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SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2022 
 

“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8) 

 

Anh chị em thân mến! 

hững lời này đã được Đức Giêsu Phục Sinh nói với các 

môn đệ trước khi Người lên trời, như chúng ta học được 

trong sách Công Vụ Tông Đồ: “Anh em sẽ nhận được sức 

mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. 

Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, 

trong khắp các miền Giuđê, Samari cho đến tận cùng trái 

đất” (1:8). Đây cũng là chủ đề của Ngày Thế Giới Truyền 

Giáo năm 2022, ngày này luôn luôn nhắc nhớ chúng ta rằng 

Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo. Năm nay Ngày Thế 

Giới Truyền Giáo cống hiến chúng ta cơ hội để tưởng nhớ 

một số sự kiện quan trọng trong đời sống và sứ vụ của Hội 

Thánh: Kỷ niệm bốn trăm năm thành lập Bộ Truyền Bá Đức 

Tin (de Propaganda Fide), nay là Bộ Loan Báo Tin Mừng 

N 
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các Dân Tộc, và kỷ niệm hai trăm năm Hội Truyền Bá Đức 

Tin. Một trăm năm trước đây, Hội này cùng với Hội Thánh 

Nhi và Hội Thánh Phêrô Tông Đồ đã được ban tặng danh 

hiệu “thuộc Giáo Hoàng” (các Hội Giáo hoàng Truyền giáo). 

Chúng ta hãy suy tư về ba câu nòng cốt tổng hợp ba nền 
tảng của đời sống và sứ vụ của mọi người môn đệ: “Anh em 
sẽ là nhân chứng của Thầy”, “cho đến tận cùng trái đất”, và 
“anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần”. 

1. “Anh em sẽ là nhân chứng của Thầy” – Ơn gọi của 
mỗi người Kitô hữu là làm chứng cho Đức Kitô 

Đây là tâm điểm, là trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu 
cho các môn đệ, nhắm tới việc họ được sai đi vào thế giới. 
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà họ sẽ lãnh nhận, tất cả môn đệ 
đều là chứng nhân của Đức Giêsu bất kể họ đi đâu và sống ở 
đâu. Đức Kitô là người đầu tiên được sai đi, Người chính là 
vị “thừa sai” của Chúa Cha (x. Ga 20, 21); và trong tư cách 
này, Người là “chứng nhân trung thành” của Chúa Cha (x. 
Kh 1,5). Tương tự, mỗi người Kitô hữu đều được kêu gọi làm 
thừa sai và chứng nhân cho Đức Kitô. Và Hội Thánh, cộng 
đoàn môn đệ của Đức Kitô, không có sứ vụ nào khác ngoài 
việc mang Tin Mừng đến cho toàn thế giới qua việc làm 
chứng cho Đức Kitô. Loan báo Tin Mừng là chính căn tính 
của Hội Thánh. 

Đọc kỹ hơn câu: “Anh em sẽ là nhân chứng của Thầy” 
chúng ta sẽ hiểu rõ hơn những khía cạnh luôn luôn hợp thời 
của sứ mệnh mà Đức Kitô đã ủy thác cho các môn đệ. Động 
từ để ở dạng số nhiều nhằm nhấn mạnh tính cộng đoàn và 
giáo hội của ơn gọi truyền giáo nơi người môn đệ. Mỗi người 
đã rửa tội đều được kêu gọi truyền giáo trong Hội Thánh và 
bởi sự ủy nhiệm của Hội Thánh: do đó, việc truyền giáo được 
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thi hành chung với nhau, không phải từng cá nhân riêng rẽ, 
trong sự hiệp thông với cộng đoàn Hội Thánh chứ không theo 
sáng kiến cá nhân của mỗi người. Ngay cả khi một cá nhân 
trong một tình huống rất đặc biệt mà thi hành sứ vụ truyền 
giáo một mình, họ phải luôn luôn thi hành sứ vụ này trong sự 
hiệp thông với Hội Thánh là người ủy nhiệm họ. Như Thánh 
Giáo hoàng Phaolô VI đã dạy trong Tông Huấn Loan Báo Tin 
Mừng (Evangelii Nuntiandi), một văn kiện mà tôi rất yêu 
thích: “Loan báo Tin Mừng không phải là một hành vi cá 
nhân và riêng lẻ đối với bất cứ ai, nhưng nó mang tính Giáo 
Hội một cách sâu xa. Khi một người giảng thuyết, một giáo lý 
viên hay một mục tử âm thầm nhất, ở một miền đất xa xăm 
nhất, rao giảng Phúc Âm, tập hợp cộng đoàn nhỏ bé của 
mình lại hay ban phát các bí tích, cho dù đơn độc một mình, 
người ấy đang thực thi một hành vi của Hội Thánh, và hành 
động của họ chắc chắn gắn liền với hoạt động phúc âm hóa 
của toàn thể Hội Thánh bởi những tương quan về thể chế, 
nhưng cũng bởi những sự liên kết vô hình thâm sâu trong trật 
tự của ân sủng. Ðiều này nói lên rằng, người ấy hành động 
không phải vì sứ vụ họ tự gán cho mình, hay theo cảm hứng 
cá nhân, mà là hiệp nhất với sứ vụ của Hội Thánh và nhân 
danh Hội Thánh” (số 60). Trên thực tế, không phải ngẫu 
nhiên mà Chúa Giêsu đã sai các môn đệ từng hai người một 
đi truyền giáo; việc làm chứng của người Kitô hữu cho Đức 
Kitô chủ yếu mang tính cộng đoàn. Vì vậy, khi thi hành việc 
truyền giáo, sự hiện diện của một cộng đoàn có tầm quan 
trọng cơ bản, bất kể là một cộng đoàn lớn hay nhỏ. 

Ngoài ra, các môn đệ được thúc đẩy sống đời sống cá 
nhân của họ theo hướng truyền giáo: họ được Đức Giêsu sai 
vào thế giới không chỉ để thi hành sứ vụ, nhưng trước hết 
cũng là để sống sứ vụ được uỷ thác cho họ; không chỉ 
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để làm chứng, nhưng trước hết cũng để là những chứng nhân 
của Đức Kitô. Theo những lời lẽ rất cảm động của Tông Đồ 
Phaolô, “[chúng tôi] luôn mang nơi thân mình sự chết của 
Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu cũng được biểu lộ nơi 
thân mình chúng tôi” (2 Cr 4,10). Yếu tính của sứ vụ là làm 
chứng cho Đức Kitô, nghĩa là làm chứng cho sự sống, cuộc 
thương khó, sự chết và sự phục sinh của Người vì yêu mến 
Chúa Cha và loài người. Không phải tình cờ mà các tông đồ 
đã tìm người thay thế Giuđa trong số chính những người đã 
chứng kiến Chúa sống lại (x. Cv 1,21). Đức Kitô, thực ra là 
Đức Kitô phục sinh từ cõi chết, chính là Đấng chúng ta phải 
làm chứng và chia sẻ sự sống của Người. Những người 
truyền giáo của Đức Kitô được sai đi không phải để chứng tỏ 
bản thân họ, phô bày các đức tính thuyết phục và các khả 
năng hay năng khiếu quản trị của họ. Trái lại, vinh dự tột 
đỉnh của họ chính là trình bày Đức Kitô bằng lời nói và việc 
làm, công bố cho mọi người Tin Mừng cứu độ của Người với 
niềm vui và sự dạn dĩ, giống như các tông đồ thời sơ khai đã 
làm. 

Suy cho cùng, người làm chứng đích thực là người “tử 
đạo”, người hiến mạng sống mình cho Đức Kitô, để đáp lại 
món quà Người đã hiến mạng sống mình cho chúng ta. “Lý 
do chính của việc loan báo Tin Mừng là tình yêu của Đức 
Giêsu mà chúng ta đã lãnh nhận, kinh nghiệm cứu rỗi đã 
thúc đẩy chúng ta ngày càng yêu mến Người hơn” (Evangelii 
Gaudium, 264). 

Sau cùng, khi nói đến chứng tá Kitô giáo, lời nhận xét 
của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI vẫn còn nguyên giá trị: 
“Người thời nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn các thầy 
dạy, và nếu họ nghe các thầy dạy, thì cũng vì đó là những 
chứng nhân” (Evangelii Nuntiandi, 41). Vì vậy, chứng tá của 
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một đời sống Kitô giáo là yếu tố cơ bản để thông truyền đức 
tin. Mặt khác, nhiệm vụ rao giảng con người Đức Kitô và sứ 
điệp của Người đều cần thiết như nhau. Thực vậy, Thánh 
Giáo hoàng Phaolô VI nói tiếp: “Rao giảng, công bố một sứ 
điệp bằng lời giảng, luôn luôn là thiết yếu… Lời giảng luôn 
luôn giữ được tính thời sự của nó, đặc biệt khi nó mang sức 
mạnh của Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao câu châm ngôn 
của Thánh Phaolô vẫn còn hợp thời, “Có đức tin là nhờ nghe 
giảng” (Rm 10:17): chính lời được nghe dẫn đến niềm tin” 
(ibid., 42). 

Do đó, trong việc loan báo Tin Mừng, gương sáng của 
đời sống Kitô giáo và việc rao giảng Đức Kitô là hai yếu tố 
không thể tách rời. Yếu tố này phục vụ yếu tố kia. Chúng là 
hai lá phổi mà mọi cộng đoàn phải dùng để thở, nếu muốn là 
cộng đoàn truyền giáo. Kiểu làm chứng cho Đức Kitô một 
cách đầy đủ, nhất quán và vui tươi này chắc chắn cũng sẽ là 
một lực hấp dẫn cho sự tăng trưởng của Hội Thánh trong 
thiên niên kỷ thứ ba này. Tôi khuyên nhủ mọi người một lần 
nữa lấy lại sự can đảm, thẳng thắn và dạn dĩ của các Kitô hữu 
thời kỳ đầu, để làm chứng cho Đức Kitô bằng lời nói và việc 
làm trong mọi lãnh vực của đời sống. 

2. “Cho đến tận cùng trái đất” – Tính thời sự vững bền 
của sứ vụ loan báo Tin Mừng phổ quát 

Khi truyền cho các môn đệ làm chứng cho Người, Chúa 
phục sinh cũng nói cho họ biết họ sẽ được sai đến những 
đâu: “…tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari 
và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Ở đây chúng ta thấy 
rõ tính chất phổ quát của sứ vụ các tông đồ. Chúng ta cũng 
thấy sự bành trướng địa lý mang tính “ly tâm” của sứ vụ, 
giống như trong những vòng tròn đồng tâm, bắt đầu từ 
Giêrusalem mà truyền thống Do Thái coi là trung tâm của thế 
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giới, cho tới Giuđê và Samari và “cho đến tận cùng trái đất”. 
Các môn đệ không được sai đi để chiêu dụ, nhưng để rao 
giảng; người Kitô hữu không chiêu dụ người khác. Sách 
Công vụ Tông Đồ nói đến sự bành trướng truyền giáo này và 
cống hiến một hình ảnh ấn tượng về Hội Thánh “đi ra” trong 
lòng trung thành với ơn gọi của mình là làm chứng cho Chúa 
Kitô và được Chúa quan phòng hướng dẫn trong các hoàn 
cảnh cụ thể của đời sống Hội Thánh. Bị bách hại tại 
Giêrusalem rồi lan rộng khắp Giuđê và Samari, các Kitô hữu 
tiên khởi đã làm chứng cho Chúa Giêsu khắp nơi (x. Cv 8,1. 
4). 

Có điều gì đó giống như thế vẫn đang xảy ra ở thời đại 
chúng ta hôm nay. Do sự bách hại tôn giáo và các tình huống 
chiến tranh và bạo lực, nhiều Kitô hữu buộc phải trốn khỏi 
quê hương của họ để đến các quốc gia khác. Chúng ta biết ơn 
các anh chị em này vì họ không tự đóng kín trong những đau 
khổ của mình, nhưng làm chứng cho Đức Kitô và cho tình 
yêu của Thiên Chúa tại các nước đón nhận họ. Vì vậy, Thánh 
Giáo hoàng Phaolô VI đã khích lệ họ nhận ra “trách nhiệm 
hiện thời của những người di dân tại các quốc gia đón nhận 
họ” (Evangelii Nuntiandi, 21).  Chúng ta ngày càng thấy rõ 
hơn rằng sự hiện diện của các tín hữu tại những quốc gia 
khác nhau đang làm phong phú thêm diện mạo của các giáo 
xứ, làm cho chúng trở nên phổ quát hơn, công giáo hơn. Do 
đó, việc chăm sóc mục vụ các di dân phải được đề cao như là 
một hoạt động truyền giáo quan trọng, nó cũng có thể giúp 
các tín hữu tại địa phương tái khám phá niềm vui của đức tin 
Kitô giáo mà họ đã lãnh nhận. 

Câu nói “cho đến tận cùng trái đất” phải thách thức các 
môn đệ Đức Giêsu trong mọi thời đại và thúc đẩy họ vượt ra 
khỏi những nơi quen thuộc của họ để làm chứng cho Người. 
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Bất chấp những lợi ích to lớn của việc đi lại ngày nay, vẫn 
còn có những khu vực địa lý mà các chứng nhân truyền giáo 
của Đức Kitô chưa đến để đem Tin Mừng tình yêu của 
Người. Hơn nữa, không một thực tại nào của loài người là xa 
lạ với mối quan tâm của các môn đệ Đức Giêsu trong sứ vụ 
của họ.  Hội Thánh Chúa Kitô sẽ tiếp tục “đi ra” để đến với 
các chân trời mới về địa dư, xã hội và hiện sinh, đến với 
những nơi “ngoại vi” và những cảnh sống của con người, để 
làm chứng cho Chúa Kitô và tình thương của Người cho 
những người nam người nữ của mọi dân tộc, văn hóa và vị 
thế xã hội. Theo nghĩa này, sứ vụ sẽ luôn luôn là một missio 
ad gentes, một sứ vụ cho muôn dân, như Công Đồng 
Vaticanô II đã dạy. Hội Thánh phải không ngừng xông pha 
lên phía trước, vượt qua các biên giới của mình, để làm 
chứng cho mọi người tình thương của Đức Kitô. Ở đây tôi 
muốn nhớ lại và diễn tả tâm tình biết ơn của tôi đối với tất cả 
những người truyền giáo rất đông đảo đã tiêu hao đời mình 
để “đi ra”, đem tình thương của Đức Kitô đến với mọi người 
anh chị em họ gặp. 

3. “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần” 
– Chúng ta hãy luôn luôn để cho mình được kiên cường và 
hướng dẫn bởi Thần Khí 

Khi Chúa Kitô phục sinh ủy thác cho các môn đệ làm 
chứng nhân của Người, Người cũng hứa ban cho họ ơn cần 
thiết cho trách nhiệm cao cả này: “Anh em sẽ nhận được sức 
mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em; và 
anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Theo tường 
thuật trong Công Vụ, hành vi làm chứng cho Đức Kitô chịu 
đóng đinh và phục sinh đã xảy ra ngay sau khi Thánh Thần 
hiện xuống trên các môn đệ. Lời rao giảng tiên khởi ấy – bài 
giảng “truyền giáo” của Thánh Phêrô cho dân thành 
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Giêrusalem – đã khai mạc một kỷ nguyên trong đó các môn 
đệ Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Trong khi 
trước đó họ yếu đuối, sợ hãi và khép kín, thì Chúa Thánh 
Thần đã ban cho họ sức mạnh, lòng can đảm và khôn ngoan 
để làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người. 

Cũng như “không ai có thể nói rằng ‘Đức Giêsu là 
Chúa’, nếu không phải bởi Thánh Thần” (1Cr 12,3), thì cũng 
thế, không người Kitô hữu nào có thể làm chứng đầy đủ và 
chân thật cho Chúa Kitô mà không do Thánh Thần linh hứng 
và giúp đỡ. Tất cả các môn đệ truyền giáo của Đức Kitô được 
kêu gọi nhận ra tầm quan trọng cơ bản của hoạt động Chúa 
Thánh Thần, sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Người và 
lãnh nhận sức mạnh và sự hướng dẫn chắc chắn của Người. 
Quả thực, chính những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán 
nản hay hoang mang, chúng ta càng phải nhớ chạy đến cầu 
nguyện với Chúa Thánh Thần. Tôi muốn một lần nữa nhấn 
mạnh rằng cầu nguyện đóng một vai trò cơ bản trong đời 
sống của người truyền giáo, vì nó cho phép chúng ta trở nên 
tươi sáng và mạnh sức bởi Thánh Thần như là nguồn mạch 
thần linh không bao giờ cạn của năng lượng và niềm vui mới 
mẻ trong việc chia sẻ sự sống của Đức Kitô cho người khác. 
“Đón nhận niềm vui của Chúa Thánh Thần là một ân sủng. 
Hơn nữa, nó là sức mạnh duy nhất giúp chúng ta giảng Tin 
Mừng và tuyên xưng đức tin của chúng ta trong Chúa” (Sứ 
điệp cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, 21/5/2020). Vì 
vậy, Thánh Thần là vai chính đích thực của truyền giáo. 
Chính Người ban cho chúng ta biết nói đúng những lời phải 
nói, nói đúng lúc và nói đúng cách. 

Dưới ánh sáng hành động này của Chúa Thánh Thần, 
chúng ta cũng muốn suy nghĩ về những dịp kỷ niệm truyền 
giáo sẽ được cử hành trong năm 2022 này. Việc thành lập 
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Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin năm 1662 đã được thúc đẩy 
bởi ước muốn cổ vũ sứ vụ truyền giáo tại những vùng lãnh 
thổ mới. Đây là một nhận thức sâu sắc mang tính quan 
phòng! Thánh Bộ đã chứng tỏ vai trò quyết định trong việc 
giải phóng thực sự sứ vụ truyền giáo khỏi các quyền lực thế 
tục, để thiết lập các giáo hội địa phương mà ngày nay đang 
cho thấy sức sống mãnh liệt. Chúng ta hy vọng rằng, giống 
như trong bốn thế kỷ qua, Thánh Bộ với ánh sáng và sức 
mạnh của Chúa Thánh Thần, sẽ tiếp tục và tăng cường công 
việc phối hợp, tổ chức và cổ vũ các hoạt động truyền giáo 
của Hội Thánh.  

Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Hội Thánh phổ quát, 
cũng là cùng một Thánh Thần soi sáng cho những người nam 
người nữ dấn thân cho các công cuộc truyền giáo phi thường. 
Đó là trường hợp của một phụ nữ trẻ người Pháp, cô Pauline 
Jaricot, người đã sáng lập Hội Truyền Bá Đức Tin đúng hai 
trăm năm trước. Cô sẽ được tuyên phong chân phước trong 
năm kỷ niệm này. Dù sức khỏe kém, cô đã chấp nhận ơn soi 
sáng của Thiên Chúa để thiết lập một mạng lưới cầu nguyện 
và quyên góp cho các nhà truyền giáo, giúp cho các tín hữu 
có thể tham gia tích cực vào sứ vụ “đi đến tận cùng trái đất”. 
Ý tưởng xuất sắc này đã làm phát sinh việc cử hành hằng 
năm Ngày Thế Giới Truyền Giáo, trong ngày này, các quỹ 
quyên góp từ các cộng đoàn địa phương được đưa vào quỹ 
toàn cầu để Đức Thánh Cha có thể nâng đỡ hoạt động truyền 
giáo. 

Về phương diện này, tôi cũng nghĩ đến vị giám mục 
người Pháp Charles de Forbin-Janson, người đã sáng lập Hội 
Thánh Nhi để cổ vũ việc truyền giáo giữa các thiếu nhi, với 
khẩu hiệu “Thiếu nhi loan loan báo Tin Mừng cho thiếu nhi, 
thiếu nhi cầu nguyện cho thiếu nhi, thiếu nhi giúp đỡ thiếu 
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nhi trên toàn thế giới”. Tôi cũng nghĩ đến cô Jeanne Bigard, 
người đã sáng lập Hội Thánh Phêrô Tông Đồ để nâng đỡ các 
chủng sinh và các linh mục tại các xứ truyền giáo. Ba Hội 
Truyền Giáo nói trên đã được nhìn nhận là “thuộc Giáo 
Hoàng” đúng một trăm năm trước đây. Cũng chính dưới sự 
soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà Chân Phước 
Paolo Manna, sinh cách đây 150 năm, đã sáng lập Hội Liên 
Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo ngày nay, để gây ý thức và 
khích lệ tinh thần truyền giáo giữa các linh mục, các nam nữ 
tu sĩ và toàn thể dân Chúa. Bản thân Thánh Giáo Hoàng 
Phaolô VI là một thành viên của Hiệp Hội này, và Ngài đã 
xác nhận tư cách giáo hoàng của hiệp hội. Tôi nhắc đến bốn 
Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo này vì công lao to lớn của các 
hội ấy trong lịch sử, nhưng cũng để khích lệ anh chị em cùng 
chia vui với họ trong năm đặc biệt này, vì các hoạt động họ 
thực hiện để nâng đỡ sứ vụ loan báo Tin Mừng trong Hội 
Thánh, cả ở cấp địa phương và phổ quát. Tôi hy vọng rằng 
các Hội Thánh địa phương sẽ tìm được trong các Hội này 
một phương tiện chắc chắn để nuôi dưỡng tinh thần truyền 
giáo giữa Dân Thiên Chúa. 

Anh chị em thân mến, tôi tiếp tục mơ về một Hội Thánh 
hoàn toàn truyền giáo, và một kỷ nguyên mới của hoạt động 
truyền giáo giữa các cộng đoàn Kitô hữu. Tôi lặp lại nguyện 
ước vĩ đại của ông Môsê cho dân Thiên Chúa trong hành 
trình của họ: “Ước gì toàn dân của Chúa đều là những ngôn 
sứ!” (Ds 11, 29). Thực vậy, ước gì tất cả chúng ta trong Hội 
Thánh đều là điều chúng ta đã là nhờ Phép Rửa: ngôn sứ, 
chứng nhân, người truyền giáo của Chúa, nhờ sức mạnh của 
Chúa Thánh Thần, cho đến tận cùng trái đất! Xin Đức Maria, 
Nữ Vương Truyền Giáo, cầu bầu cho chúng ta!  

 

Rôma, Đền Thánh Gioan Latêranô, 2022
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ôi được sống giữa anh chị em trong một thời gian ngắn 
ngủi, tôi nhận thấy có một điều mà tôi cho là rõ ràng 

nhất, chắc chắn nhất nơi anh chị em, đó là niềm vui, một 
niềm vui đơn sơ, một niềm vui chân thành, nhưng là một 
niềm vui sâu sắc. 

Thấy vậy, tôi cảm tạ Chúa, đã cho tôi có dịp chia sẻ niềm 
vui ấy với anh chị em. Tôi suy nghĩ, và tôi tìm hiểu xem 
nguyên do nào đã gây nên niềm vui nơi anh chị em. Có phải 
là một nguyên nhân tự nhiên, hay là do những nguyên nhân 
siêu nhiên. 

Khi nghe bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã khám phá thấy 
câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Câu trả lời đó là: “Niềm vui 
của anh chị em, là do những nguyên nhân siêu nhiên, hơn là 
những nguyên nhân tự nhiên”. Thực vậy, nguyên nhân thứ 
nhất gây nên niềm vui nơi anh chị em hôm nay là vì anh chị 
em nhận biết Ðức Kitô, và biết đón nhận Ðức Kitô đến với 
anh chị em. 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Gioan tông đồ phàn 
nàn rằng: “Ngôi Lời ở giữa nhân loại, nhưng nhân loại đã 
không nhận biết Người. Ngôi Lời đã đến nhà các gia nhân 
của Người, nhưng các gia nhân của Người đã không tiếp 
nhận Người”. 

Sự không nhận biết Ðức Kitô và sự không tiếp nhận Ðức 
Kitô, là sự đã xảy ra thời thánh Gioan, và bây giờ còn đang 

T 
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xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng sự ấy không xảy ra ở 
họ đạo chúng ta. Chúng ta nhận biết Ðức Kitô, và chúng ta 
tiếp nhận Ðức Kitô thường xuyên, nhất là khi chúng ta chịu 
các phép bí tích, như trong thánh lễ bây giờ. Ðặc biệt, chúng 
ta đã tiếp nhận Ðức Kitô một cách long trọng và đầy hoan lạc 
trong dịp lễ Noel vừa qua, và trong thánh lễ hôm nay. 

Khi tiếp nhận Ðức Kitô đến với chúng ta, chúng ta đã 
nhìn nhận Ngài là Ðấng Cứu Thế đầy tình thương xót, đầy 
quyền năng. Ðồng thời, chúng ta cũng nhận biết bản thân 
chúng ta là những kẻ yếu hèn, tội lỗi, cần được Chúa cứu độ. 

Vì thế, chúng ta có một niềm vui, giống như những 
người đau ốm tật nguyền xưa, đã được Chúa Giêsu cứu khỏi 
đau ốm bệnh tật, chúng ta cũng được một niềm vui, giống 
như những người phụ nữ tội lỗi trong Phúc Âm, đã được 
niềm vui khôn tả, khi được Chúa Giêsu chữa cho khỏi tội lỗi 
và khỏi mặc cảm. 

Chúng ta cũng được một niềm vui giống như các thanh 
thiếu niên ở thành Giêrusalem, đã ra đón tiếp Ðức Kitô. Bởi 
vì, các thanh thiếu niên ấy, nhìn Ðức Kitô như là một người 
đem lại hy vọng và an ủi cho cuộc đời của họ. 

Chúng ta vui mừng thực sự trong lòng, như người trộm 
lành đã vui khi Ðức Kitô hứa cho anh nước thiên đàng. 

Niềm vui của chúng ta, đúng là niềm vui siêu nhiên do 
sự chúng ta biết đón nhận Ðức Kitô đến với chúng ta. Ðó 
là nguyên nhân thứ nhất. 

Nguyên nhân thứ hai là, vì chúng ta là con Thiên Chúa. 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Gioan nói rằng: 
“Những ai tiếp nhận Ðức Kitô, thì được quyền trở nên con 
Thiên Chúa”. Là con của Thiên Chúa. Ðó là một vinh dự lớn 
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lao, đem lại cho chúng ta biết bao an ủi và những hy vọng 
tuyệt vời. 

Riêng tôi chẳng hạn, khi thấy mình yếu đuối, lỗi lầm, 
mệt mỏi, tôi thường hay nhìn lên Chúa. Nhìn Ngài là Cha của 
tôi, và tôi chỉ nói với Ngài một lời đơn sơ: “Lạy Cha, xin 
thương xót con”. Và khi tôi nói với Chúa như vậy, tôi đã đặt 
tất cả niềm tin vào Ngài. Ngài là Cha. Cha thì thương con. Lý 
do để tôi phó thác nơi Ngài, không phải là công nghiệp nơi 
tôi, mà chỉ là tình yêu người cha đối với người con, phó thác 
tuyệt đối. Phó thác trọn vẹn. Phó thác không điều kiện. Bởi vì 
Chúa là Cha, mình là con của Cha trên trời. 

Rồi chẳng hạn, khi tôi muốn làm điều gì theo ý riêng tôi, 
hay khi tôi không muốn tiếp nhận một cái gì trái ý tôi, thì tôi 
lại nhìn lên Chúa. Nhìn Ngài là Cha của tôi. Tôi là con của 
Ngài. Và tôi đã nói với Chúa lời mà Ngôi Lời đã nói với Ðức 
Chúa Cha: “Này Con đây, Con đến để làm theo thánh ý 
Cha”. Bởi không có một của lễ nào đẹp lòng Thiên Chúa cho 
bằng sống và làm theo ý Chúa. 

Là con Thiên Chúa, tôi thấy đó là điều an ủi nhất cho 
chúng ta. Ðặc biệt là vì con Chúa thì sẽ được Chúa đem lên 
thiên đàng, được ở bên Chúa muôn thuở, muôn đời, như lời 
Chúa Giêsu đã hứa: “Ta ở đâu, thì kẻ tin Ta sẽ ở đấy”. 

Trên bàn thờ, có những bông hoa đẹp, có những cây đèn 
sáng. Tôi liên tưởng đến trái tim anh chị em. Tôi nghĩ rằng, 
trái tim anh chị em còn đẹp hơn những bông hoa trên bàn thờ, 
còn sáng hơn những ngọn nến đang cháy trên bàn thờ. Bởi vì 
trái tim anh chị em có tình mến chân thành của người con 
Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng Chúa đang nhìn từng trái tim anh 
chị em. Và Chúa cũng rất vui lòng nhìn những trái tim anh 
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chị em, đơn sơ, hồn nhiên, chấp nhận những gì xảy ra, vui, 
buồn, trong cuộc sống hằng ngày. 

Trong thánh lễ 
hôm nay, cũng là 
thánh lễ cuối năm, 
năm 1991, chúng 
ta cảm tạ Chúa đã 
ban cho chúng ta 
niềm tin, biết đón 
nhận Ðức Kitô, và 
được làm con 
Thiên Chúa. Nhìn 
sang năm 1992, tôi 
thấy bầu trời 
không phải luôn 
sáng sủa. Anh chị 
em hãy giữ vững 
niềm tin, hãy luôn 
nhớ, chúng ta có Ðức Kitô là Ðấng cứu độ chúng ta. Quê 
Hương chúng ta là ở trên trời. 

Mặc dầu bầu trời không luôn sáng sủa, nhưng với đức tin 
chúng ta nhìn lên Cha trên trời, nhìn vào Ðức Kitô cứu độ ở 
giữa chúng ta, để chúng ta biết sống. Và để một ngày nào đó, 
chúng ta, con cái chúng ta, thân nhân chúng ta, được tụ hợp 
trên nhà Cha trên trời. Ðó là hạnh phúc lớn lao nhất, là mục 
đích sau cùng của đời sống chúng ta.  
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Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi 

Lc 1, 26-38 
 

ƠN PHÚC BỞI KINH MÂN CÔI 

 

hụng vụ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, dựa trên 
trang Tin Mừng của thánh sử Luca, lại dìu ta về với 

"Đức Maria đầy ơn phúc". Mẹ có phúc, trước hết là vì Mẹ có 
Thiên Chúa ở cùng, và Con lòng Mẹ gồm phúc lạ. 

Thế nên Hội Thánh không ngớt lời lặp đi lặp lại danh 
xưng hạnh phúc này: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc" để tôn 
vinh Mẹ Maria. Đức Maria là người hạnh phúc, vì Mẹ đã đón 
nhận hồng phúc, vì Mẹ được tuyển chọn để cưu mang, sinh 
hạ, nuôi dưỡng và làm Mẹ Đấng Cứu Thế. 

Nếu yêu và được yêu là những điều hạnh phúc nhất trong 
đời, thì Đức Maria cũng rất hạnh phúc khi được Thiên Chúa 
yêu thương tuyển chọn; và chính Mẹ cũng biết dành trọn vẹn 
tình yêu thương của mình cho Thiên Chúa. 

Mẹ đã được đầy ơn phúc, thì Mẹ cũng muốn cho con cái 
mình được hạnh phúc, vì mẹ nào mà chẳng thương con. Nên 
khi con cái lầm đường lạc lối, sa lầy trong tội, Mẹ đã mở 
rộng vòng tay, dẫn lối chỉ đường cho con người đạt tới hạnh 
phúc với lời nhắn nhủ: "Hãy ăn năn đền tội. Hãy năng lần 
hạt Mân Côi". 

Làm theo lời dặn dò của Đức Mẹ, Hội Thánh đã thoát 

P 
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được rất nhiều cơn giông tố hiểm nguy xác hồn, đã phá tan 
được bao bè rối, mang lại bình an trong tâm hồn. 

Chính Đức Mẹ đã dạy chân phước Alanô: "Bất cứ ai 
trung thành đọc Kinh Mân Côi và suy ngắm những Mầu 
Nhiệm, thì sẽ được ân thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ được tha mọi 
hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ họ chết". 

Thánh Bênađô nói: "Kinh Kính Mừng làm cho Quỉ Dữ 
trốn chạy, Hỏa Ngục phải run sợ". Còn thánh Bônaventura 
nói: "Mẹ Maria chúc phúc cho những ai đọc Kinh Kính 
Mừng". 

Thánh Anphongsô nói: "Nhờ Kinh Mân Côi, biết bao tội 
nhân đã bỏ đường tội lỗi. Biết bao linh hồn đã tiến cao trên 
đường trọn lành. Biết bao người được ơn chết lành và hưởng 
phúc Thiên đàng". 

Chúng ta biết: Kinh Mân côi là kinh chính Ðức Mẹ đã 
khuyến khích khi hiện ra với Cô Bernardette ở Lộ Đức năm 
1858, cũng như trong các lần hiện ra với ba em mục đồng 
Lucia, Phanxicô và Giaxinta, ở Fatima, năm 1917. 

Cả 6 lần (từ 13 tháng 5 tới 13 tháng 10) Đức Mẹ đều thúc 
giục: "Các con hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi hằng ngày". 
Nhất là: "Các con hãy đọc kinh Mân côi để cầu nguyện cho 
hòa bình". 

Chúng ta đang sống trong một tình hình quốc tế đầy 
những biến động rất căng thẳng. Trong tình hình hiện nay, 
chúng ta chỉ biết chạy đến với Thiên Chúa, để khấn xin ơn 
hòa bình cho thế giới. Và việc làm trong tháng này là ta hãy 
siêng năng lần hạt Mân Côi, như Hội Thánh vẫn thường làm 
trong các cơn nguy hiểm. 

Chỉ có lời cầu nguyện mới vượt qua được biên giới của 



 

18 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

các quốc gia. Chỉ có lời cầu nguyện mới vượt qua được 
những bức tường ngăn cách của sự thù ghét, chiến tranh, 
khủng bố... Chỉ có lời cầu nguyện mới đem lại sự bình an cho 
nhân loại. 

Với lời Đức Mẹ dạy và qua kinh nghiệm của các thánh 
về ơn phúc bởi việc đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta hãy sốt 
sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày, để cầu nguyện cho bản 
thân, cho gia đình, cho Hội Thánh, cho quê hương và cho 
toàn thế giới. 

Lạy Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin cầu 
cho chúng con. Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng 
con.   

 

 

Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên, C 

2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

 

ĐẸP LẮM LỜI TẠ ƠN 

 

rang Tin Mừng hôm nay mời gọi ta đào sâu ý nghĩa 
của lòng biết ơn trong cuộc sống con người. Trong 

số mười người được Chúa chữa lành, thì chỉ có một người 
quay lại ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân 
Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. 

Chúa Giêsu hẳn đã chua xót trước sự vô ơn của con 
người khi thốt lên: Chớ thì không phải cả mười người được 
lành sạch sao? Còn chín người kia đâu sao không thấy ai 
trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này mà 
thôi. 

T 
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Tỷ lệ quá thấp, chỉ có một phần mười. Và một phần 
mười ấy theo Chúa Giêsu nhận xét, lại là thành phần ngoại 
giáo. Mặc dù là ngoại giáo theo nghĩa tôn giáo, nhưng lại 
rất có đạo theo nghĩa đạo làm người. Mà bởi đạo làm người 
cũng là thể hiện của đạo Chúa, cho nên người ngoại giáo 
Samaria này, theo cái nhìn của Chúa Giêsu, hẳn phải là 
người có đạo hơn chín người Do Thái kia, bởi vì người này 
đã thực thi cái nhân đức cao quý nhất của con người là 
lòng biết ơn. 

Con người không thể là người một cách sung mãn, mà 
không cần đến người khác. Nói lên hai tiếng cám ơn, là nói 
lên tình liên đới thâm sâu giữa người với người. 

Không ai nghèo đến độ không có gì để trao tặng. Cuộc 
đời là một chuỗi những lãnh nhận, từ sự sống cho đến 
những thành đạt. Không có gì ta đang có mà không do lãnh 
nhận từ người khác. Do đó, biết ơn là một đòi hỏi thiết yếu 
nhất của trái tim con người. Không có lời rủa sả nào thậm 
tệ bằng ba tiếng: Đồ vô ơn. Hơn nữa, lòng biết ơn còn là 
con đường dẫn ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, là cội nguồn mọi 
ơn huệ. 

Nhìn lại đời mình, ta cảm nghiệm sâu sắc điều này: 
cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Ân huệ 
này đan xen với những ân huệ khác. Có những ơn do nơi 
Thiên Chúa, và cũng có những ơn đến từ con người. 

Vậy, nếu cuộc sống là lãnh nhận, thì người ta sẽ như 
thế nào, nếu không hề biết nói hai tiếng cám ơn, hoặc 
chẳng bao giờ bày tỏ tấm lòng tri ân! Thú vật còn biết vẫy 
đuôi cám ơn khi ném cho nó cục xương. Còn người vô ơn 
khi nhận được ân huệ chỉ biết trố mắt nhìn và câm lặng. 
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Cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một lễ tạ ơn liên lỉ. 
Ngài đã hy sinh mạng sống làm hy tế dâng lên Đức Chúa 
Cha. Vì thế, ngày hôm nay, khi dâng lễ tạ ơn mỗi ngày, ta 
cử hành mầu nhiệm cuộc đời Chúa, ta sống lại tâm tình tạ 
ơn của Chúa, là tâm tình của Người Con dâng lên Chúa 
Cha. 

Ngay từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ, ta đã tùy 
thuộc vào người khác. Cha mẹ sinh ta vào đời. Từng giây 
phút, ta bắt đầu nhận lãnh và chịu ơn suốt dọc dài cuộc 
sống. Hồng ân sự sống là cao trọng nhất. Tính từ khi ta 
tượng thai trong lòng mẹ cho tới bây giờ đã mấy chục năm 
rồi. Ta có biết cảm tạ hồng ân sự sống đó không? 

Hơn nữa, Thiên Chúa đã an bài môi trường chung 
quanh để đón nhận ta vào đời. Xã hội con người đã gầy 
dựng và dọn sẵn sàng để đáp ứng nhiều nhu cầu cuộc sống. 
Ta chỉ cần cố gắng bỏ công sức để đón nhận, góp phần và 
hoàn thành sứ mệnh. 

Dấu hiệu để nhận ra người có văn hóa là biết nói tiếng 
cám ơn. Trong xã hội văn minh, dường như hai tiếng cám 
ơn liên tục được phát ra làm ấm lòng người nghe và làm 
tăng thêm giá trị của người nói. Người biết nói tiếng cám 
ơn, khi được người khác làm ơn cho mình, cả trong những 
điều nhỏ nhặt, được đánh giá là người văn hóa, văn minh. 

Xin cho ta đủ khiêm tốn để cám ơn trong mọi sự, vì tất 
cả đều là hồng ân. Tất cả đều do Chúa mà có. Xin cho lời 
tạ ơn của ta luôn vang dội trong không gian, hòa vào vạn 
vật, để tôn vinh chúc tụng và ngợi khen tình thương Chúa 
đến muôn đời.  
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Suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên, C 

Xh 17, 8-13; 2Tm 3, 14-4, 2; Lc 18, 1-8 

 

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN 

 

ưu Huyền Đức (Lưu Bị) thời Tam Quốc bên Tàu, biết 
được Gia Cát Khổng Minh là một thiên tài về quân sự 

và chính trị. Nên ông đã cùng ba anh em là Quan Công và 
Trương Phi, tìm đến lều tranh nơi Khổng Minh đang ở, để 
cầu xin Khổng Minh ra làm quân sư cho mình. 

Họ đã đến hai lần, nhưng Khổng Minh tránh không cho 
gặp. Lần thứ ba, họ đến giữa mùa gió tuyết, đi đường rất vất 
vả, lại còn phải chờ đợi để được gặp mặt Khổng Minh. Ba lần 
đến lều tranh này đã nổi tiếng trong sử sách, nên được gọi là: 
"Tam cố thảo lư". 

Cũng chính nhờ Lưu Bị “tam cố thảo lư”, mà Gia Cát 
Khổng Minh mến mộ tài đức của ông, đã sẵn sàng ra giúp 
nhà Hán. Cả một đời ông tận tụy phục vụ, chết không hối 
tiếc. Chính đức tính bền chí, kiên trì của Lưu Bị đã làm xiêu 
lòng Khổng Minh. 

Câu chuyện trong bài Phúc âm hôm nay cũng nói lên tính 
kiên trì như thế. Chúa Giêsu kể cho các môn đệ một dụ ngôn, 
có ý dạy các ông phải kiên trì cầu nguyện, không được sờn 
lòng nản chí. Chúa nói: Trong thành nọ, có một ông quan tòa 
chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì. Trong 
thành ấy cũng có một bà góa. Bà này đến nhờ ông quan tòa 
xử cho mình một vụ kiện theo lẽ công bằng. Nhưng bà đến 
hoài, kêu hoài, mà ông quan tòa vẫn không xét xử cho bà. 

Có lẽ bà góa này nghèo, không có tiền hối lộ cho quan 

L 



 

22 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

tòa, nên bà không được quan tòa giúp đỡ. Nhưng bà góa này 
vẫn không nản chí. Ngày ngày bà cứ đến van xin ông quan 
tòa. Cuối cùng người thua không phải là bà, mà là chính ông 
quan tòa, vì ông đã quyết định xử cho bà, không phải vì lòng 
tốt của ông, mà chỉ vì ông bị quấy rầy. Chịu không nổi, thì 
phải xét xử cho xong việc! 

Kể xong câu chuyện ấy, Chúa Giêsu so sánh: Ông quan 
tòa gian ác mà còn làm như thế, huống chi là Thiên Chúa. 
Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không công bằng mà xét xử cho 
những ai kiên trì ngày đêm kêu cứu Ngài hay sao? 

Khi so sánh Thiên Chúa với ông quan tòa bất công, Chúa 

Giêsu chỉ nhằm đề cao đức tính kiên trì, như là một đòi hỏi 

tất yếu của người con thảo, để lời cầu nguyện được Thiên 

Chúa chấp nhận. Ca dao Việt Nam thường nói: "Có công mài 

sắt có ngày nên kim", hay "Kiến tha lâu cũng đầy tổ", hoặc 

"Góp gió làm bão". Mấy câu ca dao ấy đều đưa ra những 

cách xử thế rất chí lý, những kinh nghiệm vô giá của ngàn 

đời. Nếu ta đem những lời ấy áp dụng vào cuộc sống, chắc 

chắn sẽ đem lại những kết quả bất ngờ. 

Câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay, đã nói lên đức 

tính kiên trì quí báu của bà góa, đồng thời cũng nêu bật lòng 

quả cảm của bà. Tính kiên trì phải đi kèm với lòng quả cảm. 

Dù bị khước từ nhiều lần, bà vẫn không nản lòng, trái lại bà 

vẫn kiên trì cho đến cùng. Kết quả như ta thấy, người thua 

cuộc trong chuyện này không phải là bà góa, mà là chính ông 

quan tòa bất lương. 

Câu chuyện của Lưu Bị và đoàn tùy tùng, đã ba lần đến 

cầu xin Khổng Minh Gia Cát Lượng, khẩn xin ông ra giúp 

mình. Nhưng chỉ đến lần thứ ba, Khổng Minh mới chịu cho 
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gặp mặt; và sẵn sàng giúp Lưu Bị. Kết quả ấy là nhờ đức tính 

kiên trì của Lưu Bị. 

Con kiến là gương mẫu cho ta về tính kiên trì nhẫn nại. 
Nhưng nếu ta có lòng tin, lòng yêu mến và kiên trung nhẫn 
nại, thì ta còn đáng khen hơn con kiến. Và công lao của ta sẽ 
to lớn hơn con kiến rất nhiều. Con kiến làm sao có thể so bì 
được với con người? 

Là người kitô hữu, ta có bền tâm, kiên trì hơn con kiến 
không? Hay ít ra, ta cũng phải bền tâm vững chí như người 
đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay. 

Ước gì chúng ta luôn kiên trì nhẫn nại trong mọi công 
việc, nhất là trong đời sống cầu nguyện. Đừng bao giờ nản 
chí, vì “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà 
khó vì lòng người ngại núi e sông”. Chúa Giêsu cũng nói: 
“Ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát”.  

 

 

Suy Niệm Lễ Truyền Giáo 

 

TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG 

 

ai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ là hai nhà truyền 
giáo vĩ đại. Sách Tông Đồ Công Vụ kể: Ngay sau khi 

nghe bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô, ba ngàn người đã 
xin được Rửa Tội (Cv 2,41). Thật là một kết quả ngoài sức 
tưởng tượng. 

Còn Thánh Phaolô là người ra đi không biết mệt mỏi. 
Ngài đã thành lập nhiều giáo đoàn. Đã đào tạo được nhiều 
Giám Mục. Đã viết nhiều thư dạy dỗ khuyên nhủ. Tuy 

H 
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Phaolô không được chính thức ở trong nhóm 12, nhưng Ngài 
vẫn được gọi là Tông đồ. 

Nhờ đâu mà cuộc truyền giáo của các Ngài lại có kết quả 
lớn lao như thế? Trước hết, ta phải kể đến ơn Đức Chúa 
Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã ban cho công cuộc 
truyền giáo thành công. Tuy nhiên cũng phải có sự đóng góp 
của các Ngài. 

Thực vậy! Cuộc đời của hai Thánh Phêrô và Phaolô 
Tông Đồ, trước khi ra đi truyền giáo, đã trải qua những bước 
chuẩn bị rất chu đáo. 

Bước thứ nhất: Là gặp gỡ Chúa. Thánh Phêrô đã được 
hạnh phúc sống bên Chúa Giêsu 3 năm trời. Hơn thế nữa, 
Ngài còn được gặp Chúa sau khi Chúa Phục Sinh, được Chúa 
dạy dỗ, cùng ăn uống, cùng trò chuyện với Chúa. 

Còn Thánh Phaolô, tuy muộn màng, nhưng cũng đã gặp 
được Chúa trên đường đi Đamát. Được Chúa trực tiếp dạy dỗ 
trong những năm tháng sống tại sa mạc. Được Chúa đưa lên 
tầng trời thứ ba. 

Việc gặp gỡ Chúa đã để lại những dấu ấn không thể phai 
mờ trong tâm hồn các Ngài. Sau này, các Ngài có đi truyền 
giáo cũng chỉ là để kể lại những điều mắt thấy tai nghe. 

Bước thứ hai: Là cảm nghiệm được tình thương của 
Chúa. Thánh Phêrô được Chúa yêu thương. Điều này Ngài 
đã cảm nghiệm sau 3 năm chung sống với Chúa. Nhưng nhất 
là sau khi phạm tội chối Chúa. Chúa vẫn yêu thương tha thứ. 
Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu không một lời trách móc. Chỉ 
nhẹ nhàng hỏi: “Phêrô, con có mến Thầy không?”. Và lạ 
lùng không thể ngờ, Chúa đặt Phêrô lên làm Giáo Hoàng, coi 
sóc Hội Thánh của Chúa.  
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Còn Thánh Phaolô, trước kia là một người đi bắt đạo. 

Nhưng Chúa đã cho Ngài được ơn ăn năn trở lại. Và tuyển 

chọn ngài làm Tông Đồ đi rao giảng cho dân ngoại. 

Cảm nghiệm tình thương của Chúa, các Ngài đã đem hết 

tình yêu đền đáp. Tình yêu đã làm thay đổi hẳn cuộc đời các 

Ngài. 

Bước thứ ba: Là thay đổi đời sống. Các Ngài đã biến 

đổi từ những con người yếu hèn nên dũng mạnh. Từ tự tin tự 

phụ vào sức mình, đến chỉ tin cậy vào sức mạnh của Thiên 

Chúa. Từ hoạt động suy nghĩ theo ý riêng, đến toàn tâm toàn 

ý theo ý Chúa. Từ sống cho mình, đến sống cho Chúa và chết 

cho Chúa. Tình yêu gắn bó với Chúa đến nỗi không có gì có 

thể tách lìa các Ngài ra khỏi Thiên Chúa. 

Bước thứ bốn: Là hăng hái ra đi truyền giáo. Tình yêu 

thôi thúc các Ngài ra đi làm chứng cho Chúa. Các Ngài đã ra 

đi không ngừng. Các Ngài sẵn sàng chấp nhận tất cả: Làm 

việc mệt mỏi, gian truân khốn khó, bị xua đuổi, bị chống đối, 

bị hành hạ, bị giam cầm; và sau cùng các Ngài đã hiến mạng 

sống làm chứng cho tình yêu Chúa. 

Hôm nay Chúa và Hội Thánh đang mời gọi chúng ta lên 

đường truyền giáo. Ta tha thiết muốn làm việc truyền giáo. 

Vậy ta hãy noi gương hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô ở 

bốn điểm: Gặp gỡ Chúa. Cảm nghiệm tình thương Chúa. 

Thay đổi đời sống. Hăng hái bắt tay vào việc. 

 Lạy Chúa! Vì lời bầu cử của hai Thánh Tông Đồ Phêrô 

và Phaolô, xin Chúa ban cho chúng con trở nên những nhà 

truyền giáo nhiệt thành.  
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Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên, C 

Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10 

 

NGHỆ THUẬT CẢM HÓA LÒNG NGƯỜI 

 

ứng trước tội nhân hay những người sa ngã, hư 
hỏng…, dư luận xã hội thường lên án, khinh miệt, loại 

trừ. Đó là thái độ vốn có của những người Do Thái có tiếng 
là đạo đức, như các thầy tư tế, các luật sĩ và biệt phái đối với 
những người tội lỗi như Giakêu. 

Ngay cả Chúa Giêsu, dù Ngài chỉ tiếp đón những người 
tội lỗi thôi, thì cũng đã bị tai tiếng rồi. Tin mừng thánh Luca 
viết: Khi “Các người thu thuế và các người tội lỗi lui tới với 
Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisiêu và 
các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường 
tội lỗi và ăn uống với chúng" (Lc 15, 1-2). 

Chính thái độ khinh thị và loại trừ người tội lỗi như thế, 
lại càng xô đẩy người sa ngã lún sâu hơn trong tội lỗi của họ. 
Cư xử như thế là dìm xuống, chứ không phải là nâng lên. 

Còn về phần Chúa Giêsu, Ngài có cách cư xử rất đẹp đối 
với người tội lỗi. Và chính cách cư xử cao nhã này có một 
sức cảm hoá thần diệu. Cung cách đối xử của Chúa Giêsu là: 
niềm nở tiếp đón và trân trọng họ, coi họ như bạn bè. Thế 
nên dư luận hồi ấy đã xem Ngài “là tay ăn nhậu, bạn bè với 
quân thu thuế và phường tội lỗi” (Mt 11,19). 

Chúa Giêsu thừa biết Giakêu là ai và thuộc hạng người 
nào, nhưng Chúa Giêsu không nhìn Giakêu bằng ánh mắt 
khinh miệt của người Do Thái, nhưng Chúa đối xử với ông 
bằng tấm lòng trân trọng và yêu thương. 

Đ 
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Khi thấy Giakêu vắt vẻo trên cành cây chờ xem Chúa 
Giêsu đi qua, Chúa vui vẻ thân mật vẫy chào ông trước: "Này 
ông Giakêu…” Chúa Giêsu gọi đích danh ông như đã từng 
quen biết từ lâu. Việc gọi tên thân mật này khiến ta nhớ lại 
lời Chúa Giêsu nói về quan hệ gắn bó giữa người chăn chiên 
tốt và đoàn chiên của mình: “Chiên nghe tiếng của anh và 
anh gọi tên từng con chiên” (Ga 10,3). 

Rồi Chúa Giêsu nói tiếp: “Xuống mau đi!” Đây không 
hẳn là lời thúc giục, mà chỉ là lời thân mật giữa bạn bè. Rồi 
Chúa Giêsu lại muốn thắt chặt mối tình bằng hữu qua việc 
cùng ăn uống đồng bàn với Giakêu. Và hơn thế nữa, Chúa 
còn đề nghị được ở lại nhà ông, để có rộng giờ hàn huyên 
tâm sự: “Hôm nay, tôi sẽ ở lại nhà ông”. 

Sáng kiến tình yêu của Chúa Giêsu lúc đó làm cho 
Giakêu sửng sốt. Một bậc thầy khả kính và danh tiếng như 
Đức Giêsu mà lại đến trọ tại nhà một người tội lỗi như 
Giakêu ư? Chuyện thực mà tưởng như mơ! Thế là Giakêu vô 
cùng sung sướng đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình. 

Thái độ yêu thương, trân trọng và quý mến của Đức 
Giêsu đối với Giakêu đã làm cho ông đổi đời thật sự, một sự 
thay đổi tận căn, ít ai ngờ tới. Bấy giờ ông Giakêu đứng lên 
thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của 
tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái 
gì, tôi xin đền gấp bốn". 

Dám đem nửa phần gia sản lớn lao của mình trao ban cho 
người nghèo khó, lại chấp nhận đền gấp bốn những thiệt hại 
đã gây ra… quả là một quyết định anh hùng! Thế là từ một 
người đáng khinh, Giakêu bỗng trở thành một người rất đáng 
khâm phục! 

Thực tế cũng chứng minh như thế. Những lời lên án, 
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những thái độ khinh bỉ hay loại trừ… chỉ tạo nên nguy cơ 
làm cho những con người tội lỗi lún sâu vào con đường lầm 
lạc mà thôi. 

Nhưng chính thái độ tôn trọng và tấm lòng yêu thương… 
sẽ tạo nên sức cảm hoá diệu kỳ. Đó là nghệ thuật cảm hoá 
lòng người rất khôn khéo mà Chúa Giêsu đã sử dụng, để làm 
nên phép lạ nơi con người Giakêu, biến cải một con người 
tưởng là ‘hết thuốc chữa’ trở thành một người mới, rất đáng 
khâm phục. 

Lạy Chúa! Xin dạy con nghệ thuật cảm hóa lòng người 
của Chúa. Con cảm ơn Chúa.  

 
 

Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên, C 

2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38 

 

CHẾT LÀ VỀ CÕI SỐNG 
 

hi nhìn về kiếp nhân sinh quá mong manh và vắn vỏi, 

nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phải thốt lên: “Con chim 

ở đậu cành tre. Con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Tôi nay ở 

trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”. 

Dẫu biết rằng cuộc đời này chỉ là quán trọ, nhưng quán 
trọ cuộc đời này thật hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi ai cũng muốn 
níu kéo thời gian nơi quán trọ. Càng lâu càng tốt. 

Thế nhưng cho dù ta có bám víu, có cố công vun trồng 
những tiện nghi thật đầy đủ cho quán trọ cuộc đời này, thì 
cũng có ngày mình phải từ giã tất cả để ra đi. 

 Là người, ai cũng phải chết. Sự chết đó là định luật tất 

K 
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yếu của đời người. Có người chết vì bệnh tật, vì thiên tai, vì 
tai nạn. Có người chết khi tuổi đời còn rất trẻ; và cũng có 
người chết khi tuổi đời đã vượt quá “thất thập cổ lai hy”. 

Sự chết dường như là mẫu số chung cho tất cả những con 
người đang sống trên mặt đất. Nhưng cái chết luôn luôn là 
bất ngờ. Con người không bao giờ biết mình sẽ chết ngày 
nào, cách nào và ở nơi nao? 

Đôi khi ta tự hỏi: Tại sao Chúa không cho mình biết 
trước ngày giờ mình sẽ ra đi, để mình chuẩn bị đầy đủ hành 
trang về với Chúa? Để mình dẹp bỏ mọi công danh sự 
nghiệp, mọi danh lợi thú cho tâm hồn thanh thản bình an. 

Có lẽ Chúa không muốn điều đó, vì Chúa vẫn tôn trọng 
tự do của con người. Chúa chỉ đòi hỏi ta: Hãy tỉnh thức, vì 
không biết giờ nào chủ sẽ về, và cũng không biết khi nào kẻ 
trộm đến. Vì thế Chúa đòi ta phải tỉnh thức, phải nỗ lực làm 
tròn bổn phận mà Chúa đã trao phó. 

Tựa như một trận đá banh, nếu biết trước tỷ số, trận bóng 
sẽ nhàm chán và các cầu thủ sẽ thiếu trách nhiệm với bổn 
phận của mình trên sân cỏ. Một trận bóng chỉ đẹp, khi mà các 
cầu thủ đều phải tỉnh thức, phải nỗ lực làm tròn trách nhiệm 
và chu toàn tốt vị trí được trao. 

Cuộc đời con người cũng vậy. Không biết lúc nào mình 
sẽ phải ra khỏi sân cỏ cuộc đời. Nhưng ta phải sống đầy đủ 
trách nhiệm của mình, thì cuộc đời mới đẹp, mới xứng đáng 
được lãnh thưởng ân phúc mà Chúa sẽ trao ban cho ai tín 
trung với Ngài. 

Thế nhưng, trong niềm tin Kitô Giáo, ta tin rằng bên kia 
sự chết là ánh bình minh của sự phục sinh, của sự sống vĩnh 
cửu bên Chúa. Sự chết không phải là hết. Chết chỉ là cuộc 
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chuyển đổi cho sự sống thêm sung mãn hơn. Đó là sự sống 
trong Thiên Chúa hằng sống. 

Hơn nữa, Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để 
chết, mà là để sống đời đời. Cái chết thể xác chỉ là hậu quả 
của tội Ađam. Nhưng Chúa Giêsu khi mang kiếp người, Ngài 
đã phục sinh, để kéo mọi người lên cùng Chúa. Ngài đã đi 
qua cái chết, để vực dậy con người khỏi cái chết trầm luân 
bởi lạc xa tình Chúa, nay được sống trong ân nghĩa Chúa. 

Lời Chúa hôm nay khẳng định có sự sống đời sau. Sự 
sống đó không còn lệ thuộc bởi việc dựng vợ gả chồng, vì 
con người đã được tham dự vào sự sống bất diệt của Đấng 
Hằng Sống. 

Sự sống đó cũng không còn lệ thuộc bởi vật chất, hay bởi 
danh lợi thú, vì con người không còn cảm thấy thiếu thốn, mà 
đã đạt đến sự sung mãn trong sự sống thần linh của Thiên 
Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống; và con người là 
hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người cũng được thừa 
hưởng sự sống thần linh của Chúa. 

Đó chính là niềm vui, là sự khích lệ cho cuộc đời của ta. 
Đau khổ cuộc đời này sẽ qua đi. Những khốn khó trần gian 
cũng sẽ qua đi, vì cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ. Sự sống 
thần linh mới là vĩnh cửu. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn 
bên Chúa mới là cùng đích đời ta.  
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Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên, C 

Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19 

 

NGÀY TẬN THẾ 
 

ũ trụ vật chất này cũng như cuộc đời chúng ta, đã có 
một khởi đầu, thì cũng sẽ có một kết thúc. 

Và qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mô tả một 
cách cụ thể sự hủy diệt Giêrusalem và Đền Thờ. Đối với 
người Do Thái, sự hủy diệt hai nơi này đồng nghĩa với ngày 
tận thế. Vì vậy, Hội Thánh muốn chúng ta dừng lại để suy 
nghĩ về sự kiện này, trong những tuần lễ cuối cùng của Năm 
Phụng Vụ. 

Khi Ngày Tận Thế xảy đến, chúng ta sẽ bị xét xử về tình 
yêu. Vậy thì ngay từ bây giờ, cuộc sống của ta, từ tư tưởng, 
lời nói đến việc làm có thấm nhuần tình yêu hay không? Bởi 
vì tương lai thì bắt đầu từ ngày hôm nay. Và cuộc sống vĩnh 
cửu nảy mầm từ cuộc sống hiện tại. 

Chúng ta hãy hồi tâm xét mình, kiểm điểm lại cuộc sống, 
xem ta đã thực thi giới luật yêu thương của Chúa như thế 
nào? 

Trước hết là trong tư tưởng. Chúng ta thường bảo: 
“Lòng đầy thì mới tràn ra ngoài”. “Tư tưởng thì hướng dẫn 
hành động”. Thực vậy, “Gieo suy nghĩ thì gặt hành động. 
Gieo hành động thì gặt thói quen. Gieo thói quen thì gặt tính 
cách. Gieo tính cách thì gặt số phận” (Samuel Smiles). Vậy 
thì từ trong cõi lòng ta, ta có nuôi dưỡng sự hận thù ghen 
ghét hay không? Ta có muốn đặt mình lên trên người khác, 
để rồi soi mói, bắt lỗi họ hay không? 

V 
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Tiếp đến là trong lời nói. Chúng ta thường bảo: “Người 
là một con vật có ngôn ngữ, có tiếng nói”. Ngôn ngữ và tiếng 
nói là ân huệ Chúa trao ban, để chúng ta chuyển thông tư 
tưởng, để tạo sự hòa thuận, cảm thông. Thế nhưng chúng ta 
có biết cẩn thận, đắn đo trong lời nói không. Có biết uốn lưỡi 
bảy lần trước khi nói, để tránh đi những lời nói nóng nảy, 
chửi bới cộc cằn, cũng như những lời nói dèm pha hạ nhục 
uy tín người khác hay không? Bởi vì “Lời nói chẳng mất tiền 
mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 

Sau cùng là trong việc làm. Chúa nói: “Những gì các 
con làm cho một trong những anh em bé mọn của Ta, là các 
con làm cho chính Ta”. Vậy, chúng ta đã thực sự giúp đỡ anh 
chị em, nhất là những kẻ túng thiếu bất hạnh hay chưa? 

Cách đây nhiều năm, có chín người tàn tật đã thành công 
trong việc leo lên một ngọn núi cao 4.000 mét. Chín người ấy 
gồm một người què, một người mắc bệnh kinh phong, hai 
người điếc và năm người mù. 

Khi được hỏi là họ đã leo lên đỉnh núi như thế nào, thì 
một người trong nhóm đã trả lời một cách đơn sơ rằng: 
Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của nhau. 

Câu chuyện trên khiến chúng ta tự hỏi: Chúng ta đã thực 
sự giúp đỡ lẫn nhau hay chưa. Chúng ta có biết nương tựa 
vào nhau trên bước đường tiến lên núi thánh, là quê hương 
Nước Trời hay chưa? 

Tóm lại, chúng ta có thực thi giới luật yêu thương, thì 
chúng ta mới được Chúa đón nhận vào quê hương Nước Trời 
trong ngày sau hết, bởi vì tương lai thì đang bắt đầu từ ngày 
hôm nay; và cuộc sống vĩnh cửu được bắt đầu từ những tháng 
năm hiện tại. 
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Lạy Chúa! Xin cho con biết tận dụng những ngày Chúa 
đang cho con sống đây, để chuẩn bị sẵn sàng cho giờ Chúa 
đến viếng thăm con. Xin cho con luôn sống đẹp lòng Chúa; 
và lấy Thánh Ý Chúa làm gia nghiệp đời con.  

 

Suy niệm Lễ Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, C 

2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43 

 

CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI 
 

ầu hết các vị vua  trên trần gian, ai cũng đầy quyền lực, 
được mọi người tôn vinh và cầu xin. Chỉ có Vua Giêsu 

là vị Vua không được ai quý mến, và bị ghét cay ghét đắng 
tới tận cùng. Bằng chứng là họ đã đánh đòn Ngài và kết án 
Ngài: “Đóng đinh nó vào thập giá”. 

Tuy nhiên, có một người cầu xin Vua Giêsu, ngay cả khi 
Ngài ở trong tình trạng bị coi như là thất thế nhất. Thần dân 
đặc biệt đó, chính là tướng cướp Dismas, kẻ tử tội, cùng chịu 
đóng đinh cùng ngày cùng giờ với Chúa Giêsu. 

Anh ta đã thưa với Ông-Vua-Không-Đăng-Quang bằng 
lời lẽ rất chân thành: “Ông Giêsu ơi, khi nào ông vào Nước 
của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42). Là một tướng cướp 
giết người không gớm tay, thế mà anh ta đã phải run tay, khi 
nhận biết uy quyền của Ông Giêsu, ngay cả khi Ngài bị kết 
án tử hình. Có thể nói, con mắt đức tin của Dismas quá sáng! 

Và cũng thật kỳ lạ, ông Saolê là kẻ bách hại bất cứ ai 
dám tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa. Thế nhưng ông 
cũng đã phải bị mù đôi mắt thể lý, để được sáng hai con mắt 
đức tin. Cuối cùng, thì ông trở thành Phaolô. 

H 
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Rồi ông còn có một ước muốn làm “nổi da gà” và “rợn 
tóc gáy”, hoàn toàn không giống ai: “Ước chi tôi chẳng hãnh 
diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6,14). 
Hãnh diện về thập giá ư? Hãnh diện vì gặp đau khổ ư? Hãnh 
diện vì bị nhục nhã ư? Thật là chuyện ngược đời! 

Thập giá là biểu tượng của sự đau khổ hoặc bất hạnh, vì 
đó là hình phạt tồi tệ và ghê gớm nhất thời đó, như ngày nay 
là án tử hình. Cuộc sống thường nhật cũng chẳng ai “mê” đau 
khổ, mà còn cố tránh nó như tránh quái vật, hoặc ma quỷ vậy. 
Thế mà những người thực sự yêu mến Đức Kitô, lại “khoái” 
cái món đau khổ. Thật là ngược đời! 

Với người không có niềm tin vào Đức Kitô, thậm chí có 
thể ngay cả một số người nhận mình là Kitô hữu, không thể 
hiểu được ý nghĩa của thập giá. Họ cho đó là dại dột, là ngu 
xuẩn, là điên rồ. Theo cách nói của ngày nay, thì người ta gọi 
là… “bó tay chấm com”, khi thấy chúng ta suy tôn Thánh 
Giá và tôn thờ Con Người bị treo trên đó. Ôi, Vua gì mà nhìn 
te tua thê thảm thế ư? 

Nhìn lại đời mình, ai cũng thấy mình có trách nhiệm và 
bổn phận. Đó là “những gánh nặng” hằng ngày mà ai cũng 
có. Mỗi người mỗi kiểu, và dĩ nhiên ở mỗi mức độ te tua thê 
thảm khác nhau. 

Thánh Phaolô tâm sự: “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng 
không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt 
buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin 
Mừng!” (1 Cr 9,16). Rao giảng Tin Mừng là một trách 
nhiệm. Kính mến Chúa và yêu thương tha nhân là bổn phận 
khác – nhưng vẫn song song. Vậy mà thánh Phaolô bảo: 
“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” Xem ra 
cũng đau khổ lắm! 
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Thực ra, chẳng có trách nhiệm và bổn phận nào dễ dàng. 
Vì thế mà luôn phải cố gắng. Mệt lắm! Nhưng Thánh Phaolô 
cho biết rằng phải “tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên 
Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm 
vụ Thiên Chúa giao phó” (1 Cr 9,17). Làm vì bị bắt buộc, vì 
miễn cưỡng, thì cũng tốt, nhưng tự nguyện bao giờ cũng tốt 
hơn. Cái khó đối với ta là: Thiên Chúa cho ta hoàn toàn tự do 
hành động. 

Ta tin rằng: mọi đau khổ sẽ biến thành vinh quang, và 
người chết sẽ sống lại để được trường sinh. Nghịch lý lại trở 
thành thuận lý. Cái ngưỡng sinh tử thật kỳ diệu: Đau khổ sẽ 
nở hoa. Cửa sự chết lại chính là cửa sự sống – dẫn vào sự 
sống dồi dào, sự sống đời đời. Thật là trên cả tuyệt vời! 

 



 

36 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

 

ĐỨC MARIA TẠI TIỆC CƯỚI CANA 

 

ào năm 2001, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã thêm 
vào Kinh Mân Côi Năm Sự Sáng để chúng ta suy niệm 

về những lần Chúa Giêsu tỏ mình ra trong sứ vụ của Người. 
Trong ngắm thứ hai, Chúa Giêsu tỏ mình ra tại tiệc cưới 
Cana với dấu lạ biến nước lã thành rượu. Tại đây có sự hiện 
diện của Mẹ Maria, Mẹ đã cầu cứu Chúa Giêsu gỡ rối cho 
nhà đám thiếu rượu. Chúng ta cùng tìm hiểu trình thuật này. 

Tiệc cưới tại Cana 

Trong Gioan 2,1-11, chúng ta nghe về một đám cưới ở 
Cana mà Chúa Giêsu và mẹ Người được mời tham dự. Tuy 
nhiên, tại đám cưới này, cặp đôi lại hết rượu để phục vụ 
khách mời. Hết rượu để đãi khách là một sự bối rối nghiêm 
trọng cho chủ tiệc. Một tình huống tồi tệ gây ra sự xấu hổ cho 
cặp đôi, việc thiếu rượu này ngụ ý rằng họ không chu đáo để 
phục vụ những người khách họ đã mời. Nói cách khác, đây là 
một tai họa sắp xảy ra cho cả gia đình. 

Đức Maria là người đầu tiên nhận ra… 

Trong đám cưới, khi cặp đôi hết rượu, Đức Maria là 
người đầu tiên để ý thấy. Điều này cho chúng ta thấy tấm 
lòng tinh tế và sâu sắc của Mẹ Maria: Mẹ đã thấy tình cảnh 
khó khăn của gia đình và tự mình muốn giúp cặp vợ chồng 
tránh bất kỳ sự bối rối nào trong ngày cưới của họ. Vì vậy, 

V 
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Mẹ quay sang một người mà 
Mẹ  biết có thể giúp đỡ: Chúa 
Giêsu. 

Chúa Giêsu trả lời mẹ 

của Người 

Khi Đức Maria quay sang 
Chúa Giêsu và nói với Người 
rằng cặp vợ chồng đã hết rượu, 
Chúa Giêsu đáp lại: “Thưa bà, 
chuyện đó can gì đến bà và 
tôi? Giờ của tôi chưa đến”. 
(Ga 2,4) Hẳn chúng ta thắc 
mắc tại sao Người lại nói với mẹ như vậy. Đối với chúng ta, 
điều đó nghe có vẻ hơi cứng cỏi, có thể giống như Chúa 
Giêsu đang trách mẹ mình. Nhưng qua phản ứng của Maria, 
chúng ta biết đây không phải là trường hợp như vậy. Mẹ nhận 
được câu trả lời tích cực của Người, rồi mới nói với những 
người phục vụ gần đó: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm 
theo”. Chúa Giêsu đáp ứng ngay yêu cầu của Mẹ, và sự việc 
diễn ra quá tốt đẹp! 

“Thưa bà” 

Câu này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi, ý nghĩa của những 
từ có vẻ cứng cỏi này là gì? Chúa Giêsu đáp lại bằng cách 
xưng hô với mẹ Người là “bà”. Trong Kinh Thánh, không có 
chỗ nào nói về một người con xưng hô với mẹ mình là “bà”. 
Chúa Giêsu gọi những người khác là “phụ nữ”, như người 
phụ nữ ở bờ giếng và Maria Magđalêna, nhưng đây là lần đầu 
tiên chúng ta thấy nó được nói với một người mẹ. Chắc hẳn 
Chúa Giêsu đã có trong tâm trí hình ảnh về một người phụ 
nữ, một người phụ nữ như Evà. Trong sách Sáng thế 3,15, 
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chúng ta thấy lời tiên tri đầu tiên về Đấng Messia sau khi ông 
bà nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa nói với con rắn: “Ta sẽ gây 
mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và 
dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi”. Vì 
vậy, khi Chúa Giêsu gọi Đức Maria là “bà”, đó là một danh 
hiệu rất vinh dự, công nhận Đức Maria là Evà mới; người 
phụ nữ sẽ mang Đấng Messia đến thế gian. Đây cũng là lý do 
tại sao Đức Maria thường được miêu tả với một con rắn dưới 
chân, để phản ánh lời tiên tri này. 

“Giờ” của Chúa Giêsu 

Sau lời này với Đức Maria, Chúa Giêsu nói: “Giờ của tôi 
chưa đến”. Chủ đề của “giờ” này muốn nói đến giờ khổ nạn 
của Chúa Kitô: giờ của đau khổ và cái chết của Người. 
Chúng ta có thể thấy điều này trong Gioan 12,27, khi Chúa 
Giêsu nói về cái chết của Người sau khi vào thành 
Giêrusalem. Nó cũng được đề cập trong Gioan 12,31, khi 
Chúa Giêsu nói về cái chết của Người để chiến thắng tội lỗi. 
Do đó, cả hai thuật ngữ “bà” và “giờ” đều được kết nối với 
nhau qua việc chúng ám chỉ đến việc Đấng Messia đánh bại 
ma quỷ. 

“Chuyện đó can gì đến bà và tôi?” 

Câu hỏi của Chúa Giêsu: “Chuyện đó can gì đến bà và 
tôi?” Cụm từ này mô tả hai người đang nhìn vào cùng một 
hoàn cảnh, nhưng với những góc nhìn khác nhau. Với Đức 
Maria, khi ngài đến với Chúa Giêsu nói “họ hết rượu rồi”, 
ngài xem việc cung cấp thêm rượu như một hành động nhân 
ái của tình yêu đối với cặp vợ chồng. Còn Chúa Giêsu, Người 
muốn tách biệt với tương quan mẹ-con như vốn có. Tin 
Mừng Nhất Lãm đã thuật lại một điều tương tự: có những 
người đến thưa với Chúa rằng có thân nhân muốn đến tìm 
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Chúa, nhưng Người đáp lại: “Ai thi hành ý muốn của Thiên 
Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,35; x. Mt 
12,46-50; Lc 2,48-49; 8,19-21). Với lời thưa “bà” Chúa 
Giêsu muốn thiết lập một tương quan khác với mẹ: tương 
quan người môn đệ và việc thực hiện công trình cứu độ của 
Thiên Chúa. Có thể hiểu như sau: nếu Đức Maria muốn tìm 
sự giúp đỡ thì không phải trên tương quan mẹ-con nữa. Một 
chút căng thẳng xảy ra, Chúa Giêsu dường như không chú 
tâm đến tương quan gia đình trần thế. Tuy nhiên cuối cùng 
Người đã thực hiện dấu lạ. Và đây là dấu lạ đầu tiên Người 
thực hiện để bày tỏ vinh quang của Người. 

Tại Cana, chúng ta thấy Đức Maria là khuôn mẫu của 
Giáo hội. Lời ngài nói với các gia nhân: “Chúa Giêsu bảo gì, 
các anh cứ việc làm theo” (2,5), diễn tả cùng một tâm thái 
mà ngài đã thưa với sứ thần Gabriel tại biến cố truyền tin: 
“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). 
Trong cả hai trường hợp, lời của Maria gợi lại lời của Israel 
tại núi Sinai: “Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin 
làm theo” (Xh 19,8; xem 24, 3,7). Thân mẫu của Chúa Giêsu 
thể hiện các nhân đức mà các tín hữu phải có đối với Thiên 
Chúa: khiêm nhường, cởi mở đón nhận ý muốn của Thiên 
Chúa và mau mắn vâng phục. Đây là những thái độ căn bản 
của ơn gọi làm môn đệ, và là nền tảng để tăng triển đời sống 
thánh thiện. Chúng ta cũng thấy Đức Maria hoạt động như 
một người chuyển cầu, người trung gian giữa Chúa Giêsu và 
các thành viên trong gia đình. Mẹ trình bày những thiếu thốn 
của người khác với Con của Mẹ, và Mẹ hướng dẫn người 
khác vâng lời Con. Đức Maria có một vai trò đặc biệt trong 
lịch sử cứu độ vì chỉ nhờ Mẹ mà Ngôi Lời mới trở nên xác 
phàm để hoàn thành công trình cứu chuộc nhân loại.  
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Cùng đi với  

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ  

SIMON VÀ GIUĐA 
 

 

 

 
  Richard T. C 

 
 

anh sách mười hai thánh Tông đồ xuất hiện bốn chỗ 
trong Tân Ước (Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 6,14-16; 

Cv 1,13), vị trí trong danh sách đứng thứ mười là Simon 
thuộc nhóm Nhiệt Thành và thứ mười một là Giuđa con ông 
Giacôbê, cũng được gọi là Thađêô. Hai vị trí này đôi lúc có 
thay đổi cho nhau tùy vào sự sắp xếp khác nhau của mỗi 
thánh sử. Sử liệu cũng như Thánh Kinh nói rất ít về hai vị 
thánh Tông đồ này.  

Simon  

Simon không được nhắc đến trong Tân Ước ngoại trừ 
trong các danh sách các Tông đồ. Cả Simon và Giuđa đều 
được biết đến với những cái tên khác trong suốt cuộc đời của 
họ. Simon thường được gọi là "người nhiệt thành". Người 
nhiệt thành là người cam kết mạnh mẽ đối với một điều gì đó. 
Trong trường hợp của Simon, ông tin vững chắc vào tầm 
quan trọng của luật Do Thái. Ngay khi gặp Chúa Giêsu, cuộc 
đời ông đã thay đổi và ông tin rằng điều quan trọng nhất là đi 
theo Chúa Giêsu để làm môn đệ và thực thi những lời dạy 

D 
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của Người. Một lý do khác nữa khiến Simon có biệt hiệu 
“Nhiệt Thành” là để mọi người không nhầm lẫn ông với tông 
đồ khác tên là Simon, người mà Chúa Giêsu gọi là Phêrô. 

Một số tác giả hiện đại đã sử dụng tên của ông làm cơ sở 
cho những phỏng đoán liên quan đến ông với phong trào 
Zealot (Nhiệt Thành) được nhà sử học Do Thái Josephus mô 
tả, một phong trào độc lập của người Do Thái dành cho việc 
nổi dậy bạo lực. Tuy nhiên, có rất nhiều phong trào được gọi 
là Zealot, không phải tất cả đều giống nhau, và Josephus nói 
với chúng ta (Chiến tranh Do Thái 4,3,9) rằng phong trào mà 
ông đang mô tả chỉ phát sinh ngay trước khi Đền thờ bị phá 
hủy vào năm 70 CN. 

Giuđa 

Tân Ước có đề cập đến ba người mang cùng tên là 
Giuđa. Hai người có tên trong danh sách mười hai Tông đồ, 
và một người còn lại là anh em bà con của Chúa Giêsu (x. Mt 
13,35; Mc 6,3). Vậy chúng ta muốn nói đến Giuđa nào? 
Giuđa được nói ở đây không phải là Giuđa Ítcariốt kẻ nộp 
Chúa, cũng không phải là tác giả thư Giuđa. Tác giả thư 
Giuđa, theo bản văn, ông tự xưng là Giuđa anh em với ông 
Giacôbê (Cv1,1), và người ta thường ghép ông này với ông 
Giuđa anh em bà con của Chúa Giêsu là cùng một người (x. 
Mt 13,35; Mc 6,3).  Giuđa được nói ở đây là Giuđa Tông đồ 
trong nhóm Mười Hai, con của ông Giacôbê, và có tên gọi 
khác là Thađêô (Thaddaeus).  

Sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu có loạt bài diễn từ chia tay 
với các môn đệ thân tín (không có người ngoài và Giuđa 
Ítcariốt đã bỏ đi để làm phi vụ bán Chúa). Các nhà Thánh 
Kinh thường chia các loạt bài này thành 3 bài chính: 1) Ga 
13,31 – 14,31; 2) Ga 15,1 – 16,33; 3) Ga 17,1 – 26. Trong bài 
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diễn từ thứ nhất của Chúa Giêsu, có bốn môn đệ lên tiếng đáp 
lại bài diễn từ của Người. Đó là ông Phêrô, ông Tôma, ông 
Philipphê, và ông Giuđa. Dưới đây là phần lên tiếng của ông 
Giuđa. 

“Ông Giuđa, không phải là Giuđa Ítcariốt, nói với Đức 
Giêsu: ‘Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho 
chúng con, mà không cho thế gian?’ Đức Giêsu đáp: ‘Ai yêu 
mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến 
người ấy. Cha Thầy và thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy” 
(Ga 14,22-23). 

Một số tác giả Kitô hữu thời sơ khai cho rằng Simon và 
Giuđa cùng nhau đi truyền giáo ở Ba Tư, và đã tử vì đạo ở 
đó. Nhờ những lời rao giảng của hai ông và lời chứng cho các 
phép lạ của Chúa Giêsu và cái chết và sự Phục sinh của 
Người, nhiều người đã trở thành môn đệ và chịu phép rửa. 
Simon và Giuđa chết vì đức tin của mình vào cùng một ngày. 
Chúng ta tôn vinh ngày lễ của các ngài vào ngày 28 tháng 10.  

Bài học 

Cả Simon và Giuđa đều là những người bình thường 
được chính Chúa Giêsu chọn để dạy người khác về tình yêu 
thương của Thiên Chúa và  “làm cho muôn dân thành môn 
đệ” (Mt 28,19). Cuộc sống của hai thánh tông đồ giúp chúng 
ta hiểu rằng ngay cả những người bình thường nhất cũng có 
thể trở thành thánh khi họ quyết định theo Chúa Giêsu. Hai vị 
thánh này nhắc nhở chúng ta học hỏi tất cả những gì về Chúa 
Giêsu trong khả năng của mình và chia sẻ điều đó với những 
người khác, như các ngài đã làm.  
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GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

QUY ĐỊNH VỀ NƠI CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

(Trích “Kim Chỉ Nam Linh Mục GP. Long Xuyên” 

các số 109 - 113) 

1- Quy định chung về nơi cử hành Bí Tích Thánh Thể  

 - Thông thường, Bí Tích Thánh Thể phải được cử hành trong 
nơi thánh. Như vậy, các nơi thánh để cử hành Thánh Thể là: Nhà 
thờ, Nhà nguyện, Nhà nguyện tư, Đền thánh và Đất thánh (GL. 
Điều 932§1, 1214, 1223, 1226, 1234, 1240-1243). 

 - Do nhu cầu đòi hỏi cách khác trong một trường hợp 
đặc biệt, có thể cử hành Thánh Thể ngoài nơi thánh, nhưng 
phải cử hành ở một chỗ tôn nghiêm, nghĩa là phải phù hợp 
với việc cử hành thánh và giúp giáo dân tham dự cách linh 
động (GL. Điều 932§1; SLRM. Quy Chế Tổng Quát, số 253). 

- Linh Mục không bao giờ được phép cử hành Thánh Thể 
trong một đền thờ hoặc một nơi tôn nghiêm của một tôn giáo 
không phải là Kitô Giáo (RS. số 109). 

- Phải cử hành Thánh Thể trên một bàn thờ đã được cung 
hiến hoặc đã được làm phép; ngoài nơi thánh, có thể dùng 
một bàn xứng đáng, nhưng luôn luôn phải có khăn trải bàn 
thờ và khăn thánh (GL. Điều 932 §2). 
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2. Thánh Lễ tại tư gia 

- Được cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho người vừa mới 
qua đời tại tư gia khi còn xác tại đó, cho trường hợp Linh 
Mục, Phó Tế, Đại Chủng Sinh và Tu Sĩ nam nữ, không giới 
hạn về số lễ và về loại lễ (độc tế hay đồng tế). 

- Được cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho người vừa mới 
qua đời tại tư gia khi còn xác tại đó, cho trường hợp cha mẹ 
đẻ hoặc đồng hóa của Linh Mục, Phó Tế, Đại Chủng Sinh và 
Tu Sĩ nam nữ, không giới hạn về số lễ và về loại lễ (độc tế 
hay đồng tế). 

- Được cử 
hành một Thánh 
Lễ độc tế duy 
nhất cầu nguyện 
cho người vừa 
mới qua đời tại 
nhà tang dịp an 
táng khi còn xác 
hiện diện tại đó 
và được an táng 
tại đất tư nếu 
muốn, với điều kiện là vì ở rất xa Nhà thờ hoặc vì không tiện 
đem xác đến đó theo sự xét đoán tại chỗ của Cha Xứ. 

- Được cử hành Thánh Lễ tại tư gia ở các phân sáp 
(diaspora) thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao, không có Nhà 
thờ, ở rất xa các Xứ đạo. 

- Được cử hành Thánh Lễ tại tư gia, một năm một lần, 
riêng cho các bệnh nhân liệt giường lâu năm.  
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HỎI: Phụng Vụ quy định thế nào trong việc xướng 

các ý lễ? Có được xướng bất cứ ý lễ nào trong “Kinh 

Nguyện Thánh Thể” không? 
 

ĐÁP: Tại Việt Nam không biết từ bao giờ, các ý lễ, nhất 
là ý lễ cầu cho người qua đời được nhiều tư tế đọc chen vào 
giữa Kinh Nguyện Thánh Thể (KNTT) đến độ việc làm này 
được hiểu như một việc bình thường, thậm chí phải làm. Nếu 
tư tế nào không xướng ý lễ vào thời điểm này (KNTT) sẽ bị 
người xin lễ coi là đã không dâng lễ theo ý họ. Tuy nhiên có 
nên, có cần thiết và có được phép nêu tên cụ thể của người 
sống cũng như người chết hay các ý lễ khác vào giữa Kinh 
Nguyện Thánh Thể không? 

Kinh Nguyện Thánh Thể là kinh quan trọng nhất trong 

thánh lễ. Trong Phụng Vụ Thánh Lễ có tất cả 13 Kinh 

Nguyện Thánh Thể1. Tuy nhiên, chỉ cần đọc kỹ lại 4 Kinh 

Nguyện Thánh Thể 1,2,3 và 4 chúng ta cũng có thể tìm được 

câu trả lời cho câu hỏi trên. 

1/ Về việc cầu cho người còn sống: 

- Chỉ trong KNTT 1, mới được phép nêu danh người 
sống cách cụ thể: 

 
1 KNTT 1,2,3,4; 2KNTT Giao Hòa, 4 KNTT cầu cho các nhu cầu khác nhau và 3 KNTT 

trong Thánh lễ cho trẻ em. 
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“Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T... 
(và T...) và mọi người đang sum họp nơi đây: mà Chúa biết 
rõ lòng tin kính và sùng mộ...” 

- Còn trong những KNTT khác, vì đã có phần cầu cho 
người còn sống nói chung, nên vị tư tế không được tùy tiện 
chen vào giữa KNTT lời cầu cho người sống nữa. Luật chữ 
đỏ của Nghi thức Thánh lễ chỉ cho phép: "Trong Thánh lễ có 
nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc biệt ở chỗ 
này”. Nghĩa là vị tư tế chỉ thêm vào giữa KNTT những công 
thức Giáo Hội đã soạn sẵn khi cử hành Thánh lễ với nghi 
thức riêng mà thôi, chẳng hạn như:  

+ Trong thánh lễ truyền chức linh mục: “Xin Cha cũng 
nhớ đến những con cái này của Cha là những tân linh 
mục mà hôm nay cha đã muốn ban cho Hội Thánh...” 

+ Hoặc trong thánh lễ Hôn phối: “Lạy Chúa, xin cũng 
nhớ đến anh (ông) T. và chị (bà) T. mà Chúa đã dẫn 
đưa tới ngày thành hôn...” 

2/ Về việc cầu cho người đã qua đời thì KNTT 1, 2, 3 
đều có công thức riêng: 

Kinh Nguyện Thánh Thể 1: "Lạy Chúa, xin cũng nhớ 
đến (những) tôi tớ Chúa là T... (và T...) được ghi dấu đức tin, 
đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an". 

Khi dùng KNTT 1 thì lời cầu này có thể đọc trong bất cứ 
Thánh lễ nào có người xin lễ cầu cho thân nhân của họ đã 
qua đời. 

Kinh Nguyện Thánh Thể 2: Luật Chữ đỏ của Nghi thức 
Thánh lễ quy định rõ: 

Trong Thánh lễ cầu cho người đã qua đời, có thể thêm: 
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"Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã 
gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như 
Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người". 

Kinh Nguyện Thánh Thể 3: Luật Chữ đỏ cũng quy 
định:  

Khi dùng KNTT này trong lễ cầu cho người đã qua đời 
thì đọc như sau: 

"Lạy Cha, xin nhớ đến (những) tôi tớ Cha là T., mà (hôm 
nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ 
đã chết như Con Cha, thì cũng được sống lại như Người, khi 
Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác 
mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của 
Người". 

Cụm từ “Trong lễ cầu cho người đã qua đời” được hiểu 
là trong những thánh lễ sử dụng Bản văn cầu cho các tín hữu 
đã qua đời như lễ An táng hay lễ Giỗ (tư tế mặc áo lễ màu 
tím). Chỉ khi cử hành những thánh lễ này thì vị tư tế mới sử 
dụng công thức trên mà thôi. Còn nếu cử hành Thánh lễ với 
những Bản văn khác không phải bản văn "Cầu cho người đã 
qua đời", thí dụ: Bản văn lễ Đức Mẹ Vô nhiễm; Bản văn các 
Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa 
Phục Sinh, Mùa Thường Niên, các lễ trọng, lễ kính... thì vị tư 
tế không chen vào giữa KNTT 2 và 3 công thức cầu cho 
người qua đời cụ thể dù vị tư tế cử hành thánh lễ với ý cầu 
nguyện cho một người đã qua đời nào đó. 

Ngoài những ý lễ cầu cho những người còn sống cũng 
như những người đã qua đời như trình bày ở trên, còn nhiều ý 
lễ khác như kỷ niệm thụ phong linh mục, kỷ niệm hôn phối, 
tạ ơn, cầu bình an, cầu cho ơn gọi, bổn mạng của một Hội 
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đoàn… Tất cả những ý lễ này cũng không được phép đọc lên 
giữa KNTT. 

Để điều chỉnh lại những gì chưa phù hợp với những quy 
định của Phụng Vụ, đồng thời để tránh những hiểu lầm nơi 
người xin lễ, một vài chuyên gia Phụng vụ đã đưa ra đề nghị 
như sau: Thay vì tư tế chen những ý lễ vào giữa KNTT thì: 

1. Đăng tất cả những ý lễ giáo dân xin kèm theo ngày sẽ 
dâng trên tờ thông tin của giáo xứ. 

2. Trước khi Thánh lễ bắt đầu hoặc ngay sau lời chào đầu 
lễ, vị chủ tế nói lên ý lễ sẽ được cử hành trong thánh lễ đó. 

4. Nếu trong thánh lễ sắp được cử hành có Lời nguyện 
Tín hữu thì có thể xướng thêm ý lễ để mời gọi cộng đoàn cầu 
nguyện. 

Để kết luận xin được ghi lại đây 2 số trong Huấn thị Bí 
Tích Cứu Độ: 

- số 51: “Chỉ được sử dụng những KNTT có trong Sách 
lễ Rôma hoặc được phê chuẩn cách hợp pháp bởi Tông Tòa 
theo những thể thức và trong những giới hạn mà Tông Tòa 
ấn định. ‘Không thể dung thứ việc vài linh mục tự cho mình 
quyền biên soạn KNTT hoặc thay đổi bản văn đã được Hội 
Thánh phê chuẩn, hoặc dùng những KNTT khác do cá nhân 
biên soạn’.”  

- số 59: “ Tục lệ sau đây, dứt khoát bị bác bỏ, phải chấm dứt: 
nơi này nơi nọ, có những linh mục, phó tế hay tín hữu, tự mình 
có sáng kiến đưa những thay đổi hay biến đổi vào các bản văn 
của Phụng Vụ thánh, mà họ có nhiệm vụ công bố. Quả nhiên, 
cách làm này có hậu quả là làm mất ổn định trong việc cử hành 
Phụng Vụ thánh, và không hiếm trường hợp đi đến chỗ làm biến 
chất ý nghĩa đích thực của Phụng Vụ”.  
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NHỮNG KHÁI NIỆM THEN CHỐT  

trong TIN MỪNG MÁTTHÊU 2 

 

 

ột số khái niệm để hiểu về sứ vụ trong Tin Mừng 
Mátthêu (tiếp theo): 

(3) “Làm Nên Những Môn Đệ…” 

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn 
đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã 
truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày 
cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). 

Đoạn kết thúc Tin Mừng của Matthêu là những lời cô 
đọng sự phong phú và sâu sắc thần học của Tin Mừng 
Matthêu. Nó giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn về sứ vụ. Trong 
“huấn lệnh truyền giáo” này có những thuật ngữ trọng tâm: 
làm nên những môn đệ, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều…, 
Thầy ở cùng… 

 
2 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.  

M 
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1. Môn đệ 

“Môn đệ” chỉ những kẻ đi theo Đức Giêsu. Với Matthêu, 
từ “môn đệ” không chỉ có liên quan tới Nhóm Mười Hai mà 
còn có ý bao gồm toàn thể, là nguyên mẫu của các thành viên 
của Hội Thánh. Nó mở rộng ra với cả các “môn đệ” của thời 
Matthêu. Các môn đệ của thời Matthêu sống theo khuôn mẫu 
các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, giống như các môn đệ 
đầu tiên này đã sống theo khuôn mẫu của chính Đức Giêsu. 
Nói cách khác, những người tận tâm đi theo Đức Giêsu tại 
thế sẽ phải làm thế nào để những người khác cũng trở thành 
như chính họ, nghĩa là các môn đệ đầu tiên là những nguyên 
mẫu cho các thành viên của Giáo hội tiếp sau được cụ thể hóa 
bằng nhiều cách. Xét cho cùng, đối với Matthêu không có sự 
cắt đứt nào, không có một sự gián đoạn nào giữa quá trình 
của Đức Giêsu lịch sử và kỷ nguyên của Hội Thánh (cộng 
đoàn của Matthêu không họp thành một giai đoạn mới trong 
nhiệm cục cứu độ). Và như thế, tất cả các môn đệ đầu tiên 
hay các môn đệ thời của Matthêu đều là muối cho đời và ánh 
sáng cho trần gian (Mt 5,13 tt) trong khi chờ đợi triều đại 
Thiên Chúa. Đây là một chủ đề trọng tâm của Tin Mừng 
Matthêu để hiểu Giáo hội và sứ vụ là gì. 

Một thực tại khác, các môn đệ thời Matthêu không chỉ 
nối liền với những môn đệ đầu tiên mà họ còn nối liền với 
nhau. Mỗi môn đệ phụng sự Thầy, nhưng không bao giờ chỉ 
một mình; mỗi môn đệ là thành viên của một gia đình anh em 
môn đệ, vốn hình hành một thân thể; nếu không, người ấy 
hoàn toàn không phải là môn đệ gì cả. Sự tương hợp và tình 
liên đới của các môn đệ với Đức Giêsu còn sâu sắc hơn. Đức 
Giêsu dạy: “Môn đệ không hơn Thầy, tôi tớ không hơn chủ. 
Môn đệ được như thầy, tôi tớ được như chủ, đã là khá lắm 
rồi” (10,24tt), điều này nói lên việc Đức Giêsu và các môn 
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đệ chia sẻ cùng một số phận được thấy rõ ở hai phương diện: 
sự đau khổ và quyền bính của sứ vụ. Bởi đó, sứ vụ có mục 
đính tạo phương tiện cho tất cả mọi người đạt tới thân phận 
Kitô hữu thật sự. 

Tóm lại, khi đề cao “người môn đệ, Matthêu có mục đích 
của mình là mục vụ và truyền giáo: Mục vụ, với ý nghĩa là 
ông giới thiệu các môn đệ đầu tiên như những kiểu mẫu mà 
cộng đoàn của ông phải noi theo; Truyền giáo, với ý nghĩa là 
ông kêu mời cộng đoàn của ông “làm nên những môn đệ” 
giống các môn đệ lúc đầu.  

2. Sự yếu đuối của các môn đệ 

Cho dù các môn đệ xem ra được đề cao và trở thành 

khuôn mẫu nhưng Matthêu vẫn không che đậy, không dấu đi 

những khuyết điểm nơi các môn đệ như “kém lòng tin” hoặc 

“khiếp sợ”, “đầy hoài nghi”… đặc biệt việc “hoài nghi” này 

lại được đưa vào trong bối cảnh của “huấn lệnh truyền giáo”: 

“Khi thấy Người, các ông bái lạy , nhưng có mấy ông lại 

hoài nghi” (Mt 28,17). Đưa điều này, Matthêu có ý: Làm 

môn đệ Đức Giêsu không có ý nghĩa là đã thành toàn. Thực 

vậy, Tin Mừng Matthêu chuyển lại cho chúng ta nhiều dụ 

ngôn về sự cần thiết phải cảnh giác cho tới cùng. Đường phân 

rẽ giữa người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất sẽ chỉ hiện 

ra vào ngày phán xét, như được nhấn mạnh trong các dụ ngôn 

Cỏ Lùng và Chiếc Lưới. Như thế, lời kêu gọi luôn luôn cảnh 

giác chắc chắn đã có mục đích cảnh cáo chống lại nguy cơ tự 

đắc tự phụ; nhưng cũng để làm động cơ cho các Kitô hữu 

nhiệt thành hơn trong sự dấn thân vì sứ vụ của họ. 

Sự yếu đuối của các môn đệ, trong Tin Mừng Matthêu, 

không chỉ có một khía cạnh tiêu cực. Trong đoạn văn (Mt 
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28,17), sự hoài nghi của các môn đệ được nối kết một cách lạ 

lùng với sự bái lạy của họ: “Các ông (tất cả) bái lạy, nhưng 

có mấy ông lại hoài nghi”. Ở đây Matthêu muốn nhấn mạnh 

cho các thành viên của cộng đoàn ông hiểu rằng người ta 

không bao giờ đảm nhận một hoạt động sứ vụ bằng óc tự 

mãn, nhưng với đầy đủ ý thức về sự yếu đuối của mình, luôn 

luôn trong một tình trạng khủng hoảng nơi mà cơ hội thuận 

lợi đan chằng với những nguy cơ. Bởi đó, các kitô hữu luôn ở 

trong mối căng thẳng giữa thờ lạy và hoài nghi, giữa niềm tin 

và nỗi sợ. 

3. Phải ra đi rao giảng và làm nên những môn đệ 

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 

28,18): Sau khi Đức Giêsu tuyên bố về uy quyền toàn năng 

được ban cho Người, Người nói tiếp “Thầy sẽ cùng anh em 

cho đến tận thế”. Sau phục sinh, ngay từ bây giờ, Đức Giêsu 

được trao mọi quyền lực không chỉ dưới đất nhưng cả trên 

trời. Ấy vậy, liền đó Đức Giêsu bảo: “Vậy anh em hãy đi (…) 

hãy làm nên những môn đệ” (Mt 28,19). Điều làm cho chúng 

ta thắc mắc rằng: Phải chăng Đức Giêsu chưa thực sự và trọn 

vẹn là Đức Chúa của vũ trụ? Những kẻ trung thành với 

Người có cần phải tìm cách làm thế nào để Người trở thành 

Đức Chúa không? Bằng cách làm nên những môn đệ, bằng 

cách làm phép Rửa và dạy bảo các dân tộc? Vương quyền 

của Người có còn phải được phê chuẩn bởi sự việc các dân 

tộc công nhận Người là vua không? Và phải chăng triều đại 

của Người sẽ gặp rắc rối nếu họ không thực hiện? Ngược lại, 

nếu quyền bá chủ của Người đã được xác lập một cách không 

thể chối cái, thì tại sao còn cần thiết phải đi khắp thế gian để 

thuyết phục các dân tộc thể hiện lòng trung thành của họ? Họ 
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chẳng phải đã là thần dân của Người rồi sao? Nếu Đức Giêsu 

có “mọi quyền năng trên trời và dưới đất” thì có cần thiết 

phải trải rộng uy quyền của Người một cách rõ ràng hơn 

không? 

Thực chất, câu “Vậy anh em hãy đi…” kết nối lời loan 

báo những gì thể hiện cái đã tồn tại (là uy quyền trên khắp 

thế gian của Đức Kitô) với sự thách thức long trọng: “Hãy 

làm nên những môn đệ”. Nếu Đức Giêsu thực sự là Đức 

Chúa của toàn thể vũ trụ thì cần phải công bố điều đó, nghĩa 

là một khi người ta biết điều đó, thì họ không thể nào giữ im 

lặng. Nên việc người môn đệ phải làm là giúp những người 

khác công nhận quyền bá chủ của Đức Giêsu. Như thế, Sứ vụ 

không gì khác hơn là “sự công bố quyền bá chủ của Đức 

Kitô”. 

4. Làm phép Rửa 

“Làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh 

Thần”: Trong Matthêu, làm phép Rửa rồi mới dạy bảo người 

ta. Đây không phải là do sự vô tình của Matthêu về mặt thần 

học. Ông muốn thứ tự đó vì: Bởi phép Rửa, người ta được trở 

thành môn đệ Đức Giêsu, phép Rửa không phải là một quyết 

định của con người nhưng là một quà tặng của ân sủng. Nó 

làm cho người được chịu phép Rửa tham dự vào sự viên mãn 

của lời Thiên Chúa hứa và vào thực tại của ơn tha tội. Chính 

vì thế, trong đoạn kết của Tin Mừng Matthêu không thấy nói 

đến sự tha thứ tội lỗi. Thực ra, sự tha thứ tội lỗi là một khái 

niệm then chốt của Tin Mừng Matthêu. Ngay từ đầu của Tin 

Mừng (1,21), Matthêu đã trích lời thiên sứ nói với ông Giuse 

trong giấc mộng: “Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì 

chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Vừa khi 
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dạy các môn đệ kinh 

Lạy Cha trong đó có lời 

nguyện “xin tha nợ 

chúng con như chúng 

con cũng tha kẻ có nợ 

chúng con” (Mt 6,12) 

Đức Giêsu của Matthêu 

nói thêm: “Nếu anh em 

tha lỗi cho người ta, thì 

Cha anh em trên trời 

cũng sẽ tha thứ cho anh 

em” (Mt 6,14tt). Ngoài 

ra, khi lập Bữa Tiệc Ly 

Thánh, Đức Giêsu tuyên 

bố: “Vì đây là máu 

Thầy, máu Giao Ước, đổ 

ra cho nhiều người được 

tha tội” (Mt 26,28). 

Cho nên sự nhắc lại sự tha thứ tội lỗi trong đoạn về 

“huấn lệnh truyền giáo” là không cần thiết. Với Matthêu, sự 

tha thứ đó đã được bao gồm trong công thức phép Rửa. “Bởi 

phép Rửa, tội lỗi được tha thứ; chính xác đó là điều làm cho 

người ta trở thành môn đệ”. Bởi thế, hãy biết rằng những gì 

Thiên Chúa đã làm nơi Đức Giêsu Kitô thì sự tha thứ tội lỗi 

là điểm xuất phát của một đời sống mới đối với người môn 

đệ. Đời sống mới đó được đóng dấu trong hành vi rửa tội. 

Như thế, việc rửa tội là điều quan trọng trong Tin Mừng 

Matthêu.  
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BẢN TỔNG HỢP TOÀN QUỐC 

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CẤP GIÁO PHẬN 
 

Phần III. PHÂN ĐỊNH 

ắng nghe tiếng nói của mọi thành phần Dân Chúa trong 
bầu khí cầu nguyện, chúng tôi cũng lắng nghe tiếng gọi 

của Thánh Thần Thiên Chúa. 

1. Về hiệp thông 

1.1. Trong thời kinh tế thị trường, di cư để tìm công ăn 
việc làm là tình trạng phổ biến. Rời bỏ làng quê quen thuộc 
để hội nhập vào môi trường sống mới là thách thức lớn cho 
anh chị em di dân. Trong đời sống đức tin cũng thế, nếu 
không được nâng đỡ và đồng hành, nhiều anh chị em sẽ cảm 
thấy mình bị bỏ rơi vì không biết mình thuộc về đâu, đôi khi 
còn có cảm giác bị xua đuổi. Các Giáo phận cần quan tâm 
đến nhu cầu mục vụ này nhiều hơn và có những hướng dẫn 
cụ thể cho các linh mục trong việc chăm sóc mục vụ cho anh 
chị em di dân. 

L 
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 1.2. Với những đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn, các mục 
tử cần có thái độ mục vụ thích hợp, giúp họ cảm nhận mình 
vẫn là thành viên trong gia đình Hội Thánh. Có Giáo phận đề 
nghị Hội đồng giám mục nên có hướng dẫn cụ thể để giải 
quyết cho các đôi hôn phối đã đổ vỡ lâu năm và không thể 
hàn gắn; quy định rõ về thời gian nhất định mà Hội Thánh 
cần để đưa ra phán quyết về Bí tích Hôn Phối của đương sự 
đã đệ đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu. Vấn đề là phải làm 
thế nào để sự đồng hành này vừa không làm giảm bớt giá trị 
của Tin Mừng về hôn nhân bất khả phân ly, vừa thể hiện lòng 
thương xót vô biên của Cha trên trời, nhờ đó những người ly 
dị tái hôn cảm thấy mình không bị loại trừ nhưng vẫn là 
thành viên sống động trong gia đình Hội Thánh. 

 1.3. Nhiều gia đình trẻ cho rằng Hội Thánh quá ngặt 
nghèo về việc tiết chế trong đời sống tình dục vợ chồng, và 
mong Hội Thánh cảm thông cho họ khi phải dùng đến những 
phương pháp tránh thai nhân tạo như một phương thế chẳng 
đặng đừng để gìn giữ hạnh phúc gia đình. 

 1.4. Chính các giám mục, linh mục, tu sĩ phải là những 
người đi bước trước và nêu gương về sự hiệp thông. Các 
giám mục nên chủ động đến với các linh mục để lắng nghe 
những tâm tư nguyện vọng của các linh mục, nhờ đó các linh 
mục cảm nhận sự gần gũi với giám mục. Giáo dân mong 
muốn các linh mục sống khó nghèo và giản dị, gần gũi với 
mọi người, nhất là người nghèo và những hoàn cảnh bất 
hạnh. Cản trở lớn nhất của hiệp thông là “cái tôi” quá lớn của 
mỗi người, nhất là những người lãnh đạo. Vì thế lời mời gọi 
của Chúa Giêsu: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm 
nhường trong lòng” (Mt 11,29) cần thiết hơn bao giờ trong 
một Hội Thánh hiệp thông. 
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1.5. Hiện nay các tín hữu người dân tộc có tỉ lệ khá đông 
trong tổng số giáo dân Việt Nam, vì thế Hội đồng giám mục 
Việt Nam nên nhắc tới họ trong các Thư Mục Vụ, khuyến 
khích họ tham gia vào các hoạt động chung của Hội Thánh và 
thi hành sứ vụ cách nhiệt thành hơn. 

2. Về tham gia 

2.1. Đại hội Dân Chúa 2010 kêu gọi mọi tín hữu Việt 
Nam: “Chúng ta nên mạnh dạn và nhanh chóng rời bỏ những 
cách hành xử “bao cấp” hay “quan liêu”, theo kiểu giáo sĩ 
cung ứng tất cả mọi sự, giáo dân phải lệ thuộc giáo sĩ, để xây 
dựng một Hội Thánh tham gia”. Lời kêu gọi ấy vẫn còn mang 
tính thời sự. Hơn ai hết, những người có trách nhiệm lãnh đạo 
trong Hội Thánh cần tránh thái độ trịch thượng và lạm quyền, 
biết khiêm tốn lắng nghe nhiều hơn. 

 2.2. Các cộng đoàn Hội Thánh cơ bản là phương thế hữu 
hiệu để mời gọi và cổ võ sự tham gia vì là những nhóm nhỏ 
cùng một địa phương, ở đó mọi người dễ dàng gặp gỡ nhau, 
lắng nghe nhau, chia sẻ Lời Chúa, và cùng nhau phân định 
thánh ý Thiên Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể. Vì thế nơi 
nào có thể, nên thúc đẩy việc hình thành các cộng đoàn trên 
trong mối hiệp thông với các cha xứ tại địa phương. 

 2.3. Để diễn tả và cổ võ sự tham gia của mọi thành phần 
Dân Chúa vào sứ vụ của Hội Thánh, phải chăng Hội Thánh 
nên trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các nữ tu hoặc các tín 
hữu nữ xứng hợp? Cũng nên cổ võ sự tham gia của người nữ 
vào những cơ cấu như Hội đồng giáo xứ. 

3. Về sứ vụ 

3.1. Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhớ mọi Kitô 
hữu đều là môn đệ thừa sai, tuy nhiên ý thức này còn yếu 
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kém nơi các tín hữu, họ coi việc loan báo Tin Mừng là việc 
của các giáo sĩ và tu sĩ. Vì thế cần vun trồng ý thức này nơi 
các tín hữu để họ làm chứng cho Tin Mừng ngay trong môi 
trường sống và làm việc hằng ngày. Chúng tôi đặc biệt quan 
tâm đến giới giáo chức và giới y tế Công giáo. Tại Việt Nam, 
Hội Thánh không có các cơ sở giáo dục, y tế, tuy nhiên rất 
nhiều tín hữu Công giáo đang làm việc trong lãnh vực này 
với tư cách là thầy cô giáo, bác sĩ, nhân viên y tế. Nếu các tín 
hữu này thực sự ý thức mình là các môn đệ thừa sai, chứng từ 
của họ trong môi trường làm việc sẽ là cơ hội rất tốt để giới 
thiệu vẻ đẹp của Tin Mừng. 

3.2. Nhiều tân tòng không còn thực hành đức tin sau khi 
chịu Phép Rửa, nhất là những người nam chịu Phép Rửa để 
kết hôn. Vì thế cần có sự chuẩn bị chu đáo trước khi chịu 
Phép Rửa, đồng thời cần có sự đồng hành với các tân tòng 
sau khi được rửa tội. 

3.3. Để phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng, một số 
Giáo phận đã có chương trình đào tạo các tác viên truyền 
giáo: huấn luyện về giáo lý đức tin, về sứ vụ, về cách ứng xử 
khi đến với lương dân. Tại một vài Giáo phận khác, các linh 
mục mời gọi tu sĩ và giáo dân hình thành các nhóm truyền 
giáo, cùng nhau cầu nguyện, thăm viếng các gia đình lương 
dân trong địa bàn và giúp đỡ họ khi cần thiết. Đây là những 
việc làm rất tốt và cần được nhân rộng ra nhiều nơi. 

3.4. Sống trong xã hội đa tôn giáo và Công giáo chỉ là 
thiểu số, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng đối thoại bằng cuộc 
sống là cuộc đối thoại thường xuyên và hiệu quả nhất với các 
tôn giáo khác. Tương tự như thế, trong tương quan với xã hội 
dân sự, dù vẫn tồn tại những thành kiến từ cả hai phía, Hội 
Thánh luôn mong muốn đối thoại thẳng thắn và cộng tác 
chân thành nhằm phục vụ ích chung của cộng đồng xã hội. 
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3.5. Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, việc vận 
dụng phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng là đòi 
hỏi cần thiết, nhờ đó có thể đồng hành và lắng nghe tiếng nói 
giáo dân, kịp thời thông tin và hướng dẫn đời sống đức tin, 
giới thiệu vẻ đẹp của Tin Mừng. Để đạt mục đích này, cần 
gây ý thức và đào tạo các tín hữu về đạo đức truyền thông. 

3.6. Ơn gọi linh mục, tu sĩ tại Việt Nam còn phong phú. 
Hội Thánh Việt Nam nên nghĩ đến việc gửi các linh mục, tu 
sĩ đến các vùng miền còn thiếu linh mục, vừa để đền ơn các 
thừa sai xưa kia đem Tin Mừng đến Việt Nam, vừa để phục 
vụ nhu cầu của Hội Thánh hoàn vũ trong thời đại hiện nay. 

Kết luận 

Nhìn lại tiến trình thực hiện Thượng Hội Đồng Giám 
Mục cấp giáo phận, chúng tôi rút được những bài học bổ ích 
cho đời sống và sứ vụ của Hội Thánh tại Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên mọi thành phần Dân Chúa trong các 
Giáo phận được thỉnh ý và đóng góp ý kiến, vì thế đây là dịp 
quý báu để mỗi Giáo phận có cái nhìn tổng quan và chính xác 
về tình hình Giáo phận, những ước mong của các thành phần 
Dân Chúa, từ đó có thể đưa ra những định hướng thích hợp 
cho tương lai. Nhiều Giáo phận có kế hoạch phổ biến bản 
Tổng kết của Giáo phận để mọi người biết và cùng nhau thực 
hiện. 

Chúng tôi xem tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục 
cấp giáo phận là cuộc thao luyện thiêng liêng, và “gặp gỡ - 
lắng nghe - phân định” là những bước căn bản của linh đạo 
hiệp hành, làm nên một cách thế hiện diện mới của Hội 
Thánh. Vì thế việc tổng kết tiến trình này không phải là sự 
kết thúc nhưng đúng hơn là sự khởi đầu một hành trình mới. 
“Hiệp hành” phải là một lối sống cần được kéo dài chứ không 
chỉ là khẩu hiệu phong trào hoặc kế hoạch mang tính thời vụ. 
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Hi vọng rằng với linh đạo hiệp hành, chúng tôi sẽ cùng nhau 
sống và vun đắp ngày càng rõ nét hơn hình ảnh Hội Thánh 
hiệp hành, một Hội Thánh của hiệp thông và tham gia để 
phục vụ sứ mạng Đức Kitô trao phó cho chúng ta.  
  

Ngày 10 tháng 08 năm 2022 

Văn phòng thư ký HĐGMVN 

WHĐ (15.8.2022) 

   

 

 

 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ban-tong-hop-toan-quoc-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-cap-giao-phan-46380
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LƯƠNG TÂM BĂNG GIÁ 

Lm. Vs. Lê Đình 

 

ng bà ta thường hay nhắc nhở và khuyên răn con cháu 

rằng: Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Ý nói rằng: bản 

chất của con hổ là hung dữ, nguy hiểm mà nó cũng không nỡ 

ăn thịt chính con của mình. Và cũng muốn nói với bậc làm 

cha mẹ cho dù cha mẹ có dữ, có nguy hiểm, có gian ác cũng 

không nỡ làm hại hay giết chết đứa con đã từng mang nặng 

đẻ đau. Thế nhưng trong xã hội thời nay, trái tim, lương tâm 

và tình người đang bị tụt dốc và rơi vào trạng thái mất kiểm 

soát dẫn đến những hành động mà ai nghe qua cũng phải 

rùng mình và lên án hành động mất hết tính người. 

Trong những tháng vừa qua, nhiều người xôn xao vụ bé 

gái tám tuổi bị chính cha ruột và dì ghẻ hành hạ cho đến chết. 

Truyện tưởng chỉ có trong mơ hay người ta tưởng tượng ra. 

Nhưng không. Đó là sự thật. Sự thật đau lòng cho người 

chứng kiến. Sự thật xót xa cho người còn lại. Sự thật cho một 

hành động đáng lên án cho những bậc làm cha mẹ đã hành 

động vắng bóng tình yêu. Người cha ruột Nguyễn Kim Trung 

Thái 37 tuổi và người dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang 27 

tuổi. Hai anh chị đã bị tòa án ra hình phạt đích đáng cho hành 

vi mất nhân tính của mình. Nhưng quan trọng hơn họ bị 

Ô 
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chính tòa án lương tâm kết án cho một lối ứng xử thua cả một 

con vật.  

Tại sao lại có những vụ án khiến bạn và tôi không thể 

ngờ tới. Không thể ngờ có thể xẩy ra trong một gia đình giữa 

cha mẹ với con cái. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Thế mà 

giữa con người với nhau cũng đã xẩy những chuyện đau lòng 

như vậy? Bởi họ không còn tình người. Trái tim bị băng giá. 

Lương tâm bị che khuất bởi những sự nóng giận ghen ghét, 

vô cảm. Người cha ruột trong vụ án hằng ngày vẫn thấy mẹ- 

dì ghẻ hành hạ đứa con gái của mình nhưng anh vẫn vô tư 

như không có gì. Nhiều lần anh cũng góp tay vào những vết 

thương trên chính đứa con gái của mình. Lương tâm anh đâu 

rồi? Trái tim anh để đâu? Tình cha con anh đã bị ai đánh 

mất? Còn mẹ - dì ghẻ không biết trước khi về với anh Thái cô 

đã có gia đình chưa? Có đứa con nào hay không? Cô có cảm 

nhận được tình mẹ con khi phải cưu mang và dậy dỗ con cái 

mình nên người. Động lực nào, nguyên nhân gì khiến cô ra 

tay hành hạ một cô bé mới tám tuổi đến tử vong? Cô có suy 

nghĩ gì khi hành động như vậy? Có lẽ có nhiều câu hỏi mà 

bạn và tôi muốn hỏi. Và cả những câu trả lời của ông bố và 

mẹ dì ghẻ này.  

Chứng kiến phiên tòa nhiều người đã phải rơi lệ và căm 

phẫn thay cho bé gái. Bởi cô có một người cha máu lạnh, 

nhẫn tâm. Đang sống êm ấm bên hai đứa con ngoan và người 

vợ hiền, anh đã lén lút cặp bồ với người tình để rồi quyết 

định ly hôn. Người tình cũng vì ghen tuông, yêu say đắm 

trong mù quáng. Khi biết người tình sống không chân thật. 

Và rồi giận cá nên chém thớt, người tình của anh đã trút 

những roi đòn lên chính cô con gái của anh. Trong phiên tòa 
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người cha đổ lỗi trách nhiệm lên người tình của mình. Anh 

phủi tay như không có gì. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh 

và người tình đã bị kết án cho hành vi mất hết tính người của 

mình. 

Trong xã hội vẫn còn đó những chuyện đau lòng. Nó 

cũng bắt nguồn và xuất phát từ môi trường gia đình. Cơm 

không lành, canh không ngọt. Ghen tuông hiểu lầm. Chán 

cơm thèm phở. Thích đi tìm của lạ. Và để cho kẻ thứ ba xen 

vào gia đình mình. Và hậu quả là gì bạn và tôi có thể nghĩ tới.  

Con cái là hồng ân Chúa ban. Chúng phải được chăm sóc 

dậy dỗ bảo ban. Chúng được quan tâm yêu thương và hướng 

dẫn. Đó là trách nhiệm và bổn phận của bạn và tôi. Người lớn 

gây ra chuyện rồi trút lên đầu những đứa trẻ vô tội. Trâu bò 

húc nhau ruồi muỗi chết. Đó không phải là hạnh động của 

con người. Con người đối xử với nhau dựa trên tình yêu và 

con tim biết cảm thông. Cha mẹ là những người thầy người 

cô, là những tấm gương cho con cái noi theo. Thế giới sau 

này như thế nào là tùy thuộc vào lớp trẻ và qua cách chúng ta 

chỉ đường dẫn lối. 

Hy vọng với sự kiện trên cho bạn và tôi một bài học 

xương máu. Hãy sống với trái tim của một con người đầy 

tình thương. Đừng đánh đổi một hạnh phúc bằng những hào 

nhoáng với vỏ bọc bên ngoài. Đừng ghen tuông ghét bỏ và 

nhẫn tâm hành hạ con cái bạn và tôi bằng những vết thương 

in đậm trong lòng không thể phai. Cũng đừng tránh né đổ lỗi 

cho những hành vi sai trái của mình. Hãy biết trân quý hạnh 

phúc mình đang có bạn nhé.  
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Hoán cải  để sống tốt hơn 

Đóa Hoa Vô Thường 

 
gười Kitô hữu được 
Chúa mời gọi sống đời 

hoán cải từng giây từng phút, 
đặc biệt là sau mỗi ngày sống. 
“Anh em hãy sám hối và tin 
vào Tin Mừng” (Mc 1,15b). 
“Anh em hãy nên hoàn thiện 
như Cha anh em trên trời là 
Đấng Hoàn Thiện” (Mt 5,48). 
Vậy hoán cải là gì? 

“Hoán”: nghĩa là đổi. 
“Cải”: nghĩa là thay. “Hoán 
cải”: là việc sửa chữa lỗi lầm, 
thay đổi cách sống, để trở nên 
sống tốt hơn. (xem Từ Điển 
Công Giáo) 

Hoán cải là trở về với 
Chúa. Trước ánh sáng Lời 
Chúa, ta soi rọi mọi ngõ 
ngách con người của mình, để 
nhìn lại đời sống vừa qua, 
xem mình đã sống, đã làm, đã 
nói và đã nghĩ như thế nào. 
Điều quan trọng là phải cởi 
mở tâm hồn và đặt mình trước 
mặt Chúa, để cùng với Chúa, 

ta chú ý coi lại đoạn phim 
cuộc đời thực tế của mình 
trong ngày vừa qua.   

Với tâm tình ấy, phút 
hoán cải chính là lúc ta cầu 
nguyện thân mật và riêng tư 
với Chúa. Chất liệu của việc 
cầu nguyện này, là chính con 
người của ta và đời sống thực 
tế của ta. Phút hoán cải này có 
năm bước: (1) Trở về và ở lại, 
(2) Lòng biết ơn, (3) Cỏ lùng 
và lúa tốt, (4) Chuẩn bị và 
tiếp tục lên đường, (5) Ngủ 
ngon trong Chúa. 

Bước thứ nhất: Trở về 
và ở lại. Ta tìm một nơi thuận 
tiện, yên tĩnh và chọn một tư 
thế thích hợp. Có thể ngồi, 
hay đi đi lại lại. 

Ta đặt mình trước mặt 
Chúa và ý thức Chúa đang 
hiện diện. Lúc này Chúa đang 
âu yếm nhìn ta, nên ta thưa 
với Ngài: “Lạy Chúa, con 

N 
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đang ở đây trước mặt Chúa, 
và Chúa đang ở trước mặt 
con. Xin Chúa cho con ở lại 
với Chúa trong giây phút 
hoán cải này”. 

Sau đó ta để tâm hồn 
mình trầm lắng xuống; và bắt 
đầu nhìn lại thời gian trong 
ngày, như nhẩn nha coi lại 
cuốn phim của ngày sống. 

Bước thứ hai: Lòng biết 
ơn. Sau khi xem kỹ cuốn 
phim của đời mình, ta dâng 
lên Chúa lòng biết ơn. Ta có 
thể cầu nguyện cùng Chúa: 
“Lạy Chúa, xin cho con nhận 
ra những quà tặng và những 
hồng ân, mà Chúa và anh chị 
em đã cho con trong ngày 
hôm nay. Xin Chúa dạy con 
biết cám ơn Chúa và mọi 
người”. 

Tiếp theo, ta mường 
tượng lại từ giây phút thức 
giấc cho đến bây giờ, xem ta 
đã nhận được những điều gì 
tốt lành. Có thể đó là ánh 
nắng ban mai, một lá thư của 
người bạn thân, một cuộc gặp 
gỡ thoải mái, một sự yên ủi... 
Có thể đó là công việc diễn 
tiến tốt đẹp, một bản nhạc 

hay, một món ăn ngon miệng 
v,v... Với từng món quà quí 
báu đó, ta chân thành cám ơn 
Chúa và những người đã ban 
cho ta. 

Một thái độ giúp ta kết 
nối chặt chẽ hơn trong tình 
thân với Chúa và với người 
thân. Đó là ta hình dung lại 
khuôn mặt của Chúa hay của 
người thân; và cảm nếm lại 
giây phút hạnh phúc mà ta đã 
được. Thí dụ, như ở lại trong 
sự bình an mà Chúa cho ta 
trong Thánh lễ hôm nay; hay 
ở lại trong sự an ủi của một 
người bạn, và cảm nhận 
hương vị cảm thông đó. 

Bước thứ ba: Cỏ lùng 
và lúa tốt. Lúa tốt là những 
cảm xúc tích cực trong ngày 
sống. Trước hết ta có thể cầu 
xin Chúa: “Lạy Chúa, xin cho 
con nhận biết các cảm giác 
tích cực trong ngày hôm nay, 
xem chúng ảnh hưởng đến đời 
sống của con như thế nào, và 
chúng sẽ đưa con đi về đâu?” 

Sau lời cầu nguyện ấy, ta 
tự hỏi mình xem trong ngày 
sống, ta có cảm giác vui vẻ, 
thoải mái, bình an, có sức 
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sống mới không? Những cảm 
giác tích cực này đến từ đâu; 
và chúng ảnh hưởng trong 
cuộc sống của ta như thế nào? 
Và cuối cùng, chúng có dẫn ta 
đến gần Chúa hơn, gần anh 
chị em hơn, yêu đời hơn, và 
thương mình thêm hay 
không? 

Sau đó, ta xin Chúa giúp 
ta biết ý thức chăm sóc và 
phát triển những bông lúa tốt 
đó nhiều hơn trong đời sống. 

Còn cỏ lùng là những 
cảm xúc tiêu cực trong ngày. 
Ta cũng xin Chúa giúp ta 
nhận ra bóng dáng của cây cỏ 
lùng đang ẩn khuất trong tâm 
hồn ta: “Lạy Chúa, xin cho 
con biết nhạy bén để nhận ra 
những cảm xúc tiêu cực đang 
ẩn dấu trong hồn con, xem 
chúng ảnh hưởng đến con như 
thế nào; và chúng sẽ dẫn con 
đi về đâu?” 

Sau đó, ta tự hỏi xem 
trong ngày ta có những cảm 
xúc tiêu cực, buồn chán, bất 
an, dễ cáu, dễ nản, mất an 
toàn và mất tự do không? 
Những cảm giác này đến từ 
đâu? Chúng đang ảnh hưởng 

đến ta như thế nào? Liệu 
chúng có dẫn ta xa rời Chúa 
hơn, có khoảng cách với anh 
chị em hơn, khiến ta chán đời 
hơn, và lạ lẫm với chính mình 
hơn không? 

Ta cũng xin Chúa giúp ta 
biết cách ứng xử với những 
cảm giác đó như thế nào cho 
đúng; Cũng như xin Chúa 
giúp ta giải quyết những vấn 
đề khó khăn trong ngày. Nếu 
ta thấy mình bất lực trước vấn 
đề gì, thì xin Chúa chữa lành 
cho ta. 

Ngoài ra, nếu ta làm 
Chúa và anh chị em buồn 
lòng, thì nên xin Chúa tha thứ 
và anh chị em thứ tha ngay 
cho ta. Còn nếu như có ai đã 
làm ta phiền muộn, thì xin 
Chúa giúp ta biết rộng lòng 
thông cảm và tha thứ cho họ. 

Bước thứ bốn: Chuẩn bị 
và tiếp tục lên đường. Ta tự 
hỏi: Con đường của ngày hôm 
nay có chỉ cho ta hướng đi tới 
ngày mai không? Câu hỏi này 
giúp ta ý thức tỉnh táo hướng 
nhìn về ngày mai. Khi chuẩn 
bị, ta nên có tinh thần nền 
tảng này là: “Ta nghĩ, ta nói, 
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hay làm điều này như vầy, thì 
ta có cảm thấy bình an, gần 
Chúa và gần anh chị em hay 
không?” 

Với lịch làm việc ở trước 
mặt, ta có thể chuẩn bị: 

Lúc 8 giờ, ta sẽ gặp một 
người bạn mà ta không hợp. 
Ta sẽ nói chuyện với người 
bạn ấy về đề tài gì, và ta nên 
nói như thế nào cho tốt? 

Lúc 14 giờ, ta sẽ lo một 
công việc chung. Ta cần 
chuẩn bị những gì? Nếu vào 
giờ này thường hay mệt mỏi, 
thì ta nên chuẩn bị như thế 
nào? 

Lúc 16 giờ, ta sẽ đến sinh 
hoạt với một nhóm, trong đó 
có một người mà hôm qua ta 
đã bực mình và la rầy họ. Ta 
nên có thái độ nào với người 
ấy? Có nên lại gần bắt tay và 
làm hòa không? Có nên gặp 
người đó và đối thoại thẳng 
thắn; và cùng với người đó 
phân tích và tìm giải pháp cho 
vấn đề không? 

Bước thứ năm: Ngủ 
ngon trong Chúa. Để kết 

thúc giây phút hoán cải, ta 
chậm chậm đọc kinh Lạy 
Cha, rồi thoải mái lên giường 
ngủ một giấc ngon lành trong 
Chúa. “Thư thái bình an, vừa 
nằm con đã ngủ, vì chỉ có 
mình Chúa ban cho con được 
sống yên hàn” (Tv 4,9). 

Kết luận: Sự hoán cải 
không phải là công việc của 
một ngày, một tháng hay một 
năm, mà là công trình của cả 
một cuộc đời. Bao lâu còn 
mang danh hiệu Kitô, thì bấy 
lâu người tín hữu vẫn còn 
được mời gọi để hoán cải. 

Sự hoán cải cũng không 
chỉ là cố gắng riêng tư của 
người tín hữu, mà là tác động 
của chính Chúa. Chính Chúa 
mới có thể tác tạo cho con 
người một trái tim mới, một 
quả tim biết yêu thương. Sự 
đổi mới mà người tín hữu 
Kitô không ngừng theo đuổi 
trong cả cuộc sống của mình, 
chính là cuộc gặp gỡ kỳ diệu 
giữa những cố gắng riêng tư 
của mình và hồng ân tác tạo 
của Thiên Chúa.  
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HOÁN CẢI 

trong HIỆP HÀNH 

Lm. JB. Trần Đinh Tử 

 

Trong bài viết 

ngắn này, 

chúng ta cùng 

xét Hoán Cải  

trong ý 

“hướng tới 

một Hội 

Thánh Hiệp 

Hành”. 

“Tôi nói 

cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông 

không chịu sám hối (Cải, Hoán-Cải, Ăn-Năn, Trở-Về, …) 

thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13 ,5). 

Hoán Cải: Hoán Cải là từ Nôm ghép đồng nghĩa với 

CẢI (改 theo nghĩa Hán Văn là sửa chữa, đổi mới; theo 

nghĩa Nôm là biến đổi, đổi khác); còn nếu từ Hán ghép sẽ là 

Cải-Hoán. Đây chính là cách ghép từ mang ý giải thích (từ 

trước giải thích cho từ sau hoặc ngược lại): Tỉnh Thức (thức 

là không ngủ để giải thích cho Tỉnh), Tùy Theo (Theo là 

nghĩa của Tùy), Biến Đổi (Đổi là nghĩa của Biến)... Thực tế 

trong đời sống đã hình thành cách nói “cặp nhíp” 
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(nhíp để nhổ râu luôn phải có hai bên) cặp từ lặp đệm chứ 

không phải là từ láy. Ta thường nghe nói: chợ búa, cá mú, 

mắm miếc, mỡ màng… từ theo sau chỉ là từ đệm, phần lớn 

nghĩa chẳng ăn nhập gì với từ đi trước. 

CẢI 改 là chỉnh sửa (攴 Phốc, Phác: đánh nhẹ) chính 

mình (己 Kỷ: bản thân). Như vậy, Hoán Cải được hiểu là sự 

thay đổi có hướng tốt hơn, chưa hẳn cần phải là hoàn toàn 

mới mẻ. Bởi trong thực tế có khá nhiều điều ban đầu thì tốt 

nhưng dần biến chất cần phải trở lại, quay về theo sát nghĩa 

của từ METANOIA trong Tin Mừng, theo nguyên gốc Hy 

Lạp là μeτάνοια “meta-noia” là Sám Hối = CẢI “改”. Hoán 

Cải trong Hiệp Hành chính là lấy Chân Thiện Mỹ làm điểm 

quy chiếu, là quy Ki-tô, là tìm thi hành ý Chúa nhờ cầu 

nguyện qua gặp gỡ cùng lắng nghe và phân định, quyết tâm 

loại trừ mọi chuyện nhằm khẳng định mình, thực hiện ý 

mình. Tránh mọi hình thức nhân danh Hiệp Hành bịa ra 

những thứ gọi là hoán cải mà chỉ là “cải đầu hoán diện” 

(改頭換面): Thay đổi bề ngoài, thực chất vẫn như cũ.  

Hoán Cải trong Hội Thánh Hiệp Hành chính là mỗi tín 

hữu phải trở về với Chúa là Chân Thiện Mỹ, cùng nhau tìm 

thực hiện ý Chúa. CẢI đúng nghĩa là chấp nhận sửa mình 

theo Lời Chúa dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta 

làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người 

ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7, 12). 

Ước chi được như vậy.  
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HOÁN CẢI 
JĐT 

 

ang thân phận con 
người, ai mà không có 

những lỗi lầm. Người tội ít, 
người tội nhiều, người tội 
công khai, người tội thầm 
kín… Ngoài Chúa ra chẳng ai 
là hoàn hảo. Ngay các thánh 
nhân, đâu hẳn cả đời đã sống 
tốt, nhiều vị thánh từng là 
người tội lỗi nhưng sau đó 
hoán cải ăn năn trở về, như 
thánh Phaolô một thời bắt đạo 
sau đó được ơn trở lại và đã 
hăng say rao giảng Tin Mừng, 
hay như thánh Magdalena đã 
từng làm nghề tội lỗi sau đó 
thay đổi và đã đi theo Chúa, 
hay như thánh Augustinô với 
tuổi trẻ sống trụy lạc sau này 
trở thành giám mục và viết rất 
nhiều sách để bênh vực Chúa. 
Thánh nhân nào không có quá 
khứ, tội nhân nào không có 
tương lai. Thánh nhân là 
những tội nhân biết ăn năn. 
Vậy làm thế nào để thành 
thánh, xin thưa chính là qua 
con đường hoán cải. 

Trước tiên ta cần hiểu 

hoán cải là gì? Hoán cải là 

cảm giác hổ trước những lỗi 

lầm mà ta đã phạm, nhận ra 

lỗi lầm của mình đồng thời ăn 

năn sám hối và quyết tâm sửa 

đổi. Có thể hiểu cách đơn 

giản rằng hoán cải là hành 

động nhận ra lỗi lầm và quyết 

tâm sửa chữa những lỗi lầm 

đó. Có người nghĩ hoán cải 

chỉ đơn giản là nhận ra sai 

lầm của mình, điều này đúng 

nhưng chưa đủ, hoán cải 

không chỉ là nhận ra lỗi lầm 

khuyết điểm của mình, nhưng 

còn nhận ra tình thương của 

Chúa, để rồi quyết tâm thay 

đổi cố gắng làm mọi việc để 

Chúa vui lòng. Hoán cải nếu 

chỉ dừng lại ở nhận ra sai lầm 

thôi, sẽ rất dễ dấn đến tuyệt 

vọng, nhưng một khi ta cảm 

nhận được tình thương của 

Chúa, ta sẽ cố gắng sống đẹp 

lòng Chúa, đó chính là động 

lực giúp ta thay đổi. Nhưng 

M 
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để hoán cải thật không dễ 

chút nào. 

Để hoán cải, đầu tiên ta 

cần can đảm khiên tốn nhìn 

nhận lỗi lầm khuyết điểm 

của mình. Đa phần ít ai trong 

chúng ta nhận mình có lỗi, 

nhưng nếu không thấy mình 

có lỗi thì làm sao có thể sửa. 

Bước đầu tiên để hoán cải là 

cần can đảm khiêm tốn nhìn 

nhận sự thật về mình, đừng 

coi mình là trung tâm, cũng 

đừng cứ lúc nào cũng nhận vơ 

mọi thứ về mình. Rất nhiều 

người sống theo phương 

châm: “tốt khoe, xấu che”, 

nhưng chính cái khoe ra 

không phải cái tốt bên trong, 

chỉ làm lóe mắt mọi người, 

đến một lúc nào đó người 

khác cũng nhận ra. Lời nói 

đẹp không chưa đủ, hành 

động cũng phải đẹp nữa. 

Nhiều lúc ta thường đưa ra đủ 

mọi lý do để biện minh, để tự 

an ủi để rồi cứ đứng im trước 

những sai trái của mình. Mỗi 

ngày nên dành thời gian thinh 

lặng, thành thật đối diện với 

lương tâm, can đảm nhìn nhận 

con người thật của mình, 

đừng cứ lúc nào cũng đổ lỗi 

tại điều này tại điều kia. 

Chính việc hồi tâm xét mình 

mỗi ngày, nhận ra những sai 

lỗi để mà thay đôi, đây là 

bước quan trọng để đi tới 

hoán cải. 

Tiếp đến, ta cần có sự 

quyết tâm hoán cải làm lại 

từ đầu. Sự quyết tâm của ta 

không chỉ thể hiện trên đầu 

môi chót lưỡi, nhưng cần 

được chứng minh bằng việc 

làm cụ thể. Nhiều lúc trong 

những lúc hăng say, ta hứa 

hẹn cũng như quyết tâm nhiều 

thứ với Chúa, nhưng điều này 

không được duy trì bao lâu 

sau đó “u như kỷ” y như cũ. 

Là con người ta rất dễ bị cám 

dỗ ươn lười bỏ cuộc. Nghĩ 

mình còn nhiều cơ hội hôm 

nay không làm ngày mai làm, 

nhưng cái ngày mai đó không 

biết chừng nào. Ta luôn phải 

đối diện với những giằng co 

trong những sự lựa chọn, cần 

sự dứt khoát quả cảm mới có 

thể hoán cải được. Chúa biết 

rõ những yếu đuối khuyết 
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điểm của ta, Chúa mong ta 

đừng sa ngã, nhưng nếu lỡ sa 

ngã hãy biết trở về để đón 

nhận lòng thương xót và ơn 

tha thứ của Chúa. Ngay bây 

giờ ta cần làm một cuộc cách 

mạng nơi tâm hồn, chứ đừng 

là những cuộc khởi nghĩa nhỏ 

lẻ sau đó bị dập tắt dễ dàng. 

Cần một cuộc cách mạng đổi 

đời thực sự, đừng để cái vòng 

tội lỗi cứ luẩn quẩn bám lấy 

ta. Hãy làm ngay hôm nay 

đừng để sau này hối hận đã 

quá trễ. 

Cuối cùng, ta cần cảm 

nhận được tình thương tha 

thứ của Chúa để rồi biết 

chạy đến với Ngài để xin sự 

tha thứ. Chúa lúc nào cũng 

yêu thương ta vô bờ. Dù tội 

lỗi ta có to lớn đến đâu, sâu 

xa đến mức nào, chỉ cần ta 

biết chạy đến với Ngài, Chúa 

luôn sẵn sàng tha thứ cho ta. 

Dù ta phạm bao nhiêu là tội, 

có những tội tái đi tái lại 

không biết bao nhiêu lầm, đôi 

lúc có vẻ như lạm dụng tình 

thương của Chúa, Ngài luôn 

sẵn lòng tha thứ. Chúa lúc nào 

cũng yêu thương và kiên nhẫn 

chờ đón ta trở về. Bởi người 

ta thường nói: “đánh kẻ chạy 

đi, chứ ai đánh người chạy 

lại”, người đời còn làm như 

thế huống hồ là Chúa. Dù quá 

khứ của ta có đen tối đến múc 

nào đi nữa, Chúa luôn cho ta 

cơ hội để làm lại. Mỗi khi 

phạm tội tâm hồn ta sẽ bất an, 

đừng cứ mãi mang trong mình 

cảm giác bứt rứt, buồn bã đó. 

Cảm giác này nếu để lâu 

không giải quyết sẽ chuyển 

thành trạng thái mặc cảm. 

Giống như căn bệnh để lâu 

ngày nếu không chịu chữa trị 

trở thành mãn tính khó mà có 

thể chữa hết. Cho nên mỗi khi 

phạm tội, ta hãy biết chạy đến 

với bí tích hòa giải để tâm 

hồn ta được nhẹ nhõm bình 

an, mọi nặng lề bất an sẽ tan 

biến. Khi đó tinh thần ta sẽ 

cảm thấy phấn chấn và rất 

hạnh phúc. 

Để hoàn thiện mình là cả 

quá trình cố gắng, đây là hành 

trình với nhiều thử thách cam 

go. Mỗi ngày hãy làm thật 

nhiều cuộc hoán cải, việc 
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hoán cải không phải làm trong 

một giờ một ngày là đủ, 

nhưng là làm cả đời. Chỉ khi 

hoán cải tâm hồn ta sẽ cảm 

thấy bình an và ta cũng sẽ tiến 

bộ hơn mỗi ngày. Như câu nói 

thánh Cyprianô: “với những 

người ở trần gian, không có 

sự sám hối nào là quá trễ. 

Con đường đến với lòng 

thương xót Thiên Chúa vẫn 

rộng mở”. Bấy lâu nay ta lỡ 

nói “no” với Chúa, thì bây giờ 

ta tập nói “yes”, hãy làm một 

cuộc hoán cải một cách thành 

tâm, thành thật, thành khẩn, 

để có sự bình an cũng như 

mỗi ngày tiến bộ hơn, điều đó 

còn tùy thuộc vào sự quyết 

tâm hoán cải của mỗi người.  
 

 

Hoán cải NỘI TÂM 
Tom Điều 

 

heo từ đển Tiếng Việt 
của Hồ Ngọc Đức, hoán 

cải (đt) là thay đổi theo chiều 
hướng tốt. Như vậy đã là 
người ai ai cũng cần phải 
hoán cải; bởi con người yếu 
đuối, mỏng dòn, luôn bị bản 
năng thôi thúc. Con người 
không chỉ cần hoán cải để trở 
nên tốt hơn mà còn cần phải 
luôn luôn hoán cải. Con người 
không chỉ bị bản năng tự 
nhiên (phần con) thôi thúc mà 
còn được chi phối bởi ý chí, 
nghị lực, đạo đức của phần 
“NGƯỜI”. Quá trình này diễn 
ra liên tục, giằng co, đấu tranh 

trong nội tâm con người. 
Không phải lúc nào con người 
cũng chế ngự được bản năng, 
nhiều lần chúng ta đã sa ngã. 
Vì vậy, sau những sa ngã, con 
người cần hoán cải để trở nên 
tốt hơn. 

Theo Kinh Thánh, tất cả 
các tiên tri dù xuất hiện trong 
thời kì nào, hoàn cảnh nào, sứ 
điệp của họ có phần khác biệt, 
nhưng có một điểm chung; tất 
cả các tiên tri đều kêu gọi 
hoán cải, bởi dân tộc Do Thái 
là dân bất trung. Hoán cái còn 
đồng nghĩa với sám hối. Vị 
tiên tri cuối cùng của Cựu 

T 
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Ước là Gioan Tẩy giả bên 
dòng sông Jordan cũng kêu 
gọi: “Anh em hãy sám hối, vì 
Nước Trời đã đến gần” (Mt 
3,2).  

Chúa Giêsu đến miền 
Galilê rao giảng Tin Mừng 
nước Thiên Chúa. Ngài nói: 
“Thời kỳ đã mãn, Triều Đại 
Thiên Chúa đã đến gần. Anh 
em hãy sám hối và tin vào Tin 
Mừng” (Mc 1,14-15). Bắt đầu 
sứ mạng công khai, khi Chúa 
Giêsu nhìn thấy Lêvi đang 
bận rộn với công việc thu 
thuế, Ngài gọi ông và ông đã 
bỏ mọi sự và đi theo Ngài. 
Sau đó, Chúa Giêsu dùng bữa 
tại nhà ông. Nhiều người thu 
thuế và tội lỗi khác cùng dùng 
bữa ở đó. Những người 
Pharisêu và luật sĩ lẩm bẩm 
trách các môn đệ Chúa Giêsu 
và Ngài đã nói: “Tôi không 
đến để kêu gọi người công 
chính, mà để kêu gọi người 
tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 
5,32). Chúa Giêsu đến 
Giêrikô khi thấy Dakêu, 
người thu thuế, đang ở trên 
cây sung để nhìn trộm Ngài. 
Chúa Giêsu chủ động đến với 
Dakêu, Ngài gọi đích danh 

Dakêu và đến nhà ông và ông 
được ơn hoán cải. 

Sau khi “Chúa Giêsu bỏ 
miền Giuđê mà trở lại miền 
Galilê, Ngài phải băng qua 
Samari” (Ga 4,3-4). Đối với 
người Do Thái, dân Samari là 
“dân ngoại”. Người phụ nữ 
Samari ra giếng lấy nước ban 
trưa và gặp Chúa Giêsu ở đó. 
Khi gặp Ngài, chị đã ngạc 
nhiên vì Ngài biết nhiều về 
chị, đặc biệt, về tình trạng hôn 
nhân: “Chị đã năm đời chồng 
rồi, và người hiện đang sống 
với chị không phải là chồng 
chị” (Ga 4,18). Chúa Giêsu 
còn nói với chị về nước đem 
lại sự sống đời đời mà Ngài sẽ 
ban, để ai uống thì không còn 
khát nữa. Người cũng nói với 
chị về việc thờ phượng Chúa 
Cha cách đúng đắn, là thờ 
phượng Ngài trong thần khí 
và sự thật. Cuối cùng, chị đã 
nhận ra Chúa Giêsu không chỉ 
là một ngôn sứ mà còn là 
Đấng Mêsia và Chúa Giêsu 
cũng đã khẳng định như vậy. 
Người phụ nữ đã hoán cải và 
trở thành người loan báo Tin 
Mừng cho dân thành Samari 
và họ đã thốt lên: “Chính 
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chúng tôi đã nghe và biết rằng 
Người thật là Đấng cứu độ 
trần gian” (Ga 4,42). Sau đó, 
họ mời Đức Giêsu “ở lại với 
chúng tôi” và Người đã ở lại 
với họ hai ngày. 

Chúa Giêsu khi dạy dụ 
ngôn “Người cha nhân hậu” 
(Lc 15,11-32), Chúa cho tất 
cả mọi người bài học rằng khi 
con người xa rời Thiên Chúa 
thì cũng đánh mất phẩm giá 
đích thực của mình, nhưng 
khi hoán cải, con người được 
phục hồi phẩm giá và được 
trao ban hạnh phúc đích thực. 

Sự hoán cải của Phaolô là 
một điển hình. Phaolô đã bắt 
bớ các Kitô hữu và bách hại 
Giáo Hội Chúa. Ngài nhận 
mình bất xứng để được gọi là 
tông đồ của Đức Giêsu. Sau 
khi hoán cải, ân sủng Thiên 
Chúa bao phủ con người tội 
lỗi đó và biến đổi ngài để ngài 
có thể cộng tác cách đắc lực 
trong việc loan báo Tin Mừng 
cho dân ngoại. Trong hầu hết 
các thư của mình, đặc biệt thư 
thứ nhất gửi tín hữu Côrintô 
và thư gửi tín hữu Galát, 
thánh nhân mời gọi mọi người 

hoán cải để được lãnh nhận 
ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Thánh nhân khác tội nhân 
bởi tâm hồn hoán cải. Đời 
sống của các thánh trong lịch 
sử Giáo Hội cho chúng ta biết 
rằng thánh thiện đi đôi với 
hoán cải. Người thánh thiện 
cũng là người hoán cải và 
ngược lại. Những vị thánh vĩ 
đại nhất cũng là những người 
hoán cải cách triệt để nhất. 
Như vậy, sự thánh thiện của 
con người chính là “sự thánh 
thiện hoán cải”.  

Hoán cải là điều cần thiết, 
tuy nhiên, trong thực tế, 
chúng ta rất ngại ngùng. 
“Ngựa quen đường cũ”. Nói 
đến hoán cải là nói đến tự hạ, 
nói đến hoán cải là nói đến trả 
giá, nói đến hoán cải là nói 
đến chấp nhận những mạo 
hiểm phía trước. Nhiều người 
muốn biến đổi người khác, 
biến đổi gia đình, biến đổi xã 
hội, biến đổi thế giới, nhưng 
lại không biến đổi chính 
mình. Chúng ta có thể khẳng 
định rằng nhân loại sẽ tốt đẹp 
hơn khi mọi người càng ngày 
càng ý thức hơn về tầm quan 
trọng của hoán cải và thành 
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tâm thực thi việc hoán cải 
trong mọi hoàn cảnh của cuộc 
sống. 

Chúa Giêsu kêu gọi con 
người hoán cải. Cuộc đời rao 
giảng Tin Mừng của Ngài 
cũng là hành trình kêu gọi 
mọi người hoán cải. Ngày 
nay, Giáo Hội không ngừng 
kêu gọi nhân loại hoán cải. 
Giáo huấn hoán cải của Chúa 
Giêsu có thể tóm lược như 
sau: Vì tội lỗi, con người sống 
xa đường lối Thiên Chúa; Con 
người được mời gọi luôn trở 

về với tâm hồn mình; Con 
người cần định dạng tâm hồn 
mình theo thánh ý Thiên 
Chúa; Bao lâu còn trên đường 
lữ hành dương thế, bấy lâu 
con người cần phải hoán cải; 
Mỗi người được mời gọi cộng 
tác với Thiên Chúa trong việc 
hoán cải anh chị em mình. 
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng 
đang nói với mỗi người chúng 
ta: “Thời kỳ đã mãn, và Triều 
Đại Thiên Chúa đã đến gần. 
Anh em hãy sám hối và tin 
vào Tin Mừng” (Mc 1,15).  

 

Hoán cải 

để sống hiệp hành 
Joachim 

 

on người ngày nay 
thường quá bận tâm 

chạy theo tiền tài vật chất. 
Đời sống hưởng thụ đang xâm 
lấn và dìm con người vào 
vòng xoáy ma lực của sự phát 
triển khoa học và kĩ thuật hiện 
đại. Tình trạng đó làm cho đời 
sống và ý thức của mỗi Kitô 
hữu đi xa “cái tâm” của mình. 
Trước bối cảnh tục hóa của 

thế giới văn minh hưởng thụ, 
người giáo dân cảm thấy ngại 
ngùng và dè chừng để nói về 
hoán cải. Ngại bởi vì hoán cải 
mời gọi Kitô hữu cố gắng, 
làm cho cuộc sống không còn 
thoải mái, phải từ bỏ và hy 
sinh quyền lợi cá nhân. Thế 
nhưng, hoán cải lại là một 
trong những điểm then chốt 
của đời sống Kitô giáo và là 
phương thế dẫn mọi người 

C 
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sống hiệp hành trong giai 
đoạn hiện nay.  

Hoán cải là gì? Có nhiều 
định nghĩa về điều này. 
Nhưng điều cốt lõi chung của 
hoán cải là “thay đổi, “chuyển 
hướng”, và “quay trở về với 
Thiên Chúa”. Từ chỗ mang 
chiều hướng xấu trở nên chiều 
hướng tốt, từ chỗ không có 
đức tin hay đánh mất đức tin 
sang có đức tin, từ tình trạng 
tội lỗi thay đổi sang tình trạng 
sạch và tốt lành; và từ chỗ đi 
lệch với chân lý Chúa, xa lìa 
con đường dẫn tới sự sống và 
tình yêu của Thiên Chúa có 
nguy cơ diệt vong, để quay về 
với chân lý của Thiên Chúa 
và tình yêu của Ngài để được 
sống.  

Hoán cải còn mang 
những ý nghĩa đặc biệt trong 
đời sống Giáo Hội. Hoán cải 
trước là giúp thay đổi đời 
sống, bỏ cách sống quen 
thuộc để có một đời sống tốt 
hơn. Dù cho hoàn cảnh nào 
thì sự hoán cải giúp cho mọi 
người trong Hội thánh đến 
gần Thiên Chúa hoặc kết hợp 
mọi người trong sự sống của 

Ngài. Ngoài ra, hoán cải có 
liên hệ đến sự thay đổi nội 
tâm. Đời sống của con người 
là một tổng thể, hoán cải 
không chỉ dừng lại thay đổi ở 
thể chế và hình thức nhưng 
còn là thay đổi cả đời sống 
nội tâm. Hoán cải còn giúp 
cho Hội thánh biết rõ mình 
hơn trong tương quan với 
Chúa, để có thể qui hướng về 
Ngài. Sự hoán cải đòi hỏi con 
người đặt hết niềm tín thác 
vào Thiên Chúa, để cho Ngài 
làm chủ và điều khiển cả cuộc 
đời. Sau cùng, hoán cải mang 
ý nghĩa mới mẻ là luôn gắn 
liền với niềm hân hoan và 
bình an dạt dào. Như Chúa 
Giêsu đã diễn tả trong ba dụ 
ngôn “con chiên bị lạc”, 
“đồng bạc bị đánh mất”, và 
“người cha nhân hậu”. (x. 
Lc15,4-32). Tiến trình hiệp 
hành mời gọi mỗi Kitô hữu 
làm mới lại cách sống toàn 
diện của mình, trang bị cho 
tâm hồn mỗi người một trái 
tim mới trong một cuộc đời 
mới với những cách ứng xử 
trong tình yêu và hiệp thông.  

Hoán cải cần phải có 
những dấu hiệu cụ thể được 
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minh chứng qua những việc 
tốt lành, thánh thiện. Có một 
vài phương thế để thực hành 
hoán cải. Thứ nhất đó là tinh 
thần sám hối. Tinh thần sám 
hối giúp cho mỗi người tự sửa 
chữa những lỗi lầm của tha 
nhân và cộng đoàn - một việc 
đòi hỏi phải có sự hy sinh. 
Sống tinh thần sám hối để sửa 
chữa và hàn gắn những xúc 
phạm ta đã gây ra cho những 
người xung quanh. Sống sám 
hối để cho những tâm hồn trở 
nên mềm mại và khiêm tốn 
trong đời sống gắn bó với 
nhau; Phương thế thứ hai là 
một đời sống mới. Phương thế 
này được coi là thực hành 
quan trọng nhất của sự hoán 
cải, đó là sống trong sự hướng 
dẫn của Chúa Thánh Thần. 
Trong tiến trình hiệp hành, 
mỗi người dưới sự soi dẫn của 
Thần Linh sẽ biết cải thiện 
con người cũ để lớn lên trong 
sự biến đổi làm cho các chi 
thể trong nhiệm thể của Chúa 
Kitô được lớn mạnh và phục 
hồi trong ân sủng; Phương thế 
thứ ba để sống hoán cải là 
nhiệt tâm trong việc tông đồ, 

truyền giáo. Mục tiêu chính 
của hoán cải là quay trở về 
với Thiên Chúa, cụ thể qua 
hình ảnh của Đức Giêsu trong 
anh em. Người sống hoán cải 
sẽ gắn bó mình với Chúa Kitô 
và cam kết cuộc đời đi theo 
Ngài để phục vụ cho Nước 
Trời ngay trong thực tại của 
trần gian. Đặc biệt là những 
nơi đang cần đến hơi ấm và 
tình thương. Sau cùng, 
phương thế hữu hiệu để thực 
hành việc hoán cải đó là việc 
thường xuyên lãnh nhận các 
bí tích cách hiệu quả. Đời 
sống của Giáo hội giúp cho 
mọi thành phần dân Chúa 
hoán cải lần đầu tiên qua bí 
tích Rửa tội. Cùng với bí tích 
Hòa giải, hoán cải giúp cho 
mỗi người Kitô hữu có thể 
lãnh nhận liên tục bao lâu có 
nhu cầu đổi mới và lớn lên 
trong tinh thần ăn năn. Ngoài 
ra, sự hoán cải trong Hội 
thánh chỉ có ý nghĩa tròn đầy 
khi hướng con người đến việc 
gặp gỡ và hiệp thông với Đức 
Kitô trọn vẹn trong bí tích 
Thánh Thể.  
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Như thế, để hướng tới 
một Hội thánh hiệp hành bằng 
sự hiệp thông, tham gia và sứ 
vụ; mọi thành phần dân Chúa 
khi gặp gỡ, lắng nghe và phân 
định mà không có sự hoán cải 
thì tiến trình hiệp hành khó có 
thể thay đổi và dần biến mọi 
Kitô hữu trở thành những 
Pharisêu giả hình. Thay vì 
mọi người gặp gỡ, lắng nghe 
và phân định để thấu hiểu và 
đồng cảm thì bầu khí sẽ trở 
thành nơi mọi người chỉ trích 
và phê phán lẫn nhau mà thôi. 
Còn khi đời sống Giáo hội có 
sự hoán cải, trong sự gặp gỡ, 

lắng nghe và phân định con 
người sẽ dần biến đổi mình 
trở nên giống Chúa Giêsu. Và 
học nơi Chúa Giêsu mang lấy 
những thương đau và gánh 
nặng với những người cùng 
khổ, bị gạt ra bên lề xã hội. 
Nhờ hoán cải, đời sống Giáo 
hội trong tiến trình hiệp hành 
sẽ hiểu nhau hơn, người với 
người sẽ đón nhận nhau và 
cùng giúp nhau bước đi trong 
ân sủng và thần khí linh hứng. 
Chính khi đó, Giáo hội đang 
dần làm lớn mạnh và thể hiện 
được thánh ý Chúa trong đời 
sống mỗi ngày.  
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HOÁN CẢI 

 một lời mời gọi 
 

Đào Quốc Dũng 

 

âu lâu ngồi gẫm sự đời, 
ta thấy mình đã đi qua 

nhiều con đường. Có những 
con đường thênh thang thẳng 
lối, nhưng cũng có nẻo đường 
chật hẹp quanh co. Mỗi con 
đường là một chặng trong 
hành trình nhân thế. Trong 
mỗi lần đi, ta nhận thấy đôi 
lúc dấu chân mình đã lệch 
hướng, có những lần hồn đi 
lầm lạc. Cho nên cần lắm 
những lúc ta ngồi để nhìn lại 
nhằm nhận ra được những 
giới hạn của mình. Đó cũng là 
dấu chỉ báo trước cho ta 
chuẩn bị bước vào thời kỳ ân 
sủng; là thời điểm ta được 
lãnh nhận ơn hoán cải để trở 
về với Đích Điểm ban đầu. 

Là người Công giáo, đích 
điểm của đời ta là chính Chúa 
Giêsu. Hướng đi của ta là 
được ở trong tình thương của 
Ngài. Tuy nhiên, vì là con 

người, ta không được miễn 
trừ khỏi giới hạn thụ tạo, và 
cũng không sao tránh khỏi 
những yếu đuối kiếp phàm. Vì 
thế, ta dễ rơi vào cám dỗ do 
chính sự lựa chọn của mình 
mang lại. Kiểm lại đời mình, 
ta thấy những dấu chân đi 
hoang trong quá khứ dần dần 
xuất hiện, những vết dầu tội 
lụy loang lổ vẫn còn lợn gợn 
trên mặt hồ ân phúc. Số phận 
con người quả là một bài toán 
khó giải. Đáp án chính xác 
sau cùng là phần thưởng dành 
cho những người đã đi đúng 
hướng ngay từ thuở ban đầu. 
Số phận không thể sánh ví 
như cách thức giải một bài 
toán. Bởi số phận luôn luôn 
có thể thay đổi ngay từ phút 
chót nếu ta biết quay đầu trở 
lại. 

Thực ra, biết mình lầm 

lỗi thường không đáng trách, 

L 
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cho bằng biết mình sai mà 

vẫn cố chấp sống trong đường 

tội. Tướng quỷ Lucifer là 

gương xấu hay được đem ra 

để nhắc bảo con người tránh 

xa tội lỗi. Vì vậy, trong một 

bài viết, Đức Cha Gioan 

Baotixita Bùi Tuần đã bày tỏ 

niềm xót xa dành cho những 

kẻ cố chấp: “Lương tâm chai 

đá là hình phạt nặng nề nhất 

mà Chúa dành cho kẻ tội lỗi”. 

Trong truyện tích, chúng 
ta thường được nghe câu 
chuyện về quả cầu gai. Người 
ta tin rằng lương tâm con 
người cũng giống như một 
quả cầu gai. Mỗi khi ta làm 
điều xấu, quả cầu gai liền lắc 
để báo hiệu. Nếu ta làm quá 
nhiều điều xấu, đến độ một 
ngày nào đó những chiếc gai 
của quả cầu trở nên nhẵn nhụi 
thì đó là lúc lương tâm ta trở 
nên chai đá. Đó là hình thức 
mất cảm thức về tội mà Đức 
giáo hoàng đã từng cảnh báo. 
Do vậy, phản tỉnh là một hành 
động cần thực hiện trong mỗi 
thời điểm sống; bởi giữa ý 
hướng tốt đẹp và hành động 
của nó còn một khoảng cách, 

phương chi là những ý hướng 
xấu và những hành động 
chiều theo bản năng lại có sức 
thu hút biết dường nào. 

Biết quay đầu hoán cải là 
một điều rất cần thiết. Người 
ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ đâu 
ai đánh người trở lại. Cho nên 
những người biết hoán cải đều 
đáng được người khác yêu 
mến và quý trọng. Hoán cải là 
thay đổi lối sống lầm lạc. 
Trong lịch sử Giáo hội, ta bắt 
gặp nhiều gương thống hối. 
Có vị Giáo hoàng tiên khởi 
Phêrô đã từng chối Chúa, có 
vị tông đồ dân ngoại Phaolô 
bắt bớ đạo, có vị ăn chơi trụy 
lạc như Augustinô, hay có vị 
đã từng lầm lạc như I-nhã. 
Chẳng vị thánh nào không có 
một quá khứ, cũng chẳng tội 
nhân nào không có một tương 
lai. Câu tâm niệm trên hẳn 
đúng cho những tâm hồn nào 
biết trở về với tình thương của 
Chúa. Tất cả các vị nêu trên 
đã trở thành những vị đại 
thánh, phần thưởng của các 
Ngài giờ đây là hạnh phúc 
bên Chúa, bởi các Ngài đã 
nhận được ơn hoán cải. 
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Ngày nay, ơn hóa cải vẫn 
luôn được Chúa khoan dung 
mở rộng lòng trao ban cho 
những người thiện chí trở về. 
Tôi đã từng gặp một chứng 
nhân nhận được ơn hoán cải 
ngay giữa đời thường. Đó là 
trường hợp chú TL. Chú TL, 
gia đình ở Đồng Nai, có một 
vợ và một con. Gia đình khá 
giả nhưng lại nguội lạnh về 
đời sống đạo. Biến cố bất ngờ 
xảy ra, vợ chú mất, người con 
duy nhất lâm cảnh tù tội, gia 
đình lâm vào cảnh tán gia bại 
sản. Chú chới với không biết 
cậy dựa vào ai. Cuộc đời 
người đàn ông sương nắng 
phiêu bạt về vùng quê Rọc 
Lá, gần nhà các anh chị ruột, 
để tìm chỗ nương ẩn. Chú 
mưu sống bằng đủ mọi nghề. 

Một lần nọ, trong lần đi 
làm ở Cà Mau, khi đi ngang 
qua nhà thờ Rạch Gốc, chú 
được thôi thúc lãnh nhận bí 
tích Hòa Giải. Chú lấy hết can 
đảm vào xin Cha sở giải tội. 
Tôi chẳng hiểu điều gì đã xảy 
ra trong tòa, nhưng kể từ thời 
điểm ấy, cuộc đời chú TL đã 
được thay đổi. Hiện nay, chú 
đã trở thành một tông đồ giáo 

dân nhiệt thành trong việc an 
ủi và giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh khó khăn, cũng 
như nguội lạnh tại vùng quê 
Rọc Lá. 

Phép lạ luôn xảy ra, nếu 
con người biết phục tùng 
thánh ý Chúa. Ân sủng của 
Người vẫn được tuôn tràn nơi 
tâm hồn nào biết cúi mình 
đón nhận. Cho nên quà tặng 
đầu tiên mà Chúa ban cho 
người tội lỗi là họ có khả 
năng thống hối ăn năn. Ngài 
thúc giục chúng ta hãy thay 
đổi đời sống bằng những  ước 
muốn thánh thiện. Hãy biết 
mình bất toàn để sống thành 
toàn theo ý định của Thiên 
Chúa. Chắc chắn chúng ta 
luôn được mời gọi sống hoán 
cải, trước hết được khởi sự từ 
tòa giải tội. Đức Giáo hoàng 
Bênêđictô XVI đã từng có 
kinh nghiệm đó khi dạy rằng: 
“Chúng ta đừng quên rằng 
bao nhiêu cuộc hoán cải, và 
bao nhiêu cuộc sống thánh 
thiện, thực sự đã bắt đầu trong 
một tòa giải tội”.  
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BA MẸ ĐUỐC SÁNG ĐỜI CON  
 

Kiều Phượng Loan 

 

ược sinh ra trong một 
gia đình đạo gốc gồm 

bảy chị em. Ba mẹ và các con 
sống sum vầy bên nhau dưới 
mái tranh nghèo nàn xiêu vẹo. 
Dù vất vả bên những công 
việc đồng áng, hay chỉ có 
những bữa cơm cà đạm bạc 
nhưng lại chan chứa tình 
Chúa và tình người. Ánh đèn 
dầu leo loét của mỗi tối quy tụ 
mọi người sống tình hiệp 
thông trong kinh nguyện để tạ 
ơn Thiên Chúa về mọi biến cố 
vui buồn, cùng tiếp tục phó 
thác cho Chúa tương lai của 
các con và những khó khăn 
trong đời sống. Gia đình đông 
vui, xóm làng hòa thuận. 
Cuộc sống đơn sơ, tuy nghèo 
vật chất nhưng lại giàu có về 
tình người, tình hiệp nhất và 
sự yêu thương. 

Xóm đạo nơi Giáo xứ 
nhỏ Thánh Giuse tuy chỉ hơn 
700 giáo dân, nhưng các gia 
đình lại sống tốt đời đẹp đạo. 
Tiếng các em nhỏ siêng năng 
gọi nhau đi tham dự thánh lễ, 
học giáo lý mỗi khi chiều về. 
Bầu khí ấy càng trở nên rộn 
ràng hơn khi mùa hè đến… 
những ký ức đẹp ấy hằn sâu 
vào trong tuổi thơ của con 
người khi phải rời xa xóm đạo 
thân yêu. Nhớ lại tuổi thơ để 
con tạ ơn Chúa, cám ơn ba mẹ 
đã sinh thành và dưỡng dục 
con, cho con có nền tảng của 
đức tin và nâng đỡ đời sống 
đạo cho con, để đến hôm nay 
con can đảm đáp lại tiếng gọi 
của Chúa trong ơn gọi thánh 
hiến. 

Đ 
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Những gì con có được 
như ngày hôm nay đều là 
Hồng ân nhưng không của 
Thiên Chúa dành cho con, 
qua tấm gương sáng của ba 
mẹ, người đã luôn đồng hành 
với con trong mọi nhịp sống 
trên bước đường thi hành sứ 
vụ. Qua ba mẹ, con có thể 
nhận biết về Chúa, yêu Chúa 
và can đảm chọn Linh đạo 
Mến Thánh Giá với Đức Kitô 
là Đối Tượng duy nhất của 
lòng mình. Đời sống đức tin 
của con không phải là điều tự 
nhiên có, nhưng được nuôi 
dưỡng và vun trồng từng ngày 
qua sự dưỡng dục, chỉ bảo, 
khích lệ của đấng sinh thành. 
Những lời nguyện đơn sơ của 
một gia đình nông dân chân 
lấm tay bùn, sự tin tưởng và 
phó thác của ba mẹ nhất là 
vào lúc thời thế khó khăn, 
nhất là kinh tế. Tuy thế, 
những bài học về đời sống 
nhân bản, về tinh thần bác ái, 
sự chia sẻ hiệp thông, cũng 
như tinh thần trách nhiệm… 
luôn là kim chỉ nam cho cuộc 
đời con. Thánh Phaolô đã nói 
rằng: “Đức tin không có việc 
làm là đức tin chết” (Gc 2, 

17), tự nó sẽ không sinh hoa 
trái nếu con người không gieo 
trồng và vun xới trong đời 
sống của mình. Cũng vậy, 
những lời dạy bảo càng trở 
nên sống động hơn khi ba mẹ 
làm những công việc ấy cho 
xứ đạo, cho tình làng nghĩa 
xóm, nhất là cho những ai có 
hoàn cảnh khó khăn: khi thì 
chia sẻ những lon gạo giúp đỡ 
người nghèo khổ, khi thì cho 
những vị khách xa trú lại trên 
mảnh đất của gia đình, nhất là 
hơn 25 năm mẹ hy sinh gánh 
vác công việc gia đình để ba 
có thể đi công tác xa nơi mái 
trường tình thương An Bình 
tại kênh F. Ba làm thầy giáo 
nghèo nhưng đầy tâm huyết 
cho ngành Giáo dục, ba xem 
công việc ấy của Giáo phận 
như của chính mình để rồi nỗ 
lực cống hiến khả năng và sức 
lực thực hiện sứ mạng truyền 
giáo của người Kitô hữu. Dù 
âm thầm nơi ruộng vườn hay 
nơi giảng đường, cái nghèo 
lúc bấy giờ không ngăn cản 
được trái tim tình yêu của ba 
mẹ dành cho các em nhỏ đang 
cần người hướng dẫn. Nghĩ 
đến những người khốn khó 



 

86 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

hơn mình, ba mẹ đều hy vọng 
có thể góp sức xây dựng Giáo 
Hội và xã hội.  

Rồi cũng đến lúc sức 
khỏe của ba mẹ không còn 
cho phép thực hiện mọi công 
việc như trước nữa. Đoạn 
đường hơn 13 cây số đối với 
ba bây giờ cũng trở nên khó 
khăn trong việc di chuyển đi 
lại, việc ruộng đồng với má 
cũng không còn đủ sức để 
gánh vác. Ba rời xa mái 
trường ấy để rút về đồng quê 
sống trọn vẹn cho giáo xứ và 
gia đình. Hơn 70 tuổi, nhưng 
với tấm lòng quảng đại ba tiếp 
tục tham gia Hội đồng Mục 
vụ Giáo xứ, còn mẹ thì trở 
nên nguồn động viên cho ba 
có thể chu toàn công việc của 
mình để góp phần xây dựng 
cho cái nôi của đức tin mà 
suốt cả đời ba mẹ đã và đang 
gắn bó. Ngày nào ba mẹ cũng 
đi trên đoạn đường quen 
thuộc của Khu Trái Tim để 
đến nguyện đường gặp gỡ 
Chúa và sống tình hiệp thông 
với xứ đạo. Hình ảnh những 
người nông dân chất phác, 
chân thật nhưng luôn sống có 
nhau cả trong đời sống thiêng 

liêng và đời sống vật chất. 
Những công việc thầm lặng 
ấy có mấy ai biết? cũng chẳng 
ai màng chi lời khen ngợi?.  

Thời gian thấm thoát thoi 
đưa. Các con mỗi ngày thêm 
khôn lớn, ba mẹ lại lo lắng 
cho các con được yên bề gia 
thất. Lúc yên vui cũng như 
khi sóng gió, ba mẹ vẫn luôn 
là nguồn khích lệ các con giữ 
vững đời sống đạo và cố gắng 
cùng nhau vượt mọi trở ngại. 
Riêng con, từ khi con bước 
theo Chúa trong Linh đạo 
Mến Thánh Giá. Gần mười 
năm xa gia đình, tuy cách 
nhau về mặt địa lý, nhưng với 
con lại rất gần ba mẹ về nhịp 
đập của con tim. Có niềm vui 
nào bằng niềm vui luôn có ba 
mẹ đồng hành với con trong 
mọi bước đường theo Chúa? 
Mỗi ngày bên nguyện đường 
Hội Dòng con đều tạ ơn Chúa 
vì được làm con ba mẹ và con 
tin nơi quê xa ba mẹ cũng cầu 
nguyện cách đặc biệt cho con, 
bởi ba mẹ biết rằng đời sống 
thánh hiến của con có rất 
nhiều những cám dỗ, đặc biệt 
với sự phát triển của xã hội 
ngày hôm nay, những gì con 
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chọn lựa và những thứ con 
cần khước từ thật không mấy 
dễ dàng. Thế nhưng nhờ lời 
cầu nguyện và sự âm thầm hy 
sinh của ba mẹ cho con thêm 
động lực và can đảm đi theo 
Chúa.   

Những dịp con được về 
thăm quê, nhìn thấy ba mẹ 
mỗi ngày khác đi rất nhiều. 
Con chỉ biết phó thác cho 
Chúa những người thân yêu 

của mình. Cả cuộc đời phụng 
sự Chúa, sống hết mình cho 
tha nhân và chu toàn bổn 
phận của ba mẹ. Giờ đây, khi 
hoàng hôn về, ba mẹ cũng an 
lòng về tất cả.  

Nguyện xin Chúa chúc 
lành và nâng đỡ ba mẹ luôn 
mãi, để với tất cả những gì ba 
mẹ đã cố gắng vẫn luôn sinh 
hoa kết trái tốt đẹp như lòng 
Chúa mong ước.  

Bao năm ba mẹ ngược xuôi 

Gánh từng bó lúa, tảo tần nuôi con. 

Dạy cho hai chữ đạo đời, 

Sống sao cho xứng danh người Kitô. 

Sống chứng tá giữa đường Thánh Giá, 

Theo Giêsu, chẳng ngại gian nan. 

Dù cho sóng gió tư bề 

Có ba cùng bước, có mẹ kề bên. 

Cám ơn ba, cho con tình yêu Chúa, 

Tri ân mẹ, luôn khích lệ đỡ nâng. 

Nguyện xin con được vững vàng, 

Ngước nhìn Thập Tự, can trường bước đi.  
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Ngày đầu tiên đi học 
Hồng Hà CMR 

 

gày đầu tiên đi học 
em vừa đi vừa 

khóc” lời bài hát nhẹ nhàng đi 
vào lòng người như một kinh 
nghiệm sống, hay như một ký 
ức thật đẹp của tuổi thơ nhắc 
ta lòng biết ơn với những 
“Người Đưa Đò” đã làm nên 
con người và cuộc sống của ta 
cách âm thầm và lặng lẽ qua 
biết bao năm dưới mái trường, 
nhưng cái ngày đầu tiên đến 
trường mãi là cái ngày đầy ắp 
kỷ niệm, là ngày ta bước vào 
thế giới với những người lạ, là 
ngày ghi dấu bước chân của 
một đứa trẻ cho ngàn dấu 
chân trên đường tương lai. 

- Có đi học hay không? 
Ba cầm cái roi tre, hét lên. 

- Không con không đi 
học đâu huhuhuhuhuhu. 

- Không đi cũng phải đi, 
Má ôm Nó vào lòng. 

- Ngoan đi học đi, mai 
mốt lớn mới làm người tốt 
được, đi học đi, Sơ ở trường 
tốt lắm sẽ dạy con nhiều điều 
hay lắm, có các bạn chơi 
chung vui lắm. 

Nó phụng phịu, lên xe Ba 
chở Nó đến trường, Ba dắt Nó 
vào trường gặp Sơ Hiệu 
Trưởng, Sơ hỏi Nó tên gì, rồi 
cầm lấy tay Nó, không chịu; 
Nó giật mạnh tay ra khỏi tay 
của Sơ và bám chặt vào chân 
Ba không chịu vào lớp học; 
Ba bế Nó lên trao cho Sơ dạy 
học, Nó khóc thét lên vùng 
vẫy, 

“N 
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- Con không đi học đâu. 

- Sơ ôm chặt lấy Nó và 
nói ngoan nào chiều Sơ cho 
về sớm. 

- Nó vẫn khóc, và Ba thì 
đi về mất rồi. 

Sơ vẫn ôm Nó nựng - thôi 
đừng khóc nữa cho bé con 
gấu bông nè, Sơ đưa cho nó 
con gấu bông màu hồng, Nó 
ôm lấy và khóc; Nhớ mẹ đúng 
không? học giỏi mai mốt làm 
Bác sỹ nha. Giọng nói của Sơ 
ấm áp quá giống giọng nói 
của Má. Nó dần hết khóc. 

Thấy Nó hết khóc Sơ cho 
nó ngồi lên cái ghế nhỏ và Sơ 
lại đon đả ra đón bạn khác, và 
rồi hình như ai cũng khóc. 
Không thấy Sơ để ý đến Nó, 
nó đi về phía sau và bắt đầu tự 
nhủ; đi về nhà thôi, ra khỏi 
cổng trường rồi đi về phía nào 
được nhỉ? Thôi cứ đi thẳng 
chắc về tới nhà, lúc nãy ba 
chở đi, nó nhớ là đi ngang qua 
nhà thờ nè. Đi được một đoạn 
đường. Ơ tới nhà thờ rồi 
nhưng bây giờ mỏi chân rồi 
mình sẽ ngồi ghế đá một chút 
xíu rồi đi về nhà. Với suy 
nghĩ của một đứa trẻ, Nó vui 

vẻ bước vào sân Nhà thờ, nơi 
mà ngày Chúa Nhật nào Nó 
cũng được Má đưa đi lễ, nên 
với Nó, Nhà thờ là nơi quen 
thuộc và an toàn vì Má nó 
bảo: “ở nhà thờ có Chúa”. 
Không thấy Nó đâu Sơ vội đi 
tìm nó. 

Tìm khắp trường không 
thấy Nó đâu. 

- Bác có thấy một bé gái 
mái tóc vàng hoe, mặc bộ áo 
màu xanh không ạ? - Không 
thấy. 

- Cô có thấy một bé gái 
mặc bộ áo màu xanh chừng 5 
tuổi không ạ? - Không thấy. 

Sơ vội vàng chạy khắp 
nơi tìm Nó, đi ngang qua nhà 
thờ, Sơ chạy vội vào đứng 
trước tượng Chúa chịu nạn, 
nước mắt lưng tròng, và rồi 
như lấy lại bình tĩnh, Sơ bước 
ra khuôn viên nhà thờ đôi mắt 
Sơ sáng lên khi nhìn thấy Nó 
đang ngồi đong đưa trên ghế 
đá. Đến gần bên, Sơ hỏi nó: 
con đi đâu vậy? 

- Thấy Sơ, nó sợ hãi líu 
ríu: con muốn về nhà,   
huhuhuhuhuuhu. 
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Cả một tuần ngày nào đi 
học Nó cũng khóc; ngày nào 
Ba cũng đưa Nó đi và bế Nó 
vào lớp cách dứt khoát và đi 
về ngay. Còn Nó thì cảm giác 
bị bỏ rơi bao trùm lấy Nó, Nó 
sợ hãi khi không có Ba Má 
bên cạnh, xung quanh Nó 
toàn người lạ. 

Và rồi thời gian lau khô 
những giọt nước mắt của đứa 
trẻ này giúp Nó thích nghi với 
môi trường mới, bắt đầu một 
cuộc sống mới với những 
“người lạ”, mà ngày nào cũng 
ẵm Nó vào lớp, dạy Nó học 
chữ, cầm tay cho Nó tô màu 
và viết chữ, dạy cho Nó ăn 
cơm cách lịch sự và tự lập, tự 
thay và mặc quần áo, và nhất 
là dạy Nó biết nói chuyện với 
Chúa. Các Sơ dạy cho Nó 
những điều nhỏ nhặt nhất của 
cuộc sống mà một đứa trẻ như 
Nó cần biết. Mỗi ngày đến 
trường là một ngày vui. Nó 
khám phá ra cuộc sống quanh 
Nó có thật nhiều điều thú vị, 
có những người thật tốt và 
cũng có những người bạn dễ 
thương bên cạnh Nó, Nó mến 
Sơ giáo nhiều lắm vì Sơ dạy 
cho Nó thật nhiều điều mới 

mẻ, nhất là khi tập viết, Sơ 
cầm tay Nó nắn từng chữ một; 
những ngày đầu tiên cầm cây 
bút chì gỗ trong tay có bàn tay 
của Sơ to hơn cầm lấy bàn tay 
nhỏ xíu của Nó gạch những 
nét thẳng đầu tiên trên trang 
giấy trắng tinh, nhưng khi Sơ 
vừa buông tay Nó ra một 
chút, thì những nét thẳng trở 
nên xiêu vẹo và nguệch 
ngoạc. Sợ bị Sơ la, Nó vội 
chùi tẩy nhưng với sự vụng về 
của một đứa trẻ vừa lên 5, làm 
cho trang giấy trắng trở nên 
nhàu nát và rách. Sợ hãi trước 
trang giấy mà Nó vừa làm, 
nước mắt nó bắt đầu lăn dài 
và thút thít. Đang xoay người 
cầm tay cho bạn bên cạnh 
nghe tiếng khóc của Nó, Sơ 
quay lại nhìn. Thấy Nó với 
trang vở nhàu nát, Sơ đến bên 
Nó, nói:  

- Không sao chúng ta 
sang trang mới nào. 

Sơ không la mắng Nó 
nhưng nhanh tay lật sang một 
trang mới và cầm tay Nó tiếp 
tục viết những nét thẳng mới, 

 Nó ghì chặt cây bút 
không chịu viết tiếp. 
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- Sơ lại nhỏ nhẹ: viết đi 
con sắp đẹp rồi. Nó giật cây 
bút ra khỏi tay của Sơ ném 
xuống đất khóc hét lên. 

- Con không làm được 
huhuhuhu. 

Sơ nhặt cây bút lên, cây 
bút chì bị gãy đầu rồi, Sơ 
mang cây bút đi chuốt lại và 
đem đến cho Nó, đặt cây bút 
vào tay Nó và nói: 

- Con làm được mà cố 
lên. 

 Sơ tiếp tục cầm tay Nó 
cho đến khi Nó viết hết trang 
giấy đầu tiên. Lần đầu tiên Nó 
viết xong một trang giấy 
những nét chữ sao dễ thương 
quá. Nó nở một nụ cười nhìn 
Sơ với lòng biết ơn, vì chính 
Sơ đã giúp Nó làm được.  

Trưa nay sau giờ cơm 
trưa với các bạn, vì Nó ăn 
xong trễ nhất, nên Nó mang 
chén dơ xuống phía sau. Nó 
nhìn thấy một Sơ lớn tuổi 
đang rửa chén dơ của Nó và 
các bạn của Nó nữa. Nó thấy 
thương Sơ ấy lắm. Nó khoanh 
tay chào: Con chào Sơ Bà. Sơ 
mỉm cười thật nhân hậu, như 

nụ cười của một bà tiên hiền 
hậu dưới mái tóc trắng như 
cước của Sơ: Chào bé, đưa cái 
chén cho Sơ Bà nào. Nó đưa 
chén cho Sơ. 

- Sơ ơi! Sơ rửa chén bao 
lâu rồi ạ? 

- Sơ Bà mỉm cười, khẽ 
nói: Sơ đã rửa chén 10 năm 
rồi. 

- Nó lè lưỡi, lâu quá là 
lâu, chắc Sơ là siêu nhân rửa 
chén luôn, Sơ có chán rửa 
chén không Sơ? 

- Sơ mỉm cười phúc hậu, 
sứ vụ của Sơ làm việc này để 
cầu nguyện cho các nhà 
truyền giáo; xin Chúa rửa 
sạch cuộc đời của Sơ và của 
từng người Sơ đang phục vụ 
nữa. 

Và từ hôm ấy trở đi Nó 

có thêm một người bạn mới là 

Sơ Bà, sau mỗi bữa ăn cơm 

trễ, và hôm nay cũng thế, Nó 

lại ăn cơm xong trễ hơn các 

bạn, nhưng Nó lại thật vui khi 

mang chén dơ xuống cho Sơ 

Bà. Sơ Bà ơi! Nó không thấy 

Sơ đâu, chậu chén dơ vẫn 

chưa xong mà Sơ đâu mất rồi. 
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Nó giật mình khi thấy Sơ Bà 

bị ngã và nằm bất động trên 

nền nhà gần đó. Nó chạy lại 

lay Sơ, Sơ ơi, Sơ Bà ơi, không 

thấy sơ trả lời. Nó chạy về 

phía lớp học hốt hoảng Sơ 

giáo ơi, Sơ Bà bị ngã. 

Sơ giáo vội chạy về phía 

sau, và rồi… 

Húuuuuuuuuuuu  tiếng xe 

cứu thương xa dần… 

Ba ơi hôm nay không 

phải Chúa Nhật sao mình đi lễ 

xa vậy Ba? Ba trả lời: Sơ bà 

chết rồi, chúng ta đi lễ an táng 

của Sơ Bà. 

- Ơ Sơ Bà chết là làm 

sao hở Ba? 

- Ba nó giải thích: có 

nghĩa là chúng ta không được 

gặp Sơ ấy nữa vì Sơ về sống 

với Chúa ở Thiên Đàng khi 

nào về thiên đàng sẽ được gặp 

lại Sơ bà nữa. Nó khẽ gật đầu 

và không biết Nó có thể hiểu 

hết những điều này hay 

không. 

Sau khi lễ an táng Sơ bà, 

Nó nghe ba má nói chuyện: 

“Sơ Bà chết, đúng là cái chết 

đáng giá, vì có tới 30 cha làm 

lễ cho, nghe nói các cha là 

học trò của Sơ ấy ngày xưa. 

Cuộc đời của Sơ Bà thật âm 

thầm nhưng đã làm cho sáng 

lên trong Giáo Hội những 

viên ngọc quý giá của thiên 

chức Linh Mục; một người 

trồng người trong việc giáo 

dục suốt 40 năm, và khi biết 

mình bị bệnh tim Sơ ấy vẫn 

âm thầm làm công việc rửa 

chén cho nhà trường, phục vụ 

trong khiêm nhu và chịu quên 

lãng, điều gì đã làm cho Sơ ấy 

can đảm đến thế? Chắc chỉ có 

Chúa mà thôi”. 

“Thời gian đi mãi, đi mãi 

chẳng chờ một ai”. Hình ảnh 

những người nữ tu âm thầm 

trong mái trường mầm non, 

ghi đậm trong ký ức của Nó 

cái ngày đầu tiên đi học, 

những “người lạ” đầu tiên 

trong cuộc đời Nó như hành 

trang, như một phần góp vào 

làm nên con người và cuộc 

sống của Nó, Nó muốn trở 

nên giống họ vì những nữ tu 

ấy giống Chúa quá. 
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 Ngày khấn lần đầu Nó 

vô cùng hạnh phúc khi được 

gặp lại Sơ giáo đã dạy nó thuở 

mầm non, Sơ mở chiếc hộp 

đưa cho Nó cái ly uống nước 

có số 7 Nó chợt nhận ra đó là 

chiếc ly uống nước của nó 

ngày xưa Sơ dán số, đó là số 

thứ tự trong lớp của Nó, Sơ 

nói: khi biết người học trò nào 

có ý hướng đi tu thì Sơ sẽ để 

riêng những chiếc ly ấy trên 

bàn và cầu nguyện cách đặc 

biệt cho trò ấy.  

Nước mắt Nó lăn dài và 

chợt nhận ra ơn gọi của Nó 

được tưới gội bằng biết bao 

lời cầu nguyện âm thầm của 

Ba Má, của Sơ giáo và những 

hy sinh âm thầm mà Nó 

không hề biết, đã và đang dệt 

đời Nó trong cõi nhân sinh 

này; và về phần Nó sống thế 

nào để đáp ơn, sống thế nào 

cho thật đẹp đời Nữ tu của 

mình và là niềm vui cho con 

người trong một xã hội ồn ào 

và hưởng thụ này. Vẫn còn đó 

những con người âm thầm nối 

gót Chúa Giêsu để thêu dệt 

cho thế giới khuôn mặt tình 

yêu mang tên Giêsu.  
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10 phương thế  

ĐỂ HOÀN THIỆN CUỘC SỐNG HÔN NHÂN 
 

ia đình là nền tảng cơ bản của xã hội, theo đó, lịch sử và văn 
minh nhân loại phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển lành mạnh 
của gia đình. Lịch sử thế giới cho thấy rằng các đế chế và nền 

văn minh hùng mạnh sụp đổ và tan rã cùng chiều hướng với sự suy 
yếu của gia đình. 

 Một gia đình đích thực, trong mắt Thiên Chúa, bao gồm sự kết 
hợp giữa người nam và người nữ, được chúc phúc và thánh hóa qua 
Bí tích Hôn phối. Theo chương trình của Đấng Tạo hoá, một trong 
những mục đích chính của Hôn nhân Thánh là sự sinh sản con cái. 

Một khi đứa trẻ được thụ thai và sinh ra, nhiệm vụ hệ trọng của 
cha mẹ là truyền cho trẻ đức tin về sự hiện diện của Thiên Chúa, bắt 
đầu bằng việc chịu Phép Rửa. Đồng thời, theo dòng thời gian, cha 
mẹ cần tiếp tục nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái trong sự hiểu biết, yêu 
mến Thiên Chúa qua việc chuẩn bị cho trẻ lãnh nhận các Bí tích - đặc 
biệt là Bí tích Giải tội, Thánh Thể, và Thêm sức. 

Nói cách khác, bổn phận chính yếu của cha mẹ trên bình diện 
siêu nhiên là dọn đường để một ngày nào đó con cái của họ sẽ là cư 
dân vĩnh viễn của Nước Trời. Để làm được điều này, cha 
mẹ cần phát triển tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa, dành cho 
nhau, và dành cho con cái. Nhờ đó, họ hình thành một gia đình lành 
mạnh, thánh thiện, và gương mẫu để con cái có thể băng qua, như 
một cây cầu, bắc từ trái đất đến trời cao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc 
có được một gia đình gương mẫu và thánh thiện là điều không đơn 
giản, nếu không muốn nói là rất khó. 

G 
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Dưới đây là 10 gợi ý cụ thể, giống như bàn đạp tích cực, giúp 

bậc cha mẹ bay lên cao và đưa con cái mình trên đôi cánh đại bàng 

đến với vòng tay yêu thương của Cha trên trời. 

1. Cầu nguyện 

Hãy cầu nguyện cho người vợ / chồng và gia đình bạn hàng 

ngày. Ngoài ra, hãy xin lễ cầu nguyện cho người phối ngẫu ít 

nhất 2 lần 1 năm: vào ngày sinh nhật của họ và ngày kỷ 

niệm Thành hôn. 

2. Tha thứ 

Hãy quảng đại tha thứ cho những yếu đuối, thiếu sót của 

nhau. Đừng ngại ngần để nói với nhau: “Anh/ em yêu em/ 

anh; Hãy tha thứ cho anh/ em; Anh/ em tha thứ cho em/ anh!" 

3. Giận dữ / Phẫn nộ 

Kinh Thánh khuyên chúng ta: "Đừng để mặt trời lặn mà cơn 

giận vẫn còn" (Ep 4, 26). Nếu có cãi vã, bất đồng, bất hòa, hãy 

chắc chắn rằng bạn không để sự giận hờn kéo dài tới giờ ngủ đêm. 

Nếu không, sự tức giận sẽ biến thành oán giận, lạnh lùng và cay 

đắng, và thậm chí trở thành hận thù. Hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy: 

“Nếu khi sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em 

đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn 

thờ, đi làm hòa với người ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” 

(Mt 5, 23-24); cũng đừng quên Lời Kinh chúng ta đọc thường 

ngày “… xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có 

nợ chúng con…” (x. Mt 6,12). Nhà thơ Công giáo người Anh, 

Alexander Pope, nói thêm: “Sai lỗi là của con người; để tha thứ, 

cần đến sức mạnh của thần linh”. 

4. Hành động tử tế mỗi ngày 

Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy lập kế hoạch để thực hiện một vài 
hành động bác ái nho nhỏ để ngày hôm sau người vợ/chồng của bạn 
cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn. 
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5. Làm mới lại tuần trăng mật 

Thỉnh thoảng bạn nên dành thời gian cho vợ / chồng để có thời 
gian trò chuyện, chia sẻ, và đồng cảm với nhau. Đơn giản là ra khỏi 
sự bận bịu với công việc, con cái để vợ chồng tận hưởng những giây 
phút riêng tư, lãng mạn với nhau. 

6. Cầu nguyện cùng nhau 

Lời khuyên của Đức Hồng y Fulton Sheen trong tác 
phẩm “Cuộc hôn nhân Ba người” đó là: Người chồng, người vợ, và 
Thiên Chúa! Hãy cầu nguyện cùng nhau như một cặp vợ chồng và 
như một gia đình. Lời của linh mục Patrick Peyton nổi tiếng về Kinh 
Mân Côi rất xác thực: “Gia đình cầu nguyện cùng nhau, ở lại cùng 
nhau”. 

7. Thường xuyên khen ngợi nhau 

Sống trong một thế giới khi người ta dễ dàng và thường xuyên 
chỉ trích, tấn công người khác cả về thể chất lẫn lời nói, chúng ta cần 
đi theo hướng ngược lại đó là cố gắng nhận ra những đức tính, những 
điều tốt, và dành cho người bạn đời những lời khích lệ, khen ngợi 
chân thành. Nói cách khác, đừng bao giờ xem những cố gắng, đóng 
góp đang thực hiện hàng ngày của nhau là điều hiển nhiên. Ví dụ, 
hãy nhìn nhận, tán dương, và biết ơn về sự vất vả của người vợ đã 
chuẩn bị bữa ăn, sự khó nhọc của người chồng đã lo trang trải các chi 
phí trong gia đình… 

8. Dành ngày tĩnh tâm cho Gia đình 

Mỗi tháng một lần, hãy dành thời gian để nạp năng lượng tinh 
thần và hoạt động xã hội cho cả gia đình. Một cách cụ thể, chẳng 
hạn, cả nhà cùng đi xưng tội, dự Thánh lễ và Rước lễ; cùng nhau lần 
chuỗi Mân Côi. Sau đó, là cùng ăn chung, trò chuyện, vui chơi thoải 
mái với nhau. 

9. Họp mặt gia đình 

Có thể thực hiện điều này trong ngày tĩnh tâm hàng tháng 
của gia đình với những việc cụ thể như: Sau khi cầu nguyện, cha mẹ 
bắt đầu với việc khen ngợi con cái về những điều tốt đẹp chúng đã 
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làm được trong tháng qua. Tiếp đến, cha mẹ khiêm tốn hỏi con cái 
xem mình nên điều chỉnh/ thay đổi điều gì để cải thiện cuộc sống gia 
đình. Ngoài ra, cha mẹ có thể chỉ ra những gì mà con cái cần làm để 
nên tốt hơn. Để được như vậy, rất cần sự khiêm tốn, trung thực và 
dũng cảm, nhưng lại là một công cụ rất hiệu quả để cải thiện khả 
năng giao tiếp, và hiểu nhau giữa các thành viên trong gia đình. 

10. Hãy là một người Samaritanô tốt lành 

Giống như Chúa Giêsu, qua hình ảnh người Samaritanô nhân 
hậu đã nâng đỡ nạn nhân nằm dở sống dở chết bên vệ đường, 
người vợ/ chồng cũng được mời gọi để trở thành người Samaritanô 
tốt lành ngay trong gia đình. Để được như vậy, thay vì mong muốn 
và đòi hỏi được phục vụ, cung phụng, và trở thành trung tâm của sự 
chú ý, bạn hãy cố gắng giúp đỡ, chia sẻ và phục vụ vợ / chồng và các 
thành viên khác trong gia đình cách chân thành, vui tươi, và quảng 
đại. Điều này chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt! 

Chắc chắn, 10 gợi ý trên đây không dễ dàng khi thực hiện, 
nhưng với thiện chí và cố gắng mỗi ngày, theo gương Thánh Gia, 
bậc cha mẹ sẽ từng bước phấn đấu nên thánh trong cuộc sống này và 
dẫn gia đình đạt tới mục tiêu vĩnh cửu là Thiên đàng.  

Lm. Ed Broom, OMV 

Nt. Anna Ngọc Diệp lược dịch 
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CÁO PHÓ CHA CỐ TÔMA NGUYỄN VĂN MÂN 
 

Cha Cố 

Tôma đã 

được Chúa 

gọi về ngày 

18/09/2022, 

tại nhà hưu 

Cần Xây- 

Long Xuyên. 

Hưởng thọ 

78 tuổi. 

Thánh Lễ 

An táng sẽ 

được cử hành vào lúc 09g00 sáng thứ Ba ngày 20/09/2022, tại nhà 

thờ giáo xứ Cần Xây, Long Xuyên.  

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha cố Tôma mau về hưởng Tôn 

Nhan Chúa. 

TIỂU SỬ LINH MỤC TÔMA NGUYỄN VĂN MÂN 

- Sinh năm 1944, tại Nam Định 

- Thụ phong Linh mục ngày 07/10/1977 

- Phục vụ Giáo xứ Cồn Trên - Giáo Hạt Chợ Mới: 1977-2014 

- Hưu dưỡng tại Nhà Hưu Cần Xây: 2014-2022 

- Qua đời ngày 18/09/2022, tại Nhà hưu Cần Xây 

- Thánh lễ an táng tại nhà thờ Cần xây 20/09/2022 

- An táng tại Đất thánh nhà hưu linh mục Cần Xây, Long Xuyên.  
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TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA: LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 -2023 
  

Sáng ngày 10/9/2022, Tiền Chủng Viện Têrêsa - Giáo phận Long 

Xuyên đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 -2023. 

Thánh lễ Khai giảng do Đức cha Giuse chủ tế; quý cha trong Ban 

Giảng huấn đồng tế cùng với sự tham dự của quý thầy cô, và 89 em 

tu sinh của hai nhà dự tu Têrêsa An Châu và Long Xuyên. 
  

 
  

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi mọi người hãy cảm tạ hồng ân 

Thiên Chúa; tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức cha cố Micae, quý 

cha, quý ân sư và các ân nhân của Tiền Chủng viện Têrêsa đã qua 

đời. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa trên đoạn Tin Mừng Lc 6 

43-49, Đức cha cảm ơn sự quảng đại của các tu sinh đã đáp lại 

tiếng Chúa mời gọi. Ngài đặc biệt nhắn nhủ các tu sinh phải xây 

dựng ơn gọi của mình trên nền tảng vững chắc với 5 chiều kích 

đào tạo, cùng với sự tích cực đào tạo và tự đào tạo để ngày một 

trưởng thành và triển nở trong ơn gọi bước theo thầy Giêsu. 

Trước lễ Khai giảng, Đức cha Giuse, quý cha nội trú và ngoại trú của 

Nhà Dự tu và quý thầy cô đã tham dự buổi gặp mặt để lượng giá năm 

học 2021-2022 và đề ra những dự hướng cho năm học 2022-2023. 
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Tại buổi họp, Đức cha Giuse đã nêu lên những ưu tư và thao thức 

trong việc đào tạo ứng sinh ơn gọi linh mục cho tương lai của Giáo 

phận. Ngài đề cập đến tính hiệp hành của giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân 

trong công việc đào tạo này. Song song với 5 chiều kích đào tạo, Đức 

cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh đến định hướng đào tạo tri thức là: 

(1) Sự nhất thống trong đào tạo từ giai đoạn dự tu - đào tạo khai tâm 

trong chủng viện và thường huấn linh mục; 

(2) Tri thức là một trong những chiều kích đào tạo - đóng vai trò là 

phương tiện của công cuộc đào tạo; cùng với chiều kích nhân bản - 

nền tảng; tu đức - linh hồn; mục vụ - môi trường; và đời sống chung - 

bối cảnh; 

(3) Cần chú trọng đến đào tạo tri thức theo hướng rộng-sâu-sáng. 

(4) Sự tương tác giữa giáo viên-học viên-nhà đào tạo và xã hội. 

Qua buổi họp, quý cha trong ban đào tạo và quý thầy cô cũng đưa ra 

những ưu khuyết điểm và những đóng góp để năm học mới hứa hẹn, 

quyết tâm đạt kết quả và thành tích tốt hơn nữa. 

Sau Thánh lễ là bữa tiệc hiệp thông mừng năm học mới. 

Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện và nỗ lực của mọi thành 

phần để công cuộc đào tạo những ứng sinh linh mục tương lai của 

Giáo phận đạt được kết quả như lòng Chúa mong ước.  
  

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ PHAOLÔ NGUYỄN TRỌNG TRI 

Sáng ngày 18/08/2022, Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn 

Toản cùng anh em linh mục đoàn đã quy tụ về giáo xứ Anton kinh 

1A để dâng thánh lễ an táng cho Cha cố Phaolo Nguyễn Trọng Tri. 

Với 91 tuổi đời và 59 năm sống đời linh mục, Cha cố đúng là hạt lúa 

được gieo vào lòng đất, đã chịu mục nát để sinh nhiều hoa trái cho 

giáo phận. Là con người hiền lành và khiêm tốn, Cha Cố đã để lại 

một hình ảnh rất đẹp trong tâm trí của anh em linh mục và giáo dân. 
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Vì thời cuộc, 

Cha cố đã phải 

chịu nhiều 

gian khổ trong 

thời gian cải 

tạo, nhưng 

Cha cố vẫn đặt 

niềm tin vào 

Chúa và trung 

thành với giáo 

hội và giáo 

phận. 

Xin dâng lên 

Thiên Chúa người linh mục hiền lành và khiêm nhường. Xin 

Người sớm đưa Cha Cố Phaolo về thiên đàng. 

TIỂU SỬ LINH MỤC PHAOLÔ NGUYỄN TRỌNG TRI 

Sinh ngày 22 tháng 10 năm 1931, tại Hà Đông 

Chịu chức linh mục ngày 23/04/1963 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại: 

- 1963-1968: Trường Trung Học Bình Minh - Thốt Nốt 

- 1968-1970: Du học Paris 

- 1971-1972: Viện Giáo Lý Phaolô - Tân Hiệp 

- 1972-1975: Gx. Bình Minh - Thốt Nốt 

- 1975-1984: Gx. An Tôn - K.1 

- 1984-1992: Nghỉ dưỡng 

- 1992-2007: Gx. Đông Hưng 

- 2007-2022: Hưu dưỡng tại Nhà Hưu Rạch Giá 

- Lễ an táng ngày 18/08/2022, tại xứ An Tôn, kinh 1A.  
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NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT (St)  

Có một câu chuyện kể về hai người bạn đang băng qua sa 
mạc. Trong cuộc hành trình, có một số thời điểm hai người 
đã cãi vã nhau và thế là một người đã tát vào mặt người 

còn lại. 

Người bạn bị tát bị tổn thương nhưng không nói gì, chỉ viết 

trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát vào mặt 
tôi". 

Hai người bạn tiếp tục cuộc hành trình đến khi tìm thấy một 

ốc đảo và họ quyết định sẽ ghé vào đấy để tắm rửa. Trong 
lúc tắm, người bạn bị tát bị mắc kẹt trong vũng bùn và có 

thể chết đuối, nhưng người bạn còn lại đã cứu anh ta. Sau 
khi hồi phục sau sự cố, anh ta đã viết lên hòn đá: "Hôm 
nay, người bạn thân nhất đã cứu mạng tôi". 

Người bạn đã ra tay tát bạn mình đồng thời cứu bạn mình 
đã hỏi người kia: "Khi tôi tát anh thì anh viết trên cát, còn 

giờ tại sao anh lại viết trên đá?" 

Người bạn kia trả lời: "Khi bị ai đó làm tổn thương, chúng ta 

chỉ nên viết trên cát để những cơn gió có thể xóa nó đi. 
Nhưng khi được ai đó gia ân, chúng ta phải khắc vào đá để 
không một cơn gió nào có thể xóa đi được". ⚫ 

CHÚ SƯ TỬ THAM LAM (St) 

Chuyện kể rằng vào một ngày trời cực kỳ nóng, có một chú 

sư tử đang rất đói bụng. 

Chú sư tử mới rời khỏi ổ và bắt đầu lùng sục khắp 

nơi. Những gì chú có thể tìm thấy chỉ là một con thỏ 
nhỏ. Chú sư tử bắt chú thỏ rừng với một chút do dự. Nó 
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nghĩ rằng: "Con thỏ này không thể khiến mình no bụng 

được". 

Khi chú sư tử chuẩn bị giết chú thỏ rừng thì có một chú nai 
chạy ngang qua. Chú sư tử trở nên tham lam và nghĩ: 

"Thay vì ăn con thỏ nhỏ xíu này, chi bằng chọn con nai lớn 
kia". 

Chú sư tử thả con thỏ rừng đi và rượt theo chú nai. Nhưng 
chú nai đã biến mất hút vào trong khu rừng. Chú sư tử bấy 
giờ lại cảm thấy hối tiếc vì đã thả con thỏ rừng đi. ⚫ 

CON SƯ TỬ VÀ NGƯỜI NÔ LỆ NGHÈO (St) 

Chuyện kể về một người nô lệ, bị chủ đối xử tàn tệ, đang 
chạy trốn vào rừng. Trong khu rừng, anh ta bắt gặp một 
con sư tử đang đau đớn vì bị một cái gai đâm vào 

chân. Người nô lệ dũng cảm tiến lên và nhẹ nhàng gỡ bỏ cái 
gai đi. 

Nhổ xong, con sư tử bỏ đi mà không làm tổn hại gì đến anh 
ấy hết. 

Vài ngày sau đó, chủ nhân của người nô lệ vào rừng đi săn. 

Ông ta bắt được rất nhiều con thú rồi nhốt chúng vào 
lồng. Những người tùy tùng của ông ấy phát hiện ra người 

nô lệ và thế là chúng giải anh ấy đến gặp người chủ độc ác. 

Người chủ mới ra lệnh ném người nô lệ vào chuồng sư tử. 

Người nô lệ đang chờ đợi cái chết thì bỗng nhiên, anh ta 

nhận ra đó chính là con sư tử mà anh từng giúp đỡ. Con sư 
tử không ăn thịt anh ta. Lúc này, người nô lệ mới giải cứu 

cho con sư tử và tất cả các con vật khác bị nhốt trong lồng 
rồi trốn thoát. ⚫ 


