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Anh chị em thân mến! 

ặc biệt, các Tu Sĩ đang hiện diện và hoạt động tông đồ 
trong Giáo Phận Long Xuyên thân quý! 

Chúng ta đang sống trong giai đoạn mà tất cả các Giáo 
Phận trong Giáo Hội đang hướng về Thượng Hội Đồng Giám 
Mục lần thứ XVI về một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp Thông, 
Tham Gia và Sứ Vụ. Vì thế, thư mục vụ tháng 1 đã đề cập đến 
hàng Giáo Sĩ của Giáo Phận. Thư mục vụ tháng 3 này với chủ 
đề: “Các Tu Sĩ được mời gọi Hiệp hành với Giáo Phận Long 
Xuyên” đề cập đến các Tu Sĩ nam nữ đang hiện diện và hoạt 
động tông đồ trong Giáo Phận Long Xuyên. 

Vì tháng 3 là tháng kính Thánh Giuse, nên chúng ta cùng 
chiêm ngắm đời sống Thánh Gia trong Tin Mừng là gương 
mẫu cho gia đình Giáo Phận hiệp hành với các Dòng Tu qua 
những  ý tưởng sau: 

Trước hết, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, hình 
thành một gia đình do ơn gọi từ Thiên Chúa mời gọi từng thành 
viên cùng đi với nhau trên một con đường, để hiệp thông, tham 
gia vào sứ vụ cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Đ 
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Giáo Phận Long Xuyên bao gồm giáo dân, Tu Sĩ và giáo sĩ, 
nhờ bí tích Rửa Tội, được liên kết với nhau thành gia đình của 
Thiên Chúa. Thể hiện ơn gọi của Thiên Chúa dành riêng cho 
mình, chúng ta đón nhận nhau, để hiệp thông, tham gia vào sứ 
vụ của Chúa Giêsu tại Giáo Hội địa phương. Trong hiệp hành, 
các ơn đặc sủng của mỗi Dòng Tu được trao tặng cho Giáo 
Phận để “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng”. 

Ngoài ra, Thánh Gia luôn hiệp hành; hiệp hành trong 
không gian, hiệp hành trong thời gian, hiệp hành trong cuộc lữ 
hành đức tin. Đó là cuộc hành trình trong không gian từ 
Nazareth lên Giêrusalem, từ Bêlem sang Ai Cập, từ Ai Cập về 
Nazareth. Đó cũng là cuộc hành trình trong thời gian suốt 30 
năm ẩn dật tại làng Nazareth. Đó cũng là cuộc hành trình cuộc 
đời của con người, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, 
trở về nơi mình xuất phát là chính Thiên Chúa. Trong cuộc 
hiêp hành, luôn có Chúa Giêsu hiện diện và đồng hành. Hiện 
diện và hoạt động trên phần đất của Giáo Phận Long Xuyên, 
các Tu Sĩ cùng với Giáo Phận làm thành cộng đoàn Dân Chúa 
hiệp hành với nhau, gặp gỡ, lắng nghe, phân định để cùng bước 
đi trên con đường Giêsu, vì Chúa Giêsu “là đường, là sự thật 
và là sự sống”.  

Cuối cùng, Thánh Gia cùng hiệp hành để sống với các biến 
cố làm nên sắc thái độc đáo và phong phú của cuộc hiệp hành. 
Thực vậy, lệnh truyền của Hoàng Đế Augusto, sự lùng bắt giết 
Hài Nhi Giêsu của vua Hêrôđê, việc Chúa lạc mất trong Đền 
Thánh… là các biến cố của Thánh Gia. Qua các biến cố này, 
Thánh Gia “ghi nhớ các sự kiện đó và suy đi nghĩ lại trong 
lòng” để khám phá ra ý Chúa và cùng nhau thực hành. Cùng 
với Giáo Phận, các Tu Sĩ nam nữ hiện diện và hoạt động trong 
Giáo Phận, sẽ đọc các dấu chỉ của thời đại, để từng người và 
mọi người, khám phá lời mời gọi của Chúa cùng dấn thân thi 
hành ý Chúa với niềm xác tín: “Ở đâu có hai hay ba người họp 
nhau nhân danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ”. 
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Theo dòng lịch sử, ngay từ rất sớm, năm 1747 đã có những 
bước chân của các Cha thừa sai Tu Sĩ dòng Phanxicô hiện diện 
tại vùng đất Hà Tiên. Năm 1876, có 6 nữ tu Dòng Chúa Quan 
Phòng từ Pháp đến hiện diện tại Cù Lao Giêng. Trong lịch sử 
62 năm của Giáo Phận Long Xuyên, năm 1970 Dòng Thánh 
Gia di tản từ Campuchia về hiện diện trong Giáo Phận và trở 
thành dòng nam thuộc Giáo Phận. Năm 1970, Tu Hội Nguồn 
Sống thuộc Giáo Phận được hình thành. Năm 2010, kỷ niệm 
50 năm thành lập Giáo Phận, Dòng Mến Thánh Giá Long 
Xuyên được thành lập. Hiện nay, có trên 550 Tu Sĩ của 11 
dòng nam và 19 dòng nữ đang hiện diện và hoạt động tông đồ 
trong Giáo Phận. 

Các hoạt động của các Tu Sĩ trong Giáo Phận quả là đa 
dạng và phong phú, đặc biệt là các sinh hoạt mục vụ và loan 
báo Tin Mừng. Cụ thể như: đào tạo nhân sự cho hàng giáo sĩ 
và giáo dân, thực hiện công tác giáo dục và bác ái, phục vụ 
sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ, giáo họ, chia sẻ và phục vụ những 
người nghèo, dấn thân loan báo Tin Mừng tại các vùng sâu, 
vùng xa. Ngay cả các Tu Sĩ về hưu, như các nữ tu lão thành tại 
nhà hưu Gioan của Dòng Chúa Quan Phòng, vẫn hiệp hành với 
Giáo Phận bằng hy sinh và cầu nguyện…. Một hình ảnh đặc 
biệt mang tính hiệp hành cao trong thời gian đại dịch Covid-
19 vừa qua, là khi được Tòa Giám Mục kêu gọi, các Dòng Tu 
đã đáp ứng tích cực, và đã tổ chức, điều phối các Tu Sĩ nam 
nữ cộng tác với xã hội chăm sóc cho các bệnh nhân bị nhiễm 
bệnh tại bệnh viện thành phố Long Xuyên. 

Với những suy nghĩ và kinh nghiệm trên, Giáo Phận bày 
tỏ ước mong của mình đối với sự hiện diện và hoạt động của 
các Tu Sĩ trong Giáo Phận. 

1) Thượng Hội Đồng hướng về một Hội Thánh hiệp hành 
đang được tổ chức trên toàn thế giới ở cấp Giáo Phận. Tại Giáo 
Phận Long Xuyên, hiện đang trong giai đoạn học hỏi về 
Thượng Hội Đồng, và từ Chúa Nhật II Phục Sinh sẽ bước sang 
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giai đoạn thỉnh ý hiệp hành. Giáo Phận ước mong các Tu Sĩ 
đang hiện diện và hoạt động tông đồ trong Giáo Phận sẽ tích 
cực tham dự. Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ tổ chức các cuộc 
học hỏi và thỉnh ý hiệp hành cho các Tu Sĩ.  

2) Hàng tháng, Giáo Phận sẽ tổ chức các cuộc tĩnh tâm tại 
các giáo hạt dành cho các linh mục, Tu Sĩ và chủng sinh. Áp 
dụng tinh thần của Thượng Hội Đồng, cuộc tĩnh tâm trở thành 
cuộc thỉnh ý hiệp hành hàng tháng của các Tu Sĩ cùng với các 
linh mục trong bầu khí sám hối và canh tân của buổi tĩnh tâm. 
Đây là cơ hội các linh mục triều cùng với các Tu Sĩ nam nữ 
gặp gỡ nhau trong Chúa, lắng nghe nhau với Chúa, và cùng 
nhau phân định dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để 
cùng bước đi trên con đường Giêsu. Ước mong các Tu Sĩ tích 
cực tham dự các cuộc tĩnh tâm hàng tháng này. 

3) Như Thánh Giuse vâng theo lời Thiên Thần trong giấc 
mơ, đã thức dậy đón nhận Đức Mẹ và bào thai Giêsu trong 
lòng Đức Mẹ về nhà mình, Giáo Phận Long Xuyên luôn mở 
rộng cánh cửa đón nhận các Dòng Tu muốn hiện diện để hiệp 
hành với Giáo Phận thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa 
Kitô, và Giáo Phận ước mong sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho các Dòng Tu phát triển theo đặc sủng, sứ vụ, và linh đạo 
của dòng. 

4) Đối với Giáo Phận, mỗi Tu Sĩ là một nén vàng Chúa 
trao cho Giáo Phận quản lý để sinh lợi cho Nước Thiên Chúa 
tại địa phương. Với ơn đặc sủng, sứ vụ và linh đạo riêng của 
từng Dòng Tu, Giáo Phận ước mong các Dòng Tu hiệp hành 
với Giáo Phận để thi hành sứ vụ của Chúa Kitô, đặc biệt là 3 
lãnh vực tông đồ sau đây: 1/ Sống và làm chứng cho sự thánh 
thiện của Hội Thánh Chúa Kitô tại địa phương; 2/ Đào tạo nhân 
sự làm tông đồ cho Giáo Phận; 3/ Loan báo Tin Mừng bằng 
đời sống yêu thương phục vụ, cụ thể trong lãnh vực giáo dục, 
bác ái và y tế. 



6 

5) Giáo Phận có lý do để tự hào vì đã cung cấp nhiều ơn 
gọi cho các Dòng Tu nam cũng như nữ trong Giáo Hội. Giáo 
Phận cũng vui mừng vì có nhiều Tu Sĩ xuất thân từ Giáo Phận. 
Giáo Phận ước mong sự hiện diện và phục vụ của các Tu Sĩ tại 
Giáo Phận sẽ là cơ hội để các bạn trẻ tại các giáo xứ, giáo họ 
khám phá ra ơn gọi Tu Sĩ cho lý tưởng đời mình. 

Toàn thể cộng đồng Dân Chúa thân mến! 

Chúng ta cám ơn sự hiện diện và các hoạt động của các 
Dòng Tu đã hiệp hành với Giáo Phận trong lịch sử của Giáo 
Phận. Chúng ta ước mong các Dòng Tu tiếp tục hiệp hành với 
Giáo Phận để xây dựng Giáo Phận thành gia đình của Thiên 
Chúa, hiệp nhất, yêu thương và phục vụ. Xin Chúa chúc lành 
cho những mong ước của chúng ta. 

Ông Thánh Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ các kẻ đồng 
trinh, cầu cho chúng con. 

Ông Thánh Giuse là quan thầy gìn giữ Hội Thánh, cầu cho 
chúng con.◼ 

 

+ Giuse Trần Văn Toản 

Giám mục Giáo Phận Long Xuyên 
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Cuộc đời là một chuyến đi. Tôi là một lữ khách. 

Khi chưa tới đích điểm, thì chỗ nào cũng là nơi tạm trú. 

Trên đường về nhà Cha, người con của Chúa sống trong 
những liên đới trập trùng. Liên đới với nhiều người khác nhau. 
Liên đới với nhiều tình hình khác nhau. Nhất là liên đới với 
Thiên Chúa, Ðấng yêu thương tôi, Ðấng đã gọi tôi, Ðấng đã 
sai tôi đi. 

Thực tế những chặng đường đã qua cho tôi nhiều kinh 
nghiệm quí giá. Ðối với tôi, có một kinh nghiệm rất quí giá, đó 
là kinh nghiệm về sự cầu nguyện. 

Sự cầu nguyện là một nhu cầu. Như hơi thở, như lương 
thực hằng ngày. 

Tôi cầu nguyện đơn giản theo kinh Lạy Cha. Từ đó nảy 
sinh ra những ý hướng thức thời về cuộc sống, được dâng lên 
Chúa khi cầu nguyện. 

 + Ý hướng thứ nhất là xin ơn được khám phá ra sự 
hiện diện của Chúa trong đời mình 

Với ơn Chúa, tôi khám phá thấy sự hiện diện của Chúa 
trong nhiều con người mình gặp, trong nhiều tình hình mình 
sống, trong nhiều biến cố xảy đến cho mình. 

Chúa hiện diện và hoạt động ở những thực tại đó một cách 
kín đáo. Rất kín đáo và cũng rất thường. Nhưng một lúc bất 
ngờ, Chúa mở lòng trí tôi, và tôi nhận ra Ngài. 
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Xưa, hai môn đệ Chúa trên đường Emmau đã rất lo âu. Có 
lúc họ rơi vào thất vọng. Chúa Giêsu đến với họ. Ngài xin họ 
cho Ngài quá giang. Ngài ngồi bên họ trên chiếc xe ngựa cũ 
kỹ. Ngài như một người thường. Nhưng có một cái gì không 
thường. Bởi vì từ Ngài toả ra một phong cách khác thường. 
Phong cách tình người đằm thắm chân thành. Phong cách thấm 
nhuần Lời Chúa sâu xa. Phong cách am hiểu và tôn trọng người 
đối thoại. Phong cách đốt nóng tâm hồn người nghe bằng lửa 
thiêng liêng tế nhị nồng nàn. Sau cùng, hai môn đệ đã nhận ra 
sự Chúa đến với mình, sự Chúa hiện diện giữa chuyến đi của 
mình, sự Chúa đồng hành và chia sẻ với mình, để mình từ nay 
vững tin vào Chúa, cho dù chuyến đi của mình còn gặp nhiều 
gian nan, tăm tối. 

Nay, tôi cũng nhận ra Chúa đến với mình một cách tương 
tự như thế. Nhưng phải nói ngay rằng: Chúa đến qua nhiều 
người, qua nhiều biến cố, qua nhiều chặng đường lịch sử, bằng 
nhiều cách khác nhau. Thường rất bất ngờ, như Phúc Âm vẫn 
nhắc nhở. 

Ngài đến như một người gieo giống. Ngài đến như một 
người gõ cửa. Ngài đến như một người bị nạn. Ngài đến như 
một người xin nước uống. Ngài đến như một tấm bánh thánh 
bé nhỏ. Ngài đến như một người bạn. Ngài đến như một ông 
chủ muốn tính sổ về vốn và lời. Ngài đến như một người Cha 
vác thánh giá để hiến tế mình vì đàn con. 

Nói chung, tôi tin và tôi cảm nghiệm thấy điều này: Chúa 
chủ động trong cách Ngài đến, trong thời gian Ngài đến, trong 
nơi Ngài đến. Vì thế, nhận ra được sự hiện diện của Ngài, sự 
đến của Ngài, là một ơn trọng đại. Ơn đó được ban cho mỗi 
người, tuỳ lòng thương xót của Chúa. Nhưng mỗi người phải 
cộng tác vào một cách tích cực bằng sự khiêm nhường cầu 
nguyện và khiêm nhường tỉnh thức. 

 + Ý hướng thứ hai là xin ơn được biết lãnh nhận và 
biết cho đi 
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Một em nhỏ cũng có khả năng lãnh nhận và khả năng cho 
đi. Cách nó lãnh nhận và cách nó cho đi nhiều khi làm cho nó 
trở nên dễ thương, dễ nhớ. 

Một người bệnh tật, nghèo túng, ít học, cũng có vô số điều 
tốt để cho đi, đang khi họ rất cần lãnh nhận những gì họ thiếu 
thốn. 

Ðiều tôi sợ cho mình là mất khả năng lãnh nhận. Do hẹp 
hòi, do tự đắc, do thiên kiến, do dửng dưng bất cần. 

Ðiều tôi sợ cho mình là suy yếu về khả năng cho đi. Có 
thể vẫn cho đi, nhưng không cho đi đúng sự Chúa muốn, đúng 
cách Chúa muốn, đúng lúc Chúa muốn. 

Ðiều tôi sợ cho mình là không nhận ra thánh ý Chúa, là 
không lãnh nhận thánh ý Ngài, là không lãnh nhận kế hoạch 
cứu độ của Ngài. 

Lịch sử cho thấy, đã có nhiều người chức cao quyền lớn 
đưa ra những quyết định này biện pháp kia về cuộc đời, kể cả 
về tôn giáo, với quả quyết là thánh ý Chúa muốn như vậy. 
Nhưng sau này mới thấy những quyết định đó không phải đã 
lãnh nhận từ Chúa. Trường hợp các thượng tế xưa kết án Chúa 
Giêsu là một ví dụ. 

Lịch sử cũng cho thấy, đã có nhiều người mang danh đạo 
đức đã cho đi những lối sống đạo này nọ, với phô trương là 
những cách cho đi như vậy sẽ làm chứng cho Chúa. Nhưng sau 
này đã thấy những phô trương đó đều là phản chứng. Trường 
hợp các người Pharisêu xưa là một điển hình. 

Biết lãnh nhận tiếng gọi của Chúa bất cứ từ đâu tới, biết 
cho đi những hạt giống Tin Mừng bất cứ ở thời buổi nào. Ðó 
là một sự khôn ngoan Phúc Âm rất cần cho tôi. Sự khôn ngoan 
này là chính Thần Linh của Ðức Kitô. Tôi sẽ được chia sẻ sự 
khôn ngoan, nếu tôi biết khát khao Ngài, biết đón nhận Ngài, 
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biết lắng nghe Ngài, biết để Ngài chiếm ngự toàn thể con người 
của tôi, trong suốt cuộc đời của tôi. 

Tôi cũng đã từng kinh nghiệm: 

Cách cho quí hơn nội dung mình cho. 

Cách phục vụ quí hơn việc mình phục vụ. 

Cách nói quí hơn lời mình nói. 

Những phong cách, thái độ phản ánh tấm lòng hiền hoà, 
khiêm tốn, yêu thương, tế nhị vốn được Chúa dùng để chuyên 
chở những tín hiệu Tin Mừng. 

Khi con người tôi càng tới tuổi già, càng nếm được sự mệt 
mỏi, càng chạm đến những giới hạn, tôi càng thấy sự đi sâu 
vào những chân lý cuộc đời là cực kỳ quan trọng. 

Tôi cảm nhận mỗi giây phút hiện tại đang trôi nhanh vào 
quá khứ. Hiện tại trở thành quá khứ một cách mau lẹ và dứt 
khoát. 

Tôi cảm nhận tâm tư người lữ khách về cuối đời là tìm 
những sự hiện diện mới xung quanh mình. Họ cũng sẽ tìm thấy 
những cách mới để mình hiện diện với thực tế phức tạp của 
mình. Hiện diện như một vượt qua, như một phục vụ nhỏ bé, 
như một hy vọng bước sang một đời sống mới loé sáng từ Nhà 
Cha. Nhất là như một đời sống cầu nguyện. 

Cầu nguyện để nhận ra Chúa đang đến gọi mình. Cầu 
nguyện để nhận ra những ơn Chúa muốn mình lãnh nhận trong 
tình hình đau bệnh. Cầu nguyện để biết cho đi tinh thần vâng 
phục thánh ý Chúa trong mọi trường hợp, nhất là trong những 
thử thách cam go. Cầu nguyện để mỗi giây phút mình còn sống 
mang được một giá trị đời đời, có sức cứu độ các linh hồn. Cầu 
nguyện để biết phó thác những ngày còn lại của mình cho tình 
thương của Chúa. Một Thiên Chúa là tất cả cho tôi.◼ 
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ào khoảng năm 1989, có một cuốn phim đã gây xôn xao dư 
luận một thời, đó là phim "Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa 

Giêsu" (The Last Temptation of Christ, phỏng theo quyển tiểu 
thuyết cùng tên, của nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis).  

Cuốn phim (và quyển tiểu thuyết) mô tả lúc Chúa Giêsu bị 
đóng đinh trên Thánh Giá. Ngài đã ngất đi và thấy mình rời khỏi 
Thánh Giá, rời bỏ sứ mạng cứu thế, để sống một cuộc sống bình 
thường.  

Ngài đi tìm nàng Mađalêna, cưới nàng làm vợ. Sau đó lại tìm 
đến với hai chị em Matta và Maria ở làng Bêtania và cũng cưới luôn 
hai chị em này làm vợ. Ngài có rất nhiều con và sống rất hạnh 
phúc... 

Báo chí và các đài phát thanh lúc đó đưa tin rằng: Khi cuốn 
phim được trình chiếu lần đầu, thì rạp chiếu phim đã bị các Kitô 
hữu đập phá tan tành, đến nỗi những lần chiếu sau, họ phải chiếu ở 
một rạp đặc biệt, chung quanh rạp toàn là nước, để tránh bị đập phá 
lần nữa.  

Thực ra, nếu ta đọc quyển "Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa 
Giêsu" của Nikos Kazantzakis, thì ta sẽ thấy chẳng có gì là xúc 
phạm cả. Tuy tác giả nói Chúa Giêsu rời Thập Giá và cưới 3 người 
vợ, có nhiều con, nhưng đó chỉ là một cơn cám dỗ của Chúa mà 
thôi. 

Cuối cùng Chúa Giêsu đã lắc đầu, không theo cơn cám dỗ đó. 
Ngài đã tỉnh dậy, vẫn thấy mình đang bị treo lơ lửng trên Thánh 
Giá, và Ngài đã hô lên một tiếng kêu chiến thắng "Thế là đã hoàn 
tất". Rồi Ngài tắt thở.  

V 
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Trong đoạn mở đầu tác phẩm, nhà văn Nikos Kazantzakis cũng 
đã nói rõ quan điểm của ông khi viết quyển truyện này. Ông nói, 
ông tin Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là người; và ông muốn nhìn 
Ngài dưới khía cạnh con người.  

Ông muốn tưởng tượng những cám dỗ và những chiến đấu vô 
cùng ác liệt mà con người Giêsu đã phải đương đầu, và Ngài đã anh 
dũng chiến thắng như thế nào, để càng thấy rõ Chúa Giêsu là mẫu 
mực cho con người chúng ta hơn, để càng cảm phục Ngài hơn, và 
để ta can đảm hơn trong khi chiến đấu với những cơn cám dỗ của 
chính mình. 

Ông đã tâm sự rằng "Trong khi viết... tôi đã cảm động đến phát 
khóc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy máu của Chúa rơi từng giọt vào 
tim tôi với sự ngọt ngào, với nỗi đớn đau như vậy". 

Chúa Giêsu cũng là người như ta. Mà hễ là người, thì có tự do. 
Mà có tự do nghĩa là có quyền lựa chọn. Mà đã nói đến sự lựa chọn, 
thì có nghĩa là có thể ta chọn đúng, và có thể ta chọn sai. Chính ở 
kẽ hở này, mà cám dỗ len vào. Nó xúi giục ta bỏ cái tốt để chọn cái 
xấu. 

Ai chọn cái xấu, tức là đã sa ngã, đầu hàng cơn cám dỗ. Còn ai 
vẫn cương quyết chọn cái tốt, nghĩa là kẻ chiến thắng. Khi đó cơn 
cám dỗ chẳng những không làm hại gì được ta, mà càng làm cho ta 
thêm công nghiệp.  

Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ vì chúng ta. Trước hết, Ngài chịu 
cám dỗ để nhắc ta nhớ rằng: Chung quanh ta và chính trong bản 
thân ta luôn đầy dẫy sự cám dỗ. Vì thế, ta cần phải đề cao cảnh giác. 
Thứ hai, Chúa Giêsu chịu cám dỗ và đã chiến thắng cám dỗ, để làm 
gương cho ta noi theo, khi ta phải đương đầu với những cơn cám 
dỗ trong suốt đời mình 

Cũng như Chúa Giêsu, ta chỉ có thể chiến thắng được cám dỗ, 
nếu ta đừng cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình, mà phải biết cậy 
dựa vào sự khôn ngoan của Lời Chúa. Ta chỉ có thể thắng được cơn 
cám dỗ, nếu ta không chiều theo ý muốn riêng của mình, mà phải 
luôn tìm và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu! Xin 
thương giúp con.◼ 
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huyện ngụ ngôn kể rằng: Có một con sâu nhỏ bò mãi, bò 
mãi… cho đến thời điểm cuối cùng của cuộc đời, thì nó tới 

thiên đàng. Nó gõ cửa. Một giọng nói phát ra từ bên trong: “Không 
có loại sâu bọ nào được phép vào đây. Ta thấy ngươi quá vội vã rồi 
đấy!” 

Con sâu cất tiếng nói: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết, con 
phải làm gì bây giờ?” Có tiếng đáp lại: “Ngươi hãy chịu đựng hơn 
một chút nữa, hãy chiến đấu thêm một chút nữa, và hãy biến thành 
con bướm, để có thể bay vào Thiên đàng”. 

Thế là con sâu quay trở lại trần gian. Nó bắt đầu lại cuộc hành 
trình từng bước nhỏ, bò lên thiên đàng. Lần này nó bò nhanh hơn, 
cố gắng nhiều hơn. Mồ hôi nó vã ra như tắm. Mồ hôi càng đổ ra, thì 
sức lực nó càng tiêu hao, nó càng cảm thấy nhẹ nhàng để bò nhanh 
hơn. 

Một hôm, nó bò gần tới cửa thiên đàng rồi. Nó chợt nhìn lại 
mình, nó thấy mình vẫn còn là con sâu xấu xí, khốn khổ. Nhưng nó 
vội xua tan nỗi buồn ấy đi, bằng sự cố gắng vượt lên chính mình. 
Nó rướn người lên.. và cảm thấy tàn hơi, kiệt sức. 

Chính lúc nó cúi đầu tuyệt vọng, lại là lúc nó chợt cảm thấy 
thân hình nó sao nhẹ nhàng lạ thường. Ồ. Nó đã hóa thành chú 
bướm xinh xắn bay vào khung cửa thiên đàng đang rộng mở cho 
nó. Nó đã biến hình trọn vẹn. Nó bay đi trình diện Chúa trong niềm 
hân hoan. 

Anh chị em có biết không? Con sâu ấy là hình ảnh của mỗi 
người trong cuộc lữ hành đức tin. Hôm nay ta vẫn đang khao khát 
bò lên cao trên đường thánh đức, với biết bao nỗi nhọc nhằn, vất 
vả. Vì ta phải chiến đấu chống lại những chước cám dỗ từ bên trong 
cõi lòng mình, hay ta phải đối diện với những cơn cám dỗ ngọt ngào 
đang phơi bày trước mắt, khiến ta thường có tư tưởng muốn buông 
xuôi tất cả. 

C 
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Thêm vào đó, là những tội lỗi, yếu đuối và sự nhát đảm, tựa 
như chiếc vỏ bọc gồ ghề, xấu xí vây hãm con người của ta, khiến ta 
thất vọng. Thế nhưng đó lại là lớp vỏ ta cần phải thoát ra, để trở 
thành con bướm xinh, thành người hoàn hảo. Đó là lớp vỏ ta cần 
phải lột xác, để tỏa sáng như Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh. 

Vì thế, việc Chúa Giêsu biến hình là mẫu gương cho mọi người 
noi theo, để ta cố gắng từng ngày, biến đổi con người cũ của mình 
thành con người mới, từ loài sâu bọ trở nên con bướm xinh đẹp. 
Mọi người đều có ơn gọi phải biến đổi, không trừ một ai. 

Chẳng hạn: Ơn gọi của Abraham là bỏ xứ Ur thuộc 
Mesopotamia, để tiến vào Canaan. Người không đức tin thì sẽ cho 
Abraham là kẻ lắm tham vọng và tin hão huyền: bỏ cái đang có, để 
đi tìm cái viển vông. Nhưng Abraham đã vâng theo ý Chúa. Kết 
quả: Ông đã trở thành vị anh hùng lập quốc. Abraham đã được Chúa 
chúc phúc, vì ông đã biến hình thành công. 

Còn ơn gọi của Phaolô là quên đi dĩ vãng. Diệt cái kiêu căng 
và cuồng tín biệt phái. Từ thái cực là một kẻ hung hăng bắt đạo, 
Phaolô đã mềm nhũn và ngoan hiền dưới ánh sáng kỳ diệu của ân 
sủng. Phaolô đã lột xác và biến hình thành công. 

Những cuộc canh tân và biến hình như thế đã, đang và sẽ còn 
tiếp tục xẩy ra trong Hội Thánh. Điều đó chứng minh rằng: Ơn Chúa 
luôn dư đủ cho mọi người. Và Chúa đang mong mỏi mỗi người 
chúng ta biến đổi cuộc đời mình, trước khi thời hạn cuộc đời mình 
chấm dứt. 

Trong việc biến đổi con người mình, ta phải nỗ lực không 
ngừng, chứ không thể khoán trắng cho Thiên Chúa. Chúa sẽ không 
biến đổi ta, nếu như không có sự cộng tác tích cực của ta. Nên nhớ: 
“Hãy tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp cho”.◼ 
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ha ông ta vẫn khuyên dạy con cháu: “Gieo gió thì gặt bão”, 
“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Và trong Thánh 

Kinh, các câu chuyện như lụt Hồng Thuỷ, chuyện thành Sôđôma 
bị tàn phá, v.v… cũng thường được giải thích theo quan niệm 
báo ứng ấy. Vì thế, ta không lạ gì người Do Thái thời Chúa Giêsu, 
cũng như chúng ta ngày nay, thích áp dụng nguyên tắc nhân quả 
“ác giả ác báo”, nhưng là áp dụng cho người khác! 

Chẳng han: Trước hai tai hoạ xảy ra gây chết nhiều người, 
họ kết luận ngay rằng: những nạn nhân ấy “tội lỗi hơn mọi người 
khác”, nên mới bị thảm hoạ như vậy. Đành rằng, nếu gieo gió, 
thì có thể sẽ gặt bão, nhưng Chúa Giêsu khuyên mỗi người không 
nên hồ đồ xét đoán người khác. Nhưng hãy xem các biến cố đó 
là cơ hội giúp ta xét lại chính mình, mà trở về nẻo chính đường 
ngay. Vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền phán xét chung cuộc. 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một cách quyết 
liệt về sự cần thiết phải sám hối, phải cải thiện đời sống, bằng 
không, “tất cả sẽ bị huỷ diệt”. Chúa Giêsu lặp đi lặp lại câu đáng 
sợ: “tất cả sẽ bị huỷ diệt” (Lc 13, 3.5). 

Lý do mà Chúa Giêsu nhấn mạnh về sự sám hối, ăn năn chừa 
tội, canh tân đời sống, vì đó là bước đầu tiên, bước không thể 
thiếu, để ta có thể đến gần Thiên Chúa, Đấng Thánh Tuyệt Đối. 
Chúa muốn đưa toàn nhân loại vào vương quốc thánh thiện, yêu 
thương của Ngài, để ta trở thành “Dân Thánh, dân đặc tuyển” của 
Ngài, nên Chúa muốn ta cải thiện đời sống, từ bỏ đường lối gian 
tà, tội lỗi. 

Chính vì thế, mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, khi “có người 

C 
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thuật lại cho Chúa Giêsu về một tin giật gân: Philatô giết mấy 
người Galilê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu của các vật sát 
tế”, thì Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, dạy cho toàn dân việc tối 
quan trọng, là tất cả phải sám hối, nếu không thì tất cả sẽ bị huỷ 
diệt. 

Cũng vậy, 18 người ở Giêrusalem bị tháp Silôê đổ xuống đè 
chết, Chúa bảo dân chúng rằng: “Anh em tưởng họ tội lỗi hơn 
những người ở Giêrusalem ư? Không phải thế! Nếu anh em 
không ăn năn hối cải, thì tất cả anh em cũng sẽ bị huỷ diệt như 
vậy” (Lc 13,5). 

Cả hai biến cố đau thương ấy, tuy lấy đi mạng sống của con 
người, nhưng đó chỉ là sự mất mát, khổ đau cho thân xác, không 
thể so sánh với sự trầm luân đời đời của linh hồn, nếu không sám 
hối, không cải thiện đời sống! 

Chúa Giêsu muốn dạy ta: Đừng bao giờ xét đoán tội lỗi của 
một người qua các thảm cảnh, hay tai nạn, họ phải chịu. “Đừng 
xét đoán kẻo sẽ bị xét đoán” (Mt 7, 1). 

Chúa muốn nhắn nhủ ta rằng: Mỗi khi thấy các tai họa xẩy 
ra cho những người chung quanh, thì ta hãy tự xét mình, để tránh 
những thảm họa ghê gớm hơn, nếu ta không sám hối, canh tân 
đời sống để trở về với Thiên Chúa! Đó mới là tai họa thảm khốc 
nhất, là sự huỷ diệt kinh khủng cho linh hồn mãi mãi! 

Thành tâm sám hối, cải thiện đời sống, đó là phương cách 
duy nhất, để ta có thể tránh thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, 
tránh thoát phép công thẳng của Ngài. 

Lạy Chúa! Chúa luôn nuôi hy vọng và chờ đợi con, dù con 
ở thân phận nào, kể cả tội nhân, thì khi con sám hối và đơm bông 
kết trái: Hoa trái thánh thiện, hoa trái việc lành phúc đức, hoa trái 
công bằng bác ái, hoa trái yêu thương và phục vụ, thì chính lúc 
đó, Chúa sẽ vui mừng và chúc lành cho con.◼ 
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hìn vào đứa con hoang đàng, ta dễ dàng nhận ra khuôn mặt 
của mình hôm nay. Thực vậy, con người ngày nay đang bị 

một cơn cám dỗ rất nặng nề về tự do. Ta muốn thoát khỏi Chúa, 
để hoàn toàn sống theo ý mình, hoàn toàn làm chủ đời mình và 
làm chủ thế giới. 

Theo truyền thống, đặc biệt của người Phương Đông, thì gia 
tài của gia đình chỉ được chia khi người cha đã chết. Vì thế, khi 
đòi chia gia tài, đứa con này đã mong cha mình chết cho sớm. 
Hay nói cách khác, đứa con hoang đàng muốn giết cha. 

Ngày nay, có nhiều người, nhiều lý thuyết muốn giết chết 
Thiên Chúa là Cha. Họ muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc 
sống cộng đồng, gia đình và cá nhân. Con người ngày nay mơ 
tưởng, tự lập ra một thiên đàng không có bóng dáng của Thiên 
Chúa. Nhưng hậu quả thật tai hại. Ta thấy rất rõ, khi nhìn vào 
đứa con hoang đàng. 

Thứ nhất: Khi chiếm đoạt của cải của Thiên Chúa, con 
người trở nên nghèo túng nhất. Đứa con hoang đàng trở nên rách 
rưới, đói khát đến nỗi nó muốn ăn cả cám heo, là thức ăn dành 
cho loài dơ bẩn nhất, theo quan niệm của người Do thái. Chưa 
bao giờ con người cảm thấy nghèo túng, đói khát như hiện nay. 
Đói khát tiện nghi. Đói khát hưởng thụ. Đói khát đạo đức. Đói 
khát nhân cách, v.v... 

Thứ hai: Khi thoát khỏi quyền năng của Thiên Chúa, con 
người trở nên nô lệ nhất. Người con hoang đàng phải đi làm nô 
lệ, bị chủ nhân hành hạ đến nỗi anh không được chủ cho ăn cả 
cám heo. Muốn ăn cám heo là muốn trở nên giống heo. Con 
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người đòi hỏi tự do. Nhưng chưa bao giờ con người lại bị nô lệ 
như hiện nay. Nô lệ cho nhu cầu. Nô lệ cho hưởng thụ. Nô lệ cho 
chủ thuyết. Nô lệ cho thú tính, v.v… 

Thứ ba: Khi con người chống lại Thiên Chúa, thì mọi thứ 
chống lại con người. Thiên nhiên đang chống lại con người, đẩy 
ta vào cảnh đói khát. Con người chống lại con người, khi ông chủ 
bắt làm việc quần quật mà không cho ăn. Quả vậy, hiện nay thiên 
nhiên đang trả thù con người, vì nạn khai thác bừa bãi. Khí quyển 
đang xấu đi, vì nạn tiêu thụ quá trớn. Con người không có Thiên 
Chúa, nên đang chống lại nhau, áp bức nhau, làm khổ nhau. 

Thứ bốn: Khi chiếm đoạt quyền năng của Thiên Chúa, con 
người mất phẩm giá. Đứa con hoang đàng từ hàng gia đình danh 
giá, đã bị hạ xuống thành thân nô lệ, phải đi làm thuê làm mướn 
kiếm ăn. Phẩm giá tồi tệ đến nỗi nó muốn bằng con heo, là con 
vật bẩn thỉu nhất mà cũng không được. Con người tưởng mình là 
chủ nhân, lại trở thành nô lệ cho những lý thuyết ảo tưởng, biến 
con người thành công cụ phục vụ cho những tham vọng điên 
cuồng. 

Thứ năm: Khi lìa bỏ nhà Cha, con người đi vào cõi chết. 
Thực vậy, con người muốn tạo lập thiên đàng, nhưng con người 
lại đang trở thành hỏa ngục, giam hãm chính mình và giam hãm 
lẫn nhau. Con người muốn sống thoải mái, muốn hạnh phúc cá 
nhân bằng mọi giá, nên con người đang đề cao nền văn minh sự 
chết, đầy đau khổ và tuyệt vọng. 

Chỉ khi hồi tâm suy nghĩ, người con hoang đàng mới thấy 
rõ: Lìa bỏ cha là mất tất cả. Ở trong cha là có tất cả. Vì mọi sự 
của cha là của con. Vâng! Chỉ còn 2 tuần nữa là chấm dứt Mùa 
Chay, Lời Chúa mời gọi ta rất tha thiết: Hãy quay về ngay, vì ở 
nhà Cha, ta sẽ có tất cả. Hãy quay về ngay, vì Cha là tình thương, 
là tha thứ. Hãy quay về ngay, vì Chúa Giêsu đã chịu đau khổ chịu 
chết để hòa giải ta. Hãy quay về ngay, vì Cha là nguồn mạch sự 
sống, nguồn mạch bình an và hạnh phúc cho ta.◼ 
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ăn cứ trên Tin Mừng hôm nay, ta thấy các nguyên cáo có 
vẻ hăm hở đắc thắng, khi họ mang bị cáo đến trước mặt 

Chúa Giêsu, với những chứng cớ rõ ràng: “Thưa Thầy, người 
phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật 
Môsê, thì người đàn bà này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy 
xử thế nào?” Thế nhưng sự việc đã không xảy ra như dự đoán 
và mong muốn của họ. 

Chúa Giêsu không trả lời. Ngài chỉ thinh lặng và viết điều 
gì đó trên đất. Phải chăng đó cũng là một sự nhắc nhở khéo 
léo, nhẹ nhàng và tế nhị của Chúa, đối với những người kết tội. 
Một khoảng lặng để cho họ bình tĩnh, nhìn lại đời mình. Một 
khoảng lặng để họ xét lại những việc họ đang làm. Thế nhưng, 
họ không hay biết điều đó, hoặc cố tình lờ đi, để rồi tiếp tục ép 
buộc Chúa phải lên tiếng. 

Chúa Giêsu liền trả lời: “Ai sạch tội thì hãy ném đá người 
này trước đi”. Như thế, thay vì xét xử và kết tội phạm nhân, 
thì Chúa lại đưa ra một câu thẩm vấn, đánh sâu vào lương tâm 
các nguyên cáo, để họ có thể nhận ra chân tướng của họ, con 
người thật của họ, với đầy dẫy tội lỗi chẳng kém. 

Chính họ cũng đã đồng loã liên kết với nhau, dùng mưu 
mẹo để hại người, để loại trừ kẻ mà họ không ưa, một người 
đang có ảnh hưởng trong dân, có vẻ như lấn át vị thế của họ. 
Lại một khoảng lặng nữa bắt đầu. 

Và thái độ “bỏ đi hết, kẻ trước người sau bắt đầu từ những 
người lớn tuổi” cho thấy rõ lương tâm của các nguyên cáo đã 
được đánh động. Họ đã dần dần thức tỉnh để nhận ra con người 
thật của mình. 

C 
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Còn với bị cáo, là người phụ nữ ngoại tình, thì tội của chị 
đã rõ rành rành, chẳng cần chứng cớ, Khi đến trước Chúa 
Giêsu, lương tâm của chị đã được thức tỉnh bởi lời của Chúa: 
“Chị hãy về và đừng phạm tội nữa”. Đừng phạm tội nữa, đó là 
một lời khẳng định cho chị thấy rõ, chuyện chị làm là tội lỗi. 

Con người ngày hôm nay cũng đang có những cách sống 
và thái độ sống không khác gì các Kinh Sư và Pharisiêu, hoặc 
như người phụ nữ ngoại tình. Đó là thái độ dửng dưng trước 
sự tội. Làm sự tội mà không biết mình tội. Sống trong sự tội 
mà cho rằng mình không mắc tội. Lương tâm của họ xem ra 
như chai lì, hoặc bị ngủ mê.  Hầu như vô tư trước những tội lỗi 
của mình xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. 

Trước mặt Thiên Chúa, không ai là thánh nhân. Chẳng ai 
có thể tự vỗ ngực nói rằng mình không có tội, như Thánh 
Gioan nói: “Ai bảo mình không có tội là kẻ nói dối tự lừa dối 
mình”. Điều quan trọng là ta có ý thức mình là tội nhân không? 
Ước gì ta hãy có những khoảng lặng để gặp gỡ Chúa, để cho 
lời Chúa thức tỉnh ta, như Ngài đã thức tỉnh các Kinh Sư, người 
Pharisiêu và người phụ nữ ngoại tình, để ta nhận ra mình là tội 
nhân. 

Thiên Chúa không chỉ thức tỉnh lương tâm chúng ta, 
nhưng Ngài còn mời gọi và đề nghị chúng ta sống một đời sống 
mới. “Ta không kết tội con, con hãy về và đừng phạm tội nữa”. 

Một khi đã nhận ra lỗi lầm và sám hối rồi, ta phải tiến xa 
hơn. Phải quyết tâm làm mới lại cuộc đời.◼ 
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ác tác giả Kinh Thánh dùng một kĩ thuật văn chương gọi 
là “ngôn ngữ nhân hóa” để gán cho Thiên Chúa những 

đặc điểm của con người. Họ đặt cho Thiên Chúa những cảm 
xúc và hành động của một người thường: tức giận (Xh 32,10), 
buồn phiền (St 6,6) và ghen tị (Xh 20,5). Đôi khi Ngài cũng 
được gán cho các đặc điểm ngoại hình: Ngài có khuôn mặt, 
cánh tay, mắt, môi, tai, v.v… Ngôn ngữ nhân hóa như vậy nhắc 
nhở dân Israel rằng Thiên Chúa là cá vị; Ngài có khả năng đi 
vào mối quan hệ sâu sắc và đích thực với con người. Thiên 
Chúa không phải là một quyền năng xa vời, vô cảm, nhưng là 
một hữu thể mà tình yêu của Ngài trải rộng trên dân riêng, 
được thể hiện bằng những hành động mà họ có thể nhìn thấy 
và ghi nhớ. 

Trong Kinh Thánh, bàn tay thường được dùng theo nghĩa 
bóng để diễn tả quyền năng hoặc thẩm quyền của một người. 
Ví dụ, cụm từ “bàn tay của Chúa” diễn tả quyền năng của 
Thiên Chúa vừa trừng phạt vừa giải cứu (Ds 11,23; Is 9,7-10,4; 
59,1), và tương tự như vậy Chúa Giêsu “đưa bàn tay chữa lành 
của Người (Mc 1,41; xem Mt 3,12) để chứng tỏ quyền năng 
cứu độ của Người. Được giao vào tay ai, điều đó có nghĩa là 
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quy phục quyền lực của người đó (St 9,2). Nói một cách ẩn dụ, 
các tiên tri nói vì bàn tay của Chúa đã đặt trên họ (2 V 3,15; 
Ed 1,3; 3,14,22; 37,1; 40,1). Đặt tay lên người khác để ban 
phúc lành, chẳng hạn như Giacob đã chúc lành cho các con (St 
48,14). Chúa Giêsu đặt tay lên người nhận phép lành của 
Người (Mt 19,15; Mc 10,13). Đáng chú ý, việc đặt tay cũng là 
một phần của hành động giao quyền hoặc phong chức, như khi 
Môisen chỉ định Giôsuê lên kế vị ông (Ds 27,18-21) và khi bảy 
phó tế được tiến chức bằng cách đặt tay (Cv 6,1-6). 

Hình ảnh bàn tay của Thiên Chúa mang nhiều ý nghĩa đối 
với các tác giả Kinh Thánh và xuất hiện khoảng hơn một trăm 
lần trong Cựu và Tân Ước. Nó mang ý nghĩa biểu tượng của 
quyền năng và lòng thương xót, sức mạnh và sự âu yếm của 
Ngài. Bàn tay của Thiên Chúa có một khả năng tuyệt vời để 
làm bất kỳ và tất cả mọi thứ, trong mọi nơi và mọi lúc. Còn 
đối với chúng ta điều đó có nghĩa là gì? 

- Chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Như đàn chiên 
tùy thuộc sự dẫn dắt và chăm sóc của mục tử, chúng ta cũng 
tùy thuộc vào Ngài. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Chiên 
của tôi thì nghe tiếng tôi… Không ai cướp được chúng khỏi 
tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, 
và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha” (Ga 10,27-
30). Chúng ta ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Bàn tay Ngài 
che chở, chăm sóc và bảo vệ chúng ta. 

- Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ, gìn giữ và che 
chở chúng ta qua mọi điều nguy hại, ngay cả trong những lúc 
khó khăn này. Trong Isaia, Thiên Chúa nói: “Đừng sợ hãi: có 
Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. 
Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn 
thắng của Ta.” (Is 41,10) Trong những lúc khó khăn chúng ta 
cảm thấy thất vọng, xao xuyến, lo âu; chúng ta mất định hướng 
và buồn chán. Và tồi tệ hơn, có khi chúng ta lại cảm thấy mình 
tội lỗi. Đó thật là một gánh nặng ghê gớm nếu không có sự trợ 
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giúp. Lúc đó chúng ta hãy tin rằng bàn tay Chúa uy quyền nâng 
đỡ phù trợ chúng ta. Khi chúng ta phó thác sự yếu đuối của 
mình vào bàn tay của Thiên Chúa, sự nhỏ bé và vấn đề của 
chúng ta trở thành cơ hội để Ngài thể hiện uy quyền. Khi đó, 
quyền năng Thiên Chúa trở nên vĩ đại qua chúng ta. 

- Chúng ta có thể trở thành khí cụ sống động và yêu thương 
trong tay Thiên Chúa, mang lại những hoa trái như Chúa 
muốn. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại những người tin Chúa 
ở Giêrusalem khi phải tản mác vì cuộc bách hại ông Stêphanô, 
đã đi đến Antiôkia và loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu cho dân 
ngoại. “Vì có ‘bàn tay Chúa’ ở với họ, nên một số đông đã tin 
và trở lại cùng Chúa” (x. Cv 11,19-21). Mỗi người chúng ta 
có thể trở thành bàn tay của Thiên Chúa để chữa lành và xoa 
dịu những nỗi đau của tha nhân. Chúng ta hiểu đôi bàn tay của 
chúng ta đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc thể 
hiện tình yêu thương và sự quan tâm của chúng ta dành cho 
nhau - một cái chạm tay, một cái vuốt ve, một cái ôm nhẹ. 
Chúa Giêsu đã dùng bàn tay để đụng chạm, để an ủi, và chữa 
lành, chúng ta cũng hãy dùng đôi bàn tay để đem lại sự giúp 
đỡ và an vui cho người khác. 

* 

Bàn tay của Chúa là biểu tượng của quyền năng, giáo huấn 
và tình yêu thương của Ngài. Càng nhận ra bàn tay của Thiên 
Chúa, chúng ta càng có khả năng tốt hơn để đi theo sự dẫn dắt 
của Ngài. Thông qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện kiên trì 
và trung thành tin yêu Chúa, chúng ta có thể học cách nhận 
biết, tin tưởng và phó thác cho bàn tay yêu thương của Chúa 
dẫn dắt cuộc đời chúng ta.◼ 
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hi nói về ông Nô-ê, người ta nhắc nhớ đến trận Lụt hồng 
thủy mà thường được gọi là “đại hồng thủy”. Ông Nô-ê 

là một nhân vật đặc biệt trong câu chuyện này. Chúng ta hãy 
cùng đi với ông Nô-ê để hiểu thêm về ông. Qua dịp tìm hiểu này, 
chúng ta lại có cơ hội suy ngẫm về đời sống đức tin của mình. 

1. Bối cảnh thời ông Nô-ê 

Trong chương thứ sáu của sách Sáng thế, 
ông Nô-ê cùng gia đình bắt đầu được ghi nhận. 
Ông Nô-ê là ai ? Ông Nô-ê được ghi nhận là 
con của ông La-méc. Ông là “người được đẹp 
lòng Đức Chúa” (St 6,8), là “người công chính, 

hoàn hảo giữa những người đồng thời” và ông là người được 
diễm phúc “đi với Đức Chúa” (St 6,9). Cụm từ “đi với Đức Chúa” 
mang hàm nghĩa là ông Nô-ê luôn sống trong đường lối của Đức 
Chúa. Ông Nô-ê được ghi nhận là người vâng lời Đức Chúa vì 
“làm đúng như Đức Chúa đã truyền cho ông” (St 6,22; 7,5). 
Không những thế, ông còn được ghi nhận là người sống đức tin 
và thể hiện đức tin trong việc tôn thờ Đức Chúa (x. St 8,20).  

Vào thời ông Nô-ê, dân số loài người được ghi nhận “ngày 
thêm đông”. Sự ghi nhận này cho thấy dấu hiệu của một xã hội 
được thịnh vượng. Tuy nhiên, có một điều làm cho người đọc 
suy gẫm: sự gia tăng dân số trên mặt đất tỉ lệ thuận với sự hư 
hỏng nơi con người. Điều này được ghi nhận: “sự gian ác của con 
người quả là nhiều và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý 
định xấu” (St 6,5). Và ngay cả đất cũng đã ra “hư hỏng trước 
nhan Đức Chúa và đầy bạo lực” (St 6,11).  

K 
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Lối sống tiêu cực xấu xa bấy giờ đã làm Đức Chúa hối hận 
và buồn rầu. Những câu Thánh kinh tiếp theo cho thấy, “Đức 
Chúa muốn xóa bỏ tất cả từ con người đến gia súc (St 6,7), tiêu 
diệt chúng cùng với đất” (St 6,13). Ngay thời ông Nô-ê, Đức 
Chúa đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm: “Mọi loài dưới 
gầm trời và trên mặt đất sẽ tắt thở” (St 6,17). Thế là, trận Lụt 
hồng thủy đã xuất hiện.  

2. Lụt hồng thủy 

Trước trận Lụt hồng thủy, Đức Chúa 
vẫn nhớ tới ông Nô-ê. Đức Chúa muốn 
cứu ông Nô-ê, vì “Ta chỉ thấy ngươi là 
người công chính trước nhan Ta trong thế 
hệ này” (St 7,1b). Đức Chúa đã phán dạy 

ông Nô-ê chuẩn bị con tàu. Đức Chúa phán với ông Nô-ê: “Ta 
quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy 
bạo lực… Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách” 
(x. St 6,13-14).  

Ông nghe lời Đức Chúa và thực thi lời dạy của Người. Ông 
đã đóng con tàu nhiều ngày tháng. Ông chuẩn bị con tàu để ông 
và gia đình được cứu. Ngược lại, những người lúc bấy giờ chỉ ăn 
chơi, gây tội lỗi và chế nhạo khi thấy việc làm của ông Nô-ê. 

Chẳng bao lâu sau đó, lụt hồng thủy xuất hiện. Mưa đã đổ 
xuống 40 đêm ngày. Nước dâng lên từng ngày. Nước đã che phủ 
tất cả như lời Thánh kinh trình bày: “Nước dâng lên ngày càng 
nhiều trên mặt đất, và mọi núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị 
phủ lấp” (St 7,19). Mọi thứ đều bị chìm dưới dòng nước. Mọi vật 
đều bị hủy diệt. Mọi xác phàm đều phải chấm dứt, ngoại trừ ông 
Nô-ê, gia đình con cái ông và những con vật được mang theo. 

Sau khoảng thời gian dài nước phủ khắp mặt đất, nước lại 
rút đi. Ông Nô-ê và gia đình đã ở trong tàu nhiều ngày. Và sau 
đó, khi mặt đất bắt đầu xuất hiện lại, ông Nô-ê ra khỏi tàu, tái lập 
lại cuộc sống mới. Ông bắt đầu dựng bàn thờ, thờ phượng Đức 
Chúa (St 8,20) và dạy con cháu thờ phượng Đức Chúa mọi ngày. 
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Lụt hồng thủy đã tàn phá hủy diệt mọi sự. Sau trận lụt, vạn 
vật bắt đầu hồi sinh. Và sau trận Lụt hồng thủy, Đức Chúa đã 
thiết lập giao ước với ông Nô-ê. Đức Chúa phán: “Ta sẽ lập giao 
ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này… Ta 
sẽ lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không 
còn bị nước Hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có Hồng 
thủy để tàn phá mặt đất nữa” (x. St 9,9-11).  

Đức Chúa đã ban cho dấu hiệu của giao ước là “Ta gác cây 
cung của Ta lên đám mây… Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước 
vĩnh cửu giữa Đức Chúa và mọi xác phàm” (x. St 9,12-16). Đức 
Chúa nói với Nô-ê: “Ta lập giao ước của Ta với các ngươi và với 
dòng dõi các ngươi sau này (St 9,9). 

Ông Nô-ê và gia đình đã bắt đầu một giai đoạn mới, tái lập 
lại cuộc sống trong ân nghĩa với Đức Chúa. 

3. Cùng đi với ông Nô-ê 

Đọc lại câu chuyện Lụt hồng thủy với nhân 
vật Nô-ê trong sách Sáng thế là một việc làm cần 
thiết cho chúng ta trong Mùa chay này. Gẫm lại 
câu chuyện Nô-ê giúp chúng ta học được những 
bài học tích cực cho đời sống kitô hữu chúng ta. 

a. Đi trong đường lối Đức Chúa 

“Sự gian ác của con người quả là nhiều trên 
mặt đất” (St 6,5), nghĩa là, những người thời ông Nô-ê đã không 
đi trong đường lối Đức Chúa. Họ đã chạy theo tà thần ngoại bang. 
Họ thờ cúng theo cách những cư dân sống chung quanh. Hành 
động đó được ghi nhận: “mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng 
trên mặt đất” (St 6,12). Như thế, Đức Chúa là Thiên Chúa của họ 
không còn được đặt vị trí số một trong đời sống đức tin của họ 
nữa. Chỉ có ông Nô-ê bấy giờ còn đi trong đường lối Đức Chúa. 
Ông sống đẹp lòng Chúa và sống công chính trước mặt người 
đời.  
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Sống giữa dân ngoại, ông Nô-ê không ngã lòng chạy theo 
những hình thức thờ cúng tà thần. Ông vẫn giữ vững niềm tin vào 
Đức Chúa. Ông vẫn vững bước trong đường lối Đức Chúa, dù 
những người đương thời không đi trong đường lối Người. Sự tốt 
lành và cách sống công chính của ông Nô-ê đã được nhắc lại 
trong sách Êdêkien (Ed 14,14). 

b. Lắng nghe và thực thi lời Chúa 

Nghe lời Đức Chúa dạy, ông Nô-ê đã lập tức đóng con tàu. 
Người đời dèm pha, nhiều người bĩu môi, nhiều lời nói gây đau 
buồn, nhưng ông Nô-ê vẫn kiên trì đóng tàu.  

Ông làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa bởi vì thánh ý Đức 
Chúa là quan trọng nhất trong đời ông. Ông luôn lắng nghe và 
thực thi điều Đức Chúa dạy. Ông thực thi lời phán truyền của 
Đức Chúa không chỉ một ngày mà là mọi ngày đời của ông. 

Giữa sóng gió cuộc đời ông vẫn tuân giữ lời Đức Chúa. Và 
khi sóng gió đi qua, ông cảm nhận “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho 
con bước chân, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Lời 
Chúa giúp ông hạnh phúc. Thực thi lời Chúa giúp ông và gia đình 
vượt qua đại nạn Hồng thủy. 

c. Dạy con cháu sống lời Chúa 

Kinh nghiệm về đời sống đức tin giúp ông Nô-ê có nhiều 
điều để truyền dạy cho con cháu.  

Hành động đóng tàu theo lệnh Đức Chúa của ông Nô-ê và 
việc thờ phượng của ông luôn dạy cho con cháu về đời sống đức 
tin. Hành động mọi sự trong đức tin. Vững tin vào Đức Chúa là 
Thiên Chúa của tổ tiên, cha ông chúng ta. 

Trước đại nạn Hồng thủy, con cháu nhìn thấy ông thi hành 
lời Chúa, đóng thuyền và thờ phượng Đức Chúa. Sau đại nạn 
Hồng thủy, con cháu lại vẫn nhìn thấy việc làm đầu tiên của ông 
là thờ phượng Đức Chúa. Đó là bài học cho con cháu để hiểu 
rằng: Hãy luôn thờ phượng và sống theo lời Đức Chúa. Đức Chúa 
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là Thiên Chúa luôn quan phòng bảo vệ con cái trung tín của 
Người. 

d. Chúng ta cùng đi với ông Nô-ê 

Qua nhân vật Nô-ê, chúng ta có cơ hội suy gẫm lại lời Chúa 
và đời sống đức tin của bản thân.  

Suy gẫm từ trang đầu Thánh kinh, Đức Chúa đã khởi đầu 
mạc khải tình yêu của Người từ giây phút tác thành nên con người 
“giống hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). Trong tình yêu ấy, mọi 
sinh vật được dựng nên và Thiên Chúa thấy “mọi sự Người đã 
làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31a). Nhưng liền sau đó, tội lỗi 
xuất hiện. Con người phạm tội và tội lỗi đã kéo theo hình phạt. 
Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn nhớ đến tạo vật được dựng nên theo 
hình ảnh Người. Người yêu thương, tha thứ và cứu họ.  

Hãy cùng đi với Nô-ê trong mùa chay này để đi đến với Đức 
Chúa vì chúng ta là con cái Người.  

Hãy cùng đi với Nô-ê để chúng ta nhận biết rằng: Thiên 
Chúa vẫn luôn yêu thương con người.  

Và hãy cùng đi với Nô-ê để học và sống như Nô-ê: nhận ra 
Đức Chúa là Thiên Chúa, đi trong đường lối của Đức Chúa và 
tôn thờ Người mọi ngày trong đời.◼ 
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1. Định nghĩa 

Điều 553: 

§1. Cha quản hạt, còn được gọi là cha hạt trưởng, hoặc linh 
mục trưởng hạt, hoặc một danh hiệu khác, là một tư tế được đặt 
làm đầu một giáo hạt. 

2. Bổ nhiệm 

- Nếu luật địa phương không ấn định cách khác thì việc bổ 
nhiệm quản hạt là thuộc thẩm quyền của Giám Mục giáo phận, 
nhưng phải tham khảo ý kiến của các tư tế trong giáo hạt đó (Điều 
553 §2). 

- Giáo vụ quản hạt không gắn liền với giáo vụ của cha sở 
của một giáo xứ nào nhất định (Điều 554 §1). 

- Cha quản hạt được bổ nhiệm cho một thời hạn nhất định 
do luật địa phương ấn định (Điều 554 §2). 

- Giám Mục giáo phận phải chọn một tư tế mà ngài xét thấy 
là xứng hợp, sau khi đã cân nhắc mọi hoàn cảnh mỗi thời và mỗi 
nơi. 
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3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

3.1. Theo giáo luật 

Chiếu theo điều 555, ngoài những năng quyền mà luật địa 
phương đã ban cho các cha quản hạt cách hợp lệ, các ngài còn có 
những nghĩa vụ và những quyền sau: 

- Cổ vũ và phối trí hoạt động mục vụ chung trong giáo hạt. 

- Liệu sao cho các giáo sĩ trong giáo hạt sống xứng đáng 
với bậc mình và cẩn thận chu toàn giáo vụ của mình. 

- Liệu sao cho các nghi lễ tôn giáo được cử hành đúng theo 
những quy định của phụng vụ thánh, cho việc trang hoàng và vẻ 
mỹ quan của các nhà thờ và các đồ vật thánh được tuân giữ cẩn 
thận, nhất là trong việc cử hành Thánh Lễ và lưu giữ Thánh Thể, 
cho các sổ sách của giáo xứ được ghi chép đúng cách và được 
giữ gìn hẳn hoi, cho tài sản của Giáo Hội được quản trị cách chu 
đáo, và sau cùng, cho nhà xứ được bảo trì cẩn thận. 

-   Làm thế nào để các giáo sĩ, theo những quy định của luật 
địa phương, tham dự các khoá học, các khoá hội thảo về thần học 
hoặc các buổi thuyết trình, vào thời gian đã định, chiếu theo quy 
tắc của điều 279 §2. 

Điều 279 §2: “Dựa theo quy định của luật địa phương, các 
tư tế phải tham dự những khoá mục vụ được tổ chức sau khi đã 
chịu chức tư tế; và vào những thời kỳ do luật ấy ấn định, họ cũng 
phải tham dự những lớp học khác, những buổi hội thảo về thần 
học hoặc những buổi thuyết trình, nhờ đó, họ có cơ hội thu thập 
kiến thức sâu rộng hơn về các thánh khoa và về các phương pháp 
mục vụ”. 

- Liệu sao cho các linh mục trong hạt được nâng đỡ về mặt 
thiêng liêng, và phải đặc biệt quan tâm đến những vị đang lâm 
vào những hoàn cảnh khó khăn hoặc đang gặp nhiều vấn đề tế 
nhị. 

- Cha quản hạt phải liệu sao cho các cha sở trong hạt mà 
ngài biết là đang đau bệnh nặng được trợ giúp đầy đủ về tinh thần 
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cũng như vật chất, cho các vị ấy được an táng cách xứng đáng, 
nếu các vị qua đời; ngài cũng phải liệu sao cho các sổ sách, tài 
liệu, đồ vật thánh và các đồ vật khác thuộc về Giáo Hội không bị 
hư hại hay bị thất thoát, trong trường hợp các cha sở lâm bệnh 
hoặc qua đời. 

- Cha quản hạt buộc phải thăm viếng các giáo xứ thuộc địa 
hạt của mình theo mức độ đã được Giám Mục giáo phận xác định. 
Ví dụ: khi Giám Mục đi kinh lý mục vụ, ban bí tích thêm sức, 
khởi công hoặc khánh thành nhà thờ... 

3.2. Năng quyền mà luật địa phương ban (Gp. Long 
Xuyên) 

- Chuẩn một lời rao hôn phối. 

4. Bãi nhiệm 

Theo sự phán đoán khôn ngoan của mình, Giám Mục giáo 
phận có thể tự do bãi nhiệm cha quản hạt vì nột lý do chính 
đáng (Điều 554 §3).◼ 
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HỎI: NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ LÀ GÌ? 

ĐÁP: Niên lịch phụng vụ là chu kỳ các mùa Phụng Vụ trong 
một năm, nhằm cử hành những khía cạnh khác nhau của mầu 
nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô (x.GLHTCG 1171). 

Cũng như năm dân sự, năm Phụng Vụ có 52 tuần lễ, khởi 
đầu với Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng và kết thúc vào thứ Bảy 
tuần lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ (tuần 34 Mùa Thường Niên). Năm 
Phụng Vụ được chia thành 05 mùa như sau: 

1/ Mùa Vọng:  

Mùa Vọng là mùa đầu tiên của năm phụng vụ. Mùa Vọng 
kéo dài khoảng 4 tuần lễ, bắt đầu từ giờ Kinh Chiều I ngày thứ 
bảy tuần 34 thường niên và kết thúc trước giờ Kinh Chiều I ngày 
24/12 (lễ Vọng Chúa Giáng Sinh). Mùa Vọng được chia ra làm 
hai giai đoạn, trong đó giai đoạn từ đầu mùa Vọng cho đến hết 
ngày 16/12 mang ý nghĩa mong chờ ngày Chúa đến lần thứ hai. 
Giai đoạn hai từ ngày 17/12 đến chiều ngày 24/12 nhằm đón chờ 
ngày Chúa Giáng sinh.  

Bầu khí của Mùa Vọng tuy không mang nét u buồn như Mùa 
Chay nhưng được lưu ý để không đi trước niềm vui của Lễ Giáng 
Sinh sau đó. Màu lễ phục trong mùa này là màu tím, nói lên lòng 
thống hối và sự hoán cải để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. 
Tuy nhiên vào Chúa nhật thứ ba, có thể sử dụng lễ phục màu 
hồng và được gọi là Chúa Nhật Hãy Vui Lên (Chúa Nhật 
Gaudete). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_V%E1%BB%8Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%AAsu_t%C3%A1i_l%C3%A2m
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2/ Mùa Giáng Sinh: 

Mùa Giáng Sinh kéo dài khoảng hơn hai tuần, bắt đầu từ giờ 
Kinh Chiều I Lễ Giáng Sinh đến lễ Chúa Giêsu chịu phép 
rửa. Mùa Giáng Sinh mừng kính mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên 
Chúa làm người. Lễ Giáng sinh đầu tiên được cử hành trọng thể 
vào khoảng năm 300, nhằm ngày 25/12 là ngày lễ thờ Thần Mặt 
Trời của dân ngoại. Đây là ngày trong năm có đêm dài nhất (Đông 
Chí) và bắt đầu ngày mặt trời đi lên quỹ đạo cao nhất mang ánh 
sáng chiếu soi vạn vật. Hội Thánh muốn nhân cơ hội lễ này để xác 
định Chúa Kitô là ‘ánh sáng chiếu soi trong đêm tối’ và là ‘mặt 
trời công chính soi sáng muôn dân’ (Ga 1,5 ; Lc 1,79). 

Mùa Giáng Sinh có tuần bát nhật lễ Giáng Sinh. Sau Lễ Chúa 
Giáng sinh là Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, tiếp theo là Chúa Nhật 
Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua). Màu sắc của Mùa Giáng Sinh là màu 
trắng, nói lên sự vui mừng. 

3/ Mùa Thường niên: 

 Mùa Thường niên gồm 34 tuần lễ, bắt đầu từ sau Lễ Chúa 
Giêsu chịu Phép Rửa và kết thúc vào chiều thứ Bảy tuần lễ Lễ 
Chúa Kitô Vua vũ trụ, được chia làm hai giai đoạn: 

*Giai đoạn một: bắt đầu từ sau Lễ Chúa Giêsu chịu Phép 
Rửa đến trước thứ Tư Lễ Tro (khoảng 8 Chúa Nhật). 

*Giai đoạn hai: từ sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và 
kết thúc trước giờ Kinh Chiều I ngày thứ bảy trước Chúa Nhật 
thứ nhất mùa Vọng của năm phụng vụ tiếp theo (khoảng 26 Chúa 
Nhật). Trong Mùa Thường niên Giáo Hội không cử hành một khía 
cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính 
chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ. Ngoài ra, trong Năm 
Phụng Vụ, Hội Thánh còn ‘tôn vinh Đức Maria vinh hiển, Mẹ 
Thiên Chúa, Đấng đã nối kết với công trình cứu chuộc của Con 
Người bằng mối dây bất khả phân ly’ (PV 103-104). Đồng thời, 
Hội Thánh cũng kính nhớ các thánh Tử Đạo và các thánh khác; 
qua đó, Hội Thánh công bố mầu nhiệm Phục Sinh nơi các ngài và 
trình bày cho các tín hữu những gương mẫu tuyệt vời, lôi kéo họ 
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đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô. Màu sắc Mùa Thường 
Niên là màu xanh, nói lên niềm hy vọng. 

4/ Mùa Chay: 

Tiếp theo Mùa Thường Niên giai đoạn 1 là Mùa Chay Thánh 
khởi đầu với Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc vào trước Thánh Lễ Tiệc 
ly chiều thứ năm Tuần Thánh. Mùa Chay là mùa thống hối, mùa 
trở về với Chúa để sửa soạn tâm hồn đón mừng lễ Phục Sinh. Đây 
là thời gian rất quan trọng cho đời sống thiêng liêng của Hội Thánh 
và của mỗi tín hữu. Mùa Chay cũng là mùa chuẩn bị trực tiếp cho 
các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo trong đêm 
Vọng Phục Sinh.  

Bầu khí Mùa Chay mang sắc thái trầm buồn. Trong phụng 
vụ, lời ca Alleluia và Kinh Vinh Danh bị tạm bỏ. Màu tím được 
sử dụng trong phụng vụ và trong những hình thức trang trí thánh 
đường. Mọi sự trang trí cách long trọng trong cung thánh được 
tháo gỡ. Tuy nhiên Chúa Nhật thứ tư của mùa Chay có thể mặc 
lễ phục hồng và được gọi với tên là Chúa Nhật Mừng Vui Lên 
(Chúa Nhật Laetare). Kể từ Chúa Nhật thứ năm mùa Chay, tất cả 
các ảnh tượng trong nhà thờ có thể được che phủ bằng vải tím và 
sẽ được lột ra vào đêm Vọng Phục Sinh.  

Chuyển tiếp giữa Mùa Chay và Mùa Phục Sinh là TAM 
NHẬT VƯỢT QUA (hoặc Tam nhật thánh). Tam Nhật Vượt Qua 
bắt đầu từ Thánh Lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh cho đến 
hết Chúa Nhật Phục sinh. Đây là trung tâm của Năm phụng vụ. Ba 
ngày này là một khối duy nhất, riêng rẽ. Chúng biệt lập với những 
ngày chuẩn bị trước vì những ngày Mùa Chay đã kết thúc vào 
trước lễ chiều Thứ năm Thánh.  

5/ Mùa Phục Sinh:  

Mùa Phục Sinh kéo dài 50 ngày, bắt đầu từ Chúa Nhật Phục 
Sinh cho đến hết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thời gian này 
được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, và được coi như 
một ngày lễ duy nhất, hơn nữa như một Đại Chúa Nhật. Các ngày 
trong tuần Bát nhật phục sinh được cử hành như lễ trọng kính 
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Chúa (nhưng không đọc kinh Tin Kính). Vì thế, không được phép 
cử hành bất cứ thánh lễ ngoại lịch nào, trừ thánh lễ an táng. 

Lễ Phục Sinh là ngày trọng đại nhất trong năm phụng vụ, 
ngày Chúa Kitô chiến thắng. Lễ này được tiếp diễn không những 
trong Tuần Bát Nhật mà còn được kéo dài trong suốt Mùa Phục 
Sinh. Trong mùa này Giáo Hội thường dùng tiếng tung hô vui 
mừng “Alleluia” trong các thánh lễ và kinh nguyện. Trong Mùa 
Phục Sinh còn có Lễ Thăng Thiên, Lễ Chúa Thánh Thần hiện 
xuống. 

Sau Lễ Phục Sinh, phụng vụ sẽ mừng Chúa Nhật II Mùa 
Phục Sinh (Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa), rồi Chúa 
Nhật  III, IV, V, VI và VII Mùa Phục Sinh. Ở nhiều nơi, Lễ Chúa 
Giêsu Lên Trời được mừng vào Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh. 
Tiếp theo là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Mùa Phục Sinh 
kết thúc sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và niên lịch phụng 
vụ bước sang Mùa Thường Niên giai đoạn 2 với Chúa Nhật Lễ 
Chúa Ba Ngôi, Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, và sau 
đó là các Chúa Nhật Thường Niên giai đoạn 2. 

Mầu phụng vụ Mùa Phục Sinh là màu trắng, nhưng trong 
ngày Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội dùng màu đỏ, màu của lửa. 

Như vậy, qua chu kỳ niên lịch Phụng Vụ, chúng ta được sống 
lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi trần gian với nhiều biến cố khác 
nhau từ khi Người sinh ra, lớn lên, ra đi rao giảng Tin Mừng, 
chịu khổ nạn và chết trên Thánh Giá, an táng trong mồ, sống lại 
và lên Trời vinh hiển để mở đường cứu rỗi cho chúng ta.◼  
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au biến cố phục sinh, sự dấn thân trong sứ vụ của Giáo 
hội thời kỳ đầu vẫn còn giới hạn trong đất Israel. Thời 

điểm này, Giêrusalem vẫn là trung tâm của cộng đoàn mới và 
các thành viên của Hội thánh tiếp tục lui tới Đền thờ và trong 
các Hội đường Do Thái một cách đều đặn. Các môn đệ Đức 
Giêsu ý thức họ có bổn phận thiêng liêng phải công bố Tin 
Mừng cho Israel. Cộng đoàn Kitô giáo mới này không có ý 
thiết lập tôn giáo khác. Tình trạng đó chỉ thay đổi sau cuộc 
Chiến tranh Do Thái và việc phá hủy thành Giêrusalem năm 
70 C.N. 

Sứ vụ đến với các dân tộc: Cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên 
không từ khước sự hoán cải của những người dân ngoại. Một 
trong những nguyên nhân thành công của Giáo hội Kitô ở chỗ 
những người tân tòng đã được các Kitô hữu chấp nhận không 
hạn chế, đang khi Do Thái giáo không bao giờ cho họ gia nhập 
hoàn toàn. Thế nhưng, đối với nhiều người ngoại đạo, việc cắt 
bì để trở thành kitô hữu là một chướng ngại không thể vượt 
qua. Dầu vậy, trong một số giới bấy giờ, họ dần dần thiết lập 
thói quen chấp nhận những người ngoại vào gia đình Kitô giáo 
mà không buộc họ phải cắt bì. Thực tế, điều này cũng gây tranh 
cãi trong Giáo hội thời kỳ đầu. 

1. Những người “Hípri” (Do Thái): Lúc đầu dưới sự 
hướng dẫn của Phêrô và gồm tất cả các “tông đồ”, họ đã tự 

S 
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nhận thức về mình như là hiện thân và là sự thể hiện trước cuộc 
khôi phục Israel. Họ trung thành với Kinh Torah và Đền thờ 
Giêrusalem về mọi mặt. Họ tin rằng sứ vụ của họ giới hạn 
trong nhà Israel và sự cứu rỗi các dân tộc sẽ đến trong cuộc 
hành hương cánh chung của mọi dân tộc tiến về Giêrusalem, 
như Cựu ước đã mô tả. Vì thế, họ không dấn thân vào một sứ 
vụ cho thế giới bên ngoài Israel. 

2. Những người “Hy hóa”: Họ có một số điểm khác với 
những người Hípri có tính quyết định. Một trong số đó là họ 
dịch sứ điệp của Đức Kitô ra tiếng Hy Lạp. Điều đó làm thay 
đổi hình thức rao truyền. Cộng đoàn này trở thành cái “lỗ kim” 
quá đó lời rao giảng tiên khởi (Kerygma) của Kitô giáo đi vào 
thế giới Hy – La. Họ xác tín rằng biến cố phục sinh đã vượt 
qua kinh Torah và Đền thờ. Chính “Thần Khí” chứ không phải 
Lề luật sẽ hướng dẫn đời sống tín hữu. Khi họ bị đuổi khỏi 
Giêrusalem, họ bắt đầu rao giảng một cách hoàn toàn tự nhiên 
cho những người Samaria (những kẻ bị người Do thái khinh 
miệt), và cho những người ngoại đạo ở Phênixi và Syria cho 
đến tận Antiokia. Họ loan báo Tin Mừng không đòi hỏi chịu 
phép cắt bì và tuân giữ luật lệ nghi thức của Do thái. 

Lịch sử cho thấy tính đột phá trong Kitô giáo có tính quyết 
định đã xảy ra tại Antiokia – một thành phố lớn thứ ba của thế 
giới cổ đại sau Rôma và Alexandria, là một thủ đô của một tỉnh 
Rôma gồm Syria và Xicilia. Nó trở thành thành phố lớn đầu 
tiên nơi mà Kitô giáo cắm rễ ngay khi những người Kitô hữu 
Do thái nói tiếng Hy Lạp, sau khi bị trục xuất hỏi Giêrusalem, 
đã đến đây và xây dựng ở đó một Giáo hội hợp thành bởi cả 
những người Do thái và những người không phải Do thái. Tại 
Antiôkia người ta đã sớm thấy rõ là cộng đoàn ấy không phải 
là Do thái mà cũng không phải là Dân ngoại “truyền thống”, 
nhưng nó hợp thành một thực thể thứ ba. Chính tại nơi đây, lần 
đầu tiên các môn đệ được gọi là “Kitô hữu” (Cv 11,26).  
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Với sự lớn mạnh đầy sáng kiến của cộng đoàn Antiokia, 
Barnaba được Giáo hội Giêrusalem sai đến xem xét. Thay vì 
khiển trách những người ở Antiokia với những hoạt động loan 
báo Tin Mừng nơi họ, ông Barnaba đã bị chinh phục và ông đã 
khích lệ các tín hữu ở đó kiên trì trong con đường ấy (Cv 
11,23). Chính Barnaba đã đi Tarso để thuyết phục Phaolo cùng 
với ông đến Antiokia. Số tín hữu ở Antiokia ngày một tăng, 
đặc biệt không có sự chia rẽ trong Giáo hội: những người Do 
thái và không phải Do thái dùng bữa chung với nhau, điều mà 
trước giờ chưa từng có, huống hồ những người ngoại đạo ấy 
chưa được cắt bì.  

Mặt khác, trong khi những người Hípri xây dựng căn tính 
của họ trên quá khứ của Israel và của Đức Giêsu, thì những 
người Hy hóa có ý thức làm gạch nối với tương lai, không chỉ 
loan báo một sự canh tân Israel, nhưng còn làm tiên phong cho 
một nhân loại mới. Dù vậy, những người Hy hóa lúc ấy chưa 
đưa ra một sứ vụ phổ thế từ Antiokia. Để đi tới điều này, phải 
nhờ đến Phaolo, người đóng vai trò xúc tác. Chính ngài đã 
cung cấp một nền tảng thần học cho một sự am hiểu Kitô giáo 
phi – Do thái, độc lập với Kinh Torah; chính sự đóng góp của 
ngài làm cho lời rao giảng Kerygma của Kitô giáo trở nên dễ 
hiểu và khả thi trong thế giới Địa trung hải. 

Nhờ thừa tác vụ của Phaolo và Barnaba, Giáo hội Antiokia 
trở thành một cộng đoàn quan tâm tới những người họ chưa 
từng gặp gỡ bao giờ (những người từ Sýp, Tiểu á và những nơi 
khác). Giáo hội quyết định gửi tới các nơi đó những người thừa 
sai. Đây là quyết định và hành động có tầm quan trọng lớn lao 
cho cộng đoàn Kitô giáo thời kỳ đầu. Trong khi đó, tại 
Giêrusalem, phong trào Đức Giêsu vẫn còn bị người Do thái 
và người Rôma coi như một giáo phải của Do thái. Giáo hội 
tại đây yêu cầu những người không phải là Do thái đã trở lại 
đạo phải chịu cắt bì (Cv15,1) và họ khước từ dùng với những 
người đó cho tới khi điều đó được thực hiện. Đây là thái độ cố 
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chấp tại cộng đoàn Giêrusalem và nó gây hoang mang, thậm 
chí là sợ sệt ngay cả cho chính Phêrô. 

Dầu có sự khác biệt giữa những người Hípri và những 
người Hy hóa, Kitô giáo thời kỳ đầu là một cơ chế sống đang 
không ngừng phát triển; người ta không thể làm cho nó đông 
cứng lại trong hai lập trường loại trừ lẫn nhau. Cả hai nhóm 
đều tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai phục sinh và 
chấp nhận Phép rửa như điều kiện để được sáp nhập vào cộng 
đoàn mới; cả hai nhất trí chia sẻ một căn tính mới, rõ rệt và 
chuẩn mực. Sự hòa nhập các dân tộc vào ơn cứu độ của Thiên 
Chúa là một phần của các xác tín chung cho những người Hípri 
và những người Hy hóa. Nếu những người thứ nhất mong chờ 
sự hòa nhập các dân tộc, được hứa trong Cựu ước, vào lúc họ 
hành hương về Giêrusalem, thì những người thứ hai tin rằng 
các dân tộc có thể được hòa nhập bằng phương pháp tiến hành 
sứ vụ lịch sử của Giáo hội. 

Với việc Đền thờ Giêrusalem bị phá hủy, đa số Kitô hữu 
Do thái rời Giuđê, những người Biệt phái bám trụ trong các 
Hội đường Do thái tản mát khắp đất nước và ở xa. Sau chiến 
tranh nhóm này tập lại uy quyền và đưa ra những biện pháp 
hạn chế đối với các Kitô hữu Do thái. Khoảng năm 85 C.N., 
họ đưa ra 18 điều chúc phúc, được công bố ở Jamnia, trung 
tâm mới của họ, gồm có một điều quy định ra vạ tuyệt thông 
các Kitô hữu và những người dị giáo và loại họ ra khỏi các Hội 
đường Do Thái. 

Đối với phong trào Giêsu, đây không phải là dấu chấm hết. 
Phong trào ấy vừa vượt qua được thách thức đầu tiên của mình: 
Hoặc vẫn ở trong những hạn chế của Do thái giáo, hoặc sống 
trong ý tưởng của chính thừa tác vụ Đức Giêsu bằng cách vượt 
qua những rào cản của Do thái giáo. Phong trào ấy đã chọn con 
đường thứ hai này. Nhờ đó, chân trời của họ đã được mở rộng 
vô hạn. Giáo hội đã thực hiện “bước nhảy sống còn” của mình 
và Giáo hộ đã làm điều ấy đúng lúc.◼ 
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ưng ơi, mới nói chuyện với 
bạn tuần trước, tuần này bạn 

đã đi xa.  Còn có 12 tiếng đồng hồ 
nữa là lễ an táng của bạn.  Và bạn sẽ 
được an nghỉ ở nhà thờ giáo họ Vô 
Nhiễm kinh zero 2.  Thế là cuộc đời 
của bạn sẽ im lìm, như những kỷ 
niệm và con người của bạn trong 
suốt 70 năm qua trên đời sống này. 

 Buồn. Mặc dù trong cuộc nói 
chuyện bằng face time điện thoại, bạn vẫn nói chuyện một 
cách bình thản, cho biết mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày giờ 
Chúa gọi.  Giọng nói của bạn vẫn rõ ràng, vững chắc.  Bạn còn 
nói đùa: “Âm thanh vẫn còn tốt”, dù thân thể bạn rất đau đớn, 
không ăn uống được gì.  Bạn trông rất tiều tụy vì bệnh tật, 
nhưng khuôn mặt của bạn vẫn tỏ lộ một sự bình an phó thác. 

 Tuy biết là ngày giờ chắc cũng gần, nhưng khi nghe tin 
báo là bạn đã đi xa, mình cũng buồn quá. Khóc cho một ngưòi 
bạn tri kỷ nhiều năm thời học trò thân mến không còn.  Thương 
cho một người bạn chí cốt thuở thơ dại đến kỳ trưởng thành 
không bao giờ xa nhau nay đã mất. 

H 
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 Bạn có một tâm hồn bình dị, đơn giản, không đua đòi xa 
hoa hay bon chen thế sự.  Cuộc đời của bạn cũng như việc học 
hành lúc nào cũng ngăn nắp, trật tự gọn gàng, dù mọi sự nhiễu 
nhương chung quanh. Xã hội, trần đời có đổi thay, nhưng bạn 
vẫn kiên trung trong ơn gọi, chấp nhận mọi sự trong bình an 
và phó thác cho Chúa trọn vẹn cuộc đời mình. 

 Thế nên, lúc nào thấy bạn cũng có vẻ thanh thản, nho nhã, 
phong độ, và kiên trì phục vụ.  Không văn nghệ văn gừng, 
không màu mè, suốt thời đang phát triển cả thể xác lẫn tinh 
thần.  Lúc nào bạn cũng cặm cụi làm việc, tẩn mẩn tần mần 
chu toàn nhiệm vụ.  Nhớ thời bạn phụ trách công việc 
in roneo bài học cho các bạn trong thời buổi khó khăn, bạn 
không bỏ sót công việc dù tay chân đen lấm mực in và giấy tờ 
bị hóc trong máy, bạn kiên trì sửa chữa, quay chậm từng vòng 
quay để tờ giấy được in ra trọn vẹn.  Bạn thật kiên nhẫn và 
chăm chỉ, cần cù và trách nhiệm. 

 Đối với anh em, bạn không hề lớn tiếng gây gổ với ai. Bị 
trêu chọc hay gán ghép, bạn chỉ đỏ mặt lên và tránh đi chỗ 
khác.  Gặp chuyện gì vui, bạn chỉ cuời khục khục nhẹ nhàng 
chia sẻ.  Bạn hiền quá, Hưng ạ, không bao giờ bạn nói chuyện 
hay bàn tán gì về ai.  Cả đời bạn là một mặt hồ phẳng lặng, 
không tỏ vẻ giận dữ, không bị những cám dỗ về sắc đẹp hay 
tiền bạc, danh vọng đưa đẩy.  Bạn là một người tu luyện bản 
thân gương mẫu và là một tông đồ đầy nhiệt thành của Chúa. 

 Hưng ơi, nay bạn đã về với Đấng đã yêu thương chọn bạn 
là chí cốt thân tình trong sứ vụ Linh Mục, thì chắc chắn Người 
cũng đón nhận bạn vào vương quốc tình yêu của Người.  Ở nơi 
đó, bạn hãy phù hộ cho chúng tớ với nhé, những người bạn còn 
đang dong duổi trên bước đường trần thế gian nan này, Hưng 
ạ.◼ 

                                                  DK - Houston,  
February 15, 2022. 
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TIỂU SỨ CHA CỐ GIUSE TRƯƠNG TRUNG HƯNG 

Sinh ngày 22-8-1950, tại Phú Ích, Hà Nam 

Vào Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, năm 1963, thuộc giáo 
phận Long Xuyên. 

Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse, năm 1971 

Chịu chức linh mục ngày 1-12-1988, tại Nhà thờ Chánh Toà 
Long Xuyên. Do Đức cha GB. Bùi Tuần. 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại: 

- Hiệp Tâm, Vô Nhiễm, Đức Mẹ lên trời: 1988-2008 

- Tân Bùi: 2008-2010 

- Vinhsơn 01: 2010 – 2019 

- Giuse kinh 7B: 2019 – 10/2021 

- 10/2021 – nghỉ bệnh tại tư gia 

Qua đời ngày 14/02/2022, tại Tư gia. Lễ an táng ngày 
16/02/2022.◼ 
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ng bà ta thường nói: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. 
Người ta cứ đổ lỗi cho những tính cách, tính tình của con 

cái là do trời ban sao thì chịu vậy. Con ngoan cũng do trời. Con 
hư cũng do trời. Con siêng năng học hành cũng bởi trời. Con 
lười biếng cũng do trời ban cho. Con ăn chơi lêu lổng cũng do 
bề trên. Con ngang bướng hay lễ phép cũng do bề trên xếp đặt. 
Liệu với cái quan điểm này nó có ổn và phù hợp với một thời 
đại mà ông bà cha mẹ đang gặp những khó khăn, thử thách 
trong vấn đề giáo dục con cái trong một xã hội mà những đứa 
trẻ chỉ thích sống đòi hỏi và hưởng thụ. Mọi nhu cầu của con 
cái ngày nay, gần như bố mẹ đều phải đáp ứng. Nếu không là 
không yên với những đứa trẻ coi trời bằng vung. Có phải tính 
cách quan điểm sống của những đứa trẻ ngày nay do trời hay 
do chính cách chúng ta đang giáo dục con em bạn và tôi.  

Có một cuộc nghiên cứu đã đưa ra kết luận đáng cho ta 
suy ngẫm và nhìn lại cách giáo dục của cha mẹ dưới góc nhìn 
của tâm lý học, của nhân bản và cách sống làm người. 

 

Ô 
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Đây là khía cạnh tiêu cực: 

Cha mẹ cẩu thả - con bừa bãi 

Cha mẹ nói nhiều – con thấy nhờn 

Cha mẹ kêu ca – con hay phàn nàn 

Cha mẹ ham chơi – con thích hưởng thụ 

Cha mẹ to tiếng – con cãi bướng 

Cha mẹ bốc đồng – con bộc phát 

Cha mẹ đòi hỏi – con xấu tính 

Cha mẹ can thiệp – con buông bỏ 

Cha mẹ huyễn hoặc – con ngộ nhận 

Cha mẹ áp đặt – con bất cần 

Đây là mặt tích cực: 

Cha mẹ tích cực – con tự tin 

Cha mẹ điềm đạm – con lắng nghe 

Cha mẹ nhún nhường – con lễ phép 

Cha mẹ rộng lượng – con hiểu chuyện 

Cha mẹ định hướng – con tự lập 

Cha mẹ kiên nhẫn – con không ngại khó 

Cha mẹ nguyên tắc – con ý thức 

Cha mẹ cởi mở - con thân thiện 

Cha mẹ khiêm tốn – con hay học hỏi 

Cha mẹ thông thái – con cái thông minh. 

Đây là một bài tham khảo cho những ai đang gánh trọng 
trách dạy dỗ và giáo dục con cái. Bạn và tôi không thể cứ đổ 
lỗi cho ngoại tại, cho ông trời hay do hoàn cảnh xã hội. Những 
yếu tố đó không đóng vai trò cả thể hay hoàn toàn cho việc 
hình thành tính cách của con cái. Nơi tính cách và cá tính đó 
phần lớn là do cách chúng ta giáo dục. Hay ngay chính cách 
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chúng ta sống. Đó là lý do con cái là bản sao của những người 
lớn như chúng ta. Sóng trước đổ đâu, sóng sau ập đó. Đó là 
nguyên lý tự nhiên. Cha mẹ thế nào con cái sẽ là thế ấy. Cha 
mẹ gieo gì, con cái sẽ gặt cái đó.  

Trong một xã hội đang phát triển trên nhiều phương diện. 
Mức sống con người ngày càng được nâng cao. Do đó nhu cầu 
con người không còn là ăn no mặc ấm, mà thay vào đó là ăn 
ngon mặc đẹp. Lối sống hưởng thụ càng ngày càng đi sâu vào 
con người ngày nay. Và những đứa trẻ càng bị lún chìm sâu 
trong cách sống này. Nhiều đứa trẻ đúng là coi trời bằng vung. 
Cha mẹ hết cách trị. Thầy cô hết cách dạy. Xã hội hết cách 
chữa. Coi như buông thả muốn làm gì thì làm. Và khi xảy ra 
những chuyện đau lòng thì đã quá muộn. Lúc đó tìm mọi lý do 
để đổ lỗi. Cha mẹ đổ lỗi cho con cái không biết vâng lời, không 
biết nghe lời dạy bảo. Con cái đổ lỗi cho cha mẹ không biết 
dậy con. Sinh con ra rồi bỏ bê. Khi có những chuyện không tốt 
xảy ra, người ta có cả một ngàn lý do để bao che, để đổ lỗi 
trách nhiệm, để phủi tay coi nhưng không chuyện gì xảy ra.  

Con cái lớn lên dù nó như thế nào, bạn và tôi, những người 
có trách nhiệm cũng đóng vai trò quan trọng và yếu tố cần thiết 
tạo nên một thế hệ tương lai. Bạn và tôi không có lý do nào để 
đổ lỗi cho ông trời hay cho một ai đó. Nhưng trách nhiệm đó 
thuộc về chính chúng ta. Chúng ta sống là làm thế nào, thì con 
cái sẽ thế ấy. Bản sao sẽ được photoccopy lại y như những gì 
chúng ta để lại. Chúng ta gieo gì, thì con cái chúng ta gặt đó. 
Đấy là lẽ thường tình trong đời sống của một con người. Hy 
vọng bạn và tôi hãy là bản chính với những điều tích cưc và 
tốt đẹp, từ đó con cái bạn và tôi là những bản sao để mang lại 
một thế hệ đầy hứa hẹn với bao điều tốt đẹp.◼ 
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hững ngày chống dịch chôn chân ở nhà, mạng xã hội là 
nơi vừa giải trí vừa giết thời gian tốt nhất. Chỉ riêng 

Facebook với bao la bát ngát chủ đề, đã thu hút muôn người 
dạo chơi trong đó. Tham gia fb có nhiều hình thức: Dạo chơi 
xem thông tin và giải trí; vừa học cái hay vừa chia sẻ người 
thân những điều bổ ích; chủ động đưa tin nóng hổi cho thiên 
hạ chú ý…  

Đang lúc dịch bệnh căng thẳng, fb trở thành bảo bối giúp 
ta “Ngồi nhà mà bao quát chuyện thiên hạ”. Một nơi ồn áo náo 
nhiệt, thật giả thị phi… đòi hỏi ai tham gia phải trang bị cho 
mình một kiến thức nhất định, không thì đủ mọi rắc rối đến với 
bản thân, mà nặng nhất là “Bệnh ảo” – Không thể phân biệt 
đúng sai thật giả. Hậu quả là mất niềm tin nơi chính mình và 
mọi người với nhau. 

Dụng cơ của những tin giả, tin đểu (Fake news) nhằm câu 
like xả stress cũng nhiều, mà mục tiêu tung hỏa mù và lèo lái 
dư luận cũng không thiếu. Ví dụ cứ thấy fb xuất hiện “Lời bác 
Đam” tiên báo dịch bệnh hay quá, thế là share. Xảy ra đúng 
vậy không sao, khác đi là thấy báo nhà nước công bố đó là Tin 
Sai Sự Thật và túm vài em lên phạt 7,5T. Rồi lại thấy xuất hiện 
lời khác của bác í. Ngay cả báo chí nhà nước chính quy sáng 
công bố, chiều kêu tin đồn thất thiệt… Những văn bản mơ hồ 
tung lên mạng, bao người đã vì nhanh tay mà ôm hận tiền phạt.  

N 
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Có hôm sốt chuyện bác sĩ Khoa: “Rút ống thở mẹ mình 
cứu sản phụ sinh đôi…” lấy được bao nước mắt. Những người 
tỉnh táo đọc kỹ tìm hoài không biết chuyện xảy ra ở cái Bệnh 
viện nào, sao phòng chữa Covid và phòng sanh lại kế nhau, mà 
hình đứa bé thì là hình ở bv Từ Dũ đã từng đăng, hai bé hai nơi 
ghép lại. Thông tin đầy mơ hồ… Họ làm vậy để làm gì? Câu 
like thôi ah! Chưa chắc… Có điều họ dạy ta tập kiểm chứng 
thông tin, đừng để “tay nhanh hơn não”. 

Các bạn coi Youtube hài, họ lồng tiếng Tây Du Ký đi bán 
dép, chó mèo nói chuyện như người… thì việc cắt ghép các 
video VTV hay gì đó làm tin giật gân có gì khó. Mấy cái tin 
về Covid qua những đoạn thu âm và video không nguồn gốc, 
hay bài báo TT Xuân Phúc cho phép phụ nữ lấy nhiều chồng 
và quá 30 chưa lập gia đình bị phạt, nhìn là biết tin đểu nhưng 
được share chóng mặt. Chỉ khi nào bị lật kèo gọi lên đóng 7,5T 
nhiều người mắt sẽ sáng và xem tin cẩn thận hơn. 

Giáo hội thời công nghệ cũng chịu chung số phận. Lấy 
hình cha thầy lập trang fb để bán thuốc đông y. Dựa danh con 
Chúa tung tin thất thiệt để kêu gọi từ thiện. Thậm chí lập thành 
các Group với tiêu đề rất đạo đức “Lòng Chúa Thương Xót”, 
“Học Hỏi Giáo Lý”, “Chia Sẻ Cầu Nguyện”… nhưng có cả 
xuyên tạc đạo hay phê bình chỉ trích các mục tử trong đó… 

Tin đểu, tin giả ít nhiều đều có dụng ý thâm sâu của người 
cố tình làm ra nó. Có thể là thăm dò phản ứng dư luận, có thể 
là lèo lái dư luận, và cũng có thể sàng lọc dư luận vào mục đích 
nào đó. Cái hay là giúp nhiều người ngày càng biết cẩn trọng 
sàng lọc thông tin. Cái dở là làm bao người mất niềm tin vào 
nhau và cả thể chế chuyên gian dối.  

Những từ như “Xây dựng niềm tin”, “Thiết lập niềm tin”, 
“Củng cố niềm tin” dân ta ai cũng thuộc lòng. Đối nội đối 
ngoại đều phải khởi sự từ điều này… Tại sao vậy? Chắc ai 
cũng rõ nguyên nhân.◼ 
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1. Mục đích Thượng Hội đồng này nhắm đến. Các mục 
tiêu của Tiến trình hiệp hành 

a. Mục đích 

- Thúc đẩy những trải nghiệm sống động về sự phân định, 
tham gia và đồng trách nhiệm, là nơi quy tụ mọi loại ân sủng 
khác nhau để phục vụ cho sứ mạng của Hội thánh trên toàn thế 
giới. 

- Tạo niềm hứng khởi để con người mơ về một Hội thánh mà 
chúng ta được mời gọi trở thành, là làm cho niềm hy vọng được 
nảy nở, là khơi dậy niềm tin, là băng bó các vết thương, là tạo 
nên những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc hơn, là học hỏi lẫn 
nhau, là xây dựng những nhịp cầu, là thắp sáng tâm trí, là sưởi 
ấm cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay để phục vụ sứ 
mạng chung của chúng ta (PD, 32). 

- Canh tân não trạng và cơ cấu Giáo hội. 

- Con đường hiệp hành nhằm phục vụ cho cuộc đối thoại của 
Thiên Chúa với nhân loại. 
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b. Mục tiêu 

- Tạo cơ hội cho toàn Dân Chúa cùng nhau phân định cách 
tiến bước trên con đường trở thành một Hội thánh mang tính hiệp 
hành hơn trong tầm nhìn dài hạn. 

- Lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói với Hội 
thánh, bằng cách cùng nhau lắng nghe Lời Chúa trong Kinh thánh 
và Truyền thống sống động của Hội thánh, bằng cách lắng nghe 
nhau, đặc biệt là những người bên lề, và phân định các dấu chỉ 
thời đại. 

2. Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI: Hướng 
tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ mạng. 

Những từ khoá của chủ đề Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, 
tham gia và sứ mạng. Ba chiều kích này có mối quan hệ mật 
thiết với nhau, một tương quan năng động. Chúng làm phong phú 
và định hướng cho nhau. Cần hiểu rõ mối tương quan này cùng 
với ba chiều kích của nó. 

Hiệp Thông: Nguồn cội sâu xa của sự hiệp thông trong Dân 
Chúa phát xuất từ tình yêu và sự hợp nhất của Thiên Chúa Ba 
Ngôi. Chính Chúa Kitô đã hoà giải chúng ta với Chúa Cha và 
hợp nhất chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Vì thế, tất cả chúng 
ta đều có vai trò của mình trong việc phân định và thực hiện lời 
Chúa kêu gọi dành cho dân Ngài. 

Tham Gia: Kêu gọi tất cả những ai thuộc về Dân Chúa: giáo 
dân, người được thánh hiến và giáo sĩ tham gia vào tiến trình hiệp 
hành, càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những người ở bên lề. Sự 
tham gia này chính là tập lắng nghe nhau cách chân thành và tôn 
trọng, để từ đó, cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Tất 
cả các tín hữu đều có đủ tư cách và ân ban để phục vụ lẫn nhau 
và tham gia vào sứ mạng của Giáo hội. 

Sứ mạng: Hội thánh hiện hữu để loan báo Tin Mừng. Sứ 
mạng của tất cả chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa 
giữa toàn thể gia đình nhân loại. 
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Tiến trình hiệp hành mang chiều kích truyền giáo rõ nét. Mục 
đích của tiến trình này là giúp Hội thánh làm chứng cho Tin 
Mừng cách hữu hiệu hơn, đặc biệt với những người sống ở vùng 
ngoại vi của thế giới chúng ta xét về mặt tâm linh, xã hội, kinh 
tế, chính trị, địa lý và hiện sinh. Theo cách này, hiệp hành là con 
đường qua đó Hội thánh có thể hoàn thành cách hiệu quả hơn sứ 
mạng loan báo Tin Mừng cho thế giới, như nắm men làm cho 
nước Thiên Chúa mau đến. 

 

Bài 4 : 

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA MỘT TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH 

1. Thành phần tham gia: 

Trong các Thượng Hội Đồng Giám Mục đã diễn ra trước 
đây, thành phần tham gia chính thức là các Giám Mục đại diện 
các Hội Đồng Giám Mục và các Giám Mục do Đức Thánh Cha 
chỉ định. Ngoài ra tùy theo nội dung của mỗi khoá họp Thượng 
Hội Đồng Giám Mục, nhiều Thượng phụ từ các Giáo Hội Đông 
phương, Bề Trên Dòng, giáo dân cũng được mời tham gia với tư 
cách dự thính viên hoặc chuyên viên.            

Khi triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI, Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã mời gọi mọi người đã chịu phép Rửa tham gia 
vào tiến trình hiệp hành. Ý tưởng về một Hội Thánh hiệp hành 
có nền tảng sâu xa từ Thánh Kinh, và Giáo huấn của Hội Thánh. 
Trong Tân Ước, Đức Giêsu đã muốn qui tụ những người đi theo 
Người thành một cộng đoàn được cứu độ không loại trừ ai (xem 
Gioan 10,16; 14,25-26; Mt 15,21-28; Gioan 4,1-9; Cv 10,34). 
Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” cũng khẳng định: “Mọi người 
đều được mời gọi vào đoàn Dân mới của Thiên Chúa” (LG 13), 
và “Toàn thể tín hữu được Đấng Thánh xức dầu nên không thể 
sai lầm trong đức tin, họ biểu lộ thuộc tính đặc biệt này qua cảm 
thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa, khi có sự đồng 
thuận từ các giám mục đến những người bé mọn nhất trong các 
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tín hữu về những điều liên quan đến đức tin và phong hoá” (LG 
12). 

Tóm lại, mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi tham 
gia tiến trình hiệp hành, đặc biệt những thành phần có nguy cơ 
bị loại trừ, những thành phần được xem như sống bên lề: đó là 
người nghèo, người khuyết tật, người tị nạn, người di cư, người 
cao tuổi, phụ nữ, người ít khi đi lễ nhà thờ. Hơn nữa, còn phải 
lắng nghe cả những người đã bỏ đức tin, những người thuộc các 
tôn giáo khác, những người không tin, v.v. (Gs 1). 

2. Tiến trình thực sự mang tính hiệp hành: 

Trước hết và trên hết, tiến trình hiệp hành phải thực sự là 
một tiến trình thiêng liêng. Đây không phải là những cuộc hội 
họp để thu thập ý kiến và thảo luận. Các hoạt động đặc trưng của 
tiến trình hiệp hành như lắng nghe, phân định, tham gia diễn ra 
trong tinh thần cầu nguyện và dưới sự hướng dẫn của Chúa 
Thánh Thần. 

*Phương pháp của tiến trình là lắng nghe. Lắng nghe 
nhau, lắng nghe truyền thống đức tin của quá khứ và lắng nghe 
các dấu chỉ thời đại để nhận biết những gì Chúa đang nói với 
chúng ta. “Lắng nghe Thiên Chúa, để cùng với Ngài chúng ta có 
thể nghe thấy tiếng kêu của dân Ngài; lắng nghe dân Ngài cho 
đến khi chúng ta hòa hợp với ý muốn mà Thiên Chúa kêu gọi 
chúng ta đón nhận ý muốn đó” (ĐTC Phanxicô). 

* Mục đích của việc lắng nghe là phân định. Sự phân định 
cộng đoàn giúp xây dựng các cộng đoàn năng động và bền bỉ thi 
hành sứ vụ của Hội thánh ngày nay. Phân định không phải chỉ 
thao dợt một lần, nhưng căn bản là một cách sống, đặt nền tảng 
trên Đức Kitô, theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. 

*Thực hiện lắng nghe và phân định bằng sự tham gia. 
Càng tham gia chúng ta càng ra khỏi chính mình để có tương 
quan với người khác, với những người có quan điểm khác chúng 
ta. Sự hiện diện chứng tỏ chúng ta muốn lắng nghe. Sự hiện diện 
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thúc đẩy đối thoại cởi mở và giúp nhau biện phân, nhằm tìm kiếm 
và nhận ra ý Chúa. 
 

Bài 5: 

THÁI ĐỘ THAM GIA TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH 

Nhiều lần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu những thái độ 
cụ thể sau đây giúp chúng ta tham gia tiến trình hiệp hành một 
cách hiệu quả: 

1. Dành thời gian cần thiết cho việc chia sẻ: Chúng ta được 
mời gọi can đảm nói sự thật và nói với tinh thần bác ái, xây dựng. 
Tránh thái độ chỉ trích, gây hiểu lầm chia rẽ. Chia sẻ với ý thức 
trách nhiệm là chi thể của Nhiệm thể Đức Kitô. 

2. Khiêm tốn lắng nghe: Lắng nghe mọi người và mỗi 
người, không loại trừ ai, với khối óc và con tim rộng mở, không 
thành kiến. Đón chào những gì người khác nói như thế qua họ 
Chúa Thánh Thần có thể nói vì lợi ích của mọi người (x. 1 Cor 
12,7). Chúng ta là dấu chỉ của Hội thánh khi biết lắng nghe. Lắng 
nghe cho chúng ta cơ hội mở lòng ra để không bằng lòng với 
những giải pháp đã có hay những quyết định rập theo công thức. 

3. Sẵn sàng hoán cải và thay đổi: Chúng ta được kêu gọi từ 
bỏ những thái độ tự mãn và an phận.  Loại bỏ các thành kiến và 
khuôn mẫu có sẵn, dẫn đến u mê và chia rẽ. Tránh sự kỳ thị, phân 
biệt và những chiêu bài ý thức hệ. 

4. Đối thoại đưa chúng ta đến đổi mới: Chúng ta phải sẵn 
sàng thay đổi ý kiến dựa trên những gì chúng ta nghe được từ 
người khác. Với tinh thần cởi mở, chúng ta có thể học hỏi từ 
người khác. Nhờ tiếp thu những quan điểm mới mẻ, chúng ta 
phát triển những cách tiếp cận mới, với tính sáng tạo và ít nhiều 
táo bạo. 

5. Phân định phải 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 Thần Khí khơi gợi nơi chúng ta. 
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6. Nâng cao niềm hy vọng: Thượng hội đồng là thời gian để 
ước mơ và “dành thời gian sống tương lai”. Chúng ta được kêu 
gọi trở nên ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chứ không phải là 
người báo trước họa diệt vong. 

7. Tránh tinh thần giáo sĩ trị: Luôn ý thức Hội thánh là 
Thân thể Chúa Kitô, được ban nhiều loại đặc sủng khác nhau, 
trong đó, mỗi chi thể có một vai trò và ơn gọi duy nhất nhẳm 
phục vụ cho sự đổi mới và xây dựng toàn thể Hội thánh. Quyền 
bính chỉ là để phục vụ. Mọi người lắng nghe nhau vì tình yêu, 
trong tinh thần hiệp thông và sứ vụ chung. 

8. Tránh dừng lại ở lý thuyết: Chúng ta phải tránh nguy cơ 
cho rằng ý tưởng thì quan trọng hơn thực tại đời sống đức tin của 
những người đang sống niềm tin đó cách cụ thể. Tiến trình hiệp 
hành không phải là chủ đề suy tư mà một thái độ sống của Giáo 
Hội, cần phải thực hành và thực tập.◼ 
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ột trong ba đặc tính của Hội Thánh Hiệp Hành là cùng 
nhau tham gia xây dựng cộng đoàn Dân Chúa. Dân 

Chúa bao gồm toàn thể các Kitô hữu, như giáo dân, tu sĩ và giáo 
sĩ. Vì thế, Hội Thánh mời gọi mọi Kitô hữu cùng nhau tham gia 
xây dựng Hội Thánh Chúa. Nhờ đó Hội Thánh Chúa mới có thể 
phát triển vững mạnh và thực hiện trọn vẹn sứ mạng của mình, 
mà Chúa đã trao phó (Mt 28,19-20). 

1. Chúa Giêsu tham gia xây dựng cộng đoàn: Chúa Giêsu 
không bao giờ hoạt động một mình. Ngài luôn làm việc cùng với 
Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần (x. Lc 6,12-13). Hơn nữa, 
Chúa Giêsu và những cộng sự viên của Ngài, còn tạo thành một 
Tông Đồ Đoàn, sống và làm việc chung với nhau (Lc 10,1). Rồi 
Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi (x. Lc 10,1-9). 
Trên bước đường rao giảng Tin Mừng, các Ngài đã không chọn 
cho mình một nơi ở ổn định nào, nhưng vừa đi vừa rao giảng, từ 
nơi này đến nơi khác (Lc 10,10-12). 

2. Các Tông Đồ tham gia xây dựng cộng đoàn: Mặc dù 
trong suốt cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các Tông Đồ đã phân 
tán, trốn chạy, phản bội; thậm chí sau khi Chúa đã sống lại, các 
ông vẫn còn nhốt mình trong những căn phòng khóa kín. Nhưng 

M 
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giờ đây, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, các Ngài đã cùng 
nhau tham gia công bố Tin Mừng, không chút sợ hãi (Cv 2,14-
47). 

Ngày ấy, các Tông Đồ thường tụ tập nhau tại nhà riêng, 
nhóm họp trong tư gia của các thành viên, để cùng nhau lắng 
nghe Lời Chúa, chia sẻ thân ái và cùng cầu nguyện chung với 
nhau. Chính Hội Thánh tại gia này là cộng đoàn cơ bản của Hội 
Thánh Hiệp Hành thuở ban đầu. 

3. Các Kitô hữu tiên khởi tham gia xây dựng cộng đoàn:  
Sách Tông đồ Công Vụ kể: “Các tín hữu chuyên cần lắng nghe 
các Tông Đồ giảng dạy, luôn sống hiệp thông với nhau, siêng 
năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 
2,42). 

Qua đó, ta thấy bốn yếu tố: (1) lời giảng dạy của các Tông 
Đồ, (2) tình huynh đệ anh em, (3) việc bẻ bánh, (4) và cầu 
nguyện, đã cùng nhau trở thành kiểu mẫu cơ bản thiết yếu của 
cộng đoàn Kitô hữu. Nó khác với những cộng đoàn Do Thái giáo 
lúc bấy giờ. Thánh Luca cũng lập lại 4 chủ đề ấy trong câu 46: 
“Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi 
làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ; họ 
ca tụng Thiên Chúa” (Cv 2,46). 

4. Hội Thánh tiên khởi tham gia xây dựng cộng đoàn: 
Vào thế kỷ đầu, Hội Thánh Chúa hiện diện như một giáo đoàn. 
Họ thường tụ họp nhau lại trong những gia đình ở các vùng miền 
khác nhau. Về sau, với sự phát triển ngày càng nhiều cộng đoàn 
Kitô hữu, đòi hỏi một sự chăm sóc mục vụ thường xuyên, đồng 
hành tại địa phương, hơn là chỉ một vài lần thăm hỏi đơn giản. 

Do đó, các Tông Đồ đã mời gọi nhiều tình nguyện viên tham 
gia phục vụ cộng đoàn dân Chúa, tùy theo đặc sủng của họ. 
Chẳng hạn: Có người là tông đồ, là thầy dạy, là ngôn sứ, là người 
làm phép lạ, người chữa bệnh, v.v... Vì thế, Hội Thánh cảm thấy 
mình phải thiết lập một trật tự quyền bính nào đó, để tránh đi 
những mâu thuẫn có thể xảy ra giữa các đoàn sủng với nhau. 
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Tất cả những nhân tố mới ấy đã tạo ra một hệ thống, và 
một cơ cấu nào đó trong Hội Thánh, gọi là Công đồng. Từ đó 
cho tới nay đã có tất cả 21 Công đồng chung, qua các thời kỳ, 
để làm sáng tỏ Tin Mừng của Chúa, để bảo vệ, để phát triển, 
để gìn giữ các cộng đoàn Kitô hữu khỏi những bè rối và phong 
trào lạc giáo khác. Đó là Công đồng Nicaea I (325), 
Constantinopolis I (381), Ephesus (431) Chalcedon (451),… 
Công Đồng Vatican I (1869), và Công đồng Vatican II (1962). 

5. Làn gió mới của Công Đồng Vatican II (1962). Trong 
thập niên 1960, Đức Giáo Hoàng  Gioan XXIII nhận ra Hội 
Thánh đã quá gò bó và dường như đóng cửa với thế giới, trong 
khi thế giới đã có những thay đổi cực lớn. Đó là những kinh 
nghiệm của thế chiến thứ II và làn sóng công nghiệp hóa, đấu 
tranh ý thức hệ giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, 
thăng tiến nhân quyền và dân chủ v.v… Hội Thánh thấy rất 
cần phải có một cuộc đối thoại với thế giới hoàn toàn đang thay 
đổi này, và thực hiện việc canh tân Hội Thánh trong nền văn 
hóa hiện đại lúc bấy giờ. 

Các giáo phụ của Công đồng Vatican II với sự giúp đỡ của 
nhiều nhà thần học, rất mong muốn đem Lời Chúa hội nhập 
vào trong thế giới hiện đại. Nhìn lại toàn bộ lịch sử của Hội 
Thánh, 4 Tông hiến chính đã giải tỏa những cấu trúc, và hệ 
thống lại một tổ chức hoàn hảo cho đời sống đức tin của chúng 
ta. Đó là: (1) Hiến chế về Phụng vụ Bí tích: “Hiến chế về 
Phụng vụ Thánh”, (2) Hiến chế Tín lý về Hội Thánh: “Ánh 
sáng muôn dân”, (3) Hiến chế Tín lý về Mạc khải Thánh: “Lời 
Chúa”, (4) Hiến chế Mục vụ về Hội Thánh trong thế giới ngày 
nay: “Vui mừng và hy vọng”. 

Mặc dầu Công Đồng Vatican II đã đưa ra một ý tưởng tốt 
đẹp cho việc canh tân Hội Thánh như thế, nhưng thực ra, tùy 
thuộc vào mỗi Hội Thánh địa phương nhận thức và thực hành 
ý tưởng này. Vậy thì 50 năm sau Công Đồng Vatican II, chúng 
ta đã làm được gì? Phải chăng chúng ta đã nghiên cứu và học 
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hỏi tinh thần căn bản của các văn kiện ấy! Nhưng phải thú nhận 
rằng, chúng ta chưa thành công lắm, trong việc phát triển một 
chương trình mục vụ có thể liên kết dung hòa các yếu tố của 4 
Hiến Chế nêu trên. 

Thế nhưng, cho dù mỗi nơi mỗi phát triển khác nhau, thì 
các cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta cũng đã cùng nhau tham 
gia bốn yếu tố căn bản sau đây:  

a. Cùng nhau tham gia chia sẻ Lời Chúa: Trong các 
Giáo Xứ, Lời Chúa luôn là trung tâm sống đạo, như Đức Kitô, 
Ngôi Lời nhập thể đã vào thế gian. Do đó, ta thấy bất cứ nơi 
nào người tín hữu tụ họp lại, thì họ luôn lấy Lời Chúa làm 
trung tâm. Nhờ lắng nghe Lời Chúa, họ chia sẻ cảm nghiệm 
với nhau, giúp nhau hoàn thiện, để trở thành con của Chúa. 
Đồng thời, giúp nhau phát triển tầm nhìn theo Tin Mừng, để 
thấy, để phán đoán những thực tại phức tạp của thế giới mình 
đang sống. Những điều này đã được đề cập cụ thể trong Hiến 
chế về Mạc khải Thánh “Lời Chúa”.  

b. Cùng nhau tham gia xây dựng Cộng đoàn: Phải thú 
nhận rằng, trong môi trường Giáo xứ, thực sự chưa phát triển 
mối tương quan thân thiết giữa các tín hữu với nhau, như thời 
các Tông Đồ. Nhưng trong những Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ, 
như Dòng tu chẳng hạn, thì các tín hữu có thể cảm nhận được 
cuộc sống có một ý nghĩa liên kết chặt chẽ với nhau, và họ có 
một nền tảng vững vàng trong cùng một niềm tin, cậy, mến. 
Đó là những gì Hiến chế “Ánh sáng Muôn dân” giảng giải và 
mong ước chúng ta đạt được. 

c. Cùng nhau tham gia cầu nguyện chung: Trong khi đa 
số tín hữu cảm thấy khó khăn trong việc cầu nguyện cá nhân, 
thì những nhóm nhỏ có khả năng giúp mọi người phát triển đời 
sống tâm linh, nhờ việc cùng cầu nguyện chung với nhau theo 
lịch phụng vụ của Hội Thánh toàn cầu. Chẳng hạn như trong 
các Dòng tu, các thành viên được tác động mạnh mẽ bởi đời 
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sống tâm linh của nhau, nhờ việc chia sẻ kinh nghiệm sống 
hằng ngày. Họ hiện diện giữa môi trường nhân loại theo linh 
đạo riêng của Cộng đoàn. Đó là những điểm mà Hiến chế 
“Phụng vụ Thánh” mong muốn chúng ta đạt được.  

d. Cùng nhau tham gia sống Lời Chúa: Các cộng đoàn 
Dân Chúa ngày nay đang phải đối diện với những thực tế bất 
công của xã hội hiện đại, như về niềm tin, về tự do, về nhân 
quyền, về cả cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta khó có thể biến 
đổi thế giới này trở thành Vương quốc của Thiên Chúa, là điều 
mà Chúa Giêsu rất muốn hoàn tất. 

Vì thế, ngày nay các cộng đoàn Dân Chúa được mời gọi 
thực hành Lời Chúa trong đời sống cụ thể hằng ngày. Cho nên, 
ta không chỉ chú trọng đến việc suy gẫm Lời Chúa, mà còn 
đem Lời Chúa áp dụng vào chính cuộc sống hằng ngày của 
mình, dựa trên những gì mình đã học hỏi và cảm nhận được từ 
trong Tin Mừng. Như thế, ta có thể đóng góp vào việc xây 
dựng Nước Chúa ngay trong trần gian. Ta sẽ hiểu rõ vấn đề 
này hơn, khi đọc Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng”. 

Kết luận: Nhìn lại hành trình của Hội Thánh Công Giáo 
từ thuở ban đầu cho tới ngày hôm nay, ta thấy có một sự can 
thiệp không thể chối cãi của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài đã 
tạo nên một cộng đoàn Dân Chúa mới. Và ta biết rằng, Thiên 
Chúa vẫn luôn kêu gọi tất cả nhân loại đến với Ngài trong một 
Hội Thánh Hiệp Hành, để cùng nhau tham gia xây dựng cộng 
đoàn Dân Thiên Chúa. Nhờ đó, ta được hưởng ơn Cứu độ và 
được sống đời đời, do chính Chúa tặng ban.◼ 
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ham gia là gì? Tham gia là góp phần hoạt động của mình 
vào một hoạt động, một tổ chức chung nào đó. Ngày nay 

nhiều người thích dùng từ dấn thân để chỉ việc tham gia vào 
những hoạt động mang lại lợi ích chung. Tham gia khác với 
tham dự. Tham dự chỉ là có mặt, ví dụ tham dự một buổi họp 
vv. Chúng ta những Kitô hữu chúng ta làm gì để tham gia vào 
hoạt động chung của Giáo Hội? 

Khi đến trần gian thực hiện sứ mạng cứu độ nhân loại, 
Chúa Giêsu đã thi hành sứ vụ Tư tế, Rao giảng và Cai quản. 
Khi về trời, Ngài đã truyền lại cho Giáo Hội những sứ vụ này 
để tiếp tục công trình cứu chuộc nhân loại nơi trần gian cho 
đến tận thế. Người Kitô hữu giáo dân là thành phần của Giáo 
Hội, là chi thể thân mình màu nhiệm Đức Kitô, người giáo dân 
có quyền và có bổn phận tham gia tích cực vào sứ vụ của Giáo 
Hội. Người Kitô hữu có quyền tham gia vào sứ mạng loan báo 
Tin Mừng của Giáo Hội, quyền cổ võ và nâng đỡ hoạt động 
tông đồ, kể cả bằng những sáng kiến riêng, tùy theo bậc sống 
và hoàn cảnh từng người (GL 216). Người Kitô hữu có bổn 
phận tham gia các hoạt động mục vụ và tông đồ của Giáo Hội, 
trong môi trường giáo xứ, giáo phận, hoặc khi có khả năng 
trong cả Giáo hội toàn cầu (GL 225). Người Kitô hữu có quyền 
hoạt động để cho Tin Mừng cứu độ được truyền đạt tới toàn 
thể nhân loại, trong mọi thời và mọi nơi (GL211). Kitô hữu 
giáo dân có quyền tham gia và có quyền thành lập và điều hành 

T 
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các hiệp hội có mục đích từ thiện hoặc đạo đức, có quyền tự 
do hội họp để theo đuổi các mục đích đó (GL215). Người Kitô 
hữu có quyền tiếp thu nền giáo dục Kitô giáo, được đào tạo 
thích đáng để đạt tới sự trưởng thành nhân bản, để biết và sống 
theo những đòi hỏi của Tin Mừng (GL 217). 

Trong lĩnh vực trần thế, Kitô hữu giáo dân tham gia với 
vai trò chính của Giáo Hội. Người Kitô hữu làm chứng về 
Chúa Kitô qua những công việc đặc thù và thánh hóa xã hội 
trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội cũng như loan 
báo Tin Mừng nơi anh em chưa biết Chúa. Trong khi tham gia 
hoạt động Tông đồ giáo dân và truyền giáo hay tham gia hoặc 
tổ chức các công tác xã hội nâng đỡ những anh chị em sống 
trong trường hợp khó khăn, thiếu thốn, bất hạnh về thân xác, 
về đời sống kinh tế. Tóm lại, mọi Kitô hữu đều bình đẳng, 
không ai là công dân hạng hai. Mỗi phần tử đều được trân 
trọng, không ai là người vô danh. “Đặc sủng của mỗi phần tử 
cần được nhìn nhận, phát triển và sử dụng hiệu quả” (Thánh 
giáo hoàng Gioan-PhaoloII).Tất cả đều đồng trách nhiệm. Sứ 
mạng loan báo Tin Mừng là của chung mọi người. Mọi người, 
kể cả phụ nữ đều được tham gia và có trách nhiệm đối với 
những quyết định chung mang tính tập thể liên quan đến đời 
sống Giáo Hội, tuy vẫn tôn trọng vai trò chủ chăn.  

Trong đời sống giáo xứ, giáo phận cần thiết lập và hoàn 
thiện các cơ cấu để các Kitô hữu giáo dân có thể dễ dàng tham 
gia các hoạt động của giáo xứ và giáo phận như:  

- Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (GL 536). Đa số các giáo 
phận đã có quy chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Tuy nhiên, 
có những nơi quy chế này chưa đáp ứng được yêu cầu tạo điều 
kiện cho giáo dân tham gia quyết định những vấn đề quan 
trọng của giáo xứ. HĐMVGX đơn thuần là cơ quan thừa hành, 
không có quyền quyết định bất kì vấn đề gì. Những bản quy 
chế như vậy cần được sửa đổi cho phù hợp với tinh thần xây 
dựng Giáo hội tham gia, hiệp thông. Nếu các Chủ Chăn và Hội 
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Đồng Mục Vụ Giáo Xứ thực tâm muốn xây dựng mô hình Giáo 
Hội tham gia thì ngoài cơ cấu Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đã 
được giáo phận quy định, còn có một hình thức dân chủ khác, 
có nhiều nơi thực hiện dưới hình thức họp mở rộng Hội Đồng 
Mục Vụ Giáo Xứ. Những cuộc họp này thường mời thêm 
những vị cựu chức, những nhân sĩ trí thức có hiểu biết sâu 
rộngvề đạo, đời, những người có nhiệt tâm làm việc tông đồ. 
Những cuộc họp như vậy khác với Hội Nghị Giáo Xứ. 

- Hội Nghị Giáo Xứ: là tổ chức tập hợp mọi thành phần 
Dân Chúa thuộc Giáo Xứ cùng nhau bàn thảo về những vấn đề 
liên quan tới đời sống và sự phát triển của Cộng Đoàn Giáo 
Xứ. 

- Hội Đồng Kinh Tế Giáo Xứ (GL 537). Hội đồng này 
ngoài các linh mục phụ trách, bắt buộc phải có đại diện giáo 
dân. Các đại diện giáo dân phải được biết về toàn bộ tài sản 
của giáo xứ, hoa lợi và lợi nhuận kinh doanh nơi tài sản gởi 
ngân hàng hoặc các cổ phần nơi các công ty (nếu có). Họ phải 
được tham gia các cuộc họp quyết định những công việc sẽ 
thực hiện lấy kinh phí từ nguồn quỹ giáo xứ. Họ phải được chỉ 
định giám sát các việc thực hiện đó và có quyền được biết về 
kết quả công việc và thanh toán, quyết toán từng việc và quyết 
toán chung từng thời kì. 

Ở cấp giáo phận cần phải có:  

- Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận (GL 495-502). Đa số 
các giáo phận đều đã thành lập Hội Đồng Linh Mục. Hội đồng 
này gồm một số linh mục được các linh mục trong các giáo hạt 
bầu lên, một số thành viên đương nhiên do đang giữ vụ trọng 
yếu trong giáo phận như Tổng đại diện, Đại diện giám mục, 
một số vị do giám mục giáo phận chỉ định. Tuy nhiên, ở nhiều 
nơi, Hội đồng Linh Mục khuyến nghị là A, giám mục giáo 
phận quyết định là B. Tóm lại, Hội Đồng này chưa phát huy 
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được tác dụng tham gia điều hành giáo phận, nó tồn tại chỉ để 
trang trí, cho có. 

- Hội Đồng Kinh Tế và Quản Lý Giáo Phận (GL 492-
494). Hiện nay, ở cấp giáo phận đa số vẫn do các giáo sĩ đảm 
trách. Chưa từng nghe có thành viên giáo dân. 

- Các cơ cấu có tính tự do và được Giáo Luật khuyến 
khích thành lập là Thượng Hội Đồng Giáo Phận (GL 460), Hội 
Đồng Mục Vụ Giáo Phận (GL 511-514). 

   Để giáo dân có thể tham gia vào chương trình, công việc 
chung của giáo xứ, giáo phận, giám mục giáo phận và linh mục 
chánh xứ cần chăm lo giáo dục Công Giáo cho thanh, thiếu 
niên. Các Đấng nên tin tưởng giáo dân khi họ đủ tài, đức có 
thể tham gia gánh vác những trọng trách mà giáo luật qui định 
giáo dân có thể đảm trách. Các Đấng có thể hợp tác, cổ võ các 
Kitô hữu giáo dân tham gia loan báo Tin Mừng và làm chứng 
cho Đức ki tô trong môi trường xã hội mà họ hiện diện. Các 
Ngài nên nâng đỡ, cổ võ các đoàn thể đạo đức mà ta quen gọi 
là các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành. Các Ngài nên nâng đỡ 
và cổ võ giáo dân tham gia vào lãnh vực bác ái, xã hội.  

   Giám mục giáo phận, linh mục chính xứ là chủ chăn, là 
cha, là anh trong cộng đoàn, ngoài mục vụ bí tích, các Ngài 
còn là người lãnh đạo tinh thần, các Ngài có quyền và bổn phận 
tạo điều kiện và hướng dẫn giáo dân tham gia và hiệp thông 
với giáo xứ và giáo phận trong tinh thần xây dựng một giáo 
hội hiệp hành mà mọi thành phần dân Chúa tham gia, hiệp 
thông, đồng hành vì sứ vụ mà thánh Công đồng Vaticano II đã 
khơi nguồn có thể đi vào đời sống Giáo Hội mà Công Đồng 
hằng mong ước.◼ 
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ội thánh là Mẹ đã sinh ra chúng ta, những Ki-tô hữu, trong 
đức tin. Chính trong Hội thánh mà chúng ta được lớn lên, 

phát triển và được cứu độ. Trách nhiệm xây dựng Hội thánh 
không là của riêng một thành phần nào, mà là của tất cả mọi Ki-
tô hữu. Nhưng thời gian gần đây, dường như sự tham gia chung 
với nhau của mọi thành phần dân Chúa đang giảm sút đáng kể 
bởi nhiều nguyên nhân, trong đó dịch Covid là trở ngại lớn nhất. 
Đây là tình hình chung trong các giáo phận.  

1. Tình trạng chung 

Sau hai năm đối mặt với cơn đại dịch Covid 19, hầu hết các 
giáo xứ trong giáo phận chúng ta dường như đang xuống cấp 
trầm trọng, cả về đạo đức lẫn những sinh hoạt bên ngoài. Các hội 
đoàn, ca đoàn, các giới và những giáo dân không thuộc thành 
phần nào cũng đều ngại tham gia vào những công tác chung của 
giáo xứ. Nếu tình trạng này kéo dài, các giáo xứ có nguy cơ mất 
hết sức sống và ngọn lửa đức tin cũng sẽ lụi tàn. Hiện nay, có 
một số quốc gia đã xem Covid như là một loại cảm cúm, và ngay 
tại Việt Nam, người ta cũng đã từng bước sống chung với dịch, 
cố gắng trở lại với tình trạng bình thường mới. Do đang quen với 
tình trạng tham dự thánh lễ online, nhà cách ly nhà, người cách 
ly người dẫn đến sự ù lỳ trong cả con người. Việc cùng nhau 
tham gia một công tác chung quả là một điều rất khó. Hơn nữa, 
có vẻ như nhiệt huyết để cùng nhau xây dựng giáo xứ đang giảm 
sút rất nhanh. Đó là một nguy cơ cho việc rao giảng Tin Mừng. 
Vì thế, mỗi người hãy ý thức lại, Hội thánh này không phải là 
của riêng ai nhưng là của chung hết mọi người. 

 

H 
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2. Hội thánh là của chung 

Chúa Giê-su đã thiết lập Hội thánh và Ngài truyền cho mỗi 
Ki-tô hữu có trách nhiệm mở rộng biên cương đến vô tận. Nếu 
chỉ có một vài thành phần như giáo sỹ, tu sỹ tham gia thì không 
thể nào phát triển được. Ơn cứu độ của Thiên Chúa là phổ quát, 
dành cho tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc, quốc gia, tầng lớp, 
nam lẫn nữ. Ai được mang danh Ki-tô hữu đều phải có trách 
nhiệm cùng xây dựng Hội thánh Chúa Ki-tô. Đây là một sứ vụ 
quan trọng và cấp bách. Hãy nhớ rằng: Hội thánh trước hết là gia 
đình của chúng ta, rồi đến giáo họ giáo xứ, giáo phận và giáo hội 
toàn cầu. Hội thánh của Chúa Ki-tô là những con người cụ thể đã 
được rửa tội, tức là được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Do 
đó, mỗi Ki-tô hữu phải luôn ý thức Hội thánh là Mẹ của mình, và 
mình có bổn phận chăm lo cho người Mẹ này. Hướng đến một 
Giáo hội Hiệp hành, mỗi người chúng ta cùng chung tay để xây 
dựng một nước Trời ngay tại trần gian này. 

3. Chung tay xây dựng Nước Trời 

Trải qua gần hai năm phải gánh chịu hậu quả của cơn đại 
dịch, nền kinh tế của đất nước nói riêng và toàn thế giới nói chung 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số người chết vì đại dịch là không 
thể xác định cụ thể. Có người hôm nay còn đó, mai đã đi rồi. Vợ 
bỏ chồng, con bỏ cha… Bao tang thương, xót xa, nhà cửa hoang 
tàn. Chúng ta là những người còn sống, hãy tạ ơn Chúa vì tình 
thương Ngài dành cho chúng ta. Chắc chắn Chúa còn muốn 
chúng ta thực hiện một sứ mạng nào đó. Vì thế, cùng tham gia 
với anh chị em của mình, chúng ta dấn thân chung tay xây dựng 
lại nước Trời ngay trong gia đình, giáo xứ giáo họ, giáo phận và 
giáo hội của mình. Chung tay trong lời cầu nguyện bằng những 
thánh lễ, những hy sinh, việc lành, thăm hỏi nhau, động viên 
khích lệ nhau. Chung tay bằng những hành động cụ thể như chia 
sẻ của cải vật chất, góp công góp sức để hâm nóng lại tình huynh 
đệ, tình làng nghĩa xóm. Những gì nhằm xoa dịu nỗi đau của sự 
mất mát do cơn đại dịch thì chúng ta cố gắng thực hiện. Tùy hoàn 
cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta có những cách góp phần, cùng 
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với mọi thành phần dân Chúa tiến đến xây dựng một Giáo hội 
Hiệp hành. 

Sau một thời gian xa cách nhà thờ, giãn cách xã hội, nhà ai 
nấy ở, dường như con người có một khoảng cách khá xa lạ với 
nhau. Tinh thần hăng say sống đạo ngày xưa cũng trở nên nguội 
lạnh. Không ai còn muốn đến để cùng nhau góp phần xây dựng 
giáo xứ. Nhưng chúng ta nên nhớ, Hội thánh này là do Chúa Ki-
tô thiết lập, dành cho tất cả mọi người. Mọi Ki-tô hữu đều là 
thành phần làm nên Hội thánh, và đều có trách nhiệm xây dựng 
Hội thánh mỗi ngày mỗi phát triển, phù hợp với lệnh truyền của 
Chúa. Việc chung tay xây dựng Hội thánh tại trần gian này phải 
là sứ vụ hàng đầu. Mỗi người hãy dùng những hành động cụ thể 
với những sáng kiến tích cực để thi hành sứ vụ của mình. Ước 
mong mỗi gia đình và mỗi thành viên đều ý thức tham gia chung 
với nhau trong việc xây dựng Giáo hội của Chúa.◼  

 

 

 

inh ra trong một gia đình bố biết chơi guitar, mẹ hát được, 
em trai chơi được cả guitar và piano, tập hát ca đoàn cũng 

chẳng là vấn đề, chỉ riêng nó tập hát thì chật vật, đệm đàn thì 
được vài ba hợp âm ò e để hát. Thế rồi ý Chúa nhiệm màu, hè nó 
được gửi về giáo xứ TG, một giáo xứ đã hơn 60 năm thành lập. 
Cha xứ ở đây là một người đạo đức, hát hay giỏi nhạc…Về đây, 
Cha xứ giao cho nó cộng tác với một chị ca trưởng để đồng hành 
ca đoàn thiếu nhi, Cha còn tạo điều kiện cho nó những cơ hội để 
thực tập thêm một số kỹ năng như trình bày trước cộng đoàn với 
việc dạy nhân bản thiếu nhi, hướng dẫn Kinh Thánh, tham gia 

S 
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phong trào thiếu nhi... Thế nhưng hôm nay, nó chỉ xin đề cập đến 
việc tham gia ca đoàn của mình ấy thôi.  

Nhận trách nhiệm cộng tác với chị ca trưởng đồng hành ca 
đoàn thiếu nhi, thú thật trong suy nghĩ của nó lúc này là hai cảm 
giác đan xen nhau vừa hồi hộp lại lo lắng, bởi nó biết trước khi 
nó được gửi về đây, chị ca trưởng đang phụ trách ca đoàn, đã 
từng đồng hành với các em nhiều năm, đã từng học qua một khóa 
phất nhịp và có bề dày kinh nghiệm trong việc tập hát, trong khi 
nó chân ướt chân ráo mới tới, kinh nghiệm thì hạn chế nên tâm 
trạng với chút hồi hộp và lo lắng, vì sợ mình không đủ khả năng, 
sợ không đáp ứng được yêu cầu. Qua lời động viên của cha xứ, 
nó nhận ra rằng đây là cơ hội để mình học hỏi và thực tập, cứ cố 
gắng hết sức mọi chuyện có Chúa lo. Vả lại nhận được sự cộng 
tác giúp đỡ từ chị ca trưởng cùng với sự nâng đỡ từ Cha xứ, nó 
bắt tay vào nhiệm vụ của mình trong tâm thế hết sức thoải mái. 
Cha xứ nhờ nó giúp chị ca trưởng biết thêm về kỹ năng phất nhịp, 
tập hát, chỉnh máy chiếu… Mang tiếng giúp chị, nhưng nó mới 
là người học được rất nhiều từ nơi chị. 

Việc đầu tiên cần làm khi đồng hành với ca đoàn là tập làm 
quen và học tên từng em ca viên. Khi tiếp xúc với các em nó nhận 
ra được sự vui vẻ, trẻ trung, hồn nhiên và đơn sơ nơi các em, 
khiến tâm hồn nó như được trẻ hơn rất nhiều. Nó thấy được sự 
nhiệt tình, hăng hái, cùng với tinh thần trách nhiệm nơi các em, 
khi đều đặn mỗi ngày đến nhà thờ hát lễ, dành mỗi tuần ít nhất 2 
buổi để tập hát. Tuy nó đã từng phụ trách ca đoàn trong năm giúp 
năm nhưng đó là ca đoàn người lớn, còn đây là ca đoàn thiếu nhi 
nên có hơi bỡ ngỡ, nhưng may thay mọi việc diễn ra hết sức 
suông sẻ. Những ngày đầu đứng ra phất nhịp và tập hát có chút 
hồi hộp khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra như tắm, nhưng rồi 
cũng quen. Đây chính là cơ hội để rèn luyện, để học hỏi, là hành 
trang quý giá giúp nó sau này phục vụ tốt hơn. 

Các em được cha xứ quan tâm, tạo điều kiện khi học hỏi 
thêm một số kỹ năng như đàn, nhạc lý, xướng âm… Nhiều em 
cần cù, cộng với chút năng khiếu nên phát triển được khả năng, 
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đồng thời đang phục vụ nhà thờ hết sức đắc lực. Được sự hướng 
dẫn của Cha xứ, các em ý thức việc hát lễ không phải là việc trình 
diễn, nhưng là giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên với Chúa. Nên 
ai cũng ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Việc các 
em tham gia ca đoàn là cả một sự nỗ lực, bởi các em còn đang ở 
tuổi ham chơi, lại rất bận với việc học tập, nhiều em được bố mẹ 
đưa rước mỗi khi đi tập hát hay hát lễ, nên nếu các em không có 
lòng yêu mến và tinh thần phục vụ sẽ không tham gia ca đoàn. 
Các em ở đây tham gia rất nhiệt tình, vì các em biết đây là cơ hội 
phục vụ, qua đó biết thêm kỹ năng đàn hát, biết thêm nhiều bạn 
bè, tập sống tinh thần tập thể và nhất là yên mến thánh lễ vì bổn 
phận hát lễ mỗi ngày. Việc các em hát lễ cho cộng đoàn là các 
em đang cầu nguyện, vì như Thánh Augustinô nói: “hát là cầu 
nguyện hai lần”, khi hát với tâm tình giúp cộng đoàn đến gần 
Chúa hơn, có người còn nói: “một lời ca bằng ba lời kinh”. Đây 
là việc làm mang nhiều ý nghĩa, góp phần quan trọng trong các 
giờ phụng vụ của giáo xứ, nêu cao tinh thần phục vụ nơi các em. 

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, nó nhớ mới ngày nào 
chập chững tới đây giờ phải nói lời chia tay. Được trở thành thành 
viên của ca đoàn là một điều hạnh phúc, chắc khi sắp phải xa nên 
nó thấy trân trọng những ngày tháng ở đây. Tuy sau này nó không 
còn hiện diện bên ca đoàn, nhưng dù ở xa nó vẫn luôn là thành 
viên của ca đoàn, hãy luôn nhớ đến nhau trong lời ca tiếng hát. 
Lời tâm sự cuối cùng của nó trước khi nên đường: “Các em ạ, 
việc các em là thành viên của ca đoàn là một sự hãnh diện, nhưng 
sự hãnh diện này gắn liền với trách nhiệm. Các em dâng lời ca 
tiếng hát là các em đang phục vụ cộng đoàn, Chúa biết việc phục 
vụ âm thầm nơi các em và mọi người rất cần việc phục vụ này. 
Là một tập thể hãy luôn đoàn kết, sống vui vẻ yêu thương và phục 
vụ lẫn nhau. Mến chúc các em luôn khỏe mạnh, bình an, học giỏi 
và luôn tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ.” 

Những ngày giúp hè đã dần khép lại, nhưng những kỷ niệm 
đẹp về nó vẫn còn đó. Nó sẽ là những trải nghiệm, những bài học 
quý giá cho hành trang bước theo chân Chúa của mình. Nhiều 
người nghĩ, họ chỉ có thể phục vụ đắc lực khi giữ chức vụ này 
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chức vụ kia như ông chánh, ông phó hay ông trùm… Chức vụ 
càng cao thì phục vụ những việc lớn lao, nhưng hãy luôn nhớ 
rằng không có việc phục vụ nào là lớn lao hay nhỏ mọn cả, mỗi 
người Chúa trao cho những khả năng riêng để phục vụ, hãy biết 
đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào các công việc 
chung. Hát lễ cũng là việc phục vụ và Giáo hội rất cần những 
việc phục vụ âm thầm này. Như Mẹ Têrêsa đã từng nói: “Không 
phải tất cả chúng ta có thể làm những việc lớn, nhưng chúng ta 
có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn”. Đó cũng là bí quyết 
nên thánh của thánh Têrêsa: “Hãy làm việc nhỏ với tình yêu lớn; 
làm việc tầm thường với lòng mến phi thường”, đừng sợ trách 
nhiệm hãy hăng say, nhiệt tình và vui vẻ phục vụ hết tình hết 
mình mọi người nhá.◼ 

 

 

 

ước vào những tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh 
covid-19 vẫn còn căng thẳng, nên các chủng sinh Long 

Xuyên không thể về đại chủng viện thánh Quí theo chương trình 
đã được ấn định. Bề trên giáo phận quyết định quy tụ các ‘con 
ngươi của đức giám mục’[1] về các điểm tập trung để được nâng 
đỡ về đời sống cộng đoàn trong tình hình mới. Thầy Xuân cùng 
với anh em cùng chí hướng được quy tụ đến Đài Đức Mẹ Tân 
Hiệp, nơi các đại chủng sinh của 2 giáo hạt Tân Hiệp và Tân 
Thạnh được tập trung về. 

Thấm thoát đã gần hai tháng trôi qua. Trời đã vào đông. Tiết 
trời miền tây bắt đầu se lạnh. Gió thổi hiu hiu. Lòng người man 
mác. Trong cái khí hậu lành lạnh phủ trắng những làn sương 

B 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_3138406958393711963__ftn1
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mỏng vắt ngang hàng cây, thầy Xuân vẫn muốn giữ một thói 
quen mà thầy đã từng giữ từ lâu, đó là đi viếng các đẳng linh hồn. 

Chẳng biết từ lúc nào, các đẳng lại có một vị trí khá đặc biệt 
trong trái tim thầy. Thầy yêu mến các đẳng nên đi đâu thầy cũng 
tìm dịp viếng đất thánh cầu nguyện cho các ngài. Tôi hỏi thầy vì 
sao? Thầy chỉ kể lại ngày nộp hồ sơ thi vào tiền chủng viện 
Têrêxa An Châu, cha phụ trách đã hỏi : 

- Vì sao con đi tu ? 

Thầy thưa với ngài : 

- Con đi tu vì lòng yêu mến Chúa và các đẳng linh hồn. 

Từ đó, thầy hay cầu nguyện cho các đẳng. Thói quen ấy 
xuyên suốt hơn kể từ lúc nội thầy mất. Mỗi khi nhớ đến bà, thầy 
đều cầu nguyện. Do vậy, mà việc cầu nguyện cho nội và các đẳng 
được hình thành đậm nét từ ấy. 

Quãng đường đi từ khu vực thầy ở cho đến đất thánh chưa 
đầy 2 phút đi bộ. Thế nhưng con đường này lại dẫn thầy vào 
khung cảnh nhân sinh gần gũi lạ thường. Cuộc sống của người 
dân xung quanh xuất hiện rõ nét trong cái nhìn của thầy. Dường 
như sáng nào cũng vậy, bước ra khỏi cổng là hình ảnh ông cụ bên 
cạnh nhà thờ cầm trên tay cán cuốc xuất hiện trong mắt thầy; phía 
xa xa nơi góc cua gần mé lộ có chị nào đó đang bán bánh mì thịt, 
gần đấy có cô thiếu nữ đang quét dọn nhà cửa, phía bên trong 
hàng rào đất thánh thì có bà cụ đang ngồi cặm cụi hái rau, dọc 
đường có vài người lưa thưa qua lại. 

Ánh bình minh tiếp tục vươn cao, chiếu dọi vào hàng cây 
dầu cổ thụ in bóng mát đổ xuống trên lối mòn quen thuộc. Thầy 
Xuân lặng lẽ bước đi trong những suy tư về thân phận mỏng 
manh của kiếp người trước khi bước vào đất thánh. Cúi đầu kính 
cẩn trước Thánh Giá chuộc tội vươn cao, miệng thầy bập bẹ 
những lời kinh nằm lòng: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con… 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng… 
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Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn 
được lên chốn nghỉ ngơi. 

Bầu khí lắng đọng nơi đất thánh đưa thầy mường tượng đến 
giây phút các đẳng linh hồn được đưa về trời. Ôi! thời điểm ấy 
hẳn trên thiên quốc sẽ không ngớt tiếng đàn hát vui mừng, các 
thiên thần rộn rã đón mừng các thánh mới được trở về với quê 
hương đích thực, các ngài sẽ được thông phần vào ánh quang huy 
hoàng của Thiên Chúa. Ôi! thật hạnh phúc làm sao… 

- Thầy ơi, thầy! 

Tiếng ai đó vọng từ phía cổng. 

Chưa kịp định hình. Quay lại phía sau, thầy nhận ra hình như 
đó là bóng dáng bà cụ hái rau lúc nãy. Chưa kịp trả lời, thì bà hỏi 
tiếp : 

- Thầy có phải là thầy tu ở bên nhà thờ không? 

- Dạ! phải! 

Thầy trả lời. 

- Thầy cho con gửi ít rau cho các thầy. Rau này con trồng. 
Thầy yên tâm không có thuốc thang gì đâu. 

Bà cụ nói. 

Ôm bó rau của bà cụ, lòng thầy dâng trào những cảm xúc 
khó tả. Thầy biết ơn bà, nhưng lòng biết ơn ấy không thể khoả 
lấp được sự áy náy đang diễn ra trong tâm hồn người tu trẻ. Bởi 
chỉ vài giây trước thôi, thầy đã suy nghĩ khác. Thầy tưởng những 
cọng rau mọc tự nhiên trong khuôn viên đất thánh nhà thờ, dù 
không đáng là gì, nhưng sẽ giúp những người có hoàn cảnh khó 
khăn tiết kiệm được một phần chi phí mua rau trong hoàn cảnh 
này. Thầy nghĩ rằng mớ rau ấy sẽ giúp bà cụ tiết kiệm được chút 
đỉnh nào đó. Tuy nhiên, bà cụ lại không nghĩ như thầy. Bà muốn 
tiết kiệm, nhưng không phải cho bà, mà cho các thầy nên đã bỏ 
công sức không chỉ ngồi chắt chiu từng đọt rau, mà còn khổ công 
vun trồng chỉ mong giúp cho các thầy được phần nào hay phần 
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nấy. Lòng tốt của bà bị che lấp bởi sự kham khổ bên ngoài mà ít 
ai có thể nhìn thấy được. 

Dù thế nào đi chăng nữa, con tim nhân ái ấy vẫn hoạt động 
một cách thật mãnh liệt, để rồi dưới sự thúc đẩy của tình yêu 
Chúa và Giáo hội, bà vẫn phục vụ âm thầm ; vẫn lặng lẽ chăm 
sóc, làm cỏ, vun xới cho luống rau mình trồng để mong sao công 
sức dưới trời sương lạnh của bà lại thuộc về các thầy, những mục 
tử tương lai sẽ đảm đương nhiệm vụ không ít khó khăn, nhưng 
đầy cao quý là việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa 
biết Chúa trên phần đất rộng lớn của giáo phận Long Xuyên. 

Cuộc sống kì thực luôn đầy dẫy những bất ngờ này đến bất 
ngờ khác. Có bất ngờ chỉ thoáng qua chẳng đọng lại chút gì ngoài 
niềm vui bất chợt hay nỗi buồn chóng vánh. Tuy nhiên, cũng có 
những bất ngờ xảy ra buộc ta phải dừng lại, để cảm nghiệm và 
nhận ra những ân ban quá lớn đang phủ lấp đời mình. Hình ảnh 
bà cụ ngồi hái từng đọt rau đã đánh động thầy. Bà chỉ là một 
trong số rất nhiều người đã âm thầm giúp đỡ người tu cách này 
hay cách khác, mà nếu không có dịp tiếp xúc, thầy sẽ chẳng bao 
giờ biết đến. Những ân nhân thầm lặng ấy có hoàn cảnh rất khác 
nhau, nhưng tất cả đều có chung sự giàu có về lòng quảng đại. 
Họ là những trang tin mừng sống động, là hình ảnh hiện sinh của 
một Giáo hội tham gia vì sứ vụ, bởi họ là một trong những thành 
phần chứng nhân thuyết phục nhất để góp phần xây dựng Giáo 
hội hiệp hành của Chúa Kitô ngay tại trần thế.◼ 

 
[1] “Chủng sinh là con ngươi của Giám mục’’  

      (Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu) 
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1. Đức Mẹ xóm làng chài… đó là 

một cái tên khá xa lạ đối với nhiều 

khách vãng lai… nhưng lại là cái 

tên quen thuộc thân thương của 

những thân phận bọt bèo muốn tìm 

một nơi nương ẩn để làm lại cuộc 

đời mình 

 

2. Lịch sử hình thành họ đạo “Đức 

Mẹ xóm làng chài”  ở miền quê sông 

nước mênh mông ngút ngàn này 

cũng khá ly kỳ. Tạm kể lại vài dòng 

dựa theo truyền khẩu bao năm qua. 

 

3. Số là cũng không biết năm nào 

nữa, có một đôi vợ chồng trung niên phiêu bạt đến nơi đầm lầy 

sông nước cùng tận này. Hằng ngày đi chài lưới mưu sinh tạm 

bợ. Một hôm thấy lưới chài vướng vào cái gì đó khá nặng. Đôi 

vợ chồng mừng thầm nghĩ rằng bắt được cá lớn. Ông chồng liền 

lặn xuống… và ngạc nhiên khi thấy tay chạm phải một vật gì đó 
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giống như tượng người. Thế là cả hai hì hục kéo vật đó lên bờ. 

Sau khi chà đi lớp rong rêu bùn lấy phủ lấp bao ngày… họ chợt 

nhận ra đó là một tượng Đức Mẹ… Mặc dù không có đạo, nhưng 

cả hai vẫn nhận ra vì tượng này giống mấy tượng ở nhà thờ mà 

họ từng gặp.  

 

4. Đôi vợ chồng mang tượng đó về túp lều xiêu vẹo và đặt lên 

một tảng đá giữa trời. Chẳng biết đọc kinh hay cầu khẩn gì hết. 

Chỉ đơn giản chào Đức Mẹ mỗi sáng khi đi chài lưới và chiều về 

mua vài bông hoa ở chợ cá để dâng cho Đức Mẹ. Từ lúc rước 

Đức Mẹ về nhà, đôi vợ chồng cảm thấy bình an và hạnh phúc 

hơn. 

 

5. Thế rồi câu chuyện ấy cũng đến tai mấy mụ bán cá ngoài chợ 

trời… tam sao thất bản chín người mười ý càng khiến cho câu 

chuyện thêm ly kỳ và gợi tò mò. Nhưng có một điều lạ là: càng 

ngày càng có nhiều người phương xa tìm đến nơi này để sinh 

sống. Họ có thể là tay ăn chơi một thời lên voi xuống chó; có thể 

là tay anh chị giang hồ vang bóng một thời “còn tiền còn bạc còn 

đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi”; cũng có thể là tội phạm từng 

vào tù ra khám; hay là ai đó muốn giũ bụi hồng trần để tìm chốn 

bình yên cho quãng đời còn lại… cho dù họ có quá khứ khác 

nhau, nhưng tất cả chỉ có một ước muốn tìm chốn bình yên để 

làm lại cuộc đời. 

 

6. Ngày qua tháng lại, chốn khỉ ho cò gáy ấy ngày một đông 

thêm. Cuộc sống tuy lầm than vất vả nhưng tình làng nghĩa xóm 

thật đậm đà ấm êm. Chỗ tượng Đức Mẹ trở thành trung tâm để 

mọi người gặp nhau buổi sáng và chuyện trò khi chiều về. Rồi 

dần dần cũng có vài người nhận mình là xưa kia có đạo mà bỏ 

đạo lâu năm rồi. Chỉ còn nhớ được kinh Kính Mừng và bài hát 

“Ave Maria con dâng lời chào Mẹ…”. Mọi người đọc và hát 

theo.  
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7. Câu chuyện về Đức Mẹ xóm làng chài cũng đến tai ông Cha 

nào đó. Ông Cha liền xin Bề Trên cho phép đến để ở với dân 

làng. Và rồi một nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé được dựng lên với 

đôi tay và tấm lòng của mọi người để thờ phượng Thiên Chúa. 

Cái tên “Đức Mẹ xóm làng chài” chính thức trở thành tên của họ 

đạo mới được thành lập, bởi vì “nhờ Mẹ mà dân làng chài đã đến 

được với Chúa”.◼ 

 

 
 

 

- Hôm nay con có đi Chùa với Mẹ không? 

Lúc trước khi còn nhỏ Danh sẽ tíu tít trả lời ngay “có, cho 

con đi với”, nhưng hôm nay Danh lại phân vân nhiều lắm, anh 

không muốn đi với Mẹ đến Chùa nữa, mà không đi sợ Mẹ lại 

buồn. Danh lấy tay với chiếc áo Tràng Lam (áo màu xám dài 

các Phật Tử mặc khi đi lên chùa) mặc vào đi với Mẹ lên Chùa 

vì hôm nay có cúng trên Chùa. 

- Mẹ à mấy kinh tiếng Phạn con thuộc hết rồi mà không 

hiểu ý nghĩa, mấy hôm trước đi học có bạn bên đạo Chúa đọc 

kinh của họ rất dễ hiểu. 

Thoáng nhìn, người Mẹ chợt nhận ra Danh đã lớn rồi, nó 

đã 12 tuổi, những thắc mắc của Danh bây giờ có thể bà chẳng 

thể nào giải thích được nữa. Bà khẽ ậm ừ: 
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-  Mẹ cũng không hiểu hết nữa, mẹ theo đạo này vì trước 

đó ông bà con theo nên mẹ theo, ai cũng cần có một niềm tin 

để sống tốt con à. 

Câu trả lời của mẹ Danh dường như chẳng ăn nhập gì với 

câu hỏi của Danh cả, và rồi con đường lên chùa hôm nay có gì 

đó im lặng giữa hai mẹ con Danh. 

Thời gian im lặng chẳng lên tiếng nhưng cứ lặng lẽ trôi đi, 

Danh tìm cho mình một con đường khác để giải nghĩa niềm 

Tin của mình. Anh nhớ rõ cái ngày anh đi theo đứa bạn học 

cấp ba vào một ngôi nhà thờ, nó nói về Đạo của nó cho Danh 

nghe, rồi cả hai cùng đến lớp giáo lý. Danh biết về Thiên Chúa 

như một người bạn luôn lắng nghe mọi câu hỏi và ước nguyện 

của con người. Người hướng dẫn Danh lúc ấy là một chị 

Huynh trưởng chắc hơn Danh bốn năm tuổi gì thôi. Mỗi buổi 

giáo lý kết thúc, chị ấy dẫn Danh đến một ngôi nhà nguyện 

nhỏ, nơi ấy đặt một hào quang lớn có tấm bánh ở giữa mà chị 

ấy gọi là Chúa Giêsu Thánh Thể. 

- Em à! Chúa luôn ở đó để nghe chúng ta trò chuyện, Ngài 

như người bạn của em vậy! Em hãy nói với Chúa tất cả những 

gì em muốn nhé! 

Lần đầu tiên, Danh cảm nghiệm có gì đó linh thiêng nơi 

này và cũng thật gần gũi nữa. Một Thiên Chúa ở với con người 

trong một hình dáng đơn sơ, ngôi nhà nguyện nhỏ ấm áp ấy 

như nơi chốn bình yên cho Danh đến bất cứ lúc nào thấy mình 

chới với hay hoang mang trong chính tâm trí mình. Khi thấy 

mình bị phân mảnh, khi vừa phải lên chùa với Mẹ và đôi chân 

cứ muốn rẽ sang ngôi nhà thờ để bước vào, tâm trí Danh bị 

giằng xé bởi nỗi niềm khó tả thì ngôi nhà nguyện này làm Danh 

thấy mình bình an vì nơi đó Danh hiểu có một Thiên Chúa là 

người bạn của mình. Và rồi càng học về giáo lý, Danh hiểu 

hơn Đạo Chúa có gì đó thú vị nhưng cũng thật là gần gũi, 
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không cao siêu chỉ đơn giản đó là yêu thương, và sống tình yêu 

ấy với mọi người. Càng học về Chúa, dường như Danh càng 

tìm đúng niềm tin của mình, những thắc mắc về con người sự 

sống đời sau dần được giải đáp trong một niềm tin vào Thiên 

Chúa.  

Những buổi lên chùa dần thưa nhường chỗ cho những buổi 

giáo lý ở nhà thờ mà Danh phải tìm rất nhiều lý do để mẹ anh 

không biết. Nhưng rồi chiều nay Danh phải chở mẹ anh lên 

chùa bái Phật, anh không muốn mặc chiếc áo tràng lam nữa. 

Đôi mắt người mẹ nhận ra có gì đó đang thay đổi nơi đứa con 

trai của mình. Mẹ Danh bước vội vào chùa còn Danh thì lững 

thững mãi ngoài sân chùa đăm chiêu nhìn xa xăm. Chợt mái 

chổi chạm chân, Danh vội chắp tay xin lỗi Ni cô. Mái chổi như 

dừng lại, Danh chợt nhận ra Ni cô với đôi mắt to tròn và trong 

suốt mà có lần nhịp tim Danh bị lỗi nhịp khi nhìn vào đôi mắt 

ấy. Danh vội né tránh ánh mắt ấy và bước về phía trước, nơi 

có gì đó cao hơn xa hơn đang gọi Danh.  

Đôi sóc nhỏ rượt đuổi nhau trên cành cây bồ đề kéo cái 

nhìn của Danh về hiện tại, tâm trí Danh hoang mang trước lựa 

chọn muốn theo Đạo Chúa thì Mẹ sẽ thế nào! Tiếng mõ trong 

Chùa đều nhịp nhắc Danh về một quá khứ trẻ thơ nơi sân chùa 

này và hôm nay Danh phải tự mình chọn lựa niềm tin của mình. 

Câu Lời Chúa mà Danh học được đâu đó dội lại trong đầu: 

“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi” 

(Mc 8,36). Đôi mắt như nhòe đi với những trò chơi “Thiên 

Đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn” như 

mang một ý nghĩa sâu sắc trong tâm hồn Danh. Những buổi 

sinh hoạt trong sân nhà thờ đầy tiếng cười, những buổi cắm 

trại đầy kỷ luật như níu kéo Danh đi tiếp cuộc hành trình tìm 

hiểu và khám phá Đạo Chúa. Danh được các anh chị huynh 

trưởng hướng dẫn tại các lớp giáo lý, được Cha xứ khích lệ 

tuyển vào nhóm giúp lễ dù Danh chưa được rửa tội. Với Danh, 
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nhà thờ là nơi tìm đến với Chúa với đầy niềm vui. Những 

Thánh lễ Danh được tham dự, anh thấy khao khát được rước 

lễ như mọi người biết bao. 

- Về thôi con trai - Tiếng của mẹ gọi Danh trở lại với hiện 

tại. 

- Mẹ à, con muốn nói với mẹ một chuyện. 

- Mẹ Danh ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế gỗ ngoài 

sân Chùa - Có gì vậy? 

- Con muốn theo Chúa, mẹ thấy thế nào? 

Khẽ siết chặt bàn tay Danh, mẹ lên tiếng: - Danh à! Con 

đã đủ 18 tuổi con có thể chọn lựa, Mẹ tôn trọng ước muốn của 

con, con cứ làm điều con thấy hạnh phúc. Với Mẹ, con người 

ta không chỉ sống ăn ngay ở lành mà còn cần có một niềm tin 

nữa con à. 

- Mẹ!... Mẹ… tiếng gọi ấy như ngắt quãng  

- Danh khẽ thì thầm: Con cảm ơn mẹ!  

Con đường về nhà hôm ấy có cái gì vui và hạnh phúc lắm 

bao trùm. Hai mẹ con như hiểu nhau hơn, Danh khẽ mỉm cười 

vì dường như lời cầu nguyện được nhậm lời. Một Thiên Chúa 

mà anh tìm kiếm ở thật xa nhưng cũng thật gần.  

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi anh đậu đại học Công Nghệ 

thông tin. Cánh cửa của tri thức mở ra trước mắt anh, cánh cửa 

niềm tin Công Giáo cũng đón anh vào. Đánh dấu con đường 

tìm hiểu theo Đạo Chúa trong ba năm, khi anh nhận được tin 

sẽ được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội vào mùa Phục Sinh năm 

ấy, anh có một mùa chay ý nghĩa để cầu nguyện và suy gẫm 

về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người trong cuộc tử 

nạn và phục sinh của Ngài. Danh tham dự các nghi lễ của thứ 

thứ tư lễ tro và trong suốt những ngày chay thánh Danh đã 

dành hy sinh nằm ngủ không nệm. Anh tạm gác cái nệm mềm 
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lên để nằm trên chiếc giường với mảnh chiếu cói. Ban đầu thật 

khó khăn lắm Danh mới ngủ được nhưng khi nghĩ đến hy sinh 

nhỏ này hợp với Chúa Giêsu đau thương, Danh khẽ mỉm cười 

như một niềm vui thánh thiện Danh đặt nơi Thiên Chúa. Và 

mỗi ngày đi học về Danh đã giữ mình không dừng lại ở mấy 

quầy gà rán  hay trà sữa, để dành tiền cho người nghèo. Danh 

chăm chỉ tham dự mọi Thánh lễ trong suốt mùa Chay, lòng 

khao khát trong anh cháy bỏng được làm con Chúa. Người bạn 

đồng hành với Danh là chị huynh trưởng cũng dần xa, chị để 

Danh tự mình đến với Chúa, tự mình cầu nguyện và khát khao 

Thiên Chúa và để chính Thiên Chúa đồng hành với Danh. 

Niềm hạnh phúc tràn ngập trong đêm Phục Sinh, Danh và một 

số người nữa được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, tự mình tuyên 

xưng Đức Tin và dòng nước chảy tràn trên đầu Danh như dấu 

chỉ của ơn tha thứ và để từ đây Danh chính thức được sống 

trong Giáo Hội được làm con của Chúa. Trong thánh lễ hôm 

ấy, mẹ của danh cũng có mặt. Bà rưng rưng dòng lệ trong các 

nghi thức thánh thiện mà con bà đang được cả cộng đoàn trong 

nhà thờ chú ý và cầu nguyện. Cho cho dù bà chẳng hiểu hết ý 

nghĩa của nghi lễ hôm ấy nhưng với bà, con trai bà đã chọn 

đúng niềm tin của mình.  

Những năm học đại học miệt mài chuẩn bị cho tương lai, 

Danh không quên mình có Chúa đồng hành trên mọi nẻo 

đường đi. Anh chăm chỉ tham dự Thánh lễ Chúa nhật mỗi tuần 

và tham gia những sinh hoạt của giới trẻ trong giáo xứ, nhất là 

anh được giúp lễ như một cơ hội được đứng thật gần bàn thờ 

như đứng gần Chúa vậy. Sau thánh lễ chiều Chúa nhật, Danh 

được Cha xứ gọi lại:  

- Danh này, con có muốn đi tu không vậy?  

Câu hỏi của Cha xứ làm Danh có chút bối rối: 
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-  Dạ, con là một tân tòng mà Cha, Cha cho con chút thời 

gian suy nghĩ ạ.  

- Ừ, bao giờ có câu trả lời thì cho Cha biết nhé! 

Câu hỏi của Cha xứ làm Danh suy nghĩ mãi, đi tu để giống 

Cha xứ sao? Đi tu thì mẹ sẽ thế nào? Mình đi tu có ổn không? 

Chúa có chọn mình hay không? Câu hỏi “có muốn đi tu 

không?” là cha xứ hỏi hay chính Chúa đang hỏi Danh? Và rồi 

năm cuối đại học cũng là thời gian đủ để Danh có câu trả lời 

cuối cùng. 

Thời gian như đong đếm và thử thách ý chí con người 

trước những ngã rẽ cuộc đời đòi con người dùng chính lý trí 

của mình để tham gia vào những hoạch định của Thiên Chúa 

trước những tiếng gọi âm thầm nhưng đầy huyền nhiệm trong 

cuộc đời Danh. Khi khoác trên mình chiếc áo chùng thâm đen 

giòn một màu của trung kiên và sắt son với Chúa, Danh tìm 

thấy ơn gọi của mình là tự hủy như Chúa Giêsu, để yêu thương 

và phục vụ nhân sinh, vì chính Danh đã cảm nghiệm và đón 

nhận tình yêu của Chúa dành cho mình. Và hôm nay trong ơn 

gọi Danh cũng muốn giúp nhiều người hiểu và đón nhận Chúa 

trong thế giới hôm nay.  

Bóng áo chùng thâm ngang qua tôi trong buổi chiều lễ 

Chúa nhật, nhận ra Thầy Danh đang đẩy chiếc xe lăn cho người 

phụ nữ khoác chiếc áo xám tràng lam với nụ cười đầy hạnh 

phúc đang đi về phía nhà thờ.◼ 
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uộc sống cứ cuốn thời gian chảy vào cùng tận. Có nhiều 

điều nảy nở vĩ đại trong cuộc sống ấy khiến ta bàng hoàng 

kinh hãi cho đến khi chìm ngập hay xa rời khỏi kinh nghiệm hiện 

sinh thường ngày. Trong màu sắc vô vàn của cuộc sống, tình yêu 

vẫn sáng chói những ánh chớp, những dấu ấn đậm nét của đời 

người. Ta yêu kiều diễm lễ ca tụng tình yêu vĩ đại, cao cả trong 

khi đó vẫn có nhiều người không tin nổi thứ tình giản đơn trong 

cuộc yêu đương vô vị. Tại sao thế? Tình yêu đã cướp mất của họ 

bao điều đó thôi! 

Tình yêu lấy đi thời gian. Cuộc sống vốn dĩ diễn ra rất đỗi 

bình thường. Mọi sinh hoạt dường như nằm trong tầm tay của ta. 

Cho đến một ngày, nửa kia của cuộc đời ta xuất hiện, họ làm thay 

đổi mọi thứ trong ta. Thật dễ dàng cho ta hi sinh những thứ quan 

trọng ngày trước để dành hàng giờ đi chơi, nhắn tin, tâm sự và sẻ 

chia nỗi lòng cùng họ. Họ đến và thời gian trong ta thay đổi rất 

nhiều. Hàng giờ thức trắng, hàng đêm ngóng trông cho những tin 

vô nghĩa những dòng tâm sự nhỏ to. Thế ra, ta vẫn vui với vẻ 

mãn nguyện, vẫn hạnh phúc với nét hân hoan. Thời gian cứ trôi 

đi hờ hững lặng lẽ mà để lại bao nỗi nhớ triền miên bao niềm vui 

C 
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đong đầy. Đôi khi ta phàn nàn kêu than về thời gian, công sức, 

nhưng chẳng đáng chi với những gì còn vương trong tâm trí nơi 

cảm xúc hạnh phúc của ta. Thời gian chỉ là một trong rất nhiều 

thứ mà tình yêu lấy đi nơi ta. Cuộc sống đó! Cả đống tiền. Sức 

lực. Ưu tư… Muôn sự của ta. Nhưng thay vào đó, tình yêu cũng 

cho ta bao điều. Tình yêu cho ta cảm nếm từ những thứ ngây dại 

đến những điều vĩ đại nhất. 

 Tình yêu mang lại sự ngây dại. Vốn dĩ càng thêm tuổi thì ta 

càng muốn thể hiện mình trưởng thành càng lớn dần hơn. Dường 

như điều này chỉ hợp lẽ cho đến khi nửa kia xuất hiện. Họ mang 

dáng dấp của một ai đó mà ta muốn tựa nương nép bóng. Ta vô 

tình trở lại thời thơ ấu, ta chẳng may quay lại thuở trăng thơ. Bên 

cạnh người ấy, ta muốn làm nũng, ta hóa hồ đồ đến mức khó tin. 

Ta vẫn ráng thể hiện một con người chững chạc biết suy nghĩ 

hiểu chuyện nhưng rồi cũng tràn vào cơn “mơ mộng”, vẫn ngập 

vào thế giới của đứa trẻ muốn thể hiện bao điều muốn khám phá 

nhiều thứ. Ta nhanh nhẹn chạy đua với nhau trong cuộc chơi 

“ghép đôi” của những đứa con nít. Mọi thứ trong ta vỡ òa trong 

cuộc sống ngột ngạt xô bồ. Bên cạnh họ, ta vô tình đẩy mình vào 

một thế giới dễ chịu an nhiên đến khó ngờ. Ta muốn điều này thể 

hiện điều kia. Ta cuốn phăng mọi thứ của người lớn để thành trẻ 

dại trước một người yêu thương chiều chuộng ta đủ điều chăm 

chút ta đủ thứ. Sự ngây dại trong ta vô tình được cởi bỏ nơi thân 

xác người lớn. Đó là điều ta đâu có ngờ người chẳng hề nghĩ tới. 

 Tình yêu cũng cho ta nhiều điều vĩ đại. Đó là những điều ta 

cũng đâu có ngờ người đâu có tưởng trong cuộc sống của ta. Từ 

khi có họ, ta tự nhiên có những thay đổi lạ kì, có những đổi thay 

thật khác. Từ một kẻ luộm thuộm, thô kệch ta trở nên người chỉnh 

chu, ngắn nắp. Từ một tay chơi bời phung phí lại trở thành người 

hiền lành nếp nang. Những thay đổi lạ lùng đến thật nhanh mà 

mấy ai ngờ tới chỉ vì một người xa lạ ta vô tình quen biết tình cờ 

chạnh thương. Hơn thế nữa, người ấy, tình yêu đó còn là bàn đạp 

để ta cố gắng cho ta nỗ lực trong học tập nơi công việc trong cuộc 
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sống. Muốn là gì, dù ra sao thì tình yêu vẫn khiến ta thay đổi ít 

nhiều và đó là những điều đó mà không dễ gì có thể chuyển lay 

bản tính cứng cỏi nơi bản thân ta. 

Tình yêu lạ lùng đến thế. Nó cướp đi của ta rất nhiều điều vô 

nghĩa nhưng lại mang đến cho ta bao thứ phi thường. Phi thường 

bởi tình yêu cho ta trở lại những điều giản đơn nhất nơi tuổi thơ 

đã từng chôn vùi đến những thứ vĩ đại nào ai ngờ tới. Những biến 

chuyển của tình yêu kì lạ đến thế nơi cuộc sống nhân sinh cho ta 

một cảm nhận sâu xa nơi tình yêu của một Đấng âm thầm đến 

tầm thường. Người vẫn là thế cho đến khi tỏ lộ tình yêu. Nơi tình 

yêu muôn màu của thứ tình yêu mê mẩn nơi ta đến lẽ yêu đương 

nơi Người. Phảng phất điều gì đó nơi hạnh phúc của ta cho cuộc 

sống sau này. Tình yêu vẫn tồn tại mãi mãi. Yêu thế nào cho hết, 

tình thể nào cho cân. Chính Người là khuôn mẫu cho tình yêu dại 

khờ vĩ đại của ta cho tới muôn đời. 

 Yêu đương duyên phận tỏ tường 

Sánh người muôn vẻ trăm đường tìm nhau 

Lẽ đời muôn sự thẳm sâu 

Vẹn nguyên nồng thắm trọn câu lời thề. ◼ 

Lyeur Nguyễn 
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Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi 

các linh mục có tên dưới đây: 

  

1/ Cha Giuse Phạm Vũ Thụy 

Đương nhiệm:       Cha phó Gx. Thánh Giuse K.7b - Hạt Tân Thạnh 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Thánh Giuse K.7b - Hạt Tân Thạnh 

  

2/ Cha Phêro Dương Đình Tảo 

Đương nhiệm:       Mục vụ tại TGP. Sài Gòn       

Nhiệm sở mới:       Nghỉ hưu 

  

3/ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Dũng 

Đương nhiệm:       Quản sở Gh. Vĩnh Trinh - Hạt Vĩnh An 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Châu Đốc - Hạt Châu Đốc 

Kiêm hạt trưởng giáo hạt Châu Đốc 

  

4/ Cha Phêrô Nguyễn Tấn Khoa 

Đương nhiệm:       Cha sở Gx. Châu Đốc 

Nguyên hạt trưởng giáo hạt Châu Đốc 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Núi Sập - Hạt Long Xuyên 

  

5/ Cha Giuse Hoàng Văn Luyện 

Đương nhiệm:       Cha sở Gx. Núi Sập - Hạt Long Xuyên 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Trinh Vương, K.B1 - Hạt Vĩnh Thạnh 
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6/ Cha Giuse Nguyễn Công Chính 

Đương nhiệm:         Cha sở Gx. Trinh Vương, K.B1 - Hạt Vĩnh Thạnh 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Trinh Vương (Bờ Bao) - Hạt Vĩnh 

Thạnh 
  

7/ Cha Giuse Bùi Hữu Nghị 

Đương nhiệm:       Cha sở Gx. Trinh Vương (Bờ Bao) - Hạt Vĩnh 

Thạnh 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Thạnh An -  Hạt Vĩnh Thạnh 

Kiêm hạt trưởng giáo hạt Vĩnh Thạnh 
  

8/ Cha Phêro Bùi Duy Tân 

Đương nhiệm:       Cha sở Gx. Thạnh An - Hạt Vĩnh Thạnh 

Nguyên hạt trưởng giáo hạt Vĩnh Thạnh 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Phụng Hưng - Hạt Vĩnh Thạnh 
  

9/ Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn 

Đương nhiệm:       Cha phó Gx. Thạnh An - Hạt Vĩnh Thạnh 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Phụng Hưng - Hạt Vĩnh Thạnh 
  

10/ Cha Giuse Nguyễn Văn Quy 

Đương nhiệm:       Cha sở Gx. Phụng Hưng - Hạt Vĩnh Thạnh 

Nhiệm sở mới:       Nghỉ hưu - Nhà hưu Thạnh An 
  

11/ Cha Giuse Đặng Phước Thịnh 

Đương nhiệm:       Trung Tâm Mục Vụ      

Nhiệm sở mới:       Quản nhiệm Gh. Vĩnh Trinh - Hạt Vĩnh An 

  

12/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Thông Phán 

Đương nhiệm:       Cha sở Gx. Bình Minh (Thốt Nốt) - Hạt Long 

Xuyên 

Nhiệm sở mới:       Cha sở Gx. Khánh Bình - Châu Đốc 

  

13/ Cha Stêphanô Vinh Mai Trọng Tâm 

Đương nhiệm:       Cha phó Gx. Bình Minh (Thốt Nốt) - Hạt Long 

Xuyên 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Khánh Bình - Hạt Châu Đốc 
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14/ Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Tú 

Đương nhiệm:     Cha sở Gx. Khánh Bình - Hạt Châu Đốc 

Nhiệm sở mới:      Cha sở Gx. Bình Minh (Thốt Nốt) - Hạt Long Xuyên 
  

15/ Cha Vinhsơn Phạm Thành Trung 

Đương nhiệm:       Cha phó Gx. Châu Đốc - Hạt Châu Đốc 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Núi Sập - Hạt Long Xuyên 
  

16/ Cha Alberto Đinh Việt Dũng (CRM)) 

Đương nhiệm:       Cha phó Gx. Núi Sập - Hạt Long Xuyên 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Lộ Đức - Hạt Long Xuyên 
  

17/ Cha Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo 

Đương nhiệm:       Cha phó Gx. Lộ Đức - Hạt Long Xuyên 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Thánh Giuse K.7b - Hạt Tân Thạnh 
  

18/ Cha Giuse Maria Hoàng Trọng Hoan (CM) 

Đương nhiệm:       Nhà dòng Vinhsơn 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Chi Lăng - Hạt Châu Đốc 
  

19/ Cha Antôn Bùi Văn Thiều (MSV) 

Đương nhiệm:       Nhà dòng Thừa Sai Việt Nam 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Đông Hưng - Hạt Rạch Giá 
  

20/ Cha Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Việt (MSV) 

Đương nhiệm:       Nhà dòng Thừa Sai Việt Nam 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Đông Hưng - Hạt Rạch Giá 
  

21/ Martinô Trịnh Ngọc Thạch 

Đương nhiệm:       Cha phó Gx. Rạch Giá - Hạt Rạch Giá 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. Mong Thọ - Hạt Rạch Giá 
  

22/ Cha Cái Huy Hoàng (CRM) 

Đương nhiệm:       Nhà dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Nhiệm sở mới:       Cha phó Gx. An Châu - Hạt Long Xuyên 
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THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ GIUSE TRƯƠNG TRƯNG HƯNG 
 

Sáng thứ tư ngày 16/02/2022, Đức cha Giuse Trần Văn Toản cùng 130 

linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận đã quy tụ về nhà thờ giáo họ 

Vô Nhiễm kinh Zero để dâng lễ an táng cho cha cố Giuse Trương 

Trung Hưng. 

 
 

Tham dự thánh lễ hôm nay còn có rất đông quý tu sĩ nam nữ cùng anh 

chị em giáo dân trong các xứ đạo mà Cha Cố khi còn sinh thời đã phục 

vụ. Với 34 năm sống đời linh mục, Cha Cố đã đã để lại trong tâm trí 

của giáo dân và của anh em linh mục một hình ảnh rất đẹp, đó là hình 

ảnh linh mục hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành và khiêm nhường 

cũng là chủ đề bài chia sẻ của Đức cha giáo phận trong thánh lễ an 

táng hôm nay. 
  

Xin Chúa sớm đưa Cha Cố Giuse về hưởng Tôn Nhan Chúa và xin 

Cha Cố cũng tiếp tục hiệp hành với anh em linh mục đoàn giáo phận 

để chúng con có thể làm tốt sứ mạng mà Chúa và giáo hội đã trao phó 

như Cha Cố đã làm trọn. 
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GIỚI THIỆU XỨ ĐẠO 

 

GIÁO XỨ CỒN ÉN 
  

 
  

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

Giang. 

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

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

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

  

5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN: 

* Năm  ...... : Cha sở Cù Lao Giêng, lập họ đạo Cồn Én. 

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

* Năm 1958: Cha Phêrô PhanThanh Hóa, xây trường học và nhà 

xứ bằng gỗ. 
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* Năm 1975: Họ đạo Cồn Én trở thành giáo xứ biệt lập, có cha 

sở đến ở. 

* Năm 1982: Cha Đôminicô Đoàn Văn Lữ (OFM) xây dựng nhà 

thờ bằng xi măng ( 22m x 12m ). 

* Năm 1988: xây dựng nhà xứ mới. 

  

6. NHÀ THỜ: XÂY DỰNG & CHỈNH TRANG: 

* Năm 2008: Cha Giuse Lưu Văn Thưởng (OFM) chỉnh trang, 

tôn tạo lại nhà thờ như hiện nay. 

  

7. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

8. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, VÀ NHỮNG SINH HOẠT: 

*Những đặc điểm: 

- Họ đạo Cồn Én thuộc vùng nông thôn nghèo, điều kiện sống và 

đi lại khó khăn. Hằng năm bị thiên tai lũ lụt. 

- Cồn Én là một họ đạo truyền giáo, giáo dân chỉ là một thiểu số 

nhỏ (25%) giữa đa số lương dân thuộc Cao Đài, Hoà Hảo, Phật 

Giáo... 

- Một họ đạo đang cố gắng có mặt trong các lãnh vực xã hội của 

địa phương: Giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế....◼ 
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NHỆN GIĂNG TƠ (St) 
 

Một binh sĩ bị kẻ địch tấn công và bị ngã xuống núi. Kẻ thù đuổi theo 

phía sau, anh trốn bên trong một hang động nên không bị phát hiện. 

Đột nhiên cánh tay anh bị cắn rất đau, thì ra chỉ là một con nhện, anh 

vừa định giết nó thì bỗng mềm lòng, thấy tội nghiệp nên thả nó đi. 

Không ngờ con nhện sau đó bò lên cửa động giăng một lớp màng tơ, 

quân địch đuổi đến động nhìn thấy lớp mạng nhện đó, đoán là trong 

động không có người nên bỏ đi. 

Bài học: Nhiều khi, giúp đỡ người khác đồng thời cũng là đang tự giúp 

chính mình. 
 

TÌM ĐỒNG HỒ (St) 
 

Một người cha nọ không tìm thấy đồng hồ nên rất tức giận, tìm khắp 

nơi cũng không thấy. Đến khi ông ra ngoài rồi, con trai ông lặng lẽ vào 

phòng, chỉ một lúc sau đã tìm thấy chiếc đồng hồ. 

Người cha hỏi: “Sao con tìm được vậy?”. Cậu bé trả lời: “Con chỉ yên 

lặng ngồi xuống, một lúc sau con nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc 

đồng hồ”. 

Bài học: Chúng ta càng nôn nóng tìm thì sẽ càng không tìm thấy thứ 

mà mình cần, chỉ khi “bình tâm tĩnh khí” lại thì mới nghe thấy được 

âm thanh từ những thứ xung quanh và từ trong tim. 
 

THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH (St) 
 

Quạ đen bay đến một cái cây thì gặp được bồ câu. Cả hai đều đậu trên 

cành cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả bèn quan tâm 

hỏi han: “Anh muốn đi đâu vậy?”. 

Quạ đen căm giận đáp: “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người 

dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta”. 

Bồ câu mới tốt bụng nói: “Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi 

được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không 

được hoan nghênh đâu“. 

Bài học: Có những lúc, thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính 

mình. 

https://thaydoicachnghi.com/20-cau-noi-se-giup-ban-kiem-che-cam-xuc-moi-khi-tuc-gian/

