
1 
 

 



2 
 

 

GIÁO PHẬN  LONG XUYÊN NOI GƯƠNG HAI THÁNH TỬ ĐẠO  
PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG  

HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO PHẬN HIỆP HÀNH 
 

Anh chị em thân mến! 

au giai đoạn học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám Mục lần 

thứ XVI kết thúc, từ tháng 5/2022, giáo phận chúng ta đã 

thực hiện giai đoạn thỉnh ý hiệp hành cho mọi thành phần 

Dân Chúa trong giáo phận. Cụ thể: 

Ngày 06/6, các linh mục liên giáo hạt Châu Đốc, Chợ Mới 

và Long Xuyên. 

Ngày 07/6, các linh mục liên giáo hạt Vĩnh An và Vĩnh 

Thạnh. 

Ngày 08/6, các linh mục liên giáo hạt Tân Hiệp và Tân 

Thạnh. 

Ngày 09/6, các linh mục liên giáo hạt Rạch Giá và Hà 

Tiên. 

Kế tiếp là những cuộc thỉnh ý hiệp hành tại từng giáo hạt: 

S 
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Ngày 13/6, các linh hoạt viên của giáo hạt Châu Đốc, Chợ 

Mới và Long Xuyên. 

Ngày14/6, các linh hoạt viên của giáo hạt Vĩnh An, Vĩnh 

Thạnh và Tân Hiệp. 

Ngày 15/6, các linh hoạt viên của giáo hạt Tân Thạnh, 

Rạch Giá và Hà Tiên. 

Ngày 17/6, các linh hoạt viên của hai giáo xứ Hưng Văn 

và Dương Đông của đảo Phú Quốc. 

Ngày 18/6, các tu sĩ đang hiện diện và mục vụ tại đảo Phú 

Quốc. 

Ngày 25/6, các tu sĩ đang hiện diện và mục vụ trong giáo 

phận. 

Từ ngày 18/6 đến ngày 03/7, các linh mục phụ trách các 

giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận tổ chức các buổi thỉnh ý 

hiệp hành tại các cộng đoàn và tập thể mình đang phụ trách, 

để ngày 05/7 bản đúc kết gửi về văn phòng Tòa Giám Mục. 

Ngày 15/7 bản đúc kết của giáo phận sẽ được gửi về văn phòng 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. 

Nhân tiện, qua lá thư mục vụ này, tôi xin cám ơn tập thể 

giáo dân, tu sĩ nam nữ và linh mục, là các linh hoạt viên, đặc 

biệt là các cha đang phục vụ các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, 

đã hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm thực hiện chương 

trình thỉnh ý hiệp hành của giáo phận. 

Tuy là Thượng Hội Đồng trong giai đoạn cấp giáo phận 

sắp kết thúc, nhưng giáo phận vẫn tiếp tục hiệp thông với Đức 

Thánh Cha Phanxicô và toàn thể Giáo Hội trong tiến trình tổ 

chức Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10/2023 tại 

Rôma. Ngoài ra, ý thức rằng hiệp hành còn là cách sống, cách 

hoạt động và cách huấn luyện, cần được tiếp tục trong sinh 
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hoạt của Giáo Hội toàn cầu cũng như của Giáo Hội địa phương, 

giáo phận chúng ta tiếp tục hướng về một Hội Thánh Hiệp 

Hành: Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ. Vì thế, chủ đề thư mục 

vụ tháng 7 là giáo phận Long Xuyên noi gương của hai thánh 

Emmanuel Lê Văn Phụng và Phêrô Đoàn Công Quý hướng 

tới một giáo phận hiệp hành; bởi lẽ, đây là hai vị thánh tử đạo 

của giáo phận Long Xuyên, được giáo phận mừng trọng thể 

vào ngày 31/7 hàng năm. 

Trước hết, chúng ta ghi nhận tính hiệp hành trong đời sống 

và hoạt động từ tiểu sử của hai vị thánh. Khi hai vị gặp nhau 

năm 1858 tại họ đạo Đầu Nước, nay là họ đạo Cù Lao Giêng 

thuộc giáo hạt Chợ Mới. Thánh Quý 32 tuổi (sinh năm 1826), 

Thánh Phụng 62 tuổi (sinh năm 1796). Có nhiều những khác 

biệt về tuổi tác, về nguồn gốc, về giáo dục, về giai cấp xã hội, 

về phẩm trật trong Giáo Hội… nhưng nhờ bí tích Rửa Tội, hai 

vị thánh đều là Kitô hữu, là con Chúa, và là anh em với nhau 

trong gia đình Hội Thánh. Tuy nhiên, với bí tích Truyền Chức, 

thánh Phêrô Đoàn Công Quý sống ơn gọi linh mục và là cha 

sở. Còn thánh Emmanuel Lê Văn Phụng là giáo dân và là ông 

câu, và với bí tích Hôn Phối, Thánh Phụng sống ơn gọi đời 

sống gia đình. Trong thời bách hại, ông câu Emmanuel Phụng 

đã dùng nhà mình làm nơi ẩn náu cho các linh mục, và Cha sở 

Phêrô Quý đã thi hành tác vụ linh mục cách kín đáo tại nhà của 

ông câu Emmanuel Phụng. Hai vị đã hiệp thông tham gia đồng 

trách nhiệm vì sứ vụ phục vụ cộng đoàn. Kết quả của sự hiệp 

hành này là các Ngài được mời gọi hiệp hành bước vào mầu 

nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Cả hai cùng bị bắt vào ngày 

07/01/1859, cùng chịu tù đày trong một trại giam, và cùng 

được phúc tử đạo vào ngày 31/7/1859 tại Châu Đốc. 

Giáo phận Long Xuyên đã được hình thành nhờ hiệp hành 

của các vị tiền bối từ năm 1735. Các ngài là linh mục, là tu sĩ, 
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là giáo dân. Điển hình là sự hiệp hành tại họ đạo Đầu Nước, 

với linh mục bản xứ và ngoại quốc, với tu sĩ dòng Chúa Quan 

Phòng, với giáo dân bản địa và di dân. Nhờ đó, giáo phận đã 

được thành lập vào năm 1960. Cho đến nay (2022), trong 62 

năm lịch sử của giáo phận, giáo phận tiếp tục được phát triển 

nhờ sự hiệp hành của Dân Thiên Chúa. Trong sự hiệp hành 

này, chúng ta cũng mở rộng sự hiệp hành với dân cư địa 

phương tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nền văn hóa 

đặc thù miệt vườn, và với các tôn giáo và các triết lý sống tại 

địa phương. Hiện nay, Giáo phận đón nhận Thượng Hội Đồng 

Giám Mục thế giới lần thứ XVI như một dấu chỉ của thời đại 

của ngàn năm thứ ba, để hiệp thông, tham gia, và đồng trách 

nhiệm vì sứ vụ của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay, cụ thể 

là trong phần đất của giáo phận. 

Như vậy, tính hiệp hành trong cuộc đời và cuộc tử đạo của 

hai thánh Quý, Phụng trở thành gương mẫu cho cách sống và 

hoạt động của các Kitô hữu trong giáo phận ngày nay. Như hai 

thánh Quý, Phụng, qua bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu trở thành 

con Chúa, con Hội Thánh và là anh chị em trong gia đình Thiên 

Chúa. Khi đọc Kinh lạy Cha “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, 

chúng ta ý thức và tuyên xưng phẩm giá vì được là con cái 

Chúa. Như hai thánh Quý, Phụng, mọi Kitô hữu được Chúa tín 

nhiệm mời gọi thi hành những ơn gọi khác nhau, ơn gọi giáo 

dân, ơn gọi tu sĩ, ơn gọi linh mục, nhưng hiệp thông, tham gia, 

đồng trách nhiệm thi hành sứ vụ. Kinh Lạy Cha liệt kê sứ vụ 

mà mọi thành viên trong gia đình Thiên Chúa hiệp hành thi 

hành sứ vụ là làm danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha 

được thể hiện. Như hai thánh Quý, Phụng, khi chúng ta sống 

phẩm giá của người Kitô hữu, cũng như khi chúng ta thi hành 

sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô, là chúng ta sống tín thác 

vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha, và tin 

tưởng vào lòng tốt của anh chị em khi cầu nguyện: Xin Cha 
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cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng 

con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để 

chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. Đồng thời, như hai thánh Quý, Phụng, người Kitô hữu hân 

hoan cùng nhau bước theo Chúa Giêsu với cây thập giá để 

được phục sinh với Thầy chí Thánh, vì “ai muốn theo Ta hãy 

từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta”.  

Với ý thức trên, để sống tinh thần hiệp hành trong giáo 

phận với tâm tình tạ ơn, phó thác và hy vọng, thư mục vụ tháng 

7 đề xuất một số các sinh hoạt cụ thể sau đây:  

1/ Để nhắc nhớ bí tích Rửa Tội là nguyên lý cho sự bình 

đẳng về phẩm giá của các Kitô hữu, và sự bình đẳng này là nền 

tảng cho sự hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm vì sứ vụ, 

giáo phận cổ vũ việc cử hành bí tích Rửa Tội với sự tham dự 

của cộng đoàn. Giáo phận cũng ước mong các cộng đoàn tái 

lập lại nghi thức cổ truyền là làm dấu Thánh Giá với nước 

thánh khi bước vào nhà thờ, nhà nguyện. Ngoài ra, vào các 

Chúa Nhật đầu tháng, các cộng đoàn phụng vụ được khuyến 

khích cử hành nghi thức rảy nước thánh khởi đầu Thánh Lễ 

thay vì nghi thức sám hối. 

2/ Để sống nền tu đức hiệp hành với Chúa và với nhau từ 

hình ảnh cây nho và cành nho (Ga15, 5), Thư mục vụ cổ vũ 

sống nền tu đức đặt trọng tâm vào bí tích Thánh Thể. Đó là 

năng tham dự Thánh Lễ và tôn thờ Thánh Thể. Về tham dự 

Thánh Lễ, các cộng đoàn cần quan tâm đến hoàn cảnh sống 

của người giáo dân, để tổ chức cử hành Thánh lễ vào giờ thuận 

tiện, tạo điều kiện cho giáo dân có thể tham dự thánh lễ đông 

đảo kể cả Thánh Lễ ngày thường. Về tôn thờ Thánh Thể, 

khuyến khích các cộng đoàn tổ chức các giờ chầu Thánh Thể, 

ít là một lần trong một tuần, và mời gọi giáo dân tham dự đông 

đảo. Thư mục vụ cũng nhắc nhở các giáo xứ, giáo họ phải tổ 
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chức chầu Thánh Thể thay giáo phận hàng năm cách long trọng 

ít là kéo dài nửa ngày; rất nên mời giáo xứ, giáo họ lân cận, 

như trong cùng một kênh, cùng tham dự. Giáo phận cũng cổ 

vũ các giáo xứ, giáo họ có phòng Thánh Thể để tạo điều kiện 

cho tín hữu bất cứ lúc nào trong ngày có thể dễ dàng đến tôn 

thờ Thánh Thể. 

3/ Để tính hiệp hành trở thành cách sống, cách hoạt động, 

và cách đào luyện trong giáo phận, Thư mục vụ cổ vũ các cuộc 

hội họp trong cộng đoàn, như Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, các 

đoàn hội đạo đức, các tập thể trong giáo phận, trở thành một 

cuộc thỉnh ý hiệp hành, là gặp gỡ, lắng nghe và phân định, 

trong bầu khí cầu nguyện và cảm nghiệm thiêng liêng. Trong 

các cuộc hội họp này, rất cần linh mục là linh hoạt viên. 

4/ Để thực hiện tính hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin 

Mừng, thư mục vụ cổ vũ các Kitô hữu  thiết lập các tương quan 

xã hội, đặc biệt là với người nghèo, với anh chị em các tôn giáo 

bạn, những người bị gạt ra vùng ngoại biên. Mỗi cuộc thăm 

viếng là một cuộc gặp gỡ, lắng nghe và phận định, trong bầu 

khí cầu nguyện và cảm nghiệm thiêng liêng. 

5/ Cuối cùng, trong sự hiệp thông Hội Thánh, thư mục vụ 

nhắc nhở toàn thể Dân Chúa trong giáo phận, tiếp tục cầu 

nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI với tâm 

tình tạ ơn, vâng phục và hy vọng. 

Chúng ta hẹn gặp nhau trong cuộc hành hương kính hai 

thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn 

Phụng, vào ngày Chúa Nhật 31/7 tại Họ Đạo Đầu Nước Cù 

Lao Giêng và tại Họ Đạo Châu Đốc.⚫  
 + Giuse Trần Văn Toản 

 Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên 
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ối hôm qua, tôi đọc lại một tạp chí tiếng ngoại quốc, có 

bài nói về Mùa Vọng, đề cập tới tinh thần đức tin. Trong 

đó họ định nghĩa tinh thần đức tin là tinh thần đón tiếp. Người 

sống tinh thần đức tin là người biết tiếp đón Chúa Kitô vào 

lòng mình, vào đời mình. 

Hồi nãy, tới đây, tôi được anh chị em dành cho một sự đón 

tiếp rất ân cần thân thiết. Vì anh chị em nhờ tinh thần đức tin 

đã nhìn tôi như Người đại diện chính thức của Hội Thánh. Sự 

kiện đó, làm tôi suy nghĩ: Tinh thần đức tin đúng là tinh thần 

đón tiếp. Người sống tinh thần đức tin là người không những 

biết đón tiếp Chúa Kitô, mà cũng biết tiếp đón Hội Thánh của 

Người. 

Rồi trong Phúc Âm vừa nghe, tôi thấy Ðức Mẹ đi thăm bà 

Isave. Bà Isave đã đón tiếp Ðức Mẹ rất đổi thân tình. Hai người 

đón mừng nhau. Hai người tiếp đãi nhau. Vì tin vào lời Chúa, 

vì tin vào hạnh phúc của nhau. Sự kiện đó lại làm tôi suy nghĩ 

thêm: Tinh thần đức tin đích thực là tinh thần đón tiếp. Người 

sống tinh thần đức tin là người không những biết đón tiếp Chúa 

Kitô, không những biết đón tiếp Hội Thánh Chúa, mà cũng 

biết đón tiếp tha nhân vì danh Thiên Chúa. 

Trước hết, người sống tinh thần đức tin là người biết đón 

tiếp Chúa Kitô vào lòng mình, vào đời mình. Tiếp đón ai thân 

tình là biết chia sẻ ý muốn của họ, là biết chiều theo sở thích 

của họ, là biết làm theo ước vọng của họ. Thánh Phaolô đã 

T 
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diễn tả thái độ tiếp đón đó nơi Chúa Kitô đối với Ðức Chúa 

Cha, trong một câu ta vừa nghe đọc trong Thánh Thư: “Lạy 

Cha, này con xin đến, để làm theo thánh ý Cha”. Lời đó, ta 

cũng nên nói với Chúa, mỗi khi ta đón tiếp Ngài, khi ta dự lễ, 

xưng tội, rước lễ, đọc kinh và làm các việc đạo đức khác. Với 

lời đó, tôi xin cúi đầu vâng phục chương trình Chúa muốn về 

tôi. Tôi xin chấp nhận mọi thánh giá Chúa gởi cho tôi. Tôi xin 

sẵn sàng từ bỏ những gì không hợp ý Chúa. Tôi xin cố gắng 

thực thi mọi việc Chúa muốn tôi làm. Lạy Cha, con đến, để 

làm theo thánh ý Cha. 

Nhưng Chúa không đến một mình. Ngài đến với Giáo Hội. 

Người có tinh thần đức tin không những đón tiếp Chúa Kitô, 

mà cũng đón tiếp Giáo Hội Ngài. Giáo Hội là các tông đồ và 

các vị đại diện tại các địa phương. Giáo Hội là giáo huấn, luật 

lệ, chỉ thị của Tòa Thánh, của công đồng. Giáo Hội là sinh hoạt 

tôn giáo của địa phận, của xứ đạo. Giáo Hội là các giáo hữu ở 

khắp mọi nơi, cụ thể là cộng đoàn họ đạo của mình. Ðón tiếp 

Giáo Hội Chúa Kitô là hãy biết sống kỷ luật và quảng đại trong 

tinh thần hiệp nhất. “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất 

nên một. Như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin 

Cha cho mọi người, nên một trong chúng ta, để cho thế gian 

tin rằng Cha đã sai con”. Lời nguyện hiệp nhất đó Chúa Kitô 

không những chỉ cầu một lần trong Bữa Tiệc Ly, mà vẫn cầu 

hằng ngày trong Hội Thánh và qua Hội Thánh, để sự hiệp nhất 

trở thành một dấu chỉ cho thái độ đón tiếp Chúa Kitô, gây được 

tác động truyền giáo giữa thế gian mọi thời. 

Chúa Kitô không tách rời khỏi Hội Thánh. Cũng thế, Chúa 

Kitô không tách rời khỏi tha nhân. “Bất cứ sự gì các con làm 

cho kẻ khác, vì danh Cha, thì Cha kể như là làm cho chính 

mình Cha”. Kẻ khác là ai? Thưa là tất cả mọi người, không 

phân biệt ai. Nhưng đặc biệt là những kẻ túng nghèo, đau khổ 
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và các trẻ nhỏ. Như thế, rõ ràng Chúa không còn xa lạ. Ngài 

đã trở nên cụ thể và gần gũi. 

Tượng Chúa Kitô Vua trên đài, trước nhà thờ, là một biểu 

tượng của tinh thần đón tiếp. Ðón tiếp với hai cánh tay rộng 

mở, như mời gọi, như đón chờ, như sẵn sàng ôm lấy. Ðón tiếp 

với trái tim nồng nàn, trái tim tha thứ, trái tim chung thuỷ. Ta 

hãy đến với Ngài và hãy có tinh thần đón tiếp theo gương Ngài. 

Con đường trước nhà thờ, mới được tu bổ, rộng rãi, sạch sẽ, 

bằng phẳng, cũng nói lên phần nào tinh thần đón tiếp của xứ 

đạo. Xin Chúa trả công bội hậu cho các người đã góp phần làm 

các biểu tượng tinh thần đón tiếp này. 

Xin Chúa cho chúng ta hết thảy, biết sống tinh thần đón 

tiếp, để thực hiện tinh thần đức tin trong hôm nay và trong cả 

cuộc đời. ⚫ 
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Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên, C 

Is 66,10-14; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

 

ANH EM HÃY RA ĐI 
 

ghe xong Bài Tin mừng hôm nay, có lẽ ta nên đặt ra một 

câu hỏi, và thử tìm câu trả lời. Câu hỏi được đặt ra là: 

“Ai được mời gọi gặt lúa?” Câu trả lời là: “Không phải chỉ có 

nhóm Mười Hai Tông đồ, mà còn 72 môn đệ. Không phải chỉ 

có 12 chi tộc Israel, mà còn là mọi người thuộc mọi dân nước”. 

Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. 

Nghĩa là nhu cầu nhiều hơn là số cung. Cung không đủ cầu. Vì 

thế mọi Kitô hữu đều được mời làm thợ gặt cho Chúa. Cả linh 

mục, tu sĩ và giáo dân đều được sai đến cánh đồng truyền giáo 

hôm nay. 

Chúa mong ước ta có những lời rao giảng làm rộn lên niềm 

vui: Nước Thiên Chúa đã đến gần anh chị em. Chúa mong ước 

ta có những lời chào thân thiện: Bình an cho nhà này. Chúa 

mong ước ta mang một thứ hành trang nhẹ tênh: Không túi 

tiền, không bao bị, không giày dép. 

Chúa mong ước ta có một việc phải làm: Đó là chữa lành 

những người ốm đau. Chúa mong ước ta có một thái độ ứng 

xử thích hợp: Đó là sống khiêm tốn và siêu thoát, biết đón nhận 

những gì người ta cung cấp cho, nhưng không tìm kiếm tiện 

nghi, dễ chịu. 

Nếu hôm nay Chúa Giêsu sai ta đi truyền giáo, Ngài sẽ căn 

N 
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dặn ta điều gì? Chắc chắn Chúa sẽ dặn ta cách khác, vì cánh 

đồng con người hôm nay đã đổi thay. 

Chúa mong ta phải hiểu thấu nỗi khát vọng của những 

người chung quanh. Chúa mong ta phải biết nói như thế nào, 

để họ có thể hiểu được Tin mừng của Chúa. Chúa mong ta phải 

có con tim nhạy cảm, để thấy được điều họ thực sự đang cần, 

và nhất là hãy sống hài hòa với những lời mình rao giảng. 

Sống trong thời đại hôm nay, ta có thể đi giầy và có ba, 

bốn áo. Ta có thể mang ví tiền và máy vi tính xách tay. Ta có 

thể có văn phòng, máy fax và điện thoại. Nhưng những thứ đó 

không được làm cho tâm hồn ta ra nặng nề. Hành trang ấy 

không được trở thành những thứ cản trở, khiến ta mất sự tín 

thác vào Thiên Chúa và xa lạ với con người, nhất là những 

người nghèo khổ. 

Hôm nay Chúa sai ta làm chứng cho Chúa giữa trần đời. 

Đôi khi ta cảm thấy mình như con chiên giữa bầy sói. Vì thế, 

ta cứ phải trăn trở hoài, để Tin Mừng ta rao giảng thực sự đáp 

ứng được những khát khao thầm kín của người chung quanh: 

Họ đang khát khao an bình và tự do. Họ đang khát khao 

niềm tin và hạnh phúc. Họ đang khát khao tình huynh đệ và sự 

chia sẻ. Họ đang khát khao sự tha thứ và cảm thông… 

Nếu ta đáp ứng được những nguyện vọng ấy của họ, thì 

việc làm của ta sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau nhức nhối 

trong đời sống của họ. Và như thế, ta góp phần giải thoát họ 

khỏi những xiềng xích của ác thần, dưới muôn vàn hình thức. 

Xưa kia các môn đệ đã hớn hở mừng vui, khi lần đầu tiên 

họ nhân danh Chúa mà trừ được ma quỷ. Ngày ấy vương quốc 

của Satan đã bị đẩy lui bởi những con người rất bình thường 

và yếu đuối.  

Hôm nay, khi muốn xây dựng một thế giới công bằng và 
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yêu thương, Chúa cũng mời gọi ta tiếp tục đẩy lui Satan, để 

Nước Chúa được lớn lên trong cộng đoàn này, và sẽ được hoàn 

tất trong ngày sau hết. 

Lạy Chúa Giêsu! Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui 

bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin giúp chúng con lau 

khô những giọt lệ của bao người đang phải đau khổ thể xác và 

tinh thần.⚫ 
 

Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên, C 

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10, 25-37 
 

CHỈ VÀI BƯỚC THÔI 
hi suy niệm đoạn Phúc âm nói về người phú hộ và người 

hành khất Lagiarô (Lc 16,19-26), Đức Cha GB Bùi Tuần 

đã viết: “Tôi thấy từ nhà ông phú hộ đến chỗ ông ăn mày 

Ladarô chỉ khoảng vài bước, nghĩa là cách nhau chỉ có cái 

cổng. Khi sống, ông phú hộ đã không chịu bước vài bước đó, 

để cảm thương và cứu khổ cho người hành khất Ladarô luôn 

nằm đó. Hậu quả là khi chết rồi, người phú hộ đó đã phải ném 

vào vực sâu Hoả ngục, xa cách Thiên đàng cao sang vời vợi. 

Vài bước vô tâm đã đưa tới cực hình vô tận”. 

Cũng thế! Dụ ngôn người Samari tốt lành cho thấy: cũng 

chỉ vài bước thôi, thầy Tư tế và thầy Lêvi đã tránh sang bên 

kia đường. Lý do họ vịn vào để tránh cứu nạn nhân, có thể là 

vì họ quá bận với những công tác tôn giáo ở nhà, hoặc vì họ 

không rõ lý lịch nạn nhân. Và họ an tâm. Nhưng Chúa Giêsu 

coi đó là một sự an tâm xấu, có thể là một tội đáng phải phạt. 

Có thể nói, lối hành xử của ông phú hộ “mackeno”, hay 

thầy Tư tế và Lêvi “tránh sang một bên”, là biểu tượng cho thái 

độ sống thờ ơ, dửng dưng. Đó là căn bệnh thời đại hôm nay: 

vô cảm. 

K 
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Có ba cấp độ vô cảm khác nhau trong đời sống hàng ngày. 

Thứ nhất là vô cảm trước người khác, hiểu theo nghĩa là một 

hay nhiều người cụ thể, ở ngay trước mặt, như người thân trong 

gia đình, hàng xóm, cộng đoàn, hay bất cứ ai đó gặp tai nạn ở 

ngoài đường. Thứ hai là vô cảm trước hiện tình đất nước, hiểu 

theo nghĩa đất nước là một cộng đồng, mà mỗi người là một 

thành viên. Thứ ba là vô cảm trước đồng loại, bao gồm cả 

những người ở xa, có thể là rất xa xôi và rất xa lạ, thuộc một 

đất nước khác, hay một lục địa khác. 

Vấn đề đặt ra ở đây là: Tại sao người ta lại trở thành vô 

cảm? Câu trả lời tương đối dễ: Một, người ta bị tước trách 

nhiệm đối với nhau và với đất nước. Hai, bất cứ người nào 

muốn biểu lộ trách nhiệm ấy thì bị chụp mũ, bị sỉ nhục, bị bắt 

bớ và giam cầm. Thế là trách nhiệm đối với nhau và đối với 

đất nước, xã hội, bỗng trở thành một cái tội. 

Thực vậy, dân chúng bị xem là những kẻ ngoại cuộc đối 

các vấn đề quốc sự. Người nào không chấp nhận điều đó, thì 

bị trừng phạt nặng nề. Kẻ thì bị đạp vào mặt. Kẻ thì bị bắt bớ. 

Kẻ thì bị đe dọa. Kẻ thì bị bêu xấu trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng. Trong hoàn cảnh như thế, người ta không vô 

cảm mới là chuyện lạ. 

Hậu quả là, căn bệnh vô cảm đang biến con người thành 

những rôbốt, vô tình, thờ ơ với mọi sự chung quanh. Nhìn thấy 

cái xấu, cái ác mà không dám bất bình, không dám căm tức. 

Thấy những điều tốt đẹp, cao thượng mà không dám ngưỡng 

mộ, hay cảm phục. Gặp người có hoàn cảnh khó khăn, mà 

không thấy xót xa, thương cảm, không muốn ra tay giúp đỡ dù 

có điều kiện. 

Hơn thế nữa, đứng trước sự bất công, xấu xa, gian dối mà 

không thấy ai dám phẫn nộ, nhức nhối. Thời nay, ra đường gặp 

người bị cướp, bị trấn lột, bị đuổi chém… nhưng lại ít thấy ai 
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dám ra tay can ngăn, cứu giúp. Bởi vì không ai dại gì mà dây 

dưa vào. Thôi thì cứ mackeno. Đó là biểu hiện của căn bệnh 

vô cảm. 

Vì thế, lối sống dửng dưng, thờ ơ, mặc kệ, đang hình thành 

một nền “văn hóa vô cảm” trong xã hội chúng ta. Thái độ vô 

cảm này đang được thể hiện tràn lan trong cuộc sống, cả đời 

lẫn đạo. 

Thật tiếc! Chỉ vài bước thôi, ông nhà giàu đã có thể đến 

với Ladarô nghèo khổ. Chỉ vài bước thôi, thầy Tư tế và Lêvi 

sẽ chạm đến người bị nạn trên đường. Chỉ vài bước thôi, sao 

mà khó đến vậy? Phải chăng cũng chỉ vì họ mắc bệnh vô cảm. 

Lạy Chúa Giêsu! Nếu chỉ với vài bước thôi, mà con có thể 

cứu được một người cả xác cả hồn, thì xin Chúa cho có nhiều 

bước chân quảng đại tìm đến với mọi người. Xin Chúa nâng 

đỡ đức tin còn non yếu của con.⚫ 
 

Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên, C 

St 18,1-15; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42 
 

HIẾU KHÁCH 
 

iếu khách là một đức tính tốt. Một người hiếu khách là 

người có tính xã hội. Họ dám mở cửa lòng đối diện với 

đời và với tha nhân. 

Kinh nghiệm cho ta thấy, trong bất cứ lãnh vực nào, như 

mở tiệm buôn bán, công ty, xí nghiệp, trường học, chùa chiền, 

nhà thờ, tư gia… càng có nhiều người tham gia, sinh hoạt và 

thăm viếng, thì càng sầm uất và thành công, sinh hoa lợi. 

Người ta thường nói: “Đa khách đáo, đa ngân vào”. Đúng 

thế, mở một cửa tiệm hay một dịch vụ mà khách ra vào tấp 

H 
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nập, thì làm ăn sẽ mau khấm khá. Một trong những yếu tố quan 

trọng là vấn đề nhân sự. Chủ nhân hay người tiếp thị phải là 

người hiếu khách luôn tươi cười và niềm nở. Vui lòng khách 

đến vừa lòng khách đi. 

Kinh Thánh kể lại khá nhiều cuộc đón khách. Hôm nay ta 

chỉ đề cập đến hai cuộc: một trong Cựu Ước và một trong Tân 

Ước. 

Sách Sáng Thế Ký kể lại rằng: Trưa hôm ấy có ba vị khách 

đi ngang qua nhà ông Abraham. Ông đã vui vẻ ra chào đón 

khách một cách niềm nở. Ông thưa: Thưa Ngài, nếu tôi được 

đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm 

tôi tớ Ngài (Stk 18, 3). 

Thái độ của Abraham bày tỏ lòng thành kính và hiếu 

khách. Ông biết thương người và đáp ứng đúng nhu cầu cần 

thiết. Ông tiếp rước khách một cách rất tận tình: “Tôi xin đi 

lấy ít bánh, để các Ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục 

đi, vì các Ngài đã ghé thăm tôi tớ các Ngài đây”. Khách trả lời: 

“Xin cứ làm như ông vừa nói” (Stk 18, 5). 

Kết quả của cuộc đón tiếp này là một phần thưởng ngoài 

sức tưởng tượng của ông bà Abraham trong lúc tuổi già. Ông 

bà sẽ sinh một cậu con trai nối dòng. Đây là lời cầu chúc tốt 

đẹp của ba vị khách: “Sang năm, chúng tôi sẽ trở lại thăm ông; 

và khi đó bà Sara vợ ông sẽ có một con trai” (Stk 18, 10). 

Sang thời Tân Ước, khi Chúa Giêsu đến thăm nhà chị em 

Matta và Maria. Hai chị em đã đón tiếp Chúa một cách trọng 

thị. Mỗi người một cách, làm cho Chúa rất hài lòng (Lc 10, 

39). 

Kết quả của cuộc đón tiếp này là: Chúa Giêsu đã biến đổi 

cả hai tâm hồn nên thánh thiện. Chúa nhìn thấu tỏ tâm hồn của 

Matta và Maria. Hai chị em đã trở thành những chứng nhân 
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đích thực cho Chúa Kitô Phục Sinh. Hội Thánh đã tuyên phong 

cả hai chị em lên bậc hiển thánh: Thánh Matta và thánh Maria. 

Nhìn lại đời mình, ta thấy: mở cửa đón khách cũng giống 

như mở lòng mình ra với tha nhân. Nếu tư gia của ta có mở 

cửa đón mời anh chị em và bạn bè, thì nhà ta sẽ vui nhộn tiếng 

cười. Phòng khách sẽ ấm cúng với mối tình thân. Nhà bếp cũng 

được ấm lên nhờ nấu nướng những món ăn đãi khách. Niềm 

vui sẽ trào dâng trong lòng mọi người. 

Càng có đông khách và bạn bè tới thăm, cuộc sống của ta 

càng nới rộng tình thương mến. Mở cửa như mở lòng. Ta biết 

rằng: Ai có lòng quảng đại giúp đỡ tha nhân, họ sẽ được đáp 

trả mối ân tình, như câu chuyện gia đình Abraham và gia đình 

Matta trên đây. Cha ông ta vẫn nói: “Có qua có lại mới toại 

lòng nhau”. 

Ước gì mỗi ngày, ta hãy cố gắng làm một việc tốt, dù nhỏ, 

nó cũng sẽ sinh hoa kết qủa tốt đẹp. Một lời nói nhẹ nhàng êm 

dịu, có thể cải hóa lòng người. Một cử chỉ đón tiếp ân cần, có 

thể làm vui mảnh hồn cô đơn giá lạnh. Một hành động bác ái 

nhỏ nhoi, như cho đi một ly nước vì danh Chúa, sẽ không mất 

phần thưởng bao giờ. 

Lạy Chúa! Xin ban thêm cho con lòng tin cậy mến.⚫ 
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Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên, C 

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13 

 

XIN CHO DANH CHÚA CẢ SÁNG 
 

 thời nào cũng có những người thích chơi ngông, chơi 

trội, để đánh bóng tên tuổi của mình. 

Ngày xưa có Hắc Công tử và Bạch Công tử. Cả hai thi đốt 

tiền nấu chè, để thể hiện sự giầu có của mình. Ngày nay cũng 

có những công tử đỏ thi nhau chi cả hàng tỉ đồng, để cho báo 

chí lăng xê mình trên truyền thông, để củng cố quyền lực của 

mình. 

Trong đạo cũng thế. Đôi khi người ta cũng lợi dụng những 

việc đạo đức hay từ thiện bác ái, để đánh bóng tên tuổi của 

mình như thần thánh. Nhất là với công nghệ mạng xã hội hôm 

nay, họ càng dễ dàng đánh bóng tên tuổi của mình bằng những 

lời sáo rỗng, kèm theo một vài tấm hình minh hoạ. Thế là được 

hàng ngàn người “like”; dần dần trở thành người đức cao trọng 

vọng! 

Thực vậy, rất nhiều vị quan chức đạo cũng như đời luôn 

được người đời ca tụng là có tấm lòng bác ái với người nghèo. 

Nhưng thực chất có mấy ai dám trích từ đồng lương của mình, 

để giúp đỡ anh em nghèo khó, hay chỉ là quyên góp, để lấy 

công cho mình? 

Có người luôn miệng kêu gào người khác đưa tiền, để cha 

làm từ thiện, nhưng không phải để danh Chúa cả sáng, mà chỉ 

tìm hư danh cho bản thân cha. Đôi khi còn có những mờ ám 

chung quanh khẩu hiệu từ thiện bác ái… Bằng chứng là vẫn có 

những cá nhân đã dùng tiền quyên góp để mua nhà, mua xe 

làm của riêng. 

Ở 
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Cuối cùng, danh Chúa cũng bị hoen ố, bởi những người 

thích hư danh và lừa dối ấy. 

Hôm nay Chúa Giêsu dạy ta về kinh Lạy Cha, được khởi 

đầu bằng việc cầu cho Danh Thánh Chúa được cả sáng. Bởi lẽ, 

con người được Thiên Chúa tạo dựng, để ca tụng và làm vinh 

danh Chúa. Vì trong muôn loài muôn vật, chỉ có con người có 

khả năng nhận biết Thiên Chúa, nên cũng chỉ có con người 

mới có khả năng tôn thờ và làm vinh danh Chúa. 

Thánh vịnh cũng từng xác tín: “Ngắm tầng trời tay Chúa 

sáng tạo. Muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, 

mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận 

tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, 

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công 

trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 

8,4-7). 

Thực vậy, con người chẳng là chi, so với muôn vàn tinh tú 

trên địa cầu. Thế mà Chúa đã yêu thương tạo dựng giống hình 

ảnh Chúa. Lại còn ban cho con người quản lý công trình Chúa 

tạo dựng, đặc biệt là ban cho con người vinh dự là con Thiên 

Chúa. 

Thế nên, con người cần phải hiểu rằng: Mọi sự mình có là 

do Thiên Chúa, thì con người phải dành mọi vinh quang danh 

dự cho Thiên Chúa. Con người phải phụng thờ Chúa trên hết 

mọi sự; và làm mọi điều để danh Chúa được cả sáng. 

Qua kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu còn cho ta biết: Khi ta làm 

vinh danh Chúa, thì những lời xin của ta sẽ được Chúa nhận 

lời. Chúa sẽ ban cho ta lương thực hằng ngày. Chúa sẽ bảo vệ 

ta khỏi muôn điều sự dữ. 

Thật hạnh phúc cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. 

Vậy ta hãy đặt niềm tín thác nơi Chúa. Thiên Chúa là người 
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Cha. Ngài sẽ luôn lo lắng mọi sự cho con cái. Ngài sẽ không 

bao giờ bỏ rơi ta, vì chính Ngài đã nói: “Hãy xin thì sẽ được. 

Hãy tìm thì sẽ thấy. Hãy gõ thì sẽ mở cho”. 

Ước gì mỗi người chúng ta luôn là con ngoan của Chúa, 

biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa, để danh Chúa được cả 

sáng. Xin đừng lạm dụng danh Chúa, để mưu ích cho bản thân, 

làm hoen ố danh Chúa.⚫ 

 

Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên, C 

Gv 1,2 ; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
 

KHI ĐỒNG TIỀN LÊN NGÔI 

ếu nhìn vào toàn cảnh Việt Nam, người ta thấy kinh tế 

càng ngày càng khó khăn. Đồng tiền kiếm được đã ít, lại 

mất giá. Hằng ngày anh chị em phải đối diện với giá vật tư 

tăng. Giá viện phí tăng. Giá thuốc tây tăng. Giá lương thực lại 

thiếu bình ổn... 

Trong khi thông tin về tình hình kinh tế không mấy sáng 

sủa, thì trên các phương tiện truyền thông lại liên tục cập nhật 

những vụ việc đau lòng. Chẳng hạn: “Mẹ tự thiêu, vì con nợ 2 

chỉ vàng không trả”; chuyện “Con bẻ gẫy tay mẹ, vì đòi chia 

tài sản”, v.v... 

 Những câu chuyện đắng lòng ấy khiến người ta phải đặt 

câu hỏi: Phải chăng kinh tế khó khăn đã khiến tình người thêm 

cạn kiệt? 

Đành rằng cuộc sống rất cần tiền, nhưng không phải nhờ 

tiền mà ta sống được lâu dài hơn. Không phải nhờ giầu có mà 

ta sống giá trị hơn. Điều quan trọng mà Chúa muốn nhắc chúng 

ta là phải làm giầu trước mặt Thiên Chúa. Làm giầu ở đây 

N 



 ………………………………… NỘI SAN – THÁNG 7-2022 ⚫ 21 

không phải là giầu của cải vật chất, mà là giầu đức hạnh. 

Thế nhưng, con người ngày nay xem ra chỉ cần tiền. Đồng 

tiền là trên hết! Họ quan tâm tới tiền. Họ sống vì tiền. Họ đặt 

mọi quan hệ trên đồng tiền. Họ coi đồng tiền là phương tiện để 

họ gắn kết với nhau hơn. Thế nên, thế giới càng giầu của cải, 

thì tình người càng cạn kiệt. 

Vì tiền mà người ta khinh bỉ nhau, phản bội nhau, lừa dối 

nhau và giết hại lẫn nhau. Vì tiền mà ta đánh mất tình người; 

và đôi khi đánh mất chính bản thân mình, đến nỗi vì tiền mà 

nhiều người đã sống hèn hạ, đánh mất danh dự và nhân phẩm. 

Nhiều gia đình đã tàn sát lẫn nhau chỉ vì tiền. Cha mẹ bỏ 

rơi con cái chỉ vì tiền. Con cái thờ ơ với cha mẹ cũng vì tiền. 

Vợ chồng bất trung với nhau cũng vì tiền. 

Quả thật! Khi đồng tiền lên ngôi, là lúc tình người đi 

xuống. Đề cao đồng tiền cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt 

tình người. 

Sự khôn ngoan của Chúa mời gọi chúng ta hãy xét lại 

mình: “Nếu ngay trong đêm nay ta từ giã cuộc đời này, ta sẽ 

được gì?” Đồng tiền có mua được bạn hữu, khi ta đã nhắm mắt 

xuôi tay không? Sự gian ác, thiếu tình người, chỉ vì ta coi trọng 

đồng tiền, có mang ta đi về thế giới đời sau trong hạnh phúc 

không? Hay là ta phải lo âu sợ hãi khi đối diện với tử thần? 

Con người sinh ra, rồi sẽ chết. Ai cũng thế. Nhưng khi cái 

chết đến, ta mang theo được gì? Ta mang theo tiền bạc hay 

việc lành phúc đức? Ta mang theo cái gì để đổi lấy hạnh phúc 

ngàn thu? 

Tôi và anh chị em đều đã lớn tuổi. Mình đã đi gần hết đời 

người rồi, mà sao ta vẫn còn nặng trĩu đôi vai kiếm tìm của cải 

vật chất! Lời Chúa hôm nay bảo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, 

người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó 
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sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo 

làm giầu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó". 

Vậy ta phải làm gì để trở nên người giầu có trước mặt 

Thiên Chúa? Thưa, hãy tạo cho mình một cuộc sống đặt tình 

người lên trên của cải vật chất. Đúng như Nguyễn Công Trứ 

đã nói: “Người trồng cây hạnh người chơi. Ta trồng cây phúc 

để dành đời sau”. 

Lạy Chúa! Xin giúp con luôn biết sống khôn ngoan: Chọn 

lựa cái vĩnh cửu hơn là những của cải phù vân; biết chọn tình 

người hơn là tiền bạc; biết chọn Chúa hơn là danh lợi thú trần 

gian. ⚫ 
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NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA 
 

gón tay là một bộ phận của cơ thể con người dùng để 

thao tác và biểu đạt ý nghĩa. Nó được các tác giả Kinh 

Thánh dùng để diễn tả nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong khoảng 

bốn mươi lần xuất hiện, cụm từ “ngón tay của Thiên Chúa” 

được dùng để nói về một số đặc tính của Ngài. Chúng ta cùng 

nhau tìm hiểu. 

Ngón tay của Thiên Chúa dùng để nói về quyền năng 

của Ngài trên thụ tạo 

Tác giả Thánh vịnh mời gọi chúng ta khiêm tốn thẳm sâu 

khi chiêm ngắm công trình sáng tạo của Thiên Chúa: “Ngắm 

tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì 

con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà 

Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,4-5) Ngày nay hơn bao giờ hết, 

nhờ tiến bộ khoa học, vũ trụ càn khôn tỏ cho ta thấy vinh quang 

và uy phong Thiên Chúa. Sự hoàn mỹ, sự hòa hợp và trật tự lạ 

lùng trong vũ trụ tỏ cho chúng ta thấy tài trí và quyền năng của 

Ngài. Khoa học cho chúng ta biết chỉ một sinh vật nhỏ bé 

người ta cũng không thể khám phá hết cuộc sống của nó. Càng 

khám phá người ta càng nhận thấy sự kỳ diệu của các sinh vật 

trên vũ trụ này. Quyền năng Thiên Chúa thể hiện qua công 

trình Ngài sáng tạo. 

Ngón tay của Thiên Chúa viết ra giới răn của Ngài 

Khi Thiên Chúa giải thoát dân tộc Israel ra khỏi Ai Cập, 

N 
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qua Biển Đỏ và đặt họ ở chân núi Sinai, Ngài đã ban cho họ 

mười điều răn - những quy tắc phải sống - những quy luật căn 

bản này phần còn lại của thế giới cuối cùng cũng phải tuân 

theo. Môisen nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ đó: “Khi tôi lên 

núi để nhận các bia đá, những tấm bia giao ước mà Đức Chúa 

đã lập với anh em, tôi đã ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi 

đêm; Tôi không ăn bánh và không uống nước. Đức Chúa đã 

ban cho tôi hai bia đá do ngón tay Thiên Chúa viết. Trên đó có 

mọi lời Đức Chúa đã phán với anh em từ trên núi (Đnl 9,9-11; 

x. Xh 8,15; 31,18). Ngón tay của Thiên Chúa ở đây được hiểu 

là thẩm quyền của Ngài trên lề luật; và tác giả dùng để giới hạn 

việc diễn tả Thiên Chúa như một hình tượng. 

Thiên Chúa dùng ngón tay để bảo vệ sự thánh thiện 

của Ngài 

Câu chuyện được thuật lại trong sách Đaniel chương 5. 

“Vua Bênsátxa mở một đại tiệc để khoản đãi các công thần. 

Trước mặt những người này vua uống rượu. Khi đã thấm hơi 

men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà 

vua cha là Nabucôđônôxo đã lấy ở đền thờ Giêrusalem. Vua 

Bênsátxa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với 

các đại thần, cung phi và cung nữ. Bấy giờ người ta mang ly 

chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh Ðền Thờ Thiên Chúa ở 

Giêrusalem; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng 

mà uống. Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, 

bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Ngay lúc ấy, những ngón tay người 

xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía 

sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. Bấy giờ mặt 

vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run 

cầm cập (Đn 5,1-6)” Vì hành động tục hóa này, ngay đêm ấy 

vua Bênsátxa bị giết chết. Thiên Chúa đã nổi giận vì họ dùng 

những vật thánh thiêng vừa uống rượu vừa ca ngợi các ngẫu 
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thần tay họ tạo ra. Thiên Chúa cất vương quyền khỏi tay vua 

Bênsátxa và trao cho vua Đariô người Mêđi. Và đến thời vua 

Kyrô xứ Ba Tư, dân Do Thái được trở về Giêrusalem, họ mang 

theo các ly chén này và thanh tẩy để chỉ dùng cho Thiên Chúa. 

Ngón tay của Thiên Chúa nói lên lòng thương xót của 

Ngài 

Trong Tin Mừng Gioan 8,2-11, chúng ta đọc thấy câu 

chuyện những người Pharisêu và các kinh sư kết án một phụ 

nữ bị bắt vì tội ngoại tình. Vì Sách Luật yêu cầu phạm nhân bị 

ném đá đến chết, họ hy vọng gài bẫy Chúa Giêsu để chống lại 

Người. Nhưng Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa, Người biết 

Sách Luật hơn những người Pharisêu này. Người biết rằng luật 

pháp đòi hỏi phải có hai hoặc ba nhân chứng chính đáng mới 

có thể kết án bất cứ ai (Đnl 19,15). Rồi “Chúa cúi xuống viết 

trên đất” (c. 8). Chúng ta không rõ Người viết những gì nhưng 

có thể suy đoán Người viết những lời kết tội nhóm kết án. Rồi 

Chúa ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ 

việc lấy đá mà ném trước đi.” Và họ từ từ bỏ đi hết. Chúa cũng 

không kết án người phụ nữ nhưng nhắc nhở chị đừng phạm tội 

nữa. Ngón tay Thiên Chúa đã xét xử vua Bênsátxa nhưng tỏ 

lòng thương xót với người con gái Sion. Sau này thánh Phaolô 

nhắc nhở chúng ta rằng: “Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và 

nghiêm khắc thế nào: Ngài nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, 

nhưng nhân từ với bạn, miễn là bạn cậy nhờ vào lòng nhân từ 

đó” (Rm 11,22). 

Ngón tay của Thiên Chúa cho thấy Nước Ngài hiển trị  

Dân Do Thái đã chứng kiến nhiều cuộc trừ quỷ, nhưng họ 

kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu đuổi một con quỷ khỏi một 

người, và anh ta đột nhiên nói được! Mặc dù vậy một số người 

không ngạc nhiên, ngược lại họ tỏ thái độ ghen tị, nghi ngờ và 

không hiểu rằng Chúa Giêsu là Đấng Messia. Họ cáo buộc 



26 ⚫ TĨNH TÂM - GIÁO PHẬN LONG XUYÊN …………………. 

Người dựa vào quyền lực của Satan, còn được gọi là 

Bêenzebul để trừ quỷ. Lần này, Chúa Giêsu sử dụng sự khôn 

ngoan cũng như lý luận để chống lại lời cáo buộc: “…Các ông 

nói tôi dựa thế Bêenzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế 

Bêenzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? 

Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,18-20). Câu 

song song trong Tin Mừng Mátthêu ghi lại: “Nếu tôi dựa vào 

Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên 

Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12,28). Hành động của Chúa 

Giêsu gợi lại câu chuyện trong Xuất hành 8,15, nơi các phù 

thủy của Pharaô thừa nhận rằng pháp thuật của họ đã bị quyền 

năng của Đức Chúa khuất phục. Chúa Giêsu cho dân chúng 

thấy quyền năng của Người trổi vượt hơn những người trừ quỷ 

thời đó. Khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng Người trừ quỷ trong 

Thần Khí của Thiên Chúa (Mátthêu) hoặc bởi Ngón tay của 

Thiên Chúa (Luca), thì Người cho thấy rằng quyền năng của 

Thiên Chúa đã đến trên mặt đất, hoạt động nhờ Người, Đấng 

Messia đã được loan báo! 

* 

Các 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. 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.⚫ 
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CÙNG ĐI VỚI ÔNG DA-CA-RI-A 
 

Richard Thế Tâm 

 

ng Da-ca-ri-a được đề cập ở đây là chồng của bà Ê-li-sa-

bét, cha của ông Gio-an Tẩy Giả, được thánh sử Lu-ca đề 

cập trong biến cố truyền tin trong lúc ông đang dâng hương 

trong đền thờ và khi đặt tên cho con trẻ là Gio-an. Ông là một 

tư tế thuộc nhóm A-vi-gia. Các sự kiện liên quan đến ông được 

ghi lại trong chương một sách Tin Mừng Lu-ca. Bài viết không 

nhằm giải thích toàn bộ đoạn truyền tin cho ông Da-ca-ri-a, 

nhưng chỉ trình bày một vài điểm liên quan đến nhân vật này 

như là một thông tin cần biết và bài học được rút ra từ nhân vật 

này. 

1. Thời gian xảy ra sự kiện 

Theo sự giới thiệu của thánh sử Lu-ca, sự kiện thiên thần 

Gáp-ri-en truyền tin cho ông Da-ca-ri-a là vào thời vua Hê-rô-

đê đang cai trị vùng Giu-đê. Đây là vua Hê-rô-đê Cả cai trị ba 

miền Giu-đê, Sa-ma-ri và Ga-li-lê, cũng như vùng I-đu-mê và 

Pê-rê từ năm 37 đến năm 4 tCN. Đây cũng là vua Hê-rô-đê đã 

ra lệnh giết các trẻ nhỏ từ hai tuổi đổ xuống tại Be-lem và toàn 

vùng lân cận (x Mt 2,13-18).  

Nói thêm, khi vua Hê-rô-đê Cả qua đời  năm 4 tCN, vương 

quốc được chia cho ba người con trai: 1/ Hê-rô-đê An-ti-pa 

được làm tiểu vương vùng Ga-li-lê và vùng Pê-rê. Chính ông 

này đã giết Gio-an Tẩy Giả (x. Mt 14,4) và nhúng tay ít nhiều 

đến vụ án của Chúa Giêsu (x. Lc 23,6-16). 2/ Phi-lip-phê được 

làm tiểu vương các vùng đông bắc của hồ Ga-li-lê. 3/ Ác-khê-

lao được làm tiểu vương  cai quản vùng Giu-đê, Sa-ma-ri và I-

du-mê (x. Mt 2,22), nhưng ông này bị Rô-ma hạ bệ năm 6 CN, 

Ô 
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và toàn bộ vùng đất này được giao cho các tổng trấn Rô-ma 

cai trị. 

2. Phiên trực dâng hương của ông Da-ca-ri-a 

Tại sao lại có phiên trực dâng hương của ông Da-ca-ri-a? 

Theo sự sắp xếp của vua Đa-vít được ghi lại trong sách Sử 

Biên Niên quyển thứ nhất ở chương 24, các tư tế thuộc con 

cháu A-ha-ron được chia làm 24 nhóm, tương ứng với mỗi 

nhóm sẽ phải trực đền thờ luân phiên hai tuần trong một năm 

12 tháng. Trong 24 nhóm tư tế này, vua Đa-vít tổ chức bốc 

thăm để chia phiên trực. Thăm thứ tám trúng ông A-vi-gia. 

Theo thánh sử Lu-ca, tư tế Da-ca-ri-a thuộc nhóm  tư tế A-vi-

gia, thuộc phiên trực thứ tám trong 24 phiên trực. Theo truyền 

thống, khi đến phiên trực của nhóm, mọi người trong nhóm 

cũng phải bốc thăm để cử ra một người vào gian cung thánh 

dâng hương, những người còn lại thì ở ngoài phụ trách những 

công việc khác. Trong đợt bốc thăm này, ông Da-ca-ri-a đã 

trúng thăm được vào dâng hương trong cung thánh của Đức 

Chúa (x. c.9). 

Mỗi phiên trực được chia làm hai lần trong năm. Có nhiều 

ý kiến khác nhau về cách tính hai phiên trực đền thờ của nhóm 

ông Da-ca-ri-a. Nhưng phần đa cho rằng phiên trực thứ nhất 

của nhóm ông Da-ca-ri-a có thể là vào tuần ba hoặc tuần bốn 

của tháng Tư. Còn lần trực thứ hai có thể rơi vào khoảng giữa 

tháng Mười Một năm 4 tCN. 

3. Bằng chứng niền tin và dấu chỉ niềm tin cho ông Da-

ca-ri-a 

Thiên thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến thông báo 

cho ông Da-ca-ri-a về tin vui là “Thiên Chúa đã nhận lời cầu 

nguyện của ông: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con 

trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an” (c.13). Đứng trước 
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lời loan báo ấy, với thân phận già nua tuổi tác của hai ông bà, 

lại thêm bà Ê-li-sa-bét vợ ông bị hiếm hoi, ông Da-ca-ri-a khó 

có thể tin vào tin vui này luận theo lẽ tự nhiên. Nên thiên thần 

đã cho ông một bằng chứng niềm tin. Thiên thần Gáp-ri-en đã 

mặc khải căn tính và thân thế của mình cho ông Da-ca-ri-a để 

chứng minh mức độ tin cậy của lời loan báo: “Tôi là Gáp-ri-

en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến với 

ông và loan báo tin mừng ấy cho ông” (c.19). Nhưng thiên thần 

nhận thấy ông vẫn chưa được thuyết phục và cần cho ông thêm 

một dấu chỉ niềm tin: “Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, 

cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời 

tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi” 

(c.20). Việc ông Da-ca-ri-a bị câm không nói được là một dấu 

chỉ niềm tin dành cho ông để cho ông tin rằng Thiên Chúa 

quyền năng. Người có thể làm mọi sự theo ý muốn tốt lành của 

Người. Thiên Chúa có thể làm cho ông nói được và cũng có 

thề làm cho ông câm được, thì Người cũng có thể làm cho ông 

và bà Ê-li-sa-bét vợ ông được sinh con trong tuổi già. 

4. Bài học 

Ông Da-ca-ri-a và bà E-li-sa-bét là người công chính trước 

mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh 

của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không 

có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã 

cao niên (x. cc. 6-7). Lời cầu nguyện xin có một con trai của 

ông Da-ca-ri-a mãi đến tuổi đà xế bóng mới được Thiên Chúa 

thực hiện. Chúng ta thường xin Chúa những điều chính đáng 

và đôi khi chúng ta muốn Thiên Chúa thực hiện theo cách của 

chúng ta. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành sẽ thực hiện 

theo cách của Người. Ông Da-ca-ri-a xin có con theo lẽ thông 

thường, nhưng Thiên Chúa lại ban cho ông một người con theo 

lẽ phi thường, vượt mọi khả năng tự nhiên theo tuổi tác của 
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con người. Thiên Chúa không chỉ cho ông một người con trai 

như bao người con trai khác, mà còn cho ông một người con 

vượt trội, được đầy Thánh Thần, đầy thần khí của ngôn sứ Ê-

li-a, được đi trước mặt Chúa, chuẩn bị tâm hồn cho dân sẵn 

sàng đón Chúa (x. cc. 15-16). 

Ông Da-ca-ri-a bị câm cho đến khi con trẻ được đặt tên là 

Gioa-an là thời gian để ông sống thinh lặng và suy ngẫm những 

việc lạ lùng và tình thương của Thiên Chúa dành cho gia đình 

ông và dân Ít-ra-en. Trường hợp sinh con khi tuổi đã già đã gợi 

lại trong tâm trí của ông về “người con của lời hứa” của tổ phụ 

Áp-ra-ra-ham và bà Sa-ra, và những câu chuyện sinh ra của 

Sam-son và Sa-mu-el. Sau thời gian sống trong thinh lặng ấy, 

ông đã có thể thốt lên bài ca Benedictus để chúc tụng Thiên 

Chúa vì Người đã can thiệp vào lịch sử dân Ít-ra-en để ban ơn 

giải thoát, bình an và cuộc sống công chính, thánh thiện; và 

nhận ra vai trò của ông Gio-an Tiền Hô trong công cuộc này. 

Chúng ta cũng cần một kinh nghiệm sống trong thinh lặng để 

nhận ra và chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa dành cho 

chúng ta vượt trên những gì chúng ta mong đợi.⚫ 
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GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

QUY ĐỊNH VỀ THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ 
(Trích Kim Chỉ Nam Linh Mục GP.Long Xuyên số 90 -93) 

 

1- Đòi hỏi phải đồng tế 

Việc đồng tế biểu lộ cách thích đáng sự hợp nhất của chức 

Linh Mục, của hy lễ và của toàn thể dân Chúa. Do chính nghi 

thức đòi hỏi phải đồng tế: trong Lễ truyền chức Giám Mục và 

Linh Mục, trong lễ chúc phong Viện Phụ và trong Thánh Lễ 

làm phép Dầu (SLRM., Quy chế Tổng Quát, số 199).  

2- Khuyên nên đồng tế 

Trừ phi lợi ích của các tín hữu đòi hỏi làm cách khác, thì 

khuyên nên đồng tế: 

-  Trong Thánh Lễ Tiệc Ly ngày thứ Năm Tuần Thánh. 

- Trong Thánh Lễ vào dịp họp Công Đồng, trong các cuộc 

Hội họp của các Giám Mục và trong các Công Nghị. 

- Trong Thánh Lễ Tu hội (Missa conventualis) và trong 

Thánh Lễ chính tại các Nhà Thờ và Nhà Nguyện. 

- Trong các Thánh Lễ nhân dịp bất cứ cuộc hội họp nào 

của các Linh Mục triều hay dòng (SLRM., Quy chế Tổng Quát, 

số 199). 
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3- Không cho phép đồng tế 

- Xét vì Thánh Lễ biểu lộ sự hiệp nhất Giáo Hội, nên các 

Linh Mục Công Giáo tuyệt đối không được phép đồng tế với 

các Linh Mục hay thừa tác viên thuộc các Giáo Hội hay cộng 

đoàn Giáo Hội không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công 

Giáo (GL. Điều 908). 

- Không được phép đồng tế trong các dịp Lễ cưới, Lễ giỗ, 

Lễ an táng... ngoại trừ các trường hợp được được liệt kê ờ số 

4 và những trường hợp rất đặc biệt khác khi có phép của Đức 

Giám Mục Giáo Phận. 

4- Được phép đồng tế, cho dù là Lễ Bina 

a/ Lễ an táng và Lễ giỗ 

- Lễ an táng Linh Mục, Phó Tế, Đại Chủng Sinh và Tu Sĩ 

nam nữ (có khấn tạm hoặc khấn trọn). 

- Lễ an táng của cha mẹ đẻ hoặc đồng hóa của các Linh 

Mục, Phó Tế, Đại Chủng Sinh và Tu Sĩ nam nữ. 

- Lễ an táng ông bà nội - ngoại của Linh Mục và Phó Tế. 

- Lễ an táng quý chức tân - cựu trong Ban Thường Vụ 

Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ. 

- Lễ giỗ Linh Mục. 

- Lễ giỗ một năm và mãn tang cha mẹ Linh Mục. 

b/ Lễ tạ ơn 

- Lễ tạ ơn của tân Linh Mục.  

- Lễ tạ ơn khấn lần đầu và khấn trọn của Tu Sĩ. 

- Lễ tạ ơn mừng kỷ niệm thụ phong Linh Mục. 
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- Lễ tạ ơn mừng ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh của 

Tu Sĩ. 

c/ Các Lễ khác 

- Lễ Quan thầy của Linh Mục. 

- Lễ Quan thầy của Nhà thờ Giáo xứ, Giáo họ, Khu xóm 

và các Hội đoàn. 

- Lễ Chầu lượt.   

- Lễ cử hành với Giám Mục hoặc bất cứ vị nào đại diện 

Giám Mục trong Thánh Lễ khẳng định chính thức. Thí dụ: Lễ 

ban Bí tích Thêm sức; Lễ nhậm chức của Cha chính xứ; Lễ 

làm phép hay cung hiến Nhà thờ, Bàn thờ... ⚫ 
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HỎI: Phụng Vụ quy định thế nào về cử chỉ của cộng đoàn 

khi đọc Kinh Lạy Cha trong thánh lễ? Cộng đoàn có được 

giang tay như chủ tế hoặc nắm tay nhau không? 

 

ĐÁP: Nghi thức Thánh Lễ trích trong Sách Lễ Rôma, 

năm 2002, Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 

10-05-2005 phần D. Nghi Thức Hiệp Lễ quy định rằng: “Ðặt 

chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: Vâng lệnh Chúa Cứu 

Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:  

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc: Lạy Cha chúng 

con... 

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma số 152 quy định: 

“Xong kinh Tạ Ơn, vị tư tế chắp tay đọc lời nhắn nhủ trước 

kinh Lạy Cha, rồi dang tay đọc kinh Lạy Cha cùng với giáo 

dân.” 

Số 237 còn đề cập đến vấn đề này trong thánh lễ đồng tế: 

“Sau đó, vị chủ tế chắp tay đọc lời nhắn nhủ trước kinh Lạy 

Cha, rồi ngài cùng với các vị đồng tế dang tay đọc kinh Lạy 

Cha cùng với giáo dân.” 

Những quy định trên chỉ nói tới linh mục chủ tế và các 

linh mục đồng tế giang tay chứ không nói cả cộng đoàn 

giang tay. Phụng vụ cũng không nói gì tới việc cầm tay nhau 

khi đọc Kinh Lạy Cha. 

Tuy nhiên, hiện nay tại một số nơi khi đọc kinh Lạy Cha 

trong thánh lễ người ta giang tay như linh mục. Có những nơi 
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khác vừa giang tay vừa nắm tay người bên cạnh. Đây là cách 

thực hành cần được xét lại bởi vì việc đem một nghi thức hay 

cử điệu mới vào trong phụng vụ phải do Hội Đồng Giám Mục 

quyết định với sự chấp thuận của Tông Tòa như được nói tới 

trong Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma số 390: “Các Hội 

Ðồng Giám Mục qui định các thích nghi và, sau khi được Toà 

Thánh công nhận, được đưa vào Sách Lễ. Việc thích nghi được 

làm trong những điều được cho phép trong Quy Chế Tổng 

Quát này và trong Lễ Qui Rô-ma, tức là: 

- Cử chỉ và điệu bộ thân thể của các tín hữu. 

- .....................................................................................................” 

Nói về cử chỉ và điệu bộ thân thể của cộng đoàn phụng vụ, 

Quy Chế Tổng Quát số 42 giải thích: “Cử chỉ và điệu bộ thân 

thể của vị chủ tế, phó tế, các thừa tác viên, cũng như của giáo 

dân nhằm làm cho toàn bộ cuộc cử hành toát ra vẻ đẹp, sự 

thanh cao và đơn sơ, làm cho ý nghĩa thật sự và đầy đủ của 

các phần khác nhau được nhận thức và làm cho sự tham dự 

của mọi người được khuyến khích. Do đó, phải chú ý đến 

những gì được qui định bởi luật phụng vụ và thực hành 

truyền thống của Nghi Lễ Rô-ma, và những gì mang lại lợi 

ích thiêng liêng chung cho Dân Chúa hơn là ý thích riêng 

hay tùy tiện. 

Cho tới nay tại Việt Nam, Hội Đồng Giám Mục chưa có 

quy định nào về cử chỉ này. Do đó, thiết tưởng không nên tự 

tiện thêm vào dù với bất cứ lý do nào để tránh những hệ lụy 

không hay trong việc cử hành thánh.⚫ 
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NƯỚC THIÊN CHÚA VỚI CÁC DÂN TỘC 

TRONG TIN MỪNG MÁTTHÊU 1 
 

Với Dân Của Giao Ước (Israel) 

Để hiểu chủ đề Nước Thiên Chúa trong Tin Mừng 

Mattheu, việc khảo sát Dụ ngôn những tá điền sát nhân (21,33-

43) là điều không thể bỏ qua. Những người tá điền làm vườn 

nho được ưu ái giao cho Vườn Nho, nhưng họ đã lỗi bổn phận 

của mình, không mang lại hoa lợi nào. Ấy vậy, cái lỗi lớn nhất 

của họ không phải là từ chối nộp hoa lợi cho chủ, nhưng ở chỗ 

họ đã hành hạ và giết chết con của chủ. Vì vậy ông chủ vườn 

nho sẽ lấy lại và trao cho dân khác biết làm sinh lợi cho ông. 

Dụ ngôn này minh chứng rõ rằng về việc thay thế Israel 

bằng một dân mới của Giao Ước “Nước Thiên Chúa được ủy 

thác cho một dân khác.” Chủ đề “thay thế” này đã ngấm ngầm 

trong Tin Mừng của Mattheu nhưng người ta không nhận ra, 

điển hình ở Dụ ngôn hai người con (21, 28-32) – đứa con tuyên 

bố sẵn sàng đi làm vườn nho cho cha mà cuối cùng không đi, 

biểu thị các thượng tế và kỳ mục trong dân, trong khi “những 

người thu thuế và những cô gái điếm” là những người ít được 

 
1 Bài viết được soạn thảo từ quyển Động Năng Sứ Vụ Kitô Giáo: Lịch Sử và Tương 

Lai của Các Mô Hình Truyền Giáo. Dịch giả: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên. 

NXB. Tôn Giáo, 2020. Nguyên bản tiếng Anh: David J. Bosch, Transforming 

Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. NXB. Orbis Books, Maryknoll 

(New York), 1991.  
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trông đợi thì được biểu thị bởi đứa con lúc đầu từ chối đi làm 

nhưng cuối cùng lại đi; Dụ ngôn tiệc cưới (22, 1-14) – những 

người được ưu ái mời dự tiệc (Dân Do Thái) nhưng không đến 

dự và nhà vua ra lệnh cho các đầy tớ ra các ngả đường, gặp bất 

kể ai, cũng mời vào tiệc cưới; Trong việc xét xử Đức Giêsu, 

dân của Giao Ước (Israel) đã chọn và xin tha cho kẻ sát nhân 

Baraba mà đòi đóng đinh Đức Giêsu “máu hắn cứ đổ xuống 

đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi” (27, 25), trong khi đó 

Philato tìm cách để “cứu” Đức Giêsu trước sự kết án gian của 

các thủ lãnh Do Thái và toàn dân Israel (27,16-26). 

Như thế, đối với Mattheu, sự kiện Đức Giêsu bị ruồng bỏ 

và chính cái chết của Đức Giêsu đã sản sinh ra một cộng đoàn 

mới của sự sống lại; sự thất bại của sứ vụ nơi Israel khích động 

sự mở rộng sứ vụ về hướng những người ngoài Do Thái. 

 

Với Các Dân Tộc 

Một số nhà diễn giải Kinh Thánh cho rằng cụm từ “tất cả 

các dân tộc” trong Tin Mừng Mattheu là nói đến mọi dân tộc, 

trừ người Do Thái, những kẻ trước kia được kêu gọi bây giờ 

bị loại bỏ. Ngược lại, đa số các chuyên gia về Tân Ước nghĩ 

rằng hiểu như thế là không đúng ý của Mattheu. Họ cho rằng 

người Do Thái nằm trong số “tất cả các dân tộc” nhưng họ 

không còn là một dân có đặc quyền “Israel” như trong quá khứ 

nữa. Thực vậy, những gì đã xảy ra với Đức Giêsu đã phá vỡ 

đặc quyền này của Israel và từ đó nhường chỗ cho cộng đoàn 

cánh chung của Thiên Chúa. 

Theo ý kiến chung, Mattheu chỉ đơn giản muốn gợi ý rằng 

Đức Giêsu không còn được sai đến cho Israel, nhưng Người 

đã trở thành Đấng Cứu Độ của toàn thể nhân loại. Dù Mattheu 

có tố giác thẳng thừng sự cứng lòng của người Do Thái, thì 
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cũng không chút nghi ngờ rằng, đối với ông sứ vụ nơi đồng 

bào của ông vẫn còn giá trị. Đây là nhiệm vụ không thể làm 

khác được. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản nhiệt tâm của 

sứ vụ đối với những người không phải Do Thái. Giữa hai sứ 

vụ này tồn tại một sự thống nhất làm từ những xung đột và 

căng thẳng, cả hai phụ thuộc lẫn nhau và liên đới cho nhau. 

Theo Mattheu, đó là cách duy nhất để làm cho dân được tuyển 

chọn Israel và những người không phải là Do Thái chấp nhận 

tính hợp thức của Tin Mừng ông biết: Lời Kinh Thánh được 

ứng nghiệm nơi chính con người Đức Giêsu (lời Thiên Chúa 

hứa với dân của Giáo ước Israel trong Cựu Ước) và đáp ứng 

được tính thực tế của “bối cảnh” đang diễn ra (Thiên Chúa đã 

hiển nhiên chấp nhận sứ vụ cho những người không phải Do 

Thái). 

Theo cách nhìn này, sứ vụ cho những người không phải 

Do Thái chỉ có thể xảy ra sau cái chết và sống lại của Đấng 

Mêsia của người Do Thái như Dụ ngôn những người tá điền 

vườn nho sát nhân đã minh chứng: vườn nho được trao cho 

những người khác thuê, nhưng chỉ sau khi người con bị giết 

chết (xem thêm 8,11.29; 24,14; 26,13). Thực tế không chút suy 

diễn là sau khi đã sống lại, Đức Giêsu sai các môn đệ của 

Người, một cách mạnh mẽ và không chút dè dặt, đi làm cho 

“tất cả các dân tộc” (panta ta ethnê) nên những môn đệ (28,19). 

Và từ đây, Nước Thiên Chúa được giao phó cho dân mới của 

Thiên Chúa (x. 21,43).⚫ 
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HƯỚNG TỚI MỘT NỀN VĂN HOÁ GẶP GỠ  

THEO THÔNG ĐIỆP FRATELII TUTII 
 

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF 

 

hi bàn về một nền văn hoá gặp gỡ trong thông điệp 

Fratelii Tutii (FT), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mô tả 

sự tồn tại của mỗi người chúng ta trong nối kết với những 

người khác. Ngài nói rằng: “cuộc đời không phải là thời gian 

trôi qua, nhưng là thời gian gặp gỡ” (FT 66). Sau đó, Đức 

Thánh Cha Phan-xi-cô đã trích dẫn dụ ngôn Người Samari tốt 

lành để nói về một nền văn hoá gặp gỡ qua tương trợ và tình 

huynh đệ. Theo đó, một nền văn hoá gặp gỡ sẽ tái thiết trật sự 

xã hội và tình huynh đệ nhân loại. Người Samari tốt lành được 

mô tả là một người đã dừng lại, tiến tới và chăm sóc cho nạn 

nhân bị thương thoi thóp bên đường. Đứng trước người bị 

thương, người Samari tốt lành đã xem nạn nhân như là một 

thành viên trong gia đình, nên ông đã dành thời gian cho nạn 

nhân. Quyết định cơ bản của người Samari tốt lành chính là 

một cuộc gặp gỡ với những người bên lề xã hội nhằm tái thiết 

một xã hội đau thương (FT 67). 

Theo Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, một nền văn hoá gặp gỡ 

là nhắm tới xây dựng một mối tương quan với nhau và mang 

chiều kích xã hội. Thật vậy, “mỗi chúng ta hoàn toàn là một 

con người khi chúng ta thuộc về một dân tộc” (FT 182). Sứ 

điệp này nhằm loại bỏ chủ nghĩa giản lược con người như 

những cá nhân riêng lẻ, thay vào đó hướng tới canh tân ơn gọi 

của chính con người. Ơn gọi này nhìn nhận ra sự hiện hữu của 

mỗi cá thể là chính nằm trong sự hiện hữu của người khác. Nói 

cách khác, khơi lại ơn gọi của mình được xem như là “thời 

gian gặp gỡ” (FT 182) – một nền văn hoá gặp gỡ trong tương 

trợ hỗ tương với nhau. Ngày nay đang có xu hướng ủng hộ chủ 

K 
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nghĩa cá nhân. Con người được xem như một nhân vị tách biệt 

trong xã hội. Chính vì thế, văn hoá gặp gỡ mời gọi “chúng ta 

vượt lên trên chính mình để gặp gỡ người khác” (FT 111). Có 

nhiều yếu tố để tạo nên một nền văn hoá gặp gỡ trong thông 

điệp Fratelii Tutii. Nhưng tất cả các yếu tố cấu tạo này đều 

xoay quanh ba chủ đề chính: Lòng hiếu khách, đối thoại, dấn 

thân.  

Lòng hiếu khách là một thái độ và một cách thể hiện sự 

lắng nghe người khác. Nó được xem như một cử chỉ căn bản 

ngồi xuống để lắng nghe người khác. Lòng hiếu khách còn bao 

gồm một cuộc đi ra khỏi chính mình để gặp gỡ người khác. Vì 

thế, hiếu khách bao gồm một lòng tử tế nhằm “giải thoát chúng 

ta khỏi thói độc ác đôi khi len lỏi vào mối tương quan của con 

người, khỏi mối bận tâm lo lắng vốn ngăn cản chúng ta nghĩ 

đến người khác, khỏi những hối hả vô tâm đến độ quên rằng 

người khác cũng có quyền được hưởng hạnh phúc” (FT 124). 

Lòng hiếu khách và sống tử tế không đòi hỏi gì cao siêu nhưng 

chỉ cần một lời xin lỗi, bỏ qua những bận tâm để trao ban với 

người khác qua một nụ cười thân thiện. Trong một thế giới đầy 

sự dửng dưng thì cần một lời động viên. Một lời động viện qua 

đối thoại.  

Đối thoại là một nghệ thuật lắng nghe. Lắng nghe để học 

hỏi và trao ban. Qua đối thoại, con người vẫn tôn trọng căn 

tính và đón nhận những sự khác biệt người khác. Đối thoại với 

mục đích là nhận ra người khác có một điều gì đó mà chính 

mình cần được học hỏi. Theo Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đối 

thoại như một phương tiện “đến với nhau, bày tỏ, lắng nghe, 

nhìn nhau, làm quen, hiểu biết, tìm ra những điểm chung” (FT 

198). Vì thế, trong quá trình đối thoại, mỗi bên cần loại bỏ thái 

độ tự mãn và chỉ giới hạn vào những quan điểm của chính 

mình. Nhờ vào tinh thần đối thoại cởi mở với người khác sẽ 
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tạo nên những phản ánh khác nhau trong kho tàng phong phú 

của nhân loại. Như vậy, đối thoại giúp chúng ta nhìn quan điểm 

khác từ chính mình mà sẽ giúp chúng ta nhận ra rõ hơn những 

nét độc đáo của bản thân với những giới hạn của nó (FT 147). 

Sau cùng, văn hoá đối thoại còn hướng tới những cử chỉ thể lý 

khi mà thời đại kỹ thuật số đang làm mất đi sự tiếp xúc thực tế 

trong con người. Chính các mối tương quan ảo trong kỹ thuật 

số, hơn bao giời hết con người cần những cử chỉ thể lý như 

nhằm tạo nên những mối tương quan đích thực giữa người với 

người (FT 43). Chính mối tương quan đích thực sẽ tạo nên sự 

gần gũi giữa con người với nhau. 

Sau cùng, một nền văn hoá gặp gỡ kêu gọi sự dấn thân để 

thể hiện sự yêu thương với tâm hồn dịu dàng. Đó là một tình 

yêu trở nên gần gũi với mọi người (FT 194). Tình yêu gần gũi 

luôn bao hàm sự tương trợ lẫn nhau, đặc biệt với những người 

dễ bị tổn thương. Sự tương trợ chính là cách nghĩ và hành động 

khi xem “họ là anh chị em của chúng ta và phải được đối xử 

như vậy” (FT 194). Như vậy, sự tương trợ cần đặt thiện ích 

nhân loại, cộng đồng quan trọng hơn lợi ích chỉ cho một nhóm 

hay một vài người. Cuối cùng, liên đới nghĩa là “đấu tranh 

chống lại các nguyên nhân có tính cơ cấu sinh ra nghèo đói, 

bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và thiếu nhà ở, chối 

bỏ các quyền xã hội và lao động” (FT 116). Như vậy, liên đới 

theo Đức Thánh Cha Phan-xi-cô luôn cả hai: lối sư tư và hành 

động.  

Hướng tới một nền văn hoá gặp gỡ theo hướng dẫn của 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô không chỉ dừng lại một lối suy 

nghĩ, nhưng cần hướng tới những hành động cụ thể nhằm xây 

dựng một thế giới tốt, công bình hơn và huynh đệ hơn. Hành 

động này luôn bao hàm ba cách thể hiện: lòng hiếu khách qua 

sự lắng nghe người khác, sẵn sàng đối thoại để đón nhận những 
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khác biệt, và thể hiện yêu thương với tâm hồn dịu dàng. Tất cả 

mời gọi chúng ta vượt qua những rào cản về địa lý, xã hội, 

chính trị và văn hoá để tạo nên một nền văn hoá gặp gỡ.  

Kiến tạo một nền văn hoá gặp gỡ đòi hỏi mỗi người từng 

bước thực hiện trong tinh thần hỗ tương và tình huynh đệ. 

Trong quá trình này, tất cả chúng ta: 

Cần có một cộng đồng để được nâng đỡ và được hỗ trợ, 

đồng thời trong cộng đồng đó chúng ta giúp nhau nhìn về 

phía trước. Mơ ước cùng nhau quan trọng biết mấy!...Vậy 

chúng ta hãy ước mơ như một nhân loại duy nhất, như 

những người du hành cùng chia sẻ một thân xác con người, 

như những đứa con của cùng một đất mẹ, vốn là ngôi nhà 

chung của chúng ta, mỗi người với sự phong phú của niềm 

tin và những xác tín của mình, mỗi người với cung giọng 

riêng của mình, tất cả đều là anh em (FT 8).⚫ 
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Bài 11: 

CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ TỔ CHỨC  

TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH 
  

1/ Phương pháp luận của tiến trình hiệp hành cấp giáo phận 

Tùy hoàn cảnh thực tế, Giáo phận có những cách thức 

khích lệ mọi cá nhân, nhất là những người trước đây đã không 

được lắng nghe, ít được quan tâm và bên lề, được khích lệ tham 

gia vào tiến trình hiệp hành cách thuận lợi và cởi mở. Các cá 

nhân và các nhóm đóng góp ý kiến phản hồi cho giáo phận và 

cũng có thể trực tiếp gởi cho Văn phòng Tổng thư ký của 

Thượng hồi đồng giám mục. 

 Giáo phận lên chương trình cho các buổi thỉnh ý hiệp 

hành cách phù hợp sao cho kinh nghiệm hiệp hành mang lại 

nhiều hoa trái nhất trong bối cảnh địa phương mình. Nên tổ 

chức các cuộc họp thỉnh ý hiệp hành cho cùng một nhóm người 

để họ có thể tham gia sâu hơn và đối thoại nhiều hơn. Song, 

cũng cần tổ chức cho các nhóm khác để có được nhiều tiếp xúc 

và lắng nghe các quan điểm và kinh nghiệm khác biệt. 

 Khuyến khích có các kinh nghiệm chung hơn là sự góp ý 

cá nhân, bởi chúng biểu lộ tốt hơn tinh thần hiệp hành của việc 

cùng bước đi với nhau. Vì thế, các video, các hội nghị trực 

tuyến nên được tận dụng để mọi người được liên kết hơn với 

kinh nghiệm hiệp hành. Ngoài ra, các cuộc họp thỉnh ý hiệp 
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hành liên giáo xứ/giáo họ rất nên được tổ chức để có sự quy tụ 

đông đảo những người thuộc các giới khác nhau và có những 

ý kiến phản ánh hoàn cảnh thực tế chung của địa phương họ. 

2/ Chiều kích thân mật của tiến trình hiệp hành 

Trước khi khởi sự các cuộc gặp gỡ và đối thoại, nên có 

những hoạt động chung như: đi hành hương, công tác bác ái 

xã hội, kể cả việc chia sẻ bữa cơm huynh đệ… cũng như các 

hoạt động thể chất, văn hóa, xã hội… Những hoạt động này 

giúp mọi người biết nhau, chia sẻ đời sống với nhau, xây dựng 

tình huynh đệ, sự hiệp thông, tạo thêm sự thân thiện, cởi mở, 

dễ dàng lắng nghe nhau và bày tỏ quan điểm thoải mái, tự do 

hơn. 

3/ Câu hỏi chính của Thượng hội đồng 

Để Hội thánh có thể loan báo Tin Mừng, việc “cùng nhau 

cất bước hành trình” hiện đang diễn ra thế nào trong Giáo hội 

địa phương của anh chị em? Đồng thời để Hội thánh được phát 

triển như một Hội thánh hiệp hành, Thần Khí đang mời gọi 

chúng ta thực hiện những bước đi nào? 

 

Bài 12:  

CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH TẠI CÁC GIÁO PHẬN 

  

 chủ đề dưới đây là những phương diện quan trọng của 

việc “sống tinh thần hiệp hành”, giúp những người 

tham dự khám phá chủ đề chính của Thượng hội đồng. Tuy 

nhiên, cần lưu ý hai điểm sau: 1/ Chúng ta cất bước hành trình 

như dân Chúa với nhau và như dân Chúa với toàn thể nhân 

loại; 2/ Khi thỉnh ý hiệp hành không nhất thiết phải giới hạn 

vào những câu hỏi này. 

10 
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 1/ Các bạn đồng hành trên cuộc hành trình: Trong 

Giáo hội và ngoài xã hội, chúng ta sát cánh bên nhau trên 

cùng một nẻo đường. Vậy, ai là những người “cùng nhau cất 

bước hành trình?” Ai (nhóm) là những người vẫn còn xa cách, 

còn ở bên lề? Là những người đồng hành, chúng ta được kêu 

gọi để thăng tiến như thế nào? 

 2/ Lắng nghe: Lắng nghe là bước đầu tiên, đòi hỏi khối 

óc và con tim rộng mở, không thành kiến. Thiên Chúa ngỏ lời 

với chúng ta qua những tiếng nói mà đôi khi chúng ta không 

nhận ra như từ: phụ nữ, giới trẻ, người thiểu số, người đói 

nghèo, người ở bên lề hay bị xã hội loại trừ, tu sĩ, người có 

quan điểm khác, v.v. Khả năng lắng nghe những nhóm người 

nói trên của chúng ta thế nào? 

 3/ Phát biểu: Mọi người đều được mời gọi can đảm lên 

tiếng, nghĩa là phải bao gồm cả tự do, chân lý và bác ái. Điều 

gì tạo điều kiện hay cản trở việc nói ra cách can đảm, thẳng 

thắn và có trách nhiệm? Vấn đề truyền thông tại địa phương 

thế nào? Việc chọn lựa và nói thay cho cộng đồng Kitô hữu ra 

sao? 

 4/ Cử hành: Chỉ có thể “cùng nhau cất bước hành trình” 

khi cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh 

Thể. Việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ trong cộng đoàn 

sẽ truyền cảm hứng và hướng dẫn đời sống và sứ vụ. Các tín 

hữu được khích lệ tham dự phụng vụ cách tích cực ra sao? Việc 

dành cho các tín hữu tham gia vào thừa tác vụ đọc sách và giúp 

lễ thế nào? 

 5/ Chia sẻ trách nhiệm đối với sứ vụ chung: Hiệp hành 

là để phục vụ cho sứ mạng của Hội thánh, mọi thành viên trong 

hội thánh đều đươc mời gọi tham gia vào sứ mạng này. Bởi 

Phép rửa, mọi người trở thành người môn đệ truyền giáo. Mọi 

người tham gia vào sứ vụ này thế nào? Điều gì cản trở các 
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thành viên tham gia tích cực? Những lĩnh vực nào trong sứ vụ 

này bị bỏ mặc? Hội thánh hỗ trợ các thành viên tham gia phục 

vụ qua các công tác xã hội, chính trị, khoa học, giáo dục, công 

bằng xã hội, quyền con người, chăm sóc môi trường, v.v… thế 

nào để họ phục vụ xã hội theo cách thức truyền giáo? 

 6/ Đối thoại trong Giáo hội và xã hội: Đối thoại đòi hỏi 

kiên trì và nhẫn nại, nhưng cũng giúp hiểu biết lẫn 

nhau. Trong Giáo phận có những nơi và cách thức nào để đối 

thoại? Những kinh nghiệm trong việc đối thoại và hợp tác với 

các tín đồ các tôn giáo khác và những người không theo một 

tôn giáo nào? Với các lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội dân sự và những người sống trong nghèo khó, việc 

đối thoại và học hỏi ra sao? Đâu là những vấn đề quan trọng 

mà Giáo hội và xã hội cần lưu tâm? 

 7/ Đại kết: Vị trí đặc biệt trên con đường hiệp hành của 

cuộc đối thoại giữa những Kitô hữu thuộc các tín phái khác 

nhau, liên kết với nhau bởi cùng một Phép rửa. Mối tương 

quan giữa ta với họ thế nào? Chúng ta có thể chia sẻ và cất 

bước hành trình với họ ra sao? Đâu là những hoa trái có được 

và đâu là những khó khăn gặp phải từ việc cùng nhau bước đi? 

Làm sao cùng nhau tiến bước về phía trước? 

 8/ Uy quyền và sự tham gia: Hội thánh hiệp hành là Hội 

thánh tham gia và đồng trách nhiệm. Cách hành xử uy quyền 

hay cai quản trong Giáo hội địa phương của chúng ta thế nào? 

Tinh thần làm việc nhóm và đồng trách nhiệm ra sao? Làm thế 

nào để đẩy mạnh sự hiệp hành đối với mọi người trong việc 

tham gia và lãnh đạo? Đâu là những mục tiêu phải theo đuổi, 

con đường để đặt tới và những bước đi phải thực hiện? 

 9/ Phân định và quyết định: Theo phong cách hiệp 

hành, chúng ta đưa ra quyết định bằng cách phân định những 

gì Chúa Thánh Thần đang nói qua toàn thể cộng đoàn. Đâu là 
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những cách thức và quy trình để đưa ra quyết định? Các cách 

thức đưa ra quyết định có giúp chúng ta lắng nghe toàn thể Dân 

Chúa hay không? Làm sao để cộng đoàn cùng phân định thiêng 

liêng? 

 10/ Tự đào tạo trong tiến trình hiệp hành: Tính hiệp 

hành đòi hỏi phải sẵn sàng chịu biến đổi, đào tạo và không 

ngừng học hỏi. Đâu là cách để đào tạo ra những con người 

ngày càng có khả năng “cùng nhau cất bước hành trình”, lắng 

nghe nhau, dấn thân vào sứ vụ và tham gia đối thoại? Để thúc 

đẩy sự phân định và thực thi quyền bính theo phương cách hiệp 

hành, chúng ta cần làm gì? 

 

 

BÀI 13:  

DỰ KIẾN TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH 

TẠI GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 
  

Dự kiến tiến trình hiệp hành tại Giáo Phận Long Xuyên 

chia thành 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Giai đoạn học hỏi về Thượng Hội Đồng 

(THĐ), từ khai mạc 28.12.2021 đến hết tháng 4.2022. 

Giai đoạn 2: Giai đoạn thỉnh ý Hiệp Hành, từ tháng 5 đến 

tháng 8 năm 2022. 

 1/ Giai đoạn học hỏi 

Mỗi tuần, nhóm hiệp hành của Giáo phận chia sẻ một bài 

học về Hiệp Hành trên Website của Giáo Phận để mọi thành 
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phần Dân Chúa của Giáo phận có thể tìm hiểu và học hỏi về 

THĐ. 

 Với mục tiêu là học hỏi về “Hiệp Hành” và quan trọng là 

thấm nhuần “tinh thần Hiệp Hành” của THĐ. Để mục tiêu này 

đạt kết quả cao nhất, các thành phần dân Chúa trong Giáo phận 

được mời gọi cùng tìm hiểu học hỏi trong bầu khí cầu nguyện, 

suy gẫm Lời Chúa, đặc biệt trong các giờ Chầu Thánh Thể. 

2/ Giai đoạn thỉnh ý Hiệp Hành 

- Tổ chức thỉnh ý Hiệp Hành các cấp từ Giáo Phận, Giáo 

hạt (Liên Giáo xứ), Giáo xứ. 

 - Cấp Giáo Phận: tại Tòa Giám Mục, với thành phần gồm 

(các) linh hoạt viên thực hiện một buổi thỉnh ý (hiệp hành) 

cùng với nhóm hiệp hành giáo phận. 

* Ghi chú: 

+ Có quay video để làm mẫu cho các giáo hạt và các giáo xứ. 

+ Đăng video mẫu lên trang Web của giáo phận. 

+ Gởi trực tiếp cho các giáo hạt và các giáo xứ (nếu cần). 

  

- Cấp Giáo Hạt: Do nhóm điều hành của giáo hạt thực hiện, 

theo 5 địa điểm sau đây: 

+ Tại TGM Long xuyên: cho 3 Giáo hạt Long Xuyên, 

Châu Đốc, Chợ Mới. 

+ Tại Gx. An Sơn cho Giáo hạt Vĩnh An. 

+ Tại Gx. Thạnh An cho Giáo hạt Vĩnh Thạnh. 

+ Tại Gx. Tân Hiệp cho hai Giáo hạt  Hạt Tân Hiệp và Tân 

Thạnh. 

+ Tại Gx. Rạch giá cho hai Giáo hạt Rạch Giá và Hà Tiên. 
  



 ………………………………… NỘI SAN – THÁNG 7-2022 ⚫ 49 

- Cấp giáo xứ: Tại các Giáo xứ, do nhóm điều hành của giáo 

xứ thực hiện. 
 

3/ Diễn tiến một buổi thỉnh ý hiệp hành 

- Điều phối viên mời cộng đoàn thánh hoá đầu giờ để xin ơn 

Chúa Thánh Thần. 

- Sau đó, điều phối viên giới thiệu thành phần tham dự buổi 

thỉnh ý. 

- Mọi người cùng đọc Lời Chúa: Liệu sao chọn một đoạn Kinh 

Thánh phù hợp với bối cảnh và những vấn đề sẽ hội thảo; có 

phút thinh lặng, gợi ý định hướng cho buổi hội thảo (linh mục 

chủ sự). 

- Hội thảo, trao đổi những câu hỏi thỉnh ý liên quan đến “các 

lĩnh vực quan yếu của giáo phận” (xem “Bảng câu hỏi”). Tạo 

điều kiện để tất cả những người tham dự đều có thể phát biểu 

ý kiến. 

- Đúc kết những gì đã trao đổi để Thư ký buổi thỉnh ý ghi biên 

bản. 

- Chầu Thánh Thể: Dâng những gì đã trao đổi cho Chúa, nên 

có những phút thinh lặng và cầu nguyện tự phát của những 

người tham dự theo chủ đề Hiệp Hành. 

- Bữa cơm huynh đệ (Nếu có thể - Tổ chức bữa buffet để mọi 

người có thể tự do tiếp tục trao đổi với nhau).⚫ 
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ĐỊNH VỊ 
Lm. Vs Lê Đình 

 

ã hội thời nay, chúng ta đã nghe khá quen với hai từ 

“Định Vị”. Nhờ sự phát triển nhanh chóng về khoa học 

kỹ thuật, nhất là về phương tiện truyền thông, đã góp phần rất 

nhiều cho con người hôm nay có một cuộc sống tiện nghi hơn. 

Mọi thứ thuận lợi và khá dễ dàng cho những nhu cầu của bạn 

và tôi. 

Vậy Định vị là gì? Là hệ thống định vị toàn cầu do Mỹ 

phát triển và vận hành. Viết tắt là GPS. GPS là tên viết tắt của 

cụm từ “Global Positioning System”. Nó là một hệ thống bao 

gồm nhiều vệ tinh bay trên quỹ đạo phía trên trái đất ở độ cao 

20.200 km. Khi có phần mềm này, nó sẽ giúp chúng ta xác 

định được vị trí những gì chúng ta cần hoặc muốn biết. Quả là 

hiện đại và ích lợi ! 

Thế nhưng, có những cái chúng ta cần phải định vị thì 

không quan tâm và không có. Có những cái bạn và tôi không 

cần thì nó lại xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống.  

Gần đây, trên báo đài truyền thông xã hội đăng tải một câu 

chuyện khá ly kỳ giống như trong phim. Nghe qua nửa thiệt 

nửa đùa. Một cậu bé 15 tuổi quê tận Sài thành quen trên mạng 

xã hội một cô bé còn cắp sách đến trường quê mãi vùng quê 

sông nước Phong Điền Cần Thơ. Nếu chuyện quen biết như 

vậy chẳng có gì để nói. Vì thời nay chuyện quen nhau và cưới 

X 
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nhau qua mạng truyền thông không có gì là lạ. Nhưng chuyện 

nó như trong phim tình cảm lâm lí bi đát ở chỗ: Cậu bé không 

biết vì động lực gì: nhớ người yêu, muốn gặp mặt trực tiếp 

người yêu ; Hay muốn thể hiện bản lãnh của mình để nói lên 

tình cảm cậu dành cho cô bé, mà cậu đã làm một hành động 

khá mạo hiểm và liều lĩnh khi xách chiếc xe đạp chạy gần 

200km để thăm người yêu bé nhỏ. Chuyện lại như trong phim, 

tình cảm dành cho nhau hay có nhiều thứ trắc trở. Cậu chạy 

chưa tới nhà người yêu thì đã được mấy chú có trách nhiệm 

bắt gặp và đưa cậu trở lại gia đình khi trong người cậu chỉ có 

500K. Thật là kỳ tích của một tình yêu quá thú vị và pha chút 

tiếng cười, chẳng biết khen ủng hộ hay thở dài và khó hiểu. 

Không biết bạn và tôi khi nghe câu chuyện này có suy nghĩ 

gì? Cha mẹ họ hàng của cậu con trai mới lớn ở Sài thành có 

phản ứng gì? Cha mẹ của cô bé mới lớn đối phó với trường 

hợp này của con mình như thế nào? Cậu con trai bỏ nhà xuống 

tận miền Tây thăm bạn gái mấy ngày mà cha mẹ chẳng hay 

biết. Trong khi đó, người lớn chúng ta cái gì cũng muốn biết 

định vị cái này cái kia, khu mua sắm này khu bán hàng kia ; 

Định vị của cải vật chất này, tài sản kia. Thế nhưng con cái 

chính của bạn và tôi chúng ta lại không thể định vị xem chúng 

đang làm gì và ở đâu khi có những chuyện bất thường xảy ra. 

Nói như vậy không có nghĩa là bạn và tôi, quản lý con cái mình 

một cách khắt khe và tỉ mỉ. Không phải con cái đi đâu là chúng 

ta theo đến đó. Định vị kiểu đó cũng sẽ làm mất đi tự do và 

còn gây ức chế cho sự phát huy khả năng nó vốn có. Nhưng 

một cách nào đó, bạn và tôi phải là người đầu tiên quan tâm và 

định vị con cái mình đang làm gì và ở đâu để bạn và tôi có 

những cách giải quyết sao cho phù hợp mà không làm tổn 

thương đến con cái mình. 
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Trong một xã hội hiện đại, mọi thứ gần như đáp ứng đầy 

đủ cho chúng ta những nhu cầu vật chất. Nhưng bên cạnh đó, 

nhu cầu tinh thần dường như bị lãng quên. Trước hết đó là nhu 

cầu được được bảo vệ và quan tâm. Quan tâm ngay chính 

những đứa con trong gia đình mình. Bậc làm cha làm mẹ chúng 

ta không chỉ lo đi tìm cơm áo gạo tiền mà thôi, nhưng còn là 

bổn phận dạy dỗ và giáo dục con cái nên người tốt; Biết đi 

đúng hướng; Biết sống nhân bản; Biết chọn lựa điều nào nên 

làm và điều nào nên khước từ và tránh xa.  

Định vị là một thiết bị hỗ trợ cần thiết trong cuộc sống hiện 

đại. Định vị để biết chính xác hơn những nơi chúng ta cần tìm, 

những gì chúng ta muốn và cần có. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 

cần định vị cho con cái mình, không phải là định vị bằng máy 

móc hiện đại, mà bằng chính con tim, sự yêu thương, quan tâm 

chăm sóc, sẻ chia. Biết con mình đang ở đâu, cần những nhu 

cầu gì? Đang đi đúng hướng không? Đang băn khoăn và trăn 

trở điều gì? Và ngay cả trong chuyện tình cảm yêu đương. Bạn 

và tôi đừng quá dửng dưng và vô tâm trước những đứa con mà 

chúng ta có trách nhiệm giáo dục. Đừng để những chuyện đau 

lòng xảy ra rồi chúng ta mới hối tiếc. Hy vọng những định vị 

tinh thần giúp con em bạn và tôi có một hướng đi đúng trong 

tương lai.⚫ 
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ĐÀN ÔNG NÁT RƯỢU: VỨT 
 

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh 

i mục vụ 

nhiều nơi, 

thấy ở đâu cũng có 

những ông sáng 

say chiều xỉn, thần 

trí mơ hồ, ngơ ngơ 

ngáo ngáo. Tiếp 

xúc họ cho ta cảm 

giác rất khó chịu: 

Ở dơ (người nghiện sợ nước nên ít tắm), nói nhảm và nhây 

(rượu nhiều hư não). 

Người nát rượu uống rượu thay nước, uống từ sáng đến 

tối. Họ không có rượu thì tay chân run, và vì lấy rượu thay 

nước nên cơ dần teo hết. Trong đời sống gia đình mà có người 

chồng người cha nát rượu thì thật khốn khổ cho vợ con: Nuôi 

báo cô (bởi chẳng còn sức khỏe để làm việc), bị tra tấn tinh 

thần (lảm nhảm chửi suốt), làm gương mù cho con cháu… 

Thời làm thầy giúp xứ nghe mấy ông trùm vô kể, trong 

xóm có ông nghiện rượu, sáng sớm dậy đưa 20k nhờ thằng nhỏ 

đi mua 1l rượu (12k), 1 hột vịt lộn (4k), còn lại cho nó. Thằng 

bé đem bịch rượu về, ông này tay run không sao xé hay mở ra 

được, phải nhờ nó giúp. Đổ ra rồi cũng không rót vào ly được, 

lại nhờ. Vào ly rồi không sao bưng lên miệng uống được vì run 

tay đổ rượu, lại nói với nó: “Thôi trót giúp chú, giúp tới luôn 

mày”. Thế là nó phải rót bưng tới miệng cho chú làm vài ly hết 

run tay mới lấy được 4k tiền công. 

Đ 
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Nát rượu có lẽ ở quê nhiều hơn phố, bởi công ăn việc làm 

không ổn định và ít gò bó giờ giấc. Vợ con cực khổ đi làm 

kiếm miếng ăn, về đến nhà đang mệt mỏi lại nghe chửi hay nói 

nhảm. Vài ba ly rượu vô thiên tinh thiên tướng lên trời hái sao, 

hết rượu cúi lượm cục đất chọi chim cũng không nổi. Đã ăn 

hại lại còn tra tấn tinh thần vợ con hằng ngày, thật khủng khiếp 

cho những gia đình có kẻ nát rượu. Đã nát rượu thì có trời đến 

khuyên, sét đánh ngang tai cũng chẳng sợ. Nhiều ông ung thư 

gan giai đoạn cuối, dù rất muốn sống nhưng vẫn không chịu 

bỏ rượu. 

Dẫu biết rằng “Rượu ngon làm hoan hỷ lòng người”, và 

“Nam vô tửu như kỳ vô phong”, thế nhưng uống rượu cần có 

trí thức, nhân cách và cả đạo đức nữa: Trí thức để biết Lợi và 

Hại của rượu, Nhân cách để giữ phẩm giá con người mình, Đạo 

đức để ý thức giữ đạo và sống có trách nhiệm với gia đình và 

cộng đoàn.⚫ 
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NGHỆ THUẬT  LẮNG NGHE 
 

Đóa Hoa Vô Thường 

 

ghệ thuật giao tiếp là một trong những vấn đề vô cùng 

quan trọng của cuộc sống. Nhưng phần lớn chúng ta 

dường như vẫn nhầm tưởng rằng: Người giao tiếp giỏi, là 

người có kỹ năng nói tốt. Điều đó hoàn toàn sai lầm. 

Nghệ thuật giao tiếp bao gồm cả kỹ năng nói và nghệ thuật 

lắng nghe. Trong đó, kỹ năng nói chỉ là tiền đề, để tạo ra mối 

quan hệ. Còn nghệ thuật lắng nghe, mới là nhân tố chính, mang 

đến thành công cho ta. 

Tại sao lại như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, ta hãy cùng 

Careerlink tìm ra một vài bí quyết trong nghệ thuật lắng nghe. 

Bí quyết thứ nhất: Nên lắng nghe ý kiến của người khác 

một cách cẩn thận. Việc lắng nghe người khác cẩn thận, được 

thể hiện qua thái độ tôn trọng người nói. Vì thế, khi ta chú ý 

lắng nghe một cách cẩn thận, thì người nói chuyện với ta sẽ 

cảm nhận được sự đồng cảm của ta. Điều đó giúp ta giành được 

lòng tin của họ. Từ đó, ta có thể cùng họ giải quyết được vấn 

đề. 

Vì thế, việc lắng nghe không chỉ đơn thuần là những cái 

gật đầu, hay lắc đầu cho có lệ, rồi vội vàng đưa ra những lời 

khuyên, hay góp ý chưa phù hợp với mong muốn của người 

đang chia sẻ. Hãy nghĩ rằng, câu chuyện mà ta đang được 

người khác chia sẻ đây, nó vô cùng quan trọng với bản thân 

mình. Do đó, nếu ta để lọt bất kỳ một chi tiết nào của câu 

chuyện, thì cũng có thể khiến họ cảm thấy hụt hẫng. Còn ta thì 

N 
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thấy hối tiếc. Như vậy, lắng nghe cẩn thận là bí quyết hàng đầu 

trong nghệ thuật giao tiếp. 

Phúc âm kể câu chuyện những kỳ lão và luật sĩ dẫn người 

đàn bà ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu. Họ rào trước đón 

sau, thao thao kết tội chị ta. Họ còn nại vào lề luật để kết án 

chị, nhằm gài bẫy Chúa Giêsu. Nhưng Chúa hoàn toàn im lặng. 

Ngài cẩn thận lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Không bỏ sót một 

chi tiết nào. 

Cuối cùng, Chúa chỉ nói một câu: “Vậy thì ai vô tội, hãy 

ném đá chị này trước đi”. Chỉ một câu nói rất ngắn ngủi của 

Chúa, nhưng đã đánh động được lương tâm của họ, khiến họ 

lần lượt bỏ đi. Nút thắt đã được tháo gỡ. Và ngày hôm ấy, 

người phụ nữ được ơn giải thoát (x. Ga 8, 2-11). 

Bí quyết thứ hai: Nên kiên nhẫn lắng nghe. Trong nghệ 

thuật giao tiếp, yêu cầu người lắng nghe phải hết sức kiên 

nhẫn. Đây là điều không phải ai cũng làm được, bởi lẽ có 

những câu chuyện, những vấn đề mà ta không hề quan tâm, 

hay chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Do đó, ta rất dễ dàng 

sao lãng việc lắng nghe. Vậy, để thành công, ta nên học cách 

kiên nhẫn lắng nghe. 

Kiên nhẫn lắng nghe không phải là ta cứ cố gắng nghe cho 

hết câu chuyện của họ, từ đầu tới cuối, mà kết quả là ta chẳng 

hiểu được vấn đề mà họ muốn nói. Tất nhiên, nếu câu chuyện 

đó không phải là vấn đề ta quan tâm, thì cũng không nhất thiết 

ta phải cố tỏ ra là mình đồng ý với quan điểm của họ, hoặc cố 

chỉ ra những điểm ta chưa thấy đúng. Những lúc như thế, ta 

nên thể hiện bằng những cái gật đầu, hoặc nói: “Tôi hiểu những 

gì anh đang suy nghĩ”, hoặc: “Anh hãy chia sẻ với tôi tất cả 

những gì anh đang băn khoăn, tôi đang sẵn sàng lắng nghe anh 

nói đây”, v.v… 
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Câu chuyện của người phụ nữ Samaria bên bờ giếng 

Giacop là một minh họa điển hình. Ngày ấy Chúa đã kiên nhẫn 

lắng nghe cẩn thận từng tâm tình rối bời của chị. Thỉnh thoảng, 

Chúa thêm vào một câu, để khích lệ chị mở rộng cõi lòng. Kết 

quả thật không ngờ. Từng bước từng bước, Chúa đã khai sáng 

vấn đề tăm tối ẩn dấu trong tâm hồn chị bấy lâu nay. Chúa giải 

thoát cho chị; khiến chị và cả dân làng phải thán phục Chúa (x. 

Ga 4, 1-30). 

Bí quyết thứ ba: Nên đặt mình vào vị trí của người nói. 

Việc đặt mình vào vị trí của người nói là điều hết sức quan 

trọng. Ta không nên lắng nghe một cách thụ động, để lời nói 

của họ lọt từ tai này qua tai kia của ta, mà không đọng lại điều 

gì trong tâm trí ta. Vậy, để thấu hiểu được câu chuyện họ đang 

trình bày, ta nên đặt mình vào đúng vị trí của họ. 

Một khi ta đã đặt mình vào đúng vị trí của người nói rồi, 

ta sẽ tập trung lắng nghe và tôn trọng câu chuyện của họ. Vì 

khi đó, ta đã xem câu chuyện của họ như là câu chuyện của 

chính mình. Mà đã là câu chuyện của mình, thì tất nhiên mình 

phải quan tâm. 

Câu chuyện phép lạ hóa bánh ra nhiều trong Phúc âm là 

một thí dụ điển hình. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Các 

con hãy cho họ ăn”. Rồi Chúa đặt mình vào vai trò của các 

Tông đồ, để thấu cảm nỗi băn khoăn bất lực của các ông. Sau 

đó, Chúa đã đặt câu chuyện nan giải của các ông vào chính 

Chúa. Rồi từng bước, Chúa đã giải quyết vấn đề nuôi hàng 

ngàn người trong hoang địa. Kết quả đã vượt ra ngoài sự mong 

đợi của các Tông đồ và đám đông. Hàng ngàn người đã được 

ăn no nê, mà vẫn còn dư 12 thúng mảnh vụn (x. Mt 14,13-21). 

Bí quyết thứ bốn: Phải chắc chắn rằng ta đã thấu hiểu 

được câu chuyện mà ta vừa lắng nghe. Đừng để khi câu chuyện 
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kết thúc rồi, mà ta vẫn ngơ ngác, không biết họ đã nói gì, không 

hiểu họ muốn truyền đạt gì tới ta. Điều đó rất nguy hiểm, vì đó 

là dấu chỉ cho thấy: ta không tôn trọng người nói. Hãy chắc 

chắn rằng: ta đã hiểu được câu chuyện mà ta vừa nghe. 

Trong khi lắng nghe, nếu có những điểm ta không hiểu, 

thì ta nên tế nhị và khiêm tốn hỏi lại ngay, để ta kịp thời nắm 

bắt được vấn đề. Nếu chưa tiện hỏi ngay, thì ta nên ghi nhớ và 

hỏi lại khi câu chuyện vừa kết thúc. Việc làm đó chứng tỏ rằng, 

ta thực sự quan tâm đến câu chuyện ấy; và đã hiểu được ý 

nghĩa của câu chuyện. Điều đó chứng tỏ ta là người biết lắng 

nghe. 

Phép lạ biến nước lã thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana là 

một minh họa tuyệt vời, cho thấy Chúa Giêsu đã âm thầm lắng 

nghe và thấu hiểu được toàn bộ câu chuyện bế tắc đang xảy ra 

trong tiệc cưới. Và Chúa đã can thiệp tức thời; hiệu quả ngoài 

sự mong đợi của gia chủ (x. Ga 2,1-11). 

Bí quyết thứ năm: Nên tôn trọng ý kiến của người khác. 

Nên lắng nghe ý kiến của người khác và đánh giá một cách 

trung thực. Đừng bao giờ cắt ngang, khi họ đang nói. Không 

nên đả kích hay chê bai ý kiến của họ. Làm như vậy sẽ khiến 

cho họ cảm thấy không được tôn trọng. 

Một ý kiến dù hay, hay dở, thì ta cũng suy nghĩ cẩn thận, 

cân nhắc trước khi nói ra. Vì vậy, cho dù vấn đề có thế nào đi 

nữa, thì khi nghe, ta cũng nên tỏ thái độ lịch sự và tích cực. 

Nếu không, chính ta sẽ biến mình thành con người cố chấp, ích 

kỷ và nhỏ nhen. Nếu ta cứ kéo dài tình trạng đó, thì chắc chắn 

sẽ không còn ai dám chia sẻ điều gì với ta nữa. Vì vậy, ta nên 

tôn trọng ý kiến của người khác, trước khi ta muốn họ tôn trọng 

ý kiến của mình. 
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Kinh Thánh ghi lại một biến cố: Lần đó, Chúa Giêsu hỏi 

các Tông đồ: “Người ta bảo Thầy là ai?” Rồi Chúa kiên nhẫn 

lắng nghe mọi phản hồi của các ông, với tâm thế hoàn toàn tôn 

trọng mọi ý kiến của các ông, dù đúng hay chưa đúng. Cuối 

cùng, Chúa hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Qua 

xác tín của Phêrô, Chúa đã mạc khải cho các ông biết thân thế 

thật sự của chính mình (x. Mc 8, 27-30). 

Kết luận: Trên đây chỉ là năm bí quyết lắng nghe. Lắng 

nghe là kỹ năng sống rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi 

người. Nó không chỉ giúp ta kiềm chế được cảm xúc của mình, 

mà còn giúp ta học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích. 

Nếu ta không hài lòng với ý kiến của ai đó, thì ta nên 

khiêm tốn, tế nhị phân tích một cách chính xác và có sức thuyết 

phục, để người khác công nhận. Chứ đừng bao giờ lớn tiếng 

đả kích họ như một người không biết suy nghĩ. Thực vậy! Nếu 

ta tôn trọng ý kiến của người khác, thì chắc chắn họ cũng tôn 

trọng ý kiến của ta, và ngược lại.⚫ 
 

LẮNG NGHE  

ĐỂ HIỆP HÀNH 
Lapvianney 

 

 

iáo phận Long Xuyên chúng ta đang từng bước tham gia 

vào Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần XVI với 

chủ đề Hiệp Hành. Tiến trình “lắng nghe” là một bước không 

thể thiếu, bởi nơi đó chúng ta thu thập được tất cả những ước 

muốn, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của mọi thành phần dân 

Chúa và cả các tôn giáo khác. Điều này giúp chúng ta xây dựng 

một đường hướng mục vụ phù hợp hơn với thời đại và con 

G 
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người hôm nay. Vì thế, khả năng, mục đích chúng ta lắng nghe 

để hướng đến sự hiệp hành trong Giáo hội là điều cần thiết. 

Khả năng lắng nghe 

Ai cũng có một đôi tai để nghe. Ấy vậy mà người ta lại 

nói: “Anh/chị chẳng biết lắng nghe gì cả!”. Quả thật, nghe là 

một chuyện. Lắng nghe lại là một chuyện khác. Nếu không bị 

điếc thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Còn lắng nghe 

thì đòi hỏi nhiều yếu tố khác nữa. Có thể bạn không nghe được 

về thể lý, nhưng bạn lại thấu cảm được nỗi đau đớn của người 

khác qua con tim. Muốn lắng nghe được người khác nói, chúng 

ta phải im lặng. Lặng để lắng tai nghe. Nghe những lời giảng 

dạy. Nghe những lời giáo huấn của những người có trách 

nhiệm. Nghe nỗi lòng và ước muốn của các vị chủ chăn trong 

Giáo hội. Chỉ khi nào chúng ta lắng nghe được tiếng nói không 

những bên ngoài mà cả bên trong tâm hồn của người khác, 

chúng ta mới có thể đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ và cùng với họ 

để thi hành điều gì đó. Lắng nghe để biết được mục đích và ý 

muốn của người ta. 

Mục đích lắng nghe 

Có nhiều hình thức nghe. Nghe cho vui, cho qua. Có người 

nghe để hiểu, để biết. Lại cũng có người nghe để tìm cách hạ 

bệ, hãm hại và loại trừ. Tùy vào mục đích mỗi người mà có 

cách lắng nghe cho phù hợp. Giáo hội Công Giáo chúng ta 

đang trên tiến trình hướng đến Thượng Hội Đồng Giám Mục 

thế giới lần thứ XVI. Việc lắng nghe để cùng nhau thực hành 

những đường hướng, dự phóng, chương trình là một điều hết 

sức cần thiết. Vì thế, mỗi Ki-tô hữu phải hòa mình vào dòng 

chảy của Giáo hội, hiệp thông với nhau để lắng nghe được 

những đòi hỏi, những nhu cầu tâm linh, những ước muốn của 
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mọi thành phần dân Chúa, để cùng nhau, chúng ta tiến đến một 

Giáo hội Hiệp hành trên con đường trở về quê hương đích thực. 

Nghe để hiệp hành với Giáo hội 

Trong quá trình tiến đến sự hiệp hành của Giáo hội, lắng 

nghe là điều quan trọng, nhằm xây dựng đường hướng mục vụ 

cho phù hợp với thời đại. Do đó, việc lắng nghe này trước hết 

phải bắt đầu từ sự khiêm tốn của mỗi người. Lắng nghe tiếng 

của Chúa Thánh Thần nói trong tâm hồn mình là điều cần thiết. 

Chính Thánh Thần Chúa sẽ khơi gợi và chỉ bảo mỗi người 

những điều cần thay đổi, và cũng nhờ Thánh Thần tạo nên sự 

hiệp nhất để có thể đưa Giáo hội đến sự hiệp hành đúng nghĩa. 

Muốn xây dựng một Giáo hội vững bền và thánh thiện, đòi hỏi 

mỗi người phải lắng nghe nhau để rồi cùng chung trách nhiệm 

trong sự hiệp thông vì sứ vụ loan báo Tin mừng. 

Có nhiều cách thức để lắng nghe, nhưng tùy vào khả năng 

của mỗi người. Nghe bằng đôi tai thể lý hay bằng đôi tai của 

con tim. Nghe để cảm thông và đồng hành hay nghe để chê 

bai, xét đoán. Do vậy, mục tiêu lắng nghe là điều mà mỗi người 

cần xem xét lại. Hòa vào dòng chảy của Giáo hội đang trên 

đường tiến đến sự hiệp hành, mỗi Ki-tô hữu chúng ta cũng góp 

phần mình vào chương trình chung của toàn thể Hội Thánh, là 

lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, của các bậc chủ 

chăn, của anh chị em xung quanh. Và quan trọng hơn hết, hãy 

chung tay để xây dựng Hội thánh Chúa Ki-tô ngay trong môi 

trường của mình theo đường hướng của vị cha chung trong 

giáo phận. Cầu chúc mọi thành phần dân Chúa luôn biết lắng 

nghe tiếng Chúa và đón nhận nhau trong tinh thần khiêm tốn 

và hiệp nhất.⚫ 
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LẮNG NGHE TRONG ĐỜI SỐNG 

Joachim 

 

ắng nghe là một nhu cầu của đời sống con người. Lắng 

nghe còn là thước đo của sự thành công và giúp ta trở 

thành một người có tâm hồn quảng đại. Càng biết học cách 

lắng nghe thì con người sẽ trưởng thành hơn theo năm tháng. 

Đời sống của Giáo hội trong tiến trình hiệp hành cũng vậy, 

lắng nghe là điều kiện để Giáo hội đi theo ánh sáng của chân 

lý. Muốn thế, mỗi Kitô hữu phải học biết cách lắng nghe nơi 

chính mình, lắng nghe tha nhân và lắng nghe Giáo hội.  

Lắng Nghe Chính Mình  

Muốn nghe được thiên nhiên, vũ trụ và mọi người xung 

quanh, trước tiên ta phải lắng nghe chính mình. Thật khó để có 

thể thấu hiểu và lắng nghe tha nhân khi ta chưa biết rõ về mình. 

Cuộc sống hối hả vội vàng, nên ta dễ quên thói quen lắng đọng 

bằng con tim. Nhiều khi người kia nói rất rõ ràng mà ta còn 

chưa chịu hiểu huống hồ chi họ chỉ nói nửa câu hay im lặng để 

ta tự suy gẫm. Nên việc nghe bằng lỗ tai thì chưa đủ mà ta còn 

cần im lặng để con tim cảm nhận như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

đã từng dừng lại để lắng nghe đời mình “Ta đang lắng nghe im 

lặng đời mình”. Cho nên phải lắng nghe và thấu hiểu chính 

mình thì ta mới có thể lắng nghe và thấu hiểu được người khác.  

Ta cũng cần thường xuyên lắng nghe chính mình để ta có 

thể cảm nhận những dòng cảm xúc, những khát khao, những 

tình cảm giận hờn, ganh ghét, những quyết định sai lầm hay tự 

mãn… lắng nghe để ta biết mình là ai? đang suy nghĩ gì? đang 

ở tình trạng ra sao? Lắng nghe để ta có cơ hội soi kỹ vào tận 

L 
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hố sâu và nơi tăm tối của tâm hồn. Ta chỉ cần lắng nghe thôi 

mà khồng phê phán hay đoán xét gì cả.  

Qua lắng nghe tiếng lòng mà ta nhận ra những vết mờ của 

tâm hồn để tìm thấy ánh sáng nơi cuối chân trời. Nhờ thường 

xuyên tập lắng nghe chính mình trong mọi không gian và thời 

gian cũng như mọi hoàn cảnh tấp nập và xô bồ, ta sẽ dần thấy 

mình bình an thoát khỏi mọi thực tại của cuộc sống để sống 

“tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Ta sẽ dần thoát ly khỏi 

mọi hoàn cảnh ngoại tại và sự ràng buộc của con người. Nhờ 

thế, ta làm chủ được chính mình và làm chủ cả cuộc đời mình.  

Khi làm chủ được cuộc đời, ta mới có thể lắng nghe tha 

nhân và những người bên cạnh ta để việc lắng nghe còn đi xa 

hơn nữa.  

Lắng Nghe Tha Nhân  

Được lắng nghe là nhu cầu không thể thiếu của con người. 

Thế nhưng, điều nghịch lý là ai cũng muốn người khác lắng 

nghe mình, còn mình lại không chịu lắng nghe ai cả. Ta nhận 

thấy nhiều cuộc đối thoại bị thất bại và đối phương không có 

khả năng lắng nghe vì đương sự muốn áp đặt lý lẽ của mình 

trên người khác. Người biết lắng nghe tha nhân là người biết 

lắng nghe trong sự chân thành và không thành kiến.  

Nếu như mỗi người cần sự lắng nghe, cảm thông và nâng 

đỡ trong cuộc sống như thế nào thì mọi người xung quanh ta 

cũng mong ước như vậy. Cuộc sống luôn có nhiều áp lực, trong 

những lúc rối bời và hoảng loạn con người cần một người bên 

cạnh để lắng nghe tâm tư, tình cảm. Thái độ lắng nghe hết lòng 

sẽ giúp những ai đang gặp khổ đau vơi đi phiền muộn. Lắng 

nghe chân thật để ta có cơ hội thấu hiểu chân thật. Không chỉ 

nghe qua lời nói bên ngoài mà còn nghe qua tâm ý bên trong. 
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Không chỉ nghe qua loa mà nghe thật lòng. Nghe như vậy ta 

mới thấu hiểu điều người khác muốn nói.  

Khi có chuyện hiểu lầm, bất hòa, mâu thuẫn thì cần phải 

lắng nghe nhau bày tỏ. Lắng nghe như thế ta mới biết được 

những nguyên nhân sâu xa, cảm thấu nỗi đau mà người kia 

phải gánh chịu. Bằng cách lắng nghe cách khiêm tốn, ta có thể 

hiểu rõ những nghi vấn mà trước kia ta chưa hiểu thấu. Lắng 

nghe tha nhân để tiếp cận những điều hay lẽ phải, cả những 

điều không hay không phải. Nhờ sự lắng nghe bền bỉ và khiêm 

tốn, ta dần có được sức mạnh nội tâm mang đến tinh thần hòa 

giải để xóa tan sự đố kị nhen nhóm trong tâm hồn.  

Nơi Kitô hữu, lắng nghe nhau còn đi đến tận sâu thẳm là 

từ bỏ đi ý riêng và cái “tôi” của mỗi người để cùng giúp nhau 

đạt đến sự hoàn thiện Kitô giáo. Chỉ có lắng nghe trong đức 

tin, ta mới có thể đón nhận khuyết điểm của nhau, tôn trọng sự 

khác biệt nơi mỗi người. Nhờ đó, ta giúp nhau trong sự phục 

thiện để cùng giúp nhau nên thánh và sống chứng nhân trong 

lòng Giáo hội.  

Lắng Nghe Giáo Hội  

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi lắng nghe Giáo hội để 

ta có thể sống đúng vai trò và căn tính của mình. Giáo Hội là 

người mẹ hiền của mỗi chúng ta, chúng ta được sống trong 

Giáo hội. Vậy thì lắng nghe Giáo hội là điều cần thiết và đúng 

đắn. Đặc biệt trong tiến trình hiệp hành thì việc lắng nghe lại 

càng cấp bách hơn. Mẹ Giáo hội là hiền thê của Thiên Chúa 

nên chúng ta cần phải cố gắng lắng nghe Thiên Chúa bằng cách 

lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói trong Hội Thánh qua 

việc lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh và truyền thống 

sống động của Giáo hội.  
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Việc lắng nghe trong Giáo hội phải là ưu tiên hàng đầu, 

chỉ có thể lắng nghe nhau chân thành mới có thể bắt đầu hàn 

gắn những chia rẽ đang gây ra cho Giáo hội ngày nay. Trước 

sự ảnh hưởng của chính trị và các phương tiện truyền thông thì 

việc lắng nghe càng trở nên khó khăn. Nếu chúng ta làm được 

điều này, chúng ta thấy Giáo Hội đã thay đổi.  

Chúng ta được mời gọi lắng nghe nhau, đặc biệt là lắng 

nghe những người bị gạt ra bên lề xã hội. Muốn được thế, tinh 

thần hiệp hành mỗi Kitô hữu lắng nghe bằng cả khối óc và con 

tim, lắng nghe có chủ đích và lắng nghe với sự đồng cảm; lắng 

nghe đối tượng đang bị tước đoạt về nhân quyền, những đối 

tượng đang gặp khó khăn về vật chất và tinh thần. Một trong 

những điểm Giáo hội có thể đóng góp cho thế giới là trở thành 

một cộng đoàn luôn biết cách lắng nghe nhau. Và khi được sự 

lắng nghe nhau thì Thần Khí của sự hiệp nhất và sự thật sẽ giúp 

điều chỉnh lại một cách sáng tạo những gì tưởng chừng là khó 

khăn và cản trở trong đời sống hiệp hành của Giáo Hội. 

 “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 hiệp với ý muốn của Thiên Chúa kêu gọi 

chúng ta đón nhận ý muốn đó” (ĐGH Phanxicô). 

Như thế, lắng nghe là phương thế trong tiến trình hiệp 

hành của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI. Để có thể 

dựng xây Giáo hội thì mỗi Kitô hữu cần học biết lắng nghe 

chính mình để hiểu mình nơi sâu thẳm của con tim; từ đó họ 

biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe tha nhân qua sự cảm thông, 

nâng đỡ và hòa giải. Và sau cùng, lắng nghe Giáo hội qua sự 

hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cũng như lắng nghe những 

thành phần gạt ra bên lề xã hội. Nhờ đó, tiến trình hiệp hành 

sẽ làm thay đổi đời sống Giáo hội và công cuộc loan báo Tin 

mừng của Chúa sẽ trở nên một cách hữu hiệu hơn.⚫ 
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TẬP LẮNG NGHE 

GNĐT 

 

 

hực tế, người câm bẩm sinh thường điếc, vì điếc không 

nghe được nên không thể học nói. Đứa trẻ bập bẹ tập nói, 

trước khi nói nó phải nghe, nghe để hiểu, nghe để nhận rõ tiếng 

âm thanh của người dạy mới có thể lặp lại đúng. Chỉ khi biết 

nghe mới có thể biết nói. Để nghe là cả một nghệ thuật. Vậy 

làm thế nào để ta học lắng nghe? 

Tại sao phải lắng nghe?  

Dân gian có câu: “nói là vàng, im lặng là bạc, lắng nghe là 

kim cương”. Giá trị của lắng nghe vốn quý giá nhưng đối với 

tôi nó còn ý nghĩa hơn. Thực tế, nhiều người thích nói hơn là 

chịu nghe. Họ nghĩ, nghe là việc của những người yếu thế, kém 

cỏi, không có lập trường… chưa nhận ra ích lợi của việc lắng 

nghe, để rồi thích tranh luận hơn là hòa giải. Việc nghe giúp ta 

hiểu người khác hơn, tránh những hiểu lầm, tranh cãi không 

đáng có. Mặt khác việc lắng nghe còn giúp ta dễ đồng cảm với 

tha nhân, giúp động viên khích lệ người khác vượt qua khó 

khăn. Sống ở đời sao cứ phải tranh luận hơn thua nhau làm chi, 

nhiều khi chịu lắng nghe lại là cách giải quyết tốt nhất, là điều 

rất cần trong đối thoại. 

Lắng nghe từ bên trong. 

Nghe qua tiếng thì thầm của lương tâm. Tiếng lương tâm 

giúp ta nhận ra sự thật, nhận biết điều đúng - sai để kịp thời 

T 
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phản tỉnh. Cuộc sống hối hả hằng ngày khiến ta cứ phải lao 

mình về phía trước, không có thời gian nhìn lại bản thân. Cần 

có những khoảng lặng để nghe lương tâm chất vấn, nghe lương 

tâm mách bảo. Đừng vì chút lợi lộc bản thân mà xem nhẹ tiếng 

lương tâm, bán rẻ lương tâm để rồi khiến lương tâm đánh mất 

cảm thức về tội. Chỉ khi nghe theo tiếng lương tâm, sống thật 

với chính mình, ta sẽ có cuộc sống bình an hạnh phúc, cũng 

như chẳng bao giờ cảm thấy hổ thẹn.  

Nghe qua cầu nguyện, qua Lời Chúa. Nơi đó ta sẽ được 

Chúa chỉ dẫn. Thường thì khi cầu nguyện, ta hay nói với Chúa 

đủ điều mà ít khi nghe. Khi cầu nguyện ta thường nhiều lời với 

Chúa mà quên rằng Chúa thấu suất mọi sự, trước khi ta mở lời 

Chúa đều biết rõ. Đến với Chúa ta thường xin hết điều này đến 

điều kia, không để ý tâm sự với Chúa.  Hãy đến với Ngài trong 

tâm tình người con tâm sự với cha mình, khi mở lòng đón nhận 

bạn sẽ khám phá ra ý Chúa và được Ngài chỉ dẫn. 

Nghe từ bên ngoài. 

Ta chỉ nghe được khi ta chú ý quan tâm. Các nhà tu đức 

Ấn Độ có câu chuyện như sau: Một lần nọ có anh nông dân lên 

thăm bạn ở thành phố. Bạn anh dẫn anh đi tham quan thành 

phố. Tới một góc chợ, đột nhiên anh nông dân thốt lên: “Bạn 

có nghe thấy điều gì đặc biệt không?” Người bạn thành phố 

sau một chút hoang mang, căng tai để nghe nhưng chẳng nghe 

thấy gì ngoài tiếng ồn ào người bán kẻ mua, tiếng xe cộ inh 

ỏi… Anh nông dân tự tin đáp: “Ở gần đây có một con dế đang 

hát”. Anh bạn thành phố trả lời: “Bạn nhầm rồi! Tớ chỉ nghe 

thấy tiếng xôn xao của thành phố”. Anh nông dân đáp: 

“Không, tôi không nghe nhầm đâu”, vừa nói anh vừa chạy tới 

góc chợ tìm con dế. Một lát sau anh chỉ cho người bạn thành 

phố thấy con dế đang gáy đen nháy. “Bạn thấy con dế ở đây 

không?”. Anh bạn thành phố gật đầu thán phục về khả năng 
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nghe tài tình của anh. Anh bạn thành phố mỉm cười, nói xong 

anh lấy ra trong túi một đồng cắc, như vô tình rớt xuống đường. 

Ngay lập tức đến 5 người đi đường quay lại. Anh bạn thành 

phố giải thích, đồng tiền này phát ra tiếng keng-keng nhẹ mong 

manh hơn nhiều so với tiếng réc-réc con dế. Nhưng bạn đếm 

xem có bao nhiêu người nghe thấy tiếng nó? 

Khi nghe cần có thái độ khiêm tốn đón nhận. Nghe người 

khác để biết mình, nghe để mà rút kinh nghiệm. Không sống 

cố chấp biết sai mà ngoan cố không chịu đón nhận. Cần nhớ 

rằng “không có lửa làm sao có khói”, ta chỉ thấy sự việc ở một 

góc nhìn, nhiều người sẽ sáng hơn một người, hơn nữa người 

khác nhìn mình sẽ rõ hơn tự mình nhìn mình. Đừng bụng ta 

suy ra bụng người, khi nghĩ tốt ra tốt, nghĩ xấu ra xấu. Tập mở 

lòng ra để đón nhận góp ý, đừng sống theo kiểu tốt khoe, xấu 

che, cần học cách đón nhận để tiến bộ mỗi ngày. Đã mang thân 

phận con người chẳng ai là hoàn hảo cả, khi biết mình sai ở 

đâu mới có thể sửa được. Hãy xem lời góp ý của người khác 

như dấu chỉ Chúa gửi tới để hoàn thiện mình mỗi ngày. Nếu ta 

không đón nhận sau này ai còn góp ý với ta.  

Tóm lại, ta hãy nhớ rằng nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít. 

Nói mà không nghĩ giống như bắn mà không nhắm. Lời nói 

sắc bén hơn cả gươm đao, tục ngữ có câu: “dao cắt có thể lành, 

lười cắt thì không”. Chính vì thế trước khi nói ta cần lặng để 

nghe: nghe để hiểu người khác, nghe để phận định qua tiếng 

lương tâm, nghe để tìm ra ý Chúa với hướng giải quyết tốt 

nhất. Tập lắng nghe như câu slogan của ngành viễn thông: 

“luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” và hãy sống lời dạy 

của Thánh Giacôbê: “mau nghe, đừng vội nói và khoan nóng 

giận” (Gc 1,19).⚫ 

 
 



70 ⚫ TĨNH TÂM - GIÁO PHẬN LONG XUYÊN …………………. 

LẮNG NGHE ĐỂ THẤU HIỂU 

Lê Chu Tử 

 
 

ào những ngày này, khi ta lắng nghe đám ve sầu vội thi 

nhau tấu lên những bản tình ca giữa những vạt nắng rực 

rỡ, giòn tan, dát vàng lên từng cơn gió như gieo vào lòng người 

một nỗi bâng khuâng, xao xuyến khó tả, ta chạnh lòng nhận ra 

một mùa chia tay lại về. Hay là khi ta lắng nghe những giai 

điệu rạo rực, vui tươi của ngày xuân vang vọng khắp phố 

phường, ta nhận ra Tết sắp đến. Hay khi ta vấp ngã, thất vọng, 

ta lắng nghe những lời an ủi, động viên như truyền thêm nguồn 

sức mạnh cho bản thân. Dòng chảy của cuộc sống dẫu có hối 

hả nhưng vẫn ẩn chứa những âm thanh đơn giản mà kỳ diệu 

đến lạ. Vì thế, hãy lắng nghe để thấu hiểu. 

Tôi đã từng đọc quyển sách “Hiểu về trái tim” của Nhà sư 

Minh Niệm. Tôi rất ấn tượng ở phần “Lắng nghe”, xin phép 

được trích dẫn ra một đoạn nhỏ để mọi người cùng đọc: “Chữ 

lắng nghe có ý nghĩa rất hay. Phải "lắng" thì mới "nghe" được. 

"Nghe" mà không "lắng" lòng xuống, không dừng lại suy tư, 

không buông bỏ thành kiến hay phiền não đang chế ngự trong 

tâm, thì cái nghe ấy không đạt tới mức thấu tận nguồn cơn của 

vấn đề. Nó còn có thể khiến ta hiểu sai lệch vấn đề…Cho nên 

"lắng" là ngõ vào của "nghe". Không "lắng" thì không thể 

"nghe" trọn vẹn”. Thật vậy, trong mọi cuộc trò chuyện, không 

V 
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phải lúc nào cũng có thể “lắng” và “nghe” nhau. Theo kết quả 

của các công trình nghiên cứu thì nghe có năm cấp độ: nghe 

phớt lờ, nghe giả vờ, nghe chọn lọc, nghe chú tâm, nghe thấu 

cảm. Trong năm cấp độ, nghe thấu cảm là cấp độ cao nhất của 

nghe, lúc này người nghe không những nghe bằng thính giác 

mà còn phải bằng con tim để lắng nghe những điều chưa cất 

thành lời. Người nghe đặt mình vào vị trí người nói để cảm 

nhận được tâm tư, tình cảm, nội tâm, suy nghĩ của người nói 

để thấu hiểu một cách chân thành. Và chỉ khi chúng ta nghe 

với sự thấu hiểu thì nó mới trở nên kỹ năng, nghệ thuật lắng 

nghe. Nói một cách dễ hiểu hơn, để lắng nghe thì trước tiên ta 

hãy để tâm mình tĩnh lại, lắng xuống trước bởi có thế ta mới 

tiếp nhận lời nói của người khác bằng cả trái tim, bằng sự đồng 

cảm chân thành nhất mà không có sự đánh giá, phán xét. Vì 

vậy mà ta có chữ “lắng” đứng trước chữ “nghe” và trở thành 

từ ghép “lắng nghe” vô cùng ý nghĩa. 

Chúng ta thường hay nói với nhau “Mất hai năm để học 

nói nhưng mất cả đời để học im lặng”. Hay “Nói là bạc, im 

lặng là vàng, lắng nghe là kim cương” để thấy được tầm quan 

trọng của lắng nghe đối với tất cả chúng ta - không phân biệt 

tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp… Người ta cho rằng lắng nghe 

có tầm vốc rất lớn, bởi lẽ, theo tôi trước hết lắng nghe thể hiện 

sự tôn trọng đối phương. Theo nghiên cứu của Maxlaw thì con 

người có 7 bậc nhu cầu được xếp theo thứ tự như sau: vật chất, 

an toàn, tình cảm, công nhận, tôn trọng, cống hiến và thẩm mỹ. 

Như vậy, tôn trọng là một nhu cầu luôn tồn tại trong con người 

– không bất kể đó là ai. Nên khi chúng ta dành cả đôi tai, ánh 

mắt, con tim để lắng nghe người khác, đó là lúc chúng ta đang 

thể hiện sự tôn trọng, đáp ứng sở nguyện được người khác 

nghe mình nói của đối phương. Mặc khác, muốn người khác 

tôn trọng, quan tâm mình thì trước tiên hãy học cách tôn trọng 

và lắng nghe người khác, vì “trong cuộc sống, không thể trao 
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đi một cục đá lạnh lại đòi về những tình cảm yêu thương, ấm 

áp”. Không những thế, lắng nghe còn giúp chúng ta gắn kết, 

tạo lập các mối quan hệ. Trong sự vận động của thời gian, giữa 

bộn bề lo toan của cuộc sống, con người càng có nhiều nỗi 

lòng cần giãi bày để được thấu cảm từ người khác. Vì lẽ ấy, 

lắng nghe trở nên phương tiện để gắn kết con người với nhau, 

giúp cho những mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chúng 

ta cũng cần nên nhớ rằng “mỗi người sinh ra chỉ có một cái 

miệng nhưng có hai cái tai” và miệng được xem là vũ khí sắc 

bén, nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng, thậm chí là “giết” 

chết người vì vậy ta hãy “nói ít lại, nhìn và lắng nghe nhiều 

hơn”.  

Không phải bất cứ ai muốn lắng nghe một cách thấu hiểu 

là có thể lắng nghe thấu hiểu. Vì vậy, khi ở Nhà Ứng Sinh 

Dòng Tên, tôi có một vài kinh nghiệm để việc lắng nghe trở 

nên hiệu quả hơn. Trước hết, hãy đặt mình vào vị trí của người 

nói và dành cho họ sự tôn trọng. Đây là bước đầu tiên để cho 

việc lắng nghe trở nên hiệu quả, vì chỉ khi nào chúng ta ở vị trí 

của người khác thì chúng ta mới thấu cảm được điều mà họ 

muốn thổ lộ cùng chúng ta, và cảm xúc của người giãi bày là 

một vũ khí không cho phép chúng ta lơ là khi lắng nghe. Kế 

đến, hãy nghĩ đến lợi ích của việc lắng nghe. Tôi thường có 

câu nói vui “hãy lắng nghe như thể ngày mai phải chết” mỗi 

khi người anh em cần chia sẻ. Sự thật là việc lắng nghe chưa 

bao giờ vô ích, đó là những kiến thức, những va chạm, những 

bài học về kinh nghiệm, trải nghiệm mà có lẽ trên sách vở 

chúng ta không bao giờ được học. Và còn nhiều cách khác như: 

tương tác với người nói, phản hồi lại người nói, kiểm soát cảm 

xúc bản thân,… tất cả đều mang trên mình một mẫu số chung 

cho việc lắng nghe là để thấu hiểu người khác. 
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Lắng nghe tưởng chừng là một hình thức quen thuộc và 

bình dân trong mọi cuộc giao tiếp. Tuy nhiên, để cuộc giao tiếp 

trở nên hiệu quả, giúp ích cho người khác thì đòi hỏi việc “lắng 

nghe bình dân” phải trở nên “lắng nghe thấu hiểu”. Trong cuộc 

sống, mọi thứ không thể nào đến một cách đơn giản, vì vậy 

cần phải nỗ lực vượt qua rào cản ảnh hưởng đến lắng nghe thấu 

hiểu. Phải “lắng” thì mới “nghe” được. Cho nên, “lắng” là ngõ 

vào của “nghe”. Không “lắng” thì không thể “nghe” trọn ven. 

“Lắng” chính là sự im lặng sâu sắc của con tim. Hãy tập lắng 

nghe bằng chính con tim mình. (Hiểu về trái tim — Minh 

Niệm) ⚫ 

 

LẮNG NGHE NHAU 

Tom Điều 

 

ắng: Là trạng thái mà ở đó mọi thứ chậm lại, hoặc dừng 

lại, chìm xuống, không còn sôi nổi, mạnh mẽ như lúc 

đầu. Lắng còn sử dụng như một từ để chỉ sự yên tĩnh khác 

thường. Nghe: Là quá trình thu nhận âm thanh phát ra từ xung 

quanh thông qua tai. Đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị sự 

thấu cảm, cảm nhận. 

Lắng nghe là quá trình tập trung tiếp nhận âm thanh một 

cách chủ động có chọn lọc, đi kèm với phân tích thông tin và 

đưa ra phản hồi thích hợp với những gì tiếp nhận. 

Lắng nghe nhau trong đời sống hằng ngày, giúp ta thấu 

hiểu tâm tư, tình cảm, tính cách, sở thích, thói quen của những 

người xung quanh. Lắng nghe giúp nâng cao kĩ năng giao tiếp, 

xây dựng và phát triển quan hệ. Lắng nghe giúp con người hiểu 

nhau hơn có thể thân thiết, gắn bó và tin tưởng nhau hơn. Qua 

lắng nghe, ta nắm bắt được nội dung các vấn đề, thu thập được 

L 
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nhiều thông tin, có thể đánh giá nội dung thông tin và tương 

tác qua lại trong quá trình diễn đạt. Nhờ lằng nghe con người 

có thể khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Lắng nghe tạo ra sự liên 

kết về cảm xúc, từ đó tạo được thiện cảm với đối tượng. Lắng 

nghe giúp chia sẻ, cảm thông với người khác, đồng thời có thể 

hiểu đối tượng hơn. Lắng nghe thể hiện sự tôn trọng người 

khác, tôn trọng câu chuyện của họ. Lắng nghe giúp ta giải 

quyết xung đột hiệu quả hơn. Lắng nghe nghĩa là yêu thương 

chia sẻ. Lắng nghe là một nghệ thuật tinh tế và phức tạp. Trong 

giao tiếp, nếu ta hoặc cả hai người nói nhiều quá mà vô tình bỏ 

qua việc lắng nghe nhau thì cuộc nói chuyện sẽ không đem lại 

hiệu quả. Tệ hơn có thể dẫn đến mâu thuẫn. 

Trong các mối quan hệ, lắng nghe đóng vai trò nền tảng 

trong việc phát triển và duy trì mọi mối quan hệ. Lắng nghe 

giúp nhận diện, thấu hiểu và xử lý sự liên kết giữa mối quan 

hệ và giao tiếp. Lắng nghe để hồi đáp là cách giao tiếp thông 

thường của số đông. Ta cần lắng nghe những gì đối tượng nói 

hơn là tìm cách đáp trả câu chuyện của họ. Chú ý lắng nghe 

những gì người khác nói là sự tôn trọng dành cho họ. Sự sao 

nhãng hay thiếu tập trung sẽ gây cảm giác khó chịu cho người 

đang đối thoại. Nếu ta chỉ nghe mà không hiểu ý người đối 

thoại, làm sao ta có thể biểu lộ cảm xúc hoặc bày tỏ thái độ 

đồng tình hay thất vọng…  

Lắng nghe giúp thấu hiểu khiến ta học hỏi được nhiều hơn 

trong cuộc sống, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, giúp ta cảm 

thông với người khác, đem lại bình an hạnh phúc cho ta và cho 

anh em. 

Xin Chúa hãy đến và ở lại trong con! Xin cho con biết lắng 

nghe nhau để con có thể cảm thông và chia sẻ những khó khăn 

của anh em, hầu đem lại bình an và hạnh phúc cho con và anh 

em con.⚫ 
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          LẮNG NGHE 

             Trong HIỆP HÀNH 
 

Lm. JB. Trần Đinh Tử 

 

23 “Ai có tai nghe thì 

nghe!” 24 Người nói 

với các ông: “Hãy 

để ý tới điều anh em 

nghe. Anh em đong 

đấu nào, thì Thiên 

Chúa cũng sẽ đong 

đấu ấy cho anh em, 

và còn cho anh em 

hơn nữa. 25 Vì ai đã 

có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có 

cũng sẽ bị lấy mất.” (Mc 4, 23-25). 

Trong bài viết ngắn này, chúng ta cùng xét Lắng Nghe 

trong ý “hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành”. 

Trong bài “Lối sống Hiệp hành: Gặp gỡ – Lắng nghe – 

Phân định” của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng: “Trong tâm 

lý học, người ta thường phân biệt giữa nghe và lắng nghe. Tôi 

có thể đang nghe anh nói nhưng tôi có thể không thật sự đang 

lắng nghe anh. Trong tiếng anh phân biệt giữa nghe và lắng 

nghe bằng hai từ “hearing” và “listening”. Nghe là một hoạt 

động thụ động của quy trình sinh lý, không cần chú ý tập trung 

và như thế, mỗi ngày chúng ta có thể nghe rất nhiều loại âm 

thanh; trong khi đó lắng nghe là một hoạt động chủ động, có 

sự tập trung, chú ý và đòi hỏi sự đồng cảm và là một kỹ năng 
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giao tiếp. Khi nói: “chúng ta đang lắng nghe Chúa và lắng nghe 

nhau” diễn tả một hoạt động lắng nghe tích cực và có chủ đích. 

Cũng thế, tinh thần Hiệp hành mời gọi chúng ta lắng nghe 

với cả khối óc và con tim; lắng nghe có chủ đích, lắng nghe 

với sự đồng cảm; lắng nghe những đối tượng đang bị gạt ra 

bên lề xã hội, những đối tượng đang bị tước đoạt nhân quyền, 

những đối tượng đang gặp khó khăn thử thách về tinh thần và 

vật chất… Có thể, chỉ có lắng nghe chúng ta mới cảm nhận 

được nhu cầu của tha nhân giữa nhiều tiếng khác nhau trong 

nội tâm.” 

Lắng Nghe đồng nghĩa vời THÍNH (聽 Hán văn). Không 

phải chỉ nghe bằng tai mà là cả con người, được người xưa 

ghép 6 chữ: Nhĩ (耳 tai, nghe), Vương (王 vua, làm chủ), Thập 

(十 mười, tất cả), Mục (目 mắt, nhìn), Nhất (一 một, không 

phân tán), Tâm (心tim, tấm lòng). Được hiểu: Lắng nghe là 

làm chủ cái tai khi nghe, cùng quan sát bằng mắt nhiều lần kỹ 

lưỡng, với sự phân định bằng trái tim (= khối óc, vì theo Đông 

Phương: Ý 意 tưởng được hình thành bởi tâm) không bị chi 

phối hoặc phân tán. Lắng Nghe (Thính) là rất quan trọng như 

trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56 (năm 

2022) Đức Giáo Hoàng Phanxico viết:  

“Anh chị em thân mến, 

Năm ngoái, chúng ta đã suy tư về nhu cầu “Hãy đến mà 

xem” để khám phá thực tế và có thể kể lại, bắt đầu bằng cách 

trải nghiệm các sự kiện và gặp gỡ mọi người. Tiếp tục dòng 

suy tư này, bây giờ tôi muốn mọi người chú ý đến một từ khác, 

“lắng nghe”, từ này mang tính quyết định trong ngữ pháp giao 

tiếp và là điều kiện để đối thoại cách chân thực” và trưng ra 

những lời dạy chí lý của các thánh: “Thánh Augustinô từng 

khuyến khích chúng ta lắng nghe bằng trái tim (corde audire), 
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đón nhận những lời nói không phải để lọt ra ngoài qua lỗ tai, 

nhưng đi vào tim ta cách linh thiêng: “Chớ để trái tim ở lỗ tai, 

mà hãy để lỗ tai trong tim mình” [1]. Thánh Phanxicô Assisi 

đã khuyến khích các anh em của mình “hãy nghiêng lỗ tai của 

con tim mà lắng nghe”. [2] (*) 

Lắng Nghe chính là một trong những điều kiện cần thiết 

để hướng tới Hội Thánh Hiệp Hành. Bởi trong lắng nghe nó 

hàm chứa sự kiên nhẫn và tôn trọng anh chị em. “Lắng nghe 

này cũng xuất phát từ ân sủng của Chúa, như trường hợp của 

đứa trẻ sơ sinh đáp lại ánh mắt và giọng nói của mẹ hoặc cha 

mình. Trong số 5 giác quan, giác quan được Chúa ưu ái dường 

như là thính giác, có lẽ vì nó ít xâm lấn hơn, kín đáo hơn thị 

giác, và do đó, con người được tự do hơn.” (*) 

Ước chi được như vậy.⚫ 

 

(*) Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56 của Đức 

Giáo Hoàng Phanxico  
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ÔNG CHA GIÀ… ĐIẾC 

Ngàn hạc giấy 

1. Tại cổng vào giáo xứ Ars nước Pháp có bức tượng thánh 

Gioan Maria Vianney cúi xuống hỏi cậu bé chỉ cho lối vào xứ 

Ars; và sau đó có rất đông tội nhân đến xin được xưng tội với 

cha Vianney bởi sự đạo đức thánh thiện của ngài. Thì tại một 

xóm đạo làng quê hẻo lánh kia ở Việt Nam cũng có một bức 

tượng cha già giải tội… mà điều đặc biệt là ông cha già này 

“không có tai”. Và bên dưới bức tượng có ghi dòng chữ: “ông 

cha già điếc”. 

2. Nhiều người thắc mắc: “nếu ngài bị điếc thì sao lại được 

làm linh mục chứ”. Thật ra lúc được thụ phong linh mục ngài 

chưa bị điếc. Nhưng điếc là do di chứng của những năm tháng 

lăn lộn trên chiến trường khói lửa giữa tiếng bom đạn tơi bời. 

3. Thời trai trẻ ngài là một y sĩ. Thế rồi theo lệnh tổng động 

viên chàng thanh niên ấy đã lên đường nhập ngũ. Lòng can 

đảm và nhân hậu đã thúc đẩy chàng y sĩ lao lên chiến tuyến để 

cứu đồng đội bị thương. Sau khi hòa bình lập lại, chàng đã theo 

tiếng gọi của Chúa để trở thành một mục tử nhân lành chuyên 

lo chăm sóc đàn chiên xóm đạo.  

4. Và thế là điều gì đến cũng đến. Thính giác của ngài ngày 

càng suy giảm nhanh chóng. Bề Trên sợ ngài gặp khó khăn 
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trong việc giải tội nên chuyển ngài về một xóm đạo hẻo lánh 

đã lâu không có linh mục vì nghĩ rằng… sẽ có rất rất ít người 

xưng tội với ông cha già điếc này.  

5. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra ngược lại đầy bất ngờ. 

Người ta lại khoái kéo đến xưng tội với ông cha già bị điếc 

này. Tại sao vậy? Hỏi ra mới biết trước đây có một ông cha 

thường hay la mắng om sòm khi giáo dân xưng tội. Cũng dễ 

hiểu thôi, xóm đạo này toàn những con chiên lạc bất hảo nên 

chẳng có tội gì mà không phạm. Nhưng từ khi ông cha già bị 

điếc này về nhận xứ, họ hồ hởi kéo đến xưng tội. Họ kể hết tội 

này tội nọ từ thuở xa xưa một cách vô tư vì ông cha có nghe 

thấy gì đâu mà ngại… cha cũng chẳng la mắng gì hết, chỉ nói 

vỏn vẹn 1 câu: “Chúa tha tội cho con rồi nghe, con hãy về và 

đừng phạm tội nữa nha”. Thế là xong… thoải mái… vui vẻ ra 

về. 

6. Thế rồi chuyện này cũng lan rộng ra. Có cha hỏi cha già 

bị điếc rằng: “cha ơi! Cha không nghe thấy tội người ta sao có 

thể giải tội được”. Cha già điếc cười khà khà trả lời: “Chúa 

cũng tha tội cho tội nhân trước khi họ xưng tội mà… Chúa 

cũng có cần nghe gì đâu… câu chuyện đứa con trai hoang đàng 

trong dụ ngôn người cha nhân hậu đó cha không thấy sao. 

Mình nghe được hay không thì kệ… miễn là họ thành tâm 

xưng tội và Chúa biết là được rồi… còn bổn phận mình cứ tha 

tội cho họ”. Cha kia nghe xong lắc đầu bó tay. 

7. Nhưng có một điều lạ là: lúc đầu người ta kéo đến xưng 

tội vì ông cha điếc chẳng nghe được gì… nhưng sau này họ 

kéo đến xưng tội đông hơn vì họ nhận thấy ông cha điếc này 

phản ánh hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, sẵn 

sàng tha thứ cho các tội nhân mà không xét đoán hay ra hình 

phạt. Nên họ xưng tội thật lòng không che dấu. Họ thấy cha 

điếc này lắng nghe không biết mệt và tha thứ không biết mỏi. 
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Đời sống tâm linh của xóm đạo này cũng thay đổi tốt hơn, 

nhiều người hoán cải và đạo đức hơn. 

8. Khi giáo dân nghe tin phong thanh rằng cha điếc sắp bị 

đổi đi thì kéo đến xin cho ngài ở lại. Họ nói: “chính nhờ cha 

cố bị điếc mà lương tâm chúng con hết bị điếc, vì chúng con 

nghe được tiếng Chúa và Chúa cũng nghe được tội lỗi của 

chúng con”. 

9. Đó là gốc tích truyền khẩu về bức tượng “Ông cha già 

điếc” tại xóm đạo. Có dịp kính mời quý khách đến tham 

quan.⚫ 

 

        LẮNG NGHE  

              & PHÂN ĐỊNH 

Huyền Vi 

 

 

 

Tinh…tinh…! 

Tiếng chuông của phòng cha viện phó vang lên. 

Cha viện phó: Có phải thầy Mai Tâm không? Vào đi thầy! 

Thầy Mai Tâm lặng lẽ bước vô. Tâm trạng thầy hôm nay 

xốn xang quá. Dù biết rằng những gì mình sắp nói ra cũng “rất 

thường tình”. Rất thường tình bởi vì năm nào mà nhà dòng 

chẳng có người xin ra. Nhưng không hiểu sao cái rất thường 

tình ấy lại đặt thầy vào một hoàn cảnh rất khó quyết định khi 

bản thân là người trong cuộc. Thầy muốn xin hồi tục. 

Cha viện phó: Hồi tục ư? Có chuyện gì sao thầy? 
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Thầy Mai Tâm: Thưa cha, con đã quen một cô gái. Con 

quen nàng trong lần đi giúp tháng hè ở một giáo xứ vùng Ban 

Mê. Nàng giúp con rất nhiều việc khi con về đó. Con được 

quan tâm lắm. Chúng con rất hiểu nhau. Con nghĩ rằng bản 

thân đang có tình cảm với nàng. 

Cha viện phó: Thầy nghĩ rằng mình đang yêu? 

Thầy Mai Tâm: Dạ, con nghĩ như vậy. 

Cha viện phó: Đa số các thầy khi đi giúp về đều nhớ “củ 

hành, củ tỏi”. Tôi không bất ngờ lắm về quyết định của thầy. 

Với dáng người thư sinh, tính tình hiền hoà điềm đạm, thầy đã 

để lại những ấn tượng tốt trong lòng các cha giáo. Chúng tôi 

đã thấy được những tiến triển rất đáng khích lệ của thầy trong 

hành trình huấn luyện. Tuy nhiên, chính những đặc điểm xem 

như thuận lợi ấy lại có thể làm cho thầy trở nên một người nổi 

bật trong mắt người khác. Thế gian sẽ quyến rũ thầy và làm 

cho thầy mất định hướng. Nếu không cảnh tỉnh, thầy sẽ bị mất 

ơn gọi. Một vài anh em trong dòng của chúng ta đã gặp những 

trường hợp tương tự. Ba của thầy là một thí dụ điển hình. 

Thầy Mai Tâm: Cha biết về trường hợp của ba con sao? 

Con có nghe nội nói ba đã từng đi tu. Nhưng khi con hỏi về 

đời tu của ba, ba chỉ giữ thái độ im lặng. 

Cha viện phó: Không những biết, mà còn biết rất rõ. 

Chúng tôi là bạn thân với nhau khi còn ở tập viện, ba của thầy 

trên tôi một lớp, nhưng đã mất liên lạc với nhau khi ba của thầy 

chuyển hướng. Tôi gặp lại Minh Niệm, ba thầy, trong dịp lễ 

khấn dòng của thầy sau gần 25 năm cậu ấy rời tu viện. Ba của 

thầy là một người tốt lành.  

Cha viện phó bồi hồi nhớ lại… 

…sau khi xong năm tập, Minh Niệm được sai đi giúp hè ở 

một giáo xứ trên vùng Kon Tum. Trong thời gian đó, Minh 
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Niệm đã quen một cô gái tên là Hạ Mi. Hai người có tình cảm 

với nhau và thề non hẹn ước. Trở về nhà dòng, Minh Niệm vẫn 

còn liên lạc âm thầm với Hạ Mi. Sau một thời gian không lâu, 

Minh Niệm xin cởi trả áo dòng.  

Tưởng rằng sau khi hồi tục, hai người sẽ trở nên một đôi 

một cặp, ý hợp tâm đầu. Nhưng tiếc thay, duyên không thành, 

Minh Niệm trở về Bến Tre mưu sinh kiếm sống bằng nghề sửa 

đồ điện. Tình cờ, Niệm gặp được một dì phước cùng cảnh ngộ 

“tu ra” như mình. Hai người hiểu được hoàn cảnh của nhau 

nên kết duyên thành cặp. Ba mẹ của thầy trở nên vợ chồng từ 

ấy.  

Tôi nghĩ rằng quyết định của thầy khá vội vàng. Khi đứng 

trước một vấn đề quan trọng, nhất là vấn đề về ơn gọi, thầy cần 

giờ để bình tâm lại. Chúng ta nên dành một tuần phòng để lắng 

nghe tiếng Chúa. Tôi muốn nghe quyết định của thầy sau tuần 

phòng đó. 

Vâng lời cha viện phó, sau một ngày dọn lòng chuẩn bị, 

thầy Mai Tâm chính thức bước vào tuần phòng để phân định 

lại ơn gọi. 

Trong suốt tuần phòng, Cha viện phó đã giúp thầy cảm 

nghiệm lại được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, mà 

trước đây dường như thầy chưa cảm thấu, qua các chủ đề về 

(1) sáng tạo, (2) tội lỗi, (3) nhập thể, (4) thương khó, chịu chết 

và (4) phục sinh. Thầy bị đánh động bởi câu mà Chúa Giêsu 

đã hỏi thánh Phêrô: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”. 

Thánh Phêrô đã đáp: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến 

Thầy”.  

Câu hỏi đó cũng đang đặt thầy Mai Tâm phải đưa ra câu 

trả lời trước Thánh Thể. Bầu khí tĩnh lặng cùng với ánh đèn 

leo lét của ngọn đèn chầu đang phơi bày những giằng xé trong 
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tâm hồn thầy. Ngước mắt nhìn lên thánh giá, thầy thầm trách 

Chúa: “Vì sao Chúa để con phải đau khổ như vậy? Liệu còn 

có sự lựa chọn nào khác tốt hơn…?” 

Những trăn trở về ơn gọi đưa thầy thiếp đi lúc nào không 

hay. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, thầy nghe đâu đó bên tai 

những lời thì thầm: 

“Nếu con phải đau khổ do chính sự lựa chọn của con mang 

đến thì có gì phải trách cứ, so với những đau khổ mà Ta đã 

chịu để gánh tội cho cả nhân trần. Con người chỉ thực sự sống 

hạnh phúc khi họ thuộc về Thiên Chúa, Đấng dựng nên họ. Bất 

cứ tâm hồn nào biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời mình, 

tâm hồn đó có được hạnh phúc viên mãn. Giờ đây, con đang 

được đặt trước sự lựa chọn. Chính sự lựa chọn của con sẽ cho 

biết mức độ mà con yêu mến Ta. Mai Tâm, con có yêu mến Ta 

không?”.  

Đang trong giây phút cung kính để chuẩn bị trả lời câu hỏi 

của Chúa Giêsu thì thầy Mai Tâm giật mình tỉnh giấc, vì tiếng 

chuông đồng hồ vừa điểm 00 giờ. Trong không gian vắng lặng 

ấy, thầy dần hiểu ra rằng bản thân cần phải làm gì để vinh danh 

Chúa, mà việc đầu tiên chắc chắn phải khởi sự ngay từ việc 

sống tốt với ơi gọi tu sĩ của mình. 

--- 

Sau bao năm tháng tu học, giờ đây thầy đã trở thành một 

tu sĩ linh mục tốt lành để chia sẻ lại kinh nghiệm cho tôi khi 

sắp bước vào năm thử. 

Thầy Mai Tâm đã lấy lại được lửa và củng cố động lực ơn 

gọi của mình nhờ vào việc đồng hành thiêng liêng và cầu 

nguyện trước Thánh Thể. Chúng ta có thể cảm nhận được thầy 

đang có một cuộc sống thực sự hạnh phúc trong ơn gọi dâng 

hiến. Những xác tín chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa 
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dành cho chính mình luôn là động lực có sức ảnh hưởng thúc 

đẩy đương sự đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Ơn gọi 

dâng hiến mà chúng ta đang sống là một huyền nhiệm. Tất cả 

những gì xảy ra trong cuộc đời người tu chỉ là sự chuẩn bị của 

Chúa dành cho những con người ưu tuyển mà Ngài muốn 

chọn. Chúng ta cần rèn luyện để biết phân định và lắng nghe 

tiếng Chúa mời gọi. Bởi, nếu khả năng lắng nghe và phân định 

yếu, chúng ta có thể chọn theo hướng bất lợi cho ơn gọi, làm 

mất đi niềm hăng hái và đánh mất lý tưởng dâng hiến. 

Đôi khi chúng ta thường quá cậy dựa vào sức mình, mà 

quên đi bên cạnh chúng ta còn rất nhiều trợ lực. Nhiều người 

lầm tưởng cho rằng thầy cả Hêli chỉ có trong thời Cựu ước. 

Thực ra, Chúa vẫn không ngừng ban cho Giáo Hội những thầy 

cả Hêli để dẫn dắt đời sống thiêng liêng cho những người tu 

người trẻ như Samuel của tân thời. Dựa vào kinh nghiệm sống 

đức tin và đời sống đạo đức của các ngài, chúng ta sẽ được trợ 

giúp phân định ơn gọi, để rồi tiếp tục an tâm tiến bước và hăng 

hái đáp lại tiếng Chúa.  

Tôi mời bạn hãy cầu nguyện cho vị hướng dẫn của mình; 

và hãy cùng với thầy Mai Tâm tạ ơn Chúa, vì thầy đã may mắn 

có được vị hướng dẫn tốt trong đời. Xin bạn cũng cầu nguyện 

cho tôi, để tôi tìm được ý Chúa qua các vị hữu trách; đồng thời, 

luôn giữ được thái độ bình tâm trước mọi biến cố trong hành 

trình năm thử. Xin nhắc tôi đừng bao giờ quên chạy đến với 

Chúa, nhất là những lúc gặp gian nan thử thách. Cũng xin cầu 

chúc bạn có được những vị hướng dẫn khôn ngoan trong hành 

trình ơn gọi của mình, và luôn sống hạnh phúc trong đời tu.⚫ 
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CÓ BA TRONG ĐỜI 
 

Phạm Thị Hồng Thắm  

 

gày bé, coi mấy bộ phim hay là đọc mấy câu chuyện, nghe mấy 

bài hát về người cha, hình ảnh người cha như là cả bầu trời đối 

với con, là người mà khi con cần là có mặt, là anh hùng đến 

cứu con khỏi những rắc rối, ôm con khi con khóc, lo lắng thức tới tận 

khuya nếu con chưa về… Nhưng Ba trong nhận thức của một đứa trẻ 

tôi ngày ấy, không phải là một người cha vĩ đại như thế:  Ba không 

phải là người làm được tất cả mọi sự như những người ba trong các 

câu chuyện tôi được nghe, không có những món quà khi tôi đạt thành 

tích cao trong học tập (điều đó làm tôi thèm thuồng, ganh tị và ấm ức 

lắm); đã vậy, trong lúc các bạn còn đang yên giấc trong chiếc chăn ấm 

thì ngày nào Ba cũng gọi anh em tôi dậy từ 4h sáng đi lễ, ngày nào 

không có lễ thì phải dậy đọc kinh, điều này càng làm đứa trẻ tôi khó 

chịu, vừa đọc kinh vừa hậm hực vì còn ngái ngủ. Ba cũng không phải 

là trụ cột gia đình như những người đàn ông khác trong xóm. Từ khi 

tôi bắt đầu có trí hiểu, tôi chỉ thấy Mẹ phải oằn lưng làm việc để chị 

em tôi được ăn học, được có cái ăn (dù chẳng phải cao lương nhưng 

cũng không bao giờ đói), còn Ba chẳng làm gì, phần lớn thời gian của 

Ba là ở đâu, làm gì, đứa trẻ tôi không biết. Thỉnh thoảng buổi tối được 

Ba cho theo đến nhà thờ trong những buổi Ba tập hát cho ca đoàn hoặc 

soạn đồ gì đó trong nhà thờ. Rồi có khoảng thời gian ba dạy giáo lý, 

thêm việc làm trưởng Dòng Ba Đa-Minh giáo hạt hay giáo phận gì đó, 

thời gian Ba dành cho gia đình càng ít. Thậm chí, nhiều lần tôi chứng 

kiến, Ba đang ốm nằm trên giường mà nghe cha xứ gọi hay ai báo nhà 

N 
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thờ có việc cần, Ba lập tức dậy đi liền, không chần chừ đắn đo, để rồi 

sau đó về lại nằm và mẹ lại phải vất vả thêm vì vừa phải đi làm, vừa 

lo cho con, vừa phải chăm sóc chồng. Tôi thấy thương mẹ và giận Ba. 

Tôi luôn cảm thấy Ba chẳng thương mẹ và chúng tôi. Ba còn nghiêm 

khắc với những trận đòn đau khủng khiếp giáng xuống trên các anh 

em trai trong nhà, làm lỡ cái gì một chút là bị mắng, bị phạt, chỉ cần 

một ánh nhìn của Ba đủ để anh chị em chúng tôi co rúm người (Tuy 

nhiên, trong nhà không bao giờ có sẵn roi, mỗi lần phạt, Ba cho chúng 

tôi tự tìm roi. Mãi sau này tôi mới hiểu lý do: Ba không muốn phạt 

chúng tôi khi nóng giận và cho chúng tôi có thời gian nhận ra lỗi của 

mình). Ngày tết đến, Ba đi xin ở đâu không biết, được rất nhiều quà 

bánh nhưng không để ở nhà mà lại đem hết cho người ta, còn trong 

nhà không có lấy một cái kẹo nhỏ chứ đừng nói đến bánh chưng bánh 

tét hoặc những thứ gì cao sang hơn. Cha xứ phải cho quà tết, vậy nên 

tôi nghĩ cha xứ thương gia đình hơn Ba. Tôi kết luận: Ba là người cha 

nghiêm khắc, không thương yêu gia đình và… tôi ước Ba mình được 

như ba người ta!  

Lớn thêm một chút, có suy nghĩ, có trí hiểu hơn một chút, tôi biết 

được khoảng thời gian trước Ba đi suốt là vì ba phải lo việc xây dựng 

nhà thờ, thỉnh thoảng có ai hỏi hoặc vô tình nhắc đến tên Ba là ai cũng 

biết, thấy người ta khen Ba giỏi, vì làm được việc này việc kia cho nhà 

xứ hoặc cho ai đó, tôi cũng có chút tự hào nhưng vẫn ước: ba mình 

được như ba người ta!! 

Chuyện xảy ra vào năm tôi thi vào lớp mười. Trước ngày thi, Ba 

chở tôi đến trường, chen chúc giữa đám đông tìm phòng thi, tìm số 

báo danh và ngày thi cho tôi. Ngày thi, Ba đưa tôi đi, tôi vào đến tận 

phòng thi nhìn ra vẫn thấy Ba ngồi ở cổng dõi theo. Thi xong ra, trong 

khi các bạn phải chờ vì ba mẹ chưa đến thì Ba vẫn ở đó chờ tôi, mồ 

hôi vã ra trên khuôn mặt xương xương rám nắng, hỏi han có mệt 

không, có làm được bài không, chở tôi đi ăn, khuyên tôi thả lỏng để 

có thể làm tốt bài tiếp theo. Lần đầu tiên, tôi thật sự cảm nhận tình 

thương Ba dành cho tôi, lần đầu tiên tôi biết Ba không như những gì 

đã tồn tại trong cảm thức trẻ dại bao năm tháng ấu thơ. Tôi cảm thấy 

có lỗi với Ba. Những ngày học xa nhà, cứ mỗi cuối tuần, trên chiếc xe 

gắn máy cũ kỹ, Ba lên tận trường đón tôi về, rồi đầu tuần lại vất vả 
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đưa tôi đi. Ngồi sau lưng Ba suốt quãng đường dài, tôi học thêm được 

nhiều điều, từ cách nhìn đời, cách đối nhân xử thế, cho đến những điều 

nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Tôi cảm thấy cuộc sống sau lưng Ba 

sao mà bao la, ấm áp và yên bình đến lạ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thích 

ngồi sau lưng Ba và cảm nhận một sự vững chãi an tâm Ba đem lại 

cho tôi.  

Thời gian đưa tôi đi xa nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xa 

vòng tay yêu thương của gia đình. Suốt quãng đời sinh viên cho đến 

lúc ra trường, gần như tháng nào tôi cũng về nhà và ít nhất một tuần, 

Ba sẽ gọi điện để hỏi thăm, để nhắc nhở tôi chu toàn bổn phận của một 

Kitô hữu và một người sinh viên. Mặc dù sống xa nhà nhưng tôi gần 

như không bỏ một ngày lễ nào. Tôi không tự hào vì mình siêng năng 

mà tự hào và biết ơn vì luôn có thiên thần bản mệnh nhắc nhở tôi. Lần 

nào gọi điện, câu đầu tiên Ba luôn hỏi: Đi lễ chưa? Có thường đi lễ 

không? Hôm nay lễ gì nhớ không?... Ngày bổn mạng, ngày sinh nhật, 

Ba luôn dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp và không quên nhắc tôi đi 

lễ cầu nguyện cho mình. Tôi biết chắc ông cũng đã cầu nguyện rất 

nhiều cho đứa con gái mà có lẽ đến tận khi về cùng Chúa, ông vẫn 

không thể yên tâm.  

Thời gian trôi, tôi mỗi lớn thêm, suy nghĩ trong tôi cũng lớn thêm, 

đủ để tôi có thể quay nhìn lại những ngày xưa và thấy rằng: ngày ấy, 

Ba đánh đòn để hôm nay chúng tôi có thể đứng vững giữa đời mà 

không sợ đời đánh ngã; ngày ấy, phần thưởng Ba dành cho chúng tôi 

chính là những lời khen ngợi và sự tôn trọng người ta dành cho Ba và 

gia đình tôi; ngày ấy, Ba đem hết quà cho người ta vì trái tim Ba rộng 

lớn hơn ngàn lần so với cái suy nghĩ non nớt ích kỷ trẻ con của tôi và 

đó cũng là cách Ba dạy chúng tôi sống vị tha, chia sẻ yêu thương, sống 

vì người khác hơn là sống vì mình. Nhờ vậy, anh chị em chúng tôi học 

biết cách nhường nhịn, thương nhau và thương người khác. Tôi thấy 

thương và biết ơn Ba hơn. Sự tự hào của tôi giờ đây không phải vì Ba 

tôi làm được những điều lớn lao, mà chỉ vì tình yêu thương và những 

lời dạy dỗ Ba dành cho chúng tôi. Tôi không còn ước Ba mình được 

như ba người ta nữa, mà chỉ ước Ba mãi là Ba, mãi bên tôi như thế này 

là đủ.⚫ 
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NHỮNG PHẨM TÍNH NỔI BẬT  

CỦA TÌNH YÊU 

TRONG HÔN NHÂN KITÔ HỮU 
 

Aug. Trần Cao Khải 

  

Những phẩm tính tình yêu nổi bật mà chúng ta sẽ đề cập, đó là: 

1.- Tình yêu là nhẫn nhục và chịu đựng tất cả 

2.- Tình yêu là hiền lành và không nóng giận 

3.- Tình yêu là tha thứ tất cả và không nuôi hận thù 

4.- Tình yêu là tin tưởng tất cả và không ghen tương 

5.- Tình yêu là khiêm tốn phục vụ và không tìm kiếm tư lợi 

* * * * * 

1.- Tình yêu là nhẫn nhục và chịu đựng tất cả 

Có thể nói ngày nay nhiều bạn trẻ không chấp nhận thái độ 

“nhẫn nhục và chịu đựng” trong hôn nhân. Đối với họ, một đời sống 

lứa đôi mà chỉ có “nhẫn nhục và chịu đựng” thì luôn là một bi kịch. 

Chính vì vậy mà ngày nay không ít bạn trẻ ngại kết hôn. Có thể họ 

đã tỏ ra quá lo sợ bởi cái viễn ảnh bạo lực trong gia đình, bởi cảnh 

ngoại tình và ly hôn giữa hai vợ chồng, bởi những dằn vặt đau khổ 

triền miên trong cuộc sống chung giữa đôi bạn.   

Thực ra, ông bà ta ngày xưa đã có kinh nghiệm bài học về sự 

nhẫn nhục chịu đựng trong đời sống hôn nhân gia đình, nên đã có 

câu “Một sự nhịn, chín sự lành”, hay câu ca dao “Chồng giận thì vợ 

bớt lời / Cơm sôi nhỏ lửa một đời chẳng khê”. Đối với người xưa, 
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nhẫn nhục chịu đựng là cách ứng xử khôn ngoan cần thiết của đôi 

vợ chồng muốn duy trì lâu dài hạnh phúc gia đình. Bởi vì ai cũng 

biết rằng “Hôn nhân không phải là luống hồng nhưng là bãi chiến 

trường”, nghĩa là đôi bạn phải chiến đấu không ngừng, chiến đấu 

với tính xấu của bản thân, với khuyết điểm của bạn đời, với những 

ngang trái trong cuộc sống lứa đôi. Trong đời sống hôn nhân, mỗi 

người sẽ chịu thua thiệt quyền lợi của mình và phải chấp nhận cái 

tôi của mình mất đi một nửa. Công thức hiện nay là “Hôn nhân là 

0,5 + 0,5 = 1” thay vì “Hôn nhân là 1+1=1” như trước đây.   

Tác giả TS Trần Mỹ Duyệt, trong bài viết tựa Ý nghĩa một nhịn 

chín lành trong hôn nhân đã chia sẻ như sau: 

“Một cách tích cực hơn, nhịn nhục phải được xây dựng trên đời 

sống chung, lấy hạnh phúc và tình yêu của nhau làm căn bản. Thử 

hỏi, sau một trận tranh cãi, ẩu đả ta được gì và mất gì? Biết tự hỏi 

mình câu hỏi như vậy, chắc chắn sẽ biết kìm hãm lời ăn tiếng nói, 

và hành động. Cái mà người tự ái được sau một cuộc tranh cãi là 

cái tôi. Tôi thấy mình có giá. Tôi thấy tôi được người khác sợ hãi. 

Tôi thấy thỏa mãn vì tôi có lý. Nhưng những thứ đó lại không phải 

là những yếu tố đem lại hạnh phúc lứa đôi, không bảo đảm được 

tình cảm vợ chồng, cha con, anh chị em trong gia đình. Ngược lại, 

những điều đó chỉ đem lại cho cá nhân người thắng những gì đắng 

đót, hối hận. Như một hậu quả tiêu cực, nó làm cho tình cảm và tình 

yêu bị sứt mẻ, nhiều khi đưa đến tan vỡ một gia đình. Và đây là sự 

thua thiệt rất lớn. Có khi phải mất cả tuần, cả tháng hoặc cả năm 

mới hàn gắn được. 

“Tóm lại, để xây dựng và bảo đảm hạnh phúc hôn nhân, duy trì 

những mối quan hệ tốt trong gia đình, câu nói: “Một nhịn chín lành” 

luôn là khuôn vàng thước ngọc.”[4] 

Riêng ĐTC Phan-xi-cô trong TH. NVCTY đã nhắn nhủ như 

sau: “Nhẫn nhục không có nghĩa là cho phép mình thường xuyên 

bị xử tệ, hoặc dung túng cho những bạo hành trên thân xác, hay 

cho phép người khác đối xử với mình như một đồ vật. Vấn đề xảy 

ra là khi chúng ta đòi các mối tương quan phải êm ả hay người ta 
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phải hoàn hảo, hoặc khi chúng ta đặt mình ở trung tâm và mong 

đợi duy nhất một điều là mọi sự đi theo ý muốn của mình. Rồi thì 

mọi sự làm chúng ta mất kiên nhẫn, mọi sự làm chúng ta phản ứng 

cách hung hăng. Nếu chúng ta không vun xới thái độ nhẫn nhục, 

chúng ta sẽ luôn luôn phải hối tiếc vì cư xử giận dữ, và rốt cuộc 

chúng ta sẽ không thể sống chung với nhau, chống lại xã hội, chúng 

ta không có khả năng làm chủ được các xung năng của mình, và 

gia đình sẽ biến thành bãi chiến trường.” (số 92) 

2.- Tình yêu là hiền lành và không nóng giận 

Hiền lành, dịu 

dàng, tế nhị luôn là 

những đức tính tốt 

đẹp và cần thiết giúp 

duy trì hạnh phúc lâu 

dài trong hôn nhân. 

Đặc biệt là người vợ, 

người mẹ trong gia 

đình, sự hiền dịu 

luôn được đề cao, 

tôn vinh. Chẳng hạn, 

trong Thánh kinh 

Cựu Ước có câu: “Tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc, và nhận 

được ơn ĐỨC CHÚA ban cho.” (Cn 18,22) hay “Phúc thay ai cưới 

được vợ hiền, / tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến 

chồng được sung sướng, / được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là 

số tốt phận may, / dành cho những người kính sợ Đức Chúa…” (Hc 

26, 1-3). Chính vì vậy mà người ta thường nói “Vợ hiền con thảo”, 

hay “Rể hiền dâu thảo” vv. 

Nhiều bạn trẻ khách mời trong các show truyền hình hiện nay 

về hôn nhân gia đình, khi được hỏi họ nghĩ gì về những tật xấu của 

người bạn đời, đều khẳng định là họ không thích cái tính nóng nảy, 

cọc cằn, thô lỗ của người bạn đời. Trong khi xã hội đòi hỏi người 

nữ phải là người dịu dàng hiền hậu, thì người ta cũng muốn người 

nam phải là người trưởng thành, tế nhị, bao dung. Cả hai nên cư xử 
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với nhau không phải như hai “đối thủ” mà là như những người bạn 

thân thiết, tình nguyện sống với nhau trong tư cách là bạn đời, bạn 

tình, bạn đường không phải trong một thời gian dăm ba năm mà là 

suốt cả cuộc đời. 

Đặc biệt, khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, xung đột trong gia 

đình, thì người có trách nhiệm chính trong việc hòa giải chính là 

người chồng, người cha trong gia đình. Thay vì làm cho chuyện lớn 

ra hay đổ thêm dầu vào lửa, thì người cha hay chồng sẽ khôn khéo 

dàn xếp mọi chuyện được êm thắm. Đó là một tài khéo, một nghệ 

thuật của một người đàn ông có uy tín và bản lãnh. Như một danh 

nhân đã nói: “Bí quyết lớn nhất làm cho cuộc hôn nhân thành công 

là coi tất cả các tai họa là chuyện nhỏ và không bao giờ biến chuyện 

nhỏ thành tai họa” (Harold Nichlson). 

 Tác giả cuốn “Những quy tắc trong đời sống vợ chồng” đã nói 

về cách điều khiển và kiểm soát tình huống khi có xung đột, như 

sau: 

“Mâu thuẫn, xung đột, cãi vã là điều không thể tránh khỏi trong 

hôn nhân, dù ít hay nhiều. Nó không phải là vấn đề gì nghiêm trọng 

vì mọi cuộc hôn nhân đều phải có xung đột. Đời sống vợ chồng mà 

không có đôi lần cãi nhau thì cũng kém phần thú vị! Nếu cư xử 

khôn khéo và hợp lý, thì không những làm cho cuộc cãi vã mau kết 

thúc, mà còn làm cho tình cảm hai vợ chồng càng thắm thiết hơn. 

  

“Ngược lại, nếu ta nóng nảy và không kềm chế cái tôi quá lớn 

trong mình, ta sẽ dễ dàng đẩy cuộc tranh cãi vào ngõ cụt và làm tổn 

hại đến hôn nhân. Ta nên nhớ rằng, khi xung đột thì ta đang cãi 

nhau cho mục đích của hôn nhân mình, chứ không phải cãi để thắng 

bạn đời, cãi để ăn thua nhau. Hai vợ chồng nên thỏa thuận với nhau 

dù mâu thuẫn có lớn đến mấy thì cũng phải giải quyết và làm lành 

trong thời gian sớm nhất. Nếu đã quyết định tha thứ, hãy cố gắng 

tha thứ hoàn toàn, vì sự căm hận chỉ làm tổn hại cả về tinh thần và 

thể chất cho chính ta và cho hôn nhân của ta.”[5] 
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ĐTC Phan-xi-cô trong TH. NVCTY đã diễn giải phẩm chất này 

như sau: 

“Nếu diễn ngữ đầu tiên trong bài ca đã mời gọi chúng ta biết 

nhẫn nhục để tránh không phản ứng gay gắt ngay lập tức trước 

những yếu đuối và sai lỗi của người khác, thì bây giờ xuất hiện một 

từ ngữ khác – paroxynetai – diễn tả sự bất bình trong lòng như một 

phản ứng được khơi lên bởi một cái gì đó từ bên ngoài. Nó diễn tả 

một phản ứng bạo lực ở bên trong, một sự tức giận không bộc lộ ra 

ngoài đặt ta vào thế phòng vệ trước người khác, như thể họ là kẻ 

thù gây phiền hà cần phải tránh xa. Việc nuôi dưỡng thái độ gây 

hấn trong lòng như thế không có ích gì. Nó chỉ làm ta đau bệnh và 

rốt cuộc làm người ta xa lánh. Nóng giận chỉ lành mạnh khi nó làm 

cho ta phản ứng trước một bất công nghiêm trọng, nhưng sẽ tác hại 

khi có chiều hướng tức giận thấm ngập trong mọi thái độ của ta đối 

với người khác.” (số 103) 

Thánh Phao-lô đã có lời khuyên thiết thực sau: “Anh em là 

những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. 

Vì thế, anh em hãy có lòng thông cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền 

hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh 

em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ 

cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây 

liên kết tuyệt hảo…” (x. Cl 3,12-14). 

Nhìn vào các gia đình sống chung quanh ta, nếu cặp vợ chồng 

nào sống đạo đức, luôn chu toàn luật Chúa và Hội thánh, biết thực 

thi bác ái thì bảo đảm họ được Chúa chúc phúc và được hạnh phúc 

mãi mãi bên nhau.⚫  

(Còn tiếp) 
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Tiểu sử Cha cố 

Tên thánh, tên gọi: Giuse Phan Chí Minh 

Sinh năm 1946 - Tại Kim Sơn, Ninh Bình 

Chịu chức linh mục ngày 15-4-1975 
 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại: 

- 1975 - 1977: Gx. Long Bình 

- 1977- 2010: Gx. Châu Long 

- 2010 - 2022: Gx. Đền Thánh Giuse - An Bình 
 

Qua đời ngày 08/6/2022 

Lễ an táng ngày 10/6/2022 

CÁO PHÓ:  

CHA CỐ GIUSE PHAN CHÍ MINH 
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NHÀ DỰ TU ANRÊ DŨNG LẠC  

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 

 
Lễ Tổng 

Kết diễn ra vào 

sáng ngày 02 

tháng 6 năm 

2022, tại lưu 

xá Dự tu cấp 

III – nhà Anrê 

Dũng Lạc, 

thuộc giáo xứ 

Thạnh An, hạt 

Vĩnh Thạnh. 

Trong lễ 

Tổng kết có sự 

hiện diện của Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận, cha quản hạt 

Vĩnh Thạnh – Giám đốc nhà Dự tu Anrê Dũng Lạc, quý cha trong Hội 

đồng linh mục và ban ơn gọi hai giáo hạt Vĩnh An – Vĩnh Thạnh, Hội 

đồng mục vụ giáo xứ Thạnh An, quý phụ huynh 40 em nội trú và 8 em 

học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp, cùng quý ân nhân xa gần của 

nhà Dự tu Anrê Dũng Lạc. 

Sau lời chào mừng của cha quản hạt giáo hạt Vĩnh Thạnh là phần 

tổng kết và phát thưởng cho các em. Tiếp theo là cuộc nói chuyện của 

Đức cha giáo phận với cha Quản hạt, quý cha, quý thầy cô giáo, quý 

HĐMV, quý phụ huynh, quý ân nhân và các em dự tu. 

Cao điểm của ngày tổng kết là Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho ơn 

gọi do Đức cha Giuse chủ sự. Buổi lễ đã diễn ra một cách trang nghiêm 

và sốt sắng. 

Chúng ta cùng cầu nguyện cho công cuộc đào tạo ơn gọi Linh 

mục của Giáo hội, để càng ngày càng có thêm nhiều thợ gặt lành nghề 

trên cánh đồng truyền giáo.⚫ 
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LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ BẮC XUYÊN,  

KINH E1, HẠT VĨNH AN 
 

Sau gần một năm hoãn lại ngày khánh thành do dịch bệnh 

Covid, hôm nay ngày 25/05/2022, giáo xứ Bắc Xuyên hân hoan 

chào đón Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản và quý 

cha đến dâng lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ. 

Vì ngôi nhà thờ đã hoàn thành cách đây gần 1 năm nên ngày 

khánh thành, giáo xứ chỉ báo tin và mời những người trong giáo xứ 

và một số ít ân nhân là người gốc Bắc Xuyên về tham dự. Khi khánh 

thành ngôi nhà thờ này, Cha sở Phaolo Lê Bá Tùng và bà con giáo 

dân Bắc Xuyên không thể không nhắc đến Cha Phê-rô Maria Vũ 

Đức Học, người đã đặt nền móng để xây dựng ngôi nhà thờ này từ 

buổi đầu; và khi công trình này còn đang xây dựng thì Chúa đã gọi 

Cha Phê-rô về với Chúa. Lúc đó, được sự gợi ý của Đức cha giáo 

phận, Cha Phao-lô, người bạn của Cha Phe-rô đã hy sinh để lãnh 

trách nhiệm tiếp tục công trình này cho đến khi hoàn thành. Chắc 
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lúc này đây, được gần bên Chúa, Cha Phê-rô đã vui mừng vì tâm 

huyết được xây ngôi nhà thờ cho Chúa và giáo xứ đã được cha 

Phao-lô và bà con giáo dân hoàn tất một cách mỹ mãn. 

 Xin chia vui cùng bà con giáo xứ Bắc Xuyên. Nguyện xin 

Thiên Chúa tiếp tục ban ơn và chúc lành cho ngôi nhà thờ này và 

cho giáo xứ Bắc Xuyên.⚫ 

 

NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI LINH MỤC, TU SĨ 

  

Sáng ngày 08/05/2022, Chúa nhật Chúa Chiên Lành, các hạt trong 

giáo phận Long Xuyên đã tổ chức ngày cỗ võ ơn gọi linh mục và tu sĩ 

cho các em dự tu cũng như Lễ sinh trong giáo phận. 

Tại Trung tâm Mục vụ của giáo phận, 3 giáo hạt Châu Đốc, Long 

Xuyên và Chợ Mới đã liên kết với nhau để tổ chức cho các em có ngày 

họp mặt thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Gần 400 em Dự tu và Lễ sinh 

đã quy tụ về Ngôi nhà chung giáo phận để sinh hoạt trong ngày cổ võ 

ơn goi. Nhân dịp này, các cha trong Ban Ơn gọi cũng quy tụ các em 

dự tu tại các cụm đại học và các dự tu lớp 12 trong toàn giáo phận và 

các phụ huynh của các em để gặp gỡ Đức cha và để ngài định hướng 

và mời gọi các em về nhà dự tu Teresa An Châu và Long Xuyên trong 
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năm học tới. Đây là buổi gặp mặt hữu ích và giúp các em có chọn lựa 

chính chắn và quyết tâm hơn. 

Từ sáng sớm, các em đã được tập trung để sinh hoạt giao lưu với 

nhau và được nghe các lời huấn dụ của Đức cha giáo phận. Sau đó các 

em được xưng tội và tham gia buổi đố vui Kinh Thánh. Đỉnh cao của 

ngày vui này là các em được tham dự thánh lễ cùng với Đức cha và 

các cha phụ trách ơn gọi. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha nói 

đến ý nghĩa và vai trò của người mục tử đối với đoàn chiên: người mục 

từ có lúc đi trước đoàn chiên để bảo vệ đoàn chiên khi gặp sói dữ và 

hiểm nguy, đi giữa đoàn chiên để đồng hành, để lắng nghe và tâm sự, 

đi sau đoàn chiên để giúp các con chiên yếu đau và chậm chạp. Chính 

Chúa Giesu là mẫu gương mục tử đẹp nhất khi đi trước, đi cùng và đi 

sau đoàn chiên nhất là Người sống hết mình và hiến thân vì đoàn chiên. 

Đặc biệt, Đức cha đã nhắn nhủ cụ thể với các em Lễ sinh hãy biết tôn 

thờ Chúa Giesu Thánh Thể bằng việc tham dự thánh lễ sốt sáng, 

nghiêm trang và năng giúp lễ. Đối với các em dự tu cấp 2&3 hãy biết 

yêu mến Thánh Thể qua việc năng tham dự Thánh lễ và rước lễ. Đối 

với các dự tu Tiền Chủng viện Long Xuyên, An Châu và Đại học, các 

con hãy ý thức rằng Chúa đang mời gọi bằng câu nói Hãy làm việc 

này mà nhớ đến Thầy, nghĩa là khi tham dự thánh lễ, hãy chiêm ngắm 

các linh mục là hiện thân của Chúa đang đọc lời Hãy làm việc này để 

mỗi người ý thức và khát khao được trở thành linh mục của Chúa. 

Sau thánh lễ, các em cùng nhau dùng cơm trưa tại Tòa Giám mục. 

Hy vọng sau một ngày được sống trong bầu khí vui tươi và ý nghĩa sẽ 

giúp các em có nhiều động lực để nuôi dưỡng mầm ơn gọi của mình.⚫ 
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CÁO PHÓ:  CHA CỐ GIUSE NGUYỄN ĐỨC TRIÊM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiểu sử cha cố 

Tên thánh, tên gọi: Giuse Nguyễn Đức Triêm 

Sinh ngày: 24-9-1946 

Tại: Long Điền B, Chợ Mới, An Giang 

Vào Tiểu chủng viện: Thánh Phụng, năm 1960, thuộc giáo phận Long 

Xuyên - Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài gòn, năm 1968 

Chịu chức linh mục ngày 11-8-1975, tại Rạch Sâu 

Do Đức cha GB. Bùi Tuần 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại 

- Gx. Cái Đôi: Năm 1975 -1976 

- Gx. Năng Gù: Năm 1976 – 1977 

- Gx. Trái Tim: Năm 1977 - 2009 

- Gx. Núi Tượng:  2009 -2013 

- Gx. Định Mỹ: 2013 -2018 

- Nhà Hưu Cần Xây: 2018 - 2022 

Qua đời ngày 28/04/2022 

Lễ an táng ngày 30/04/2022 
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NHÀ VUA VÀ ĐÔI CHÂN ĐAU 
 

Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một 

ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, 

vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua 

phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường 

ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. 

Sau đó, vị vua hạ lệnh: 

“Cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này 

sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng 

khổng lồ tiền bạc.” 

Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm 

hỏi nhà vua: 

“Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? 

Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của 

ngài?”. 

Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi 

giày. 

 

Bài học rút ra 

Chuyện cực ngắn trên đây sẽ giúp cho bạn hiểu: Để có một cuộc 
sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay 
đổi chính mình, suy nghĩ của bạn, trái tim bạn – chứ không phải 
bắt thế giới thay đổi bởi “Nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay 
đổi”. Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn 
rất nhiều.⚫ 
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HAI CON HỔ SỐ PHẬN KHÁC NHAU 
 

 

Có hai con hổ, 

một con ở trong 

chuồng, một con 

nơi hoang dã. 

Hai con hổ đều 

cho rằng hoàn 

cảnh của bản thân 

mình không tốt, 

đôi bên đều 

ngưỡng mộ đối 

phương, thế là 

chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, 

cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ 

đều chết cả: Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. 

 
Bài học rút ra 

Có những lúc, mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của 
chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những 
người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều 
mà người khác phải ngưỡng vọng. 

Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới, 
hy vọng sau khi đọc những câu chuyện này, mọi lúc mọi nơi ai cũng 
có thể tự nhắc nhở bạn thân mình vậy.⚫ 

 
 


