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Anh chị em thân mến! 

iệp thông với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta đã bắt đầu 
bước vào Mùa Chay Thánh của Năm Thánh kỷ niệm 50 

năm cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Chính vì thế, 
chủ đề của thư mục vụ Mùa Chay là “ Giữa Tinh Thần Sám 
Hối Trong Mùa Chay Thánh Của Giáo Phận Long Xuyên, 
Thiên Chúa Vui Thích Hiện Diện”. 

Trước hết, chúng ta cần ý thức rằng: Mùa Chay của Giáo 
Hội là một cuộc tĩnh tâm thường niên, nhằm sám hối và canh 
tân, để cử hành mầu nhiệm nền tảng nhất của niềm tin Kitô 
giáo. Niềm tin đó là Chúa Giêsu đã Phục Sinh từ cõi chết và 
hôm nay Ngài vẫn đang là Đấng Kitô, Chúa chúng ta. Vì là 
mầu nhiệm nền tảng của đức tin, nên mầu nhiệm này trở thành 
ý nghĩa và động lực của cuộc hành trình đức tin, trong đó mọi 
tín hữu, đặc biệt là các dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa 
Tội trong đêm vọng phục sinh, được mời gọi không ngừng đào 
sâu đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin, và loan truyền đức 
tin này. Như vậy, ta đang biến năm tháng cuộc đời trần gian 
này trở thành một Mùa Chay của chính mình, để trong bầu khí 
cộng đoàn, ta cử hành mầu nhiệm khổ nạn của Đức Kitô trong 
cuộc đời ta, và hướng về mầu nhiệm Phục Sinh ở cuối cuộc 
hành trình đời ta. 

H 
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Như vậy, sám hối và canh tân phải là cách sống trong Mùa 
Chay của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận Long 
Xuyên. Cách sống này được biểu hiện qua các tập tục và truyền 
thống của Giáo Hội, cụ thể được thực hiện trong bầu khí của 
Giáo Phận Long Xuyên. 

Hiện tình của Giáo Phận Long Xuyên: Giáo Phận Long 

Xuyên hiện đang có 162 giáo xứ, 59 giáo họ biệt lập và 26 giáo 
điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đây là những cộng đoàn tín 
hữu đang được phục vụ bởi hàng giáo sĩ là linh mục, là phó tế 
do Đức Giám Mục sai đến và được sự cộng tác của đông đảo 
các tu sĩ được bề trên gửi tới. Sự hiện diện của hàng giáo sĩ và 
tu sĩ gắn liền với sinh hoạt đạo đức Mùa Chay trong cộng đoàn, 
hiện đang là một nhân tố quan trọng có tính quyết định cho các 
sinh hoạt Mùa Chay và những hiệu quả thiêng liêng cho cá 
nhân và tập thể. Đây cũng là những cộng đoàn tín hữu còn thiết 
tha gắn bó với sinh hoạt phượng tự của Mùa Chay. Nhiều tín 
hữu sốt sắng tham dự các việc đạo đức bình dân trong mùa 
chay, đặc biệt là trong Tuần Thánh. Và nhiều hội đoàn và cá 
nhân đang tích cực tham gia vào các công cuộc từ thiện bác ái 
tại địa phương. Ngoài ra, hầu hết các cộng đoàn tín hữu trong 
Giáo Phận đang làm nổi bật tầm quan trọng của bầu khí cộng 
đoàn trong việc tổ chức các sinh hoạt đạo đức và bác ái Mùa 
Chay. Ở đây chúng ta nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng 
khó có thể thiếu được của Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, của các 
Giới, của các Đoàn Hội Đạo đức và của các gia đình Công 
Giáo trong giáo xứ, giáo họ.  

Từ những sắc thái đặc biệt trên, thư mục vụ đưa ra những 
đề xuất cho các sinh hoạt tu đức, mục vụ và loan báo Tin Mừng 
của Giáo Phận trong Mùa Chay:  
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• Với hàng giáo sĩ: các linh mục đã được thánh hiến qua 

bí tích Truyền Chức Thánh để trở thành hiện thân của Chúa 
Kitô mục tử hiện diện và phục vụ đoàn chiên của Chúa. Vì thế, 
thiết tha xin quý cha: 

  Là mục tử đi tiền phong trước cộng đoàn: sẽ rất ích 
lợi nếu biết thỉnh ý hiệp hành với Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ 
để đề ra sinh hoạt mùa chay và cùng phân công thực hiện để 
đem lại lợi ích thiêng liêng, trước tiên cho chính linh mục và 
sau là cho cộng đoàn tín hữu. 

 Là mục tử hiện diện giữa cộng đoàn: sẽ rất cần thiết 
nếu biết dành thời gian cầu nguyện (tâm nguyện) trước Chúa 
Giêsu Thánh Thể và tham dự các sinh hoạt phượng tự mùa 
chay với cộng đoàn. 

 Là mục tử khiêm tốn đi sau phục vụ cộng đoàn: Biểu 
hiện bằng cách siêng năng ngồi tòa giải tội, thăm viếng các kẻ 
liệt trong giáo xứ, giáo họ, và quan tâm đặc biệt đến các gia 
đình khô khan nguội lạnh, trễ nải, rối hôn phối…  

• Với các tu sĩ: Mùa Chay là cơ hội thuận tiện cho các 

tu sĩ trong ơn gọi đời sống thánh hiến thực hiện một cuộc tĩnh 
tâm trong cuộc sống thường nhật. Chính vì thế, các tu sĩ được 
khích lệ sống gần gũi: 

 Gần gũi với Chúa bằng dành giờ cầu nguyện riêng (tâm 
nguyện) với Chúa, đặc biệt là trước Chúa Giêsu Thánh Thể. 

 Gần gũi với nhau bằng dành thời gian cho nhau để gặp 
gỡ, lắng nghe và phân định nhằm xây dựng Nước Thiên Chúa 
hiện diện ngay trong cộng đoàn tu của mình. 

 Gần gũi với tha nhân bằng cách tiếp xúc với dân cư tại 
địa phương, lương cũng như giáo, với ý thức đây là cơ hội để 



THƯ MỤC VỤ  ……………………………………………………………..………………………………………….   

6  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

mình gặp gỡ chính Chúa Kitô đang vác thánh giá trong cuộc 
đời anh chị em giáo dân cũng như dân cư tại địa phương. 

• Với các hội đoàn và các giới trong giáo xứ, giáo họ: 

Dưới sự hiệp hành của các vị phụ trách, và với trách nhiệm của 
ban điều hành của các đoàn hội và các giới, mọi thành viên 
được cổ vũ: 

 Tổ chức và tham dự tĩnh tâm Mùa Chay để hòa giải với 
Chúa và anh chị em, để canh tân đời sống đạo đức trở nên 
thánh thiện hơn. 

 Tham dự các giờ kinh nguyện để cầu nguyện cho những 
người khô khan nguội lạnh, cụ thể là trong giáo xứ, giáo họ, 
được ơn sám hối và canh tân. 

 Thăm viếng các gia đình trong địa bàn giáo xứ, giáo họ, 
đặc biệt các gia đình có người già cả, đau yếu, liệt lào… 

• Với toàn thể dân Chúa trong Giáo Phận: 

 Để nhắc nhớ mình đã được thánh hiến qua bí tích Rửa 
Tội, là kết quả của cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, các cộng 
đoàn được khích lệ cử hành nghi thức rẩy nước thánh trên cộng 
đoàn trước Thánh Lễ Chúa Nhật, thay vì cử hành nghi thức 
sám hối đầu Thánh Lễ. Đồng thời cũng khích lệ các nhà thờ, 
nhà nguyện trong Giáo Phận có bình đựng nước thánh gắn 
ngay tại các cửa ra vào để các tín hữu sử dụng làm Dấu Thánh 
Giá trên mình trước khi bước vào nhà thờ, nhà nguyện. 

 Cổ vũ mọi Kitô hữu sống sám hối và canh tân qua việc 
lãnh nhận bí tích Giải Tội. Cũng cổ vũ các giáo xứ, giáo họ tổ 
chức mời các cha khách đến ngồi tòa, tạo điều kiện cho mọi 
người có thể lãnh nhận bí tích Giải Tội cách dễ dàng không e 
ngại. 
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 Sống tinh thần chay tịnh mùa chay của bài Tin Mừng 
ngày thứ tư lễ T ro là cầu nguyện, chay tịnh và bác ái yêu 
thương. Đặc biệt cổ vũ sống bác ái yêu thương, là tha thứ và 
hòa giải, là quan tâm và gần gũi, là phục vụ và chia sẻ. 

Anh chị em thân mến, 

Chúa đã vui thích hiện diện trong lịch sử nhân loại và đã 
dấn thân bước trên con đường khổ nạn để phục sinh nhằm mời 
gọi con người sám hối và tin vào Tin Mừng cứu độ. Ngày nay, 
Giáo Phận Long Xuyên tin rằng Chúa vẫn đang tiếp tục vui 
thích hiện diện trong Giáo Phận, khi Giáo Phận trở thành một 
đoàn người lữ hành sống sám hối và canh tân trong cuộc hành 
trình đức tin. 

Xin Chúa Giêsu Khổ Nạn và Phục Sinh, qua lời cầu bầu 
của Mẹ Maria cùng hai Thánh Quý - Phụng, giúp cho chúng 
ta luôn xác tín rằng, Thiên Chúa luôn vui thích đồng hành 
với chúng ta trong cuộc hành trình sám hối và canh tâm của 
Mùa Chay Thánh 2023.  

 + Giuse Trần Văn Toản 

 Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên 
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Thánh Giuse là người khó nghèo và thinh lặng. Nhưng 
khó nghèo và thinh lặng của thánh Giuse lại là một tuyên xưng 
sống động. 

Thánh Giuse tuyên xưng một điều đơn giản, giữa một nếp 
sống đạo phức tạp của cộng đoàn đức tin. 

Nếp sống đạo hồi đó phức tạp, ở chỗ coi việc thuộc về đạo 
là thuộc về một giáo lý. Như thế Tin Mừng là giáo lý. Còn 
thánh Giuse thì đơn sơ. Tin Mừng của Ngài là một Đấng, một 
Người. Đấng ấy, Người ấy là Chúa Giêsu. 

Nếp sống đạo hồi đó phức tạp, ở chỗ coi người giữ luật lệ 
theo hình thức là người giữ đạo tốt. Còn thánh Giuse thì đơn 
sơ. Ngài coi người sống thân mật với Chúa Giêsu và yêu 
thương người khác như Người mới là người giữ đạo tốt. Tin 
Mừng là một Trái tim. 

 

Rất có thể, thánh Giuse đã không có hoàn cảnh để nghe 
Chúa Giêsu giảng dạy. Nhưng được sống thân mật với Chúa 
Giêsu, thánh Giuse đã cảm nhận được Chúa Giêsu là Tin 
Mừng, ở chỗ Chúa Giêsu có một trái tim yêu thương, đầy 
khiêm nhường, đầy chia sẻ, đầy bao dung, đầy hy sinh phục vụ 
và tinh thần cầu nguyện. 
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Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu yêu thương khiêm nhường, 
khi Chúa hạ mình, bỏ trời cao, xuống trần gian, mặc lấy thân 
phận con người. 

Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu yêu thương chia sẻ, khi 
Chúa sống như những kẻ nghèo, phải lầm than như họ. 

Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu yêu thương bao dung, khi 
Chúa hoà mình vào lớp người tội lỗi, chấp nhận những người 
yếu đuối với lòng bao dung vô bờ. 

Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu yêu thương hy sinh, khi 
Chúa vui lòng sống vâng lời, chịu thương chịu khó, để đền tội 
và cầu nguyện cho bao nhiêu người khác theo ý Chúa Cha. 

 

Như thế, Tin Mừng theo thánh Giuse là một hiện diện thân 
thương, là một trái tim bén nhạy, là một Đấng có bản tính là 
tình yêu đầy lòng thương xót, biết đau cái đau của những người 
nghèo khổ, biết lo buồn cái lo buồn của những người thất vọng, 
biết thao thức và đi tìm những cuộc đời sa ngã nát tan, biết tha 
thứ và dám chết để cứu chính những kẻ ghét Người. 

 

Trái tim yêu thương như thế của Chúa Giêsu chính là Tin 
Mừng. Tin Mừng đó có thể bị coi là không hợp lý. Rao giảng 
một Đức Kitô như thế là một mạo hiểm, khó được người ta 
chấp nhận. Như lời thánh Phaolô sau này đã nói: “Chúng tôi 
rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái 
coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 
rồ” (1Cr 1,23). 
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Nhưng thánh Giuse đã rao giảng Tin Mừng đó bằng chính 
cuộc sống của Ngài. 

Ngài đã rất khó nghèo, nhận mình chẳng là gì, sẵn sàng từ 
bỏ ý riêng, để vâng phục thánh ý Chúa Cha. 

Ngài đã rất kiên trì chịu đựng muôn vàn cản trở trong sứ 
vụ bảo vệ Chúa Cứu Thế và Mẹ của Người. 

 

Cuộc sống tình yêu của thánh Giuse không phải chỉ là 
những niềm vui, nhưng cũng có pha những đau đớn. Tuy 
nhiên, những đau đớn ấy được chấp nhận một cách tự do, như 
một sự dâng hiến của tình yêu. 

Do vậy, bản thân Ngài đã trở thành một đền thờ, trong đó 
chiếu dọi ánh sáng và tình yêu của Chúa, như lời thánh Phaolô 
sau này đã nói: “Thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần. 
Mà Thánh Thần ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên 
Chúa đã ban cho anh em” (1Cr 6,19). 

 

Tin Mừng của thánh Giuse vốn được truyền đi qua các thế 
hệ. Khi các thế hệ rơi vào cảnh hỗn loạn do các thứ đạo đức 
giả, và khi lịch sử Hội Thánh trở thành nặng nề bởi các thứ cơ 
chế và các hình thức xa lạ với Phúc Âm, nhất là khi lan tràn 
các lối sống đạo bị tha hoá, biến chất, thậm chí phản Phúc Âm, 
thì Tin Mừng của thánh Giuse hiện lên như một lời kêu gọi. 

Muốn đổi mới Hội Thánh một cách có hiệu quả, hãy tập 
trung vào Đức Giêsu Kitô. 

Muốn Hội Thánh có nguồn sức sống mới, hãy biết sống 
thân mật với Đức Giêsu Kitô bằng thường xuyên cầu nguyện 
và bước theo Người. 
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Muốn bảo vệ Hội Thánh và phát triển Hội Thánh, hãy 
sống tình yêu thương khiêm nhường, bao dung, gần gũi, tha 
thứ và hy sinh phục vụ. 

Nhấn mạnh đến những điểm trên đây, chính là Tin Mừng 
theo thánh Giuse. 

 

Phần chúng ta, là con cái của thánh Giuse khó nghèo, 
chúng ta cũng hãy sống đơn sơ như thánh Giuse. Nhất là theo 
gương thánh Giuse, chúng ta sống thân mật với Chúa Giêsu, 
để nhờ đó, tình yêu của Chúa trong chúng ta được chiếu toả ra 
qua cuộc sống của ta, khuôn mặt của ta, lời nói của ta. Đó chính 
là một cách tốt nhất để tuyên xưng đức tin, để rao giảng đức 
tin, để mở rộng Nước Thiên Chúa là tình yêu, giữa lòng Quê 
Hương Việt Nam yêu dấu này. 

Lạy thánh Giuse, xin thương chia sẻ cho con niềm vui 
được Chúa Giêsu là Tin Mừng, để rồi con cũng biết chia sẻ 
niềm vui ấy cho những người xung quanh con. Xin thương xót 
con là kẻ tội lỗi, khốn khó, mọn hèn.  
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Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay, A 

St 2,7-9 3,1-17; Rm 5,12.17-19; Mt 4,1-11 

 

CƠN CÁM DỖ THỜI @ 
 

ã mang thân phận con người, chẳng ai thoát khỏi cám 
dỗ. Cám dỗ tựa như tấm lưới mạng nhện khổng lồ sẵn 

sàng chụp xuống, để bao bọc và giết chết con mồi. 

Vậy cám dỗ là gì? Thưa, cám dỗ là khơi dậy lòng ham 
muốn, đến mức làm cho sa ngã. Cám dỗ là tìm mọi cách quyến 
rũ làm việc không tốt. Như thế, động lực của cám dỗ là xấu, là 
đi ngược lại với luân thường đạo lý; và để lại những hậu quả 
không tốt nơi bản thân, cũng như những người xung quanh. 
Thực vậy, cám dỗ chẳng buông tha ai. 

Những cơn cám dỗ rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Cám 
dỗ thường núp bóng dưới những ngôn từ bóng bẩy, và những 
lời mời chào đường mật. Cha ông ta nói “Mật ngọt chết ruồi” 
mà! Biết bao người đã dại dột ảo tưởng nghe theo những lời 
đường mật. Đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. 

Trong thời buổi kinh tế thị trường, những cơn cám dỗ còn 
kèm theo một “nghệ thuật quảng cáo và tiếp thị” trên cả tuyệt 
vời, đầy ma lực hấp dẫn. Tôi xin kể ra đây vài cơn cám dỗ 
trong cuộc sống hôm nay. 

Đ 
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Cơn cám dỗ thứ nhất là phủ nhận sự có mặt của Thiên 
Chúa. Núp dưới những danh từ rất ấn tượng như là “nhân bản”, 
“tự do”, “giải phóng”, một số người đã muốn phủ nhận Thiên 
Chúa và tuyên dương chủ nghĩa vô thần. Họ hô to khẩu hiệu: 
“Thiên Chúa đã chết”, hoặc “Tôn giáo là thuốc phiện mê dân”. 
Trong khi đó, họ lại coi con người là “thượng đế”. Họ phủ 
nhận mọi tôn giáo cũng như các thần linh. 

Cơn cám dỗ thứ hai là tôn thờ của cải vật chất. Trong 
nền kinh tế thị trường, xã hội bị biến đổi thành cái chợ rộng 
mênh mông. Chợ là nơi mà lợi nhuận là mục đích hàng đầu. 
Chợ cũng là nơi mà người mua kẻ bán chẳng ai tin ai, dù có là 
xóm làng hay thân thích. Khi cuộc sống này đã biến thành cái 
chợ, thì mọi sự đều là hàng hoá. Từ đất đai, nhà cửa cho đến 
tình nghĩa vợ chồng; từ con cá mớ rau cho đến tình thân huyết 
nhục. Tất cả đều là món hàng, để người ta mua đi bán lại. 

Hậu quả là tiền bạc vật chất lên ngôi, gây ra biết bao xung 
đột, khiến tình huynh đệ tương tàn, vợ chồng xa cách. Vì vật 
chất, mà người ta dám đánh đổi cả tương lai. Vì vật chất, mà 
người ta chấp nhận cuộc hôn nhân như một canh bạc đỏ đen 
may rủi, hên xui. 

Cơn cám dỗ thứ ba là sự hận thù, chia rẽ. Theo tâm lý 
thông thường, người ta dễ tin dư luận xấu hơn là dư luận tốt. 
Những thông tin tiêu cực về một cá nhân lại được loan truyền 
nhanh hơn những thông tin tích cực. Không ít người đã cả nể 
dễ tin, và rơi vào cạm bẫy của những cơn cám dỗ này. Hậu quả 
là bao gia đình tan nát, bao trái tim trở nên chai đá, hận thù, 
lạnh lùng... Không thể một sớm một chiều mà nguôi ngoai. 

Xưa kia Chúa Giêsu đã đối diện với các cơn cám dỗ và 
Ngài đã chiến thắng. Chúng ta cũng sẽ chiến thắng cám dỗ, 
nếu ta sống đời nội tâm sâu xa và thực thi Lời Chúa. Chúa luôn 
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mời gọi chúng ta: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo 
sa chước cám dỗ” (Mc 14,38). Hôm nay Chúa vẫn đang hiện 
diện bên cạnh chúng ta, để nâng đỡ chúng ta trong cuộc chiến 
cam go trên hành trình nên thánh. 

Lạy Chúa! Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng 
cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.  

 

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay, A 

St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

 

HÃY CHỖI DẬY. ĐỪNG SỢ! 
 

N gày nay, người ta sợ rất nhiều thứ. Chẳng hạn: 

Người ta sợ bị tấn công khủng bố, nhưng người ta vẫn ra 
sức cổ súy cho bạo lực. Từ bạo lực trong gia đình đến học 
đường, bạo lực trong xã hội, bạo lực trên thế giới. Người ta 
thích sống trong hòa bình, nhưng người ta cũng thích chiến 
tranh. Các nước ngấm ngầm chạy đua vũ trang, thử nghiệm đủ 
thứ tên lửa, vũ khí và tàu ngầm…  

Người ta sợ bệnh tật, nhưng lại ít có biện pháp để bảo vệ 
sức khỏe. Thực phẩm sản xuất ra tuy rất nhiều, nhưng chất độc 
hại đang làm cho sức khỏe bao người phải điêu đứng. 

Người ta sợ khủng hoảng năng lượng và lương thực, 
nhưng con người lại đang hít thở nhiều khí độc hại; và ăn uống 
những thứ có hại cho sức khỏe nhiều hơn. 

Có một điều mà ai cũng sợ, và phải nói là sợ hơn cả, đó là 
sợ sự dữ, sợ tội lỗi… Thế nhưng, người ta cũng không dám 
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loại trừ sự dữ, từ bỏ tội lỗi. Xem ra con người ngày nay đang 
có khuynh hướng chọn thái độ chấp nhận sống chung với sự 
dữ và tội lỗi, dung túng cho sự dữ và tội lỗi. Hậu quả là con 
người ngày càng tàn nhẫn hơn; thế giới ngày một nhiễu 
nhương hơn; và tội lỗi ngày một lan tràn hơn. 

Vì kết thân với tội lỗi và sự dữ, nên ta đang mất dần đi sự 
nhạy cảm với những điều thánh thiêng. Nhiều người cho rằng: 
“Lương tâm thua lương tháng. Lương tháng thua lương lậu”. 
Cứ thế, lương tri con người ngày một băng hoại. Hậu quả của 
lối sống này là ta ngại sống tốt; và thậm chí là không dám sống 
cho điều tốt, điều hay và lẽ phải. 

Người Kitô hữu nhiều khi cảm thấy đơn độc, vì thế giới 
quanh ta tràn ngập sự dữ và tội lỗi. Chúng ta được mời gọi 
sống và làm chứng cho giá trị Tin Mừng, mà mỗi ngày chúng 
ta tuyên xưng. Nhưng vì thiếu vắng những con người đồng 
cảm, nên dần dần ta cũng thấy ngại sống, sợ sống những điều 
Chúa dạy. 

Ước gì mỗi lần ta thấy mình đơn độc vì phải lội ngược 
dòng đời, để sống cho những đòi hỏi của Tin Mừng, ta hãy nhớ 
lại Lời Chúa hôm nay: “Hãy chỗi dậy! Đừng sợ”.  

Biến hình là một biến cố quan trọng. Chúa mạc khải chính 
căn tính Kitô của Chúa cho các môn đệ. Hình ảnh huy hoàng 
của núi Tabor làm cho các môn đệ hoảng sợ. Thế nhưng cái 
hoảng sợ của các ông đã được Chúa Giêsu làm cho thức tỉnh. 
Chúa đến chạm tay vào các ông và bảo: “Hãy chỗi dậy! Đừng 
sợ”. 

Đòi hỏi của Lời Chúa nhiều khi cũng làm ta mệt mỏi. 
Chiến đấu với sự dữ nhiều khi cũng làm ta rã rời và ngã gục, 
nhưng ta đừng sợ. Chính Chúa sẽ đến, cầm nắm tay ta, kéo ta 
lên, và Ngài cũng nói: “Con ơi, hãy chỗi dậy! Đừng sợ”. 
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Ước gì hôm nay ta hãy đưa tay ta cho Chúa Giêsu nắm 
lấy, để Ngài kéo ta ra khỏi những tăm tối cuộc sống. Ước gì ta 
hãy mở mắt ra, mà chiêm ngưỡng vinh quang của Đấng Cứu 
Độ. Nếu ta tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ xóa tan những ngại 
ngần và mệt mỏi của ta. Chúa sẽ làm cho ta có đủ niềm tin, để 
dám sống những điều mà Tin Mừng mời gọi. 

Lạy Chúa! Sống ở trần gian, rất nhiều lần con đã ngã quỵ. 
Tội lỗi và bóng đêm của sự sợ hãi làm con chới với, ngụp lặn 
mãi, mà vẫn chưa tìm thấy hơi thở của sự sống thật, ánh sáng 
thật của Chúa. Xin Chúa đến và kéo con ra khỏi tình trạng u 
mê tăm tối.  

 

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay, A 

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-18; Ga 4,5-42 

 

CUỘC GẶP GỠ KỲ DIỆU 
 

ời người, ai cũng có những lần gặp gỡ. Có cuộc gặp gỡ 
chỉ như gió thoảng, như mây trôi… Gặp đó, rồi tan biến 

đi, không nhớ, không thương, không để lại một dấu ấn nào 
trong cuộc đời. Nhưng cũng có cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả 
đời người. Đó là cuộc gặp gỡ kỳ diệu của người con gái làng 
Samaria với Chúa Giêsu, bên bờ giếng Giacob. 

Hơn hai ngàn năm trước, giữa trưa hè oi bức, trong lúc 
mọi người đang nghỉ trưa, nhìn trước nhìn sau không thấy bóng 
ai, người con gái ấy đã len lén mang bình ra giếng để múc 
nước, với hy vọng không phải gặp mặt người nào. 

Người con gái ấy muốn chạy trốn mọi người, vì cái gốc 
gác thấp hèn không trong sạch của cô, nên những người hàng 

Đ 
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xóm láng giềng luôn tìm cách xa lánh cô. Người con gái ấy 
muốn chạy trốn mọi người, vì nàng đã trót mang thân phận 
“hồng nhan đa truân”, tình duyên lỡ làng với 5 đời chồng, nên 
những người họ hàng bà con luôn nhìn nàng bằng nửa con mắt! 
Người con gái ấy muốn chạy trốn mọi người, vì xã hội này đã 
quay lưng lại với nàng, đã không có chỗ dành cho nàng, đã âm 
thầm kết án nàng là phường đàng điếm tội lỗi. Nhiều người 
nhìn nàng với đôi mắt hình viên đạn… 

Một mình nàng bước đi trong cuộc đời. Và hôm nay, một 

mình nàng bước ra bờ giếng giữa trưa hè nắng gắt, với hy vọng 

không phải gặp mặt bất cứ người nào. Nhưng kìa! Một người 

đàn ông Do Thái đang ngồi nghỉ trưa bên bờ giếng. Ông ta 

ngước mắt nhìn nàng. “Bốn mắt nhìn nhau nhoẻn miệng cười. 

Nụ cười méo mó thế mà xinh”. Nàng không còn cách nào chạy 

trốn, nên đành phải cúi đầu bước đi trong thinh lặng. Nàng 

bước đi nhưng trong lòng vẫn nhớ ánh mắt và nụ cười thân 

thương ấy. 

Bỗng dưng người đàn ông ấy lên tiếng gợi chuyện: “Chị 

ơi! cho tôi xin miếng nước” (Ga 4,8). Nàng bâng khuâng ngỡ 

ngàng về giọng nói trầm ấm đó. Nàng ngạc nhiên về lời xin 

nước để uống. Nàng len lén nhìn ông ta, nhìn vào vầng trán 

cao với khuôn mặt nhân hậu… nhìn vào cặp mắt sáng ngời với 

nụ cười hiền hoà tươi vui… Bỗng nhiên nàng nhủ thầm trong 

lòng: “Chắc ông này không phải hạng tầm thường”. 

Rồi nàng lên tiếng nói với người khách lạ: “Ông là người 

Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samaria, cho ông uống 

nước sao?” Nghe nàng nói, người đàn ông lại nở một nụ cười 

thật tươi, thật hiền hòa, như muốn trả lời với nàng rằng: “Hãy 

đợi đấy!” 
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Thực vậy! Qua cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, người con gái ấy 
mới hiểu ra rằng: Ông ta chỉ giả vờ xin nước, để gợi chuyện 
với nàng mà thôi. Ông ta không khát nước! Nhưng từng bước 
rồi từng bước, Ông ta tế nhị chỉ bảo cho nàng biết: Chính nàng 
mới là người đang khát, khát Nước Hằng Sống. 

Qua cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, Ông ta đã nhìn thấu suốt 
cuộc đời nàng: Nào là những cuộc tình vụng trộm chóng qua. 
Nào là những thù hận và trốn chạy trong cuộc đời. Nào là 
những vết thương lòng nhói đau… Tất cả mọi chuyện, ông ta 
đều biết rất rõ. 

Qua cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, Ông ta đã chỉ cho nàng biết 
về Thiên Chúa: “Thiên Chúa là thần khí, và những ai thờ 
phượng Ngài, phải thờ phượng trong thần khí và sự thật" (Ga 
4,24). 

Và cũng qua cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, khi nghe nàng nhắc 
đến Ðức Kitô, Ông ta đã lên tiếng: “Ðấng ấy chính là Tôi, 
người đang nói với chị đây" (Ga 4,26). Thế là kết thúc câu 
chuyện. Mọi sự đã được “bật mí”. 

Nghe xong, người con gái ấy bủn rủn chân tay. Nàng đánh 
rơi vò nước bên bờ giếng, rồi chạy như bay về nhà. Vừa chạy, 
nàng vừa thông báo với bà con họ hàng, với mọi người, những 
người mà chỉ vài giờ trước đây nàng còn chạy trốn, không 
muốn gặp mặt. Nay nàng mạnh dạn lớn tiếng nói với họ: “Hãy 
đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã 
làm. Ông ấy không phải là Đức Kitô sao?” (Ga 4,29). 

Lạy Chúa Giêsu! Cuộc gặp gỡ kỳ diệu bên bờ giếng 
Giacob năm xưa đã biến đổi đời người con gái xứ Samaria. 
Xin Chúa cũng cho con được gặp gỡ Chúa mỗi ngày trong suốt 
cuộc đời con.  
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Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay, A 

1Sm 16,1b.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 

 

SỰ MÙ TỐI CỦA TÂM HỒN 
 

húc Âm hôm nay, không chỉ thuật lại phép lạ Chúa Giêsu 
chữa anh mù về mặt thể lý, mà còn cho ta thấy việc Chúa 

mở mắt Ðức Tin cho anh, để anh tin vào Chúa. Anh mù được 
chữa lành, vì anh đã tin và làm theo lời Chúa dạy. Đó là đi rửa 
mắt ở hồ Silôác. 

Ðiều trái ngược trong câu chuyện này là: Anh mù, tuy bị 
mù loà, nhưng lại nhìn thấy những điều mà người Pharisiêu 
sáng mắt không thấy được: Anh ta đã nhận ra lòng nhân lành 
của Chúa, đã đặt niềm tin nơi Chúa, khác hẳn thái độ của người 
Pharisiêu sáng mắt nhưng lại mù loà, vì họ từ chối nhìn nhận 
phép lạ của Chúa và khước từ tin vào Chúa. 

Như thế, để có thể nhìn rõ mọi sự, thì có một đôi mắt tinh 

anh mà thôi vẫn chưa đủ. Bởi vì ngoài bệnh mù loà của thân 

xác, còn có rất nhiều dạng mù loà khác, không cho phép chúng 

ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa. 

Ðó là lòng ích kỷ, ngăn cản ta nhìn thấy nhu cầu của 

những anh em nghèo khổ. Đó là sự kiêu căng, không cho phép 

ta nhận ra những lỗi phạm của mình. Đó là những thành kiến, 

khiến ta bưng bít sự thật. Đó là lòng ham muốn vật chất, khiến 

linh hồn ta không còn thấy những giá trị thiêng liêng. 

Kinh nghiệm cho biết, bằng đôi mắt của tâm trí và của linh 

hồn, ta có thể nhìn ra những điều mà đôi mắt xác thịt không 

thể nhìn thấy. Nhưng chỉ với đôi mắt đức tin, ta mới có thể 

nhìn thấy những thực tại về Thiên Chúa và về Ơn Cứu Độ. 

P 
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Có thể nói, đoạn Phúc Âm hôm nay là câu chuyện kể về 
đức tin. Thật vậy, cao điểm của câu chuyện này là, việc anh 
mù tuyên xưng niềm tin của anh vào Ðức Kitô khi nói: "Lạy 
Ngài, con tin!" Nhờ tin, anh đã được chữa lành cả thể xác lẫn 
tâm hồn. 

Trong Phúc Âm, ta thấy Chúa Giêsu không chỉ chữa tật 
mù loà thể lý, mà còn chữa tình trạng mù loà tâm hồn. Loại 
mù thứ hai này gồm những kẻ lầm lạc, thiếu khả năng thấy 
đường về nhà Cha. 

Chẳng hạn: Chúa đã mở mắt cho ông Giakêu, để ông thấy 
được sự nguy hiểm của tiền tài đối với phần rỗi của ông (x. Lc 
19,1-10). Chúa đã mở mắt cho một cô gái lỡ đường, để cô dứt 
bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp của mình (x. Lc 7,36-50). Chúa 
đã mở mắt cho người trộm lành cùng chịu đóng đinh với Ngài 
trên đồi Gôngôtha, để anh ta nhận ra ánh sáng của lòng Chúa 
thương xót (x. Lc 23,32-43). 

Chính nhờ Chúa Giêsu, mà những người này đã tìm lại 
được ánh sáng dẫn đưa tới Nước Thiên Chúa. Ngược lại, 
những người Pharisiêu vì cố chấp, cứng tin, nên đã bị bỏ lại 
trong bóng tối. Họ đã không tin nhận Chúa Giêsu, cũng không 
đón nhận ơn cải hoá được khơi dậy nơi tâm hồn họ (x. Ga 
9,41). 

Còn chúng ta thì sao? Bằng cách này hay cách khác, ta 
cũng đang vướng mắc những chứng mù loà bẩm sinh. Ðó là 
những thói xấu và tội lỗi. Vậy, ta cần được Chúa Giêsu soi 
sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn ta, đã từng bị mù loà do từ 
khước ánh sáng của Chúa. 

Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, tật bệnh, tội 
lỗi, để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Ta hãy 
can đảm đến với Chúa, để Chúa chạm đến chỗ thâm sâu nhất 
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của cõi lòng mình. Đồng thời ta hãy vâng lời Chúa, chấp nhận 
đi gột rửa tâm hồn mình ở hồ Silôác thiêng liêng, đó là Lời 
Chúa. Hãy trút lại nơi đó sự mù loà của tâm hồn ta, để mặc lấy 
ánh sáng của Lời Chúa.  

 
Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay, A 

Êd 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 

 

THIÊN CHÚA CŨNG KHÓC 
 

hi tham dự lễ an táng, chúng ta được chứng kiến nỗi 
đau buồn, được nghe và nhìn tận mắt lòng thổn thức 

nghẹn ngào của tang quyến. Chính ta cũng cảm động nghẹn 
ngào, có khi không cầm được nước mắt trước cảnh đau buồn 
chia ly người quá cố. 

Đó là chuyện rất tự nhiên của con người. Đó cũng là cách 

thể hiện mối dây tương quan tình nghĩa con người với nhau, 

về thể xác cũng như tinh thần, và cả lòng thiêng liêng đạo đức. 

Trong đời sống, rất nhiều lần ta đã khóc. Ta không ngăn 

được dòng nước mắt nghẹn ngào chảy xuống từ đôi mắt, lăn 

tràn trên gò má. 

Nước mắt là hình ảnh biểu lộ tâm tình tư tưởng bên trong, 

là lòng thổn thức cảm động từ trong trái tim trào ra bên ngoài. 

Nước mắt là ngôn ngữ của tâm hồn, truyền đi tín hiệu điều ta 

cảm nhận, điều làm ta cảm động mủi lòng. Nước mắt biểu lộ 

niềm vui mừng sung sướng, cùng sự nhẹ nhàng khoan khoái, 

như bỗng chốc thoát khỏi điều bấy lâu ta hằng lo nghĩ mong 

chờ. 

K 
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Nhưng nước mắt cũng nói lên sự đau buồn, mất mát, sự 
đau khổ muộn phiền và cả sự thương nhớ chia lìa với người đã 
qúa cố. Phúc Âm thuật lại: “Khi thấy Matta khóc nức nở và 
những người Do Thái theo chị cũng khóc, Chúa Giêsu thổn 
thức và xúc động. Ngài hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ 
thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ” (Ga 
11, 33-36). 

Chúa Giêsu khóc, vì người bạn Ladarô đã chết. Dòng 
nước mắt của Chúa Giêsu là tín hiệu sự thông cảm chia buồn 
với người thân của Ladarô. Chúa Giêsu không ngăn được dòng 
nước mắt. Lòng Chúa thổn thức trước nấm mồ người qúa cố. 
Thân nhân của người qúa cố; và những người chung quanh đã 
nhận ra tín hiệu của Chúa, qua dòng nước mắt thổn thức của 
Ngài. 

Trong giọt nước mắt ấy, Chúa Giêsu như muốn nói với họ 
rằng: Trong giờ phút đau buồn mất mát chia ly này, tôi ở bên 
anh chị em. Nỗi đau buồn của anh chị em cũng là sự đau buồn 
của tôi. Tôi đã đọc và đã hiểu được dòng nước mắt đau khổ 
của anh chị em. Vì thế tôi cùng khóc với anh chị em. Trong 
mọi hoàn cảnh vui buồn, tôi muốn sống tình liên đới tương 
quan mật thiết với anh chị em… Và tôi còn muốn làm hơn thế 
nữa, để bày tỏ tình yêu lớn lao của tôi cho anh chị em. Đó là 
tôi hằng mong muốn sự sống vĩnh cửu cho mọi người! 

Vì thế Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Ngài gọi Ladarô đã 
chết và đang bị chôn vùi ra khỏi nấm mồ. Ngài cho Ladarô 
sống lại. Với phép lạ cho Ladarô đã chết 4 ngày được sống lại, 
Chúa Giêsu muốn nói cho mọi người biết: Thiên Chúa mạnh 
hơn sự chết. 

Như Ladarô, tất cả những ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa 
thì cũng sẽ được cứu khỏi sự chết, được Chúa đánh thức để 
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đưa vào sự sống mới với Chúa, và không phải chết nữa. Đây 
là hình ảnh báo trước Chúa Giêsu sẽ sống lại, dù Ngài bị giết 
chết và bị chôn vùi trong nấm mồ ba ngày. 

Phép lạ sống lại của Ladarô và của Chúa Giêsu cũng báo 
cho chúng ta một sứ điệp. Đó là: Trong Chúa Giêsu, con người 
chúng ta nhận được sức mạnh ban sự sống của Thiên Chúa. 
Sức mạnh quyền năng ban sự sống của Thiên Chúa bài trừ lo 
âu, sợ hãi khốn khó, sự đau khổ buồn phiền trong cuộc sống 
trần gian. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói: "Ta là sự sống lại 
và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ 
nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ” (Ga 11, 26). 

Chúa Giêsu đã thông cảm với nỗi đau khổ của thân nhân 
Ladarô, nên Ngài đã làm phép lạ cho Ladarô sống lại. Qua đó, 
Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ mọi người rằng: Ngài chính là 
người bạn của sự sống. Và Chúa cũng muốn mọi người chúng 
ta có được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên trời. Vì 
thế, Chúa đã dấn thân hy sinh cứu chuộc con người khỏi hình 
phạt tội lỗi, để ta cũng được sống lại với Ngài mai sau. 

Lạy Chúa! Xin thương xót con và ban cho con niềm vui 
Ơn Cứu Độ.  
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goài hoàn cảnh Mátthêu được Chúa gọi làm môn đệ, Tân 
Ước cho chúng ta rất ít thông tin về cuộc đời và sứ vụ 

của ngài. Ngài được nhắc đến trong danh sách Nhóm Mười 
Hai (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15) và có mặt trong Phòng Tiệc 
Ly để tiến hành việc thay thế Giuđa bằng Mátthia (Cv 1,13). 
Nhiều truyền thống Kitô giáo cổ xưa về sứ vụ sau này của 
Mátthêu cho thấy ngài là người nhiệt thành và tích cực truyền 
giảng Tin Mừng trong khu vực giữa Biển Đen và Biển Caspian 
- Georgia, Armênia và đông bắc Iran ngày nay. [*] 

Về niên đại trước tác Tin Mừng, trong hai thế kỷ qua, 
người ta thường đặt nó vào những năm tám mươi hoặc muộn 
hơn, vì các học giả trong thời gian gần đây đã coi một số đoạn 
của Mátthêu (22,7; 24,3-44) như những mô tả về sự tàn phá 
thành Giêrusalem được viết sau biến cố này, và họ cũng coi 
Mátthêu phụ thuộc vào Tin Mừng Marcô, thường có niên đại 
vào những năm sáu mươi hoặc bảy mươi. Nhưng Marcô, hoặc 
một dạng sơ khai của Tin Mừng này, có thể đã được viết sớm 
hơn nhiều, và các Kitô hữu hẳn đã không e ngại khi tin nhận 
rằng Đức Giêsu Thiên Chúa làm người, thực sự đã thấy trước 
và báo trước sự hủy diệt Giêrusalem (Mt 24,1-2). Hơn nữa, 
một số đoạn trong Mátthêu dường như giả định bối cảnh của 
miền Giuđa, trong đó Đền Thờ vẫn còn tồn tại (Mt 5,23-24, 
35; 17,24-27; 23,16-21) và văn hóa Do Thái vẫn còn bị chi 
phối bởi người Pharisêu (23,1-36) và người Sađusê (16,1-12). 
Quả thật, thật khó tưởng tượng tại sao tác giả tin mừng ghi lại 

N 
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lời chỉ trích gay gắt của Chúa Giêsu về việc chỉ bàn thờ hoặc 
vàng của bàn thờ mà thề (Mt 23,16-22) nếu điều đó hoàn toàn 
không liên quan đến cộng đoàn của ngài, nếu cả bàn thờ và 
vàng đều hoàn toàn bị phá hủy một thập kỷ trước hoặc hơn. 
Người ta cũng khó hiểu tại sao tác giả tin mừng lại đưa vào 
một câu chuyện cho thấy Chúa Giêsu tuân thủ việc nộp thuế 
đền thờ (Mt 17,24-27) khi mà, sau khi thành Giêrusalem bị phá 
hủy, thuế đó đã được người La Mã chuyển sang đền thờ ngoại 
giáo của thần Jupiter Capitolinus. Cuối cùng và rõ ràng nhất, 
cách hiểu thông thường của Mátthêu 24,29 là cuộc Quang lâm 
sẽ xảy ra “ngay lập tức” sau khi thành Giêrusalem bị phá hủy 
(24,15-28), nếu vậy chúng ta khó có thể hiểu được thánh sử 
viết điều này khoảng mười lăm hoặc hai mươi năm sau biến cố 
mà không cung cấp cho người đọc bất kỳ sự trợ giúp nào để 
giải thích những lời của Chúa đã không xảy ra. Một thực tế 
khác, đó là cuộc chiến Do Thái-La Mã (năm 70 AD) đã dẫn 
đến việc phá hủy đền thờ Giêrusalem, tàn phá cuộc sống của 
người Do Thái ở Palestine, và đặt dấu chấm hết vĩnh viễn đối 
với người Sađusê. Cuộc chiến đó cũng làm suy giảm số lượng 
những người Pharisêu, sự giàu có và quyền lực của họ. Nó 
cũng loại bỏ Giêrusalem như là “Trung tâm quyền lực trong 
xã hội Do Thái”. Những thực tế này không được phản ánh 
trong Tin Mừng Mátthêu, trong đó các kinh sư và người 
Pharisêu vẫn đưa ra một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu 
đối với lòng trung thành của cộng đoàn Mátthêu (Mt 23,1-36), 
những cuộc tranh luận nổ ra trong Do Thái giáo liên quan đến 
việc ai có quyền “trói buộc và tháo cởi” (16,19), tính hợp pháp 
của thuế đền thờ vẫn là một vấn đề trực tiếp (Mt 17,24-27), và 
người ta vẫn còn duy trì một truyền khẩu sống động về ngôi 
mộ trống và cái chết của Giuđa Iscariốt (27,3-8; 28,15). Qua 
những điều này, chúng ta thấy niên đại trước thuật Tin Mừng 
Mátthêu vào những năm 60 hoặc thậm chí sớm hơn thì hợp lý 
hơn. 
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Tin Mừng Mátthêu thể hiện một bố cục cân đối và trật tự 
hơn bất kỳ sách nào trong ba sách Tin Mừng khác. Ở phần đầu 
và cuối của Tin Mừng Mátthêu, chúng ta có các câu chuyện về 
thời thơ ấu của Chúa Giêsu (Mt 1-2) và cuộc khổ nạn của 
Người (các chương 26,10-28). Hai “điểm nhấn” văn chương 
này tạo thành phần mở đầu và cao điểm thích hợp cho phần 
chính của Tin Mừng (các chương 3-25), được chia thành năm 
phần rõ ràng (các chương 3-7; 8-10; 11-13; 14-18; 19-25). Mỗi 
phần này đều bắt đầu bằng trình thuật về những việc làm của 
Chúa Giêsu xen kẽ với những giáo huấn và kết thúc bằng một 
diễn từ hoặc “bài giảng” trang trọng hơn của Người. 

Mátthêu kết thúc mỗi bài giảng bằng một chỉ dấu văn học 
rõ ràng: “Khi Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong...” 
hoặc một biến thể của nó (Mt 7,28; 11,1a; 13,53a; 19,1a; 26,1) 
sau đó tác giả đi đến một nội dung mới (8,1; 11,1b; 13,53b; 
19,1b; 26,2). Nhiều người đã đưa ra nhận xét hợp lý rằng năm 
phần này của Mátthêu gợi lại Ngũ Kinh và được hiểu là năm 
cuốn sách của Môisen Mới. Mátthêu thực sự muốn trình bày 
Chúa Giêsu như một Môisen Mới, là Đấng dẫn dân Israel lên 
một ngọn núi mới (Mt 5,1) để dạy họ về Luật mới (5,2). Ngoài 
ra tác giả còn trình bày một số những điểm tương đồng khác 
giữa Chúa Giêsu và Môisen. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ là 
một tiên tri vĩ đại bằng hoặc hơn Môisen: Người là Con một 
của Thiên Chúa (Mt 17,1-5), đồng hàng với Chúa Cha (28,19) 
và thực thi mọi quyền năng và đặc ân của thần tính (18,20; 
26,64; 28,18). Năm diễn từ hoặc bài giảng của Tin Mừng 
Mátthêu là nền tảng cho cấu trúc của cuốn sách cần được quan 
tâm đặc biệt.                                                                (còn tiếp) 

--------------------------------------- 

* x. Bergsma, John. The Word of the Lord: Reflections on the Sunday 

Mass Readings for Year A (p. 24), Emmaus Road Publishing, 2022. 
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NGƯỜI PHỤ NỮ GỐC PHÊ-NI-XI XỨ XY-RI 

TRONG  MÁC-CÔ (Mc 7,24-30) 
 

 Lm Phêrô Từ Tâm 

 

 

rong ngày thứ Năm - tuần Thứ V - mùa Thường niên - 
Năm A, chúng ta nghe bài tin mừng theo thánh Mác-cô 

thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đi về phía dân ngoại- vùng 
đất Tia và Si-đôn. Tại vùng đất này, một người phụ nữ Hy-lạp, 
gốc Phê-ni-xi, xứ Xy-ri đến sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và 
kêu xin Người cứu chữa con gái bà bị quỷ ám. Trong trình 
thuật Mc 7,24-30, câu 27 gây khó hiểu cho người đọc: “Phải 
để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành 
cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27). 

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu và suy gẫm để hiểu hơn ý 
nghĩa câu nói này trong trình thuật Mc 7,24-30. 

MỘT VÀI GHI NHẬN 

Tác giả Mác-cô  

Theo truyền thống cổ xưa, tác giả quyển Tin mừng thứ hai 
là Mác-cô. Ông không thuộc nhóm môn đệ Chúa Giêsu. Ông 
là môn đệ của Phê-rô. Ông có họ hàng với Ba-na-ba (Cl 4,10) 
và cũng là từng là cộng sự viên của Phao-lô (Plm 24). Trong 
thư thứ nhất của thánh Phê-rô có nhắc đến tên ông: “Hội Thánh 
ở Ba-by-lon, cũng được chọn như anh em, và Mác-cô, con tôi 
gửi lời chào anh em” (1Pr 5,13). Trong sách Công vụ Tông đồ 
và vài bức thư của Phao-lô có nhắc về ông (x. Cvtđ 12,12.25;  
13,5.13;   15,37.39;  Cl 4,10;  Plm 24;  2Tm 4,11). 

T 
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Độc giả của Mác-cô 

Tin mừng Mác-cô được viết cho các tín hữu dân ngoại. 
Họ là những tín hữu đang cư ngụ tại Rô-ma. Vì viết cho tín 
hữu dân ngoại nên nhiều lần Mác-cô đã giải thích các phong 
tục của người Do-thái, “Họ thấy vài môn đệ của Người dùng 
bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-
ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống 
của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận” (Mc 
7,2-3; 14,12;  15,42). Thánh sử cũng đưa ra cách dịch hoặc cắt 
nghĩa những từ ngữ Do-thái, “Người  cầm lấy tay đứa bé và 
nói: “Ta-li-tha-kum”, nghĩa là, “Này bé, Thầy truyền cho con, 
trỗi dậy đi!” (Mc 5,41; x. Mc 3,17; 7,11.34;  10,46; 14,36; 
15,22.34). 

Vị trí của trình thuật Mc 7,24-30 

Đoạn trình thuật này được đặt ngay sau câu chuyện Chúa 
Giêsu phê phán quan niệm sai lạc về vấn đề giữ luật tinh sạch 
của người Do-thái (Mc 7,1-23). Sự phê phán này làm cho 
những Kinh sư, Pha-ri-sêu  tức giận và họ tìm cách triệt hạ 
Người. Vì thế, Chúa Giêsu đã tách xa khỏi họ một khoảng thời 
gian và đi vào vùng dân ngoại Tia và Si-đôn.  

Thánh sử Mác-cô ghi lại cuộc hành trình của Chúa Giêsu 
đi về phía dân ngoại bắt đầu từ chương 7 đến chương 10 (Mc 
7,1 – 10,52). Trong vùng dân ngoại, câu chuyện đầu tiên là về 
việc Chúa Giêsu cứu chữa một bé gái bị quỷ ám. Nhưng trong 
trình  thuật này, nội dung lại nói về tấm bánh dành cho con cái-
là dân Israel. Và trong cái nhìn của Mác-cô, tấm bánh đó có 
được cho người ngoài- là dân ngoại ăn không? Trong cách ghi 
nhận của thánh sử Mác-cô, thánh nhân dường như muốn đặt 
vấn đề: ơn cứu độ có dành cho dân ngoại không?  
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Trong cách sắp xếp của Mác-cô, trình thuật Mc 7,24-30 
được đặt giữa hai trình thuật: Chúa Giêsu hóa bánh lần thứ 
nhất (Mc 6,30-44) và Chúa Giêsu hóa bánh lần thứ hai (Mc 
8,1-9). Trình thuật thứ hai về việc hóa bánh xảy ra ở vùng đất 
miền Thập tỉnh, vùng đất của dân ngoại (Mc 7,31). Cách sắp 
xếp này như một hàm ý báo trước rằng, bàn ăn mở rộng cho 
mọi người. Hay nói cách khác, tấm bánh con cái trong nhà 
(trình thuật thứ nhất) sẽ được chia cho lương dân (trong trình 
thuật thứ hai).  

Quả thật, lương dân-những người khao khát chân lý sẽ đón 
nhận được Tin mừng. Và tất cả những ai thể hiện đức tin mạnh 
mẽ vào Thiên Chúa sẽ gặp được lòng xót thương của Người. 

BỐI CẢNH ĐOẠN TIN MỪNG 

Thánh Mác-cô ghi nhận: “Đức 
Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa 
hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà 
không muốn cho ai biết, nhưng 
không thể giấu được” (Mc 7,24). 
Chúa Giêsu rời bỏ Ga-li-lê và bắt 
đầu cuộc hành trình tiến lên phía 
Tây-Bắc, đi vào địa hạt Tia.  

Vị trí địa lý Tia và Si-đôn 
(Xem bản đồ Thánh Kinh - Tia và 
Si-đôn). 

- Tia (Τύρος) tiếng Aramic có nghĩa là Đá (a rock). Vùng 

đất Tia nằm ở vị trí biên giới phía Tây-Bắc của Ga-li-lê, chạy 
dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Tia cách Ga-li-lê khoảng 35 
dặm (khoảng 50 km tính từ hồ Giê-nê-gia-rét đến biên giới 
Tia). Tia là một thành phố cổ của người Phê-ni-xi.  
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Dân cư ở đây pha trộn nhiều sắc dân và phần nhiều là 
ngoại giáo. Thành phố Tia thường được nhắc đến cùng với Si-
đôn trong các tài liệu văn chương. Mc 7,31 có nhắc đến Si-đôn 
và trong Mt 15,21 có nói đến: thành Tia và Si-đôn. Tia cách 
Si-đôn 40 km (25 dặm). Tia tiếp giáp với Si-đôn ở biên giới 
phía Bắc. Cả hai thành phố này đã từng là hai thành phố hùng 
mạnh và là những trung tâm kinh tế thương mại.  

Vào thời Chúa Giêsu và các tông đồ, thành phố này lệ 
thuộc vào đế quốc Rô-ma. Tuy bị lệ thuộc Rô-ma nhưng thành 
Tia vẫn duy trì sự giàu có và thịnh vượng.  

Ngày nay, Tia là thành phố lớn thứ tư của Li-ban. Dân cư 
trong vùng khoảng 238.000 người, một phần theo Hồi giáo, 
một phần theo Kitô giáo và  một phần nhỏ theo Do-thái giáo.  

- Si-đôn (Σιδῶνος) tiếng Aramic có nghĩa là đánh bắt cá 

(to fish). Đây là thành phố biển nổi tiếng thời cổ của người 
Phê-xi-ni. Nơi đây nổi tiếng về sự giàu có và trao đổi thương 
mại. Si-đôn nằm cạnh Địa Trung Hải. Si-đôn thời xưa là phần 
đất dành cho chi tộc A-sê (Gs 19,24-31).  

Ngày này, Si-đôn là thành phố lớn thứ ba của Li-ban và 
nằm trong vùng tự trị phía Nam của nước Li-ban. Si-đôn ngày 
nay là một trong những thành phố của Nam Li-ban, ước tính 
có khoảng 80.000 dân. 

Thành Tia và Si-đôn thời các vua Do-thái 

Thời vua Sa-lo-mon, nhà vua có giao thương với vua 
thành Tia là Khi-ram (x. 1V 10-14.26-28). Vua Sa-lo-mon lấy 
công chúa nước Si-đôn (x. 1V 11,1).  

Hai thành phố này mang biểu tượng của sự thờ ngẫu tượng 
và ngoại giáo (x. 1V 11,5). Vua A-kháp của Israel đã cưới công 
chúa của Si-đôn là Giê-za-bel. Bà này đã cổ võ việc thờ ngẫu 
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tượng Ba-al trong Israel. Các ngôn sứ trong Cựu Ước thường 
lên án thành này vì sự kiêu căng của nó và sự tham lam của 
Giê-za-bel (Is 23; Ed 26-28; Am 1,9-10; Dcr 9,2-3).  

Dân Do-thái và dân thành Tia luôn có sự đối đầu với nhau 
và kéo dài cho đến thời Tân ước. Sử gia Josephus đã ám chỉ 
rằng, thành Tia được xem như là kẻ thù cay đắng nhất đối với 
người Do-thái. Vì năm 66-73 trước CN, xảy ra chiến tranh của 
người Do-thái, người Tia đã giết và bắt tù nhiều người Do-thái 
(Josephus, War 2.478). Tuy nhiên, trong tin mừng Mác-cô, 
thánh sử ghi nhận, Chúa Giêsu lại tìm thấy một người phụ nữ 
đầy đức tin ở vùng đất Tia này. 

Lý do Chúa Giêsu đến thành Tia và vào nhà dân ngoại 

Lý do Chúa Giêsu đến thành Tia 

Thành Tia, hay người dân thành 
Tia được nhắc nhiều lần trong Tin 
Mừng cũng như trong sách Tông đồ 
Công vụ (x. Tđcv 21,3.7; Mt 11,21; 
15,21; Lc 6,17; 10,13; Mc 3,8; 7,24).  

Thánh sử Mác-cô đã không nói rõ 
lý do Chúa Giêsu rời bỏ Ga-li-lê để đến 
vùng đất Tia. Theo diễn tiến của các 
bản văn trong tin mừng Mác-cô, có lẽ 
Người muốn thoát khỏi lãnh địa quyền 
lực của vua Hê-rô-đê, bởi vua Hê-rô-đê 
cũng đang thắc mắc về con người Giêsu và những việc Người 
đang làm (Mc 6,16); và cũng có thể Người muốn lánh xa khỏi 
sự thù địch của những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ là 
nhóm Pha-ri-sêu và các kinh sư. Một ghi nhận khác là Chúa 
Giêsu cũng muốn lánh xa đám đông để có nhiều thời gian ở 
bên các môn đệ và huấn luyện các ông. 

http://biblehub.com/interlinear/acts/21-3.htm
http://biblehub.com/interlinear/matthew/11-21.htm
http://biblehub.com/interlinear/matthew/15-21.htm
http://biblehub.com/interlinear/matthew/15-21.htm
http://biblehub.com/interlinear/luke/6-17.htm
http://biblehub.com/interlinear/luke/10-13.htm
http://biblehub.com/interlinear/mark/3-8.htm
http://biblehub.com/interlinear/mark/7-24.htm
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Tại sao Chúa Giêsu vào một nhà dân ngoại 

Bản văn cho thấy ước muốn của Chúa Giêsu là đừng ai 
biết chỗ ở của Người (Mc 7,24). Mác-cô diễn tả khung cảnh: 
Người rời khỏi đám đông, tìm một ngôi nhà và muốn đó là chỗ 
riêng tư. Tuy nhiên, vì danh tiếng Người quá lớn nên dù ở vùng 
đất dân ngoại, Người cũng không thể ở một chỗ riêng biệt 
được.  

Người tìm đến một ngôi nhà dân ngoại. Hình ảnh “ngôi 
nhà” trong câu nói của Mác-cô như muốn diễn tả cộng đoàn 
giáo hội tương lai. Độc giả của Mác-cô có lẽ cũng nhận thấy 
được việc làm của Chúa Giêsu như là sự tiên báo trước về đời 
sống cộng đoàn - cộng đoàn được quy tụ cho họ và cho cả 
lương dân. 

Quan niệm của người Do-thái về dân ngoại 

Đối với người Do-thái, từ xa xưa họ không ưa thích người 
ngoại giáo và coi thường những sắc dân khác. Người Do-thái 
cho rằng họ là dân thánh, dân được Thiên Chúa chọn: “Ta sẽ 
coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh” (Xh 
9,6). 

Hơn nữa, trong xã hội Do-thái, phụ nữ và trẻ con không 
được tôn trọng. Vì thế, những người đến xin Chúa Giêsu cứu 
giúp sẽ gặp nhiều ngăn trở, nếu họ là phụ nữ. Và càng khó 
khăn hơn nếu họ vừa là phụ nữ lại vừa là người ngoại giáo. 
Tuy vậy, Mác-cô cho thấy, người phụ nữ này không ngại gì cả. 
Bà đã chạy đến nơi Chúa Giêsu đang ngụ. Mác-cô cố ý nêu rõ 
những chi tiết này như để cho thấy đức tin mạnh mẽ nơi người 
phụ nữ ngoại giáo.                                                    (Còn tiếp) 
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(tiếp theo) 

I - Những người được hoặc không được an táng theo 

nghi thức của Giáo Hội 

1- Những người phải được an táng theo nghi thức của 
Giáo Hội 

2- Những người có thể được an táng theo nghi thức của 
Giáo Hội 

3- Những người không được an táng theo nghi thức 
của Giáo Hội 

II- NƠI CỬ HÀNH NGHI THỨC AN TÁNG 

1- CÁC TÍN HỮU 

1.1. Tại Nhà Thờ giáo xứ 

Thông thường, nghi thức an táng của tất cả mọi tín hữu đã 
qua đời phải được cử hành trong nhà thờ giáo xứ của người ấy 
(Điều 1177 §1). Đồng thời, Cha sở phải có nhiệm vụ cử hành 
lễ nghi an táng cho người quá cố trong phạm vi thuộc quyền 
mình (Điều 530, 50). 

Để xác định ai là Cha sở của mình, điều 107 quy định: 

§1. Do cư sở cũng như do bán cư sở, mỗi người có cha sở 
và Đấng Bản Quyền của mình. 
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§2. Cha sở hay Đấng Bản Quyền riêng của người không 
có cư sở là cha sở hay Đấng Bản Quyền nơi người ấy hiện đang 
cư ngụ. 

§3. Người nào chỉ có một cư sở hay một bán cư sở thuộc 
giáo phận thì cha sở riêng là cha sở nơi họ hiện đang cư ngụ. 

1.2. Tại Nhà Thờ được chọn 

Bất cứ tín hữu nào hoặc những người có nhiệm vụ an táng 
một tín hữu quá cố đều được phép chọn một nhà thờ khác để 
cử hành nghi thức an táng với sự chấp thuận của vị cai quản 
nhà thờ ấy, và sau khi đã thông báo cho cha sở riêng của người 
quá cố biết việc ấy (Điều 1177 §2). 

Như vậy, để có thể cử hành nghi thức an táng tại một nhà 
thờ khác, không phải nhà thờ giáo xứ của người quá cố thì cần 
tuân thủ hai điều kiện: 

 Phải có sự đồng ý của Cha sở hay vị cai quản nhà thờ 
nơi muốn được cử hành nghi thức an táng. 

 Sau khi đã thông báo cho Cha sở riêng của người quá 
cố biết việc ấy 1. 

Mặc dù giáo luật quy định Cha sở phải có nhiệm vụ cử 
hành lễ nghi an táng cho người quá cố trong phạm vi thuộc 
quyền mình (Điều 530, 50). Thiết tưởng, giáo luật cho phép 
người ta được chọn nhà thờ để cử hành nghi thức an táng, thì 
người ta cũng có thể chọn thửa tác viên để cử hành nghi thức 
an táng. 

 

 

 
1 Chỉ trình báo chứ không phải xin phép. 
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1.3. Tại Nhà Thờ nơi người ấy qua đời 

Nếu một người chết ngoài giáo xứ của họ mà thi hài không 
thể đưa về giáo xứ mà họ trực thuộc, và nếu không chọn được 
một nhà thờ nào đó cách hợp pháp để cử hành nghi thức an 
táng, thì phải cử hành nghi thức an táng trong nhà thờ giáo xứ 
tại nơi người ấy chết, trừ khi luật địa phương chỉ định nhà thờ 
khác (Điều 1177 §3). 

2- ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 

Nghi thức an táng của Đức Giám Mục Giáo Phận phải 
được cử hành trong nhà thờ chánh tòa của ngài, trừ khi chính 
ngài đã chọn một nhà thờ khác (Điều 1178). 

3- TU SĨ DÒNG HAY CÁC THÀNH VIÊN TU ĐOÀN 
TÔNG ĐỒ 

Thông thường, nghi thức an táng các tu sĩ hay các thành 
viên của một tu đoàn tông đồ phải được cử hành trong nhà thờ 
hoặc nhà nguyện riêng do cha Bề Trên, nếu là hội dòng hay tu 
đoàn giáo sĩ, bằng không thì do cha tuyên úy (Điều 1179). 

III- NƠI AN TÁNG 

- Nếu giáo xứ có nghĩa trang riêng, các tín hữu đã qua đời 
phải được an táng tại đó, trừ khi chính người quá cố hay những 
người có nhiệm vụ an táng người quá cố đã chọn một nghĩa 
trang khác cách hợp pháp. Tuy nhiên, mọi người đều được 
phép chọn nghĩa trang làm nơi an táng của mình, trừ khi bị luật 
cấm (Điều 1180). 

- Không được chôn cất các thi hài trong các nhà thờ, trừ 
thi hài của Đức Giáo Hoàng Rôma, của các Hồng Y và của các 
Giám Mục Giáo Phận, ngay cả nguyên Giám Mục Giáo Phận, 
thì phải được chôn cất trong nhà thờ của mình (Điều 1242). 
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- Các hội dòng thường có nghĩa trang riêng (Điều 1241 
§1). Vì thế, các tu sĩ luôn được an táng tại các nghĩa trang của 
hội dòng mình. 

- Các thành viên tu hội đời không có đời sống chung (x. 
Điều 714), nên được an táng theo luật chung của Giáo Hội 2. 

IV- NHỮNG LƯU Ý MỤC VỤ 

1- Cử hành đúng theo quy luật phụng vụ 

Qua nghi thức an táng được cử hành chiếu theo quy tắc 
của luật phụng vụ, Giáo Hội khẩn cầu ơn trợ giúp thiêng liêng 
cho những người quá cố, tôn kính thi hài của họ, và đồng thời 
đem lại niềm an ủi đầy hy vọng cho những người còn sống 
(Điều 1176 §2). 

2- Của dâng cúng nhân dịp lễ an táng 

Về những của dâng cúng nhân dịp lễ an táng, phải tuân 
giữ những quy định của điều 1264, nhưng phải liệu sao đừng 
để có sự thiên vị cá nhân trong việc cử hành lễ an táng, và cũng 
đừng để người nghèo không được an táng cách xứng hợp (Điều 
1181). 

3- Ghi Sổ tử 

Theo quy định của giáo luật, trong mỗi giáo xứ phải có Sổ 
tử (X. Điều 535 §1). Vì thế, sau khi chôn cất người quá cố 
xong, phải ghi vào Sổ tử chiếu theo quy tắc của luật địa phương 
(Điều 1182). 

 
2 X. Communicationes, 1983, tr. 25 ; Điều 1180. 
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Đáp: Về bài ca dâng lễ, các ca đoàn tại nhiều giáo xứ, 
giáo họ hát ca dâng lễ kéo dài lê thê cho tới khi chủ tế đã rửa 
tay xong, chủ tế chuẩn bị đọc lời nguyện tiến lễ mà ca đoàn 
vẫn còn hát. Nhiều nơi làm long trọng phần này quá đáng 
(rước lễ vật, múa hát như một tiết mục văn nghệ…). Vậy, đâu 
là quy định phụng vụ về việc hát ca dâng lễ? 

Ca dâng lễ được hát khi nào?  

Trước hết, cần tìm hiểu ý nghĩa của phần chuẩn bị lễ vật 
theo hướng dẫn của Giáo Hội trong quy chế tổng quát sách lễ 
Rôma 2002 số 73: “…Tiếp đến là đem lễ vật lên: nên để giáo 
dân dâng bánh và rượu, linh mục hay phó tế nhận tại một nơi 
thuận tiện, và đưa lên bàn thờ. Mặc dầu ngày nay giáo dân 
không còn mang bánh rượu của mình đến để dùng vào việc 
phụng vụ như xưa, nhưng việc dâng lễ vật vẫn giữ được giá trị 
và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Cũng được nhận tiền bạc hay 
các phẩm vật khác, do tín hữu mang đến hay được quyên ngay 
trong nhà thờ để giúp người nghèo hay nhà thờ, những phẩm 
vật này được đặt ở một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ” 3. 

 
3 X. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 73. 
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Theo truyền thống giáo hội, việc rước lễ phẩm chỉ là đem 
của lễ (bánh, rượu) tới bàn thờ. Mục đích của việc dâng lễ vật 
là giúp cho người giáo dân ý thức vai trò tế lễ của họ trong 
chức tư tế chung và mang giá trị thiêng liêng. Do đó, không 
nên làm long trọng phần này quá đáng bằng những vũ điệu, 
tiết mục văn nghệ, múa hát… kéo dài lê thê trong phần chuẩn 
bị lễ vật, những việc này không phù hợp với phụng vụ. 

Theo Quy chế sách lễ Rôma 2002, số 74: “Khi đoàn rước 
lễ vật tiến lên, thì hát ca tiến lễ và kéo dài bài hát ít là cho tới 
khi đặt lễ vật trên bàn thờ…”4.. Như vậy, đang khi rước lễ 
phẩm lên thì hát ca dâng lễ, và kéo dài cho tới khi đặt lễ phẩm 
trên bàn thờ.  

Ca dâng lễ được hát thế nào?  

Cũng theo Quy chế sách lễ Rôma 2002, số 74: “…Quy 
luật về cách hát ca tiến lễ cũng giống như cách hát ca nhập lễ. 
Luôn có thể hát ca tiến lễ cả khi không có rước của lễ lên”. 

Trong nghi thức thánh lễ (NTTL), số 23 đã đưa ra chỉ dẫn: 
Nếu không hát ca dâng lễ thì chọn cách đối đáp giữa linh mục 
và cộng đoàn theo bản văn của sách lễ Rôma. Linh mục nhận 
đĩa thánh có bánh, hai tay nâng đĩa thánh và đọc lớn tiếng: 
“Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban 
cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của 
con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường 
sinh cho chúng con”. Cộng đoàn tung hô: “Chúc tụng Thiên 
Chúa đến muôn đời” 5  .  

Và ở số 25 trong nghi thức thánh lễ cũng đưa ra chỉ dẫn: 
Nếu không hát ca dâng lễ thì chọn cách đối đáp giữa linh mục 

 
4 Ibid, số 74. 
5 Nghi Thức Thánh lễ [ Ordo Missae] 2002, số 23. 
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và cộng đoàn theo bản văn của sách lễ Rôma. Linh mục nhận 
chén, hai tay nâng và đọc lớn tiếng: “Lạy Chúa là Chúa Cả trời 
đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là 
sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng con 
dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng 
con”.  Cộng đoàn tung hô: “Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn 
đời” 6 . 

Quy luật về cách hát ca dâng lễ cũng giống như ca nhập 
lễ. Có 4 cách hát: “Hát luân phiên giữa ca đoàn và cộng đoàn, 
hoặc cũng theo thể thức ấy, giữa ca viên và cộng đoàn, hoặc 
tất cả do cộng đoàn hay ca đoàn hát...”7. Ngoài ra, trong quy 
chế sách lễ Rôma số 142 cũng nói đến có thể dạo đàn thay vì 
hát ca dâng lễ: “Nếu không hát ca tiến lễ hoặc không đánh đàn 
thì khi dâng bánh và rượu, linh mục nên đọc lớn tiếng công 
thức chúc tụng, và cộng đoàn tung hô đáp lại bằng câu: Chúc 
tụng Thiên Chúa đến muôn đời”8. Trong khi đó, “Hướng dẫn 
mục vụ thánh nhạc”, số 163 đề cập đến việc dạo đàn lúc này 
cũng thích hợp: “Ngay cả khi không có rước Lễ phẩm, nghi 
thức tiến lễ luôn có thể có bài hát kèm theo. Dạo đàn lúc này 
cũng thích hợp”9 . 

Tiêu chí cho việc chọn lựa ca dâng lễ? 

Tiêu chí quy luật hát ca dâng lễ cũng giống như ca nhập 
lễ10, có 3 tiêu chí để lựa chọn11: (1) Hát đối ca với Thánh vịnh 
của nó từ Graduate Romanum/ Graduate Simplex; (2) Hát một 
bài thánh ca nào khác phù hợp với tác động phụng vụ (dâng 

 
6 Ibid, số 25. 
7 X. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 48,74. 
8 Ibid, số 142. 
9 X.HĐGMVN, Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc 2017, số 163. 
10 X. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 48. 
11 X.HĐGMVN, Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc 2017, số 162. 
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bánh rượu), hoặc phù hợp với tính chất của ngày lễ hoặc mùa 
phụng vụ mà bản văn đã được Hội đồng Giám mục chuẩn 
nhận. (3) Có thể hát đối đáp giữa chủ tế và cộng đoàn theo bản 
văn của sách lễ Rôma. 

Bản văn trong sách Graduate Romanum / Graduale 
Simplex thường lấy từ các Thánh vịnh, quy chiếu về ngày lễ 
được cử hành và rất ít khi đề cập đến bánh và rượu. Do đó, khi 
lựa chọn ca dâng lễ, không buộc phải đề cập đến bánh rượu 
hay việc dâng tiến. Chức năng của bài ca dâng lễ là đi kèm 
cuộc rước với những lễ vật. Vì thế, nội dung của nó miễn sao 
diễn tả niềm hân hoan chúc tụng Chúa, diễn tả đời sống cộng 
đoàn của việc tiến lễ (dâng hồn xác lên Chúa) hay diễn tả chủ 
đề của ngày lễ hoặc mùa phụng vụ. Khi chọn hát ca dâng lễ 
không nên chọn những bài hát quá nhiều bè vì như thế là quá 
nhấn mạnh đến cái thứ yếu mà bỏ quên cái chính yếu. Ngoài 
ra, cũng là thích hợp chỉ dạo phong cầm mà không hát hoặc 
thinh lặng vào lúc này.  
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Ngày 19.03 

THÁNH GIUSE,  
Bạ n  Đức  T r i nh  Nữ  M a r i a  

 
Lễ trọng 

 

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ 

Việc tôn sùng thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria và là 
cha nuôi Đức Giêsu, được phổ biến bên Phương Đông từ thế 
kỷ thứ V, lan tràn sang Phương Tây vào thời Trung Cổ. Lễ này 
xuất hiện lần đầu tiên vào năm 800, trong Hạnh các thánh tử 
đạo xứ Gaule, vào ngày 19.03, trùng hợp với ngày lễ một thầy 
phó tế của Antiochia cũng mang tên Josippe. 

Sau đó, việc tôn kính lan tràn khắp nơi vào thế kỷ thứ XIV, 
XV và XVI. Vào năm 1870, Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố 
thánh Giuse là quan thầy Hội thánh (lễ ngày 19.03) và vào 
thánh 04 năm 1956, Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập lễ thánh 
Giuse Thợ (01.05), quan thầy các thợ thuyền. Ngài cũng được 
tôn kính như thánh quan thầy các thợ mộc và người hấp hối. 

Thánh Giuse (tiếng Hipri: yôsep = xin Thiên Chúa thêm 
vào), con của Giacóp (Mt 1,16) hay Héli (Lc 3,23), cũng là 
“Con vua Đa-vít” (Mt 1,20). Tại Nazareth, ngài làm nghề 
tektôn (Mt 13,55) có nghĩa là: thợ xây nhà, thợ làm gỗ, đá hay 
kim loại. Ngài đính hôn với Maria vào lúc Thiên thần truyền 
tin (Mt 1,18 ; Lc 1,27). Ngài đón nhận Hài Nhi, hôn thê Maria 
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và đóng vai trò quan trọng trong Tin Mừng thời thơ ấu (Mt 1 
& Lc 1-2) ; trong Phúc Âm ngài được gọi là tektôn (thợ mộc), 
con ngài là Đức Giêsu. 

Hình ảnh thánh nhân trong Tin Mừng gợi lên những ơn 
gọi trong Thánh Kinh. Lời loan báo cho biết về việc Đức Giêsu 
sinh ra (Mt 1,20-21) nhắc nhớ lại sự loan báo cho Abraham về 
sự sinh ra của Isaac và việc trốn chạy sang Ai Cập, việc lưu 
đày của Môisen đến Madian (Xh 4,19-23). Cũng như ông Noe 
(St 6,9), ngài được gọi là người công chính (Mt 1,19). 

2. Thông điệp  

a. Trong niềm vui, chúng ta cử hành lễ thánh Giuse “người 

đầy tớ trung tín và khôn ngoan, Thiên Chúa đặt lên coi sóc gia 
đình Người”. Kinh Tiền tụng lấy lại đề tài sứ vụ “người công 
chính” được ban cho Đức Maria như người hôn phu và như 
“người tôi tớ trung tín và khôn ngoan”, Thiên Chúa gởi gấm 
gia đình mình. 

Phúc Âm thời thơ ấu chứng minh sứ vụ tiền định của thánh 
Giuse: ngài đem vị hôn thê về nhà mình và đặt tên cho hài nhi 
mà Đức Maria sinh hạ, là Giêsu (Mt 1,24-25). Ngài đem Đức 
Maria và trẻ Giêsu trốn sang Ai Cập và trở lại Israel khi Hérode 
qua đời, luôn luôn thực hiện sứ vụ làm cha. 

b. Sự trung tín của thánh Giuse trong việc thực hiện sứ vụ 

được nhắc đến trong Tin Mừng thánh Matthêu: thánh Giuse 
thực hành điều Thiên thần truyền tin cho mình (1,24)… ngài 
chỗi dậy, đem con trẻ và mẹ em sang Ai Cập (2,14); Giuse tỉnh 
dậy, đem con trẻ và mẹ em, trở về đất Israel (2,21). 

Nhờ vào sự vâng phục tuyệt đối mà các lời tiên tri đều 
được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, như có nói trong các Phúc 
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Âm: Tất cả các việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa 
kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ” (Mt 1,22; 2,23). 

c. Thánh Giuse như một cha chăm sóc Con Một Thiên 

Chúa. Ngài gìn giữ các mầu nhiệm cứu độ, điều này cũng đầy 
rẫy những khó khăn. Đức Maria nói với Chúa Giêsu: “Con ơi, 
sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con 
và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con” (Lc 2,48). 

Và Phúc Âm nhấn mạnh: “Nhưng Ông Bà không hiểu lời 
Người vừa nói” (Lc 2,50). Dù vậy, Đức Giêsu luôn vâng phục 
cha mẹ mình, nhắc tới một Người Cha khác, Đấng là “nguồn 
của mọi tình phụ tử” (Ep 3,15): “Cha mẹ không biết là con có 
bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). 

Cũng như Đức Maria, mẹ Đức Giêsu, trở thành Mẹ Hội 
thánh, thì thánh Giuse, “người gìn giữ trung thành” của Đức 
Giêsu, được tôn kính như “Đấng bảo vệ Hội thánh phổ quát”, 
Nhiệm Thể Chúa Kitô, mà ngài nâng đỡ nhờ lời cầu bầu. Như 
thánh Bernadin de Sienne kết thúc một bài giảng: “Lạy thánh 
Giuse, xin nhớ đến chúng con, xin cầu bầu cho chúng con nơi 
Con Nuôi của ngài; xin làm cho chúng con cũng được phù hộ 
nơi Đức Trinh Nữ Maria, hôn thê của ngài, cũng là Mẹ Đấng, 
cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, luôn sống và hiển trị 
muôn đời”.   
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Nhận thức sơ khởi 

Theo sự khẳng định của Giáo hội, Luca là một Kitô hữu 
gốc dân ngoại. Ông có hai tác phẩm: 1) Tin Mừng mang tên 
ông và 2) Sách Công Vụ Tông đồ. Thính giả của ông là những 
Kitô hữu đa phần thuộc gốc dân ngoại. Các Kitô hữu của ông 
không phải là một mà là nhiều cộng đoàn khác nhau.  

Trước hết, trong đoạn (Lc 4,16-30) Luca tường thuật lời 
khai khẩu của Đức Giêsu tại Hội đường Nazaret, quê hương 
của Ngài, khi bắt đầu sứ vụ của mình bằng việc áp dụng lời 
tiên tri Isaia (Is 61,1tt) cho bản thân: “Thần Khí Chúa ngự trên 
tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng 
cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam 
cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả 
lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4,16). Ở đây Luca trình bày 
ít nhất 3 chủ đề cơ bản cho sứ vụ thừa sai của Đức Giêsu: (1) 
Người nghèo chiếm vị trí trung tâm trong thừa tác vụ của Đức 
Giêsu; (2) Loại bỏ việc báo thù; và (3) Sứ vụ cho các dân 

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

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

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

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

(New York), 1991.  
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ngoại. Ba chủ đề này được Luca khéo léo trình bày trong suốt 
Tin Mừng của ông và tiếp tục được khai triển trong Sách Công 
Vụ Tông Đồ ngay đoạn đầu tiên: “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 Giê-ru-sa-lem, trong 
khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” 
(Cv 1,8). 

Mô hình sứ vụ 

Với 3 định hướng cơ bản (Tin Mừng cho người nghèo; 
loại bỏ việc báo thù; và sứ vụ cho các dân ngoại), chúng ta 
nhận ra một số yếu tố quan trọng đặc biệt trong kiểu thức sứ 
mạng của Luca: 

 Thần Khí học: Không giống như trong Máccô và 
Matthêu, Luca làm nổi bật cách riêng vai trò của Chúa Thánh 
Thần. Đối với Luca, sáng kiến và sự dẫn dắt sứ vụ của Đức 
Giêsu lịch sử thuộc về Chúa Thánh Thần. Qua Thánh Thần, 
Đức Kitô Phục Sinh hiện diện với cộng đoàn. Luca giải thích 
lại sứ mạng và thừa tác vụ của Đức Giêsu cho Giáo Hội trong 
thời của ông, được trung gian bởi Chúa Thánh Thần. Sứ vụ của 
các môn đệ được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, nhờ Thánh 
Thần, họ được trao quyền hành để trở thành những chứng nhân 
(Lc l2,49; Cv 1,8); Thánh Thần là nguyên động lực của sứ vụ; 
và biến cố quyết định là Lễ Ngũ Tuần. ‘Ai nhận được Thánh 
Thần thì đó là nhận Thánh Thần để làm sứ vụ’. Các môn đệ 
không cần một lệnh truyền để làm sứ vụ, chính sự kiện các ông 
lãnh nhận Thánh Thần đã thúc bách các ông dấn thân vào sứ 
vụ. Như thế, Thánh Thần phát động, hướng dẫn, tăng cường 
và củng cố sứ vụ của các Tông đồ và các Kitô hữu. 

 Mối liên kết hỗ tương giữa sứ vụ cho người Do Thái và 
sứ vụ cho các dân ngoại: Đối với Luca, Đức Giêsu trước hết 
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và trên hết là Đấng Mêsia của Israel và, vì thế, cũng là Đấng 
Cứu Độ của các dân ngoại. Về mặt cộng đoàn, tại thời điểm 
này những người không phải Do Thái chiếm ưu thế trong hầu 
hết các cộng đoàn Kitô hữu. Ấy vậy Giáo Hội Kitô gốc dân 
ngoại này không thể phủ nhận hay hủy bỏ nguồn gốc Do Thái 
của mình, nghĩa là nó được sát nhập vào một Israel đã được 
đổi mới. Vì thế, không có sự gián đoạn trong lịch sử cứu độ. 

 Làm chứng nhân: Các tông đồ được yêu cầu làm 
“chứng nhân” cho Đức Giêsu (Lc 24,48; Cv 1,2.8). Việc làm 
chứng này được mở ra và cũng được áp dụng cho những người 
khác, như Phaolô (Cv 22,15; 26,16), Stêphanô (Cv 22,20 và về 
sau tới những người theo đạo. Trong Công vụ tông đồ, “làm 
chứng” trở thành cái từ thích hợp để chỉ “sứ vụ”. 

 Sám hối, tha thứ và ơn cứu độ (Cv 2,38-40; Lc 24,48): 
Những người được sai đi vì sự sám hối và ơn tha tội (x. Lc 
24,48; Cv 2,38), vốn dẫn đến ơn cứu độ (x. Cv 2,40: “Anh em 
hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ”). Nói cách 
khác, sự hoán cải tháp nhập người tín hữu cũng như cộng đoàn 
những người tin và đòi hỏi họ sống một đời sống mới theo Tin 
Mừng. 

 Ơn cứu độ có tính toàn diện: kinh tế, xã hội, chính trị, 
thể lý, tâm lý và tâm linh. Tuy nhiên, dường như Luca đặc biệt 
quan tâm đến chiều kích kinh tế trong kiểu thức sứ mạng, điều 
ông đã mô tả qua mối tương quan mới giữa người giàu và 
người nghèo. Bài giảng trong hội đường ở Nadarét (Lc 4,16-
30), Đức Giêsu không bay bổng trên cõi trời cao, nhưng lôi 
kéo những kẻ đang nghe Người chú ý tới những điều kiện sống 
là sự chia sẻ với những người nghèo, những người mù, những 
người bị tù đày và bị áp bức. Ngài công khai tuyên bố “Thiên 
Chúa ưu tiên chọn lựa người nghèo”. Trong Công Vụ Tông 
Đồ, các Kitô hữu thực hành bác ái cứu giúp các Kitô hữu nghèo 
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ở Giuđêa… Họ để mọi sự của họ làm của chung (Cv 2,44tt; 
4,32) đến mức độ không ai trong họ phải thiếu thốn (Cv 4,34). 
Do vậy, mối quan tâm này phải trở thành một yếu tố thiết yếu 
trong sứ vụ của Giáo hội. 

 Loan báo Tin Mừng bình an: Xây dựng hòa bình, phản 
kháng lại sự dữ mà không dùng bạo lực, coi sự thù hận và sự 
báo oán là điều vô ích và chỉ dẫn đến sự tự hủy diệt; điều này 
đạt đỉnh cao của nó trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu cho 
những kẻ đóng đinh Nguời (Lc 23,34; Cv 7,60). Bởi đó, sự báo 
thù không có chỗ trong con tim của những tín đồ Đức Giêsu, 
và xây dựng hòa bình phải là một phần của cuộc sống sứ vụ 
của Giáo hội hôm nay. 

 Tin Mừng về Giáo Hội (chiều kích Giáo hội học): 
Trong Tin Mừng của Luca, không có Giáo hội như trong 
Mattheu; người ta chỉ thấy có các môn đệ và những người đi 
theo Đức Giêsu Nadarét; nhưng trong Công Vụ, Luca trình bày 
một bức tranh lý tưởng về Giáo Hội, đó là một tình hiệp thông 
tuyệt vời, nơi mà người Do Thái và người ngoại cùng ngồi 
đồng bàn với nhau ở bữa ăn hiệp thông. Trong Giáo Hội này 
có hai chiều kích: (1) hướng nội – một cộng đoàn nhiệt thành 
với “giáo huấn của các Tông Đồ, với tình hiệp thông không 
biên giới, với việc bẻ bánh và cầu nguyện trong sự hiện diện 
của Chúa và sự thúc đẩy của Thánh Thần” (Cv 2,42); (2) 
hướng ngoại – đời sống bên trong của Giáo Hội là nguồn động 
lực của sứ vụ đến với người ngoại. Họ dấn thân tích cực vào 
sứ vụ cho những người mà Tin Mừng chưa đạt tới. 

 Sứ vụ luôn có những nghịch cảnh và những khổ đau: 
Đối với Luca, hành trình của Đức Giêsu từ Galilê tới 
Giêrusalem là một hành trình đi tới cuộc khổ nạn và cái chết 
(Lc 9,51-19,40; 24,27). Trong Công Vụ Tông Đồ, hành trình 
của Giáo Hội trong sứ vụ cũng tương tự như hành trình của 
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Đức Giêsu: những vụ bắt bớ xảy ra với Stêphanô (x. Cv 22,20), 
Phêrô và Gioan (Cv 4,27-30), sứ vụ của Phaolô đầy dẫy những 
nghịch cảnh (Cv 9,16; 14,22; 20,22-25; 21,10tt). Bởi thế, Giáo 
hội hôm nay cũng không thể khác được. 

Kết luận 

Tin Mừng thứ ba và Công Vụ Tông Đồ của Luca là một 
thể thống nhất. Ông cố cho thấy tính duy nhất thiết yếu giữa 
sứ mạng của Đức Giêsu và sứ vụ của Giáo hội sơ khai. Qua 
đó, ông nhấn mạnh đến rất nhiều những chiều kích đặc biệt 
trong sứ vụ của Đức Giêsu và của cộng đoàn Kitô thời ông. 
Những yếu tố đó chắc chắn trở thành những hướng dẫn quan 
trọng cho sứ vụ của Giáo hội hôm nay.  
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ạng xã hội đang truyền tải một bức ảnh của một bé gái 
đang học tại trường tiểu học Quang Trung, Quận Ngô 

Quyền, Tỉnh Hài Phòng. Nhìn qua bức hình ai cũng dễ lầm 
tưởng đây là một cô bé đang đứng chụp hình làm kỷ niệm hay 
đứng làm dáng để khoe những tấm hình thật cute. Nhưng bên 
trong thì không phải vậy. Cô bé đang bị cô giáo phạt đứng 
ngoài cổng vì đi học sớm mười lăm phút. Nghe qua ai cũng 
không khỏi giật mình và ngạc nhiên đến khó hiểu. Tại sao có 
chuyện này? Thế nhưng có đấy. 

Cô bé nhìn qua tấm hình có vẻ mệt mỏi do cái nắng giữa 
buổi trưa. Mẹ cô bé vì bận công việc nên phải đưa con đến lớp 
sớm hơn quy định của trường. Thế là cô bé bị cô chủ nhiệm 
phạt đứng ngoài cổng cho đến khi nhà trường mở cổng. Nghe 
qua cũng thấy lạ. Bởi nhà trường có chương trình ở bán trú cho 
các em học sinh ở xa nhà. Mà theo quy định của nhà trường là 
đến giờ nhà trường mới mở cửa. Cái giờ cô bé này đến là lúc 
các bạn kia đang ngủ. Cô học sinh này do đến sớm nên vì lý 
do đó mà cô bị phạt đứng ngoài cổng cho đến khi tới giờ quy 
định của nhà trường. Nghe qua cũng thấy hợp lý. Ai biểu đến 
sớm chi. Cũng khó mà hiểu. 

Quy định nhà trường là thế. Nhưng đôi lúc sống với nhau 
không chỉ là cái lý mà còn là cái tình. Cái tình ở chỗ không vì 
nệ luật mà đối xử với nhau mất tình người. Nếu nhà trường 
hay cô giáo có chút uyển chuyển và ứng xử có chút tình thương 

M 
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thì câu truyện không nên nỗi. Cô giáo như mẹ hiền mà. Mẹ 
hiền thì phải thương con và chăm sóc hướng dẫn con cái. 
Nhưng ở đây thì quả là đáng buồn. 

Nói đi cũng phải nói lại. Người mẹ trong câu truyện xét 
cho cùng cũng hơi vô tâm. Đưa con bỏ chợ mà không nghĩ 
rằng hậu quả sẽ như thế nào. Nếu nhanh trí một chút, nếu vì 
công việc đột xuất có thể đưa con vô trường rồi nhắn với thầy 
cô hay bác bảo vệ một tiếng có lẽ nó sẽ khác đi. Nhưng cuối 
cùng hai bên đều ứng xử chưa có tình thương trọn vẹn. Trách 
ai bây giờ. 

Con em bạn và tôi đang ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới. 
Mọi thứ đều lệ thuộc vào những người lớn như chúng ta. 
Không biết cô chủ nhiệm và người mẹ trong câu truyện trên có 
hiểu được tâm lý và cảm giác của một đứa trẻ bị phạt như thế 
không? Cô chủ nhiệm đáng lý ra là người sẽ bảo vệ và hướng 
dẫn học trò mình một cách tốt nhất. Ở đây cô còn chụp một 
tấm hình không phải để làm kỷ yếu cho lớp mà là đăng lên zalo 
của lớp để phê bình cô học trò đáng thương đang bị phạt vì đi 
học sớm mười lăm phút. Ôi sao lại thế? Thật đáng thương và 
đáng buồn. 

Bạn và tôi là người có trách nhiệm đầu tiên giáo dục con 
cái mình nên người. Nên người trong cách ứng xử, trong nhân 
bản thường nhật. Thế nên bạn và tôi cần phải dạy dỗ con cái 
mình với cái tâm dịu dàng và hiền lành. Với một xã hội hôm 
nay, bạn và tôi ít nhiều cũng đã nghe đến bệnh thành tích trong 
giáo dục. Đến trường dậy cho hết giờ rồi về. Chứ không chú 
trọng việc “tiên học lễ hậu học văn”. Có thể nói về mảng giáo 
dục đang có những lỗ hổng và bế tắc. Chạy theo thành tích như 
vậy sẽ làm cho những mầm ươm tương lai bị hụt hẫng và mất 
căn bản đủ mọi lãnh vực.  
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Bước vào năm mới âm lịch của đất nước Việt nam, bạn và 
tôi ý thức và nỗ lực mỗi ngày để sống và làm gương sáng cho 
con cái mình. Đừng quá khắt khe, nệ luật. Đừng dửng dưng 
thờ ơ đến nối vô tình, vô tâm trước những đứa trẻ đang lớn. 
Bạn và tôi hãy tạo mọi điều kiện để những đứa trẻ được lớn 
lên về mọi phương diện. Từ đó xã hội chúng ta đang sống sẽ 
trổ sinh tình yêu và làm mọi người tin tưởng xích lại gần nhau 
hơn trong cuộc sống.  

 

             L Ì  X Ì  NH IỀU LÀ  Y ÊU  T HƯƠNG  NHI ỀU ,   

                        thật ư? 
  

  Gần đây, khi 
nghe trẻ con cạnh nhà 
xôn xao bàn tán về 
chuyện lì xì tết, tôi 
nhận thấy trẻ em thời 
nay đang dần rời xa 
giá trị đích thực của 
phong tục mừng tuổi 
tốt đẹp lâu nay. Biết 
bao đứa trẻ đang mặc 
định lì xì là phải 
nhiều tiền, càng 

nhiều tiền càng vui. Đáng tiếc thay! 

Một bé học lớp 6 trong nhóm hí hửng mách nhỏ với đám 
bạn rằng đã nghe bố mẹ bảo nhau mừng tuổi hai đứa con tiền 
triệu, mỗi cháu một triệu đồng vì cả năm mới có được mấy 
ngày vui nên cho các cháu nhiều tí để tiêu xài thoải mái. Đám 
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bạn còn lại nhao nhao “sướng thế” và ra sức kể khổ vì bố mẹ 
chỉ mừng tuổi vài chục và nhiều nhất là hai trăm nghìn. 

Quả thật, với mức thu nhập trung bình của chúng tôi hôm 
nay, chuyện bỏ phong bao lì xì bao nhiêu mỗi năm là cả một 
vấn đề đáng suy nghĩ. Bỏ tiền trăm thì không có mà cho tiền 
chục thì sẽ bị bọn trẻ, thậm chí là ba mẹ các con chê ít, rồi giận 
hờn, khó chịu ra mặt. 

Tôi còn nhớ người bạn của mình năm ngoái đi chúc tết, lì 
xì con nhà người ta 20.000 đồng và đứa bé nhanh chóng xé 
toạc phong bao, móc tờ polymer ra và bĩu môi thả xuống bàn. 
Bạn tôi kể lúc đó “đứng hình” và nghẹn cả lời. Còn bố mẹ đứa 
trẻ cười xuề xòa xem như đó là một chuyện bình thường. 

Các diễn đàn mạng xã hội gần đây lại ngập tràn những lời 
than vãn vì bọn trẻ chê người lớn này “kẹo kéo” khi chỉ lì xì 
vài chục nghìn. Không ít người dùng mạng xã hội kể lại tình 
huống “đơ người” khi bắt gặp vẻ mặt hờn dỗi của lũ trẻ mỗi 
khi xé toạc phong bao đỏ có tờ tiền với mệnh giá không như ý. 

Thậm chí, có những người dùng mạng xã hội hỏi thăm 
nhau “năm nay nên lì xì bao nhiêu là vừa?” hoặc là đề nghị 
“nên đưa ra một mức sàn lì xì thống nhất để khỏi mất lòng 
nhau!”. Điều này cho thấy ý nghĩa tốt đẹp của phong tục mừng 
tuổi, chúc sức khỏe thông qua những chiếc phong bao đỏ thắm 
biến tướng và nặng giá trị đồng tiền. 

Trách ai bây giờ? Trách bọn trẻ vô cảm hay trách chúng 
ta vô tâm đã quên dạy con bài học về lì xì cả ở phương diện 
cho và nhận? 

Con trẻ không thể ngày một ngày hai mà biết khen tiền 
nhiều chê tiền ít. Phải chăng con đã nghe lời bình phẩm từ 
người lớn về cách lì xì nhiều-ít, rộng rãi-keo kiệt để rồi bắt đầu 

https://thanhnien.vn/li-xi-dau-nam-kich-hoat-hoc-sinh-hoc-tot-post1427574.html
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định hình về giá trị vật chất của phong bao, giá trị của lời chúc 
qua mệnh giá của tờ polymer? 

Bên cạnh đó, người lớn chúng ta đang "tập hư" cho con 
trẻ bằng cách cố bỏ nhiều tiền vào phong bao để “lấy lòng” 
con trẻ hoặc “ra oai” với thiên hạ. Quen nhận phong bao nhiều 
tiền dẫn đến nguy cơ trẻ em sẽ có thái độ chê bai phong bao 
“tiền lẻ”. Thương trẻ như thế khác nào chúng ta đang tập hư 
cho các con về giá trị của đồng tiền! 

Dịp tết, bên cạnh việc dạy con chăm việc nhà và trải 
nghiệm không khí đón xuân, tôi nghĩ rằng mỗi bố mẹ cần chú 
trọng dạy con về ý nghĩa tốt đẹp của phong tục lì xì. Những 
chiếc phong bao đỏ thắm đó ẩn chứa bao lời chúc tốt lành, yêu 
thương gửi gắm cho nhau và đồng tiền trong ruột chỉ mang giá 
trị tượng trưng. 

Đừng bao giờ đánh đồng việc lì xì nhiều tiền là yêu thương 
nhiều, lì xì ít tiền là keo kiệt! Một chiếc phong bao trao đi, con 
trẻ cần nhận với thái độ biết ơn và gửi lời chúc năm mới an 
lành. Đặc biệt, tuyệt đối không bao giờ được mở phong bao và 
đánh giá nhiều-ít trước mặt khách! 

Thiết nghĩ bố mẹ đều có thể là người thầy đầu tiên dạy con 
bài học ứng xử với phong bao lì xì thật tử tế!  

 Trang Hiếu (thanhnien.vn) 

 

 

 

https://thanhnien.vn/loi-chuc-nam-moi/
https://thanhnien.vn/cha-me-giu-gium-tien-li-xi-hay-cho-con-toan-quyen-chi-tieu-post1427682.html
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HIỆP THÔNG  

trong gia đình 
 

  Đóa Hoa Vô Thường

 

ia đình Công giáo được 
mời gọi phản ảnh đời 

sống hiệp thông của Gia đình 
Thiên Chúa Ba Ngôi (x. 
GLHTCG, số 2205). 

1. Lời mời gọi sống 

tinh thần hiệp thông. Vợ 

chồng yêu thương nhau, sinh 
ra con cái cho Hội Thánh và 
xã hội, chính là bắt chước 
công trình sáng tạo của Chúa 
Cha. Vợ chồng, con cái yêu 
thương và hy sinh cho nhau, 
cũng như giáo dục giúp nhau 
nên thánh, chính là noi theo 
công trình cứu chuộc của 
Chúa Con, và công việc 
thánh hóa của Chúa Thánh 
Thần. 

Các thành viên trong gia 
đình cũng phải vượt ra khỏi 

phạm vi gia đình nhỏ bé của 
mình, để đến với bà con dòng 
họ và các gia đình khác, cũng 
như đến với mọi người trong 
Hội Thánh và xã hội. Chính 
khi thể hiện các mối liên hệ 
này một cách tốt đẹp, mà gia 
đình Công giáo trở thành 
hình ảnh và biểu lộ sự hiệp 
thông của Gia Đình Ba Ngôi 
Thiên Chúa.  

Vì thế, Thư Mục vụ năm 
2008 của HĐGM Việt Nam 
đã gọi gia đình là “mái 
trường giáo dục tình hiệp 
thông”, bởi vì “gia đình, 
được thiết lập do tình yêu và 
được hoạt động cũng do tình 
yêu, là cộng đồng các ngôi vị: 
đôi bạn nam và nữ, cha mẹ và 
con cái, họ hàng. Bổn phận 
đầu tiên của gia đình là trung 
thành sống sự hiệp thông” (x. 
Tông huấn Gia Đình, số 18).  

G 
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Để chu toàn sứ mạng 
này, cũng như để đối lại 
những khủng hoảng về gia 
đình trong xã hội hiện nay, 
các gia đình Công giáo cần ý 
thức rằng: Thiên Chúa đã tạo 
nên cơ cấu gia đình là cấu 
trúc của tình yêu; và nó phải 
tồn tại và phát triển trong tình 
yêu. Vì thế, gia đình phải là 
môi trường giáo dục đặc biệt 
về tình yêu. Tình yêu hiệp 
thông với Thiên Chúa và với 
con người. 

Trong Gia Đình Thiên 
Chúa Ba Ngôi và gia đình 
nhân loại luôn có sự hiệp 
thông mật thiết với nhau. Có 
thể nói, hiệp thông là dòng 
máu nuôi sống gia đình con 
người. Khi giao tiếp hiệp 
thông bị cắt đứt, bị ngăn chặn 
hay đổ vỡ, thì đời sống gia 
đình bị lung lay, có nguy cơ 
đi đến chỗ kết thúc, không 
còn hiệp thông giữa các 
thành viên gia đình nữa.  

2. Hiệp thông gia đình 

là quan hệ ba chiều. Trong 

gia đình, đây là tiến trình hiệp 

thông ba chiều, rất cần thiết 
cho cuộc sống gia đình. 

Trước hết, là sự hiệp 
thông giữa con người với 
Thiên Chúa, qua đời sống 
cầu nguyện và các Bí tích. 
Thiên Chúa là Sự Sống sung 
mãn, nên hiệp thông mật thiết 
với Chúa là điều cần thiết, để 
nâng đỡ sức sống gia đình. 

Thứ hai là sự hiệp thông 
giữa các thành viên trong gia 
đình. Những trao đổi thân 
mật và trân trọng giữa cha mẹ 
và con cái; giữa anh chị em 
với nhau, giúp nhau xây dựng 
gia đình đoàn kết và yêu 
thương nhau, noi gương Gia 
Đình Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Thứ ba là sự hiệp thông 
giữa các gia đình trong khu 
xóm hay địa phương. Liên 
kết với các gia đình khác, là 
hệ quả tốt đẹp của việc tìm 
kiếm và canh tân sự liên kết 
với Thiên Chúa, và với các 
thành viên gia đình. Đây là 
lúc ta sống khái niệm “cộng 
đoàn”, trong đó các gia đình 
giúp đỡ lẫn nhau trong hành 
trình của cuộc sống. 
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Ngoài ra, sự hiệp thông 
gia đình cũng là giao tiếp ba 
chiều giữa vợ chồng, cha mẹ 
và con cái, và giữa anh chị 
em với nhau. Vợ chồng yêu 
thương nhau và liên kết chặt 
chẽ với nhau cho đến trọn 
đời. Cha mẹ giáo dục các con 
bằng bổn phận, trách nhiệm, 
bằng lời nói và gương sáng 
về nhân bản, đạo đức, văn 
hóa. Anh chị lớn thì chia sẻ 
các kỹ năng sống tốt đẹp cho 
các em. 

3. Một vài khó khăn 

trong sự hiệp thông. Hiện 

nay, có nhiều thế lực cạnh 
tranh, đã và đang làm suy 
thoái hay trống rỗng sự hiệp 
thông ba chiều nói trên. 
Chẳng hạn, các gia đình, nhất 
là tại thành phố, đã không 
còn thời giờ hay dịp chuyện 
trò thân mật giữa các thành 
viên, và bớt dần giờ đối thoại 
chuyện vãn với Thiên Chúa. 
Trong gia đình người ta bàn 
nhiều về chuyện làm ăn, kinh 
doanh, thời sự trên báo chí, 
truyền hình… hơn là bàn về 
cuộc sống tinh thần, tôn giáo 

hay luân lý của gia đình. Như 
thế, kiểu cách, hình thức và 
nội dung hiệp thông trong gia 
đình đã bắt đầu thay đổi.  

Ngày nay, các gia đình 
thường có ít con. Thu nhập 
lại khá hơn trước đây, nhất là 
ở thành phố. Nên có điều 
kiện tốt hơn để nuôi con, 
nhiều khi đến chỗ quá nuông 
chiều con cái. Hơn nữa, điều 
kiện làm ăn lại chiếm nhiều 
thời gian, nên cha mẹ không 
có đủ thời gian hay phương 
tiện quan tâm chăm sóc con 
cái, nhưng phó mặc con cái 
cho xã hội. Hậu quả là, nơi 
nhiều gia đình, quan hệ giữa 
cha mẹ và con cái khá lỏng 
lẻo. Vì thế, con cái lớn lên bị 
nhiều tác động của xã hội hơn 
là của cha mẹ và gia đình. 

Ngày nay, một tình trạng 
thường xảy ra trong gia đình 
là “bất đồng ngôn ngữ” giữa 
cha mẹ và con cái. Cha mẹ 
nói, nhưng con cái không 
hiểu; và con cái trình bày 
nhưng cha mẹ không hiểu. 
Từ đó, dẫn đến việc không 
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muốn chia sẻ, trao đổi với 
nhau nữa. 

Về nghề nghiệp cũng 
thế. Con cái ít còn muốn nối 
nghiệp của cha mẹ, nhưng 
thích theo sở thích của mình. 
Đồng thời việc truyền đạt 
kinh nghiệm, kiến thức cũng 
xảy ra theo hai chiều: từ cha 
mẹ đến con cái, và ngược lại 
từ con cái đến cha mẹ. Con 
cái không muốn đón nhận 
một cách máy móc, thụ động, 
nhưng chỉ muốn cha mẹ có 
những hiểu biết hợp thời, và 
sẵn sàng đón nhận ý kiến từ 
con cái. Vì thế, cha mẹ cần có 
thái độ lắng nghe để hiểu và 
hướng dẫn con cái. 

Ngày nay, ảnh hưởng 
văn hoá Âu Mỹ tràn lan, qua 
giao lưu văn hoá, du lịch, báo 
chí... dẫn đến việc đề cao tinh 
thần bình đẳng dân chủ nhiều 
hơn trong quan hệ giữa vợ 
chồng, con cái. Tuy nhiên, 
chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và 
chủ nghĩa thực dụng cũng gia 
tăng, dẫn đến nhiều vụ sống 
chung trước hôn nhân, ly 
hôn, làm phát sinh nhiều 

quan hệ phức tạp giữa cha mẹ 
và con cái. Hiện nay, cũng 
phổ biến quan niệm con cái 
cần sống độc lập. Chúng 
thích tự quyết định cuộc sống 
của mình, mà không cần hay 
không muốn sự kiểm soát của 
gia đình. 

4. Một vài giải pháp 

tăng cường sự hiệp thông 

trong gia đình. Đây chỉ là 

một vài gợi ý chủ quan. 

- Tạo nhiều cơ hội đối 
thoại, trao đổi giữa các thành 
viên trong gia đình như bữa 
cơm gia đình, đi chơi chung, 
hay đi thăm viếng bà con, học 
hỏi, cầu nguyện, đi nhà thờ 
chung với nhau. Những cơ 
hội quí báu này sẽ giúp gia 
đình liên kết chặt chẽ với 
nhau hơn, có cùng một niềm 
tin, một giá trị để theo đuổi. 

- Tôn trọng mối quan hệ 
và sự đối xử bình đẳng, dân 
chủ giữa vợ chồng, cha mẹ và 
con cái, tạo sự gần gũi, yêu 
thương, biết ơn của con cái 
đối với cha mẹ. Cha mẹ phải 
thống nhất, hiệp thông với 
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nhau, thì mới có thể giáo dục 
con cái cách hữu hiệu. 

- Học và sống bài học 
yêu thương phục vụ, qua cử 
chỉ “rửa chân” của Chúa 
Giêsu trong Bữa Tiệc ly và 
nơi Bí tích Thánh Thể, để 
tránh tình trạng độc đoán, gia 
trưởng, tuy vẫn cần có người 
làm chủ trong gia đình, là cả 
người cha lẫn người mẹ, để 
chăm lo cho gia đình, con cái. 

- Bắt chước mẫu gương 
hiệp thông của Gia đình Ba 
ngôi Thiên Chúa, để có được 
sự hoà điệu nhịp nhàng và 
hữu hiệu, bổ túc cho nhau 

giữa các thành viên trong gia 
đình. 

Tóm lại, nhìn chung, 

các gia đình Việt Nam hiện 
nay vẫn có sự gắn bó với 
nhau về tình cảm, tâm lý, về 
trách nhiệm và quyền lợi từ 
khi sinh ra cho đến lúc lìa 
đời. Ta hãy nhận ra và trân 
quí những mối liên hệ ấy, 
cùng với việc bắt chước hình 
ảnh Gia Đình Ba Ngôi Thiên 
Chúa và Thánh Gia, là những 
điều kiện cơ bản và quan 
trọng, để duy trì sự hiệp 
thông các gia đình. 
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  Lm. JB. Trần Đinh Tử 

 

ia Đình là cách gọi khác của Quê Hương nơi ắp đầy tình 
thương và kỷ niệm đẹp, ở đó có dòng họ thân thương… 

Mỗi người sẽ có những cảm nhận về gia đình rất riêng, xin 
trích ra đây những cảm nhận được chia sẻ sưu tầm từ internet:  

“Gia đình cho ta những bữa cơm ấm áp, đầy tình thương 
yêu mà khi đi xa ai cũng nhớ. 

Gia đình là một phần xã hội thu nhỏ, đa hình, muôn dạng, 
thú vị. 

Gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy 
sụp. 

Gia đình là chỗ ta có thể giãi bày tâm sự. 

Gia đình là điều tuyệt vời nhất trong mỗi chúng ta. 

Gia đình là một món quà luôn tồn tại mãi mãi. 

Gia đình là một ngôi nhà an toàn cho ta trú ngụ trong cuộc 
đời. 

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao 
giờ kết thúc. 

G 
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Gia đình là nơi ta học được cách sống, giao tiếp với cộng 
đồng. 

Gia đình là tế bào xã hội, còn tiền bạc và sự chung thủy, 
là chất nguyên sinh của gia đình. 

Nhà không cần quá lớn, miễn trong đó có đủ tình yêu 
thương. 

Tất cả những kho báu trên Trái Đất, không thể sánh bằng 
hạnh phúc gia đình. 

Tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể mua 
được một tổ ấm. 

Tình yêu gia đình là mầm mống của tình yêu quê hương 
và xã hội”. 

Gia đình với tôi là gì ư! Là nơi luôn mang lại hạnh phúc 
thể hiện qua sự bình yên và những tiếng cười đích thực. 

Nhớ ngày trước khi mẹ tôi còn sống, những lần về thăm 
mẹ, nằm bên mẹ thủ thỉ rồi thiếp đi, bao lo toan bỗng nhẹ 
nhàng tan biến. Trong giấc ngủ tôi như đang được bình an 
trong vòng tay chở che của mẹ, qua những lời khe khẽ mà 
nghiêm nghị: “Mấy đứa đi chơi xa xa ra, be bé cái mồm cho 
chú, cho cậu mày nghỉ một tí”. 

家 庭 Gia Đình là đơn vị sinh hoạt cộng đồng trong xã 

hội, lấy hôn nhân, liên hệ máu mủ hoặc chỗ ở chung làm cơ sở 
hình thành. ◎Như: hiện đại xã hội trung, gia đình hình thái dĩ 

phi thường đa nguyên 現 代 社 會 中,  家 庭 形 態 已 非 常 

多 元. (https://hvdic.thivien.net) 

Còn theo Chiết-Tự-Luận thì GIA 家 được ghép bởi MIÊN

宀 (nhà sâu kín, lợp, trùm) và THỈ 豕 (con heo, lợn) dưới mái 

http://nguyendu.com.free.fr/hanviet/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E5%B7%B2
https://hvdic.thivien.net)/
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nhà mà có cả con heo làm gia tài thì nhà đó hẳn sung túc, an 
tâm, bởi thời xa xưa con heo là tài sản của cả một gia đình. 

ĐÌNH 庭 được ghép bởi QUẢNG, NGHIỄM, YỂM 广 (mái 

nhà) và ĐÌNH 廷 (sân, chỗ quan lại làm việc ở một địa 

phương, công đường. ◎Như: huyện đình 縣廷) được hiểu là 

dưới mái nhà là cả một nề nếp gia phong kính trên nhường 
dưới… với sự hướng dẫn của ông bà cha mẹ những người lớn 
đáng tin cậy.  

Tìm từ khóa GIA ĐÌNH theo bản dịch KPA: ấn bản KT 
2011. Tôi nhận được kết quả 94 câu Kinh Thánh có chữ GIA 
ĐÌNH; trong Cựu Ước có 78 câu và trong Tân Ước có 16 câu. 

Câu cho tôi nhiều suy nghĩ nhất là câu: “Khi Người được 
mười hai tuổi, cả GIA ĐÌNH cùng lên đền, như người ta 
thường làm trong ngày lễ” (Lc 2,42). 

Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi chúng ta biết góp phần 
xây dựng Gia Đình thành Giáo Hội Tại Gia; cùng thờ phượng 
Chúa, cùng thi hành luật Chúa, để khi hoàn tất cuộc sống 
dương gian. Gia Đình chúng ta cùng Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse 
và Chư Thánh không thiếu vắng một ai trên Thiên Đàng. 

Ước chi được như vậy.  
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                              GIA ĐÌNH   

cái nôi của hiệp thông 

  Lapvianney 

 

 

ọi tội ác trong xã hội, 
mọi sự chia rẽ trong 

cộng đoàn, những bất hòa, 
tranh chấp hơn thua... đều bắt 
nguồn từ gia đình. Nếu gia 
đình là một cộng đoàn luôn 
sống yêu thương, chia sẻ và 
hiệp nhất thì mọi thành viên 
trong gia đình sẽ không bao 
giờ mắc phải những sai lầm 
hay tội lỗi đã nói ở trên. Vì 
thế, gia đình có tầm quan 
trọng số một trong sự phát 
triển của xã hội và cả giáo 
hội. Hãy nhìn vào gia đình 
Thiên là gương mẫu để bắt 
chước, đồng thời biến gia 
đình mình thành nơi chan 
chứa tình yêu thương và hiệp 
nhất. 

Bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba 

Ngôi 

Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần luôn hiệp 

nhất, yêu thương và tạo thành 
một gia đình, và gọi là gia 
đình Thiên Chúa. Tuy là ba 
nhưng chỉ một Chúa. Đây là 
một sự hiệp thông trọn vẹn 
nhất, hoàn hảo nhất và bền 
vững nhất. Gia đình Thiên 
Chúa trở thành nguyên mẫu 
cho mọi gia đình nhân loại. 
Tất cả các gia đình đều bắt 
nguồn từ gia đình Thiên 
Chúa, và luôn hướng về 
Thiên Chúa, bởi Người là 
nguyên thủy và cũng là cùng 
đích của các gia đình. Ba 
Ngôi luôn yêu thương và tôn 
trọng nhau, hài hòa với nhau 
tuy công việc khác nhau. 
Chính nhờ những đặc tính 
này mà Ba Ngôi luôn hiệp 
nhất trong cùng một ý hướng, 
và luôn đồng tâm chăm lo 
cho lợi ích của con người. 
Gia đình Thiên Chúa luôn là 
gợi hứng để các gia đình học 
hỏi và noi theo. Con cái  có 

M 
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biết sống hiệp thông với nhau 
hay không đều do chúng có 
được nuôi dạy về sự hiệp 
thông trong gia đình của 
mình hay không. Do đó, có 
thể nói: gia đình là cái nôi của 
sự hiệp thông. 

Cái nôi của hiệp thông 

Trong một lần khảo sát 
về những ước muốn của con 
cái trong dịp đầu xuân năm 
nay, có nhiều ước mơ của các 
em làm cho các bậc cha mẹ 
trong gia đình phải suy nghĩ 
lại về cách sống của mình. 
Chúng ước muốn những điều 
thật đơn giản, là xin cho cha 
mẹ con đừng cãi nhau nữa, 
xin cho cha mẹ con đừng 
chiến tranh nữa, xin cho cha 
mẹ con biết nhường nhịn và 
yêu thương nhau. Chắc hẳn 
con cái trong những gia đình 
thường xuyên có những cuộc 
xung đột như thế sẽ cảm thấy 
bất hạnh, ngột ngạt, đau khổ 
và bị tổn thương. So sánh với 
gia đình của bạn bè mình sao 
đầy ắp tiếng cười, rộn ràng và 
vui vẻ, còn gia đình mình 
thì... Một gia đình có cha, có 

mẹ và cả hai đều yêu thương, 
tôn trọng nhau, cùng nhau 
sống hài hòa thì quả là hạnh 
phúc cho con cái. Chắc chắn 
khi nhìn vào đời sống của cha 
mẹ, con cái sẽ học hỏi được 
rất nhiều về sự hiệp thông với 
nhau. Không cần phải nói 
nhiều, dạy nhiều nhưng cứ 
nhìn vào cung cách làm việc 
của đứa trẻ, chúng ta sẽ biết 
gia đình của chúng như thế 
nào. Vì thế, các bậc làm cha 
mẹ hãy làm cho gia đình của 
mình trở thành một gia đình 
của sự hiệp nhất. 

Hãy là những gia đình hiệp 

nhất 

Chúa Giê-su đã nói: 
“Các con là muối đất, là ánh 
sáng cho trần gian” (Mt 5,13-
16). Bởi là muối, là ánh sáng 
nên các gia đình Ki-tô hữu 
phải giữ được độ mặn của 
muối và độ sáng của ngọn lửa 
đức tin để có thể giới thiệu về 
Thiên Chúa cho con người 
hôm nay. Gia đình chúng ta 
được bắt nguồn từ gia đình 
Thiên Chúa. Do đó, chúng ta 
phải phản ảnh lại hình ảnh ấy 
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nơi cuộc sống gia đình chúng 
ta. Giống với gia đình Thiên 
Chúa, tuy có ba ngôi nhưng 
chỉ là một Thiên Chúa, thì gia 
đình chúng ta cũng vậy, tuy 
có nhiều thành viên nhưng 
chỉ là một gia đình luôn hiệp 
nhất trong yêu thương, tôn 
trọng và hài hòa với nhau. 
Mỗi thành viên đều có nhiệm 
vụ riêng, nhằm xây dựng và 
giữ gìn đời sống của cá nhân 
và cả tập thể. Chỉ khi nào gia 
đình chúng ta sống hiệp nhất 
với nhau thì mới có thể giới 
thiệu gia đình Thiên Chúa 
một cách hiệu quả được. 

Ba Ngôi Thiên Chúa là 
một gia đình và gia đình này 

là hình ảnh mẫu mực cho mọi 
gia đình nhân loại, vì nơi đó 
có tình yêu là sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt nối kết Ba Ngôi. 
Từ gia đình Thiên Chúa, các 
gia đình cũng phải học hỏi và 
noi gương để xây dựng gia 
đình mình trở nên một cộng 
đoàn biết yêu thương, tôn 
trọng và hài hoà với nhau. Xã 
hội có phát triển, có hiệp 
nhất, có phồn thịnh hay 
không đều xuất phát từ gia 
đình có hiệp nhất hay không. 
Cầu chúc các gia đình mãi là 
chiếc nôi để duy trì và bảo vệ 
sự hiệp nhất của mọi thành 
viên, của giáo hội và cả xã 
hội.  

 

nhẫn nhục làm nên  

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 
 Joachim 

 

 

ây dựng một gia đình 
hạnh phúc là mối bận 

tâm của rất nhiều người. Làm 
thế nào để gia đình là nơi mà 
hạnh phúc luôn đong đầy, 

điều ấy thật không dễ dàng 
chút nào, nhất là trong một xã 
hội có quá nhiều thách đố và 
tục hóa như hiện nay. Chắc 
hẳn chỉ có tình yêu là chất 
keo để gắn kết gia đình bền 

X 
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chặt. Với chữ tình yêu thì quá 
rộng, ta cùng tìm hiểu một 
trong những đặc tính của tình 
yêu là đức kiên nhẫn. Đó là 
một trong những bí quyết tạo 
nên hạnh phúc trong đời sống 
gia đình hiện nay.  

Xét theo từ ngữ. Có 
những từ liên quan đến nhẫn 
nhục như nhịn, nén lòng, chịu 
đựng, gắng nhịn, vững lòng 
chịu đựng. Ta nhận thấy từ 
chịu đựng ý nghĩa của nó rất 
hay và gần gũi. Chịu: có 
nghĩa là đồng ý chấp nhận. 
Đựng: có nghĩa là khả năng 
dung chứa. Chấp nhận mà 
không có khả năng dung 
chứa thì cũng như không. 
Người nhẫn nhục thì không 
để cho cảm xúc lấn át nhưng 
để lý trí và tình yêu làm dịu 
cơn giận. Họ biết cơn bực tức 
đến nhưng rồi chuyển hóa nó 
thành năng lượng tích cực.  

Ta nhận thấy đời sống 
gia đình cần sống nhẫn nhục 
biết bao. Trong cuộc sống 
thường nhật sẽ có lúc gia 
đình sẽ gặp phải cảnh “cơm 
không lành, canh chẳng 

ngọt”. Những cặp vợ chồng 
biết lấy nhẫn nhục làm kim 
chỉ nam vững chắc trong đời 
sống thì sẽ tạo được sự ấm 
êm biết là dường nào. Những 
lúc gây gỗ, trách móc và to 
tiếng trong đời sống gia đình 
thì vợ chồng biết đón nhận, 
mở rộng lòng để chịu đựng 
đối phương thì đời sống mới 
hạnh phúc; qua đó các đôi vợ 
chồng mới hiểu và yêu mến 
nhau hơn.  

Trước thách đố của sự 
phát triển khoa học, áp lực 
của công việc và cuộc sống 
làm cho sự tiếp xúc mỗi ngày 
giữa các thành viên thưa dần 
đi. Điều đó dẫn đến sự bất 
đồng về quan điểm sống, 
người này làm trái ý người 
kia, người vợ gây lầm lỗi với 
người chồng và người chồng 
thì khinh thường, thiếu tôn 
trọng người vợ… Nếu cuộc 
chiến giữa đôi bên cứ hung 
hãn và không có điểm dừng 
thì thử hỏi làm sao có được 
gia đình ấm êm? Nhẫn nhục 
là khi vợ chồng biết cùng 
nhau ngồi lại để đối thoại và 
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lắng nghe nhau sau cơn giận. 
Chắc có lẽ, đó là qui tắc 
chung dành cho những gia 
đình đang theo đuổi hạnh 
phúc tròn đầy.  

Đã làm cha mẹ hay vợ 
chồng với nhau thì ắt hẳn đời 
sống chịu đựng cũng lớn dần 
lên theo năm tháng. Bởi vì 
trái tim của mỗi người luôn 
có khả năng chứa đựng. Giả 
sử có một người lấy nắm 
muối và đổ vào tô nước thì tô 
nước ấy sẽ rất mặn, đến mức 
không thể uống được. Nhưng 
nếu họ cho nắm muối ấy 
xuống dòng sông, dù cho cả 
chục nắm muối xuống thì 
nước trong dòng sông vẫn 
uống được như thường. Nước 
của dòng sông không phải vì 
không chứa muối nhưng 
lượng nước quá bao la nên 
lượng muối đổ xuống chẳng 
là gì cả. Cũng vậy, đau khổ, 
khó khăn, xung đột ắt hẳn 
xảy đến trong từng gia đình 
không ít thì nhiều. Nhưng 
quan trọng là trái tim của mỗi 
thành viên có đủ lớn để chứa 
đựng những nghịch cảnh đó 

hay không. Nếu trái tim ta 
nhỏ mà khó khăn bên ngoài 
quá lớn thì tất nhiên ta sẽ 
chẳng thể nào chứa đựng nổi. 
Một người cha (mẹ) quyết 
định bỏ người con hư hỏng vì 
sợ nó làm ảnh hưởng đến 
những đứa con khác thì 
không hẳn đó là một quyết 
định sai. Nhưng thực chất 
cha mẹ đang thất bại. Vì tình 
thương của cha mẹ vốn bao la 
như đại dương thì làm sao 
không thể chứa đựng nắm 
muối bé nhỏ của người con.  

Thế nhưng, trong cuộc 
sống ta thường lầm lẫn nhẫn 
nhục với đè nén và cắn răng 
chịu đựng. Nhẫn nhục cũng 
không phải là thái độ hèn 
nhát, mà đó là việc mở rộng 
dung lượng trái tim mỗi ngày 
để chứa những khó khăn lớn. 
Nếu không có sự chuẩn bị thì 
ắt hẳn một lúc nào đó đôi vợ 
chồng sẽ đổ vỡ và gục ngã 
trong một số hoàn cảnh và sẽ 
đánh mất người thương vì 
khả năng chấp nhận yếu kém 
của mình. Hơn hết, sống 
nhẫn nhục trong gia đình 
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cũng không đồng nghĩa là để 
cho phép mình thường xuyên 
bị xử tệ, hoặc dung túng cho 
những bạo hành trên thân 
xác, hay cho phép người khác 
đối xử với mình như một đồ 
vật.13  

Thực tế cho thấy, tỉ lệ 
các gia đình hiện nay đang 
sống trong sự báo động trước 
những vấn nạn của bạo lực 
gia đình, xung đột và ly dị… 
Nguyên nhân là do vợ hoặc 
chồng mong muốn đối 
phương phải đạt sự hoàn hảo, 
cũng có khi mỗi người đặt 
mình ở vị trí trung tâm và áp 
đặt các thành viên phải nghe 
theo. Có khi không đáp ứng 
được và sự mất kiên nhẫn 
làm cho phản ứng trở nên 
hung hăng, bạo tàn. Khi đôi 
vợ chồng không biết sống 
nhẫn nhục thì họ sẽ phải hối 
hận vì sự giận dữ, khó sống 
chung với nhau, khó làm chủ 

 
13 ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Niềm 

Vui Của Tình Yêu (Amoris 

Latteria), số 92. 

cảm xúc, bầu khí gia đình trở 
nên căng thẳng.  

Như vậy, sống nhẫn 
nhục trong gia đình giúp cho 
mỗi vợ chồng biết nhìn nhận 
lỗi lầm của nhau, biết tôn 
trọng nhau trong cuộc sống, 
cho dù có những khác biệt, có 
những xáo trộn hay sự bực 
bội trong quan điểm sống thì 
chẳng con là gì quan trọng. 
Nhẫn nhục là mối dây ràng 
buộc để gia đình sống yêu 
thương, cảm thông, đón nhận 
nhau như một phần trong sự 
lớn lên của mái ấm gia đình.  

Thay lời kết  

Nhẫn nhục là điều cần 
thiết để kiến tạo nên hạnh 
phúc gia đình. Mong rằng, 
đời sống vợ chồng biết 
nhường nhịn đặt lên trên để 
cư xử cách nhẹ nhàng, tôn 
trọng lẫn nhau, hòa nhã trong 
mọi sự để gia đình ngày càng 
bền chặt hơn. Chắc hẳn, nhân 
đức sống nhẫn nhục trong gia 
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đình cần được nuôi dưỡng 
mỗi ngày để luôn sống hạnh 
phúc như lời thánh Phaolô 
dạy: “Đừng bao giờ chua cay 

gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, 
hay la lối thoá mạ, và hãy loại 
trừ mọi hành vi gian ác” (Ep 
4,31).  

 

Xây dựng  

GIA ĐÌNH HIỆP THÔNG 

 Domingo 

 

ia đình chính là Giáo 
hội thu nhỏ, vì nơi gia 

đình luôn có sự hiện diện của 
Chúa Giêsu và sự đồng hành 
của Mẹ Maria. Với ý thức 
thuộc về Giáo hội, gia đình 
được mời gọi xây dựng tình 
hiệp thông thật sự. Nơi các 
thành viên cùng chung nhịp 
bước với nhau trong đời sống 
đức tin và cùng nhau ý thức 
sống trọn vẹn trách nhiệm 
của mình trong gia đình nhỏ 
bé, để nhờ đó, mọi người 
trong gia đình hướng đến 
việc xây dựng một gia đình 
lớn hơn là Giáo hội. Vậy, làm 
thế nào để xây dựng một gia 
đình hiệp thông thật sự? 

Thứ nhất: Chung Thủy 

Trong Bí Tích Hôn Phối. 

Hôn nhân đặt nền tảng 
trên sự ưng thuận của cả hai 
bên ký kết hôn ước, nghĩa là 
trên ý muốn vĩnh viễn hiến 
thân cho nhau để sống giao 
ước tình yêu chung thủy và 
truyền sinh. Do đó, đôi vợ 
chồng phải hoàn toàn chung 
thủy và đòi buộc nơi nhau sự 
duy nhất bất khả phân ly. Để 
nhờ sự chung thủy với nhau, 
đôi vợ chồng xây dựng một 
gia đình hiệp thông trong 
giao ước tình yêu và làm 
chứng nhân cho tình yêu 
trung tín của Thiên Chúa. 

G 
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Thứ hai: Truyền Sinh Và 

Giáo Dục Con Cái. 

Cha mẹ là những người 
được tham dự đặc biệt vào 
công trình sáng tạo của Thiên 
Chúa bằng cách sinh ra 
những đứa con, người con 
này chính là hồng ân cao quý 
nhất của hôn nhân và là niềm 
hạnh phúc dâng trào của 
đấng làm cha làm mẹ. Người 
con mới này được mời gọi 
lớn lên và phát triển, vì thế 
cha mẹ cũng phải đảm nhận 
nhiệm vụ giáo dục con cái 
mình một cách đầy đủ và 
toàn diện. Chính lúc can đảm 
và sẵn sàng cộng tác với tình 
yêu của Thiên Chúa, vợ 
chồng đang sống mối dây 
hiệp thông với nhau và hiệp 
thông với Thiên Chúa qua 
việc làm cho gia đình càng 
phát triển và phong phú hơn. 

Thứ ba: Chu Toàn Công 

Việc. 

Để xây dựng một gia 
đình hiệp thông, bên cạnh 
việc cùng nhau chia sẻ những 
tâm tư, những vui buồn và lo 

lắng với nhau, vợ chồng còn 
phải giúp đỡ nhau trong 
những công việc làm ăn, 
quản lý nhà cửa tài sản. Thật 
vậy, hạnh phúc của gia đình 
đơn giản chỉ là sự quan tâm 
lẫn nhau. Nếu chồng có trách 
nhiệm lo làm ăn và phát triển 
kinh tế của gia đình, thì 
người vợ có thể chăm sóc gia 
đình bằng những bữa cơm 
ngon, bằng việc lau dọn nhà 
cửa cho sạch sẽ và gọn gàng, 
để khi con tan trường, chồng 
tan sở, vợ chồng cùng con cái 
quây quần bên nhau trong 
bữa cơm gia đình. Nếu vợ 
chồng biết sống vì nhau, và 
hy sinh cho nhau thì mọi 
gánh nặng và sự mệt nhọc 
không còn nữa. Và khi cần sự 
giúp đỡ của nhau, thì chồng 
cũng có thể nấu cơm cho vợ 
và con cái cũng có thể quét 
nhà cho mẹ. Hiệp thông là 
như thế, là sống quan tâm, là 
hy sinh, là cho đi, là sẵn sàng 
giúp đỡ nhau chu toàn những 
công việc thường nhật trong 
tình yêu mến. 
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Thứ bốn: Cùng Nhau Đến 

Nhà Thờ.  

Ngoài bổn phận nuôi 
dưỡng và chăm sóc sự phát 
triển thể lý đời sống vật chất 
của con cái. Cha mẹ còn phải 
chăm lo đến sự phát triển tinh 
thần, nhân cách và đời sống 
thiêng liêng của chúng. Có 
thể nói, cha mẹ là những thầy 
dậy đầu tiên về đức tin, là 
người khai tâm cho con cái 
về mầu nhiệm đức tin và đưa 
con cái hòa nhập vào đời 
sống của Giáo hội ngay từ 
khi chúng còn nhỏ. Một hình 
ảnh thật đẹp khi cha mẹ và 
con cái cùng nhau đến Nhà 
Thờ để tham dự Thánh lễ, để 
lãnh nhận các Bí tích và tham 
gia các sinh hoạt chung của 
Nhà Thờ. Trong sự hiệp 
thông với trách nhiệm, cha 
mẹ có bổn phận giúp nhau 
sống đạo, ân cần khuyên bảo 
nhắc nhở nhau chu toàn luật 
Thiên Chúa và Hội thánh; 
cùng nhau sống và thể hiện 
niềm tin của mình. Nhờ đó, 
gia đình trở nên hiệp nhất với 
nhau trong đức tin, và cùng 

nhau nuôi dưỡng đức tin ấy 
trong sự hiệp thông mật thiết 
với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Thứ năm: Lần Chuỗi Mân 

Côi, Kinh Tối Gia Đình. 

Chuỗi mân côi không chỉ 
là vũ khí giúp gia đình vượt 
qua những khó khăn và thử 
thách trong cuộc sống mà 
còn là mối dây liên kết các 
thành viên trong gia đình lại 
với nhau, để hướng về Mẹ 
Maria, và nhờ Mẹ Maria gia 
đình sẽ đến gần với Chúa 
Giêsu. Mẹ chính là Nữ vương 
của gia đình. Mẹ ở với gia 
đình trong mọi hoàn cảnh của 
đời sống, Mẹ gìn giữ và bảo 
vệ gia đình, thánh hóa gia 
đình thành một Hội thánh tại 
gia, nơi có Chúa và Mẹ hiện 
diện. Vì vậy, gia đình hãy 
hiệp thông với nhau trong giờ 
kinh tối, để hiệp thông với 
Mẹ Maria qua lời kinh mân 
côi. 

Cuối cùng: Loan Báo Tin 

Mừng. 

Loan báo Tin mừng là 
nhiệm vụ cấp bách của mọi 
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Kitô Hữu, đặc biệt là các gia 
đình cũng được mời gọi cộng 
tác. Thật vậy, một gia đình 
hiệp thông là để loan báo Tin 
mừng, và chính sự loan báo 
Tin mừng dẫn tới sự hiệp 
thông. Mỗi thành viên trong 
gia đình phải thực thi sứ vụ 
của mình cách hăng say, cụ 
thể nhất và sống động nhất là 
chính đời sống yêu thương 
của mình. Và qua những 
chứng tá hùng hồn đó, mọi 
người sẽ nhận biết Chúa và 
trở về với Ngài. 

Ước mong mỗi gia đình 
sẽ ý thức được vai trò quan 
trọng của mình trong việc 

cùng với Giáo hội hướng đến 
một Hội thánh hiệp hành. Để 
từ đó, gia đình thực thi trọn 
vẹn sứ mệnh của mình trong 
lòng Giáo hội, cách riêng đối 
với từng thành viên trong gia 
đình nhận ra được phận vụ 
riêng của mình trong đời 
sống gia đình. Cụ thể qua 
việc cùng nhau canh tân và 
xây dựng một gia đình hiệp 
thông với Chúa và với nhau. 
Chính từ sự hiệp thông này, 
gia đình hướng tới việc loan 
báo Tin mừng cho muôn dân, 
để tất cả mọi người nhờ Tin 
mừng mà được hiệp thông 
với Chúa và hiệp thông với 
nhau. 
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         HIỆP HÀNH  

            từ gia đình 

  Đào Quốc Dũng 

 

ừ khi Thượng Hội 
đồng Giám mục thứ 16 

được khởi xướng, nhiều cuộc 
thỉnh ý hiệp hành đã được 
triển khai. Hiệp thông, tham 
gia và sứ vụ là ba chiều kích 
đang được nhấn mạnh trong 
lãnh vực mục vụ như là trọng 
tâm, để qua đó làm nổi bật 
lên tính hiệp hành của giáo 
hội địa phương cũng như 
toàn cầu. 

Không ai có thể nghi ngờ 
rằng hiệp hành diễn tả mầu 
nhiệm của Hội Thánh. Và 
Hội Thánh với vai trò làm 
Mẹ, tự nhận thức về bản chất 
hiệp hành hầu mời gọi con 
cái mình noi theo, để qua đó 
có thể thực hiện được chức 
năng và sứ vụ trong thời đại 
mới. 

Tuy nhiên, Giáo hội 
không thể trở nên xinh đẹp ở 
trên bình diện vĩ mô nếu chưa 
thực sự xinh đẹp ở bình diện 
vi mô. Đấu bột cần được dậy 
men. Và như vậy, vấn đề là ở 
chỗ chúng ta cần sử dụng loại 
men nào? Cũng giống như 
đấu bột là hình ảnh tượng 
trưng cho Giáo hội, thì nắm 
men là biểu tượng của gia 
đình. Thiết tưởng, mọi sự đều 
được khởi đi từ gia đình; và 
dĩ nhiên, tính hiệp hành cũng 
vậy. 

Gia đình là Hội Thánh tại gia 

Công đồng Vaticanô II 
đã dùng lại một thuật ngữ cổ 
để gọi gia đình là một Hội 
Thánh tại gia. Trong Tông 
huấn Niềm vui của Tình yêu, 
số 292, ĐTC Phanxicô đã 
vận dụng lại ý tưởng đó và 

T 
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kêu gọi các gia đình Công 
giáo hãy dựng lại gia đình 
mình thành Hội Thánh tại 
gia. Theo ngài: “Hôn nhân 
Kitô giáo phản ánh sự kết 
hợp giữa Đức Kitô và Hội 
Thánh của Người, được thể 
hiện trọn vẹn trong sự kết 
hợp giữa người nam và người 
nữ, họ hiến thân cho nhau 
trong một tình yêu độc hữu 
và sự trung thành trong tự do, 
để thuộc trọn về nhau cho 
đến chết và mở ra cho việc 
truyền sinh. Họ được thánh 
hiến nhờ bí tích trao ban ân 
sủng để xây dựng một Hội 
Thánh tại gia và là men của 
đời sống mới cho xã hội”. 

Như vậy, Giáo hội lữ 
hành là một thực thể gồm 
nhiều Hội Thánh tại gia hợp 
thành. Để hướng tới một Hội 
Thánh hiệp hành: hiệp thông, 
tham gia và sứ vụ, lại một lần 
nữa, chúng ta cần nhắc lại ưu 
tiên phải khởi đi từ Hội 
Thánh tại gia, nghĩa là ngay 
chính gia đình Công giáo. 

Hiệp hành trong gia đình Công 

giáo 

Hiệp hành được hiểu 
nôm na là đi cùng nhau với 
sự hiện diện của Chúa Giêsu, 
và đến cùng nhau chung một 
mục đích là Nước Trời. 
Trong gia đình Công giáo, 
yếu tố hiệp hành được thể 
hiện ở nhiều khía cạnh, một 
trong những khía cạnh rõ 
nhất biểu hiện ở mâm cơm 
gia đình. 

Sự hiện diện của các 
thành viên gia đình trong bữa 
cơm nói lên tính quy tụ. Bữa 
cơm gia đình diễn tả cận cảnh 
sự hiệp thông khi cha mẹ và 
con cái cùng chia sẻ thức ăn 
và những câu chuyện từ cuộc 
sống. Bữa cơm gia đình cũng 
thể hiện rõ nhất thái độ tham 
gia khi người vợ nội trợ, 
người chồng phụ vợ lặt rau, 
con cái phụ cha mẹ dọn bàn 
rửa chén. Bữa cơm gia đình 
cũng thể hiện điểm sáng của 
sứ vụ, vì sau bữa cơm, các 
thành viên sẽ trở về với công 
việc của mình, để đảm nhận 
trên vai trách nhiệm với gia 
đình, với xã hội và với Giáo 
hội. 
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Ca dao Việt Nam có câu: 

“Râu tôm nấu với ruột 
bầu, 

Chồng chan vợ húp gật 
đầu khen ngon”.  

Hạnh phúc gia đình thật 
ra cũng không hơn gì thế. 
Hạnh phúc là ở sự đồng lòng. 
Chắc chắn chỉ có thể có một 
gia đình hạnh phúc khi mà 
các thành viên cùng ghé vai 
gánh vác trách nhiệm. Với ý 
nghĩa đó, phải chăng hiệp 
hành là con đường mà mỗi 
gia đình mong ước được đi; 
và phải chăng hạnh phúc 
cũng chính là tên gọi thứ hai 
của hiệp hành? 

Đức Giêsu là trung tâm gia đình 

Tưởng cũng nên nhắc 
lại, hôn nhân giữa hai người 
nam nữ đã Rửa Tội được Đức 
Giêsu nâng lên hàng bí tích, 
và được Giáo hội gọi là bí 
tích hôn phối. Đó là bí tích 
mà chính Chúa Giêsu thiết 
lập để kết hợp hai người một 
nam một nữ thành vợ chồng 
trước mặt Chúa và Hội 
Thánh, cùng ban cho họ ân 

sủng để sống trọn tình nghĩa 
phu phụ. 

Gia đình sống hiệp hành 
được thể hiện qua việc ông 
bà, cha mẹ và con cái đồng 
tâm nhất trí xây dựng hạnh 
phúc gia đình. Dĩ nhiên muốn 
làm được như vậy, chúng ta 
phải có tình yêu; tình yêu 
giữa cha mẹ dành cho con 
cái, cũng như tình yêu giữa 
con cái dành cho cha mẹ. 
Thánh Gioan tông đồ định 
nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, 
nơi nào không có tình yêu nơi 
đó không có Thiên Chúa. 
Không có tình yêu, gia đình 
Công giáo tự đánh mất nền 
tảng hạnh phúc hôn nhân của 
mình. 

Trong tác phẩm Cuộc 
hôn nhân ba người, 
Đức Tổng Giám Mục Fulton 
Sheen nhắc lại một ý tưởng 
rất quan trọng, hôn nhân 
Công giáo không chỉ là giao 
ước giữa hai người nam và 
nữ, nhưng là ba: người 
chồng, người vợ, và Chúa. 
Thật vậy, chính Chúa Kitô là 
trung tâm của gia đình công 
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giáo. Và cũng chính Đức 
Kitô phải là “con đường” để 
các thành viên trong gia đình 
sống tinh thần hiệp hành theo 
lời mời gọi của Hội Thánh. 
Đức Giêsu đã bày tỏ cho 
nhân loại một sự thật bất khả 
lay chuyển về vai trò và sứ vụ 
của ngài: “Thầy là đường là 
sự thật và là sự sống. Không 
ai đến được với Chúa Cha mà 
không qua Thầy”. 

Làm sao chúng ta có thể 
đến với Chúa Cha mà không 
qua Chúa Giêsu? Làm sao 
chúng ta có thể qua Chúa 
Giêsu mà lại không tìm gặp 
gỡ chính Ngài? Đặt Đức 
Giêsu làm trung tâm đời sống 
đức tin của gia đình là sự lựa 
chọn tuyệt vời nhất, bởi điều 
đó cho thấy chúng ta đã biết 
đặt kho tàng đời mình ở đâu. 
Thật là hạnh phúc và ý nghĩa 
khi gia đình biết mời Chúa 

làm chủ gia đình, và được 
bước đi theo sự dẫn dắt của 
Ngài. 

Giáo lý Hội Thánh Công 
giáo dạy rằng con người chỉ 
có thể tìm được hạnh phúc 
viên mãn nơi Thiên Chúa. Dù 
sống ở địa vị nào đi chăng 
nữa thì hạnh phúc vẫn là 
cùng đích của con người. Xin 
cho những người cha người 
mẹ, người vợ người chồng và 
con cái biết nhìn vào đời sống 
Thánh Gia để luôn biết cậy 
trông vào Chúa, kề vai nhau 
chung chia gánh nặng gia 
đình bằng tình yêu thương và 
lòng bao dung. Để rồi cùng 
với Mẹ Hội Thánh, họ cũng 
được mời gọi xây dựng gia 
đình hiệp hành theo gương 
mẫu gia đình thánh, trở thành 
muối ướp mặn đời và ánh 
sáng chiếu soi trần gian.  
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Tháng lương đầu tiên 
 Ngàn Hạc Giấy 

 

“À… thì ra là thằng cu 
Phát… thằng cu Phát 

mới về quê bà con ơi… mấy 
đứa nhỏ cũng reo lên háo hức 
“A…a… anh Phát về tụi bay 
ơi…”. Căn nhà cũ kỹ cuối 
xóm đạo làng quê không hiểu 
sao hôm nay bỗng rộn ràng 
hẳn lên. Rồi thấy chú lơ xe 
khệ nệ vác xuống cái xe đạp 
điện, cái giường gỗ, cái tivi 
nối mạng… và người cuối 
cùng xuất hiện đó chính là 
anh Phát. Phát mỉm cười giơ 
tay chào bà con và ôm lấy cha 
mẹ già, dúi vào tay cái chiếc 
điện thoại. 

Phát là sinh viên mới ra 
trường. Ngày xưa xuất 

thân từ làng quê nghèo, cũng 

từng trải cảnh mò cua bắt ốc 
nuôi heo trồng khoai để mưu 
sinh… Cái ngày mà nhận 
được thông báo trúng tuyển 
vào đại học, cả làng kéo sang 
mừng rỡ vì Phát là người đầu 
tiên trong làng đỗ đại học. 

Cha mẹ đặt tên anh là 
Phát vì ước mong đời 

anh sẽ “phát” lên chứ không 
còn “đầu tắt mặt tối chân lấm 
tay bùn” nữa. Có lẽ hiểu được 
điều đó nên anh cố gắng vừa 
học vừa làm nơi thành phố để 
mong đổi đời lập nghiệp. 

 Hôm nay là ngày anh 
lãnh tháng lương đầu 

tiên sau khi ra trường. Để bù 
lại những tháng ngày “thắt 

1 

2 

3 

4 
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lưng buộc bụng” tiết kiệm 
tiền đi học, anh đã lên sẵn 
một danh sách những thứ cần 
mua cho bản thân, đó là: 1 
chiếc xe honđa, 1 cái điện 
thoại Iphone, một cái giường 
gỗ có nệm, một vài bộ quần 
áo xịn xò… 

Nhưng khi vừa háo hức 
bước chân ra khỏi công 

ty, anh gặp một cụ già lội bộ 
đi bán vé số. Hình ảnh cụ già 
gầy gò đen đúa từ quê lên 
thành phố mưu sinh làm anh 
chững lại và bồi hồi tưởng 
nhớ đến bóng hình ai đó…  

Anh không còn nghĩ đến 
cảnh bản thân ngồi lên 

chiếc xe honda đời mới nữa, 
nhưng nghĩ đến hình ảnh cha 
mẹ già ở quê vẫn lọc cọc mỗi 
ngày đạp chiếc xe cũ kỹ mòn 
cả dây xích để đến nhà thờ; 
anh cũng không nghĩ đến 
chiếc điện thoại Iphone mắc 
tiền nữa, nhưng nghĩ đến 
cảnh cha mẹ già chiều nào 
cũng ra ngõ nhớ con với vài 
tấm hình cũ còn sót lại. Anh 
cũng không nghĩ đến chiếc 

giường nệm ấm êm cho 
mình, nhưng nghĩ đến chiếc 
giường cũ chỉ còn ba chân 
rưỡi mà cha mẹ đã dùng gần 
nửa thế kỷ. Anh cũng không 
nghĩ đến những bộ quần áo 
đẹp cho mình nữa, nhưng 
nghĩ đến cha mẹ già chỉ có 
dăm ba cái bộ áo cũ rích tàn 
tạ, như lời thơ của thi sĩ 
Exênin viết về Mẹ mình: 
“Rằng mẹ hay dạo bước ra 
đường, khoác tấm áo choàng 
xưa cũ nát”. 

Sau một thoáng bồi hồi 
tưởng nhớ, anh Phát 

quyết định thay vì mua cho 
bản thân thì mua cho cha mẹ. 
Mua xong, bắt thuê ngay một 
chiếc xe tải phi thẳng về 
“đường xưa lối cũ” nơi miền 
quê xa vời vợi có ai mong 
chờ. Trên đường về anh nhớ 
lại lời ai đó đã nói: “cuộc đời 
các bạn còn trẻ còn dài, 
nhưng tuổi đời của cha mẹ 
không còn mấy đâu…”. Và 
rồi chúng ta thấy cảnh vui rộn 
ràng như ban đầu.  

 

5 

6 
7 
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  Niềm vui  

  được phục vụ ngoại  
 

 Sistermarie  

 

hời gian trôi đi nhanh 
quá, mới đó mà đã hơn 

ba tháng kể từ khi tôi được về 
đây phục vụ các sơ cao niên 
(hay còn gọi là các ngoại Nhà 
Hưu, gọi tắt là “ngoại”). Ai 
nghe tôi về đây cũng hoang 
mang lo lắng, e ngại rằng tôi 
sẽ hụt hẫng lắm khi về nhà 
Gioan sau những ngày tung 
tăng trên giảng đường đại 
học. Những cuộc điện thoại 
từ khắp nơi thắm đượm tinh 
thần đồng cảm, khích lệ dù 
bản thân tôi thì rất bình an về 
môi trường tôi sẽ đến, đành 
rằng, trong thâm tâm, dĩ 
nhiên cũng có nhiều lắng lo 
bởi tôi chưa có bất kỳ một 
kinh nghiệm nào trong lĩnh 
vực y tế hay chăm sóc các sơ 
cao niên. 

Rồi thời gian mong đợi 
cũng đến, tôi hòa nhập môi 
trường mới và thích nghi khá 

nhanh với những sinh hoạt 
hằng ngày ở nhà hưu này. Có 
lẽ, do trong quá khứ, cách đó 
nhiều năm, tôi đã từng có 
những kỉ niệm khó phai với 
không gian và con người nơi 
đây. Tên thánh của từng 
ngoại tôi vẫn còn nhớ như in 
trong trí: ngoại Fulgence, 
Xavier, St. Ephrem, St. Paul, 
Michel, Flavia, Angéline hay 
Solange… Đó là những 
gương mặt rất quen thuộc tôi 
đã có cơ hội gần gũi và tiếp 
xúc nhiều sau những giờ làm 
việc căng thẳng ở văn phòng 
vào cuối ngày. Và chính nhờ 
những tên gọi và khuôn mặt 
quen thuộc này đã góp phần 
giảm bớt những căng thẳng 
nơi tôi trong thời gian mới 
đến đây. 

Với tôi, mỗi ngày quả là 
một niềm vui nơi mái nhà 
Gioan 2 này. Tôi cảm nhận 

T 
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rằng, tôi thật may mắn khi 
được tham gia vào sứ mạng 
đặc biệt là chăm sóc các chị 
cao niên đang lúc mình vẫn 
còn non trẻ. Hằng ngày, từng 
giây phút ở đây, tôi ý thức đó 
chính là thời khắc Chúa trao 
cho tôi để có dịp suy tư sâu sa 
hơn về cuộc đời và con người 
sau những năm tháng dấn 
thân cho ơn gọi và sứ mạng 
của Giáo Hội và Hội Dòng. 
Nhìn vào đời sống của các 
chị cao niên, tôi nghiệm ra 
biết bao bài học ý nghĩa cho 
tôi trong đời dâng hiến. Mỗi 
ngày là một niềm vui, tôi ý 
thức được  giá trị sâu xa trong 
việc phục vụ bằng cách thức 
đặc biệt này. Có thể trong 
mắt nhiều người, người già 
hay cụ thể là các sơ cao niên 
thì hoàn toàn không còn khả 
năng phục vụ hay tự phục vụ; 
thậm chí còn mang lại phiền 
toái cho mọi người là khác. 
Nhưng riêng tôi  cho rằng 
không phải vậy. Bởi nơi các 
ngoại tôi được nhận nhiều 
hơn cái mình cho đi, đó là 
niềm vui lớn lao mà các 
ngoại đã mang lại cho chúng 

tôi mỗi ngày. Và thực tế cho 
thấy, hằng ngày tại nơi đây, 
tôi có thể cảm nhận chắc 
chắn một điều, nếu dành thời 
gian một ngày để kể chuyện 
vui của các ngoại, tôi sẽ 
không thể kể sao cho hết. Và 
câu chuyện vui về ngoại mà  
tôi sắp kể là một trong những 
câu chuyện ý nghĩa nhất với 
tôi vào thời điểm những ngày  
đầu năm 2023 này: 

“Ngoại tôi nay đã bước 
vào tuổi 89, nhưng hễ gặp ai 
hỏi tuổi là ngoại trả lời tức 
khắc, không đắn đo cân nhắc 
gì: “em năm nay 77 tuổi”.  
Ngoại vốn là người vui tính, 
hiền lành và rất dễ thương. 
Thường hễ có khách, ngoại 
luôn được chọn làm người 
phát ngôn chính và đại diện 
chị em để nói vài lời chào hỏi 
hay chúc mừng mọi người, 
và ngoại luôn nói lưu loát với 
những câu thông thường:  
chúc quý quan khách niềm 
vui, sức khỏe và bình an. Vậy 
là quá chuẩn còn gì. Tuy 
nhiên, có lẽ lập trình ấy 
không phải lúc nào cũng ổn. 
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Cụ thể, hôm nay, có đoàn quý 
sơ Tắc Sậy ghé thăm các 
ngoại, và vẫn như mọi khi, sơ 
phụ trách liền mời ngoại 
đứng lên phát biểu vài lời 
chúc mừng năm mới quý sơ. 
Ngoại được mời thì rất nhanh 
nhẹn, đứng lên vừa vỗ tay 
vừa cất giọng thánh thót:  
Năm cũ bình an, bước sang 
năm mới, chúng con rày tới, 
kính chúc quý ma sơ năm tới 
làm ăn LỖ LÃ. Ôi trời ơi!, sơ 
phụ trách nghe xong muốn 
chạy trốn thật xa. Bầu khí 
trong nhà giờ đây chỉ có tiếng 
cười rôm rã. Đáng ra, nếu là 
bình thường, chắc có lẽ 
người nhận lời chúc này sẽ 
xuống mặt hay có thể tức 
giận bỏ về. Thế nhưng, vì 
mọi người ai ai cũng hiểu: 
ngoại tôi là thế đấy, nên thay 
vì buồn bực thì mọi người  lại 
dành cho ngoại những tiếng 
vỗ tay giòn dã, những nụ 
cười cảm thông và đầy khích 
lệ. Vâng, ngoại tôi là thế đấy, 
hình như ngoại đã quên mọi 
sự, nhưng chỉ có một điều mà 
ngoại luôn luôn khắc sâu 
trong trí đó là ơn gọi ngoại đã 

chọn, là Giêsu – Đấng tình 
quân  ngoại đã miệt mài bước 
theo suốt một đời. Rất nhiều 
lần trong ngày, hễ có thời giờ 
rảnh là tôi lại xuống nhà 
chăm sóc đặc biệt để trò 
chuyện và lắng nghe các 
ngoại tâm sự nhỏ to đủ điều. 
Và chính những lúc như thế, 
tôi đã nhận được những 
thông điệp ý nghĩa và sâu sắc 
cho đời tu của mình. Tôi 
thường hỏi đùa ngoại câu 
này: “Ngoại ơi, con nghĩ vầy 
được không. Ngoại tu nhiều 
năm rồi, giờ nghỉ tu đi ngoại; 
ngoại về gia đình có con cháu 
chăm sóc vui hơn, ở đây hoài 
chán lắm…”. Ngoại đang 
cười đùa, gạt ngang cắt lời tôi 
tức khắc: “Không bao giờ có 
chuyện đó nghen, tu một lần 
là tu cho đến chết không bao 
giờ thay đổi”. Câu trả lời của 
ngoại  là một bài học lớn cho 
cuộc đời tôi và chính nó đã 
khiến tôi trằn trọc mãi không 
thôi. 

Vâng, ngoại tôi là thế 
đấy! Ngoại đã không còn 
minh mẫn, khiến lắm lúc suy 
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nghĩ điều này, nhưng lại phát 
ra lời kia mà không hề biết 
mình đang nói gì… Dù vậy, 
những ký ức về Chúa, về lý 
tưởng ban đầu thì chưa bao 
giờ bị xóa mờ trong tâm trí 
của ngoại.  Và chính điều này 
là động lực thúc đẩy tôi phải 
tiếp tục bước đi không chùng 
lại. Và tôi cũng chưa bao giờ 
ngừng yêu ngoại cả. Bản thân 
tôi luôn cảm nhận rõ điều này 
là, được giúp đỡ và chăm sóc 
các ngoại nhà Gioan không 
chỉ là niềm vui thôi nhưng 
còn là bổn phận và trách 
nhiệm cần thiết, bởi tôi nghĩ 
rằng, các ngoại là những 
chiến sĩ anh hùng đã suốt một 
đời vất vả trên chiến trường 
đầy gian khổ, đã một đời hy 

sinh dấn thân không mỏi mệt 
giữa lúc thời cuộc khó khăn 
nhất của Giáo Hội và xã hội; 
nay tuổi đã cao, sức đã yếu và 
trí khôn không còn sáng suốt 
nữa… Là một thành viên 
trong Hội Dòng, tôi cũng như 
các chị em thuộc thế hệ trẻ 
cần có trách nhiệm đóng góp 
một phần công sức nhỏ bé 
của mình vào công việc phục 
vụ âm thầm nhưng cũng 
không kém phần ý nghĩa này. 
Đó cũng một trong những 
cách thức hiệp hành mà giáo 
hội đang mời gọi những ai 
sống đời thánh hiến hướng 
tới trong năm nay trên bình 
diện ba yếu tố: hiệp thông, 
tham gia và sứ vụ.  
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Hạnh phúc biết bao 

khi có Mẹ     

 Cao An 

 

ật lại trong trang nhật 
ký, hôm đó còn ghi lại 

là thứ 7 ngày X Tháng Y. Có 
dòng chữ: “Người mẹ khóc 
vì lo cho con…”. 

Đúng là cuộc chiến 
chống Covid đã dần dịu lại. 
Những gì còn để lại là bao 
nỗi suy tư. Nó vẫn nhớ có 
hàng nước mắt của người mẹ 
đã rơi vì con. Có những 
người mẹ mất ngủ vì thương 
và lo lắng cho con…  

… 

Nó đang cắt cây kiểng 
trong khuôn viên nhà thờ. 
Bỗng trước cổng có giọng 
gọi xa xa: 

- Ổng thầy! con bị… ép 
rồi! 

Nó ngửa mặt, hất tay vén 
cái nón tai bèo để nhìn xem 
ai vậy. Thì ra là chị Sáu, dáng 

người ốm o, lùn lùn. Nó tiến 
lại để hỏi: 

- Ủa, ép cam ép bưởi hay 
ai bị ép cưới hả chị?  

Nói giỡn nhưng mà vô 
tình làm chị đau, nó ngượng 
giọng. Đôi mắt liếc về phía 
chị, nó vô tình thấy đôi mắt 
kia đã ửng đỏ, căng mọng 
trong khóe mắt. Nó nghiêm 
nghị hơn, đứng đắn hơn. 
Đứng thẳng người, nó hỏi: 

- Ủa, là sao hả chị? 

- Sáng qua con đi mua đồ 
nấu ăn, cái bà bán rau cho 
con… tối hôm bà bị xã đưa đi 
cách ly rồi… Họ đang lùng 
sục xem ai là người tiếp xúc 
với bà. 

 Tiếng thở hấp tấp. Chị 
nói tiếp: 

L 
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- Con có gì cũng không 
sao… Nhưng còn 2 đứa 
nhỏ…! 

Nói tới 2 đứa nhỏ. Bỗng 
chị nghẹn. Nước mắt chị 
không kiềm được nữa. Chị òa 
khóc, rồi bỏ đi… như cố giấu 
nỗi niềm. Đằng xa nó còn 
nghe nghẹn trong cổ họng 
câu chữ chưa tròn vành:  

- Thầy cầu nguyện cho 
tụi nhỏ không bị sao nha! 

Trưa đó nó về phòng: 
hình ảnh người mẹ ấy cứ 
đọng lại trong đầu nó. Nó 
thấy tình thương của người 
mẹ. Nước mắt đổ ra vì đứa 
con. Giữa khó khăn, người 
mẹ chỉ nghĩ cho con mình. 

Rồi nó cũng nhớ đến mẹ 
nó: Món quà quý giá mà 
Chúa cho nó khi vào đời. Hồi 
nhỏ nó mập mũm mĩm, thế 
mà lại “yếu như sên”. Những 
đêm trời trở gió. Căn bệnh 
suyễn lại khiến cả nhà mất 
ngủ. Những cơn ho kéo dài, 
tiếng thở thành tiếng rít. 
Trong bóng tối của chiếc đèn 
dầu cũ kĩ, nó còn nhớ bóng 

dáng mẹ nó. Lom khom, ngồi 
trên giường, nâng người nó, 
cho nó tựa đầu trên cánh tay 
để có thể dễ thở hơn. Trên tay 
kia là xâu chuỗi tràng hạt. 
Miệng mẹ vẫn đọc đi đọc lại 
lời Kinh Kính Mừng. Còn nó 
thì chỉ mong sao cho trời mau 
sáng, ước cho có đò chợ để 
đến bệnh viện. Ngày đó, từ 
nhà nó ra tới chợ, thuận tiện 
nhất vẫn chỉ có phương tiện 
là đò. 

…Thế rồi trời cũng sáng. 
Ghé bến đò. Nó mệt đến mức 
không đứng nổi nữa. Mẹ nó 
cõng nó trên lưng. Bệnh viện 
lại xa. Trên lưng mẹ, nó cảm 
nhận được từng hơi thở gấp 
của mẹ. Nó thấy nước mắt 
mẹ lẫn với mồ hôi rơi lên trên 
tay nó. Giọng nói thì thào của 
mẹ:  

- Ráng đi con, sắp tới 
rồi! 

Ấy vậy mà đường còn 
xa. Chỉ tội cho đôi chân kia 
đã mang gánh nặng vì nó từ 
bao giờ. 

… 
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Phá ngang những ký ức, 
hình như bên phòng cha sở 
mở nhạc, âm thanh vọng lại, 
nó nghe thấy câu: “Mẹ tôi, 
bước với tôi những bước 
chân đầu. Té tôi đau, mẹ gấp 
trăm lần lúc tôi cần là mẹ bên 
tôi. Lớn khôn rồi ngỡ còn 
trong nôi…”.  

Nó hiểu: Giữa lúc khó 
khăn của cuộc đời: Hạnh 
phúc biết bao khi còn có mẹ! 
Bây giờ… hay đến sau này, 
vẫn sẽ có những người mẹ 
sẵn lòng hy sinh, chấp nhận 
thiệt thòi, chấp nhận quên 
mình chỉ mong cho con có ký 
ức đẹp tuổi thơ. 

Ngồi trong phòng ngước 
nhìn Chúa treo trên Thánh 

Giá và nó thầm thì: Chúa ơi, 
xin nâng đỡ những người mẹ 
đang vất vả vì cuộc sống, 
Chúa hãy luôn đồng hành với 
những người mẹ, quan tâm 
họ như Chúa đã trao phó Mẹ 
Yêu Dấu cho Gioan. Xin 
Chúa cũng giúp cho những 
người con biết sống đẹp, 
sống tốt để không phụ ơn 
đấng sinh thành!  

Trang giấy đi qua, ký ức 
còn đó. Nhưng nó như được 
tiếp thêm sức lực. Phải bước 
đi trong yêu thương. Bởi có 
hy vọng và tin tưởng của một 
người đang thầm lặng hy 
sinh.  
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ong ước gia đình hạnh phúc là mong ước chung của mọi 
gia đình. Tuy nhiên đối diện với xã hội hưởng thụ và đề 

cao chủ nghĩa tự do như ngày nay, đời sống hôn nhân phải đối 
diện với rất nhiều khó khăn và thách đố. Trước những khó 
khăn và thách đố đó, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh dở khóc 
dở cười khi không biết cách vượt qua. Với ý hướng đó, tôi 
muốn gợi nên 7 lời khuyên giúp vượt qua những khó khăn và 
thách đố này để xây dựng gia đình hạnh phúc. 

1. Biết làm duyên 

Nói đến việc làm duyên ở đây, chắc nhiều người liên 
tưởng ngay đến người phụ nữ hay trong giai đoạn đang yêu 
nhau mới cần làm duyên. Nhưng tôi nghĩ, làm duyên không 
chỉ dành cho phụ nữ mà còn cần cho cả nam giới, không chỉ 
cần trong giai đoạn trước hôn nhân mà cả sau khi kết hôn. 
Chính nét duyên nơi người vợ người chồng sẽ tạo nên sự hấp 
dẫn trước bạn đời của mình. Nét duyên thể hiện qua cách ăn 
nói mặn mà hay cách sống dễ thương dễ mến… Có thể nói nét 
duyên là ơn Chúa ban, nhưng nếu ta bỏ công tập luyện chắc 
chắn sẽ đắc thủ được. Chính nét duyên của người vợ người 
chồng sẽ khiến bạn đời mến phục, giúp quan hệ gia đình thêm 
bền chặt và khăng khít hơn. Như lời khuyên của Thánh Phaolô: 
“Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên 
ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng là 
con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ 

M 
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hư hỏng là tính thùy mị, hiền hòa. Đó là điều quý giá trước mặt 
Thiên Chúa” (1Pr 3,4). Chính nét duyên sẽ làm đẹp lòng chồng 
và vui lòng vợ. 

2. Biết làm mới quan hệ 

Sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng sẽ dần phai nhạt theo 
năm tháng, sống chung với nhau rồi có lúc sẽ cảm thấy nhàm 
chán. Điều này dễ hiểu, bởi sau khi kết hôn sao không chán 
được khi lúc nào cũng phải mặt đối mặt với con người ấy, tính 
cách ấy. Ấy là chưa kể sau khi hai người có con, vợ hay chồng 
lại dồn hết tình thương và sự quan tâm cho con, không còn 
dành nhiều sự quan tâm cho bạn đời, khiến tình cảm vợ chồng 
không còn khăng khít như thủa ban đầu. Giải pháp cho tình 
trạng này, vợ chồng nên dành nhiều thời gian bên nhau, chuyện 
trò tâm sự thân mật để hâm lại tình cảm. Đôi lúc cũng cần phải 
tạm gác công việc lại, dành thời gian ôn lại kỷ niệm xưa, thay 
đổi bầu khí qua việc ăn uống và đi chơi chung với nhau để vun 
đắp tình cảm. Chính những khoảnh khắc đó sẽ là chất keo nối 
kết tình cảm vợ chồng. 

3. Nhận thấy mình hạnh phúc 

Khi sống chung với nhau, cái hay cái dở, cũng như cái tốt 
và cái xấu của người bạn đời sẽ được phơi bày hết. Nhiều ông 
chồng bà vợ cảm thấy vỡ mộng sau khi kết hôn vì hình ảnh 
hoàng tử đẹp trong lòng em ngày nào không còn nữa, hay công 
chúa của lòng anh giờ đây sao khác thế. Nhiều cặp vợ chồng 
có cảm tưởng, họ đã chọn lầm. Nếu sợ chọn lầm sao không cân 
nhắc kỹ càng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Một khi 
ván đã đóng thuyền thì đừng hối hận hay mơ tưởng, hãy thấy 
mình hạnh phúc khi được sống với bạn đời. Hạnh phúc không 
từ trên trời rơi xuống, nhưng do vợ chồng tự tạo lập nên. Hạnh 
phúc nằm ngay thái độ chọn lựa của người vợ người chồng, dù 
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phải đối diện với khó khăn thử thách, nhưng khi hai người hài 
lòng về nhau sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhất là vợ chồng 
cần biết hài lòng với những gì mình có, lấy niềm vui của người 
bạn đời làm niềm vui của mình và khi đó sẽ làm nên hạnh phúc 
gia đình. 

4. Biết san sẻ trách nhiệm cho nhau 

Đã là vợ chồng ăn đời ở kiếp, tối lửa tắt đèn, cần biết san 
sẻ trách nhiệm cho nhau. Trong nghi thức hôn nhân người vợ 
người chồng long trọng nói lời cam kết: “Nhận nhau làm vợ 
làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh 
vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh 
khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời”. Đã là vợ 
chồng nên biết chăm lo, san sẻ trách nhiệm cho nhau. Thực tế 
nhiều gia đình hạnh phúc khi mọi chuyện bình an vô sự, đến 
khi gặp khó khăn thử thách, nhiều cặp không biết cùng nhau 
giải quyết dẫn đến đổ vỡ. Thực tế nhiều gia đình trẻ gặp chút 
khó khăn đã vội bỏ cuộc. Bởi ngay từ nhỏ quen được bao bọc, 
quen nuông chiều không biết cùng gánh vác trách nhiệm dấn 
đến tình trạng đồng cam thì được, cộng khổ thì thôi. Nhiều 
người vừa vui vừa đùa rằng: cục muối thì chia đôi bởi nó dễ 
chia, còn cục đường ăn hết bởi nó nhỏ xíu khó chia. Đã là vợ 
chồng cần biết nương tựa và cùng nhau vượt qua khó khăn. 

5. Biết bỏ qua cho nhau 

Trong đời sống hôn nhân sao tránh khỏi những lúc cơm 
không lành canh không ngọt, việc xích mích bất hòa là chuyện 
thường tình không thể tránh khỏi. Khi là vợ chồng lại càng khó 
hòa giải hơn, vì phải sống bên nhau, lại phải giáp mặt nhau 
hằng ngày. Hai người nên tập thói quen bỏ qua cho nhau, như 
ông bà ta vẫn thường dạy “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm xôi 
nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Bí quyết để gia đình hạnh phúc là 
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mọi người biết nhịn nhục và chịu đựng nhau. Đã là vợ chồng 
hơi đâu chấp nhất những chuyện nhỏ nhen, chính thái độ hơn 
thua và hay tự ái là vết xe đổ của nhiều trường hợp đổ vỡ hôn 
nhân. Người xưa có câu, “một sự nhịn chín sự lành”, nhịn ở 
đây không phải là hèn, không phải là thua nhưng thể hiện là 
người cao thượng. Vợ chồng bỏ qua cho nhau chẳng mất đi 
đâu mà thiệt, đừng để sự ích kỷ và tự ái của mình là bóng ma 
phá hủy hạnh phúc gia đình.  

6. Biết hy sinh cho nhau 

Hạnh phúc gia đình được xây dựng trên sự hy sinh. Khi 
đã yêu nhau thật thì sẽ dễ dàng quên mình, hy sinh phục vụ 
nhau. Người vợ người chồng đừng quản ngại vất vả và khó 
khăn để quan tâm chăm sóc và lo lắng cho người bạn đời của 
mình. Vợ chồng hãy hy sinh phục vụ nhau như Đức Kitô làm 
gương, hay như lời Thánh Phaolô khuyên: “Người làm vợ 
phục tùng chồng, người làm chồng yêu thương vợ” (x. Ep5,21-
33). Để gia đình hạnh phúc, vợ chồng nên biết hy sinh cho 
nhau và hãy biết trao tặng bản thân cho nhau. Thánh Têrêsa 
Calcuta nói rằng: “Khi trao tặng món quà, nếu là một mất mát 
hy sinh lớn đối với ta, thì đó mới thật là món quà”. Nơi những 
hy sinh của mình chính là chìa khóa thành công giữ gia đình 
hạnh phúc.  

7. Biết cộng tác xây dựng gia đình 

Hạnh phúc gia đình do vợ chồng tạo nên, đây không phải 
là nhiệm vụ của riêng ai, nhưng là nhiệm vụ của cả hai người. 
Hạnh phúc sẽ đến đối với những cặp vợ chồng nào biết tạo lập 
và biết nắm giữ nó. Gia đình được ví như ngôi nhà, trong đó 
mỗi người đóng vai trò nhiệm vụ khác nhau. Ông bà ta có câu, 
“đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, mỗi người mạnh về một 
phương diện, cho nên cả hai người cần kề vai sát cánh, hỗ trợ 
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bổ khuyết cho nhau, cùng nhau cộng tác xây dựng ngôi nhà trở 
thành tổ ấm. Hạnh phúc gia đình không có sẵn, thành quả cố 
gắng của cả hai và chính sự hợp tác đem sẽ đến hạnh phúc gia 
đình. 

Để kết thúc, xin mượn lời khuyên của một cha Sở nhiều 
kinh nghiệm khi khuyên những cặp vợ chồng sống đời sống 
hôn nhân như sau: Khi vợ chồng thấy trong nhà sắp xảy ra cãi 
vã, người vợ người chồng hãy nói với nhau: “để sáng mai rồi 
hãy gây gỗ”. Sáng hôm sau vợ chồng sẽ thấy rằng, việc hôm 
qua thật nhỏ nhoi không đáng gây gỗ chút nào. Khi vợ chồng 
sắp có chuyện cãi vã, hai người hãy ngậm hoài ngụm nước 
lạnh cho đến khi nước nóng lên. Rồi cứ tiếp tục ngậm ngụm 
nước khác. Làm như thế vợ chồng sẽ bớt được những xô xát 
tránh những đổ vỡ trong gia đình. Dẫu biết rằng đời sống gia 
đình không thiếu những khó khăn, gian nan thử thách, nhưng 
nếu ta biết rằng lúc nào cũng có Chúa ở bên, Ngài sẽ luôn nâng 
đỡ ủi an, ban sức để gia đình ta vượt qua sóng gió bão táp để 
đến bờ bình an hạnh phúc. Cầu chúc mọi người có được gia 
đình hạnh phúc.  
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CÁO PHÓ: CHA CỐ PHÊRÔ PHAN THANH ĐIỀM 
 

 
 

Cha Phêrô sinh ngày 16 tháng 03 năm 1952, tại Campuchia 

Vào Tiểu chủng viện Cái Răng năm 1965, giáo phận Cần Thơ 

Vào Đại Chủng viện Tôma 1973, giáo phận Long Xuyên 

Chịu chức linh mục ngày 31-1-1992, tại Nhà thờ Chánh Toà 

Long Xuyên. Do Đức cha GB. Bùi Tuần 
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Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại: 

- Giáo xứ Chợ Mới: 1992- 8/1992 

- Giáo xứ Tân Châu: 1992 - 1996 

- Giáo xứ Phú Vĩnh: 1996 – 2023 

Qua đời vào ngày 14/02/2023. Lễ an táng ngày 16/02/2023, tại 

Giáo Xứ Phú Vĩnh, hạt Châu Đốc, giáo phận Long Xuyên. 

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô mau về hưởng 

Tôn Nhan Chúa.  
 

 

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

CHUYỂN ĐỔI NHIỆM VỤ NHIỆM SỞ 

Tháng 02/2023 

*** 

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản vừa ký bổ 

nhiệm và chuyển đổi những linh mục có tên sau đây: 

  

1/ Cha Gioan B. Nguyễn Thế Hùng 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Minh Châu - Rạch Giá 

Nhiệm sở mới: Chữa bệnh 

  

2/ Cha Phaolô Nguyễn Đức Thiện 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Mong Thọ - Rạch Giá 

Nhiệm sở mới: Kiêm giám quản Gx. Minh Châu - Rạch Giá 

  

3/ Cha Đaminh Nguyễn Văn Thược 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Bình An - Rạch Giá 

Nhiệm sở mới: Hưu dưỡng tại Nhà hưu Rạch Giá 
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4/ Cha Giuse Phạm Minh Ngọc 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Đồng Tâm K.3b - Tân Thạnh 

Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Bình An - Rạch Giá 

  

5/ Cha Vinhsơn Nguyễn Đình Kiên 

Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Thánh Tâm K.F2 - Vĩnh An 

Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Đồng Tâm K.3b - Tân Thạnh 

  

6/ Cha Gioan B. Trần Kim Tuyến 

Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Thánh Tâm K.3a - Tân Thạnh 

Nhiệm sở mới: Cha quản sở Gh, Thánh Tâm K.F2 - Vĩnh An 

  

7/ Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Tân Long - K.2a - Tân Hiệp 

Nhiệm sở mới: Cha quản sở Gh. Thánh Tâm - K.3a - Tân 

Thạnh 

  

8/ Cha Giuse Lê Xuân Đỉnh 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hiệp Tâm - K.0 - Tân Hiệp 

Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Tân Long - K.2a - Tân Hiệp 

  

9/ Cha Giuse M. Phạm Văn Tính 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Bình Lộc - Tân Hiệp 

Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Hiệp Tâm - K.0 - Tân Hiệp 

  

10/ Cha Giuse Trần Thanh Tú 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Chánh Tòa - Long Xuyên 

Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Bình Lộc - Tân Hiệp 
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11/ Cha Phêrô Lê Trọng Hải 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Tri Tôn - Châu Đốc 

Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Tân Tuyến - Châu Đốc 

  

12/ Cha Phêrô Nguyễn Trung Khiết 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Cần Xây - Long Xuyên 

Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Tri Tôn - Châu Đốc 

  

13/ Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Kiệt 

Đương nhiệm: Phục vụ Gx. Bình Minh - Long Xuyên 

Nhiệm sở mới: Phó Gx. Cần Xây - Long Xuyên 

  

14/ Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hoàng Tùng 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Ngọc Chúc - Rạch Giá 

Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Hòn Đất – HàTiên 

  

15/ Cha Vinhsơn Trần Huy Cường 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Hòn Đất - Hà Tiên 

Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Thánh Tâm K.B2 - Vĩnh Thạnh 

  

16/ Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Cường 

Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Khiết Tâm D2 - Vĩnh Thạnh 

Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh 

  

17/ Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Thanh Hải K.D2 - Vĩnh Thạnh 

Nhiệm sở mới: Kiêm giám quản Gh. Khiết Tâm K.D2 

  

18/ Cha Gioan B. M. Nguyễn Đức Thảo (CRM) 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. An Sơn - Vĩnh An 
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Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Đồng Công - Vĩnh An 

  

19/ Cha Phanxicô A. M. Nguyễn Trung Tín (CRM) 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Hòa Hưng - Rạch Giá 

Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. An Sơn - Vĩnh An 

  

20/ Cha Phaolô M. Nguyễn Minh Thức (CRM) 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Đồng Tâm K.3b - Tân Thạnh 

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

  

Long Xuyên ngày 13/02/2023 

+ Giuse Trần Văn Toản 

                                      Giám mục giáo phận Long Xuyên 
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CHỦ ĐỀ THÁNG  

VIẾT BÁO TĨNH TÂM NĂM 2023 

 
uý Cộng tác viên Tập tĩnh tâm Giáo phận Long Xuyên thân 
mến! Cám ơn quý vị đã nhiệt tình cộng tác bài viết trong 
năm qua. Xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành cho quý 

vị và công việc. 

Theo Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt nam đề ra 
cho năm 2023 là tiếp tục “Củng cố sự hiệp thông”. Hưởng ứng 
Thư chung của Giáo hội Việt nam, kính gửi đến quý Cộng tác 
viên các chủ đề bài viết tháng, trong năm 2023 như sau: 

1/ Tháng 1&2: Quê Hương (Hiệp thông với quê hương dân 
tộc- Tết Cổ truyền)  

2/ Tháng 3: Gia Đình (Hiệp thông với trách nhiệm người 
chồng- người cha, người vợ- người mẹ trong gia đình) 

3/ Tháng 4: Người Già (Hiệp thông với người già...) 

4/ Tháng 5&6: Đức Tin (Hiệp thông với trách nhiệm sống 
và giáo dục đức tin cho con cái và loan truyền đức tin cho những 
người chưa biết Chúa...) 

5/ Tháng 7: Giáo Dục (Hiệp thông với trách nhiệm cha mẹ, 
thầy cô... giáo dục con cái, người trẻ cách toàn diện: Thể chất, 
trí dục, đức dục, nhân bản, chân, thiện, mỹ...) 

6/ Tháng 8: Tôn Giáo Bạn (Hiệp thông với các tôn giáo 
bạn- những người không cùng niềm tin) 

7/ Tháng 9: Giáo Hội (Hiệp thông với Giáo hội qua ý thức 
tham gia cộng tác) 

Q 
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8/ Tháng 10&11: Truyền Thông (Hiệp thông trách nhiệm 
loan truyền sự thật) 

9/ Tháng 12: Hài Nhi (Hiệp thông trách nhiệm bảo vệ sự 
sống, trách nhiệm với trẻ thơ...) 

Mời quý Cộng tác viên viết bài theo chủ đề đã gợi ý. Viết 
đúng chủ đề là một trong những điều kiện để bài viết được đăng 
trong Tập tĩnh tâm Giáo phận. 

Địa chỉ gửi bài viết: buanhmynh2018@gmail.com 

Kính chúc quý Cộng tác viên luôn được sức khoẻ, bình an, 
niềm vui và ơn thánh để phục vụ Chúa, Giáo hội và tha nhân qua 
trang viết của mình. 

                                                                            Thân ái! 
Ban Biên Tập 
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DŨNG KHÍ 
 

Bạn tôi ưng ý một chiếc máy tính, cần khoảng 30 triệu, 

thu nhập mỗi tháng của cậu ta chỉ có 7 triệu. 

Vợ cậu ta nói với cậu ta rằng: “Anh điên rồi, anh mà mua 

thì chúng ta sẽ ly hôn”. 

Cậu ta hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói: “Cậu không xứng 

với chiếc máy tính kia, đến thứ mà mình thích cũng không có 

dũng khí đi giành lấy, thì sau này cậu định lăn lộn trong xã hội 

thế nào?”. 

Cậu ta cắn răng mua chiếc máy tính kia. Để trả nợ, cậu ta 

bắt đầu tìm một số công việc làm thêm. Cuối cùng, cậu ta đã 

trả hết nợ trong vòng một tháng. Vợ cậu ta không vì sự điên 

cuồng của cậu ta mà bỏ cậu ta. Cô ta dẫn cậu ta vào một siêu 

thị xe, nói: “Ông xã, chúng ta mua trả góp chiếc xe BMW này 

nhé”. Ban đầu cậu ta giật nảy mình, tưởng vợ mình điên. Một 

năm sau, cậu ta đã trả được hết khoản tiền của chiếc xe đó.  

Kết luận:  

Đến vật và người mà mình thích, bạn cũng không có dũng khí 

giành lấy, vậy thì bạn đã được định trước là một kẻ thất bại.  
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BẢN NĂNG LƯƠNG THIỆN 

 

Một vị thiền sư nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn 

quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó, đã bị nó chích vào 

tay.  

Vị thiền sư không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay, lần này 

ông lại bị chích.  

Người bên cạnh nói: “Nó lúc nào chẳng chích người, hà 

tất phải cứu nó?”.  

Vị thiền sư đáp: “Chích người là bản năng của con bọ 

cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi có thể vì bản 

năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?”. 

Kết luận:  

Lỗi sai của chúng ta nằm ở chỗ, bởi vì đám đông mà thay đổi 

bản thân.  

 

MUỐN AN TOÀN 
 

Có người hỏi một người nông dân: “Có trồng lúa mạch 

không?”. 

Người nông dân trả lời: “Không, tôi sợ trời sẽ không 

mưa”. 

Người kia lại hỏi: “Vậy anh có trồng cây bông không?”. 

Người nông dân trả lời: “Không, tôi sợ sâu sẽ ăn nó mất”. 

Người kia lại hỏi: “Vậy anh trồng gì?”. 



 …………………………………………………………….….…………  TRUYÊN SUY NGẪM 

TĨNH TÂM THÁNG 03 NĂM 2023  ⚫  103 

Người nông dân đáp: “Không trồng gì cả, tôi muốn an 

toàn”. 

Kết luận:  

Một người không tình nguyện bỏ ra, không tình nguyện mạo 

hiểm, thì “không làm nên trò trống gì” đối với anh ta mà nói 

là chuyện quá hiển nhiên. 

 

THẤT BẠI VÌ ƯU THẾ 
 

Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người 

mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, 

người cầm ô quần áo ướt sũng, người cầm gậy chống bị ngã, 

người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã 

bước đi mạnh bạo, cuối cùng bị ướt. 

Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy 

nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã. Người đi tay không, 

khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi 

cẩn thận, ngược lại lại bình yên vô sự. 

Kết luận:  

Đôi khi, không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của 

chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta.  
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