuộc đời của anh, anh có thần tượng nào 
không?” Pélé chỉ vào cây Thánh Giá đang đeo trước ngực và 
trả lời: “Có chứ! Thần tượng của tôi là chính Đức Giêsu Kitô”. 

Câu nói trên đây đã diễn tả niềm tin tuyệt vời của Pelé 
vào Chúa Giêsu. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cũng nói lên 
niềm tin tuyệt vời của ông Simon và các bạn chài của ông. 

Tin Mừng thuật lại rằng: Quang cảnh buổi sáng hôm đó 
thật rạng rỡ. Nhưng cơn thất vọng chán nản đêm qua vẫn đè 
nặng tâm hồn ông Simon và các bạn chài bên bờ hồ 
Ghenêxarét. Họ đã vất vả đánh bắt cả đêm, nhưng không được 
một con cá nào! 

Trong nỗi thất vọng đó, Chúa Giêsu đã đến với họ. Ngài 
nói với  ông Simon: “Con hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả 
lưới bắt cá” (Lc 5,4). Nước sâu là chỗ nguy hiểm. Nước sâu là 
chỗ ông Phêrô gặp thất bại. 

Nhưng Chúa Giêsu muốn ông Phêrô trở lại chỗ nước sâu, 
để ông nhận thức rõ sự vô tài bất lực của bản thân. Chúa Giêsu 
muốn ông Phêrô nhìn rõ những thất bại, để ông biết khiêm 
nhường. Khiêm nhường là bài học đầu tiên Chúa Giêsu muốn 
gửi đến các môn đệ của Ngài. 

Xuất thân là người thợ mộc, làm sao Chúa Giêsu có kinh 
nghiệm trong nghề đánh cá bằng ông Simon? Bởi vậy, ông 
Simon mới lên tiếng phản ứng: “Thưa Thầy, chúng con đã vất 
vả suốt đêm mà không bắt được gì cả” (Lc 5, 5). 

Trên bình diện tự nhiên, ông Simon không thể nghe lời 
một người không chuyên môn như thế. Nhưng niềm tin tưởng 
vâng phục đã tạo nên sức mạnh, khiến ông có thể vượt lên trên 
bình diện tự nhiên. Ông mạnh dạn lên tiếng: “Nhưng vâng lời 
Thầy, con đi thả lưới” (Lc 5,5).  Kết quả là: Sự vâng phục của 



 

 

ông Simon đã được đáp trả một cách bất ngờ: “Họ đã đổ được 
hai thuyền đầy cá, đến nỗi gần chìm” (Lc 5,7). 

Từ mẻ cá lạ lùng đó, ông Simon đã nhận thức được một 
khoảng cách vô cùng giữa siêu nhiên và tự nhiên, giữa Thiên 
Chúa và con người. Ông thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin tránh 
xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5,8). Tội lỗi khiến ông nhìn 
nhận mình chỉ là hư vô trước Đấng Tạo Hóa. 

Đứng trước mẻ cá lạ, tất cả “đều kinh ngạc” (Lc 5,9-10). 
Kinh ngạc khi nhận thấy sự khác biệt thật rõ rệt nơi hai thực 
tại kề cận bên nhau: Một bên là Thiên Chúa Chí Thánh; còn 
bên kia là con người tội lỗi. Một bên là hiện hữu vô cùng sung 
mãn; còn bên kia là vô cùng hữu hạn và hư vô. 

Trước sự kinh ngạc đó, Chúa Giêsu đã trấn an ông Simon 
Phêrô: “Đừng sợ, từ nay con sẽ là người thu phục người ta” 
(Lc 5,10).  Đừng sợ, vì khoảng cách vô cùng đó sẽ được lấp 
đầy bằng tình yêu vô biên của Thiên Chúa.  Đừng sợ, vì mặc 
dù tội lỗi và yếu đuối tràn đầy, nhưng Thiên Chúa vẫn cương 
quyết trao cho ông Phêrô sứ mệnh cao cả nhất: làm đầu Hội 
Thánh. 

Cảm phục trước quyền năng của Chúa, ông Phêrô và các 
bạn chài đã can đảm “bỏ hết mọi sự mà theo Ngài”.  Thật là 
một quyết định dứt khoát, một tấm gương sáng ngời cho ta noi 
theo . 

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa 
mời gọi, biết noi gương Thánh Phêrô và các bạn chài xưa kia, 
biết can đảm bỏ hết mọi sự, để lên đường đi theo Chúa, phục 
vụ cho Chúa. ◼ 
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oạn Tin Mừng hôm nay là phần mở đầu của một bài 
giảng rất quan trọng của Chúa Giêsu, bài giảng đầu 
tiên, khai mạc chương trình rao giảng của Chúa. 

Đoạn Tin Mừng này nêu lên hai đối tượng của “phúc” và hai 
đối tượng của “họa”. Đối tượng của “phúc” là người nghèo và 
người bị ghét bỏ vì Chúa. Đối tượng của “họa” là người giàu 
và người được thế gian ca tụng. 

Vậy phúc ở đâu? Và họa ở đâu? Trước hết, ta phải xác 
định cho rõ ràng: đừng hiểu rằng cứ giàu có ở đời này là không 
được hạnh phúc ở đời sau. Và ngược lại, hễ ai nghèo khó ở đời 
này thì tất nhiên sẽ được hạnh phúc ở đời sau. 

Nếu sự thể là như vậy, thì ta không được giàu có, không 
nên làm giàu, vì sự giàu là một điều xấu, là một mối họa, làm 
cho ta không được hạnh phúc ở đời sau! Trái lại, ta hãy cam 
phận chịu nghèo ở đời này, hãy sẵn sàng chịu khổ, để đời sau 
được hạnh phúc! 

Không phải như vậy. Ta phải hiểu rằng: Giàu có cũng là 
một cái phúc, nếu đó là thành quả do ta cố gắng chuyên cần 
mà xây dựng được. Nghĩa là do công sức lao động mà ta đã tạo 
được một cách chân chính. 

Đối lại, nghèo khó tự nó chẳng bao giờ là cái phúc cả. 
Cái phúc của người nghèo không phải là chính sự nghèo, 
nhưng là tinh thần nghèo khó của họ. Hay nói cách khác, họ 
có một tấm lòng phó thác, không phàn nàn, không kêu trách, 
không bất mãn. 



 

 

Như vậy, cái họa của người giàu, là khi họ tự mãn, tự 
kiêu, tự đắc về tài sức của mình, mà quên mất Thiên Chúa, là 
Đấng đã ban cho họ được giàu có. Hoặc cái họa cho người 
giàu, là họ ích kỷ, keo kiệt, không biết dùng của cải để chia sẻ 
cho người nghèo, hay không biết dùng sự giàu có của mình mà 
mua sắm lấy nước trời. 

Cũng thế, cái họa của người nghèo là nghèo tiền, nghèo 
của, nhưng lại không nghèo dục vọng, không nghèo tham sân 
si, thì đó lại là thứ giàu có giả hiệu… Họ không được gì ở đời 
này, mà cũng chẳng được gì ở đời sau. 

Cũng thế, nếu ta may mắn có tiền của, giàu có hơn người, 
thì ta phải biết sử dụng cho nên cái giàu của mình. Phải biết 
cảm tạ Chúa, phải biết chia sẻ cho người túng thiếu, phải biết 
đóng góp vào những việc chung. Nghĩa là vừa giàu của và cũng 
giàu lòng nữa. Chứ đừng giàu của, mà lại nghèo lòng, đó là 
nguy cơ mất hạnh phúc nước trời. 

Ngược lại, nếu ta nghèo khó, thì ta cũng phải biết lợi dụng 
cái kiếp nghèo này để leo về trời. Đừng vì nghèo mà ghen 
tương, đố kỵ, tham lam. Và dù nghèo đến đâu chăng nữa, thì 
cũng không bao giờ được lỗi đức công bằng… Ai sống như 
vậy, thì đó là cơ may giúp họ đạt được hạnh phúc nước trời. 

Ta hãy nhớ: Phúc hay họa cho người giàu cũng như cho 
người nghèo, không phải là do chính sự giàu có hay nghèo khổ 
của họ, nhưng là tinh thần của họ biết đánh giá đúng và hành 
động đúng với cái giàu hay cái nghèo của mình. 

Ta cũng hãy nhớ: đời này được nối tiếp bằng đời sau. Và 
chỉ có một con đường duy nhất cho mỗi người: người giàu thì 
đi theo con đường của mình; người nghèo cũng đi theo con 
đường của mình. Cả hai cùng đi. Cả hai phải biết dùng cái giàu, 
cái nghèo của mình, để đạt được hạnh phúc nước trời. 

Xin Chúa cho ta đều hiểu rõ lời Chúa dạy, để rồi dù giàu 
hay nghèo, tất cả chúng ta cùng gặp nhau trong nước trời. ◼ 
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hải công nhận rằng những điều Chúa Giêsu dạy trong 
đoạn Tin Mừng hôm nay là quá khó. Chúa nói: khi 
bị người khác làm hại, ta chẳng những không được 

trả thù, mà còn phải tha thứ, và làm ơn cho họ nữa. Quá khó. 

Nhưng sở dĩ quá khó, là bởi vì ta coi “người ấy” chỉ là 
“người dưng nước lã”. Nếu ta coi người ấy là “anh em của 
mình” thì sẽ dễ hơn một phần. Và nếu ta biết nghĩ đến “Cha 
chung”, thì lại càng dễ hơn nữa. 

Thực ra, tình thương mà người môn đệ đem ra đối xử với 
kẻ làm hại mình, không phải là thứ tình thương nghèo nàn có 
sẵn trong tim mình, mà là tình thương bắt nguồn từ con tim 
của Cha mình, tức là Thiên Chúa, “Đấng vẫn nhân hậu với cả 
phường vô ân và quân độc ác”. 

Khi ta đối xử bằng tình thương của Thiên Chúa như thế, 
thì ta càng là con của Chúa hơn, và càng là anh em của mọi 
người hơn. Đúng như lời Chúa Giêsu nói “Chúng con sẽ là con 
của Đấng tối cao”. Và khi ta rộng lượng với anh em mình như 
thế, thì Cha trên trời sẽ càng rộng lượng hơn đối với ta: “Ngài 
sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, 
mà đổ vào vạt áo anh em”. 

Như thế, giáo huấn của Tin Mừng không phải để dành 
cho những kẻ muốn làm anh hùng hay siêu nhân, mà dành cho 
những ai muốn làm con Thiên Chúa, và làm anh em của nhau. 



 

 

Thực vậy, tha thứ là một cử chỉ rất anh hùng, là một nỗ 
lực vượt thắng cái tình cảm tự nhiên, cái phản ứng thường tình 
của con người, để bước vào thế giới siêu nhiên của người con 
Chúa: sống nhân hậu và hoàn thiện như Cha trên trời. 

Hơn nữa, tha thứ còn là sự thể hiện cao quí nhất của tình 
yêu. Nếu yêu thương là trao ban, thì tha thứ còn lớn hơn cả 
trao ban nữa, vì tha thứ là trao ban cho kẻ thù, cho kẻ làm mình 
đau khổ. 

Quả thật, tha thứ là trao ban hai lần. Nếu ta có thể cho đi 
tài sản của mình, có thể cho đi chính mạng sống của mình vì 
người mình yêu, thì tha thứ còn cao cả hơn rất nhiều, vì tha thứ 
là trao ban cho kẻ thù của mình. 

Nhưng tại sao ta lại phải yêu kẻ thù? Yêu người yêu mình 
thì quá dễ. Ai lại đi yêu kẻ làm hại mình bao giờ! Theo triết 
gia Nietzsche, thì lời khuyên “Hãy yêu kẻ thù” chỉ dành cho 
người bạc nhược, nhát đảm. Và Chúa Giêsu là con người quá 
lý tưởng, thiếu thực tế. Không, Chúa Giêsu không phải là con 
người quá lý tưởng, để quên mất thực tế. Trái lại, Ngài là con 
người rất thực tế. 

Chắc ta đã nghe câu nói: “Ác giả ác báo”. Nghĩa là làm 
điều ác thì sẽ gặp điều ác. Như thế, nếu cứ lấy oán báo oán, thì 
chỉ làm tăng thêm sự hận thù mà thôi. Chỉ có ánh sáng mới xoá 
tan được bóng tối. Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận 
thù. 

Nếu ta không sống theo lời dạy của Chúa Giêsu: “Hãy 
yêu thương kẻ thù”, thì phản ứng dây chuyền của sự ác là: hận 
thù sẽ tăng thêm hận thù, bạo lực sẽ kéo theo bạo lực. Kết quả 
sẽ như thế nào? Thưa, tất cả chúng ta sẽ rơi vào hố sâu diệt 
vong, như cơn lốc xoáy ập tới tiêu diệt mọi người. 

Kinh nghiệm bản thân cho ta thấy rõ điều ấy: Nếu ta hận 
thù ai, thì sự hận thù sẽ gây tác hại cho chính ta trước. Nó sẽ 
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làm tổn thương tinh thần và thể xác của ta. Đồng thời, nó sẽ 
ngấm ngầm huỷ diệt nhân cách của ta. Vì thế Bacon đã viết: 
“Khi ta trả thù ai, thì ta đã biến mình bằng kẻ thù. Còn khi ta 
tha thứ cho ai, ta sẽ vượt cao hơn họ”. 

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim nhân từ như Chúa, 
để con vượt qua mọi oán hờn nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện, hầu 
mặc lấy tâm tình bao dung nhân hậu của Chúa. ◼ 

 

 

ắt đầu mỗi Thánh Lễ, chúng ta đều được kêu gọi hãy 
kiểm điểm lương tâm và nhận biết tội lỗi. Không 
phải nhận biết tội lỗi của người khác, mà là nhận biết 

tội lỗi của chính mình. Nhận biết như thế, không phải để trách 
người khác, mà để tự trách chính mình, và nhận lãnh trách 
nhiệm của mình mà sửa đổi. 

Chúa Giêsu đã chỉ rõ một thực tế rất thông thường: Thấy 
cái rác nhỏ xíu trong mắt người khác, thì dễ hơn thấy cái xà to 
tướng nằm ngay trong mắt mình. Thấy khuyết điểm của người 
khác dễ hơn nhận ra khuyết điểm của mình. 

Lý do là ta thường dễ dãi với bản thân, và khắt khe với 
người khác. Đó là khuynh hướng tự nhiên. Nhưng đó là một 
căn bệnh: bệnh mù quáng, bệnh lệch lạc. 

Ta có thể áp dụng giáo huấn của Chúa Giêsu vào hai 
trường hợp: 



 

 

Thứ nhất: Áp dụng cho chính bản thân: hãy cẩn thận 
đừng phê phán người khác, vì chưa chắc gì mình đã tốt hơn ai. 

Thứ hai: Khi lãnh trách nhiệm lãnh đạo: vì trách 
nhiệm mà nhiều khi ta phải sửa lỗi người khác. Để cho lời nói 
của ta không là giả hình, để cho lời sửa dạy của ta có sức thuyết 
phục, ta hãy lo sửa đổi bản thân trước. Nhờ đó, ta trở thành 
một tấm gương. Và tấm gương đó hỗ trợ, khiến cho lời sửa đổi 
của ta đáng được người khác nghe theo. 

Chuyện kể rằng: Một người trẻ tuổi kia phạm một lỗi rất 
nặng. Lập tức những anh em lớn tuổi họp lại để lên án anh ta. 
Tuy nhiên cần phải có mặt của Bề Trên thì phiên họp mới tiến 
hành được. Vì thế họ phái người đi mời Bề Trên : "Xin Bề trên 
đến mau, anh em đang chờ". Bề Trên đứng dậy, lấy một chiếc 
thúng có nhiều lỗ thủng. Ngài đổ đầy cát vào cái thúng ấy, rồi 
cứ thế mang nó sau lưng đi đến phòng họp. Dĩ nhiên cát rơi 
đầy dọc đường. 

Anh em xúm lại hỏi Bề Trên làm việc đó vì ý gì. Bề Trên 
trả lời rằng: "Tội lỗi của tôi rơi đầy phía sau lưng tôi. Tôi đi 
đến đâu cũng để lại một dãy tội phía sau. Chỉ có điều là tôi 
không trông thấy chúng. Thế mà hôm nay anh em lại bảo tôi 
ngồi tòa kết tội một người anh em của tôi sao!" Nghe thế, anh 
em xấu hổ và bỏ ý định lên án chàng trai trẻ kia. 

Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành những chuyên gia 
tìm ra tội người khác và phê phán họ. Nhưng những kẻ phê 
phán không phải là những người cải tạo thế giới. 

Chúa Giêsu bảo chúng ta: hãy lấy cái xà trong mắt mình 
ra trước, rồi mới tính đến chuyện lấy cái rác khỏi mắt anh em. 
Ta phải lo dọn dẹp nhà mình cho ngăn nắp trước, rồi mới bảo 
người khác dọn dẹp nhà họ. 

Nếu không làm như thế, thì ta không thể phán đoán anh 
em vì quan tâm tới họ, mà chỉ vì thù ghét muốn làm hại họ mà 
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thôi. Cha ông mình nói: “Chân mình thì lấm bê bê, mà cầm bó 
đuốc đi rê chân người”. Thật vậy, ít có việc nào thoả mãn tính 
ích kỷ của mình cho bằng vạch tội người khác. 

Lạy Chúa! Xin thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. 
Và xin giúp con biết nhìn ra lỗi lầm của mình, hơn là để tâm 
soi mói lầm lỗi của người anh chị em con. 

Xin đừng để con khô héo trong thái độ chỉ trích, trong lối 
nhìn tiêu cực, trong cách nghĩ đen tối. Nhưng xin cho cây đời 
con được xanh tươi, để sinh hoa kết trái của an bình, hạnh phúc 
và yêu thương. ◼ 

 

 

 

 



 

 

 

húng ta tiếp tục chia sẻ chủ đề về những cảm nghiệm 

gần gũi Thiên Chúa. Khi nói đến một vị Thiên Chúa 

gần gũi con người, chúng ta có thể nghĩ ngay Ngài có 

một trái tim, nghĩa là có những cảm xúc con người và biết cảm 

thông với họ. Tuy nhiên khi nói đến trái tim, hình ảnh này cũng 

hàm chứa những nội dung đa nghĩa. Vậy trước hết chúng ta cần 

tìm hiểu vắn tắt Kinh Thánh nói gì về trái tim. 

Kinh Thánh coi trái tim là trọng tâm của sự sống trong cơ 

thể con người, được đề cập hơn một nghìn lần trong những bối 

cảnh khác nhau. Đôi khi nó dùng để chỉ một cơ quan trong cơ thể 

con người theo nghĩa đen (ví dụ: 2 Sm 18,14; 2 V 9,24; Tb 65; 

Tv 45, 6), nhưng trái tim thường được dùng theo nghĩa ẩn dụ và 

biểu trưng nhiều hơn để chỉ trung tâm cảm xúc hoặc nguồn cội 

của sinh hoạt tinh thần (ví dụ, Gr 7,31; Mc 7, 21-23; Lc 6,45; 1 

Cr 2,9). Vì vậy, tình trạng của “tấm lòng” thường diễn tả trạng 

thái tinh thần hoặc tình trạng luân lí của con người (Tv 24, 4; 

73,1; Mc 7,21; 2 Cr 5,12). Trái tim là nơi thể hiện niềm hạnh 

phúc và sự vui tươi (Cn 15,13; Ga 16,22; Cv 2,26), sự buồn rầu 

và đau khổ (Tv 13, 3; Cn 14,10,13; 15,13; Ga 14, 1; Cv 2, 37), 

và sợ hãi (Tv 27,3). Thiên Chúa có thể soi xét lòng người và phân 

biệt tất cả những gì ẩn chứa ở bên trong (Tv 17,3; Ga 12,3; Lc 
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16,15; Rm 8,27): “Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử 

thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó 

sống và việc nó làm”. (Gr 17,10) Nhưng Thiên Chúa cũng có thể 

thanh luyện trái tim con người và biến đổi nó nên tốt hơn (Gr 4, 

4; 24,7; 31,33,34; 32,39; Ez 36,24-26). Trong Tân Ước, sự biến 

đổi cõi lòng cũng được nhấn mạnh vì sức mạnh của ánh sáng Tin 

Mừng (Rm 2,13; 5,5; 2Cr 3,3 [x. Gr 31,31-34]; Hr 8,8-13). Thiên 

Chúa gửi Thần Khí vào lòng con người (Gl 4,6; Rm  5,5; 2 Cr 

1,22). Phaolô cầu xin Chúa Kitô ngự trong lòng tín hữu Êphêsô 

(Ep 3,17). 

Có lẽ việc các tác giả Sách Thánh sử dụng chức năng của 

trái tim để nói về Thiên Chúa là điều lạ lùng nhất (St 6,6; 8,21; 1 

V 9,3; G 9,4). Kinh Thánh dùng những cách diễn tả về Thiên 

Chúa tương tự như cho loài người; điều đó hẳn phải là một nhắc 

nhở rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (St 

1, 26–27). Sau tất cả những cách thức dùng để biểu đạt thực tại 

thiêng liêng, tác giả Sách Thánh trình bày Thiên Chúa như một 

con người cá vị, có suy nghĩ, cảm nhận, mong muốn và lựa chọn. 

Một trong những đoạn văn cảm động nhất trong mối liên tưởng 

này có thể được tìm thấy trong Hôsê 11. Vị tiên tri cho thấy Đức 

Chúa đã “cảm thấy” bị phản bội nặng nề trong tình yêu. Ngài đã 

xử với Israel bằng tất cả tình nghĩa và lòng tín thành, nhưng nó 

đã đang tâm phản bội. Trong khi vì đức công chính, Ngài thực 

sự muốn trừng phạt Israel vì tội bất trung của nó, thì cuối cùng 

Ngài không hành động theo cơn nóng giận. Quyết định từ bỏ 

hành động hủy diệt là chọn lựa cuối cùng bởi vì nó làm cho con 

tim của Thiên Chúa bị xáo trộn. Một sự ray rứt khôn nguôi diễn 

ra trong cõi lòng của Thiên Chúa: “Trái tim Ta thổn thức, ruột 

gan Ta bồi hồi” (c. 8). Và Ngài đã quyết định thay đổi: “Ta sẽ 

không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim 

nữa” (c. 9). Trong câu tiếp theo, Thiên Chúa biện minh cho sự 

thay đổi ý định của mình vì lí do thần tính của Ngài. Con người 



 

 

bình thường, khi tức giận, tự nhiên nghiêng về một động thái 

muốn tiêu diệt những ai xúc phạm đến mình. Nhưng Thiên Chúa 

là Đấng thánh, không phải phàm nhân, vì vậy ơn sủng của Ngài 

vượt thắng tất cả. 

Tuy nhiên, để tìm hiểu các phẩm tính của Thiên Chúa chúng 

ta phải chiêm ngắm Chúa Giêsu. Thánh Phaolô khẳng định Chúa 

Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình (Cl 1,15). Ở đây ngài sử 

dụng từ eikon trong tiếng Hi Lạp, được dịch là “hình 

ảnh”(imago). Hình ảnh ở đây có thể được hiểu theo hai nghĩa: 

nghĩa là “đại diện” (representatio) hay cũng có nghĩa là “sự tỏ 

hiện” (manifestatio). Khi Phaolô dùng từ này, ngài muốn truyền 

tải thông điệp rằng Chúa Kitô là sự tỏ hiện trọn hảo của Thiên 

Chúa Cha. Muốn biết Thiên Chúa Cha như thế nào thì chúng ta 

phải nhìn vào Chúa Kitô. Người là hình ảnh hữu hình của Thiên 

Chúa Cha, Người tỏ hiện trong một hình thù mà chúng ta có thể 

hiểu, nhận biết và có thể thấy được. Chúng ta có thể biết Chúa 

Giêsu qua những biểu hiện tâm lí của Người. Có học giả đã ghi 

nhận được 39 trạng thái cảm xúc của Chúa Giêsu trong các sách 

Tin Mừng, từ những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, buồn khổ 

(Mc 3,5), bực dọc (Mc 10,14), xao xuyến bồi hồi (Lc 22,44) đến 

những cảm xúc tích cực như vui mừng (Lc 10,21), nồng nhiệt (Ga 

2,13-22), yêu thương (Mc 10,21). Nhưng nếu khi đọc Cựu Ước 

chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót (hesēd) bao 

trùm các trang Kinh Thánh, thì nơi Chúa Giêsu lòng thương xót 

cũng lấn át tất cả các cảm xúc khác. Các tác giả sách Tin Mừng 

nhất lãm đã dùng một động từ Hi Lạp đặc biệt để mô tả cảm xúc 

này nơi Chúa Giêsu, σπλαγχνίζομαι (splanchnizomai). Nó diễn 

tả một tình thương mãnh liệt kèm theo những tác động thể lí như 

phải quặn thắt trong gan ruột. Động từ này chỉ dành cho Chúa 

Giêsu và một vài nhân vật được đồng hóa với Người trong các 

dụ ngôn như: ông chủ của tên mắc nợ không biết thương xót (Mt 

18,27), người Samari tốt lành (Lc 10,33), người cha nhân hậu (Lc 
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15,20). Chúa Giêsu đã tỏ lộ tình thương này với đám đông (Mt 

9,36; 14,13-21; 15,29-39), với những người bất hạnh (Mt 20,34), 

và với các môn đệ. 

* 

Như vậy chúng ta chỉ có thể nhận biết trái tim của Thiên 
Chúa qua Chúa Giêsu. Lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ 
lộ qua trái tim của Chúa Giêsu, rung lên từng cung bậc cảm xúc 
như trái tim con người. Có lẽ cảm động và an ủi nhất đối với 
chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn hôm nay là Lời của Đấng là 
chính Lòng Thương Xót: “Venite ad me omnes qui laboratis et 
onerati estis et ego reficiem vos” (Tất cả những ai đang vất vả 
mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 
dưỡng) (Mt 11,28). ◼ 

 

 

 

1. Tên gọi 

aan là vị thần tối cao của người Canaan, con trai của 
thần bầu trời El và là “phu quân” của vị thần Asêra. 
Baan là vị thần phổ biến nhất trong bách thần của 

người Canaan.  

Hạn từ Baan trong tiếng Canaan có nghĩa là “ông chủ, 
chồng”. Hình thức số nhiều là Baalim (x. Tl 2, 11; 10,10; 1 V 
18,18; Gr 2,23; Hs 2,17).  

Thoạt đầu Baan chỉ là một danh từ chung nhưng đến thế kỷ 
XV- XIV TCN, hạn từ này được dùng như là một danh từ riêng. 



 

 

Thật vậy, hạn từ này vừa có thể sử dụng như là một danh từ chung 
hoặc danh từ riêng. Khi được sử dụng như một danh từ riêng, hạn 
từ dùng để chỉ thần Baan cách cụ thể.  

Trong Thánh Kinh, người đọc khó mà phân biệt được đâu 
là ý nghĩa đúng mà hạn từ Baan được các tác giả sử dụng. Ngoài 
ra, còn có một sự phức tạp trong việc sử dụng ý nghĩa của hạn từ 
Baan như danh từ riêng. Baan, trong một ý nghĩa, là một vị thần 
cụ thể với những phẩm tính và chức năng đặc thù. Nhưng các 
thần minh khác cũng có thể được gọi là Baan với những thuộc 
tính giống như thế. Hơn thế nữa, còn có sự mập mờ trong việc 
phân biệt thần Baan và El. Thật vậy, trong sách Thủ Lãnh 9, 46 
có ghi nhận như sau: “Nghe tin đó, các thân hào Míchđan Sikhem 
liền xuống hầm đền thờ En Bơrít”/ “On hearing this, the leading 
men of Migdal-shechem took refuge in the crypt of the temple of 
El-berith” (Jerusalem Bible Readers)/ “A cette nouvelle, les 
notables de Migdal-Sichem se rendirent tous dans la crypte du 
temple d'El Berit” (Bible de Jerusalem); và trong Thủ lãnh 8, 33 
biểu thị  cùng một vị thần dù tên gọi là khác nhau. “Sau khi ông 
Ghítôn qua đời, con cái Ítraen lại đàng điếm với các Baan, và 
tôn Baan Bơrít làm thiên chúa của mình”/ “After Gideon's 
death, the people of Israel again began to prostitute themselves  
to the Baals, and took Baal-berith for their god” (Jerusalem 
Bible Readers)/ “Après la mort de Gédéon, les Israélites 
recommencèrent à se prostituer aux Baals et ils prirent pour 
dieu Baal-Berit” (Bible de Jerusalem). 

Số lượng ngôn sứ của thần Baan rất đông đảo (x. 1 V 18, 
19) và gồm nhiều loại khác nhau (x. 2 V 10, 19). Các nghi lễ tế 
tự của họ được mô tả trong sách 1 V 18, 25-29. 

2. Quan niệm của người Canaan về thần Baan 

Thần Baan theo quan niệm của người Canaan là thần có 
quyền trên sấm chớp và cho mưa. Mưa đóng vai trò rất quan 
trọng với nền nông nghiệp của người Canaan. Baan cũng là vị 
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thần bảo trợ cho sự phong nhiêu, màu mỡ. Vì xứ sở của người 
Canaan phụ thuộc chính yếu vào thời tiết mưa gió thuận hòa để 
cày cấy và trồng trọt mùa màng nên họ đặt trọn niềm tin vào thần 
Baan. Thần Baan ban cho các sinh vật khả năng sinh sản và 
làm cho các sinh vật lớn lên. Chính vì vậy, con người phải 
dâng cho thần các sản phẩm thu hoạch được từ mùa màng, gia 
súc thậm chí cả con trẻ nữa. Sau này người Canaan còn gọi thần 
Baan với tên gọi là Hadad (Adad) có nghĩa là “thần bão”. 

Trong các bản văn tìm thấy tại Ugarít1, có nhiều câu chuyện 
thần thoại về thần Baan. Trong các câu chuyện thần thoại đó, 
thần Baan là nhà vô địch của các thần trong cuộc chiến của liên 
minh các thần minh chống lại thần Yamm (thần Biển). Trong các 
bản văn trên cũng thấy ghi nhận về cuộc chiến của thần Baan với 
Lêviathan cũng như chống lại thần Mot (thần Chết). Cuối cùng, 
thần Baan đã giành chiến thắng và chiếm vị trí thủ lãnh số một 
trong số các thần minh. Thần Baan được tôn làm vua các thần và 
được tung hô là Dabun có nghĩa là “vị thần cao cả của trái đất” 
và Baan Samen có nghĩa là “vị thần của các tầng trời”. Ngoài 
ra, thần Baan còn được mặc cho một số danh hiệu khác như 
“đấng cưỡi gió về mây”; “thần của bão tố”. Trong tiếng Akkad2,  
thần Baan được gọi là Bel.  

Bối cảnh cuộc chiến giữa thần Baan và thần Yamm được 
tiếp biến và sử dụng làm bối cảnh nền trong trình thuật về việc 
Đức Chúa trừng trị các thủy thần. “Xin thức dậy, xin Ngài thức 

 
1 Một địa điểm thuộc duyên hải Phênixi. Năm 1929, các nhà khảo cổ học phát 

hiện thành Ugarít ở địa điểm này. Nền văn học tại khu vực này có liên hệ rất gần 
với Cựu Ước. Vì vậy, dù không được nhắc đến trong Thánh Kinh, nhờ nghiên 
cứu văn hóa (văn học) khu vực này giúp hiểu thêm về văn hóa miền Canaan vào 
thời người Do Thái chiếm Đất Hứa. 

2 Akkad là một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Sêmít được sử dụng tại vùng Lưỡng hà 

trong thiên niên kỷ III-I TCN. Tiếng Akkad chiếm vị trí là ngôn ngữ được nói phổ 

biến nhất tại miền nam vùng lưỡng Hà vào năm 2000 TCN của tiếng Sume. Tiếng 

Akkad biến mất vào nửa đầu thiên niên kỷ thứ I và được thay thế bằng tiếng Aram 

ở vùng Lưỡng Hà dù tiếng này vẫn được dung để viết cho đến tận thế kỷ I SCN. 



 

 

dậy đi, lạy Đức Chúa, xin vung mạnh cánh tay của Ngài! 
Xin thức dậy như những thời trước, như những ngày xưa. Chẳng 
phải chính Ngài đã phanh thây thuỷ thần Raháp, đã xé xác 
thuồng luồng đó sao? Chẳng phải chính Ngài đã làm khô biển 
cả, tát cạn nước đại dương, vạch dưới lòng biển sâu một con 
đường cho đoàn người được chuộc về có lối băng qua đó sao?” 
(Is 51, 9b-10); “chính Ngài đã ra oai xẻ đôi lòng biển, trên làn 
nước biếc, Ngài đập vỡ sọ thuồng luồng” (Tv 74, 13).  

3. Trong Thánh Kinh 

Việc tôn thờ thần Baan và Asêra (“phu nhân” của thần 
Baan) là một thực hành được phổ biến rộng rãi trong thế giới những 
sắc dân cư ngụ tại khu vực Syria-Palestine3. Đó thực sự là một cám 
dỗ với người Ítraen. Khi người Ítraen vào đất Canaan họ bị nhiễm 
thực hành thờ thần Baan của người bản địa. Thật vậy, ngay từ thời 
Thủ lãnh, đã thấy con cái Ítraen thờ thần Baan (cha của ông Ghítôn 
đã lập bàn thờ kính thần Baan (x. Tl 6, 25).  “Con cái Ítraen đã làm 
điều dữ trái mắt Đức Chúa. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa 
của họ, và làm tôi các thần Baan và nữ thần Asêra (Tl 3, 7); hay 
Áttôrét4 “Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Baan và các nữ 
thần Áttôrét” (Tl 2, 13; 10,6). 

Thực hành tôn thờ thần Baan cũng được được đề cập nhiều 
nơi trong Thánh Kinh như: đền Baan Bơrít tại Sikem (x. Tl 9, 4); 
Baan Pơo tại Síttim (x. Ds 25, 3); Baan Dơvúp thần của Écrôn (x. 
2 V 1, 2-3).  

Việc chống lại thực hành tôn thờ thần Baan là một chủ đề 
xuyên suốt trong văn chương Ítraen. Chẳng hạn, “Toàn dân trong 
xứ kéo tới phá huỷ đền Baan, rồi đập nát các bàn thờ và tượng thần. 

 
3 Đây là một khu vực tọa lạc ở phía Đông Địa Trung Hải. Qua dòng lịch 

sử, khu vực này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau gồm: người Ai 

Cập cổ đại, người Canaan, người Ítraen, Átxiri, Babylon… 
4 Áttôrét là nữ thần tình yêu và sinh sản. Nữ thần rất được tôn sùng ở 

miền Cận Đông cổ. 
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Còn Máttan, tư tế của thần Baan, thì họ giết ngay trước các bàn 
thờ” (2 V 11, 18) và trình thuật về sự xung đột giữa những người 
tôn thờ Đức Chúa và những người tôn kính thần Baan, cụ thể là việc 
ông Ghítôn triệt hạ bàn thờ thần Baan (x. Tl 6, 25-32; x. 18,16-40). 
Các ngôn sứ cũng nỗ lực hết sức trong việc lên án và xóa bỏ thực 
hành tôn kính thần Baan của con cái Ítraen nhất là trong thế kỷ IX 
TCN và kế tiếp.  

Việc tôn kính thần Baan là rất phổ biến nên tôn giáo tôn thờ 
Đức Chúa duy nhất của con cái Ítraen bị đe dọa nghiêm trọng. Thực 
hành đã đi vào văn hóa và cuộc sống thường nhật của con cái Ítraen. 
Thật vậy, nhiều tên gọi trong con cái Ítraen có sự kết hợp thêm 
thành tố của thần Baan; như tên Meri-baal5, con trai của Saun (x. 2 
Sm 21, 8); con trai bị bại hai chân  của Giônathan tên là 
Mơphibôsét6 (x. 2 Sm 4, 4); Étbaan7, con trai của Saun (x. 1 Sbn 8, 
33) và Bơengiađa8, con gái của vua Đavít (x. 1 Sbn 14, 7).  

Đôi khi hạn từ Baan trong những danh xưng như thế cũng 
được sử dụng để chỉ Giavê Đức Chúa. Điều này ít nhiều gây ra sự 
“lơ là và ngoại tình” trong việc tôn thờ Đức Chúa. Do đó, một số 
tác giả Ítraen đã thay đổi (để tránh sự nhầm lẫn) hạn từ có liên hệ 
đến Baan trong một số danh xưng cá nhân từ Baan thành bosheth 
(sự xấu hổ) như được thấy trong tên gọi Ítbôsét.  

Các ngôn sứ Ítraen đã chiến đấu chống lại việc tôn kính thần 
Baan để bảo vệ viễn tượng một Đức Chúa siêu việt và duy nhất trên 
tất cả; trước quan niệm một thần Baan, vị thần mùa màng của người 
Canaan. 

 
5 Việt ngữ là Mơphibôsét; La ngữ là Meribbaal; Anh ngữ là Meribbaal; Pháp ngữ 

là Mefiboshèth. 

6 Mơphibôét có tên khác là Mơrípbaan (La ngữ là Meribbaal; Anh ngữ là 

Meribbaal; Pháp ngữ là Meribbaal) trong 1 Sb 8,34 và 9,40. 

7 Việt ngữ là Étbaan; La ngữ là Isbaal; Anh ngữ là Eshbaal; Pháp ngữ là Esbaal. 
8 La ngữ là Baaliada; Anh ngữ là Beeliada; Pháp ngữ là Béellyada. 

 



 

 

Vì Giavê là Đức Chúa của dân Ítraen nên ban đầu người Ítraen 
thường gọi ngài là Baan. Tuy nhiên khi họ bị cám dỗ chạy theo thực 
hành tôn thờ Baan của người Canaan thì việc sử dụng danh xưng 
Baan để chỉ Đức Chúa bị cấm. “Ta sẽ không cho nó mở miệng 
gọi otên thần Baan, chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên 
chúng nữa” (Hs 2, 19).  

Với Ítraen, đã có những lúc họ xây dựng những nơi cao kính 
thần Baan để hoả thiêu con cái mình làm lễ toàn thiêu dâng thần 
Baan (x. Gr 19,5; 32, 35; Tl 6, 25-30) và một số những trình thuật 
có đề cập đến thần Baan như thấy trong 1 V 18, 19.22; 2 V 11, 18; 
2 Sbn 23, 17. 

Việc chạy theo thần Baan trong con cái Ítraen lên đến cực 
điểm dưới thời vua Akháp (trị vì từ 874-853 TCN), con vua Omri. 
Vua “đã cưới công chúa Ideven, ái nữ của Étbaan, vua Xiđôn, lại 
còn đi làm tôi thần Baan và sụp lạy nó. Vua lập một bàn thờ để 
kính Baan trong đền thờ vua đã xây cất tại Samari” (1 V 16, 31-
32). Một trình thuật nổi tiếng có liên quan đến thần Baan và các 
ngôn sứ của thần này được ghi chép trong sách 1 V 18, 20-39. Đó 
là câu chuyện thách đố thú vị giữa ngôn sứ Êlia và 450 ngôn sứ của 
thần Baan.  

Dù ông Giêhu đã xóa bỏ hầu hết (x. 2 V 10, 18-28) việc thờ 
phượng, thực hành này vẫn còn diễn ra cho đến khi vương quốc 
phía Bắc bị phá hủy (x. 2 V 17, 10). Những người cổ xúy cho việc 
thờ kính thần Baan ở Giuđa là con gái của vua Akháp, bà Athangia 
(841-835 TCN). Bà Athangia là vợ của vua Giôram (vua Giuđa) (x. 
2 V 11, 1- 18); vua Mơnase (cai trị Giuđa từ 687-642 TCN) (x. 2 V 
21, 3). Mặc dù ngôn sứ Giêrêmia (x. Gr 2,23; 11,13) và Êdêkien (x. 
Ed 6, 4–6) đã mạnh mẽ lên án, việc thờ kính thần Baan vẫn tiếp 
diễn ở Giuđa cho đến khi vương quốc phía Nam bị phá hủy. 

Nhiều đặc tính của Baan tương tự với Đức Chúa Giavê và vì 
thế một số Thánh vịnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều các bài ca trong 
nghi lễ thờ kính Baan như Tv 28, 29. ◼ 

 (còn tiếp)



 

 
 

iều 917 của bộ giáo luật 1983 quy định: “Người nào 

đã rước lễ rồi, thì có thể rước lễ lần nữa trong cùng 

một ngày, nhưng chỉ trong buổi cử hành Thánh Thể 

mà họ tham dự, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 

921 §2”. 

Theo quy định của điều luật này, một người Công Giáo có 

thể rước lễ một lần thứ hai trong ngày, nhưng chỉ trong một 

Thánh Lễ mà người ấy tham dự. Như vậy, nếu một người Công 

Giáo tham dự Thánh Lễ buổi sáng và rước lễ, người ấy có thể 

tham dự một Thánh Lễ khác và rước lễ một lần thứ hai trong 

thánh lễ đó. Vì thế, nếu như người ấy tham dự Thánh Lễ thứ ba 

hoặc thứ tư, thì không thể rước lễ thêm vào ngày đó nữa. Quy 

định này nhằm tránh niềm tin sai lạc là càng rước lễ nhiều càng 

được nuôi dưỡng nhiều hoặc có thể làm nguy hại đến việc tôn 

kính đặc biệt đối với bí tích Thánh Thể. 

Huấn thị Redemptionis Sacramentum (Bí Tích Cứu Độ) số 

95 cũng lặp lại nguyên tắc chung này: “Người giáo dân đã rước 

lễ rồi thì có thể rước lễ một lần nữa trong cùng ngày đó, nhưng chỉ 



 

 

ở trong cử hành Thánh Thể mà họ tham dự, ngoại trừ quy định ở 

điều 921 §2 của giáo luật” 

Huấn thị Redemptionis Sacramentum số 95 đề cập đến việc 

rước lễ dành cho "người giáo dân". Tuy nhiên, giáo luật cũng đã 

tiên liệu cách khác đối với các linh mục: “Nếu thiếu tư tế, Đấng 

Bản Quyền địa phương có thể cho phép các tư tế, khi có một lý 

do chính đáng, được cử hành hai Thánh Lễ mỗi ngày, hơn nữa, 

khi có nhu cầu mục vụ đòi hỏi, được cử hành ba Thánh Lễ trong 

các ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc” (Điều 905 §2). Bởi lẽ, 

linh mục là thừa tác vỉên cử hành Thánh Lễ được đòi hỏi hoàn 

thành hy tế, bằng cách chia sẻ Mình và Máu Chúa Kitô. Ngài 

rước lễ trước khi cho các người khác rước lễ. Vì thế, linh mục có 

thể rước lễ hơn hai lần trong cùng một ngày khi các ngài cử hành 

Thánh lễ theo như luật định. 

Ngoài ra, Giáo luật cũng nói đến việc rước lễ dành cho người 

tín hữu trong trường hợp nguy tử: “Hết sức khuyến khích những 

người lâm cơn nguy tử rước lễ lần nữa, mặc dù họ đã rước lễ 

trong ngày ấy rồi” (Điều 921 §2). Vì thế, trong trường hợp nguy 

tử thì người tín hữu được rước lễ một lần thứ hai thậm chí lần thứ 

ba ngoài Thánh Lễ. 

Tóm lại, một người Công Giáo chỉ được rước lễ một lần thứ 

hai trong ngày, nhưng chỉ trong một Thánh Lễ mà người ấy tham 

dự. Ngoài Thánh Lễ, việc Rước lễ lần thứ hai hoặc thậm chí lần 

thứ ba chỉ được thực hiện như của ăn đàng trong những trường 

hợp nguy tử. Ngoài ra, linh mục phải rước lễ trong các thánh lễ 

mà các ngài cử hành theo quy định của luật. ◼ 



 

 

 

ĐÁP: Có nhiều lý do để trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên, 
trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này, chỉ xin được đưa ra 
một vài lý do tiêu biểu thôi. 

Rất nhiều triều đại giáo hoàng cũng như rất nhiều tài liệu 
được huấn quyền ban hành đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
và sự cao cả của Thánh Lễ. Chẳng hạn:  

+ Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (QCTQ) đã mở đầu 
bằng câu sau đây: “Khi Chúa Kitô sắp cử hành bữa tối vượt qua 
với các môn đệ, trong đó, Người thiết lập hy lễ Mình và Máu 
Người, thì Người đã truyền phải sửa soạn một phòng rộng lớn, 
với đầy đủ tiện nghi (Lc 22, 12). Hội Thánh luôn nghĩ là mệnh 
lệnh này cũng liên hệ đến mình, khi ấn định những điều giúp 
chuẩn bị tâm hồn, nơi chốn, nghi thức, bản văn liên quan đến 
việc cử hành Thánh Thể... Tất cả những điều đó lại một lần nữa 
nói lên sự lo lắng, niềm tin và lòng mến không thay đổi của Hội 
Thánh đối với mầu nhiệm Thánh Thể cao cả.”9 

+ Trong số 16, Quy Chế còn xác định: "Việc cử hành thánh 
lễ, với tích cách là hành động của Chúa Kitô và của dân Thiên 
Chúa, được tổ chức theo phẩm trật, là trung tâm toàn bộ đời 

 
9 QCTQ số 1. 



 

 

sống Kitô giáo, đối với Hội Thánh toàn cầu, cũng như Hội Thánh 
địa phương, và đối với từng tín hữu." 10  

+ Công Đồng Vatican II dạy rằng: “Bởi vì là hành động của 
Đức Kitô tư tế và của Thân Thể Người là Hội Thánh, toàn thể 
cuộc cử hành Thánh Thể là hành động thánh thiện nhất, không 
có hành động nào của Hội Thánh có thể có hiệu quả bằng, cả về 
danh hiệu lẫn cấp độ.”11  

+ Giáo Luật 1983 khẳng định rằng: “Bí tích Thánh Thể là 
chóp đỉnh và nguồn mạch của tất cả việc thờ phượng và đời 
sống Kitô Giáo, nhờ Hiến Tế Thánh Thể, sự hiệp nhất của dân 
Chúa được biểu lộ và được thực hiện, và việc xây dựng Thân 
Mình Đức Kitô được hoàn tất. Thật vậy, tất cả các bí tích khác 
và tất cả các hoạt động tông đồ của Giáo Hội đều liên kết mật 
thiết với bí tích Thánh Thể và quy hướng về bí tích Thánh Thể.12  

+ Ngay số đầu tiên của thông điệp Ecclesia de Eucharistia 
vivit (Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể), thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II đã viết như sau: “Công đồng Vaticanô II đã chính thức 
công bố rằng Hy Tế Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh 
của toàn thể đời sống Kitô hữu13. Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể 
rất thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội, 
đó là chính Chúa Kitô, Người là mầu nhiệm Phục Sinh của chúng 
ta, Người là Bánh Hằng Sống, ban sự sống cho nhân loại bằng 
chính Thịt của Người, Thịt đã được sinh động nhờ Thánh Thần 
và làm cho con người được sống”14. Vì thế, Giáo Hội luôn chăm 
chú hướng nhìn vào Chúa mình, hiện diện trong Bí Tích của bàn 
thờ, trong đó Giáo Hội khám phá ra tình yêu vô biên của Ngài 

 
10 Ibid. số 16. 
11 Hiến chế Phụng vụ thánh số 7 
12 Giáo luật điều 897 
13 Cđ Vat. II, Hiến chế tín lý Lumen gentium số 11 
14 Cđ Vat. II, Sắc lệnh chức vụ và đời sống linh mục Presbyterorum ordinis  số 5. 
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được tỏ hiện tràn đầy.”15 Thánh Giáo hoàng còn gọi “Thánh 
Thể là một mầu nhiệm vĩ đại.”16  

Chính vì tầm quan trọng, sự thánh thiện và sự cao cả của 
Thánh Lễ như vậy nên thánh Giáo hoàng đã khẳng định rõ ràng: 
“Tôi cảm thấy cần phải lên tiếng một cách cương quyết, để trong 
cử hành thánh lễ, những quy luật phụng vụ luôn được tuân giữ 
một cách đúng đắn”17. Khi đề cập đến sự cao trọng của Mầu 
nhiệm Thánh Thể, Người nói: “Mầu nhiệm Thánh Thể quá cao 
trọng đến nỗi không ai có thể đối xử với nó theo ý mình, không 
tôn trọng tính cách linh thánh và chiều kích phổ quát của nó.”18 
Người giải thích ý nghĩa của những quy luật này như sau: 
“Những quy luật này là một cách diễn tả tính giáo hội đích thực 
của bí tích Thánh Thể. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của chúng.” 
Người khen ngợi những ai trung thành tuân giữ các quy luật 
phụng vụ: “Linh mục nào trung thành cử hành Thánh Lễ theo 
những quy luật phụng vụ và cộng đoàn nào tuân theo đó, chứng 
tỏ tình yêu của họ đối với Hội Thánh một cách âm thầm nhưng 
rõ rệt.” Và cuối cùng Người nhắc nhở: “Không ai được phép 
đánh giá thấp mầu nhiệm được trao trong tay chúng ta.”19    

+ Hiến chế Phụng Vụ Thánh xác định rằng: Các quy tắc 
phụng vụ vốn là những yếu tố rất quan trọng và cần thiết, bởi vì 
các quy tắc ấy sẽ bảo đảm cho sự linh thánh trổi vượt của các 
cử hành phụng vụ, vốn dĩ không một hành vi nào của Hội Thánh 
có hiệu lực bằng, xét về danh hiệu lẫn đẳng cấp20. Nếu không có 
các quy tắc phụng vụ và nếu không quan tâm tuân thủ các quy 
tắc ấy, người ta rất dễ đi đến những lạm dụng. Những lạm dụng 
trong các cử hành phụng vụ nói chung và thánh lễ nói riêng là 
điều rất nghiêm trọng, bởi vì chúng vi phạm đến bản tính của 

 
15 ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 1 
16 Ibid. số 48 
17 Ibid. số 52. 
18 Ibid. số 52. 
19 Ibid. số 52 
20 Công đồng VATICAN II, Hiến chế Phụng vụ thánh, số 7. 



 

 

phụng vụ và của các bí tích, đồng thời cũng vi phạm đến truyền 
thống và uy quyền của Hội Thánh. Việc lạm dụng như vậy còn 
có nguy cơ dẫn đến những sai lạc liên quan đến đức tin và giáo 
lý, bởi vì mối liên lạc mật thiết giữa luật cầu nguyện là luật đức 
tin (Lex orandi, lex credendi).21 

+ Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cảnh báo: “Ngày nay có 
nguy cơ tục hóa đang lan tràn cả trong Giáo Hội, khiến cho việc 
cử hành Thánh Lễ trở thành hình thức trống rỗng, những cử hành 
trong đó không có sự tham dự đích thực trong nội tâm, một sự 
tham dự được biểu lộ qua sự tôn kính và tôn trọng phụng vụ. 
Luôn có một cám dỗ rất mạnh là biến kinh nguyện thành những 
giờ phút hời hợt và vội vã, để cho mình bị những hoạt động và lo 
lắng trần tục đè bẹp.”22 Và trong Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế 
lần thứ 49 tại Québec, Canada, Đức Thánh Cha kêu gọi một cách 
rất tha thiết rằng rằng: “Tôi van nài các linh mục đặc biệt tôn 
trọng các nghi thức Thánh Lễ, và kêu gọi các tín hữu tôn trọng 
vai trò của mỗi cá nhân, cả linh mục lẫn giáo dân, trong các cử 
chỉ trong Thánh Lễ. Phụng vụ không thuộc về chúng ta mà là một 
kho tàng của Hội Thánh.”23  

Như vậy, có dư thừa lắm không và có ngặt nghèo quá không 
khi Hội Thánh phải đưa ra nhiều quy định để bảo vệ sự thánh 
thiêng, sự cao quý và sự tinh tuyền của mầu nhiệm vô cùng vĩ 
đại này? ◼ 

 
21 WHD, Một số vấn đề cần lưu ý liên quan đến phụng vụ thánh lễ. 
22 ĐGH Bênêđictô XVI, Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa, 11/6/2009, tại Đền thờ 
Thánh Gioan Latêranô. 
23 ĐTC Biển Đức XVI, Huấn từ của dịp Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế 49 từ ngày 15-

22/6/2008 tại Québec, Canada. 



 

 

ốn nét nổi bật của sứ vụ Đức Giêsu: Sự công bố của 

Ngài về triều đại Thiên Chúa, thái độ của Ngài về Lề 

Luật Do Thái, lời kêu gọi và việc sai các môn đệ, và ý 

nghĩa của biến cố Vượt Qua. 

1. Đức Giêsu và triều đại của Thiên Chúa 

Thuật ngữ “triều đại Thiên Chúa” không xuất hiện trong 

Cựu Ước, mặc dù ý tưởng đó đã có lâu đời, nhất là vào thời Vua 

Đavit hoặc trong thời kỳ ngoại bang thống trị và áp bức. Thế 

nhưng việc kỳ vọng giải thoát đó đã không xảy ra, bởi thế họ xác 

tín triều đại Thiên Chúa sẽ là một thực tại trong tương lai. Và 

quan niệm này đã phổ biến vào thời sứ vụ trần gian của Đức 

Giêsu – “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy sắp tái lập 

Vương Quốc cho Israel không?” (Cv 1,6). 

Một điều chắc chắn rằng triều đại Thiên Chúa là trọng tâm 

của tất cả sứ vụ của Đức Giêsu. Ấy vậy, quan niệm về triều đại 

Thiên Chúa nơi Đức Giêsu có sự khác biệt với suy nghĩ của 

những người đương thời lúc đó. Trước hết, triều này này không 

chỉ trong tương lai nhưng đã bắt đầu trong hiện tại rồi (Mc 1,15; 

Mt 4,17) và sẽ được hoàn tất trong tương lai. Thứ đến, trong sự 

đối đầu của triều đại Thiên Chúa chống lại sự dữ dưới tất cả mọi 

hình thức như đau khổ, bệnh tật, sự chết, quỷ ám, tội lỗi, đạo đức 



 

 

giả, bóc lột, bị “xiềng xích” và bị khai trừ… thì Đức Giêsu chiến 

thắng (xem Lc 11,20; Mt 12,28). Bên cạnh đó, trong triều đại 

Thiên Chúa, Đức Giêsu đặc biệt quan tâm đến những người bị 

gạt ra bên lề, nhờ đó họ có thể ngẩng cao đầu bởi họ là con cái 

Thiên Chúa và là công dân của vương quốc Ngài. Điều cần xác 

minh là triều đại Thiên Chúa ở đây qua sứ vụ của Đức Giêsu 

không mang tính chính trị, “Nước tôi không thuộc về thế gian 

này” (Ga 18,36), mà thực ra triều đại đó được diễn giải như sự 

biểu hiện uy quyền của Thiên Chúa chăm lo toàn bộ đời sống con 

người. Tóm lại, Đức Giêsu đã khai mào triều đại này và sẽ hoàn 

thành trong tương lai. 

2. Đức Giêsu và Lệ Luật (Kinh Torah) 

Trong các Tin Mừng và đặc biệt là Matthêu, Đức Giêsu có 

vẻ nhìn Lề Luật không quá khác với những người đương thời của 

Ngài, kể cả những người Pharisêu. Nhưng xét kỹ thì có nhiều sự 

khác nhau căn bản. Trước hết, Đức Giêsu tấn công sự giả hình. 

Kế đến, Ngài triệt để hóa Lề Luật một cách chưa từng có (đừng 

giận ghét, chớ ngoại tình, đừng ly dị, đừng thề thốt, chớ trả thù, 

phải yêu kẻ thù – Mt 5,17-48:). Cuối cùng với một sự bình thản 

cao nhất, Ngài nhận trách nhiệm bãi bỏ Lề Luật hay ít nhất một 

số yếu tố của Lề Luật. Tại sao thế? 

(1) Không phải Lề Luật mà do chính triều đại Thiên Chúa 

mà Đức Giêsu có những quyết định hành động, bởi triều đại 

Thiên Chúa tỏ hiện tình yêu đối với mọi loài, và tình yêu này bắt 

đầu vượt ra khỏi biên giới Israel. Đây là một điều hoàn toàn mới 

trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. 

(2) Với Đức Giêsu, con người thì quan trọng hơn các quy 

tắc và các nghi thức. Ngài khẳng định không thể yêu mến Thiên 

Chúa mà không yêu thương người thân cận. Nghĩa là, yêu mến 

tha nhân là một phần của yêu mến Thiên Chúa, bởi đó phải phục 

vụ người khác hơn là thống trị họ. 
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3. Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài 

Ngay sau khi tuyên bố “Thời gian đã mãn, và triều đại của 

Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin 

Mừng” (Mc 1,14tt; Mt 4,17), Đức Giêsu liền kêu gọi bốn môn đệ 

đầu tiên (Mc 1,16-20; Mt 4,18-22). Các môn đệ đáp lại lời kêu 

gọi trở thành sứ giả. Thông thường người môn đệ luôn gắn bó 

với vị tôn sư, nhưng có phần khác cơ bản giữa với các môn đệ 

Đức Giêsu và các môn đệ của các kinh sư. 

(1) Không một môn đệ nào của Đức Giêsu gắn bó với Ngài 

do ý thích riêng của người ấy. Trước lời kêu gọi “Hãy theo Tôi!” 

họ theo Ngài bằng cách đáp trả. Điều đặc biệt là việc lựa chọn là 

việc của Đức Giêsu, không phải của các môn đệ; phần các môn 

đệ, dù người đó là ai (thu thuế hay dân chài lưới), họ tức khắc bỏ 

“tất cả” và theo Ngài. 

(2) Lề Luật (Kinh Torah) là trung tâm của tất cả Do Thái 

Giáo nên các nhóm môn đệ khác đi tầm sư là để học biết Lề Luật 

– Chính Lề Luật làm mẫu mực chứ không phải người dạy. Với 

các môn đệ của mình, Đức Giêsu đòi hỏi họ bỏ mọi sự mà theo 

Ngài, không phải vì lòng quý mến Lề Luật nhưng chỉ vì chính 

Ngài: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy 

(…)” (Mt 10,37tt). Như thế, Đức Giêsu chiếm chỗ của Kinh 

Torah trong con tim của các môn đệ Ngài. 

(3) Trong Do Thái Giáo, việc làm môn đệ chỉ là một 

phương tiện nhắm tới một mục đích: Học Lề Luật để trở thành 

kinh sư. Đối với các môn đệ Đức Giêsu, tình trạng làm môn đệ 

không phải là bước đầu để nhắm tới một sự nghiệp triển vọng 

(trở thành một kinh sư) mà nó trở thành vận mệnh “tông đồ”: là 

chứng nhân của sự sống lại. 

(4) Các môn đệ của các kinh sư chỉ là những học trò, không 

hơn. Các môn đệ của Đức Giêsu còn là những đầy tớ. Đây là điều 

hoàn toàn xa lạ với Do Thái Giáo. Hơn nữa, Thầy Giêsu cũng 

đồng thời là một đầy tớ “cúi xuống rửa chân cho các môn đệ” 



 

 

(Ga 13, 4-17), hầu hạ, chịu đau khổ và hiến mạng sống mình cho 

họ (Mc 10,45). 

(5) Những người được gọi trở thành môn đệ Đức Giêsu để 

làm gì? – Trước hết là “để được ở với Ngài” (cùng đi, cùng ăn 

cùng uống, lắng nghe, nhìn xem), sau là “để được sai đi” giảng 

dạy với quyền năng xua trừ ma quỷ (Mc 3,14tt). Như thế, họ theo 

Đức Giêsu cũng đồng nghĩa là họ được tham dự vào sứ vụ của 

Ngài hầu phục vụ triều đại Thiên Chúa. 

(6) Các môn đệ Đức Giêsu là đội tiên phong của dân tộc 

thiên sai thời Cánh Chung trong khi chờ đợi sự trở lại của Đức 

Giêsu trong vinh quang. Chính sự chờ đợi ngày quang lâm tạo ra 

động cơ cho các môn đệ và bắt buộc họ phải tự biểu lộ bằng sứ 

vụ. Vì ý thức mình là tiên phong, nên các môn đệ không tự cho 

mình như một nhóm độc quyền đi theo Đức Giêsu, mà chỉ là 

những quả đầu mùa của triều đại ấy. Họ là những thành viên của 

cộng đoàn Đức Giêsu như những thành viên khác. Bởi đó, bất cứ 

ai gia nhập là nhận được ơn tha thứ và bước vào thực tại triều đại 

Thiên Chúa. Đây là nét đặc trưng cho tất cả đời sống của người 

môn đệ và của cộng đoàn mà người ấy thuộc về. 

4. Sứ vụ trong viễn cảnh Phục Sinh 

Những gì các môn đệ đã trải nghiệm trong lễ Vượt Qua đã 
trở thành tâm điểm đối với họ. Họ giải thích thập giá như sự kết 
thúc thế giới cũ, và sự sống lại của Đức Giêsu như sự bùng phát 
của thế giới mới. Chính vì biến cố Phục Sinh mà các sách Tin 
Mừng đã được viết ra. Trên thực tế, niềm tin Phục Sinh đã làm 
cho cộng đoàn Kitô hữu non trẻ có khả năng nhìn thấy sứ vụ của 
Đức Giêsu như là tiêu chuẩn để hiểu tình cảnh đặc thù và ơn gọi 
của mình hướng về một tương lai. Nói cách khác, Phục Sinh có 
một tầm quan trọng sáng tạo đối với Hội Thánh và chính Đức 
Kitô hiển vinh đã lôi kéo tất cả mọi người đến cùng Ngài. Cho 
nên biến cố Phục Sinh đóng một vai trò then chốt trong thời khởi 
đầu sứ vụ của Giáo Hội. 
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Từ đây, theo cách hiểu của Tân Ước, việc Đức Giêsu được 
nâng lên là dấu chỉ cuộc chiến thắng trên sự dữ mà Ngài đã đem 
lại. Do đó, sứ vụ là việc công bố và biểu dương triều đại của Đức 
Giêsu, tuy chưa được mọi người thừa  nhận và chấp nhận, nhưng 
nó đã là thực tại rồi. Một khía cạnh khác, ân ban của Thần Khí 
trong Lễ Ngũ Tuần gắn liền với sự Phục Sinh của Đức Kitô, nên 
Thần Khí và sứ vụ liên kết nhau không bao giờ tách biệt: Sứ vụ 
là hoạt động đầu tiên của Thần Khí hay sứ vụ là “một sự tuôn 
tràn của Ngày Hiện Xuống”. Như thế, kinh nghiệm Phục Sinh 
đem lại cho những kitô hữu đầu tiên sự tự tin của họ, và Ngày 
Hiện Xuống đem lại cho họ sự táo bạo trong sứ vụ làm chứng 
(Cv 1,8). 

Đối với cộng đoàn Giêsu, sự sống lại của Đức Kitô và việc 
Thần Khí đến là những bằng chứng rõ ràng rằng triều đại Thiên 
Chúa đã đến nhưng chưa hoàn tất. Nó được nuôi dưỡng bằng tính 
thực tại của triều đại này, nghĩa là, cái “chưa” được duy trì bằng 
cái “rồi”. Do vậy, Giáo Hội dấn thân vào sứ vụ hướng tới thực 
tại cánh chung của triều đại Thiên Chúa, và như thế, sứ vụ tự nó 
là một biến cố cánh chung. ◼ 

 

 



 

 

ột đứa con lớn lên phải được giáo dục và hướng dẫn 

một cách chu đáo, có tầm nhìn xa và rộng. Nếu bạn và 

tôi không biết cách giáo dục và chiều con một cách quá 

đáng, không những làm cho nó có một lối sống dị thường mà còn 

làm cho tương lai của nó bị đánh mất. Bởi chính cách dạy dỗ quá 

chiều chuộng và đáp ứng những đòi hỏi quá mức nơi con cái mà 

chúng ta đã đẩy chúng vào con đường hư hỏng. 

Tôi tiếp xúc và chứng kiến một đứa trẻ lên ba, vì là cháu 

nội, cháu đích tôn nên được ông bà nội và ba mẹ coi nhưng cục 

vàng và cái gì cũng là cháu. Không những ông bà phải theo sát 

để trông nom mà còn phải chiều theo những sở thích lạ thường 

của đứa cháu cưng. Gần như ông bà nội không dám làm phật lòng 

trái ý của đứa cháu nội này. Phải đáp ứng tất cả những thứ đòi 

hỏi của cháu. Có lần tôi ghé thăm và nghe tiếng động mạnh lặp 

đi lặp lại nhiều lần. Tôi tò mò và bước vào xem tiếng gì. Thì ra, 

tôi thấy ông nội vừa bế cháu vừa mở cửa tủ lạnh. Ông mở ra rồi 

lại đóng vào thật mạnh nhiều lần. Tôi hỏi chú làm gì thế?. Ông 

trả lời: Đứa cháu thích ông nội làm như vậy. Tôi nhìn qua khuôn 

mặt của đứa trẻ đang tươi cười với vẻ thích thú trò chơi này. Tôi 

còn được nghe ông bà kể rằng, cháu không cho ai được đụng đến 
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xe của ông Nội, kể cả mượn đi công việc, bé giữ khư khư cho 

ông nội. Còn Ông bà cha mẹ chỉ cần làm trễ một yêu cầu nào của 

bé là nó lăn ra khóc. Cho dù lúc đó người lớn đang làm gì cũng 

phải bỏ dở dang để chạy lại dỗ dành ngay lập tức.  

Trong xã hội ngày nay, việc giáo dục con cái đang là vấn 

đề nhiêu khê của các bậc làm cha mẹ, bởi suy nghĩ và cách tiếp 

cận của những đứa trẻ này nay có xu hướng khác. Ngay cả việc 

cha mẹ dạy con học hành cũng đứng trước rào cản. Cha mẹ không 

hiểu và cũng không biết đường dạy con thế nào. Vì thế hệ trước 

cách học hành nó khác thời đại này.  

Thương con không ai cấm mà còn được khuyến khích. 

Nhưng thương và chăm sóc con cái như thế nào mới là điều đáng 

quan tâm. Đôi lúc chúng ta vì quá thương và chiều con cái, rồi 

chính chúng ta nhún nhường cho qua chuyện. Một hai lần thì 

không vấn đề gì. Vấn đề xảy ra là ở chỗ nhún nhường nhiều lần 

sẽ tập cho con cái bạn và tôi thói quen đòi hỏi theo nhu cầu của 

bản thân. Nhường nhiều lần riết cũng thành quen. Đôi lúc cũng 

cảm thấy bực bội.Nhưng vì thương con nhớ cháu nên cắn răng 

mà nhịn. Nhịn không dám la mắng, không dám cho ăn đòn, 

không dám lớn tiếng sợ làm mất lòng con cưng cháu ngoan của 

mình.  

Với xã hội ngày nay, gia đình có chủ trương sinh ít con để 

dễ bề dạy dỗ chăm sóc. Điều đó không sai. Cha mẹ cũng ít thời 

gian để quan tâm chăm sóc một lúc nhiều đứa. Vì thế mà chủ 

trương sinh ít để thuận tiện cho việc giáo dục. Nhưng nhìn chung 

thì do sinh con một nên cha mẹ lại yêu thương quá mức làm cho 

các con ngày càng trở nên ích kỷ, độc tôn. 

Làm cha làm mẹ đôi lúc chúng ta cũng cần phải biết nhường 

biết nhịn lúc nào? Cũng phải biết lên tiếng và mạnh mẽ khước từ 

với những nhu cầu đòi hỏi một cách quá đáng của những đứa con 

đứa cháu coi trời bằng vung. Nhường nhịn nhiều sẽ tập cho con 



 

 

cái bạn cái quyền được đòi hỏi và đáp ứng mọi nhu cầu của bản 

thân. Lúc ban đầu nhường cho nó để qua chuyện. Và đến một lúc 

chúng ta lại phải nhịn. Tuy trong lòng khó chịu và biết đó là sai 

nhưng bỏ qua cho xong chuyện. Như vậy vô tình chúng ta đã tập 

cho con cái bạn và tôi một thói quen, một tính cách khác thường 

không giống ai. Tiêu cực nhiều hơn tích cực. Mặt trái nhiều hơn 

mặt phải. Gom góp nhiều hơn cho đi. Sống cho bản thân nhiều 

hơn cho người khác. 

Mỗi người lớn chúng ta là những người thầy người cô đầu 

tiên của một tương lai nơi những đứa trẻ. Vì vậy, bạn và tôi cần 

phải quan tâm giáo dục con em của mình thế nào cho phù hợp 

với những gì chúng ta muốn truyền đạt. Để con em bạn và tôi có 

một tương lai tươi sáng và một cách sống đem lại những giá trị 

tích cực cho xã hội và cho chính bản thân của một chồi non đang 

được giáo dục đúng hướng. ◼ 

 
 

ất cả chúng ta đều tìm kiếm hạnh phúc. Nếu 

chúng ta hỏi ai đó liệu rằng họ có muốn hạnh phúc 

không, chắc chắn họ sẽ trả lời rằng: “Tất nhiên rồi!” 

 Tính tiết kiệm làm cho những người thực hành nó trở nên 

cao quý và giúp họ trở nên hạnh phúc. Nó cũng giống như một 

mảnh rời nhỏ bé nhưng thiết yếu trong những vấn đề nan giải 

của cuộc sống. Đó là một lối sống sinh sôi nảy nở trong tinh 

thần đem lại cho chúng ta sự bình an nội tâm. Nhưng để sống tiết 
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kiệm, điều cần thiết là phải biết cách tìm ra sự quân bình 

nơi những thứ mà chúng ta có được. Chúng ta không nên theo 

đuổi tính tiết kiệm chỉ như sự phủ nhận bản thân hay như chủ 

nghĩa rập khuôn theo một mốt nhất thời, mà hãy theo đuổi thứ gì 

đó mang lại lợi ích cho chúng ta với tư cách là một con 

người, điều giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta. 

 Nền kinh tế của chủ nghĩa tiêu dùng xoay quanh cảm giác 

không hạnh phúc. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ, “Tôi 

cần đôi giày này để có hạnh phúc” hay “Ngày tôi có được chiếc 

xe đó, tôi sẽ hạnh phúc...” 

 Tuy nhiên, nếu chúng ta đang hạnh phúc và ý thức 

được về việc thỏa mãn, thì chúng ta sẽ không tìm kiếm một niềm 

hạnh phúc hời hợt nơi những đôi giày mới hay một chiếc xe hơi 

mới nào đó, và do đó, chúng ta sẽ trở nên tiết kiệm hơn. Hơn 

nữa, tính tiết kiệm không hoàn toàn là vấn đề cắt giảm tiêu dùng 

càng nhiều càng tốt, mà là sống với sự vô tư và lòng biết ơn. 

 Rất dễ dàng để phân biệt được hạnh phúc của những người 

có được trật tự nội tâm và sự thanh thản, với những 

người mang vẻ bề ngoài không hài hòa với nội tâm của họ. 

 Tại thời điểm này, có lẽ câu hỏi đầu tiên để tự hỏi bản thân 

là: “Tôi có muốn mưu cầu hạnh phúc hay không?” Và câu 

hỏi thứ hai là: “Tôi phải bắt đầu sống tiết kiệm từ đâu nếu tôi 

muốn cùng gia đình mình thay đổi lối sống?” 

 Để bắt đầu, chúng ta phải xem xét những gì chúng ta cần 

thay đổi bên trong chính mình để theo đuổi được đức tính này. 

Sống tiết kiệm đòi hỏi sự tự nhận thức và tự chủ. Chúng ta có sẵn 

sàng nuôi dưỡng sự điều độ, chừng mực và nhã nhặn hay không? 

 Một khi chúng ta đã thực hiện được bước cam kết 

này, thì chúng ta mới có thể bắt đầu thực hiện một cuộc hành 



 

 

trình tinh thần qua từng không gian và thói quen trong cuộc sống 

hàng ngày của chúng ta, và mới xác định được những thói quen 

hay những thứ vật chất nào đã cướp đi sự bình an của chúng ta. 

Tiếp theo, chúng ta cũng nên phân tích xem chúng ta có thể 

cẩn trọng hơn trong những lĩnh vực nào của cuộc sống. Ví dụ: 

chúng ta có thể phân tích về nơi mà chúng ta có thể cắt giảm mức 

tiêu thụ năng lượng không cần thiết (xe hơi, hệ thống sưởi, 

điện), về sản phẩm sử dụng hàng ngày nào bền vững 

hơn, về cách chúng ta có thể tái chế hiệu quả hơn và liệu chúng 

ta có cẩn trọng khi thấy cần phải đáp ứng một nhu cầu nào đó. 

 Khi chúng ta chuyển đến một ngôi nhà mới 

hay thay đổi quần áo cho một mùa mới trong năm, thì đây có thể 

là một dịp hoàn hảo để suy ngẫm về những nhu cầu thật sự của 

chúng ta, và do đó, hãy bán hay cho đi những gì chúng ta không 

cần đến, hãy luôn tìm cách cho đi những thứ vật chất của chúng 

ta để có được một cuộc sống thứ hai. 

 Điều cuốn hút tôi nhất về đức tính tiết kiệm chính là khía 

cạnh của việc học cách mang đến cho từng vật dụng giá trị thích 

hợp của nó. Những hành động, quyết định và việc mua sắm của 

chúng ta trở thành một thứ gì đó hơn là một phản ứng bốc đồng 

đối với ước ao được thỏa mãn tức thời, đối với nhu cầu cấp thiết 

để thỏa mãn ý thích hay đối với ảo tưởng về việc lấp đầy lỗ hổng 

cảm xúc. Mọi thứ đều có một ý nghĩa, một lý do để tồn tại, đó 

là vì lợi ích chung và sự tiêu dùng có trách nhiệm. 

 Có rất nhiều lợi ích của việc thực hành tính tiết kiệm: 

 1. Việc thực hành tính tiết kiệm giúp chúng ta nhận 

biết và điều chỉnh bản thân. Nó cho phép chúng ta trở 

thành người làm chủ của chính mình. Nó sắp xếp cách trật tự độ 

nhạy cảm và cảm xúc của chúng ta, cũng như sở thích và ước 

muốn, và những khuynh hướng sâu xa nhất của chúng ta: tóm 



 |  

 

lại, tính tiết kiệm giúp chúng ta tìm thấy sự cân bằng trong việc 

sử dụng của cải vật chất, và giúp chúng ta khao khát vươn 

tới điều tốt đẹp hơn (x. GLHTCG, số 1809). 

 2. Việc thực hành tính tiết kiệm làm cho chúng ta trở 

nên sáng tạo và quân bình hơn. Tính tiết kiệm phát triển đáng 

kể khả năng sáng tạo của chúng ta, bởi vì nó mời gọi chúng ta 

tận dụng tối đa tất cả các nguồn lực của mình và khám phá tiện 

ích thực sự của chúng.Tính tiết kiệm tạo điều kiện cho những thứ 

cũ kỹ có thêm một cơ hội và đức tính này cũng giúp ích cho 

việc tìm thấy vẻ đẹp nơi những thứ đơn giản hơn. 

 3. Việc thực hành tính tiết kiệm nuôi dưỡng các mối 

quan hệ của con người ở một phẩm chất cao hơn. Nếu chúng 

ta thực hành tính tiết kiệm, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều 

hơn sự tôn trọng và lòng yêu thương của những người xung 

quanh. Tính tiết kiệm khuyến khích chúng ta sống tích cực hơn 

trong hiện tại, với lòng biết ơn, có ý thức và được nối kết với tất 

cả những nét đẹp sẵn có nơi mỗi con người. 

 4. Việc thực hành tính tiết kiệm giúp chúng ta chịu 

đựng tốt hơn khi gặp phải nỗi thất vọng. Tính tiết kiệm về mặt 

cảm xúc giáo dục chúng ta nhận ra rằng không phải lúc nào chúng 

ta cũng có thể thỏa mãn những mong muốn của mình. 

 Hạnh phúc không nằm ở việc có được nhiều thứ hơn hay 

hoàn thành được tất cả những gì chúng ta mong muốn. Tính tiết 

kiệm là một chỉ dẫn tốt đẹp giúp chúng ta không bận tâm tìm 

kiếm cái Vô Hạn trong cái hữu hạn một cách tuyệt vọng và không 

thành công. ◼ 

  

 

 

 



 

 

 
 

húng ta cùng nhau học hỏi chủ đề Hướng đến một 

Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ của 

Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI, 2023. Chương 

trình học hỏi gồm các bài học do Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận 

soạn dựa trên hai tài liệu chính: 1/ “Tài liệu chuẩn bị”; 2/ “Cẩm 

nang” thực hành. Đây là hai tài liệu Toà Thánh gởi cho các giáo 

phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho THĐGM. Ước mong 

những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận 

Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề 

THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM. 

                                               Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận 

BÀI 1: THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI: 

ĐỊNH NGHĨA, NGUỒN GỐC, KHÁC BIỆT, CHỦ ĐỀ 

1- Thượng Hội Đồng Giám Mục là gì? 

Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) là hội nghị các 

Giám Mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới, 

nhóm họp định kỳ để cổ vũ sự hiệp nhất mật thiết giữa Đức Giáo 

Hoàng Rôma và các Giám Mục, cũng như góp ý với Đức Giáo 

Hoàng về những vấn đề liên quan đến các hoạt động của Giáo 

Hội. 
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2- Nguồn gốc Thượng Hội Đồng Giám Mục? 

THĐGM được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập ngày 

15 tháng 9 năm 1965 qua Tự sắc Apostolica Sollicitudo, nhằm 

đáp lại nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng chung Vaticanô 

II. Thông thường, khoảng ba năm thì THĐGM thường lệ sẽ diễn 

ra một lần. Tuy nhiên, cũng có THĐGM ngoại lệ và THĐGM 

đặc biệt, tất cả đều do Đức Giáo Hoàng triệu tập. 

3- Thượng Hội Đồng Giám Mục đóng góp gì cho Giáo 

Hội? 

– Duy trì sự hợp nhất và cộng tác chặt chẽ giữa Đức Giáo 

Hoàng và các Giám Mục trên thế giới. 

– Thông tin trực tiếp và chính xác về tình trạng và các vấn 

đề liên quan đến đời sống Giáo Hội hoàn vũ cũng như những việc 

Giáo Hội phải thực hiện trong thế giới hôm nay. 

– Tạo điều kiện để thống nhất quan điểm, ít là về những 

điểm quan trọng trong giáo thuyết và đời sống Giáo hội. 

4- Có bao nhiêu Thượng Hội Đồng Giám Mục đã diễn 

ra? 

Cho đến nay, đã có 15 THĐGM thường lệ, 3 THĐGM 

ngoại lệ và  11 THĐGM đặc biệt. 

5- Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI có điều gì 

khác với những lần trước? 

Ngày 15 tháng 09 năm 2018, với ý muốn canh tân Thượng 

Hội Đồng Giám Mục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành Tông 

hiến Episcopalis communio (Sự hiệp thông Giám Mục). Tông 

hiến quy định rằng từ nay có thêm giai đoạn tham khảo ý kiến 

Dân Chúa ở các giáo hội địa phương với tiến trình kéo dài 3 năm 

theo 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ. 



 

 

Vì thế, THĐGM thường lệ lần thứ XVI là THĐGM đầu tiên 

áp dụng Tông hiến này. Có nghĩa là từ THĐGM này trở đi, các 

THĐGM không chỉ đơn thuần là một đại hội của các Giám Mục 

mà còn là hành trình dành cho tất cả các tín hữu thuộc các Giáo 

hội địa phương tham gia vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế 

của Giáo hội hoàn vũ. 

Đặc biệt, THĐGM lần này mong muốn người nghèo và 

người bị loại trừ trong Giáo hội cũng được thình ý: “Cuối cùng, 

điều quan trọng cơ bản là người nghèo và người bị loại trừ cũng 

được cất tiếng nói, chứ không chỉ những người có vai trò hoặc 

trách nhiệm nào đó trong các giáo hội (địa phương). (trích “Tài 

liệu chuẩn bị, số 31). 

6- Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI 

là gì? 

Chủ đề của THĐGM lần thứ XVI là Hướng đến một Giáo 

hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. 

 

BÀI 2: GIỚI THIỆU CẨM NANG, BỐI CẢNH THĐGM LẦN XVI, 

ĐỊNH NGHĨA TÍNH HIỆP HÀNH 

1. Giới thiệu cẩm nang 

Về chủ đề: Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, 

tham gia, sứ mạng; chúng ta có hai tài liệu chính: 1/ “Cẩm nang” 

thực hành; và 2/ “Tài liệu chuẩn bị”. Đây là hai tài liệu Toà Thánh 

gởi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho THĐGM. 

Vậy, “Cẩm nang” có gì? 

– Cẩm nang đề xuất những hỗ trợ thực hành giúp những 

người có trách nhiệm chuẩn bị và tập họp dân Chúa để họ có thể 

chia sẻ kinh nghiệm nơi Giáo hội địa phương. Cơ hội lắng nghe 
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và đối thoại tại Giáo hội địa phương sẽ giúp mọi tín hữu khám 

phá lại bản chất hiệp hành của Giáo hội. Đây chỉ là những đề 

xuất, nói rõ hơn là những hướng dẫn cho Giáo hội địa phương, 

chứ không phải là những quy định phải theo. 

– Để hướng đến một Hội thánh hiệp hành, việc đầu tiên cần 

làm là mời gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới, bao gồm linh mục, 

tu sĩ nam nữ, giáo dân từ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu tham 

gia, cùng nhau làm việc, nhằm thúc đẩy sự hoán cải mục vụ và 

hiệp hành của mỗi Giáo Hội địa phương. 

-Trên thế giới, nhiều vùng miền đã thiết lập được các tiến 

trình hiệp hành nhưng đối với  một số vùng miền nào đó, điều 

này là mới mẻ, chưa biết đến. Vì vậy, trong quá trình học hỏi anh 

chị em sẽ được đề xuất những cách thực hành hữu ích và hiệu 

quả, có thể được thích ứng trong quá trình chúng ta “cùng nhau 

cất bước hành trình”. 

– Tiến trình hiệp hành: lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, cần 

được diễn ra trong khung cảnh linh thiêng: suy niệm Kinh thánh, 

cử hành phụng vụ và cầu nguyện. Cùng nhau làm việc trong tiến 

trình lắng nghe, như là một kinh nghiệm nhận biết tiếng nói của 

Chúa Thánh Thần 

– Mọi người đều được mời gọi tham gia vì Giáo Hội Hiệp 

Hành chính là Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba, như lòng Chúa 

mong ước. 

2. Bối cảnh THĐGM XVI 

Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI diễn ra trong bối cảnh: 

– Thế giới : đại dịch toàn cầu, xung đột địa phương và quốc 

tế, biến đổi khí hậu, di cư, các hình thức bất công, phân biệt 

chủng tộc, bạo lực, bách hại, và gia tăng bất bình đẳng trên toàn 

nhân loại. 



 

 

– Giáo hội: lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, và lạm 

dụng lương tâm do một số đáng kể các giáo sĩ và người thánh 

hiến gây ra. 

– Tuy bối cảnh thề giới và Giáo hội hiện nay có nhiều trở 

ngại cho việc triển khai Tiến trình hiệp hành, nhưng cũng là cơ 

hội thúc đẩy Hội thánh hồi sinh. Hơn nữa, giữa bối cảnh này, tính 

hiệp hành còn giúp Giáo hội có thể được đổi mới nhờ tác động 

của Chúa Thánh Thần; làm cho Giáo hội trở thành Dân Thiên 

Chúa hợp nhất với nhau cách sâu xa hơn để ra đi thực hiện sứ 

mạng Loan Báo Tin Mừng. 

3. Hiệp hành là gì? 

– Hiệp hành (synodality) nghĩa từ ngữ là: cùng nhau bước 

đi. Giải thích rộng hơn và sâu xa hơn thì Hiệp hành “diễn tả bản 

chất của Giáo hội là Dân Thiên Chúa đồng hành cùng nhau và 

tập họp trong cộng đoàn được Chúa Giêsu qui tụ bằng quyền 

năng của Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng” (Uỷ ban thần 

học quốc tế). Vì Hiệp hành là bản chất của Giáo hội, nên tính 

Hiệp hành phải được thể hiện trong cách sống và làm việc bình 

thường của Giáo hội. 

– Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đều được mời gọi tham gia 

tích cực vào đời sống Giáo hội. Mọi thành phần được mời gọi 

lắng nghe nhau để nhận ra sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. 

Ngài hướng dẫn những nỗ lực nhân loại của chúng ta. 

– Khi Giáo hội dấn bước trên con đường hiệp hành này, 

chúng ta phải cố gắng đi sâu vào kinh nghiệm thực sự lắng nghe 

và biện phân, để trở thành Giáo hội mà Thiên Chúa kêu gọi chúng 

ta trở thành. ◼ 

 



 

 



 

 

 

 

ể giúp chúng ta cùng nhau nên thánh, tôi đặt ra cho 

mình và anh chị em câu hỏi: Ta đã thử ADN chưa? 

Thử ngay đi nhé! Thử để biết mình có phải là con của 

Chúa hay không! 

1. ADN NGHĨA LÀ GÌ? ADN là từ viết tắt của thuật ngữ 

tiếng Anh: Acid Deoxyribo Nucleic. ADN là phân tử mang thông 

tin di truyền quy định mọi hoạt động sống (sinh trưởng, phát triển 

và sinh sản) của các sinh vật và nhiều loài virus. 

Các nhà khoa học pháp y thường sử dụng ADN trong máu, 

tinh dịch, da, nước bọt hay tóc tìm thấy tại hiện trường, để nhận 

ra ADN ấy giống với một cá nhân nào đó, như của thủ phạm 

chẳng hạn. Quá trình này được gọi là kỹ thuật nhận diện ADN 

(ADN profiling), hay còn gọi là kỹ thuật in dấu ADN (ADN 

fingerprinting). Tuy nhiên, việc nhận dạng này có thể trở nên 

phức tạp, nếu như tại hiện trường gây án có nhiều ADN của nhiều 

người. 

Kỹ thuật nhận diện ADN được phát triển vào năm 1984, bởi 

nhà di truyền học người Anh, là Sir Alec Jeffreys. Lần đầu tiên 

kỹ thuật nhân diện này đã được sử dụng trong ngành pháp y, để 

cáo buộc Colin Pitchfork trong vụ án Enderby, năm 1988.  

Kỹ thuật nhận diện ADN cũng được sử dụng để xác thực 

mối liên hệ sinh học với cha mẹ, hoặc ông bà của một đứa trẻ, 

với xác suất chính xác lên tới 99,99%. Những phương pháp kiểm 

trình tự ADN bình thường được thực hiện sau sinh, nhưng những 
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phương pháp mới có thể kiểm tra quan hệ huyết thống ngay cả 

khi người mẹ đang mang thai (x. ADN trong Wikipedia). 

2. ADN CỦA THIÊN CHÚA LÀ GÌ? Khi nói về Thiên 

Chúa, thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” 

(1Ga 4,8). Đó là một mầu nhiệm, mầu nhiệm Tình Yêu Thiên 

Chúa. Tình yêu ấy đã được tỏ lộ ra cho con người, qua việc Thiên 

Chúa trao ban Con Một Chí Ái của Người cho thế gian: “Tình 

yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: 

Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian…” (1Ga 4,9). 

Tình yêu chính là sức sống, là sức năng động, nên tình yêu 

không chấp nhận “ngồi yên một chỗ” mà luôn tuôn trào ra khỏi 

chính mình. Chính sự tuôn trào tình yêu từ trong viên mãn, mà 

Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con, và trao ban trọn vẹn chính mình 

cho Chúa Con. 

Chính tình yêu làm cho Thiên Chúa, tuy là Ba Ngôi vị: Cha 

– Con – Thánh Thần, nhưng lại là một Thiên Chúa duy nhất. Mẫu 

số chung của Ba Ngôi là ADN TÌNH YÊU. “Sự duy nhất nơi 

Thiên Chúa được hiểu như là sự duy nhất trong tình yêu, tự trao 

hiến cách tự do” (Franz Courth). Nơi Thiên Chúa, tình yêu chính 

là sự sống, là hạnh phúc của cả Ba Ngôi và của từng Ngôi vị. 

Thông điệp Sacramentum Caritatis của Đức Bênêdictô XIV 

cũng khẳng định rằng: “Thiên Chúa là sự hiệp thông tình yêu trọn 

hảo giữa Cha, Con và Thánh Thần” (số 8). Đó chính là động lực 

nguyên uỷ, là nền tảng của tất cả mọi công trình Thiên Chúa thực 

hiện trong thời gian. Có thể nói tóm gọn: ADN của Thiên Chúa 

là Tình Yêu Hiệp Thông. 

3. ADN CỦA KITÔ HỮU LÀ GÌ? ADN của người Kitô 

hữu chính là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Tình Yêu, 

như lời Chúa Giêsu nói: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 

Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ 

đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Điều này cho phép chúng 



 

 

ta không sợ hãi bất cứ một sự khác biệt nào, dù là về ơn gọi, chức 

vụ hay địa vị. Đồng thời còn giúp ta gắn bó chặt chẽ mỗi ngày 

một hơn với Thiên Chúa, như người con gắn bó chặt chẽ với cha 

mẹ mình trong cùng một nguyên mẫu ADN. 

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung dành cho hàng 

chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, vào sáng thứ tư 

12/6/2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc rằng: Sứ vụ của 

Hội Thánh bắt nguồn từ biến cố Chúa phục sinh. Vì thế, ngay từ 

ban đầu, Hội Thánh đã là sự hiệp thông, là một cộng đoàn, là Dân 

Thiên Chúa. Dấu chỉ hiệp thông hữu hình của các Tông Đồ chính 

là chứng tá đầu tiên của họ về Chúa Phục sinh, về tình yêu cứu 

độ của Thiên Chúa. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng mời gọi các tín hữu 

cũng hãy làm chứng cho sức mạnh hòa giải của tình yêu Thiên 

Chúa, bằng sự hiệp thông. Cụ thể là hãy chiến thắng sự kiêu ngạo 

và chia rẽ, để làm nên một Hội Thánh hiệp thông trong đa dạng 

(x. www.vaticannews.va › pope › news › dtc-phanxico). 

a. ADN của các Tông Đồ. Sách Tông Đồ Công Vụ kể: Biến 

cố Chúa Phục Sinh đã đánh động tâm hồn và lối sống của các 

Tông Đồ, khiến các ông đổi mới hoàn toàn. Đó là nguồn sự sống 

mới, mà các ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Tình Yêu. Các Tông 

đồ cảm nhận rất rõ điều ấy. Nên các ngài đã vâng lời Chúa truyền, 

sống hiệp thông với nhau, đồng tâm kiên trì trong cầu nguyện. 

Họ quy tụ chung quanh Mẹ Maria, và chuẩn bị lãnh nhận quyền 

năng ADN của Thiên Chúa Tình Yêu. Không phải cách thụ động, 

nhưng là để củng cố sự hiệp thông giữa họ và với Thiên Chúa. 

b. ADN của Giuda: Ban đầu, Giuđa có ADN của Chúa, vì 

chính Chúa đã chọn Giuđa làm Tông đồ (Lc 6,12-16). Nhưng 

không biết từ lúc nào, Giuda đã đánh mất ADN ấy. Từ đó, ông 

sống thiếu hiệp thông với Chúa và anh em. Virus kiêu ngạo dần 

dần ăn mòn tâm trí ông. Khiến ông tách mình ra khỏi Tông đồ 

đoàn. Ông hành động một mình. Ông cô lập chính mình. Ông gắn 
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bó chặt chẽ với tiền bạc hơn, đến mức ông lợi dụng cả người 

nghèo (x. Ga 12,6), rồi đánh mất luôn định hướng ơn gọi, đến độ 

ông để cho virus kiêu ngạo xâm nhập vào trái tim ông, biến ông 

từ “bạn hữu” của Chúa (Mt 26,50) trở thành kẻ phản bội “dẫn 

đường cho quân dữ bắt Chúa Giêsu” (Cv 1,17). 

c. ADN của ta là gì? Xin ta đừng quá cậy dựa vào các thứ 

Giấy chứng nhận Bí Tích, mà nói rằng ta là con của Chúa, là 

người thuộc về Chúa. Chưa chắc đâu! Vì đến ngày phán xét, 

Chúa chỉ xét xem ta có ADN Hiệp Thông với Chúa hay không 

mà thôi (x. Mt 7,21-23). Hay nói cách khác, ta sẽ bị xét xử về 

tình yêu, vì ADN của Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8). Căn cứ vào 

mẫu ADN tình yêu đó, Chúa mới nhận ta là con yêu dấu của 

Chúa, và ban cho ta được hưởng hạnh phúc đời đời trong Nhà 

Cha (x. Mt 25,31-40). Bằng không, thì ta tự hiểu (x Mt 25, 41-

46). 

Vậy ta phải sống thế nào, để có ADN của Chúa? Thánh 

Augustinô nói: “Nếu bạn thấy sự hiệp thông, thì bạn sẽ thấy Chúa 

Ba Ngôi”. Vậy ta có thấy sự hiệp thông không? Và thấy như thế 

nào? Thưa, sự hiệp thông được nhìn thấy rất rõ, qua những hành 

vi yêu thương (x. Mt 25,31-46). Cụ thể là hai điểm này: 

Ta có ADN của Chúa, khi ta luôn sống hiệp thông chia 

sẻ. Đó là biết cho đi điều quý báu nhất của mình cho người mình 

yêu, như trường hợp của Chúa Cha, mà Chúa Giêsu đã nói trong 

Tin mừng Gioan: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi 

đã ban Con Một mình cho thế gian” (Ga 3, 16). Hay chính trường 

hợp của Chúa Giêsu: “Không có tình thương nào lớn hơn tình 

thương của người dám thí mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15, 13). 

Yêu thương là cho đi chính mình, là tự hiến. Cha mẹ và con cái 

sống hiệp thông yêu thương nhau, thì có thể hy sinh mạng sống 

cho nhau. 



 

 

Ta có ADN của Chúa, khi ta luôn sống gắn bó mật thiết 

với Chúa và với nhau: Hiệp thông nhiều, thì người ta sẽ gắn bó 

với nhau nhiều. Hiệp thông hết mức, thì người ta sẽ gắn bó với 

nhau tất cả, từ vật chất đến tinh thần. Thiên Chúa là như thế. Ba 

Ngôi Thiên Chúa hiệp thông với nhau trong cùng một sự sống 

thần linh. Và chính sự hiệp thông thần linh duy nhất ấy đã làm 

cho Ba Ngôi gắn bó thành Một. Chúa Cha đã sai Chúa Con mang 

sự sống hiệp thông ấy xuống trần gian, để chia sẻ cho nhân loại. 

Sự sống hiệp thông ấy chính là Bánh Bởi Trời, mà ta vẫn nhận 

lãnh trong Bí tích Thánh Thể. 

Thay lời kết: ADN tự nhiên của con người là vĩnh viễn, 

không hề đổi thay. Nhưng ADN siêu nhiên của con người thì có 

thể thay đổi bất cứ lúc nào, như trường hợp của Giuđa. Chẳng 

hạn: Lúc này ta là thánh. Nhưng biết đâu chỉ một vài tíc tắc nữa 

thôi, ta đã không còn là thánh. Có thể hôm qua ta là tội nhân, 

nhưng hôm nay ta vẫn có khả năng là thánh nhân. Vì thế, Chúa 

mời gọi ta luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng (x. Mt 24,42-44), luôn 

luôn sống trong tâm thế mang ADN của Chúa, là “ADN tình yêu 

hiệp thông”. Vì chính ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Ước gì ta luôn 

luôn tập cho mình tinh thần tự vấn: Hiện giờ ta đang mang ADN 

nào? Hôm nay, Chúa cho ta sống thêm một ngày mới. Hãy cảm 

ơn Chúa. Rồi tự hỏi ngay: Mình đã thử ADN chưa? ◼ 
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iệp thông, một trong ba điều cần thực hiện để hưởng 

ứng cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới 

lần XVI sắp được diễn ra với chủ đề “Hiệp Hành”. Đối 

với giáo phận Long Xuyên của chúng ta, sống hiệp thông đã được 

các Đức Giám Mục đưa vào áp dụng từ nhiều năm trước. “Không 

ai là một hòn đảo”, và cũng không ai có thể phát triển một mình 

khi không có sự tiếp xúc với bất kỳ ai. Hiệp thông mang lại rất 

nhiều lợi ích, nhưng đó cũng là nhiệm vụ của mỗi Ki-tô hữu theo 

gương Chúa Ba Ngôi. 

1. Ích lợi của sự hiệp thông 

Không phải mỗi người chúng ta có thể tự tay mình làm được 

tất cả mọi việc cho dù người đó có ba đầu sáu tay hay tài giỏi đến 

mấy đi nữa. Chỉ cần nhìn một khía cạnh như vậy thôi cũng đủ để 

chúng ta thấy được sự hiệp thông mang lại ích lợi gì và nó cần 

thiết như thế nào. Chúng ta không cần phải tự mình làm hết tất 

cả, nhưng mỗi người góp một phần sức lực để hoàn thành một 

công việc nào đó. Khi đạt kết quả thì mọi người đều được hưởng 

chung với nhau. Không những hưởng thành quả từ sự cộng tác 

với nhau, hiệp thông còn là chiếc cầu nối con người lại với nhau. 

Từ những người xa lạ nên gần gũi đến thân quen. Từ sự ngại 

ngùng, e dè đến mạnh dạn và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Từ những 

mục tiêu bé nhỏ tiến đến hoàn thành một mục đích vĩ đại, mang 

lại ích lợi cả về vật chất và tâm linh cho nhiều người. Do vậy, 

hiệp thông không chỉ mang lại lợi ích mà mỗi người phải xem đó 



 

 

là trách nhiệm của mình để cùng cộng tác với nhau xây dựng lợi 

ích chung. 

2. Trách nhiệm hiệp thông 

Thiên Chúa đến cứu độ con người nhưng không phải là chỉ 

một cá nhân nào đó. Ngài muốn cho tất cả mọi người đều được 

hưởng Nước Trời. Vì thế, nếu chúng ta có ý tưởng là chỉ một 

mình tôi lên thiên đàng thôi thì đó là một sai lầm. Trách nhiệm 

xây dựng Hội Thánh và xã hội là của mỗi Ki-tô hữu. Theo gương 

của Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta phải sống hiệp thông với 

Chúa và với nhau. Không ai có thể được cứu độ nếu không phải 

là sẵn sàng hy sinh, chết cho anh chị em của mình. Đối với chúng 

ta, những Ki-tô hữu, sống hiệp thông chính là con đường để 

chúng ta cùng nhau bước về nhà Cha trên trời.  

3. Sống sự hiệp thông 

Hưởng ứng lời mời gọi sống theo định hướng của Thượng 

Hội Đồng Giám Mục Thế giới lần XVI với chủ đề Hiệp Hành 

của Đức Giám Mục giáo phận chính là cơ hội để mỗi Ki-tô hữu, 

cách riêng tại giáo phận Long Xuyên sống sự hiệp thông. Hiệp 

thông với Giáo hội toàn cầu, với giáo phận và với gia đình giáo 

xứ. Hiệp thông trong đời sống tâm linh với việc tham dự Thánh 

lễ, các giờ kinh nguyện và các bí tích. Hiệp thông trong các công 

việc xây dựng giáo phận, giáo xứ, sẵn sàng chia sẻ công việc và 

cộng tác với nhau. Hiệp thông trong gia đình để cùng nhau góp 

phần làm cho xã hội thêm tốt đẹp, thấm nhuần tinh thần bác ái 

Chúa Ki-tô. Khi tham gia bất kỳ một hoạt động nào chúng ta cũng 

đều hướng về với những vị cha chung là Đức Giáo Hoàng, các 

Đức Giám Mục, các Linh mục để cùng dâng lên Chúa những 

công việc, những cố gắng của chúng ta nhằm cầu nguyện cho tất 

cả Hội Thánh.  

Hiệp thông với nhau luôn mang lại những lợi ích thiết thực 

nhất cho mọi người, vừa thăng tiến về tâm linh và cả về mặt xã 
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hội. Hiệp thông sẽ tạo ra một sức mạnh vô song có khả năng 

thắng vượt mọi trở ngại. Hiệp thông vừa mang lại lợi ích nhưng 

cũng là bổn phận của mỗi Ki-tô hữu. Là một công dân nước Trời, 

chúng ta hãy hòa mình vào việc xây dựng và phát triển nước Trời 

ngay tại trần thế này, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, 

qua lời kêu gọi của vị cha chung trong Hội Thánh. Cầu chúc mọi 

Ki-tô hữu sống tinh thần hiệp thông cách tích cực để góp phần 

phát triển con người và xã hội. Đó là chúng ta đang góp phần mở 

rộng nước Chúa và đem Tin Mừng khắp nơi. ◼ 

 

 

hởi đầu năm mới dương lịch, Tập Tĩnh tâm Giáo 

phận Long Xuyên mời gọi bạn đọc sống tâm tình 

hiệp thông. Đây là một chủ đề khá quen thuộc với 

người tín hữu. Bởi lẽ, nền tảng của sự hiệp thông là kết hiệp 

nội tâm với Chúa. Nhờ mối liên kết này, người tín hữu xây 

dựng tình hiệp thông với tha nhân. Nếu như mỗi người tín 

hữu tự thánh hóa bản thân để nên thánh thì sống tình hiệp 

thông lại là động lực giúp chúng ta thánh hóa bản thân. 

Trong tiếng Việt, từ “hiệp thông” có nghĩa là tham dự, 

chia sẻ, là trao ban và lãnh nhận, và nó đã trở nên thông dụng 

với tất cả mọi người. Tuy nhiên để hiểu hết ý nghĩa của “hiệp 

thông” lại là một điều không dễ dàng. Ở bài viết này, người 

viết không phân tích ý nghĩa của “hiệp thông” theo chiều dài 

lịch sử hay trên phương diện Thần học. Nhưng ở đây, bài 

viết muốn trình bày về sống tình hiệp thông giữa người tín 



 

 

hữu với tha nhân để thấy rằng dẫu có nhiều sự khác biệt 

nhưng lòng yêu mến vẫn là một. 

Hiệp thông với Thiên Chúa là chìa khóa cho việc thiết 

lập mối tương quan tốt lành với tha nhân. Mỗi người tín hữu 

được học về hiệp thông trước hết là sự chiêm ngắm tình yêu 

thương về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi trong lòng chúng 

ta. Bên cạnh đó, còn là sự phản chiếu tình yêu thương của 

Thiên Chúa Ba Ngôi trên khuôn mặt của anh chị em xung 

quanh chúng ta. Điều này cho chúng ta khả năng chia sẻ 

những niềm vui và những đau khổ của tha nhân, cảm giác 

những ước muốn của họ và chăm chú đến những nhu cầu 

của họ, trao cho họ một tình bạn sâu sắc và chân chính, vượt 

lên trên mọi vùng miền, ngôn ngữ, sắc tộc, màu da,... Không 

dừng ở đó, hiệp thông cũng còn cho chúng ta khả năng thấy 

những điều tích cực nơi người anh chị em, để đón nhận điều 

đó như là một tình yêu dẫu có những sự khác biệt, đồng thời 

khen ngợi điều đó như là một hồng ân Thiên Chúa ban không 

chỉ trực tiếp cho người anh chị em mà còn là một “hồng ân 

đặc biệt dành cho tôi”. Sau cùng, hiệp thông có nghĩa là biết 

cách “nhường chỗ” cho các anh chị em chúng ta, bằng cách 

“mang gánh nặng cho nhau” (Gl 6, 2) và chống chọi những 

cám dỗ ích kỷ thường hay bao vây chúng ta và khơi dậy sự 

ganh đua, sự ham danh vọng, sự ngờ vực và ghen tương. 

Hiệp thông không phải là một khái niệm chung chung 

mơ hồ và trừu tượng nhưng nó được diễn đạt ngang qua 

những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày như: lời 

ăn tiếng nói, việc làm, các mối tương quan với nhau,…Vì 

thế, mỗi người tín hữu cần phải là một gương sáng trong 

cuộc sống thường ngày và xây dựng những mối tương quan 

tốt đẹp với tha nhân, nhất là những người chưa biết đến Chúa 
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để ngang qua những việc làm tốt đẹp ấy, người ta có thể nhìn 

thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa đầy yêu thương và giàu 

lòng xót thương. 

Giáo Hội là mẹ yêu thương. Dù là vẫn còn những sự 

khác biệt, thậm chí có khi là đối lập, nhưng tất cả mọi quan 

điểm đều có một mẫu số chung là lòng yêu mến Giáo Hội. 

Suy nghĩ và cách biểu hiện khác nhau nhưng suy cho cùng 

thì lòng yêu mến vẫn là một. Trong bối cảnh hiện nay, xung 

đột, chiến tranh, những bất đồng về tiếng nói,… chúng ta 

hãy xem đây là một cơ hội sống tình yêu hiệp thông cách 

đặc biệt hơn: là người tín hữu hãy can đảm khi đối diện với 

những dị biệt, tranh chấp, bất đồng để thấy rằng tình hiệp 

nhất vẫn luôn tồn tại và suy cho cùng nó vẫn vượt trên tất cả 

những điều đó. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải mổ xẻ 

chuyện Giáo Hội cách rốt ráo hơn, công khai hơn, nhưng 

đồng thời trải nghiệm được cái giá phải trả để bảo vệ tình 

huynh đệ trong đại gia đình Giáo Hội. ◼ 

 

 

iệp thông theo cách hiểu thông thường ta có thể hiểu 

là sự liên đới giữa những người cùng chia sẻ một trách 

vụ hay bổn phận. Như vậy, theo tự nguyên, hiệp thông 

diễn tả việc cùng tham dự vào một công việc, một sứ mạng. Từ 

ý nghĩa căn bản này, phát sinh một ý nghĩa phụ diễn tả những gì 

người ta có chung với nhau, của chung mọi người.  



 

 

Thời Giáo Hội sơ khai, sách Tông đồ công vụ viết: “Họ( 

các tín hữu) chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn 

hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu 

nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Tác giả sách Tông đồ công vụ 

muốn nói đến tình hiệp thông giữa những người tin vào Đức 

Giêsu Kitô trong đức tín, trong nghi lễ bẻ bánh- tức cử hành 

Thánh thể, trong lắng nghe Lời Chúa và hiệp thông trong đời 

sống chung trong cộng đoàn tín hữu. Ngày nay, hiệp thông theo 

cách hiểu của các Giáo hội Kitô giáo không giống nhau. Riêng 

Giáo hội Công giáo, khái niệm hiệp thông được Công Đồng 

Vaticano 2 diễn giải có 4 chiều kích: 

1/ Trước tiên, hiệp thông là sự kết hợp nội tâm, vô hình, bí 

tích và siêu nhiên liên kết tất cả các Kitô hữu với Thiên Chúa. 

Nói chính xác hơn, nhân loại được mời gọi hiệp thông với Thiên 

Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Bí tích Thánh Thể đưa chúng 

ta đến hiệp thông với Đức Giêsu Kitô và với nhau. Đây là sự hiệp 

thông giữa những kẻ có đức tin, trong cộng đoàn huynh đệ, mà 

nguồn mạch và trung tâm là Đức Kitô. Được thiết lập như là sự 

hiệp thông của sức sống, tình yêu và chân lý, cộng đoàn này có 

Chúa Thánh Thần làm nguyên ủy hợp nhất. Sự hiệp thông nội 

tại, siêu nhiên được biểu lộ ra bên ngoài, do đó trở thành cộng 

đoàn đức tin, hy vọng và yêu mến. Hiến chế Lumen 

Gentium khẳng định rằng trong Giáo hội có một sự hiệp thông 

sâu xa giữa tất cả mọi người đã được rửa tội: tất cả đều có chung 

một Thiên Chúa và một Thánh Thần, hợp thành một thân thể duy 

nhất; tất cả chia sẻ cùng một đức tin và cùng một phép rửa, cùng 

một ân huệ và ơn gọi, và cùng trách nhiệm và công tác. Sự hiệp 

thông này không chỉ giới hạn vào những người trên trần thế mà 

còn mở rộng đến những người đã đi vào vinh quang Thiên quốc. 

Vì thế Hiệp thông có một biên độ rất rộng, mở rộng đến biên 

cương trên trời dưới đất, thời gian và không gian vô tận của Giáo 

hội. 
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2/ Hiệp thông cũng được dùng để chỉ những mối tương 

quan giữa các thành phần trong Dân Thiên Chúa. Các tu sĩ được 

liên kết với nhau bằng sự hiệp thông huynh đệ. Có sự hiệp thông 

giữa các Giáo hội Công giáo Đông phương với nhau, và giữa họ 

với Đức Giáo hoàng. Công đồng dùng khái niệm thời các giáo 

phụ, dùng khái niệm hiệp thông cho mối tương quan giữa các 

Giáo hội địa phương với nhau cũng như với Giáo hội toàn cầu. 

3/ Công đồng còn sử dụng thuật ngữ hiệp thông để diễn tả 

cơ cấu của Dân Thiên Chúa. Giáo hội được tổ chức thành cơ cấu, 

phẩm trật. Sự hiệp thông phẩm trật được áp dụng cho mối dây 

liên kết giữa các giám mục với Đức Giáo Hoàng. Hiệp thông 

cũng được áp dụng cho mối tương quan giữa các linh mục với 

giám mục giáo phận.   

4/ Công đồng còn áp dụng từ hiệp thông trong lãnh vực đại 

kết để nói về những cấp độ liên kết khác biệt: “trọn vẹn hoặc 

chưa trọn vẹn”. Các Kitô hữu ngoài Công giáo được gọi là những 

“anh em chưa được hiệp thông trọn vẹn”. Thuật ngữ Hiệp thông 

chứa đựng một yếu tố tích cực: có một sự hiệp thông về cầu 

nguyện và ân huệ thiêng liêng, giữa các Giáo hội, và tất cả được 

Chúa Thánh Thần kết hợp với nhau cách nào đó. Tuy nhiên, 

Công đồng nhìn nhận rằng hiệp thông này còn bất toàn, và làm 

ngăn cản sự hiệp thông hoàn toàn, biểu hiện qua việc cùng chia 

sẻ việc cử hành Thánh thể. 

Thượng hội đồng giám mục khóa 1985 đã cô đọng bản chất 

Giáo hội vào ba khái niệm “mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ”. 

Riêng đối với khái niệm hiệp thông, văn kiện kết thúc khóa họp 

đã nhấn mạnh đến ba điểm: 

– Sự hiệp thông được dựa trên các bí tích và bản tính là 

thiêng liêng. Vì thế “Giáo hội học hiệp thông” không thể nào thu 

gọn vào những chuyện tổ chức hoặc thực thi quyền bính. 



 

 

– Giáo hội duy nhất và phổ quát hiện diện trong tất cả các 

Giáo hội địa phương. Cần phải nhìn nhận sự duy nhất và đa dạng 

trong Giáo hội. 

– Sự tham gia và đồng trách nhiệm cần được diễn ra ở mọi 

cấp độ và trong các mối tương quan hỗ tương giữa các giám mục, 

linh mục, tu sĩ, giáo dân. Sự hiệp thông là một sự cam kết của tất 

cả mọi tín hữu (chứ không phải chỉ một số người dấn thân, hoặc 

có ơn gọi) đối với Chúa Kitô. Điều này làm thay đổi bộ mặt của 

Giáo hội: Từ một xã hội được cấu trúc dựa trên quyền bính do 

chức thánh (hàng giám mục) sang một cộng đồng các tín hữu  

Tóm lại, Đối với người Kito hữu, hiệp thông là mối quan 

hệ giữa người Kitô hữu với Thiên Chúa và giữa những người 

trong Giáo Hội với nhau. Hiệp thông giữa Kitô hữu với Thiên 

Chúa, được thể hiện qua các hình thức thờ phượng như cử hành 

phụng vụ gồm dâng lễ và tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí 

tích, cầu nguyện, và thờ phượng qua các hình thức đạo đức bình 

dân. Hiệp thông là việc kết hợp với Đức Giêsu Kitô qua 

việc Rước Lễ, tức là tiếp nhận mình và máu Chúa Giêsu Kitô. 

Nhưng mối quan hệ này là ở bên trong tâm hồn của mỗi người 

với Thiên Chúa. Nếu ai phạm tội trọng mà không chịu ăn năn, 

xưng tội để được tha thứ mà vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi thì 

mối hiệp thông của người đó với Thiên Chúa bị cắt đứt. 

Hiệp thông là mối quan hệ giữa các Kitô hữu với nhau được 

thể hiện qua tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc, cầu nguyện 

và chia sẻ lời Chúa và cơm bánh với nhau như điều mà Chúa 

Giêsu dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 

thương anh em” (Ga 15,12). Sự hiệp thông này không chỉ bao 

gồm những Kito hữu còn sống trên trần gian mà còn hiệp thông 

với các vị đã đi vào vinh quang Thiên quốc và những người đã 

từ trần còn đang bị thanh luyện nơi luyện ngục, ta thường gọi là 

màu nhiệm các thánh cùng thông công.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_h%E1%BB%AFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%E1%BB%85_l%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_h%E1%BB%AFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%AA-su
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%AA-su
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Đối với Giáo hội Công giáo, hiệp thông còn là mối quan hệ 

về tổ chức trong Giáo hội. Một người bị mất đi sự hiệp thông khi 

bị một án phạt vạ tuyệt thông. Khi ấy, người này bị khai trừ khỏi 

Giáo hội và không được thông công bất kỳ ơn ích nào từ kho tàng 

ân sủng của Giáo hội. 

Trong lúc chủ nghĩa cá nhân đang thống trị thế giới ; Mà 

con người dẫu tốt đẹp đến mấy, cũng chỉ tồn tại đến bên bờ cõi 

chết. Chỉ khi con người sống hiệp thông với Thiên Chúa trong 

đức tin, trong phép Rửa, chỉ khi con người sống hiệp thông với 

Giáo Hội và với cộng đoàn, con người mới có thể thỏa mãn nỗi 

khao khát hiệp thông với Vô Biên, vượt qua biên giới sự chết, về 

một cuộc sống hạnh phúc trường tồn và một tình yêu không gì 

làm tan vỡ được. ◼ 

 

 

au khi thực tập và nghỉ hè, vì tình hình dịch bệnh 

Covid diễn biến phức tạp, Đức Cha và quý cha trong 

ban đào tạo quyết định quy tụ chúng tôi về 5 điểm để 

được đào tạo và tự đào tạo theo chương trình Chủng viện. Gồm 

các điểm như Long xuyên, An Sơn, Thạnh An, Tân Hiệp, Mông 

Thọ, là những nơi có cơ sở vật chất tốt và một cha tháp tùng đồng 

hành, thuận lợi cho việc đào tạo. Tôi may mắn được quy tụ về 

một trong năm điểm này. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1_tuy%E1%BB%87t_th%C3%B4ng


 

 

Thế là ngày quy tụ về các điểm đã tới, anh em trong hạt hẹn 

nhau chào cha quản hạt trước khi lên đường. Con đường từ nhà 

tới giáo xứ TT và từ giáo xứ TT tới điểm tập trung không xa lắm. 

Sau khi chào cha quản hạt, chúng tôi cùng nhau di chuyển tới 

giáo xứ ĐĐMTH, trung tâm hành hương của giáo phận. Khuôn 

viên, cảnh vật nơi đây đối với tôi đã quá quen thuộc, bởi mỗi khi 

có dịp tôi vẫn thường hay ghé. Được quy tụ về đây học quả lả 

một hồng ân, vì bên ngoài tình hình dịch bệnh rất phức tạp, việc 

tập trung về các điểm để học đối diện với rất nhiều khó khăn, 

nhưng việc của Chúa nên Chúa có cách quan phòng riêng. Qua 

việc tập trung này, tôi cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương 

và kỳ vọng từ Đức Cha, quý Cha, cũng như các ân nhân, thân 

nhân là những người đã và đang giúp đỡ chúng tôi trên chặng 

đường ơn gọi. Qua đó tôi cảm thấy đời tu của mình hạnh phúc, 

giá trị khi được nhiều người yêu mến như thế. 

Về điểm tập trung, ai nấy đều háo hức cho năm học mới. 

Điều đặc biệt nơi điểm tập trung của chúng tôi là có đông anh 

em, với một anh em học ở học viện DonBosco, 3 anh em học ở 

Đại chủng viện Xuân Lộc và nhiều anh em học ở Đại chủng viện 

Thánh Quý. Trước khi chúng tôi quy tụ về đây, cha quản hạt, cha 

quản lý, cha tháp tùng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Từ nơi ăn 

chốn ở, phòng ốc, bàn ghế, giường chiếu… mọi thứ đều tươm 

tất, trong điều kiện tốt nhất để chúng tôi an tâm tu học. Chúng tôi 

là những người đầu tiên may mắn được về lưu xá Thánh 

Emmanuel Lê Văn Phụng để ở, đưa lưu xá chính thức vào hoạt 

động. Đáng lẽ đây là lưu xá dành cho học sinh Dự Tụ cấp III của 

hai hạt TH và TT, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên chưa thể quy 

tụ về đây. Chúng tôi may mắn trở thành những người được khai 

trương lưu xá đầu tiên.  

Các sinh hoạt hằng ngày ở đây giống như chủng viện, khởi 

đầu là thánh lễ, có giờ sinh hoạt, học tập, lao động và thể thao 

chung với nhau. Anh em sống chung chia sẻ trách nhiệm với 
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nhau, giúp nhau trong công việc. Ai cũng ý thức mình đang được 

đào tạo và tự đào tạo nên trưởng thành hơn rất nhiều. Điểm thuận 

lợi là nơi chúng tôi tập trung là một khu biệt lập, tách biệt với 

sinh hoạt của giáo xứ nên việc tu học không bị ảnh hưởng, hơn 

nữa khuôn viên rộng, không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho việc 

đào tạo. 

Tối thứ sáu hàng tuần, Đức cha giáo phận chia sẻ về lịch sử 

hình thành và phát triển của giáo phận Long Xuyên. Người mà 

chúng tôi gọi với cái tên gần gũi “Bố”, Ngài rất quan tâm đến 

chủng sinh, nhớ tên từng người, dù bận bịu với rất nhiều công 

việc nhưng Ngài luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho chúng tôi. Qua 

những bài chia sẻ của “Bố”, chúng tôi hiểu và yêu mến giáo phận 

hơn. Đồng thờ, nó giúp chúng tôi hiểu được rằng, việc đào tạo 

cần nguồn lực từ Chúa, trợ lực từ anh em và nội lực nơi chính 

bản thân mình. Với tình yêu và nỗ lực từ bản thân, mọi sự đều có 

thể là cơ hội để thăng tiến. Riêng giáo phận chú trọng về 5 mặt 

đào tạo, nhân bản: biết tổ chức đời sống; tu đức: có tinh thần cầu 

nguyện; tri thức: óc cầu tiến; mục vụ: đức bác ái mục tử; đời sống 

cộng đoàn: sống như gia đình. Nếu như nhân bản là nền, tri thức 

là phương tiện, đời sống đạo đức là linh hồn của việc đào tạo, 

mục vụ là cách thức, thì đời sống cộng đoàn chính là mối dây 

hiệp thông giúp sống và thực hiện việc mục vụ của mình. Và giáo 

phận chú trọng rất nhiều về mặt đời sống cộng đoàn này. 

Tối thứ bảy, anh em chúng tôi thường ngồi lại với nhau chia 

sẻ những suy nghĩ và cảm nhận với chủ đề được cha đồng hành 

gợi ý. Có hôm thì được nghe cảm nhận của những anh em học ở 

Chủng viện Xuân Lộc và học viện DonBosco nói về những ưu 

tư, cùng với những thuận lợi và khó khăn khi phải tu học ở những 

nơi xa. Có hôm thì được nghe anh em chia sẻ về những kỷ niệm 

vui-buồn trong chủng viện, cảm xúc khó tả khi lần đầu tiên được 

khoá c trên mình chiếc áo dòng. Hôm nữa thì chia sẻ những kinh 

nghiệm trong năm đi giúp và cách tổ chức đời sống để việc tu 



 

 

học trong chủng viện đạt kết quả tốt nhất… Đó là những kinh 

nghiệm quý giá giúp nhau sống tốt, nó còn là những bài học giúp 

chúng tôi hạn chế những sai lầm, để đời tu của mình mỗi ngày 

trở nên tốt hơn. Anh em ai nấy đều cảm thấy ý nghĩa khi nghe 

những chia sẻ này. 

Xin tạ ơn Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha đã tạo mọi điều 

kiện tốt nhất để chúng tôi có môi trường thuận lợi cho việc tu 

học. Riêng tôi cảm thấy rằng, việc quy tụ về các điểm để tu học 

trong hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh là một đường hướng tốt, 

đem lại nhiều kết quả. Sống với cộng đoàn, được cộng đoàn nâng 

đỡ trong đời sống thiêng liêng, cũng như học tập, giúp tôi rèn 

luyện ý thức tự giác, ý thức mình có trách nhiệm với cộng đoàn. 

Tôi cần phải mở lòng ra sống hiệp thông với mọi người, biết hợp 

tác với nhau khi làm việc, điều đó giúp tôi trưởng thành hơn rất 

nhiều. ◼ 
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ới nghe nói Giáo Hội đang diễn ra sự kiện lớn nào 

đó, bảo là Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới, bàn 

về “Hiệp Hành” gì đó, Hai Nắm tui chợt nhớ ra câu 

chuyện này cũng tếu tếu. Xin được kể mọi người nghe chơi. 

Nôm na như vầy: 

Có một Nhà Thương nọ dành riêng để thương mấy anh 

chị “lúc khờ lúc khôn”. Một ngày đẹp trời nọ có hai anh 

“thường trú” trong đó trộm lấy một chiếc xe đạp để trốn ra 

ngoài chơi. Hai anh phân công hẳn hòi: anh to con ngồi sau 

đạp, anh gầy hơn ngồi trước lái. Mỗi anh một việc thiệt công 

bằng. Hai anh dặn nhau nếu bác sĩ đuổi theo thì anh nào cũng 

phải lấy hết sức bình sinh chạy xe cho lẹ. 

Khởi đầu thiệt tốt đẹp: xe chạy bon bon khỏi cổng Nhà 

Thương. Nhưng được mấy phút thì người ta phát hiện và đuổi 

theo. Như đã dặn trước, chẳng ai bảo ai, hai anh trợn mắt phùng 

má gắng hết sức bình sinh. Mà ngộ ghê, như có ma lực nào đó, 

chiếc xe tiến lên ì ạch bất chấp mọi cố gắng của anh to xác 

ngồi sau. Nghĩ anh kia chẳng chịu làm gì, anh này quát lớn: 

- Ê thằng kia ! Sao tao đạp mà mày ngồi chơi không 

vậy !? 



 

 

- Ai bảo tao không làm gì ! Mày không thấy tao đổ mồ 

hôi bóp phanh tiếp mày nãy giờ à ! (ST) 

Hai Nắm tui không có ý cười cái vụ hợp tác của hai anh 

này để xỉa xói “Hiệp Hành” đâu nha! Ngược lại, tui cực lực 

ủng hộ hai tay hai chân là khác. Tui cười là cười chuyện đời! 

Nhiều người “tỉnh” mà cũng làm như hai anh “mê” kia vậy: họ 

hay cản chân nhau. Mấy người “xấu bụng” phá đám việc chung 

không nguy hiểm lắm! Bởi họ không đông, mà cũng có cách 

đối phó rồi. Thiệt sự, Hai Nắm tui nghĩ: nguy hiểm hơn là 

những người “tốt bụng” phá đám kia: họ thiệt đông, và chẳng 

có cách gì đối phó cả! 

Hai Nắm tui đã thấm thía “chiêu thức” của họ rồi: họ cản 

chân bằng thần chú “ma-ke-no”. Việc Nhà Thờ, việc làng, việc 

khu xóm, họ chả thèm quan tâm! “Mặc kệ nó! Ai muốn làm gì 

thì làm. Tui lo phận tui được rồi!” Chẳng ai làm gì được họ. 

Rõ ràng họ đâu có làm gì đâu mà sai với đúng. Tui nghĩ chắc 

họ chưa biết “sức tàn phá” của câu thần chú kia. Dầu sao, họ 

cũng tự thấy mình không hẳn là người xấu! Nhưng họ nào hay: 

Người Việt ta sống tình cảm xưa nay. (Tui rất khoái dụ này ở 

người Việt: tình cảm là trên hết.) Bởi thế, tui thấy người Việt 

mình rất ngại mình ên làm gì, rất sợ cảm giác cô đơn của cái 

ngược dòng đời. Dụ này ai bị “ra rìa’ như tui một thời sẽ thấm 

thía.  

Thế mà tui thấy có nhiều người bỏ công bỏ sức vì ích 

chung của làng, của khu, của Nhà Thờ, mà ít ai có được một 

câu động viên khích lệ, ít ai thông cảm cầu nguyện cho họ. Họ 

vừa phải đương đầu với khó khăn của việc chung, vừa phải 

chịu cảnh chín người mười ý, lại phải chịu sức ép của cái cô 

đơn lủi thủi một mình ít người khích lệ, của thái độ “bất hợp 
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tác” từ nhiều người khi được mời cộng tác việc chung. Nói 

thiệt, tui thấy họ tội nghiệp biết chừng nào. Có ông câu nọ nói 

tui nghe: “Tui không ngại việc, mà ngại cái lủi thủi đáng sợ 

ấy! Thiệt nhọc lòng biết chừng nào. ” 

Mà tui thấy cộng tác cũng dễ đâu khó gì! Như ông Ba 

Láng cạnh nhà tui nè: hổng có tiền, ổng góp sức; bận việc, ổng 

giúp tìm trai tráng tiếp sức; tính trầm ấm ít nói, nhưng chuyện 

làng xã ổng biết hết; nghe xích mích ở đâu, ổng chẳng ngại 

tiếp giảng hòa. Tui phục Ba Láng này sát đất. Có ổng, thôn 

xóm thuận hòa, việc nặng việc nhẹ nhoáng chút là tươm tất. 

Nhiều người góp sức mà lị! Ổng nói nhỏ tôi nghe: “Nhiều lúc 

tui chẳng làm được gì giúp, lại bị bà nhà tui rày lo việc bao 

đồng, rầu quá sức! Tui chỉ có thể cầu nguyện nhờ Chúa giúp 

mọi người. Ấy thế mà mọi việc cũng xong. Mà bà Ba cũng 

chẳng rày tui nữa”. Trong mắt ông Ba, tui thấy lửa ấm của sự 

nhiệt huyết, quan tâm, đủ để ấm lòng người khác, dù mình 

chẳng giúp được gì; đừng nhìn lạnh lẽo kiểu mấy người “ma-

ke-no”. Nó làm nhụt chí những người đang góp sức chung. 

Hai Nắm tui thấy Giáo Hội có lý khi bàn về “Hiệp Hành”: 

cùng nhau cộng tác hành động, vậy mới vui! Tui mơ một Họ 

Đạo có nhiều người như ông Ba. Hẳn Họ Đạo ấy sẽ vui lắm, 

vì nhiều người cùng chung tay góp sức: chẳng ai lủi thủi với 

việc chung, lúc nào cũng vui vẻ, rộn ràng tiếng cười, việc khó 

thành nhẹ tênh! ◼ 

 

 



 

 

 

 

ó những điều mà trong cuộc sống bạn không thể lấy 

lại được khi không còn nữa. Và khi mất đi bạn mới 

thấy điều đó thật quí giá. Đó là những điều bình dị 

trong cuộc sống. Một việc nhỏ thôi nhưng gói ghém bao nhiêu 

tình cảm thì cũng sẽ làm cho cuộc sống này có ý nghĩaGiờ đây, 

khi muốn viết về một câu chuyện có thật, tôi nhớ đến Mẹ với 

chiếc bánh ú nhỏ nhắn trong tay. Chiếc bánh ấy mẹ cầm đưa cho 

tôi mỗi độ tết đến. Chiếc bánh ấy đã đi vào cuộc đời và đã làm 

nên hương vị của mỗi cái tết quê nhà, làm nên cái hương vị 

không nhạt phai trong đời tôi. Không chỉ thế chiếc bánh ấy còn 

là tình làng nghĩa xóm, làm nên mối hiệp thông của gia đình tôi 

với xóm Đạo này nữa. 

Bạn có biết bánh Ú chăng? Mẹ tôi thay vì làm bánh Chưng 

ngày Tết như phong tục Việt Nam theo truyền thuyết Lang Liêu 

thì mẹ lại làm bánh Ú. Vì trong xóm tôi chỉ có gia đình tôi là 

người miền Tây nên bánh ú là mẹ tôi độc quyền. Bánh ú có hình 

tam giác, còn nguyên liệu thì hoàn toàn giống như bánh chưng, 

cũng nào là nếp, đậu xanh, thịt. Ngoài ra, mẹ tôi còn có những 

nguyên liệu đặc trưng làm cho cái bánh ú của mẹ tôi có một 

không hai. Vào dịp Tết thì dù hàng xóm đã có bánh chưng họ vẫn 

thích bánh ú của mẹ, có khi họ đem bánh chưng qua đổi nữa, hay 

nhà ai có nếp ngon họ cũng mang sang cho mẹ tôi để rồi khi xong 

bánh họ sẽ nhận được những chiếc bánh thật đặc biệt của mẹ. 
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Tôi sẽ bật mí cho bạn nếu bạn muốn làm một cái bánh ngon 

cho người mà bạn yêu quí nhất. Một cái bánh để đời. Tôi biết 

được bí quyết, mà thực ra chỉ là biết các công đoạn, cách làm chứ 

bí quyết vẫn là bí mật. Chắc là mẹ có bỏ một chút nguyên liệu bí 

mật vào đó. Nếu bạn muốn bánh ngon, muốn chinh phục được vị 

giác của người khác bạn phải tự mình khám phá ra nguyên liệu 

bí mật đó. Người ăn sẽ cảm nghiệm tấm lòng của bạn khi những 

miếng bánh dẻo nhẹo, thơm ngon đang đảo lộn trong miệng. Có 

lẽ bạn sẽ khám phá ra nguyên liệu ấy khi bạn chú ý theo dõi cách 

làm của Mẹ. 

Đầu tiên, là công việc chuẩn bị. Mẹ chọn mua loại nếp bắc, 

nếu tôi không nhầm đó là nếp ngỗng. Mẹ nói nếp có ngon thì 

bánh mới ngon được. Rồi sau khi đãi nếp, mẹ xào nếp trên bếp 

nhỏ lửa với lá dứa và dừa xay, Mẹ phải đứng đảo lâu lắm, và đảo 

từng ít nếp vừa đủ thôi. Mẹ thật kiên nhẫn với từng chảo nếp. 

Một điểm đặc biệt không ai có, đó là trong nếp mẹ bỏ thêm một 

ít đậu đen. Và khi ăn, lúc bạn cắn phải một hột đậu đen thì cái vị 

bùi bùi chạy đều trong miệng bạn. Bây giờ là đến phần chuẩn bị 

nhân: đậu xanh, thịt ba rọi, hành lá. Mẹ chọn thịt thật kỹ, không 

mỡ quá cũng không nạc nhiều, mẹ không quên bỏ một ít muối 

vào cho đậm đà nhân bánh. Mẹ nấu đậu xanh, khi đậu đang còn 

nóng hổi cho hành lá xắt nhỏ vào, mùi hành bốc lên thơm phưng 

phức. Còn lá chuối phơi lá cho héo vừa phải, đem vào đúng lúc. 

Sau đó là xé lá chuối ra từng cặp: to ngoài, nhỏ trong và đúng 

mặt trái mặt phải của nó. Đừng quên dây cột, không dài quá 

không ngắn quá. Bây giờ bắt đầu gói bánh nhé, xếp lá thành hình 

một cái quặng rồi bỏ nếp, nhân, nếp. Theo đúng tỉ lệ nếp, nhân 

nhé bạn: một muỗng nếp, một viên nhân, hai muỗng nếp, không 

ít quá cũng không nhiều quá, gói cho chặt tay, nếu không chặt thì 

bánh sẽ bị nước vào. Khi nấu, xếp bành vào nồi luộc bánh khoảng 

sáu tiếng là bánh chín và phải thật đều lửa. 



 

 

 Bây giờ mời bạn thưởng thức. Mở cọng dây mẹ cột thật 

điệu nghệ vừa chắc lại vừa dễ mở, bóc từng lớp lá chuối ra nóng 

hổi, thơm phức, những hạt nếp đượm màu xanh tươi của lá chuối. 

Đưa lên miệng cắn một miếng ngay góc nhọn của cái bánh thật 

vừa vặn với miệng, bạn sẽ thấy được độ dẻo nhẹo của nếp, béo 

béo của dừa, thơm thơm của lá dứa; cắn miếng thứ hai, bạn đã 

đụng tới phần nhân đậu xanh thật bùi, có mùi thơm của hành, beo 

béo của thịt mỡ, mềm ngọt của thịt nạc. Cái thích thú nhất và 

cũng là nét đặc trưng của bánh ú mẹ làm là phần nhân có vị hơi 

mặn làm cho người ăn không ngán vì ngọt nhưng cảm thấy thích 

thú với một vị đậm đà khó phai. 

Mỗi lần gói bánh xong, Mẹ sai tôi đem bánh cho cả xóm, 

có những lần tôi ngại không đem đi: 

-  Mẹ à! bánh ú mà mẹ, rẻ, ai mà chẳng mua được, mẹ cho 

người ta làm chi? 

-  Xoa đầu đứa con gái ở cái tuổi ương bướng hay thắc mắc 

của tôi, mẹ nói: đúng rồi bánh ú rẻ tiền lắm, nhưng mỗi cái bánh 

là một chút tình làng nghĩa xóm mẹ gửi vào đó cho mọi người, 

con thay mẹ đem đi chia sẻ cho mọi người nhé.  

Mà đúng thật như vậy! Ai nhận được bánh của Mẹ, họ đều 

rất vui. Cả bà Năm khó tính hay la bọn con nít chúng tôi khi nhận 

bánh ú của mẹ, bà khen nức nở bánh ngon lắm, năm nào cũng 

đợi bánh ú của Miền tây nè. Lần đầu tiên tôi thấy bà cười thật 

phúc hậu. Cả ông Bảy không theo đạo trong xóm này, Mẹ cũng 

gửi bánh biếu ông, mặc dù biếu bánh cho mọi người nhưng điều 

tôi nhận lại thật lớn lao hơn nhiều so với sự cho đi. Đó là dù mọi 

người trong xóm tôi mỗi người một tính, người hiền lành có 

người khó tính cũng có, người có Đạo hay không có Đạo đều có 

chung một niềm vui với chiếc bánh ú nhỏ bé của Mẹ, làm tôi trân 

quý mọi người và thấy họ thật dễ mến, và tôi cũng hiểu tại sao 
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Mẹ lại sai tôi đem biếu bánh cho mọi người để dạy tôi bài học 

của sự cho đi và tử tế với mọi người. Điều tôi học được từ cái 

bánh ú nhỏ của Mẹ đó là tình làng nghĩa xóm, sự hiệp thông với 

nhau từ những điều nhỏ bé làm nên tình người ấm áp cho thế giới 

nay. Và rồi Chiếc bánh ấy giờ đây chắc chẳng bao giờ tôi được 

ăn nữa. 

 Mẹ mất khi tôi đang học đại học năm thứ hai. Giờ đây, mỗi 

độ Tết về, một nỗi buồn man mác trong lòng tôi khi nhìn thấy 

những cái bánh ú của ai đó làm. Có lần tôi cũng cố gắng lấp đầy 

khoảng trống đó bằng cách ra tay tự làm bánh ú cho cả nhà, và 

đem biếu mọi người, mặc dù mọi người đều khen tay nghề của tôi 

không thua kém của Mẹ nhưng chính tôi lại phải ngậm ngùi vì 

thấy nó không ngon như bánh mẹ làm. Những chiếc bánh ú tôi làm 

ấy thiếu một thứ gia vị nào đó mà tôi phải tiếp tục khám phá bằng 

cả cuộc đời để đem gói vào chiếc bánh ấy như Mẹ.  

Cầm nén hương trầm trước di ảnh Mẹ cho hương khói quyện 

vào lời nguyện cầu cho Mẹ sớm hưởng hạnh phúc bên Thiên 

Chúa, và thì thầm với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, con tuy lớn nhưng với mẹ 

con mãi là đứa bé còn thèm mãi vị tết có Mẹ”. Có một bài hát đã 

nói rằng: “ Nếu có ước muốn trên cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn 

cho thời gian trở lại...”. Thì giờ đây, tôi xin được quay ngược thời 

gian trở về thời quá khứ trong vòng năm phút, vào đúng lúc mẹ 

nấu bánh vừa xong, để được ăn cái bánh ú mới ra lò đầu tiên để 

ôm lấy Mẹ. ◼ 

 

 



 

 

- Chúa nhật nào cũng đi mà hỏng  biết chán vậy cà. Bên nhà 
thờ ông cha có cho gạo cho thóc gì đâu mà cứ đi riết. Thiệt là 
hỏng hiểu nỗi...  

Đi khuất bụi tre dưới bến,  tôi vẫn còn nghe giọng nội với 
theo. Chẳng có gì to tát nhưng cứ như điệp khúc, mỗi lần thấy 
mấy má con bơi xuồng qua sông đi lễ là nội cứ hay nói bóng gió. 
Có lẽ đến bây giờ, nội tôi vẫn chưa chấp nhận với chuyện có một 
đứa con dâu đạo Chúa. 

Má kể hồi  đám cưới ba má là một sự kiện kinh thiên động 
địa  ở miền quê này. Vì nội là người đầu tiên trong xóm cưới dâu 
Sài Gòn cho con, vì ba tôi cũng là người đầu tiên theo đạo vợ và 
nhất là má tôi là người đạo Chúa đầu tiên về đây sinh sống. Lúc 
đó họ rêu rao ba tôi là đồ bất hiếu, theo đạo vợ không còn thờ 
cúng ông bà . Lúc rước dâu về, chiếc ghe bầu chưa kịp tấp vô bờ 
người ta đã bu đen, bu đỏ trên mặt lộ vì tò mò muốn tận mắt coi 
mấy người đạo Chúa ra sao. 

Qua bận đó, khi mọi lời xì xào đầu trên xóm dưới chưa lắng 
xuống, má đã đơn độc trên hành trình gầy dựng đức tin cho chị 
em tôi. Là tân tòng nên ba cũng không mấy mặn mà với chuyện 
nhà thờ, lễ lạt. Nơi đọc kinh của gia đình  là cái bệ gỗ nhỏ xíu 
khuất sau cây cột tròn sát chỗ ngủ. Tượng ảnh chỉ có bức tượng 
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Đức Mẹ ban ơn cỡ ngón tay cái với cây thánh giá nhỏ. Chị Hai 
cứ thắc mắc sao mình không làm bàn thờ bự hơn, mua tượng 
Chúa thiệt đẹp như bên nhà thờ. Má im lặng hồi lâu  rồi mới giải 
thích: Mình ở chung với nội, làm như vậy coi không được. Có 
nơi đọc kinh như vậy là được rồi, mình phải biết thích nghi với 
hoàn cảnh. Làm bàn thờ thật to, đọc kinh thiệt lớn chỉ hả dạ  mình 
trong lúc người khác không vui thì cũng không nên. Chúa thấu 
hiểu hết  tấm lòng của mình con à. 

 Đến tuổi hai chị em đi học Giáo lý cũng là lúc nhiều người 
trong nhà cấm cản . Người này thì nói để lớn hãy học, còn nhỏ 
biết gì. Người khác lo lắng chuyện xuồng ghe, sông nước nguy 
hiểm. Rồi ai mà ở không để chèo qua, bơi lại mà đưa đón tụi nhỏ. 
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép nhưng đầy cương quyết má thưa 
với nội: 

- Thưa má, đúng là có những điều  đến lúc lớn lựa chọn vẫn 
chưa muộn như nghề nghiệp hay bạn đời. Nhưng cũng có những 
điều tụi nhỏ cần được dạy bảo từ nhỏ vì đợi tới lớn thì trễ rồi như 
chuyện học hành, đạo đức, nhân nghĩa… Học Giáo lý là học điều 
tốt, điều hay Chúa dạy để tụi nhỏ biết sống tốt, làm điều thiện 
giúp đỡ người khác. Nhằm lúc ba tụi nhỏ bận rộn chuyện mùa 
màng thì con sẽ tranh thủ đưa đón hai đứa luôn”. 

Nội đã bực bội ra mặt: 

- Khỏi cần dạy khôn tui, mấy người muốn làm gì thì làm. 

Vậy là với những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng thuyết phục, mềm 
mỏng nhưng sâu sắc má đã thuyết phục được cả nhà. Muốn tới 
nhà thờ phải bơi xuồng ra đầu ngọn băng qua con sông cái rộng 
mênh mông hơn cả cây số. Không ít lần ra giữa sông thì trời nổi 
cơn giông gió, chiếc xuồng như chiếc lá khô dập dền giữa bốn bề 
sông nước, vào nhà thờ cả nhà ướt đẫm từ đầu đến chân.  

Có lần chị em tôi làm biếng nên đổ thừa qua sông sợ chìm 
xuồng, nên trốn ở nhà không đi lễ. Má bắt hai đứa nằm sấp trên 
cái chỏng tre trước hiên cùng cây roi mây trên mông đợi đi lễ về 



 

 

mới xử. Chưa nằm được bao lâu hai đứa đã ngủ ngon  lành đến 
nỗi ba má về hồi nào cũng chẳng hay biết. Má không đánh mà 
giải thích cặn kẽ: 

Chúa đã nói rồi, dù có lo lắng thì cũng không ai có thể kéo 
dài đời mình thêm vài gang tấc được đâu. Mình phải tin tưởng 
vào sự quan phòng của Thiên Chúa nghe con, mỗi người chúng 
ta đều có một Thiên thần hộ thủ được Chúa cử đến để che chở 
bảo vệ trong lúc nguy khó. 

Đầu năm lớp 6, tôi trở  nên nổi tiếng nhất trường cấp 2 nhờ 
thành tích… đánh bạn gãy răng. Chuyện là lần đó thằng Vinh, 
bạn học chung lớp mà cũng ở gần nhà, nói là mấy người đạo 
Chúa tới Noel phải ăn thịt chó mới hết tội. Vì không thể nhịn 
được tôi đã nhào vô thoi vô mặt nó. Trường mời ba má vô làm 
việc, cam kết dạy bảo không để tôi tái phạm. Sau vụ đó, dù ba 
không nói gì nhưng má thì nhẹ nhàng khuyên bảo:   

- Ai cũng biết là thằng Vinh nó nói bậy, nhưng con đánh nó 
là sai. 

Tôi tức mình cãi lại : 

- Mình có ăn thịt chó hồi nào đâu, nó còn nói bên nhà thờ 
vớt chó chết dưới sông lên ăn thì làm sao con nhịn nó được ? 

- Má hiểu, nhưng con đánh nó tức là lấy oán báo oán chớ 
ích lợi gì và mình đâu thể làm chứng cho Chúa giữa người lương 
? Nó nói bậy, thì mình nói với chú thím Sáu (ba má của thằng 
Vinh) rầy la nó. Chứ đánh đấm không giải quyết được gì mà mích 
lòng chòm xóm . Hồi mới về đây, mỗi lần má đi chợ là người ta 
xì xào đủ điều. Họ nói đạo Chúa là bất hiếu với tổ tiên ông bà, là 
lai căng mất gốc, đạo gì mà ăn chay lại đi ăn tôm cá... Những ai 
muốn tìm hiểu thật lòng thì mình giải thích, còn những người 
hóng hớt, ngồi lê đôi mách thì mình cũng đừng quá nặng lòng 
hay buồn phiền họ làm chi. Mình cứ sống tốt, sống đúng những 
gì Chúa dạy thì với thời gian, họ sẽ hiểu được mình. Nhờ đó biết 
đâu danh Chúa cũng sẽ tỏa rạng trên mảnh đất này. Hơn thua làm 
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chi từng lời ăn tiếng nói. Có lẽ dịp Giáng sinh này má sẽ bàn với 
ba để mình làm hang đá trước sân nhà cho bà con họ hiểu đạo 
mình hơn. 

Giáng Sinh năm đó, hang đá trước nhà tôi trở thành nơi 
tham quan miễn phí cho cả cái xóm Cồn này. Hôm bữa bắt đầu 
chặt tre làm hang đá tụi nhỏ đã kéo đến đầy sân. Người lớn cũng 
trầm trồ thán phục : 

- Toàn là tre với bao ximăng vậy mà vợ chồng chú Tư làm 
y như mấy cục đá, thiệt là khéo tay hết biết ! 

Hang đá làm xong, trước sân nhà tôi lúc nào cũng có người 
ghé coi  ngày cũng như đêm. Con mực với con nâu lúc đầu thấy 
người lạ tới cứ sủa inh ỏi, người càng đông, sủa miết chắc cũng 
mệt và chán nên mấy ngày sau ...nín luôn, ai tới cũng ngoắc đuôi 
lia lịa. Có người coi xong nhờ giải thích từng nhân vật có mặt 
trong hang đá là ai? Vậy là gia đình tôi có dịp giới thiệu cho bà 
con chòm xóm nghe về Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse, ba 
vua, thiên thần, mục đồng, ngôi sao Bê lem... 

Có người sao khi nghe chuyện kể câu chuyện Chúa Giáng 
Sinh đã đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi thốt lên : con của Trời mà 
xuống thế gian chuộc tội cho con người. Thiệt là hay! 

Những việc làm của má, tuy âm thầm nhưng lại khiến 
không ít mến phục để rồi không ngờ người đầu tiên ở xóm Cồn 
xin trở lại đạo chính là …nội tôi. Những ngày cuối đời, trên 
giường bệnh, nội nói với mà là muốn được rửa tội để theo Chúa. 
Và người đỡ đầu cho nội cũng chính là má tôi. Ngày an táng của 
nội, ai cũng thu xếp công chuyện để đưa nội về nơi an nghỉ cuối 
cùng.   

Lần đầu tiên ở xóm Cồn diễn ra đám tang của một người 
đạo Chúa cùng sự có mặt của ông cha nhà thờ. ◼ 

  

 



 

 

ừ xa xưa đến nay, tình yêu thương trong gia đình luôn 
được nuôi dưỡng bằng hình ảnh bữa cơm hạnh phúc 
mà chính bàn tay của những người phụ nữ vĩ đại trong 
gia đình hằng ngày phải ngồi bên gian bếp, tay trái quạt 

khói nghi ngút, tay kia phải luôn tất bật để chuẩn bị một nồi canh 
rau nóng cho cả nhà. Những hình ảnh ấy làm sao có thể quên 
được trong ký ức mỗi thành viên gia đình. Mỗi món ăn là cả vùng 
trời yêu thương mà những người phụ nữ mà chúng ta kính trọng 
mang đến, chứa đựng tấm lòng cao cả của người nấu. 

Cơm là thành phần chính trong mỗi bữa ăn của người Việt 
nên thay vì gọi là bữa ăn thì người dân Việt Nam lại quen miệng 
với cái tên thân thuộc là “bữa cơm” nghe ấm ấp làm sao. Bên 
cạnh những bát cơm trắng là những dĩa rau luộc hay xào dân dã 
thôi cùng với nồi thịt kho quẹt nóng vừa tắt bếp đã làm mê say 
hàng triệu cơm tim dân tộc. Dân Việt Nam vẫn có đức tính tiết 
kiệm nên trong bữa cơm thường có ít thịt, nhưng khi đến những 
dịp Tết cổ truyền hay giỗ ông bà thì lại bày thật nhiều món thịnh 
soạn để có thể dâng kính ông bà, cha mẹ những người đã sinh 
thành và nuôi dạy. 
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“Mâm cơm” của người Việt Nam tại sao lại hình tròn? 

Nhiều người giải thích mâm cơm là biểu tượng của Mặt 
trời, Mặt trăng mà trong truyện cổ tích hay nhắc đến. Điều đó 
cũng không sai nhưng ý nghĩa sâu sắc của mâm cơm tròn là sự 
gắn kết của tất cả những người tham gia bữa cơm cùng ngồi 
quanh mâm, các thành viên thấy được ánh mắt của nhau, có thể 
dễ dàng chia sẽ những miếng rau xào hay miếng thịt heo luộc 
chấm nước mắm mà mẹ đã dành cả sự yêu thương để thực hiện. 

Đôi đũa có vai trò dặc biệt quan trọng trong bữa ăn của 
người Việt, ngay từ lúc nhỏ cha mẹ đã dạy ta cách cầm đũa cho 
khéo tránh tình trạng rơi thức ăn. Những lần cầm đôi đũa đầu 
tiên, sự tò mò về công cụ nhọn dài này, sự ngưỡng mộ khi ông 
bà, cha mẹ, anh chị đều cầm sử dụng rất điêu luyện, mỗi sự ngây 
ngô của tuổi thơ về đôi đũa cũng làm ta mỉm cười mỗi khi nhớ 
lại. 

Gia đình truyền thống của người Việt Nam luôn tập trung 
nhiều thế hệ cùng sống chung trong mái nhà, trung bình thế hệ 
gia đình thường tồn tại hai đến ba thế hệ nhưng hiện tai cũng có 
rất nhiều gia đình lên đến bốn thế hệ, điều đó làm cho biết bao 
nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn khi tất cả những thành viên 
cùng nhau chung sống, cùng sinh hoạt chung và hằng ngày có thể 
nhìn thấy nhau trưởng thành. 

Cái vị ngon của từng bữa cơm được thể hiện ở sự quây quần 
của các thành viên chớ không thể hiện số lượng món ăn trong 
mâm cơm hay chất lượng của bữa cơm hôm đó thể nào. 

Vị trí ngồi của từng thành viên trong gia đình cũng là một 
truyền thống của bữa ăn Việt. “Có trên có dưới” là văn hóa. 
Những người lớn tuổi, trụ cột gia đình luôn được ngồi ở vị trí đầu 
măm măm cơm, trung tâm để có thể theo dõi các thành viên khác. 
Ông bà ta có câu “ăn trông nồi, ngồi trong hướng”, khi ăn uống 
cũng cần phải giữ ý tứ. Các món ăn được bày trí phải thuận tay 
với tất cả những thành viên có trong bữa cơm nhất thì mới gọi là 



 

 

hoàn hảo. Các thành viên trong gia đình là thế, khách đến thăm 
nhà lại được tiếp đón nồng nhiệt hơn, luôn được chủ nhà chu đáo 
cháo đón mà người những vị trí ưu tiên thể hiện tinh thần hiếu 
khách của dân tộc Việt Nam. 

“Mời cơm” là câu nói cửa miệng của các thành viên khi 
ngồi quanh mâm cơm trước khi cầm đũa. Trước khi bưng bát, 
xơi cơm thì việc mời các bậc sinh thành hai tiếng “mời cơm” thể 
hiện biết bao nhiêu là sự kính trọng dành cho nhau. Tuỳ theo tuổi 
tác của người ngồi cùng mâm mà thứ tự mời trước sau, lần lượt 
từ người nhỏ nhất phải mời ông bà, cha mẹ, chú bác… ăn cơm. 
Khi người lớn tuổi nhất cầm chén đũa xơi cơm thì các thành viên 
khác trong gia đình mới cầm bát thưởng thức bữa ăn. 

Văn hóa “mâm cơm” dù xa xưa thế nào nhưng sự tinh tế, 
tính nhân văn mà nó mang lại vẫn nguyên vẹn ở con tim của các 
thành viên trong gia đình. 

Bữa cơm gia đình Việt ngày nay? 

Hiện đại, là hai từ được chuyển hóa thay cho từ cổ truyền 
của ngày xưa. Những gia đình một thế hệ, hai thế hệ đang dần 
xuất hiện là lấn chiếm thay cho những gia đình nhiều thế hệ ngày 
xưa. Từ những sự thay đổi đó mà bữa cơm thường ngày đã tẻ 
nhạt hơn rất nhiều, thiếu đi bầu không khí vui tươi, sự quan tâm 
chăm sóc đã bị mất đi rất nhiều 

Cuộc sống luôn bận rộn, mỗi ngày phải chạy đua với thời 
gian làm cho tinh thần, tâm trí của mỗi người ở bữa cơm không 
còn như ngày xưa nữa. Những bữa cơm công sở, những lần găp 
nhau chào hỏi qua loa. Những cuộc trò chuyện tâm sự của các 
thành viên cũng thưa dần. Tất cả đã phá vỡ đi nét đẹp trong mâm 
cơm mà ông bà ta đã truyền đạt. 

Không thể phủ nhận một điều là một số giới trẻ ngày nay 
“ghét bữa cơm gia đình”, vì họ cảm nhận nó là sự ép buộc, ăn 
cơm chung với cha mẹ không được cầm điện thoại mất đi một 
trấn game cùng đám bạn, ăn cơm chung với cha mẹ không được 
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ngồi chát chít với nhỏ bạn thân,… sự ích kỹ của công nghệ đã 
dần dần lấy đi tinh thần bữa cơm truyền thống. 

Hiện nay, vẫn còn nhiều gia đình duy trì được truyền thống 
“mâm cơm” đó điều đó là một tính hiệu vui của dân tộc. Bữa cơm 
sẽ trọn vẹn hơn nhất là khi chúng ta dành tình cảm cho nó, trân 
trọng, yêu thương các thành viên mỗi ngày thì thời gian 30 phút 
cũng ngồi bên mâm cơm là điều rất giản đơn. Luôn yêu quý 
những thành viên trong gia đình, đó là những người luôn sẵn sàng 
chờ đợi, yêu thương và không bao giờ phản bội bạn. ◼ 

 

Nguồn: https://vncooking.com/bai-viet/y-nghia-va-truyen-thong-bua-com-

gia-dinh-cua-nguoi-viet-nam-30 

 

 
 

òn nhớ lúc mới về đại chủng viện, trong lần gặp gỡ sau 

một học kỳ, một cha giáo đã hỏi nó:  

- Đã bao lâu rồi con chưa gọi điện về cho ba mẹ? 

Nó trả lời:  

- Dạ thưa cha, tầm một tháng rồi ạ! 

Ngài nhìn nó rồi nói thêm:  

-  Dù biết đi tu là chọn Chúa làm gia nghiệp, nhưng ta đừng 

quên đi sự hiệp thông với gia đình, cụ thể là sống tình liên đới 

với ba mẹ, bởi ba mẹ là điểm tựa nâng đỡ cho đời tu của ta trở 



 

 

nên vững vàng. Một số người tu đã vô tình quên đi hậu phương 

đó khi họ bước vào nhà dòng. Họ quên đi gia đình là nơi họ được 

dưỡng dục sinh thành, gia đình là nơi luôn đón nhận họ về mỗi 

lúc gặp khó khăn trở ngại, gia đình cũng là chốn họ tìm được 

nguồn an ủi và hy vọng để tiếp tục bước tiếp. Nếu ta chỉ dừng lại 

ở việc cầu nguyện cho các ngài thôi thì e rằng chưa đủ. Ân tình 

đòi hỏi hơn thế. Hãy sống tốt tình liên đới với ba mẹ trong hoàn 

cảnh của mình khi còn có thể. Biết đâu nhờ sự quan tâm ấy, các 

ngài lại được nâng đỡ rất nhiều. 

Lời dặn của cha đưa nó về miền suy nghĩ dành cho bổn phận 

của kẻ làm con; bởi đã từ lâu, nó cứ ngỡ ba mẹ còn khỏe mạnh 

cho đến khi một lần đó được về quê thăm nhà. Phải để ý lắm nó 

mới nhận ra nơi ba mẹ đã có sự khang khác.  

Ba, trong mắt nó, trước giờ luôn là người đàn ông sung sức 

khoẻ mạnh, giờ đây mái tóc đã bạc quá nửa rồi. Không ngờ sương 

nắng miền quê đã phủ đời ba một cách mau lẹ đến thế. Có lẽ do 

từng trải nhiều nên dù chỉ mới hơn năm mươi đôi chút nhưng 

nhìn ba cứ như lớp người đã ngoài sáu mươi. Dáng đứng của ba 

trông khòm hơn trước. Mỗi khi trời đổ về đêm, phòng ba lại vang 

lên những tiếng ho mỗi lúc một nhiều. Đến lúc này, nó mới chợt 

nhận ra sức khỏe của ba đã không còn khỏe như nó nghĩ. 

Ở gần bên mẹ, nó nhận được sự chăm sóc đặc biệt của một 

người mẹ muốn bù đắp tình cảm cho đứa con đi xa mới trở về. 

Nó mà về ngày hôm trước, là y như rằng ngày hôm sau được ăn 

món thịt kho hột vịt với nước dừa, là món nó thích. Mẹ hiểu nó 

lắm. Đối với nó, mẹ không chỉ là mẹ, mà còn như một người 

thầy, người bạn. Mỗi lần được về quê, mẹ và nó cứ nói hết chuyện 

này đến chuyện kia mà đôi khi…nói hoài không hết chuyện, và 

rồi lâu lâu có những tiếng cười giòn rụm của hai mẹ con vang lên 

cả một góc nhà sớm để lộ cho hàng xóm phát hiện là hình như… 

“ông thầy” đã về. Làm được mẹ cười khiến nó vui lắm. Thế 

nhưng càng nhìn nụ cười ấy, nó càng thấy rõ những nốt chân 
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chim in hằn trên mắt và nếp nhăn trên trán mẹ mỗi ngày một 

nhiều. Nó phải chấp nhận một sự thực là tuổi già của mẹ đang tới 

bởi mẹ đã bắt đầu sợ gió mỗi khi trái gió trở trời. 

Ba mẹ nó lạ lắm, mỗi lần có dịp gọi điện về hỏi thăm sức 

khỏe, chẳng khi nào ba mẹ nói mình bị ốm đau bao giờ. Có lần 

ba trấn an nó: “Ba mẹ sống ở miền quê tuy lam lũ vất vả nhưng 

nhờ lao động nhiều mà sức khỏe dẻo dai; không như tụi con bây 

giờ, được ăn học đàng hoàng, nhìn đứa nào đứa nấy thư sinh trắng 

trẻo… nhưng mà yếu xiều à”. Có lẽ vì để cho nó an tâm lo tu học 

nên ba đã trấn an nó bằng những lời lẽ như thế, mặc cho sự thực 

đã được giấu nhẹm là những khó khăn vất vả mà ba mẹ phải gồng 

gánh mấy ai thấu hiểu. Và dĩ nhiên, nó cũng quá yên tâm với 

những gì ba nói để rồi bản thân đôi khi sống hơi vô tâm với các 

ngài. 

Đã có lần, nó hơi bối rối trước câu hỏi chẳng bao giờ nghĩ 

tới của người bạn thân: “Ê! Ba mày mang dép số bao nhiêu?” hay 

“Mẹ mày thích tone vải màu gì?”. Nó không có câu trả lời cho 

bạn. Hay nói đúng hơn, câu trả lời của nó chính là sự lúng túng 

của một con người dửng dưng. Thì ra bấy lâu nay, nó chẳng mấy 

quan tâm ba mẹ; bằng chứng là nó chẳng để ý đến thói quen, sở 

thích hay cả ngày sinh nhật của những người nó yêu thương nhất. 

Giận bản thân sao quá hững hờ, nó dặn lòng mình phải thay 

đổi. Suy nghĩ ấy đưa nó trở về thực tại như là một quyết tâm phải 

bắt đầu…Đại dịch covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên 

đất Việt với những diễn biến khôn lường. Trong cơn dịch bệnh, 

người ta nhận ra không biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, có lẽ 

ba mẹ nó cũng nằm trong tình cảnh ấy. Cơn đại dịch đã làm cho 

nhân loại nhận ra giữa sống và chết sao quá mong manh. Con 

virus SARS Cov-2 quái ác đã tung ra nhiều biến thể tàn nhẫn 

cướp đi mạng sống của biết bao người. Họ đã từng là điểm tựa 

tinh thần của những người còn đang sống, số đông đã mất đó nào 



 

 

ai đếm xuể. Xin dâng một lời kinh nguyện cầu cho những người 

đã khuất. Xin cảm tạ Chúa đã thương cho nó vẫn còn cơ hội được 

sống với ba mẹ. Nó dần nhận thấy không gì tuyệt vời bằng yêu 

thương phải đi liền với hành động. Có lẽ lúc này vẫn chưa đến 

nỗi quá muộn màng, để nó biết quan tâm đến ba mẹ và yêu 

thương các ngài nhiều hơn. 

Mùa xuân mới đang về. Mùa xuân mang theo làn gió hy 

vọng với bao nguyện ước. Nếu có ai đó hỏi: “Tết này bạn sẽ đi 

đâu?”. Nó sẽ không ngần ngại trả lời mình sẽ đi về với gia đình. 

Về với gia đình để sống những ngày tết bình yên bên ba mẹ. Về 

với gia đình để được lấp đầy trọn vẹn những khoảnh khắc yêu 

thương. Về với gia đình để sống những khoảng thời gian tuyệt 

vời nhất mà chỉ có tình hiệp thông liên đới ruột thịt mới có thể 

mang lại. Và trên hết, về với gia đình để nhận ra mình cần phải 

nâng niu, trân quý và đáp lại tình thương của ba mẹ thế nào cho 

phải. 

“Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ, 

dạy lòng con đền đáp ân tình, 

luôn yêu gia đình và thương cha mẹ, 

vì đời này có bao ngày dần qua. 

Một ngày nào đó không còn mẹ cha, 

có nhớ tình sâu biết đền đáp đâu. 

Xin cho những ai còn cha mẹ, 

vẹn tròn nghĩa hiếu tình sâu”.◼ 

 

 



 

  

Quý Cộng tác viên Tập tĩnh tâm Giáo phận Long Xuyên 

thân mến! Cám ơn quý vị đã nhiệt tình cộng tác bài viết trong 

năm qua. Xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành cho quý vị và 

công việc.  

Hướng về Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, 

với chủ đề: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành, Ban biên tập 

kính gửi đến quý Cộng tác viên các chủ đề bài viết trong năm 

2022 như sau: 

1/ Tháng 1&2: Hiệp thông  

2/ Tháng 3: Tham gia 

3/ Tháng 4: Trách nhiệm 

4/ Tháng 5&6: Gặp gỡ 

5/ Tháng 7: Lắng nghe 

6/ Tháng 8: Đối thoại 

7/ Tháng 9: Xây dựng (tinh thần xây dựng) 

8/ Tháng 10&11: Hoán cải 

9/ Tháng 12: Đổi mới 

Mời quý Cộng tác viên viết bài theo chủ đề đã gợi ý. Viết 

đúng chủ đề là một trong những điều kiện bài viết được đăng 

trong Tập tĩnh tâm Giáo phận. 



 

 

Địa chỉ gửi bài viết: buanhmynh2018@gmail.com 

Kính chúc quý Cộng tác viên luôn được sức khoẻ, bình an, 

niềm vui và ơn thánh để phục vụ Chúa, Giáo hội và tha nhân qua 

trang viết của mình. Thân ái! 

Ban Biên Tập 
 

RAO BÁO PHONG CHỨC PHÓ TẾ 

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà 

anh chị em. Theo dự kiến, vào ngày 16 tháng 01 năm 2022, Đức Giám 

Mục Giáo Phận sẽ truyền chức Phó tế cho 11 chủng sinh và 2 tu sĩ 

dòng Thánh Gia có tên sau đây: 

STT 
TÊN THÁNH, HỌ & 

TÊN 

SINH 

NĂM 
GIÁO XỨ GIÁO HẠT 

1 Gs. Đỗ Trí An 1987 Gx. Tân Bùi Tân Thạnh 

2 Gs. Trần Quốc Dũng 1984 Gx. Tân Thành Tân Thạnh 

3 Gs. Nguyễn Minh Hải 1987 Gx. Trinh Vương  Vĩnh Thạnh 

4 Ga. Nguyễn Hiền 1988 Gx. Hợp Châu Tân Thạnh 

5 
Vs. Nguyễn Ngọc 

Khương 
1986 Gx. Tân Lập 

Hà Tiên 

6 Pl. Phạm Vũ Minh 1987 
Giáo Họ Thánh 

Tâm 

Tân Thạnh 

7 Vs. Nguyễn Kim Ngọc 1986 Gx. Trinh Vương  Vĩnh Thạnh 

8 
Aug. Phùng Mạnh 

Nhật 
1983 Gx. Gò Xoài 

Hòa Thanh 

(Gp. Xuân 

Lộc) 

9 Vs. Trịnh Đức Thắng 1988 Gx. Thanh Long Vĩnh Thạnh 

10 Vs. Phạm Văn Thể 1988 Gx. Ninh Cù Tân Hiệp 

11 Gs.Trần Văn Triết 1986 Gx. Núi Tượng Long Xuyên 

12 
Tôma Thiện Nguyễn 

Đức Chiến (CSF) 
1975 Gx. An Sơn 

Vĩnh An 

13 
Basil Nguyễn Đức 

Thành (CSF) 
1980 Gx. Kim Hòa 

Vĩnh An 

mailto:buanhmynh2018@gmail.com
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Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà 

anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho quý thầy, và nếu biết thầy 

nào có điều gì không xứng đáng, thì theo lương tâm, phải trình 

bày cho Đức Giám Mục Giáo Phận- Giuse Trần Văn Toản, hạn 

chót ngày 09/01/2022. 

Xin chân thành cảm ơn. 
  Long Xuyên, ngày 01 tháng 12 năm 2021 

 Lm. Micae Lê Xuân Tân 

 Đại Diện Giám Mục 
 

CÁO PHÓ: CHA PHÊRÔ NGUYỄN HỮU TUYẾN 

 

 
 

Cha sinh ngày 20 tháng 08 năm 1948, tại Tân Mỹ, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình. 

Vào Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng- Giáo phận Long Xuyên, 

năm 1961. 

Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, năm 1968 

Chịu chức linh mục ngày 15-6-1975, tại  ĐCV Thánh Giuse Sài 

Gòn. Do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình. 



 

 

Cha Cố Phêrô phục vụ tại Giáo phận Long Xuyên: 

- Giáo xứ Hải Hưng, C1: 1975-1977 

- Giáo họ Kitô Vua, C1: 1977-1993 

- Giáo xứ Martinô E1: 1993-2007 

- Giáo xứ Tân Hải, C2: 2007- 2021 

- Qua đời ngày: 28/11/2021, tại Biên Hòa, Đồng Nai 

- Lễ an táng ngày: 01/12/2021 

 

 
 

1. Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI là gì? 

Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI 

là Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ 

vụ. Vào tháng 4 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi 

xướng một cuộc hành trình hiệp hành của toàn thể Dân Chúa, sau 

đó được khởi sự vào tháng 10 năm 2021 tại mỗi Hội Thánh địa 

phương và cao điểm là tháng 10 năm 2023 trong Đại hội toàn thể 

của Thượng Hội Đồng Giám mục. 

2. Hiệp hành là gì? 

“Hiệp hành” là “cùng đi với nhau”. “Hội Thánh hiệp hành” 

là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh 

Thần và Lời Chúa, hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng 

của Hội Thánh. Con đường đồng hành này là cách hiệu quả nhất 
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để biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh với tư cách là 

Dân Chúa lữ hành và truyền giáo. 

3. Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI có điều gì khác với 

những lần trước? 

Từ trước đến nay Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục 

thường diễn ra như cuộc hội họp các Giám mục cùng với Đức 

Giáo hoàng và dưới quyền Đức Giáo hoàng, nhưng lần này đây 

không chỉ đơn thuần là một đại hội của các Giám mục mà còn là 

hành trình dành cho tất cả các tín hữu, trong đó mỗi Hội Thánh 

địa phương đảm trách phần vụ không thể thiếu của mình. 

Trong khi các Thượng Hội Đồng gần đây đã bàn đến các 

chủ đề như Tân phúc âm hóa, Gia đình, Giới trẻ, và Amazon, thì 

Thượng Hội Đồng hiện nay lại tập trung vào chủ đề đặc biệt 

là tính hiệp hành. Chủ đề này đặt ra cho chúng ta những câu hỏi 

cốt lõi: Tinh thần hiệp hành đang diễn ra như thế nào ở các cấp 

độ khác nhau (từ địa phương đến hoàn vũ) để Hội Thánh có thể 

loan báo Tin Mừng cách hiệu quả? Chúa Thánh Thần đang mời 

gọi chúng ta thực hiện những bước đi nào để Hội Thánh phát 

triển như một Hội Thánh hiệp hành? 

4. Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI diễn tiến thế nào? 

Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI được tiến hành 

qua ba giai đoạn. 

a) Giai đoạn cấp giáo phận (từ tháng 10/2021 – tháng 8/2022) 

Trong giai đoạn này, dân Chúa được khuyến khích quy tụ 

lại, cùng nhau trả lời cho những gợi ý từ các câu hỏi, lắng nghe 

nhau và đưa ra những phản hồi, ý kiến, phản ứng và đề nghị của 

cá nhân và tập thể. Tuy nhiên, nếu vì hoàn cảnh (chẳng hạn như 

những hạn chế do đại dịch) khiến việc tương tác trực tiếp trở nên 

khó khăn, thì có thể vận dụng những hình thức khác. 



 

 

Giai đoạn cấp giáo phận này là cơ hội để các giáo xứ và 

giáo phận gặp gỡ, cảm nghiệm và cùng nhau thực hiện những 

bước đường hiệp hành, nhờ thế khám phá hoặc phát triển các 

phương cách và con đường hiệp hành phù hợp nhất với bối cảnh 

địa phương, và cuối cùng điều này sẽ trở thành phong cách mới 

của các Hội Thánh địa phương trên con đường hiệp hành. Do đó, 

Thượng Hội đồng này không chỉ mong đợi những phản hồi góp 

phần hỗ trợ Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục được tổ chức 

tại Roma vào tháng 10 năm 2023, mà còn mong muốn thúc đẩy 

các Hội Thánh địa phương sống tinh thần hiệp hành và cảm 

nghiệm điều đó trong suốt tiến trình này và cả tương lai phía 

trước. 

Kết thúc giai đoạn này, các Giáo phận sẽ làm bản tổng kết 

và gửi về cho Hội Đồng Giám Mục. Các Hội đồng giám mục sẽ 

làm bản tổng kết chung và gửi về cho Văn phòng Tổng thư ký 

Thượng Hội Đồng Giám Mục. Sau đó, những tổng hợp này sẽ là 

cơ sở cho ấn bản đầu tiên của Tài liệu Làm việc do Văn phòng 

Tổng Thư ký của Thượng hội đồng Giám mục xuất bản. 

b) Giai đoạn tại Châu lục 

Tài liệu Làm Việc đầu tiên này sẽ là Tài liệu làm việc cho 

bảy cuộc họp lục địa: Châu Phi (SECAM); Châu Đại Dương 

(FCBCO); Châu Á (FABC); Trung Đông (CPCO); Châu Mỹ 

Latinh (CELAM); Châu Âu (CCEE) và Bắc Mỹ (USCCB và 

CCCB). Bảy cuộc họp quốc tế này sẽ lần lượt đưa ra bảy Văn 

kiện cuối cùng làm cơ sở cho ấn bản Tài liệu Làm việc thứ hai và 

ấn bản này sẽ được sử dụng tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám 

mục vào tháng 10 năm 2023. 

c) Đại hội Thượng hội đồng Giám mục (tháng 10/2023) 

Các giám mục và quan sát viên sẽ họp với Đức Thánh Cha 

Phanxicô trong Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục ở Rôma vào 

tháng 10 năm 2023 để phát biểu và lắng nghe nhau dựa trên Tiến 
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trình Thượng Hội Đồng cấp địa phương. Mục đích là để phân 

định ở mức độ hoàn vũ tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đã 

và đang nói trong toàn thể Hội Thánh. 

5. Cùng với từ “hiệp hành”, Thượng Hội Đồng Giám Mục nói tới 

Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ. Điều này có ý nghĩa gì? 

Chủ đề của Thượng hội đồng là “Hướng tới một Hội Thánh 

hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.” Đây là ba chiều kích 

của Hội Thánh, có mối quan hệ mật thiết với nhau, và là những 

trụ cột quan trọng của một Hội Thánh hiệp hành. Mỗi chiều kích 

làm phong phú và định hướng cho hai chiều kích kia. Giữa ba 

chiều kích này tồn tại một mối tương quan năng động, cần phải 

được hiểu rõ mối tương quan này cùng với cả ba chiều kích của 

nó. 

- Hiệp thông: Cội nguồn sâu xa nhất của sự hiệp thông mà 

chúng ta cùng chia sẻ phát xuất từ tình yêu và sự hiệp nhất của 

Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Kitô là Đấng hòa giải chúng 

ta với Chúa Cha và liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Thánh 

Thần. Tất cả chúng ta đều có vai trò của mình trong việc phân 

định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài. 

- Tham gia: Mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi 

lắng nghe nhau cách chân thành và tôn trọng. Việc lắng nghe này 

tạo ra không gian để chúng ta cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh 

Thần, và dẫn lối cho những khát vọng mà chúng ta có đối với 

Hội Thánh. Trong Hội Thánh hiệp hành, toàn thể cộng đồng được 

kêu gọi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, 

phân định và góp ý về việc đưa ra các quyết định mục vụ phù 

hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa. 

- Sứ mạng: Hội Thánh hiện hữu để thi hành sứ mạng truyền 
giáo. Chúng ta không bao giờ được tập trung vào chính mình. Sứ 
mạng của chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở giữa 
toàn thể gia đình nhân loại. Tiến trình Hiệp hành này mang chiều 



 

 

kích truyền giáo, giúp Hội Thánh làm chứng tốt hơn cho Tin 
Mừng, đặc biệt với những người sống ở vùng ngoại vi trong lãnh 
vực tâm linh, xã hội, kinh tế, chính trị, địa lý và hiện sinh của thế 
giới chúng ta. 

6. Đâu là những thái độ cần có khi tham gia tiến trình xây dựng 

Hội Thánh hiệp hành? 

Những thái độ cần có: 

- Lắng nghe: tinh thần hiệp hành đòi phải dành thời gian 
cho việc lắng nghe. 

- Chia sẻ: khiêm tốn lắng nghe phải đi đôi với việc can đảm 
chia sẻ với người khác. Đối thoại giúp chúng ta trở nên phong 
phú hơn. 

- Hoán cải và thay đổi: từ bỏ những thái độ tự mãn và an 
phận khiến chúng ta đưa ra những quyết định chỉ dựa vào những 
cách thức hoạt động xưa cũ. 

- Phân định: dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn 
đang hoạt động trong thế giới và chúng ta được kêu gọi để lắng 
nghe điều Thánh Thần khơi gợi nơi chúng ta. 

- Bỏ đi tính tự mãn: để có thể học hỏi lẫn nhau, đồng hành 
với nhau và phục vụ lẫn nhau, xây những nhịp cầu bắc qua những 
bức tường đôi khi đe dọa ngăn cách chúng ta, như tuổi tác, giới 
tính, giàu nghèo, năng lực, giáo dục, v.v… 

- Nâng cao niềm hy vọng: chúng ta được kêu gọi trở nên 
ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chứ không phải là người loan 
báo họa diệt vong. 

7. Đâu là những cám dỗ cần cảnh giác? 

Như trên mọi cuộc hành trình, chúng ta cần nhận ra những 
cạm bẫy có thể có, gây cản trở cho tiến trình của chúng ta trong 
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suốt thời gian hiệp hành này. Phải tránh những cạm bẫy sau đây 
để tiếp thêm sinh khí và tăng hiệu quả cho tiến trình hiệp hành. 

- Cám dỗ muốn tự mình dẫn dắt mình thay vì để Thiên Chúa 
dẫn dắt. Những nỗ lực khiêm tốn của chúng ta để tổ chức và phối 
hợp là để phụng sự Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn chúng ta trên 
đường. Chúng ta là đất sét trong bàn tay Thợ gốm là Thiên Chúa 
(x. Is 64,8). 

- Cám dỗ tập trung vào mình và những mối quan tâm tức 
thời của chúng ta. Tiến trình hiệp hành là cơ hội để mở ra, để 
thấy từ những góc độ khác, để đi đến những vùng ngoại biên. 
Việc này đòi chúng ta phải suy nghĩ cho những mục tiêu dài hạn: 
Kế hoạch của Thiên Chúa cho Hội Thánh ở đây và hiện nay là 
gì? Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện giấc mơ của Thiên 
Chúa cho Hội Thánh ở tầm mức địa phương? 

- Cám dỗ chỉ nhìn thấy những khó khăn, thử thách. Thay vì 
chỉ chú tâm vào những gì không hay, chúng ta hãy tập nhận ra 
đâu là nơi Chúa Thánh Thần đang tác sinh sự sống và cách thức 
chúng ta có thể để cho Thiên Chúa hoạt động nhiều hơn. 

- Cám dỗ chỉ chú trọng đến cấu trúc. Tiến trình hiệp hành 
có thể mời gọi phải đổi mới cấu trúc của Giáo hội ở mọi cấp độ, 
tuy nhiên việc đổi mới cấu trúc sẽ chỉ xảy ra thông qua quá trình 
hoán cải và đổi mới của mọi chi thể trong Thân thể Đức Kitô. 

- Cám dỗ không nhìn quá những ranh giới hữu hình của Hội 
Thánh. Khi sống theo Tin Mừng, các tín hữu hành động như men 
trong thế giới, vì thế phải nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn để 
hoàn thành sứ mạng của mình trong thế giới này. 

- Cám dỗ lơ là các mục tiêu của tiến trình hiệp hành, là phân 
định cách thức Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau tiến bước 
theo cách thức đồng trách nhiệm, biết mở ra đón chào những hoa 
trái của Thiên Chúa được dần dần tỏ hiện. 



 

 

- Cám dỗ xung đột và chia rẽ. Những mầm mống chia rẽ sẽ 
chẳng mang lại hoa trái gì. Thật vô ích khi cố gắng áp đặt ý riêng 
của mình lên mọi người. 

- Cám dỗ coi Thượng hội đồng như một kiểu nghị trường. 
Hiệp hành không phải là “cuộc tranh luận chính trị”, trong đó để 
dành quyền quyết định, bên này phải triệt hạ bên kia. Việc gây 
đối kháng hay cổ vũ những xung đột gây chia rẽ, đe dọa sự hiệp 
nhất và hiệp thông trong Hội thánh là những điều trái ngược với 
tinh thần hiệp hành. 

- Cám dỗ chỉ lắng nghe những thành phần hoạt động trong 
Hội Thánh. Việc này có thể làm cho việc sắp xếp tổ chức được 
dễ dàng hơn, nhưng rốt cuộc lại lơ là một phần đáng kể Dân 
Chúa. 

8. Thực hiện giai đoạn Giáo phận thế nào? 

Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục xuất 
bản Tài liệu chuẩn bị và Cẩm nang (Vademecum), tuy nhiên 
Văn phòng xác định đây không phải là những quy định mà chỉ là 
những hướng dẫn gợi ý, mỗi Hội Thánh địa phương tùy theo tình 
hình thực tế để áp dụng. Theo đó có thể quan tâm những nét 
chính. 

- Mục đích của giai đoạn giáo phận, là nhằm cống hiến cho 
nhiều người, càng nhiều càng tốt, một kinh nghiệm hiệp hành 
thực sự trong việc lắng nghe nhau và cùng tiến về phía trước theo 
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

- Tham gia: để được như thế, cần phải nỗ lực vận động để 
có nhiều người tham gia, và tham gia cách tích cực. Do đó, giai 
đoạn giáo phận nên bắt đầu bằng việc tìm ra những cách vận động 
hiệu quả để đạt được sự tham gia rộng rãi nhất có thể. 

- Lắng nghe: trọng tâm của kinh nghiệm hiệp hành là lắng 
nghe Chúa qua việc lắng nghe nhau, nhờ được Lời Chúa soi dẫn. 
Chúng ta lắng nghe nhau để nghe rõ hơn tiếng Chúa Thánh Thần 
đang nói trong thế giới hôm nay. Các buổi họp trở thành một trải 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tai-lieu-chuan-bi-thuong-hoi-dong-giam-muc-lan-thu-xvi-42903
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cam-nang-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-tinh-hiep-hanh-42941
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nghiệm cùng đi với nhau, một trải nghiệm thực sự mang tính hiệp 
hành. 

- Phân định: các phản hồi nhận được xuyên suốt quá trình 
lắng nghe nên được thu tập và viết thành một bản “tổng hợp”. 
Mục đích của những tổng hợp này là một hành động phân định 
để lựa chọn và viết ra những gì sẽ đóng góp cho giai đoạn tiếp 
theo của Tiến trình Thượng Hội đồng. Những phản hồi nhận 
được từ các cuộc họp địa phương này sẽ được biên soạn thành 
một bản tổng hợp cấp giáo phận. 

- Đúc kết: bản tổng hợp do mỗi giáo phận soạn thảo khi kết 
thúc tiến trình lắng nghe và phân định sẽ là một đóng góp cụ thể 
cho hành trình của toàn thể Dân Chúa. Nó cũng có thể được dùng 
như một tài liệu hữu ích để xác định các bước tiếp theo trong 
hành trình của Hội Thánh địa phương trên con đường hiệp hành. 
Để tạo điều kiện cho các giai đoạn kế tiếp của Tiến trình Thượng 
Hội đồng, cần phải viết thật súc tích để cô đọng thành quả của 
việc cầu nguyện và suy tư trong tối đa mười trang giấy. 

- Sau đó, bản tổng hợp của mỗi giáo phận sẽ được chuyển 
đến các Hội đồng giám mục. Các Hội đồng giám mục sẽ soạn 
thảo bản tổng hợp của riêng mình với cùng một tinh thần phân 
định như đã nêu trên, dựa trên những tổng hợp đã nhận được từ 
các giáo phận. Sau đó, các Hội đồng giám mục sẽ đệ trình bản 
tổng hợp này lên Văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng 
Giám mục, Văn phòng này sẽ soạn ấn bản đầu tiên của Tài liệu 
Làm việc (Instrumentum Laboris) dựa trên những gì đã được chia 
sẻ và kinh nghiệm tại cấp địa phương. 

9. Các Giám mục có trách nhiệm gì trong tiến trình hiệp hành ở 

cấp Giáo phận? 

Không tồn tại tính hiệp hành nếu không tồn tại quyền mục 
tử của Giám mục đoàn, dưới quyền tối thượng của đấng kế vị 
Thánh Phêrô, cũng như nếu không tồn tại quyền mục tử của mỗi 
Giám mục Giáo phận nơi Giáo phận được giao phó cho ngài coi 
sóc. Vì vậy, Giám mục đóng vai trò chính yếu trong Tiến trình 



 

 

Thượng Hội đồng này, bằng cách lắng nghe dân Chúa và tạo điều 
kiện để toàn thể Dân Chúa góp phần xây dựng một Hội Thánh 
mang tính hiệp hành hơn. Sự tham gia của Giám mục phải thúc 
đẩy cuộc đối thoại cởi mở trong sự đa dạng của Dân Chúa. 

Giai đoạn cấp giáo phận của Tiến trình Thượng hội đồng 
nên được khai mạc và kết thúc bằng một cử hành phụng vụ do 
Giám mục chủ tọa. Ngoài việc tham dự các buổi lắng nghe trên 
toàn giáo phận, Giám mục có thể mời một nhóm nhỏ họp với 
ngài, hoặc xem lại các phản hồi được thu thập từ các cuộc thỉnh 
ý, phân định những gì Chúa Thánh Thần đang nói qua những 
người được ủy thác cho ngài chăm sóc. 

Cuối cùng, Giám mục sẽ triệu tập Hội nghị Tiền-Thượng 
hội đồng Giáo phận để đi đến đỉnh cao kết thúc giai đoạn giáo 
phận. Cuộc tập họp này nên có được đại diện của mọi thành phần 
từ khắp Giáo phận với mục đích cùng nhau cầu nguyện, lắng 
nghe, suy tư và phân định con đường hiệp hành mà Thần Khí 
Chúa đang kêu gọi toàn giáo phận đi theo. Sau đó, Giám mục có 
thể duyệt lại bản tổng hợp của giáo phận trước khi đệ trình lên 
Hội đồng giám mục. 

10. Đâu là lộ trình cụ thể cho giai đoạn giáo phận? 

Lộ trình cụ thể gồm những bước sau: 

- Giám mục Giáo phận chỉ định người điều hành chung 
(linh hoạt viên) tiến trình tham gia của Giáo phận. 

- Người điều hành cần có sự cộng tác của một Nhóm hiệp 
hành của Giáo phận, có thể bao gồm các đại diện từ các giáo xứ, 
phong trào giáo dân và dòng tu. 

- Lập kế hoạch cho tiến trình tham gia: có thể là các cuộc 
họp cấp giáo xứ, cuộc họp liên giáo xứ, các nhóm liên quan đến 
học đường, các hiệp hội địa phương, tạo cơ hội cho các nhóm 
khác nhau lắng nghe nhau. 

- Chuẩn bị nhóm điều phối viên cho các cuộc họp trên. 
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- Hội thảo định hướng cho nhóm hiệp hành giáo phận và 
các điều phối viên địa phương: cung cấp những định hướng và 
trang bị những kỹ năng cơ bản cho các tiến trình hiệp hành. 

- Truyền thông cho mọi người nhằm gây ý thức và khuyến 
khích sự tham gia. 

- Thực hiện, giám sát và hướng dẫn tiến trình thỉnh ý hiệp 
hành. Nên ấn định cụ thể ngày gửi các ý kiến phản hồi, có thể 
tuân theo các hướng dẫn cho việc chuẩn bị bản tổng hợp của giáo 
phận như được mô tả bên dưới. 

 - Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng Giáo Phận: Các giáo 
phận được khuyến nghị nên tổ chức Hội nghị Tiền-Thượng hội 
đồng cấp Giáo phận bao gồm cả cử hành phụng vụ. Đây là đỉnh 
cao của tiến trình thỉnh ý trong giáo phận. Các thành viên tham 
dự cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định con 
đường hiệp hành theo hướng mà Thần Khí Chúa đang kêu gọi 
toàn Giáo phận thực hiện. 

- Chuẩn bị và đệ trình bản tổng hợp của Giáo phận dựa trên 
tất cả các phản hồi đã được đón nhận từ khắp Giáo phận cũng 
như dựa trên diễn tiến của Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng. Bản 
tổng hợp này phải được đệ trình lên Hội đồng giám mục vào ngày 
đã ấn định. Sau khi hoàn thành, bản tổng hợp nên được phổ biến 
trên toàn giáo phận. Tiến trình Hiệp hành này không phải là kết 
thúc nhưng là một khởi đầu mới. ◼ 

WHĐ (10.11.2021) 

 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tim-hieu-thuong-hoi-dong-giam-muc-giai-doan-giao-phan-10-2021-08-2022--44034


 

 

GIỚI THIỆU XỨ ĐẠO 

 

GIÁO XỨ CHỢ THỦ 
 

 
 

1. ĐỊA CHỈ: Ấp Long Thuận 2, Xã Long Điền A, Huyện 

Chợ Mới, Tỉnh An Giang. 

2. BỔN MẠNG: Thánh Augustinô. Ngày kính: 28/8. 

3. ĐỊA GIỚI: Nằm trên tỉnh lộ 942 (cũ). Nằm giữa hai nhà 

thờ Mỹ Luông và Chợ Mới (cách nhà thờ Mỹ Luông 4km và 

nhà thờ Chợ Mới 9km). 

4. SỐ GIÁO DÂN: gần 500. Số dân trong khu vực 15.559 

người. 
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5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 

Họ đạo Chợ Thủ được thành lập vào khoảng năm 1895 thời 

Cha Gazignol (MEP). Khi các cha thừa sai trao lại cho các 

linh mục Việt Nam tiếp quản, Họ Chợ Thủ được các Cha Họ 

Cù Lao Giêng chăm sóc. Khi Họ Mỹ Luông tách khỏi họ Cù 

Lao Giêng, thành giáo xứ biệt lập, họ Chợ Thủ đươc các Cha 

Họ Mỹ Luông tiếp tục quản nhiệm. 

- 02/1976: Họ Chợ Thủ có Cha sở đầu tiên, Cha Phêrô 

Nguyễn Đức Thiêm. 

- 12/2003 Cha Phêrô Thiêm về hưu, Cha Phêrô Bùi Thanh 

Tâm về thay thế. 

- 12/2008 Cha Antôn Võ Ngọc Thâu thay thế cha Phêrô 

Tâm. 

- 07/2016 Cha Phêrô Mai Đức Vượng về thay cha Antôn 

Thâu tới nay... 

Đặc điểm: Chợ Thủ một họ đạo tuy được thành lập trên 100 

năm, nhưng số giáo dân ít ỏi, không ruộng đất, một số khá 

đông có nghề truyền thống cha ông để lại là nghề mộc với 

tay nghề khá vững, nhưng không có vốn, nên chỉ làm công 

cho các ông chủ lương dân. Đàn bà và những người không 

biết nghề mộc thì ai mướn gì làm nấy, sống qua ngày. 

Sinh Hoạt: Với hoàn cảnh khó khăn đó, các cha được sai 

đến đã cố gắng hết sức của mình để “phát triển” Họ Chợ Thủ 

cả về vật chất lẫn thinh thần. 

Về Tinh Thần: Lần lượt các đoàn thể được thành lập như: 

Legio, Tác viên Tin mừng, Hội Lễ sinh, Ca đoàn, Hội Mân 



 

 

Côi và Nhóm Lòng Chúa Thương xót... sinh hoạt đều đặn. 

Bầu khí đạo đức ngày một ấm áp hơn. 

Mỗi ngày có một Thánh Lễ. Ba giờ Chiều đọc kinh Lòng 

Chúa Thương Xót, Buổi tối Lần Chuỗi Mân Côi. Chiều thứ 

Bảy mỗi tuần có giờ Chầu Thánh thể Tạ ơn và kính Đức Mẹ. 

Chúa Nhật hai Thánh lễ: sáng và chiều. 

Về Vật Chất: Cha Antôn Võ Ngọc Thâu đã cố gắng vận 

động các ân nhân xa gần giúp đỡ để xây dựng lại nhà thờ 

(2011) tương đối khang trang, vững chắc như hiện nay. 

Cha Phêrô Mai Đức Vượng về, tiếp nối công việc của Cha 

Antôn Võ Ngọc Thâu, xây dựng lại toàn bộ các cơ sở của 

Họ đạo như Nhà Sinh Hoạt, Nhà xứ, Hội Trường, Nhà 

Khách, Lễ Đài tại Đất Thánh và Tàng Cốt Đường có thể lưu 

giữ được gần hai trăm hài cốt... Đến nay, có thể nói các cơ 

sở cần thiết của Họ Chợ Thủ đã tương đối đầy đủ, để phục 

vụ các nhu cầu sinh hoạt... ◼ 
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NHÀ VUA VÀ ĐÔI CHÂN ĐAU (St) 
 

Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị 

vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân 

mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình 

dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. 

Sau đó, vị vua hạ lệnh: 

“Cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến 

việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.” 

Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: 

“Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài 

không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?”. 

Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày. 

Bài học rút ra 

Chuyện cực ngắn trên đây sẽ giúp cho bạn hiểu: Để có một cuộc sống, một 

nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, suy nghĩ 

của bạn, trái tim bạn – chứ không phải bắt thế giới thay đổi bởi “Nếu bạn 

thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi”. Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế 

giới này đẹp hơn rất nhiều.  
 

ÔNG LÃO VỨT BỎ ĐÔI GIÀY (St) 
 

Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi 

một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm 

thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa 

sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn 

từ tốn giải thích: “Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà 

nói nó đã không còn có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, 

nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao!”. 

Bài học: Đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, chi bằng 

hãy buông bỏ từ sớm.  

 


