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Vĩnh Long ngày 20.02.2023 

Kính gửi:  Quý Cha 

  Quý Tu sĩ nam nữ 

  Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long   
 

V/v  GIÁO HỘI LÀ DÂN DO BA NGÔI QUY TỤ 

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai 

đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2022 của Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo Hội và xã 

hội. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần III, sẽ nói về 

Giáo Hội là do Ba Ngôi Thiên Chúa quy tụ được trích trong Sách 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội 

(Lumen Gentium).  

 

Giáo Hội. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vắn tắt về Giáo Hội là gì? 

Tham khảo nhiều Tự điển Thần học, sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 

chủ yếu Giáo Hội là một cuộc tập họp Dân Thánh của Thiên Chúa 

trong Chúa Kitô, vào những thời gian sau cùng và mang tính tôn 

giáo (Rm 1, 7; 1 Cr 1, 2). Dĩ nhiên Giáo Hội đó đến từ trời cao, được 

Chúa Giêsu thành lập là Giáo Hội của Thiên Chúa (2 Tx 1. 4; 1 Tm 

3, 5; 3, 15 v.v...). Giáo Hội là nơi dùng để xây dựng đời sống nội 

tâm và sự thánh thiện giữa lòng nhân loại. Giáo Hội là Israel mới 

của Chúa được Thánh Phaolô minh họa: “Chúc tất cả những ai 

sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng 

bình an và lòng thương xót của Người” (Gal 6, 16) một Dân Mới 

của Chúa: “Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là 

Dân của Thiên Chúa” (1 Pr 2, 10). Giáo Hội là một mầu nhiệm 

được dấu kín từ muôn đời trong Thiên Chúa, và đã được măc khải 

vào những thời gian sau cùng này: “Vinh danh Thiên Chúa, Đấng 

có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi 

loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải 
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mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu 

lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh” (Rm 16, 25-26).  

 

Từ ngữ Giáo Hội được dùng để chỉ xã hội pháp lý, tức cơ chế 

phục vụ cho cộng đồng: thánh hóa, giảng dạy và cai quản cộng 

đồng này, nắm giữ chức tư tế, ngôn sứ và vương đế. 

 

Một nghĩa khác, Giáo Hội cũng được hiểu là yếu tố phẩm trật 

bên trong xã hội trên đây: đó là những vị (Giám mục hiệp nhất với 

Đức Giáo Hoàng) có nhiệm vụ triệu tập Dân Chúa, nuôi dưỡng 

đoàn chiên bằng Lời Chúa và các Bí tích, và hướng dẫn đoàn chiên 

này.  

Giáo Hội hữu hình, Giáo Hội vô hình. Giáo Hội là hữu hình 

xét về mặt xã hội, có cơ chế, có phẩm trật, có các Bí tích, nghĩa là 

theo phương diện các phương tiện của ơn Cứu độ; Giáo Hội là vô 

hình phần nào đáp ứng phương diện thần linh chứa đựng những 

thực tại vô hình, những người được kêu gọi không thể tách rời khỏi 

Giáo Hội, sống trong chiêm niệm. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công 

Giáo 771 viết về Giáo Hội hữu hình và vô hình: “vừa là một xã 

hội… có tổ chức theo phẩm trật, vừa là Thân Thể mầu nhiệm của 

Đức Kitô; - vừa là một tập thể hữu hình vừa là một cộng đoàn 

thiêng liêng; - vừa là một Hội Thánh được phong phú bởi những 

của cải trần thế vừa là một Hội Thánh được phong phú bởi những 

của cải thiên quốc”.  

  

Những đặc tính của Giáo Hội. Những đặc tính này được 

xác nhận để chứng minh rằng Giáo Hội Rôma là Giáo Hội duy nhất 

của Chúa Kitô, của Phúc Âm và của các Giáo Phụ mà không Giáo 

Hội nào khác có đủ các đặc điểm này. Hồi đầu, người ta thường kể 

ra nhiều đặc tính, nhưng từ thế kỷ XIX, người ta quy về 4 đặc tính 

lớn này: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền. Sách Giáo 

Lý Hội Thánh Công Giáo 865 xác định: “Hội Thánh là Hội Thánh 

duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền trong căn tính sâu 

xa và tối hậu của mình, bởi vì nơi Hội Thánh, “Nước Trời”, “Nước 

Thiên Chúa” đã hiện hữu và sẽ được hoàn thành trong ngày tận 

thế…” (x. SGLHTCG 811-865) 
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Giáo Hội được Thiên Chúa Ba Ngôi quy tụ  

 

Giáo Hội được Thiên Chúa chuẩn bị từ xa khi tội lỗi xâm nhập 

vào thế gian (tội Ađam), phá hủy sự hiệp thông giữa loài người với 

Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Theo các đề mục được 

trình bày trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, chúng ta nhận 

ra ngay việc làm của Chúa Ba Ngôi trong việc thành lập Giáo Hội: 

- Một kế hoạch xuất phát từ trái tim của Chúa Cha (số 759…); - 

Giáo Hội được Đức Kitô thiết lập (số 763-766); - Giáo Hội được tỏ 

hiện bởi Chúa Thánh Thần (số 767-768). Vì thế, mầu nhiệm Giáo 

Hội chỉ có thể được giải thích dưới ánh sáng của Thiên Chúa Ba 

Ngôi: nghĩa là, trong mọi sự thật, nó vượt quá tầm hiểu biết của con 

người. Chúa Cha đã thiết kế kế hoạch và mục đích vĩnh cửu của 

Giáo Hội: “Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài 

người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ 

thành một dân tộc để họ nhận biết chính Ngài trong chân lý, và 

phụng sự Ngài trong thánh thiện” (LG số 9). Được Ngài tiền định 

để trở nên đồng hình đồng dạng với Con Ngài, loài người được 

Thánh Linh quy tụ vào một mối liên hệ rất mật thiết với Chúa Con. 

Và theo ý định của Thiên Chúa, Giáo Hội có sứ mệnh cho thấy sự 

hiện hữu của Ngài và là môi trường cứu rỗi nhân loại phổ quát: “Vì 

Giáo Hội ở trong Chúa Kitô như bí tích hoặc dấu chỉ và khí cụ của 

sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể 

nhân loại, nên, dựa trên giáo huấn của các Công Ðồng trước, Giáo 

Hội muốn làm sáng tỏ bản tính và sứ mệnh phổ quát của mình cho 

tín hữu và toàn thế giới” (LG số 1). 

 

Chúa Giêsu đã chiêm ngắm Giáo Hội trong chuyển động tình 

yêu giữa các ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa: “Con đã ban cho 

họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như 

chúng ta là một, Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được 

hoàn toàn nên một” (Ga 17, 22-23). Nếu Giáo Hội là hiện thực tình 

yêu của Chúa Cha, qua Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, thì 

không thể đưa ra một định nghĩa nào hơn nữa. Mầu nhiệm Giáo 

Hội là sự diễn tả mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. 
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Nói tóm lại, - Giáo hội thuộc về Chúa Cha, Đấng, với ý định tự do 

bí nhiệm của sự khôn ngoan và lòng tốt của mình, đã tập họp dân lại thành 

một Giáo Hội trong Chúa Giêsu Kitô. - Giáo Hội thuộc về Chúa Con, Đấng 

qua việc Nhập Thể và Lễ Vượt Qua của Người đã khánh thành Nước Trời 

trên trần gian, thiết lập Giáo Hội như thân thể của Người. - Giáo Hội thuộc 

về Chúa Thánh Thần, Đấng cư ngụ trong Giáo hội và trong tâm hồn các 

tín hữu như ngự trong một đền thờ. Ngài làm cho Giáo Hội sống động, dẫn 

dắt Giáo Hội tới chân lý trọn vẹn, hợp nhất Giáo Hội trong sự hiệp thông 

và phục vụ bằng cách ban cho Giáo hội những ân huệ và làm phong phú 

Giáo Hội bằng những giá trị của nó (x. LG số 2-4). Như vậy, Giáo hội phát 

xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, Giáo Hội là nơi 

gặp gỡ giữa trời và đất, nơi mà lịch sử Ba Ngôi, do một sáng kiến tự do 

tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, nhập thể vào lịch sử loài người, lịch sử 

đó được chăm sóc bảo vệ trong cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

 

Trong tháng nầy, chúng ta đang sống tinh thần Mùa Chay, mỗi 

người chúng ta cùng khởi động một cuộc leo núi lành mạnh hướng tới Lễ 

Phục Sinh. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh về điều này trong Sứ 

điệp Mùa Chay năm 2023 này: “Để đào sâu kiến thức về Thầy, để hiểu 

trọn vẹn và đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện 

trong sự hiến thân trọn vẹn vì tình yêu, chúng ta phải để Chúa Giêsu dẫn 

mình đi lối riêng, đưa lên cao và tách ra khỏi sự tầm thường và phù phiếm. 

Giống như một cuộc leo núi, chúng ta cần phải khởi hành một lộ trình khó 

khăn đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung”. Xin Chúa cho mỗi người chúng 

ta có đủ lòng tin và sức mạnh leo núi hướng vào Mầu Nhiệm Cứu Độ mà 

chúng ta lãnh nhận nơi Chúa Giêsu. 

 

 + Phêrô Huỳnh Văn Hai 

    Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long 
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Tháng 03/2023 

 

ĐTC PHAXICÔ: DẤU CHỈ SỐNG ĐỘNG CỦA THIÊN 

CHÚA BA NGÔI LÀ TÌNH YÊU CHO MỌI NGƯỜI 

 

Trưa Chúa nhật 30/5/2021, Đức Thánh Cha  Phanxicô đã chủ sự 

buổi đọc kinh Truyền tin, tại Quảng trường thánh Phêrô với khoảng 

3.000 tín hữu. Số người tham dự đông đảo hơn so với những lần 

trước đây vì tình hình đại dịch dần dần giảm bớt. Nhiều người mang 

theo những lá cờ lớn của quốc gia họ. 

 

Huấn dụ của Đức Thánh Cha 

 

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha  diễn 

giải ý nghĩa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. 

 

Ý nghĩa mầu nhiệm 

 

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Thiên Chúa 

duy nhất trong Ba Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Linh. Đó là một 

mầu nhiệm vô biên, vượt lên trên khả năng của trí tuệ chúng ta, 

nhưng mầu nhiệm này nói với con tim chúng ta, vì chúng ta thấy 

mầu nhiệm ấy trong thành ngữ của thánh Gioan, tóm gọn toàn thể 

mạc khải: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16). Trong tư cách là 

tình yêu, Thiên Chúa tuy là một và là đơn nhất, nhưng không cô 

độc, trái lại là hiệp thông. Thực vậy, tình yêu cốt yếu là hiến thân 

mình, và trong thực tại nguyên thủy và vô biên, chính Chúa Cha 

hiến thân khi sinh ra Chúa Con, và đến lượt Chúa Con hiến thân 

cho Chúa Cha và tình yêu giữa hai Ngôi ấy chính là Chúa Thánh 

Linh, là mối dây liên kết sự hiệp nhất của các Ngôi Vị. Mầu nhiệm 

này không dễ hiểu, nhưng chúng ta có thể sống mầu nhiệm này. 
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Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 

 

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ấy đã được chính Chúa Giêsu mạc khải. 

Người cho chúng ta biết tôn nhan Thiên Chúa là Cha thương xót; 

Chúa đã trình bày Bản Thân mình như người thật, như Con Thiên 

Chúa và Lời của Chúa Cha; Chúa Giêsu đã nói về Thánh Linh xuất 

phát từ Chúa Cha và Chúa Con, Thánh Linh là Thần Chân Lý, là 

Đấng Bào Chữa, nghĩa là Đấng An Ủi và là Trạng Sư của chúng ta. 

Và khi hiện ra với các tông đồ sau khi sống lại, Chúa Giêsu sai họ 

đi loan báo Tin mừng “cho tất cả mọi dân tộc, rửa tội cho họ nhân 

danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Vì thế, sứ mạng của 

Giáo hội, và trong Giáo hội có tất cả chúng ta là môn đệ của Chúa 

Kitô, Ngài làm cho mỗi người nam nữ có thể được “dìm” vào tình 

yêu Thiên Chúa và nhờ đó nhận được ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu. 

 

Chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 

 

Vì thế, đại lễ hôm nay làm cho chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm 

tuyệt vời về tình yêu và ánh sáng từ đó chúng ta phát xuất và hành 

trình trần thế của chúng ta hướng về mầu nhiệm ấy. Đồng thời, lễ 

này mời gọi chúng ta hãy củng cố sự hiệp thông với Thiên Chúa và 

với anh chị em, kín múc từ nguồn hiệp thông của Ba Ngôi Thiên 

Chúa. Chúng ta hãy nghĩ đến đại kinh nguyện cuối cùng của Chúa 

Giêsu, dâng lên Chúa Cha ngay trước khi chịu khổ nạn. Cuối kinh 

nguyện ấy, - như một di chúc tinh thần - trong tâm hồn Chúa Kitô 

nảy sinh lời khẩn nguyện biểu lộ thánh ý Chúa Cha. Chúng ta hãy 

nghe những lời Chúa Giêsu, được thuật lại trong Tin mừng theo 

thánh Gioan: “Để tất cả chúng được nên một: như Cha ở trong con, 

và con ở trong Cha, ước gì chúng cũng ở trong chúng ta, để thế gian 

tin rằng Cha đã sai con” (17,21). 

 

Sống hiệp nhất 

 

Trong việc loan báo Tin mừng và trong mọi sứ vụ Kitô, không thể 

tách rời khỏi sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã khẩn nguyện; vẻ đẹp 
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của Tin mừng đòi phải được sống và làm chứng trong sự hòa hợp 

giữa chúng ta, là những người rất khác nhau! 

 

Ta phải có thể luôn luôn nói về các môn đệ Chúa Kitô: “Họ rất khác 

nhau, nhưng hãy nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào!” Và 

không những giữa họ với nhau, nhưng còn với tất cả, đúng hơn, đặc 

biệt là với những người “xa lạ” dọc theo con đường, những người 

bị thương, bị làm ngơ không biết đến, những người bị coi rẻ. Dấu 

hiệu sinh động về Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu thương nhau và 

đối với tất cả mọi người; sự chia sẻ vui mừng và đau khổ; không 

ức hiếp người khác, nhưng hoạt động với nhau; lòng can đảm và 

khiêm tốn xin và trao ban sự tha thứ; đề cao giá trị những đoàn sủng 

khác nhau mà Chúa Thánh Linh ban phát để xây dựng chung. Như 

thế là làm cho cộng đoàn Giáo hội được tăng trưởng, cộng đoàn 

này loan báo Tin mừng không những bằng lời nói, nhưng bằng sức 

mạnh của tình yêu Thiên Chúa ở trong chúng ta nhờ hồng ân của 

Chúa Thánh Linh. 

 

Và Đức Thánh Cha  kết luận: “Mẹ Maria chí thánh, trong sự đơn 

sơ và khiêm tốn, phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa duy nhất và Ba 

Ngôi, vì Mẹ đã hoàn toàn đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc sống 

của Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ đức tin của chúng con, làm cho chúng 

con trở thành những người tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị 

em”. 

 

Giuse Trần Đức Anh, O.P – Radio Vatican  

  

 

 

 

 

 



 8 

 
  

Kêu mời: Anh chị em thân mến, khi gia nhập vào Giáo Hội, 

chúng ta được Rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Để sống trong 

Giáo Hội, chúng ta phải hiệp thông với Chúa Ba Ngôi khi dâng 

thánh lễ, khi cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng ta cùng hiệp ý 

cầu nguyện: 

1. Chúa phán: “Hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con 

và Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho thành phần Hội 

Thánh, luôn ở trong tình yêu của Chúa Cha, ân sủng của Đức 

Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.  

2. Chúa phán: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ 

sai đến nhân danh Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người 

biết mình phải hiệp thông trong Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh 

Thần, để được sống trong Chúa Ba Ngôi. 

3. Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy thì Cha của Thầy và Thầy sẽ đến 

và ở lại với người ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu 

luôn diễn tả lòng yêu mến Chúa, để được Chúa Ba Ngôi sống 

động trong cuộc sống của mình.  

4. Khi xong việc, chúng ta đọc: “Sáng danh Đức Chúa Cha, và 

Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cầu 

nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn làm điều 

tốt lành hầu cho danh Ba Ngôi được hiển sáng. 

Kết thúc: Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa quy tụ chúng con vào 

Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con luôn gắn bó hiệp thông trong 

Chúa, mà diễn tả hạnh phúc Nước Trời đang sống động trên trần 

gian này.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen. 

 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền  
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DẤU THÁNH GIÁ TRONG ĐỜI SỐNG DÂN CHÚA 

 

Cộng đoàn dân Chúa được thiết lập do ý muốn của Thiên Chúa Ba 

Ngôi để họ sống hiệp thông với Ba Ngôi và được cứu độ nhờ tình 

yêu của Thiên Chúa. Bản Toát Yếu Sách GLHTCG số 153 nói rằng 

“Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, bởi vì Ngài muốn thánh hóa và 

cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng thiết lập họ 

thành một Dân duy nhất, được qui tụ trong sự hợp nhất của Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” 

 

Giáo Hội có thể được định nghĩa ngắn gọn là dân Thiên Chúa do 

Ba Ngôi quy tụ. Nên Dân Thiên Chúa có cùng nguồn gốc là Thiên 

Chúa Ba Ngôi và có cùng chung một sứ mạng là sống hiệp thông 

với Ba Ngôi và hiệp nhất với nhau. Vì thế, sống trong cộng đoàn 

của Hội Thánh, dân Chúa cần phải hiệp thông với Chúa Ba Ngôi 

và hiệp nhất với nhau. 

 

Có nhiều phương thế để hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, cách thế dễ 

thực hiện nhất là làm dấu thánh giá trong cuộc sống hằng ngày. 

Thông thường mỗi ngày, người tín hữu làm dấu thánh giá nhiều lần 

nếu họ nhớ đến Chúa và sống đạo tốt. Làm dấu thánh giá trước và 

sau các giờ kinh, dấu thánh giá trước và sau mỗi bữa ăn. Nếu tham 

dự thánh lễ mỗi ngày, thì họ làm dấu thánh giá nhiều lần hơn nữa. 

Mỗi lần làm dấu thánh giá là người tín hữu tuyên xưng Chúa Ba 

Ngôi và phần nào đó cũng nói lên sự hiệp thông với Thiên Chúa. 

 

Mỗi lần người tín hữu làm dấu thánh giá, điều đó cũng thể hiện sự 

hiệp nhất với nhau vì họ tuyên xưng chung một niềm tin vào Thiên 

Chúa Ba Ngôi “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”. Chúng 

ta phải làm sao để duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn? Chúng ta 

phải làm gì trước lỗi phạm của mình cũng như của người khác trong 

đời sống hằng ngày? Sống trong cộng đoàn, tình yêu Thiên Chúa 

đưa mọi người đến chỗ tránh mọi hình thức chỉ trích, nói xấu người 

khác. Nếu cần góp ý, chúng ta có thể khuyên một cách tế nhị với 
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sự khiêm tốn và lòng bao dung có thể xây dựng nên sự hiệp nhất 

nơi cộng đoàn. Trước những lỗi phạm của mình và của người khác, 

nếu là của mình thì cần nhìn nhận thiếu sót trước cộng đoàn. Nếu 

là của người khác thì cần sửa lỗi theo tinh thần Chúa dạy là sửa lỗi 

riêng cá nhân trước khi đi đến với tập thể. Có như vậy, đời sống 

cộng đoàn sẽ trở nên gần gũi và cuộc sống được bình an. Xin cho 

mọi thành phần dân Chúa siêng năng làm dấu thánh giá trong đời 

sống để thể hiện sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi và hiệp 

nhất với nhau. 

 

Lm Phêrô Hồ Văn Quí 

 

 

 
 

CHỊU CHỨC THÁNH VỚI ỦY NHIỆM THƯ GIẢ MẠO 

CÓ THÀNH SỰ KHÔNG? 
Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng 

Có người cho rằng một người dùng ủy nhiệm thư giả mạo để chịu 

chức thánh thì chịu chức thánh là vô hiệu, do lừa gạt. Tuy nhiên, 

chiếu theo Giáo luật, hành vi phong chức này là bất hợp luật 

(illicit), bị phạt theo luật hình sự, nhưng chức thánh đã nhận lãnh 

vẫn được hữu hiệu (valid). 

 

1. Phong chức thánh do man trá vẫn hữu hiệu 

Để kết luận một hành vi pháp lý là vô hiệu hay bất thành cần có sự 

minh nhiên ấn định rõ ràng của Giáo luật. Nguyên tắc căn bản này 

được quy định ở quyển I của Bộ Giáo luật: 

Điều 10. Chỉ những luật nào minh nhiên ấn định rằng một hành vi 

không có hiệu lực hoặc một người không có khả năng, thì mới được 

xem là luật bãi hiệu hoặc luật bãi năng. 

Ngược lại, nếu điều luật mà không minh nhiên ấn định một hành 

vi là vô hiệu hay bất thành, hoặc người không có khả năng thì 
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không được phép xác nhận hành vi đó là vô hiệu hay một người 

không có khả năng.  

Ví dụ vài luật sau đây là luật bãi hiệu, vì có những xác định minh 

nhiên: "bất thành", "để được hữu hiệu": 

Điều 977. Giải tội phạm điều răn thứ sáu cho người đồng loã thì 

bất thành, trừ trường hợp nguy tử. 

Điều 1085§1. Người đang bị ràng buộc bởi dây hôn nhân trước, 

dù chưa hoàn hợp, thì kết hôn cũng bất thành. 

Điều 656. Để được hữu hiệu, việc khấn tạm đòi buộc: 

10 Người sắp tuyên khấn tối thiểu phải được mười tám tuổi trọn; 

20 Việc tập tu đã được thực hiện hữu hiệu; 

30 Việc nhận cho khấn phải được tự do thực hiện do bề trên có thẩm 

quyền với sự biểu quyết của ban cố vấn chiếu theo quy tắc của luật; 

40 Lời tuyên khấn phải được phát biểu cách minh nhiên và không 

do bạo lực, sợ hãi nghiêm trọng hoặc man trá; 

50 việc nhận lời khấn phải được thực hiện do chính bề trên hợp 

pháp, hoặc nhờ một người khác. 

Tuy nhiên, không có một điều luật nào quy định tổng quát rằng một 

hành vi thực hiện do man trá, hoặc quy định riêng cho phong chức 

thánh do man trá thì hành vi bị vô hiệu. 

Đối với ứng viên thánh chức, Giáo luật chỉ có quy định là người 

nam đã được Rửa tội: 

Điều 1024. Chỉ có người nam đã được Rửa Tội mới nhận lãnh 

thành sự bí tích truyền chức thánh. 

Ngoài quyền phong chức thánh cách hữu hiệu thuộc về vị có chức 

thánh Giám mục và việc cử hành phong chức hữu hiệu theo thể 

thức giáo luật (forma canonica), Giáo luật chỉ kể ra những trường 

hợp bất hợp luật để chịu chức (đ. 1041) và bất hợp luật để thi hành 

chức thánh nếu đã chịu chức (đ. 1044), chứ không kể ra những 

trường hợp phong chức vô hiệu.  
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Ví dụ: Đ. 1041,40 quy định "Người đã phạm tội sát nhân hoặc phá 

thai có hiệu quả và mọi người cộng tác tích cực vào các tội đó" thì 

bị ngăn trở bất hợp luật để chịu chức, nghĩa là, tự động bị cấm được 

truyền chức, và nếu đã được truyền chức thì tự động bị cấm thi 

hành chức thánh. Quyền giải ngăn trở bất hợp luật này (đ. 

1041,40) thuộc về Tòa Thánh dù tội còn trong bí mật hay công khai 

(đ. 1047). 

Quyền phong chức thánh cách thành sự hệ tại ở thánh chức Giám 

mục. Do đó, những Giám mục trong những ly giáo vẫn phong chức 

cách thành sự các thánh chức giám mục, linh mục, phó tế, mặc dù 

Giám mục đó đang mắc vạ tuyệt thông. 

Trong khi về Bí tích hôn phối có quy định 12 ngăn trở làm cho hôn 

nhân vô hiệu, về khấn dòng có những quy định những điều kiện để 

thành sự, còn đối với chức thánh, lại chỉ có một vài quy định bất 

thành. Tại sao có sự khác biệt như vậy? 

Có thể giải thích rằng, khi kết hôn hay tuyên khấn thì hai bên kết 

ước với nhau. Theo lẽ tự nhiên sự kết ước phải được thực hiện trong 

sự hoàn toàn tự do ưng thuận, không bị áp lực hay man trá... Trong 

các Bí tích này, Giáo luật quy định bất thành khi có sự khiếm 

khuyết tự do, bị áp lực hay man trá... 

Còn đối với Bí tích Truyền chức thánh, thụ nhân nhận lãnh một ân 

ban, một chức vị từ trên ban xuống, qua thẩm quyền của Giáo hội. 

Do đó Giáo luật không quy định sự truyền chức bất thành cho dù 

được thực hiện trong sự thiếu tự do hay sự bị nhầm lẫn, lừa gạt... 

Trong những trường hợp truyền chức bị khiếm khuyết về ý chí tự 

do, bị nhầm lẫn, do lừa gạt, Giáo hội không tuyên bố chức thánh 

bất thành nhưng lại có thể ban ơn cho phép ra khỏi hàng giáo sĩ nếu 

giáo sĩ đó xin, hoặc Giáo hội trục xuất một người ra khỏi hàng giáo 

sĩ do phạm tội nghiêm trọng. 

Khi  một người ra khỏi hàng giáo sĩ, chức thánh vẫn còn nhưng 

không được thi hành thánh chức, trừ việc giải tội cho người nguy 

tử (đ. 986§2). 

2. Bị phạt vạ 
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Khi truyền chức với ủy nhiệm thư là giả mạo thì được kể là sự 

truyền chức này không có ủy nhiệm thư hợp pháp. Vì vậy, người 

thụ phong bị vạ huyền chức tự động do chính sự kiện (đ. 1388§1). 

Vị Giám mục phong chức, nếu không có quyền phong chức theo 

luật quy định hoặc  không có văn thư ủy nhiệm hợp pháp thì bị cấm 

truyền chức một năm. 

Điều 1388. §1. Giám mục nào vi phạm quy định của điều 1015, 

phong chức cho một người thuộc quyền một Giám mục khác mà 

không có ủy nhiệm thư  hợp pháp, thì bị cấm truyền chức trong hạn 

một năm. Còn người được thụ phong tự động bị huyền chức do 

chính sự kiện  lãnh nhận chức thánh. 

Tuy nhiên, nếu vị Giám mục phong chức vô tình không biết là ủy 

nhiệm thư giả mạo thì không bị cấm truyền chức. 

3. Tạo ra, sử dụng ủy nhiệm thư giả mạo 

Người làm ra văn thư ủy nhiệm giả và người sử dụng văn thư ủy 

nhiệm giả  sẽ bị phạt theo điều 1391. 

Điều 1391 

Những người sau đây phải bị phạt với những hình phạt dự liệu ở 

điều 1336 §§2-4, tuỳ theo mức nghiêm trọng của tội phạm: 

10 Người giả mạo một tài liệu công thuộc Giáo hội, hoặc sửa đổi, 

hủy bỏ, cất giấu bản chính thức, hoặc sử dụng bản giả mạo hay đã 

bị sửa đổi; 

20  Người sử dụng một tài liệu nào khác, giả mạo hay bị sửa đổi 

trong một sự việc thuộc Giáo hội, 

30  Người khẳng định một điều nào đó là sai lạc trong một tài liệu 

công thuộc Giáo hội. 

Thông thường, thuộc thẩm quyền Giám mục giáo phận ra hình phạt, 

hoặc bằng sắc lệnh hành pháp hoặc bằng phán quyết tư pháp, tức 

là trao cho tòa án giáo phận xét xử và ra bản án. 

Tuy nhiên, hình phạt trục xuất ra khỏi hàng giáo sĩ, là hình phạt có 
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tính chung thân, Giám mục giáo phận hay thẩm phán không có 

quyền tuyên phạt (đ. 1342,§2; đ. 1349). 

Vì vậy, ở mức độ tội phạm nghiêm trọng, gây scandal lớn Bản 

quyền nên khởi tố phạm nhân lên Bộ Giáo Lý Đức Tin. Bộ Giáo 

Lý Đức Tin có thẩm quyền xét xử những tội phạm chống lại đức 

tin, cũng như những tội nghiêm trọng hơn phạm đến luân lý và 

trong việc cử hành các bí tích (x. Norms on delicta graviora, Art. 

1§1). 

Ở mức độ nghiêm trọng nhất, Bộ sẽ đệ trình trực tiếp lên Đức Giáo 

Hoàng, để ngài quyết định trục xuất ra khỏi hàng giáo sỹ và ban 

miễn chuẩn luật độc thân (x. Norms on delicta graviora, Art. 21). 

 

========================== 

 

Ghi chú: 

Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ không nhận xử vụ án duy chỉ về tội tạo ra 

hay sử dụng văn thư công giả mạo, vì tội này không thuộc những 

tội được dành riêng cho Bộ. Các tội dành riêng đó được gọi là "tội 

nặng hơn", ví dụ như lạc giáo, ly giáo, bội giáo, ném bỏ MTC với 

ý nhạo báng, không có chức linh mục mà dám cử hành Thánh Lễ, 

vi phạm ấn tín Tòa Giải tội, child abuse...(x. Norms on delicta 

graviora). 

Tuy nhiên, dựa vào nguyên tắc chung là Bộ Giáo Lý Đức Tin có 

thẩm quyền xét xử những tội phạm chống lại đức tin, cũng như 

những tội nghiêm trọng hơn phạm đến luân lý và trong việc cử hành 

các bí tích (x. Norms on delicta graviora, Art. 1§1), thiết nghĩ Bộ 

sẽ nhận vụ án một cách đặc biệt, nếu phạm nhân gây scandal và 

thiệt hại nghiêm trọng cho Giáo hội. 

Ngoài ra, một giáo sĩ vi phạm tội nghiêm trọng cũng có thể bị Bộ 

Giáo Sĩ phạt trục xuất ra khỏi hàng giáo sĩ, do những năng quyền 

đặt biệt (facoltà speciali) mà Bộ được Đức Giáo Hoàng ban cho. 

(Xem RELAZIONE SULLA PRASSI INTERNA PER LA 

TRATTAZIONE DEI CASI PRESENTATI A NORMA DELLE 
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FACOLTÀ SPECIALI CONCESSE ALLA CONGREGAZIONE 

PER IL CLERO, thấy ở: 

http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Plenaria%202017/03%2

0-%20Facolta%CC%80%20Speciali.pdf). 

 

Hồ Hữu Hòa nhập tịch vào Giáo phận Maasin có hữu hiệu 

không? 

Khi chịu chức phó tế, một người buộc phải nhập tịch vào một Giáo 

hội địa phương hay một hội dòng hay một Tu đoàn ĐSTĐ (đ. 256). 

Như vậy, khi chịu chức phó tế ngày 7-9-2022, thầy Hồ Hữu Hòa 

nhập tịch vào Giáo phận Vinh. Sau đó, khi được phong chức linh 

mục, vào ngày 7-12-2022, Hồ Hữu Hòa vẫn thuộc Giáo phận Vinh. 

Theo như thư của Giám mục Giáo phận Maasin viết, ngày 17-2-

2023, Hoà được ngài nhận cho nhập tịch vào Giáo phận Maasin 

vào ngày 15-1-2023, sau khi Hòa chịu chức linh mục. 

Giáo luật điều 267 có quy định những điều kiện để việc nhập tịch 

được hữu hiệu, nghĩa là, nếu không đủ điều kiện thì việc nhập tịch 

bị vô hiệu. 

Điều 267 

§1. Để được nhập tịch hữu hiệu vào một Giáo Hội địa phương 

khác, một giáo sĩ đã nhập tịch rồi cần phải có văn thư xuất tịch của 

Giám Mục Giáo Phận do chính ngài ký tên; và cũng phải được 

Giám Mục Giáo Phận của Giáo Hội địa phương tại nơi giáo sĩ ước 

muốn nhập tịch ban văn thư nhập tịch do chính ngài ký tên. 

§2. Như vậy, việc xuất tịch được cấp chỉ có hiệu lực sau khi đã 

được nhập tịch vào một Giáo Hội địa phương khác. 

Dựa theo điều 267 nói trên, sự nhập tịch của linh mục Hòa vào Giáo 

phận Maasin là vô hiệu, vì thiếu văn thư xuất tịch của Giám Mục 

Giáo Phận Vinh do chính ngài ký tên. 

Giả sử là linh mục Hòa có trình văn thư xuất tịch của Giám Mục 

Giáo Phận Vinh ký, thì có thể kết luận rằng văn thư ấy là giả tạo, 

được suy đoán cách hữu lý do những sự kiện đã diễn ra. 
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Như vậy, linh mục Hồ Hữu Hòa vẫn thuộc Giáo phận Vinh. 

Trái lại, nếu như các văn thư ủy nhiệm truyền chức phó tế, linh mục 

và  văn thư cho phép xuất tịch đều do Đức Cha Gp Vinh ký một 

cách thực sự, thì Hồ Hữu Hòa và cha Chưởng ấn đã đem các văn 

thư này ra để biện minh cho mình và chống lại Đức Cha. Cho nên 

văn thư minh định của Đức Cha Gp Vinh là đúng sự thật. 

Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng 

Nguồn: giaoluatconggiao.com 

 

 

 

 

 

SỨ VỤ LINH MỤC  

THEO THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI 
 

WHĐ (08.02.2023) - Thông điệp Tất cả anh em của Đức Giáo 

hoàng Phanxicô được công bố vào ngày 03/10/2020, áp lễ kính 

thánh Phanxicô Assisi, mang tên Fratelli tutti - nói về tình huynh 

đệ và tình bạn xã hội. Thông điệp ra đời trong bối cảnh đại dịch 

CoViD-19, và đối với Đức Thánh Cha, ngài thật sự đau buồn về nó 

trong khi viết thông điệp này. Người đọc có thể thấy được sự nhức 

nhối, căng thẳng trong thông điệp vì tính hiện thực của nó. Mặc dù 

thế giới đang có một siêu kết nối với nhau nhưng qua hoàn cảnh 

này lại phơi trần các phân mảnh của các quốc gia; nó khiến chúng 

ta mơ về một thế giới huynh đệ mà trong đó tất cả đều là anh chị 

em với nhau. Điều này có được khi chúng ta có một trải nghiệm 

mãnh liệt về Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. 

Với chủ đề mục vụ của năm nay: “Củng cố sự hiệp thông” của 

HĐGMVN, cách đặc biệt, giáo phận Phú Cường sống chủ để “Hiệp 

thông để loan báo Tin mừng”, chúng ta hãy cùng nhìn lại sứ vụ 

linh mục trong Thông điệp Fratelli Tutti với ba khía cạnh mà Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến, đó là: người nghèo và bị tổn 

thương; tình yêu bắc cầu; và tầm quan trọng của tha thứ. Đây không 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-fratelli-tutti-ve-tinh-huynh-de-va-tinh-bang-huu-xa-hoi-41849
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-fratelli-tutti-ve-tinh-huynh-de-va-tinh-bang-huu-xa-hoi-41849
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phải là bản tóm tắt, nhưng muốn làm nổi bật những khía cạnh ấy 

để chúng ta có thể làm phong phú cho sứ vụ của chúng ta; vì Giáo 

hội đứng về phía người nghèo, anh em linh mục chúng ta được mời 

gọi hướng về họ, thể hiện tình thương yêu và tha thứ như Chúa là 

Đấng yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Như thế, chúng ta mới 

là những người kiến tạo sự hiệp thông, làm một thân mình với Chúa 

Kitô và hăng say loan báo Tin mừng cứu độ. 

1/ Người nghèo và người bị tổn thương 

Thông điệp thách thức chúng ta nhìn người nghèo, người già cả, bị 

bỏ rơi và xem hệ thống chính trị kinh tế và xã hội hiện tại, trong đó 

cách nhìn và khả năng đón nhận của chúng ta, những người phục 

vụ dân Chúa đang làm gì cho họ. Một vài lý do làm tan vỡ và làm 

cản trở tới sự thăng tiến của tình huynh đệ phổ quát được nhắc tới 

đó là: toàn cầu hoá sự tư lợi, sự hời hợt, lạm dụng các phương tiện 

truyền thông, hoang phí một cách thái quá, sự thải bỏ không chỉ với 

thực phẩm nhưng còn là thải bỏ cả con người v.v. Những điều đó 

cho thấy con người quy về mình hơn là nghĩ đến người khác, chỉ 

có lợi ích cá nhân là quan trọng. “Con người không còn được xem 

như có giá trị tối cao phải được tôn trọng và bảo vệ, nhất là những 

người nghèo hoặc khuyết tật, chưa hữu dụng (như trẻ sắp ra đời), 

hoặc chẳng còn ích lợi gì (như người già cả). Chúng ta đã trở nên 

vô cảm với mọi kiểu hoang phí, trước hết là hoang phí thực phẩm, 

loại hoang phí tệ hại nhất”[1]. 

Một mặt, khi quy chiếu về mình mà quên đi lợi ích cho người khác, 

nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, nó dễ dàng tạo thời cơ 

sống còn đối với những người thích ứng nhất. Mặt khác chúng ta 

có thể nhìn thấy ngay sự bất bình đẳng được tạo ra; nó càng gia 

tăng giữa giàu và nghèo, giữa những người quyền lực, giàu có với 

những người yếu thế dưới quyền. Khi co cụm lại với chính bản thân 

mình, người ta nhìn người khác như một thế giới xa lạ, thiếu lòng 

tin, không quen thuộc và từ đó “cơn cám dỗ tạo ra nền văn hóa xây 

tường, dựng lên những bức tường, những bức tường trong tim, 

những bức tường trên thực địa”[2]. 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn1
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn2


 18 

Từ những vấn nạn trên, hình ảnh dụ ngôn người Samari nhân hậu 

làm ẩn dụ cơ bản, khơi dậy niềm hy vọng, là tấm gương sáng ngời 

cho những hoàn cảnh khó khăn, mời gọi chúng ta bắc những nhịp 

cầu tình yêu, trở thành người thân cận cho tha nhân. 

2/ Tình yêu bắc cầu 

Đức Thánh Cha dùng hình ảnh dụ ngôn người Samari nhân hậu để 

so sánh hoàn cảnh chúng ta ngày nay - cá nhân và tập thể, với thầy 

tư tế và thầy Lêvi trong dụ ngôn, những người vì lý do tôn giáo, xã 

hội và chính trị khi đi ngang qua người nghèo, bị đánh đập, bị bỏ 

rơi cần được giúp đỡ. Giống như thầy tư tế và Lêvi trong dụ ngôn, 

chúng ta dễ rơi vào tình trạng mù quáng đạo đức cá nhân mà bỏ 

qua những thực hành cơ bản nhất. Hình ảnh này là một lời cảnh báo 

cho chúng ta hôm nay: “Việc tin vào Thiên Chúa và tôn thờ Ngài 

không bảo đảm cho việc sống theo ý muốn của Ngài. Một người có 

niềm tin có thể không trung thành với tất cả những gì niềm tin này 

đòi hỏi, thế nhưng, lại có thể cảm thấy gần gũi Thiên Chúa và nghĩ 

rằng mình xứng đáng hơn những người khác”[3]. 

Lời mời gọi chúng ta hôm nay vẫn là lời mời gọi thể hiện lòng trắc 

ẩn như người Samari nhân hậu và tử tế. Không bước qua bất kỳ nỗi 

đau nào của nhân loại, nhạy bén với sự tổn thương trong tâm hồn 

người khác, và biết rằng họ cần được xoa dịu như chính Chúa xoa 

dịu chúng ta. Tình yêu được nảy sinh có nghĩa là “Anh em hãy vui 

với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). “Một khi trái tim 

chúng ta mang lấy thái độ này thì chúng ta có khả năng đồng hóa 

mình với người khác, chẳng kể người đó sinh ở đâu hoặc đến từ 

nơi nào. Khi đi vào tiến trình này, cuối cùng chúng ta sẽ cảm 

nghiệm được người khác là ‘anh em cốt nhục’ của mình”[4]. 

Tình yêu tạo ra các mối dây liên kết và mở rộng cuộc hiện sinh của 

của chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi chính mình để vươn tới điều tốt 

đẹp và vươn tới người khác. Chính lúc ra khỏi chính mình là lúc 

làm cho con người mình được thêm tròn đầy. Cuộc sống có ý nghĩa 

khi chúng ta khám bản thân mình qua việc yêu thương và trợ giúp 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn3
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn4
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người khác. Tình yêu bắc cầu không thu hẹp trong các mối tương 

quan cá nhân, trong các nhóm nhỏ, nhưng vươn ra đối với tất cả 

mọi người. Mối liên hệ của chúng ta, nếu lành mạnh và chân thật, 

sẽ rộng mở đến những người khác, nhờ đó chúng ta sẽ được triển 

nở và phong phú hơn. 

Lời mời gọi ở đây vẫn là lời mời gọi ra khỏi chính mình, đừng chỉ 

thu hẹp mình trong các mối tương quan mang tính an toàn, văn hoá 

xây tường cần phải loại bỏ để có thể đến với người khác. Và đây 

chính là điều mà chúng ta có thể liên kết và hướng tới xây dựng sự 

hiệp thông phổ quát. “Tầm vóc thiêng liêng của đời người mang 

nét đặc trưng của tình yêu. Tình yêu, suy cho cùng, là “tiêu chuẩn 

xác định cuộc đời của một người có giá trị hay không”. Tuy nhiên, 

có những tín hữu nghĩ rằng uy thế của họ là ở chỗ áp đặt ý thức hệ 

lên người khác hoặc ở chỗ dùng bạo lực để bảo vệ sự thật hoặc 

bằng cách rầm rộ biểu dương lực lượng. Là các tín hữu, tất cả 

chúng ta đều phải nhận biết điều này: tình yêu là điều tối thượng, 

đừng bao giờ để tình yêu lâm vào vòng nguy hiểm và nguy hiểm 

trầm trọng nhất chính là việc không yêu thương”[5]. 

3/ Tầm quan trọng của tha thứ 

Nếu tình yêu là tiêu chuẩn xác định cuộc đời của một người có giá 

trị hay không thì tha thứ là tiêu chuẩn xác định tình yêu. Yêu chính 

là tha thứ, người ta không thể hiểu được tình yêu là gì nếu như trong 

chúng ta còn chừa lại một sự hiềm thù nào đó mà không tha thứ. 

Không tha thứ dễ dung dưỡng cho thói vô cảm, chậm chạp trong 

khoan dung, nuôi dưỡng lòng ghen tị và sẽ đi đến thất bại trong tình 

yêu. Chúa Giêsu không bao giờ cổ võ cho những thái độ này, trái 

lại “Người công khai lên án việc sử dụng sức mạnh để bắt người 

khác phải phục tùng: “Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy 

mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản 

dân. Giữa anh em thì không được như vậy” (Mt 20,25-26). Trái lại, 

Phúc âm đòi chúng ta phải tha thứ “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22) 

và kể một ví dụ về người đầy tớ độc ác được tha thứ nhưng lại 

không biết tha thứ cho kẻ khác” (x. Mt 18,23-35)[6]. 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn5
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn6
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Đề nghị tha thứ ở đây không có nghĩa là từ bỏ quyền lợi của bản 

thân, như chấp nhận bị áp bức, hoặc tiếp tục để họ áp bức mình, để 

cho tội phạm tiếp tục làm điều sai trái… nhưng là làm sao để cho 

họ chấm dứt các hành vi này. “Mỗi người chúng ta, trong cuộc 

sống của mình, cần nhận ra rằng “sự xét đoán khắt khe âm ỉ trong 

lòng mà tôi dành cho anh chị em mình, vết thương không được chữa 

lành, sự xúc phạm không được thứ tha, mối oán hận chỉ gây hại 

cho tôi... tất cả đều là những tình tiết của một cuộc chiến diễn ra 

trong tôi, là ngọn lửa trong tâm hồn tôi cần phải dập tắt không để 

bùng cháy thành cơn hỏa hoạn”[7]. 

“Tha thứ không có nghĩa là quên đi. Hay nói cách khác, chúng ta 

vẫn có thể tha thứ khi có điều gì đó không có cách nào phủ nhận, 

tương đối hóa hay che giấu. Chúng ta vẫn có thể tha thứ khi có 

điều gì đó không bao giờ có thể dung thứ, biện minh hay bào chữa. 

Chúng ta vẫn có thể tha thứ khi có điều gì đó không được phép 

quên đi. Tha thứ cách tự do và chân thành là một hành vi cao quý, 

phản ánh lòng tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Nếu tha thứ có tính 

nhưng không, thì chúng ta có thể tha thứ cả cho những ai không hề 

hối lỗi và không có khả năng xin tha thứ”[8]. 

Nhìn lại ba chiều kích trên, người nghèo và bị tổn thương, tình yêu 

và tha thứ, nó không phải là cái gì mới mẻ, nhưng nó thách thức 

chúng ta hành động; không phải chúng ta có hiểu nó hay không 

nhưng là chúng ta đang làm gì với lời mời gọi ấy. Điều đó được lặp 

đi lặp lại nhiều lần, rằng con người cần quan tâm tới những người 

nghèo khổ và bị bỏ rơi, rằng chúng ta phải thương yêu đồng loại và 

mau mắn tha thứ. 

Thông điệp nêu rõ về thời kỳ cay đắng và thù nghịch, chủ nghĩa tư 

lợi và việc lạm dụng tự do quyền bính, chúng ta cần dịu dàng và 

nhân ái, thể hiện tình yêu và lòng bao dung của Chúa trong chính 

đời sống sứ vụ của mình. Lòng tốt, sự tử tế cần phải được trau dồi; 

đây không phải là đức tính trưởng giả hời hợt. Thánh Phaolô nói 

về sự tử tế như là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Lòng tốt hay sự 

tử tế “diễn tả một tâm hồn không chua chát, thô lỗ, cứng cỏi, nhưng 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn7
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nhân hậu, dịu dàng, biết nâng đỡ và an ủi. Những cá nhân có đức 

tính này thường giúp người khác có được cuộc sống dễ chịu hơn, 

nhất là giúp những ai chịu áp lực nặng nề bởi những khó khăn, 

những nhu cầu khẩn cấp, những nỗi lắng lo ưu phiền. Lối ứng xử 

này được biểu lộ bằng nhiều cách: thái độ ân cần hòa nhã, chú ý 

để lời nói hoặc việc làm không gây tổn thương cho ai, cố gắng làm 

người khác vơi bớt gánh nặng”[9]. 

4/ Vấn tâm 

Ông Giacóp, nhân vật trong sách Sáng thế, có hai lần đánh lừa anh 

mình là Êsau (chương 25 và 27): lừa bán quyền trưởng nam và 

đóng giả Êsau, lừa cha để đánh cắp lời chúc phúc. Tất cả chuyện 

này là sai và có thể phải trả lẽ, nhưng cuộc đời ông Giacóp dường 

như ngược lại. Ngược với người anh bị lừa, Giacóp có một đời sống 

sung túc, được Chúa và người khác yêu mến. Đâu là bài học cho 

chúng ta? 

Nếu chúng ta một lúc nào đó làm như Giacóp làm, hay làm một 

chuyện không hay đại khái như vậy, thì hệ quả đạo đức ở đâu? Câu 

trả lời đến từ Giacóp nhiều năm sau đó. Một đêm nọ, khi Giacóp ở 

một mình, có một người lạ nhảy vào và lặng lẽ vật lộn với Giacóp 

suốt đêm (chương 32). Cho đến tờ mờ sáng, Giacóp bị đánh vào 

khớp xương hông làm ông bất động, ông cảm thấy thực sự bất lực, 

ông thấy mình thất bại và có cái gì đó biến đổi cuộc đời ông. 

Tờ mờ sáng nhưng bóng tối vẫn vừa đủ để ông có thể nhận ra đối 

thủ của mình là ai. Những gì ông thấy còn khủng khiếp hơn là sự 

chết, đó là khuôn mặt của tình yêu. Khuôn mặt ấy là khuôn mặt của 

tình thương vô biên, dù có sức mạnh và quyền uy nhưng không 

quật ngã, thậm chí giết ông ngay khi giáp mặt, nhưng lặng lẽ vừa 

đủ để ông có thể nhìn và cảm nhận được tình yêu ấy; và cuối 

cùng “tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho 

tôi” (St 32,27). Khuôn mặt ấy chính là Thiên Chúa tình yêu. 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-vu-linh-muc-theo-thong-diep-fratelli-tutti-50256#_ftn9
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Giacóp có thể đạt được mục đích bằng sự khôn lanh mưu mẹo và, 

Thiên Chúa có thể tha thứ những lỗi lầm, nhưng Thiên Chúa muốn 

ông nhận ra rằng, lời chúc phúc ông có được là một món quà, không 

phải là sự khôn ngoan mưu mẹo của ý chí con người. 

Thiên Chúa ban cho chúng ta món quà ấy, là “sản nghiệp con được 

hưởng, là chén phúc lộc dành cho con” (Tv 15). Món quà Chúa 

ban cho chúng ta là tình yêu vô biên của Ngài, và tha thứ cho chúng 

ta không ngừng. Ngài muốn như thế là bởi vì Ngài muốn chúng ta 

được hiệp thông trọn vẹn với Ngài và nên một trong Ngài. 

Chúng ta nhận được điều ấy, thì đến lượt chúng ta, chúng ta cũng 

biết cho đi như vậy, yêu thương và tha thứ cho nhau. 

(Trích bài suy niệm tĩnh tâm linh mục Giáo phận Phú Cường, 

tháng 02/2023) 

LM Jérome Trần Thế 

Nguồn: hdgmvietnam.com 
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SỰ DIỆU KỲ CỦA ƠN THÁNH 

 

Giáo lý Dự tòng được nửa chặng đường, mình thấy em học rất 

nghiêm túc, chú ý từng chi tiết và hay thắc mắc nhiều vấn đề nên 

hỏi:  

Từ bữa giờ học, con thấy mình "được" gì cho đức tin không?  

Em nói: Thầy biết không, quen anh Hà, con không biết anh có đạo, 

đến khi yêu hai năm rồi anh nói cưới, mà nhà có đạo nên con phải 

học Giáo lý theo đạo mới được. Lúc đó con bất ngờ lắm, hồi nào 

đến giờ nhà con theo phật, cúng kiếng, đi chùa. Giờ bỏ hết, theo 

đạo "lạ hoắc", rồi ba má con có chịu không nữa. 

Con chưa nói việc này với gia đình, mà phải hơn 2 tháng vừa suy 

nghĩ, vừa tìm hiểu "cái đạo" của anh thế nào. Con hỏi thăm những 

người làm chung công ty về đạo Công giáo. Họ nói phải đi nhà thờ, 

phải giữ luật nọ, luật kia, ăn chay, xưng tội gì gì đó....nghe thấy sợ 

á thầy. Anh Hà không biết con đang đắn đo nên cứ giục đi học Giáo 

lý ở xứ anh. Con vẫn không đi.  

Cứ dùng dằng thêm nửa năm. Một lần con về nhà anh dùng cơm, 

con thấy bác gái cầu nguyện nghiêm trang trước khi ăn, bàn thờ gia 

đình được "chăm sóc" hoa nến đẹp, anh Hà lễ phép với mẹ, từ lúc 

đó con có chút thiện cảm về đạo. Con quyết định theo anh đi học 

Giáo lý nhưng nói thật là "đi thử" xem Giáo lý là cái gì thôi, chứ 

chưa nghĩ đến theo đạo hay cưới. Kiểu "Ừ, thì cứ đi có mất mát gì 

đâu". Anh  không biết lòng dạ con, tưởng con đồng ý nên vui mừng 

chở con đi học dù trời nắng hay mưa. 

Em nói tiếp: con nói thật lòng, sau thời gian học và hiểu về đạo, 

con tâm đắc nhất khi tin Chúa có quyền năng trên mọi mọi sự, thì 

nhẹ nhàng, bình an trước giông bão cuộc đời, và chịu đựng khổ đau 
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không "phí sức", nhưng là cách để có được sự sống vĩnh cửu sau 

cái chết thân xác ai cũng phải trải qua. Bây giờ con nghĩ, nếu anh  

Hà bỏ con, con vẫn học Giáo lý để vào đạo.  

Nghe em trải lòng mình bất ngờ lắm, giả bộ hài hước: Con yên tâm 

đi, Hà mà bỏ con, thì Thầy sẽ tìm cho con một anh đạo Công giáo 

mà lấy đấy.  

Thiên Chúa thực hiện nhiều điều diệu kỳ đúng như Ngài phán: 

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế 

nào người đó cũng không hay biết". 

Trong bài huấn đức của Cha tuyên úy Gioan dịp tỉnh tâm tháng 02 

của anh em trong dòng, Cha cũng kể câu chuyện của 1 gia đình 

trong họ đạo, người vợ rất nhiều năm sống ơ hờ với đạo Chúa do 

chồng thường xuyên say xỉn và cờ bạc, nhưng bất ngờ, chị đến xin 

Cha cho mình được rửa tội để theo đạo chồng, vì chồng chị nay đã 

sống tốt rồi, bỏ được tật xấu và yêu thương vợ con hơn. Và qua đó, 

Cha cho rằng" muốn thay đổi ai đó thì trước hết mình phải thay đổi 

chính mình cho thật tốt, đời sống tốt lành của mình sẽ là tác nhân 

chính để ơn Thánh tác động lên người khác thay đổi theo". 

Như thế, một việc làm tốt của người Công giáo có sức lan tỏa rất 

lớn đến anh chị em chung quanh, như cách gieo hạt giống đức tin 

âm thầm và Chúa sẽ cho cây phát triển. Chúng ta hãy tận dụng sống 

bằng mọi việc tốt lành, là cách truyền giáo ai cũng thừa khả năng, 

cầu xin Chúa cho chúng con cùng nhau hoán cải và sống thật tốt 

lành trong mùa chay thánh 2023 này. 

Dòng Kitô Vua - Vĩnh Long  
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TÂM ĐIỂM YÊU THƯƠNG 

 
Có một câu chuyện ở vùng thảo nguyên xa xôi về Thiên Chúa như 

sau: Một ngày nọ, lúc Thiên Chúa du hành qua các đại lục mênh 

mông, Thiên Chúa thấy một bộ tộc đã đánh mất đức tin về Người. 

Vì thế, Người hiện ra trong một cánh đồng mênh mông nơi có bốn 

người đang chăn gia súc, mỗi người đang đứng ở một hướng khác 

nhau. Họ nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng chói lòa và sau đó sấp 

mình thờ lạy. Sau đó Thiên Chúa biến mất. Bốn người mục đồng 

nhanh chân chạy về làng của họ, tụ tập dân làng và tuyên bố Thiên 

Chúa thật sự hiện hữu và luôn quan tâm chăm sóc họ. Vì vậy, từ 

nay mỗi người phải phụng thờ Người cách nghiêm chỉnh. 

Dân làng tiếp nhận tin tức cách cuồng nhiệt và muốn biết hình dáng 

Thiên Chúa như thế nào? 

- Người thứ nhất: “Người mặc áo choàng đỏ, sáng chói, nét 

mặt đầy nhân hậu luôn nhìn tôi cách dịu dàng”. 

 

- Người thứ hai: “Không, Người mặc áo choàng xanh, nét 

mặt rất nghiêm nghị” 

 

- “Các anh mất trí rồi”, người thứ ba nói: “Người khoác một 

chiếc áo màu xanh lá cây, nét mặt có vẻ buồn, có lẽ vì chúng 

ta đã lãng quên Người”. 

 

- Người thứ tư: “Không đúng, các anh lại sai rồi, Người 

khoác một chiếc áo choàng màu vàng rực rỡ, nét mặt uy 

quyền của vị Vua trời đất”. 

 

Và đến đây họ bắt đầu cãi nhau, rồi lại đánh nhau, sau đó họ khinh 

miệt, thù ghét lẫn nhau và phân chia bè phái. Thay vì đón nhận ý 

kiến của nhau thì họ lại tự vẽ ra một Thiên Chúa theo như ý họ chứ 

không vì bản tính thật của Người. 

 

Không phải thời xưa hay thời nay mà cái nhìn về Thiên Chúa luôn 

luôn có những điều khác biệt dưới nhãn quan của con người. Cho 



 26 

nên Giáo Hội do Ba Ngôi qui tụ nên, luôn luôn phải đi trong đường 

lối của Thiên Chúa. 

 

Thiên Chúa đã quy tụ tất cả những con cái của Ngài trong ngôi nhà 

Giáo Hội. Để mỗi người trong bậc sống của mình làm sáng lên 

gương mặt của Thiên Chúa thể hiện qua sự hiệp thông với nhau và 

trong Giáo Hội. Đó cũng là điều mà Giáo hội đang chuẩn bị cho 

Thượng hội đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI với chủ đề: Hiệp 

thông, tham gia và sứ vụ. Đặc biệt cho năm 2023 thì Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam chọn đề tài: “Củng cố sự hiệp thông”. 

 

Giáo Hội thể hiện sự hiệp thông qua bốn đặc tính : Duy nhất, Thánh 

thiện, Công giáo và tông truyền. Sự hiệp thông cũng được nuôi 

dưỡng bởi Thánh Thể. Vì sự hiệp thông của chúng ta với Mình và 

Máu Chúa Kitô, “chúng ta, mặc dù nhiều người, chỉ là một thân thể 

duy nhất, vì chúng ta cùng dự phần vào một ổ bánh duy nhất “ (1Cr 

10: 17). 

 

Đối với bậc sống tu trì cũng không đi ra khỏi đường lối của Giáo 

Hội, mà cùng đồng hành trên một con đường tiến về nhà Cha. Là 

một Nữ tu tôi càng xác tín hơn về giá trị của sự “hiệp nhất yêu 

thương” trong đời sống thánh hiến. Nếu không có tình yêu của 

Thiên Chúa thì mọi việc không thể tiến triển theo chiều hướng tích 

cực. Ước mong sao với bậc sống của mình, mỗi người Tu sĩ sẵn 

sàng và cùng nhau dấn thân theo con đường Hiệp Hành mà Giáo 

Hội đang hướng tới, trên những bước chân rao giảng Tin mừng của 

mình hàng ngày nơi Tu sĩ đang phục vụ.  

Mến Thánh Giá Cái Nhum 
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TÌNH YÊU HIỆP NHẤT 

 

“Giáo Hội là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ 

Ngài, Giáo Hội sinh ra; nhờ Ngài, Giáo Hội hoạt động; và hướng 

tới Ngài, Giáo Hội dấn bước. Chỉ một mình Thiên Chúa mới nắn 

đúc nên Giáo Hội theo lòng Ngài mong ước” (Thư Chung 

HĐGMVN năm 2011, số 19). 

Giáo Hội là một gia đình nối kết mọi người với nhau trong một tình 

yêu hiệp nhất dành cho Thiên Chúa là Cha trên trời và tình thương 

dành cho nhau. Có một bài hát do Bill và Gloria Gaither sáng tác 

mô tả Giáo Hội như là một gia đình của Thiên Chúa. 

Gia đình của Thiên Chúa 

“Tôi vui sướng vì được làm con trong gia đình của Thiên Chúa. 

Tôi đã được tắm gội trong nguồn nước, được thanh tẩy bởi dòng 

máu của Người! 

Được chia sẻ phần gia nghiệp với Chúa Giê-su ngay khi chúng ta 

còn bước đi trên mặt đất này. 

Vì tôi là thành viên của gia đình, gia đình của Thiên Chúa. 

Các bạn sẽ để ý chúng tôi gọi những tiếng anh chị em quanh đây, 

Đó là vì chúng ta là một gia đình, và những tiếng anh chị em nghe 

sao thật gần gũi. 

Khi tâm hồn ai tan nát, chúng ta chia sẻ bằng những giọt nước mắt. 

Và vui sướng trong những thành công với những người thân yêu 

trong gia đình.” 

Vâng, đó chính là tâm tình của người con trong gia đình Giáo Hội 

được gắn kết bền chặt trong tình yêu thương nhiệm mầu của Ba 

Ngôi Thiên Chúa.  

Giáo hội được Chúa Cha tập hợp chung quanh Chúa Giêsu dưới tác 

động của Chúa Thánh Thần. Chính từ mầu nhiệm Ba Ngôi mà Giáo 
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hội được sinh ra và cũng từ Thiên Chúa mà Giáo hội lãnh nhận sứ 

mạng để tất cả nhân loại làm thành một Dân Thiên Chúa, tập họp 

thành Thân Thể Chúa Kitô, được xây dựng thành Đền Thờ Chúa 

Thánh Thần. Giáo hội như là hình ảnh của mầu nhiệm hiệp thông 

giữa Ba Ngôi Thần Linh và Giáo hội là dấu chỉ của sự hiệp thông 

giữa Thiên Chúa và nhân loại (x.GH1; GLCG số 772).  

Chúng ta chiêm ngắm và nhận “Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa” 

làm kiểu mẫu lý tưởng để xây dựng gia đình chúng ta luôn sống 

trong yêu thương và hiệp nhất, nhờ đó mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn 

và mỗi họ đạo chúng ta sẽ là một hình ảnh sống động về Thiên 

Chúa Ba Ngôi như lời nhắn nhủ của Hội Đồng Giám Mục Việt 

Nam trong thư mục vụ gửi cộng đoàn dân Chúa năm 2002 (số 6): 

“Chính sự hiệp thông mật thiết trong gia đình Kitô giáo là hình ảnh 

hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa” 

Thánh Gioan tông đồ đã định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu”. Đôi 

khi chúng ta nghĩ quá trừu tượng Ba Ngôi Thiên Chúa và vượt quá 

trí khôn con người nhưng sự tỏ bày Thiên Chúa là tỏ bày tình yêu. 

Ai có sống trọn vẹn tình yêu thì mới thấu cảm được mầu nhiệm của 

Ba Ngôi Thiên Chúa. Tình yêu thì luôn trao ban sự sống, luôn hy 

sinh chính mình và luôn giúp nhau thăng tiến. Chính Ngài đã làm 

tất cả vì yêu chúng ta và cũng đòi buộc chúng ta phải noi gương 

Ngài mà sống để yêu thương nhau. Thiên Chúa không đòi chúng ta 

phải bù đắp tình yêu cho Ngài, vì tình yêu Ngài đã tròn đầy. Ngài 

không cần chúng ta thêm gì cho Ngài. Ngài chỉ cần chúng ta mặc 

lấy tình yêu đó để đối xử tốt với nhau trong cuộc đời hôm nay. 

Thế giới hôm nay đang thiếu vắng tình thương rất nhiều. Khoa học 

tiến bộ nhưng nguy cơ giết người hàng loạt luôn là mối lo cho toàn 

thể nhân loại. Vũ khí hạt nhân và các chất hoá học độc hại luôn bị 

người ta dùng để kiếm tiền và củng cố quyền lực. Chiến tranh, dịch 

bệnh, tệ nạn, khủng hoảng kinh tế… luôn diễn ra và không có hồi 

kết thúc. Nhiều gia đình tan vỡ vì thiếu tình yêu thương, tha thứ và 

bao dung cho nhau. Xem ra nhân loại hôm nay chỉ cần tiền và 
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quyền bính, còn các giá trị đạo đức nhân văn chỉ là những trang 

sách được mở ra ở học đường nhưng không ứng dụng ở trường đời. 

Xã hội càng văn minh con người càng thiếu hy sinh cho nhau. Thế 

giới quá quen với cụm từ “mac ke no”, tất cả chỉ lo cho bản thân 

mình, lo hưởng thụ và tìm kiếm danh lợi thú cho bản thân. 

Sống giữa một thế giới mà các giá trị đạo đức đã bị sự gian ác và 

ích kỷ làm đảo lộn như thế, liệu người kitô hữu có dám lội ngược 

dòng để sống đúng với đòi hỏi của tình yêu hay không? Chúa đòi 

chúng ta yêu người yêu đời nhưng cuộc đời có quá nhiều người 

gian dối, bất trung và phản bội liệu rằng chúng ta có dám sống 

chứng nhân cho tình yêu hay không? 

Chính Chúa đã sống điều đó. Cho dù con người có phản bội, bất 

trung và cố tình sống xa tình Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn nhẫn nại, 

từ bi và vẫn trung thành với tình yêu của mình. Qua Bí tích Tình 

Yêu mỗi ngày, Chúa luôn hiệp hành cùng sống, cùng hoạt động, 

cùng chạm vào nỗi đau của từng con người và giúp chúng ta thi 

hành sứ vụ trên tha nhân mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Và chỉ 

qua con đường hiệp hành này mới giúp chúng ta và tha nhân quay 

về cùng Chúa và cùng hưởng vinh quang Chúa hứa ban (EG 268-

274). 

Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên 

Chúa là tình yêu. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu 

thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của 

Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình 

yêu của Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt chúng ta 

lem luốc méo mó, không còn giống khuôn mặt Thiên Chúa. 

Ước gì trong ý thức, mỗi người chúng ta hãy biết sống theo khuôn 

mẫu của Chúa Ba Ngôi. Luôn biết sống hiệp nhất, biết cho đi, biết 

chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Đồng thời chúng ta phải từ 

bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ 

mình như thế, chúng ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi 

hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu chúng ta sẽ được kết 
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hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc thiên 

đàng. Đó chính là đích điểm của đời chúng ta. 

Nguyện xin Ba ngôi Thiên Chúa là tình yêu giúp cho mỗi người 

chúng ta biết sống yêu như Thiên Chúa đã yêu, để trong tình yêu 

thương hiệp nhất chúng ta cùng nhau xây dựng và bảo vệ cuộc 

sống, luôn quảng đại cùng giúp nhau sống đúng phẩm giá làm 

người. 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con ngày càng trở nên 

giống hình ảnh của Chúa, là một dân do chính Ba Ngôi Thiên Chúa 

quy tụ. Amen. 

Mến Thánh Giá Cái Mơn 
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“Bình thường mới” trong đời tu 

 

Không hiểu sao người ta vẫn coi đời tu là một điều gì đó phi thường. 

Nhiều bạn trẻ tự nhận thấy bản thân mình rất bình thường nên 

không bao giờ có ý định đi tu. Ơn gọi càng ngày càng ít là vậy, vì 

người ta “không dám tu”. 

  

Cùng một lý do như thế, không ít tu sĩ lại tưởng mình là siêu nhân, 

làm được việc mà “người thường” không thể làm. Nạn duy giáo sĩ 

hay duy tu sĩ có lẽ từ đây mà ra, đi tu được là cứ nghĩ rằng mình 

hơn người. 

  

Lại có những người thuộc diện “tu xuất”, tức đã tìm hiểu đời tu một 

thời gian rồi chuyển hướng. Không ít người trở về lập gia đình 

trong tâm trạng “thất bại”, cứ như thể là mình “bất xứng” với đời 

tu. 

  

Tuy nhiên, ơn gọi nào cũng đều là ơn gọi, cũng là làm môn đệ bước 

theo Chúa Giêsu. Ai thấy hợp với đời tu thì cứ mạnh dạn đi tu, ai 

được mời gọi sống đời gia đình thì hãy lập gia đình, còn ai thấy có 

thể sống độc thân giữa đời thì cứ việc. Vậy nên làm gì có chuyện 

ai hơn ai kém. 

  

Điều nguy hiểm là đôi khi người ta do vô tình hay hữu ý mà tô vẽ 

đời tu quá mức, làm cho nó có vẻ như là một lâu đài chỉ dành cho 

những kẻ “được tuyển chọn”, trong khi chính những kẻ “được 

tuyển chọn” lại thừa hiểu rằng họ chẳng có gì trổi vượt hơn về mặt 

nhân đức lẫn tài năng so với những người “bị loại” hay những 

người sống ơn gọi khác. 

  

Thực ra thì ban đầu kẻ “được tuyển chọn” cũng có đôi chút ảo 

tưởng, thầm nghĩ rằng chắc mình phải có tố chất gì đó đặc biệt thì 

Chúa mới chọn cho sống đời tu. Thế nhưng khi sống trong đời tu 

một thời gian thì kẻ ấy nhận ra những tên “được tuyển chọn” khác 
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chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có những nết xấu tệ hơn người 

ngoài đời nữa. Vậy là kẻ ấy bắt đầu nghi ngờ và kiểm điểm lại bản 

thân mình. Hóa ra kẻ ấy cũng đã đánh giá lầm về bản thân. Kể ra 

thì kẻ đó chẳng có gì đặc biệt để gọi là xứng đáng với đời tu cả. 

  

Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa ơn gọi tận hiến với các ơn gọi 

khác? Vào đời tu để tìm kiếm sự thánh thiện, nhưng giờ không tìm 

thấy điều đó nơi bản thân mình và nơi các tu sĩ khác thì phải làm 

sao? Phải từ bỏ đời tu, từ bỏ giấc mộng nên thánh ư? 

  

Thì ra ta không tìm thấy sự thánh thiện vì ta đã tìm sai chỗ. Sự 

thánh thiện ở nơi bản thân ta ư? Còn lâu, vì ta thừa biết mình yếu 

đuối tội lỗi như thế nào. Sự thánh thiện ở nơi các tu sĩ khác ư? 

Không hề, họ cũng chẳng khác gì ta đâu. Vậy tóm lại là sự thánh 

thiện ở đâu? Hóa ra chỉ có Chúa mới là Đấng thánh thiện, ai gần 

Chúa thì được thông phần vào sự thánh thiện đó. Điều này có nghĩa 

là sự thánh thiện không bị giới hạn trong đời tu nhưng là một ân 

ban cho tất cả những ai đón nhận Đức Giêsu vào cuộc đời mình. 

  

Vậy thay vì nghĩ đời tu là điều gì đó phi thường thì ta hãy coi nó là 

bình thường đi, vì vốn dĩ các tu sĩ là những người rất bình thường 

như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, ta cũng có thể coi đời tu là 

một dạng đời sống “bình thường mới”. Cái “bình thường” ở đây 

chính là người tu sĩ với đầy những yếu đuối bất toàn, còn cái “mới” 

chính là ơn sủng của Thiên Chúa mà người tu sĩ luôn mở lòng ra 

để đón nhận và cộng tác. Nếu ta tìm kiếm sự thánh thiện nơi nét 

“bình thường” của người tu sĩ thì ta chẳng bao giờ thấy được đâu. 

Ngược lại, nếu ta nhận ra được nét “mới” nơi họ thì sự thánh thiện 

lại trở nên rất rõ ràng. Họ đã để Chúa làm việc ngang qua những 

yếu đuối bất toàn của mình. 

  

Nếu là tu sĩ, xin bạn đừng mong chờ cái “bình thường” nơi mình 

và nơi những người bạn đồng tu một ngày đẹp trời nào đó trở thành 

“phi thường”. Không có đâu. Cho dù bạn có thể trau dồi một vài tài 

năng đặc biệt và đạt nhiều thành công vang dội thì bạn vẫn mãi mãi 

là con người “bình thường” thôi. Nếu không tin tôi thì các bạn hãy 
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tự quan sát cuộc đời một tu sĩ “nổi tiếng” nào đó để biết. Bạn hãy 

nhìn xem khi về già họ có gì gọi là “phi thường”. Chắc chắn khi 

đối diện với sự thật của phận người mong manh thì họ chẳng dám 

nghĩ mình “phi thường” đâu. Vì thế, thay vì bận tâm hay lo lắng 

quá nhiều đến nét “bình thường” của mình thì bạn hãy bình an đón 

nhận nó và dành sự chú ý nhiều hơn đến yếu tố “mới” là ân sủng 

mà bạn được Chúa thương ban khi sống đời tu. Khi đó bạn sẽ 

nghiệm ra rằng việc Chúa làm cho bạn còn lớn lao hơn rất nhiều so 

với những nỗ lực bạn làm cho chính mình. 

  

Còn nếu bạn là người trẻ đang manh nha ý định đi tu, bạn đừng dại 

mà “thần thánh hóa” các tu sĩ để rồi trở nên mặc cảm tự ti với những 

yếu đuối của bản thân. Họ cũng “bình thường” như bạn thôi, chẳng 

qua là họ dám để cho Chúa làm việc trên cuộc đời họ theo chương 

trình của Ngài. Nếu bạn có cùng một tinh thần quảng đại dấn thân 

như thế thì nét “bình thường” nơi bạn lại trở nên khí cụ hữu ích 

trong tay Chúa. Chính bởi bạn chẳng có gì xứng đáng nên người ta 

mới dễ dàng nhận ra nét “mới” là ân sủng Chúa nơi cuộc đời bạn 

khi bạn sống đời tu. “Bình thường mới” trong đời tu là vậy! 

 

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ 

Nguồn: dongten.net 
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HÃY CƯỜI ĐỂ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN 

 

Người ta thường nói, như “mỗi cây mỗi hoa”, mỗi người có một 

nỗi buồn khác nhau. Có người buồn vì ra trường mà chưa có việc 

làm, buồn vì chuyện tình cảm, buồn vì kết quả học tập không như 

ý muốn… Nhưng bổng dưng tôi tự đặt ra những câu hỏi: buồn chán 

để làm gì? Buồn chán có giúp cuộc sống tốt hơn? Có giúp mình vui 

vẻ hạnh phúc hơn?...  

 

Dù buồn, chán, dù mất niềm tin vào cuộc sống thì cuộc sống của 

tôi vẫn cứ đang cứ diễn ra, nó vẫn trôi qua từng ngày và tôi đang 

dần “già” đi cùng năm tháng.  

 

Một ngày trôi qua là tôi mất một ngày sống. Dẫu biết rằng cuộc 

sống luôn đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Nhưng sao tôi lại 

thích chọn nỗi buồn chất chứa mãi trong tim? Đời sống tôi nếu cứ 

chất chứa toàn nỗi buồn thì thật là uổng phí. 

 

Thời gian không chờ đợi ai, nếu tôi không chạy kịp nó, tôi sẽ bị bỏ 

rơi vào cái hố sâu do chính mình tạo ra. Vì vậy, tôi cần phải chiến 

đấu và chiến thắng chính mình.  

Những gì thuộc về quá khứ thì tôi sẽ để nó trở thành kỉ niệm, dù nó 

là kỉ niệm vui hay buồn thì việc tôi nhớ đến nó và làm cuộc sống 

của mình trở nên tồi tệ cũng không giúp ích gì cho tôi.  

 

Níu giữ quá khứ không phải là cách tôi sống trong hiện tại và hướng 

tới tương lai của đời mình. Tôi sẽ luôn học cách vượt qua nỗi buồn 

và tự tạo niềm vui cho mình và lan tỏa đến người khác. 

 

Lm. Phaolô Phan Thanh Duy 
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Đức Thánh Cha sai các gia đình đi làm chứng cho vẻ 

đẹp của gia đình 

 

Vào cuối Thánh lễ kết thúc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X 

hôm 25/6/2022, Đức Thánh Cha đã sai các gia đình truyền giáo đi 

"loan báo cách vui tươi vẻ đẹp của việc trở thành gia đình!" 

Đức Thánh Cha trao cho các gia đình Công giáo một sứ mạng: 

"Hãy công bố niềm vui trở thành một gia đình! Hãy rao truyền ân 

sủng của hôn nhân Kitô giáo cho các trẻ em và người trẻ." 

 

"Bài sai Truyền giáo" 

 

Sau Thánh lễ, "Bài sai Truyền giáo" của Đức Thánh Cha gửi cho 

các gia đình được trao cho những người hiện diện. Các "Bài sai 

Truyền giáo" cũng được phân phát cho các tín hữu hành hương và 

du khách tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh 

Phêrô vào trưa Chúa Nhật 26/6/2022. 

Trong Bài sai, Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình trẻ để mình 

"được hướng dẫn bởi những người có kinh nghiệm" và các gia đình 

nhiều tuổi đời hơn "trở thành những người bạn đồng hành trên hành 

trình vì những người khác." Và đối với những gia đình lạc lối, ngài 

khuyến khích họ đừng để sự buồn bã khuất phục, nhưng hãy "tin 
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tưởng vào Tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt trong bạn, [và] cầu xin 

Chúa Thánh Linh hồi sinh nó mỗi ngày." 

 

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích "mang lại hy vọng cho những 

người không có hy vọng nào", hãy "trở thành những người “đan 

dệt” kết cấu của xã hội và của một Giáo hội hiệp hành, tạo ra các 

mối quan hệ, nhân lên tình yêu và sự sống," để "trở thành một dấu 

hiệu của Chúa Kitô hằng sống," mà không sợ hãi về những gì Chúa 

đang yêu cầu nơi họ hoặc quảng đại đáp lại lời kêu gọi của Người. 

"Hãy mở lòng đón nhận Đức Kitô, lắng nghe Người trong thinh 

lặng cầu nguyện. Hãy đồng hành với những người mong manh 

nhất, chịu trách nhiệm cho những người cô đơn, cho những người 

tị nạn, cho những người bị bỏ rơi." 

 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói: "Hãy là hạt giống của một thế giới 

huynh đệ hơn! Hãy là những gia đình có tấm lòng rộng lớn! Hãy 

là khuôn mặt chào đón của Giáo hội! Và xin hãy cầu nguyện, hãy 

luôn cầu nguyện!" 

 

"Năm Thánh Gia đình" 

 

Như Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia 

đình và Sự sống, thông báo, cuộc họp mặt tiếp theo của các gia đình 
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sẽ là "Năm Thánh Gia đình", sẽ diễn ra tại Roma trong khuôn khổ 

Năm Thánh năm 2025 và Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ XI sẽ 

diễn ra vào năm 2028. 

Hồng Thủy - Vatican News 
 

 

 

5 ĐIỀU CÁC GIÁO LÝ VIÊN CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN 

TRONG NĂM HỌC TỚI 

T.J. Burdick (*) 

Tôi viết bài này đúng 24 giờ trước khi các con trai tôi rước lễ lần 

đầu. 

Tôi và chúng đều cảm thấy phấn khởi. 

Toàn thể các thánh trên thiên đàng đều hân hoan. 

Thế nhưng đâu đó vẫn còn một cảm giác chưa thỏa mãn. 

Bạn thấy đấy, tôi là giáo viên tiểu học cho đến nay đã gần 20 năm 

và với tư cách là một nhà giáo chuyên nghiệp, tôi cảm thấy mình 

biết chút ít việc giúp bọn trẻ học. Tôi được đào tạo qua nhiều hệ 

thống và kinh nghiệm để nhận ra những lỗ hổng trong việc phát 

triển học thuật, để lấp đầy những lỗ hổng đó và cho phép kiến thức 

từ thế giới (và các tầng trời) lấp đầy tâm trí các em cho đến khi nó 

tuôn tràn ra những thành tựu. 

Nhưng năm nay, ngay tại thời điểm này, tôi cảm thấy chúng ta vẫn 

chưa đạt được bất cứ điều gì. 



 38 

Chắc chắn, các con tôi biết thêm một vài kinh, một ít câu chuyện 

về một số vị thánh mới, và một vài điều về bí tích Thánh Thể thực 

sự là gì (hoặc là ai). 

Nhưng tôi không tin bọn trẻ hiểu đầy đủ nguồn mạch và chóp đỉnh 

của đời sống Kitô hữu. 

Tôi nghĩ không đứa trẻ nào được như vậy. 

Các giáo lý viên ở mọi nơi đều nhận thức sâu sắc rằng dù chúng ta 

nghĩ rằng mình đã dạy rất hay cho học trò về tình yêu Thiên Chúa, 

việc chúng ta dạy vẫn không thể so sánh với tình yêu Thiên Chúa 

thực sự. 

Vậy bạn dạy thế nào về tình yêu Thiên Chúa? Làm thế nào để sử 

dụng thủ bản buồn tẻ mà giáo phận yêu cầu bạn dùng để giảng dạy 

và từ những trang giấy vô hồn đó thắp lên ngọn lửa sự sống và tình 

yêu trong tâm hồn các em trong lớp giáo lý? 

Đây là năm gợi ý cho những ai tìm cách xem xét lại hệ thống giáo 

lý hiện tại. 

Đào tạo giáo lý viên 

Giảng dạy là một hành vi phức tạp của đức ái. Tại bất kỳ thời điểm 

nào, tâm trí giáo viên đều đang đưa ra hàng trăm, có lẽ thậm chí 

hàng nghìn quyết định nhỏ. Chúng có thể bao gồm từ việc lấy tông 

giọng nào để truyền đạt một bài học cho đến việc chọn giáo trình 

nào để giảng dạy. Quá trình ra quyết định đối với giáo viên, đặc 

biệt là giáo viên năm thứ nhất, có thể khó khăn đến mức khiến họ 

chọn bỏ nghề luôn (thực tế đáng buồn là hầu hết bỏ nghề trong 5 

năm đầu). Vấn đề đau đầu nhất? Quản lý lớp học. 

Cách tối ưu duy nhất để cải thiện lớp giáo lý là đào tạo giáo lý viên 

biết quản lý lớp học đúng cách. Họ cần biết cách khen thưởng cố 
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gắng của học sinh, duy trì không gian học tập tích cực và an toàn, 

đồng thời dập tắt ngay những hành vi tiêu cực tiềm ẩn trước khi 

chúng xảy ra. Tôi biết một thực tế là không phải mọi học sinh lớp 

giáo lý đều là những thiên thần như chúng ta mong ước, là một giáo 

lý viên, bạn cần biết cách thiết lập tương quan tích cực với các em 

để chúng có thể học biết cách mở lòng với vị Thầy tuyệt vời là 

Chúa Giêsu. 

Điều đó khởi đầu từ việc quản lý lớp học. 

Làm cho bài giáo lý mang tính hướng dẫn thiêng liêng nhiều 

hơn và bớt tính cách là một môn học 

Có một sự khác biệt lớn giữa học và thực sự sống các sự kiện tôn 

giáo. Chúng ta đã rơi vào cái bẫy biến lớp giáo lý thành một lớp 

học chứ không phải một cung cách sống. Quá nhiều điều chúng ta 

dạy dựa trên giáo trình và thủ bản, quá nhiều đến nỗi các em liên 

tưởng hành trình đức tin với cấu trúc hệ thống trường lớp – nếu tôi 

học xong lớp này, tôi sẽ được “tốt nghiệp” và được rước lễ lần đầu 

hoặc thêm sức. 

Các lớp dự bị hôn nhân không nên như vậy (ít nhất, tôi hy vọng là 

không!). Ngược lại, hầu hết các chương trình dự bị hôn nhân đều 

có sự tham gia của một cặp vợ chồng giàu kinh nghiệm với những 

cặp đôi sắp cưới để hướng dẫn những gì họ mong đợi. Đó là một 

quá trình dễ chịu hơn, tập trung nhiều vào việc hướng dẫn thiêng 

liêng hơn là chỉ toàn những sự kiện phải học. Quá trình đó vượt lên 

trên cái cơ bản để đi vào sự huyền nhiệm. Đó là cách thức mà mọi 

lớp giáo lý nên theo. 

Gia tăng cầu nguyện 

Như tôi đề cập trong bài viết trước, Giáo hội dạy có ba phương thức 

cầu nguyện: khẩu nguyện, tâm nguyện và chiêm niệm. Ở mọi cấp 

độ học giáo lý, cần phải tập trung cao độ vào việc giúp các em phát 



 40 

triển nhiều về đời sống cầu nguyện. Điều này nên được thực hiện 

một cách có kế hoạch để đảm bảo các em tiến triển từ phương thức 

này đến phương thức kế tiếp phù hợp với sự trưởng thành của 

chúng (và ân sủng Thiên Chúa). Trong khi chúng ta giảng dạy với 

hy vọng các em học được cách sống tốt đức tin, thì chính Chúa 

Thánh Thần là người sau cùng mở rộng tâm trí và tâm hồn để các 

em đón nhận những kiến thức và sự khôn ngoan đó. Chúng ta chỉ 

là những ống dẫn mang tính giáo dục qua đó ân sủng Thiên Chúa 

có thể đi vào tâm hồn các em. Cầu nguyện hợp nhất việc giảng dạy 

với ý Chúa không chỉ vì sứ mạng của chúng ta mà sau cùng còn vì 

ơn cứu độ của các em (và của chúng ta nữa!). 

Đưa ra những con đường hướng tới hành động nội tại 

Một trong những tình huống nghịch lý nội tại của việc giảng dạy 

đó là, mặc dù hầu hết các giáo viên đều có động lực giảng dạy, 

nhưng không phải mọi học sinh đều có động lực học tập. Số lớp 

học, dự án, kỳ thi... theo yêu cầu có khuynh hướng ít tạo nên động 

lực. Nếu bạn muốn làm cho điều gì trở nên ít được mong muốn 

hơn? Hãy biến nó thành một yêu cầu. 

Đừng hiểu sai ý tôi, tôi hiểu (và trân trọng) việc dạy những kỹ năng 

cần thiết để đạt được những kỹ năng cao hơn. Khi chơi bóng rổ, tôi 

không thích chạy nước rút, chạy cự ly dài hay nâng tạ như yêu cầu 

trước mùa giải. Tuy nhiên, tôi thích cách chúng biến tôi trở thành 

một cầu thủ bóng rổ giỏi hơn. 

Khi nói đến dạy giáo lý, yêu cầu rất cần thiết là dạy cho các em các 

câu kinh, mười điều răn và cách đọc Kinh thánh. Nhưng, thật không 

may, hầu hết các chương trình giáo lý chỉ dừng lại ở đó, và không 

tiếp tục đi vào khía cạnh biến đổi của huấn giáo. Lớp giáo lý chỉ 

đơn giản là một lớp học bắt buộc, nơi các em (yêu cầu phải tham 

dự) đọc các bản văn theo yêu cầu để đạt được các mục tiêu học 

thuật cần có. 
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Nếu chúng ta muốn xây dựng các chương trình giáo lý hoàn chỉnh, 

hãy khôn ngoan khi tập trung vào những mong muốn của các em 

cũng như vào các giáo thuyết nền tảng cần thiết trong đức tin. Hãy 

nói chuyện với từng em một. Làm cho chúng trở thành môn đệ. 

Tìm hiểu điều gì đang bùng cháy trong tâm hồn chúng và giúp 

hướng dẫn các em đến điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng trở 

thành. Một khi đã phân định được, chúng sẽ có động lực và không 

gì ngăn cản được chúng. 

Cho phép những em đã Thêm Sức mở ra con đường riêng 

Nếu giáo xứ của bạn giống của tôi, một khi một thanh thiếu niên 

nam hay nữ được Thêm Sức, họ hiếm khi tham dự vào bất cứ điều 

gì khác mà Giáo hội đề nghị. Trong thực tế, đôi khi họ còn trốn 

tránh hoàn toàn và cùng nhau bỏ đạo. 

Điều này không thể xảy ra được. 

Nó giống như một người lính hoàn thành khóa huấn luyện chỉ để 

rời khỏi quân ngũ trước khi bước vào cuộc chiến mà anh ta được 

huấn luyện. 

Cần có một chương trình hậu-Thêm sức, tập trung vào những khả 

năng của người vừa lãnh bí tích này để giúp phục vụ cộng đoàn mà 

họ đang sống. Chương trình này nên dựa trên 14 mối thương người, 

và cho phép những thành viên trẻ này của Giáo hội gặt hái những 

ơn ích thiêng liêng để sống đức ái hoàn hảo. 

Cứ cho là vậy, nhưng chúng ta hiện có các chương trình ở hầu hết 

các giáo xứ mà những người mới thêm sức có thể tham gia – như 

đọc sách trong Thánh lễ, thừa tác viên ngoại thường của Bí tích 

Thánh Thể, người hướng dẫn, ca viên, phục vụ phòng thánh, giúp 

lễ, giới trẻ, giúp nhà trẻ, v.v.. 

Nhưng có thể có nhiều hơn nữa. 
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Không phải bạn trẻ nào cũng bị thu hút bởi những việc đó. Một số 

được lôi cuốn vào công việc truyền giáo, số khác vào lối sống một 

mình. Trong khi đó, có người được lôi cuốn vào lối sống chiêm 

niệm và nghiên cứu chuyên sâu hơn về đức tin. Thậm chí có một 

số bạn trẻ táo bạo tham gia vào việc phát triển quỹ hỗ trợ! 

Chúng ta cần vượt ra khỏi các cơ hội phục vụ “thông thường” nơi 

giáo xứ và để cho những người mới thêm sức cho chúng ta biết họ 

muốn làm gì với tất cả những gì mà Thiên Chúa đã ban. Rất hy 

vọng rằng bí tích Thêm sức sẽ không còn được xem như ngày “tốt 

nghiệp” lớp giáo lý, mà là bước đầu để đi vào thế giới thực nơi “lúa 

chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37). 

Như bạn có thể thấy, còn rất nhiều việc phải làm trên mặt trận giáo 

lý. Nếu bạn là một giáo lý viên, hoặc nếu bạn biết ai đó là giáo lý 

viên, hãy đưa năm đề xuất này đến Trưởng Ban Giáo lý và quyết 

định cách bạn có thể đem hệ thống hiện tại của mình tích hợp với 

năm đề xuất này để tạo ra một chương trình mạnh mẽ và hiệu quả 

hơn. 

Nhóm Sao Biển  

Chuyển ngữ từ Catholicexchange.com 

Nguồn: stellamaris.edu.vn (16.06.2022) 

(*) Tác giả T.J. Burdick là tác giả của một số cuốn sách và bài báo 

về đức tin Công giáo. Anh viết và thuyết trình về cách lớn lên trong 

sự thánh thiện giữa những phiền nhiễu và khó khăn của thời đại 

hiện nay. Bên cạnh việc dành thời gian cho gia đình hoặc viết sách, 

bạn có thể thấy anh ấy dạy các khóa về đức tin Công giáo thông 

qua chương trình Signum Dei (signumdei.com). Để biết thêm về 

T.J., hãy truy cập trang web của anh tại tjburdick.com. 

Nguồn: hdgmvietnam.com 

 

https://catholicexchange.com/5-things-catechists-can-do-better-next-year/
http://stellamaris.edu.vn/tin-tuc/5-dieu-cac-giao-ly-vien-co-the-lam-tot-hon-trong-nam-hoc-toi-104
https://www.signumdei.com/
https://www.tjburdick.com/
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CON TRỜI 

Thiên tử là từ thường được các vị vua Trung Quốc và những nước 

chư hầu, trong đó có Việt Nam chúng ta thời xưa hay dùng. 

Được sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc là một điều hãnh 

diện, được làm con vua là ước muốn của bất cứ ai nhưng được làm 

Con Trời thì ít ai dám nghĩ tới. 

Người ta nghĩ rằng ông Trời cai quản mọi sự nhưng vì ông ở trên 

trời…xa quá nên khó có thể thông suốt mọi sự dưới trần gian, có 

những chuyện kêu trời mà trời có thấu vì thế ông phải cho con ông 

xuống trần để có thể bám sát thực địa, chỉ đạo tức thời một cách 

hiệu quả 

Mặc dầu đây chỉ là một tước hiệu tự xưng, tự nhận chứ chẳng có 

thần thánh nào sắc phong cả, nhưng để có thể xứng danh Thiên tử, 

ngay từ nhỏ họ phải luyện rèn nhân cách, chăm lo học hành, để có 

thể có đủ khả năng trở thành một người có tài kinh ban tế thế, nắm 

giữ kỷ cương, một gương sáng cho thần dân của mình. Mặc dầu 

không phải tất cả các vị vua đều là hiền vương nhưng tiêu chuẩn để 

làm vua là như thế. 

Ngày xưa Thiên tử có ít nhưng ngày nay thiên tử có đầy! Chắc mọi 

người bất ngờ lắm phải không?  

Qua Đức Giêsu, chúng ta dám gọi Thiên Chúa là Cha bởi vì qua bí 

tích rửa tội, chúng ta được nhận và thực sự là con Thiên Chúa để 

thực thi ba sứ vụ: là vương đế, ngôn sứ và tư tế. Ba sứ vụ này được 

gói gọn trong cụm từ: “Ánh sáng cho trần gian” mà nguồn năng 

lượng của nó được cung cấp từ ơn của Chúa Thánh Thần. 

Cũng như một ông vua có sứ mạng làm cho đất nước yên bình, 

quốc gia phồn thịnh, dân chúng sống trong nề nếp, người tín hữu 
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cũng được chọn để làm ngọn đèn, luôn đi trước để soi rọi trong 

bóng tối trần gian. Đây là một sứ mạng rất lớn lao và nhiều áp lực 

bởi bóng tối luôn luôn muốn bóp nghẹt ánh sáng. Có những lúc 

người kitô hữu bị hiểu lầm, bị chèn ép, bị đối xử bất công. Thế 

nhưng lịch sử Giáo hội đã chứng minh ánh sáng vẫn luôn cần cho 

mọi người và chỉ ánh sáng mới làm sáng tỏ những u mê, sai lầm. 

bởi ánh sáng mà người kitô hữu mang đi chính là ánh sáng phát 

xuất từ ánh sáng. 

Chính vì thế Giáo hội muốn người kitô hữu phải là người sống tốt 

đạo đẹp đời, nghĩa là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Sống 

trung thành giáo huấn Chúa Kitô để trở nên thánh thiện, nên gương 

sáng cho những người xung quanh để: mọi người nhìn thấy việc 

các anh em làm mà ngợi khen Cha trên trời. 

Chúa Giêsu đã nói: không ai thắp đèn rồi lại để trong thùng….Giáo 

hội nói chung và cách riêng mỗi kitô hữu phải luôn nhớ sứ mạng 

mà chúng ta đã lãnh nhận khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Hãy cố gắng 

vượt lên để xứng đáng với tước vị thiên tử khi thông hiệp với Đức 

Kitô con yêu dấu của Chúa. 

Lm Antôn Lưu Thanh Tâm 
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NGỌC TRONG ĐÁ ! 

 

Cuộc sống chưa bao giờ hoàn toàn bằng phẳng và trơn tru cho bất 

cứ một người nào dù sang dù khó, dù quyền thế hay thấp hèn… 

Điều quan trọng là sống sao cho cuộc đời thêm ý nghĩa và biết hành 

xử khôn ngoan khi nghịch và khó khăn xảy đến.  

 

Chúng ta vẫn biết rằng, trong cuộc sống, khi một cánh cửa bị đóng 

lại, thì sẽ có (những) cánh cửa khác được mở ra. Người có ý chí 

mạnh mẽ khi gặp nghịch cảnh sẽ tìm cách vượt qua và tiếp tục tiến 

tới. Có thể, những khó khăn trong cuộc sống lại trở thành động lực 

và cơ hội cho chúng ta được trưởng thành hơn và phát huy sáng 

kiến hơn. Ông bà ta vẫn hay nói “Cái khó ló cái khôn”. Ý chí mạnh 

mẽ của con người chính là thứ quý giá, là “ngọc trong đá” vậy! 

 

Câu chuyện có thực sau đây, sẽ giúp chúng ta bừng sáng hơn và 

mạnh mẽ hơn trong khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc 

sống hằng ngày: 

 

Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở bậc thềm nhà, chợt chăm 

chú trước một cảnh tượng thật đẹp và ngỡ ngàng. Ông thấy một 

con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp 

nhiều lần. Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá 

lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Người đàn ông đó nghĩ 
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rằng: con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt 

đó. Nhưng không! Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, 

sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách bò lên trên chiếc lá. Đến 

bờ bên kia, con kiến lại tiếp tục cuộc hành trình tha chiếc lá!  

 

Hình ảnh đó bất chợt làm cho ông nghĩ rằng: tại sao mình không 

thể học loài kiến bé nhỏ kia, biến trở ngại và khó khăn của ngày 

hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn. 

 

Hình ảnh con kiến trong câu chuyện trên cũng là hình ảnh chỉ về 

những người có ý chí mạnh mẽ trong cuộc sống. Họ khôn ngoan 

biến khó khăn thành cơ hội cho mình. Thật vậy, đa phần cơ hội 

không đến khi con người đang trong trạng thái tốt nhất mà thường 

xuất hiện khi họ ở vào hoàn cảnh khó khăn hoặc éo le. Cơ hội như 

những chiếc phao, xuất hiện ở nhiều nơi và nhiều hoàn cảnh, để 

tiếp thêm nghị lực cho những người đang bơi trong biển khó khăn 

của cuộc sống... Tiếc thay, nhiều người không nhận ra cơ hội dành 

cho mình dù nó ở ngay trước mắt, để rồi khi vuột mất thì hối tiếc 

và than van.  

 

Cuộc sống còn cho chúng ta thấy rằng, bên cạnh cơ hội là khó khăn, 

là thử thách và sóng gió. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực và mạnh 

mẽ vượt qua khi sóng gió ấy xuất hiện, thì cơ hội lại đến với chúng 

ta. Đó chính là niềm tin và hy vọng giúp chúng ta vững tin vượt 

qua mọi sóng gió để tới được với ước mơ. 
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Hơn nữa, cuộc đời còn cho chúng ta bài học quý giá này nữa: Khi 

biết cho đi thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được rất nhiều tốt đẹp 

trong tương lai; hay ít nhất là khi khó khăn đến, chúng ta sẽ vượt 

qua rất dễ dàng hơn. Cuộc sống chắc chắn sẽ có những khúc quanh 

và những chông chênh. Do đó, hãy luôn chuẩn bị kế hoạch dự 

phòng và tinh thần sẵn sàng đối diện thử thách. Đó là cách tốt nhất 

cho chúng ta vượt qua những sóng gió trong cuộc sống này. Nhưng 

nếu ai đó đã nghĩ rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng, thì những lúc 

khó khăn xảy đến, họ sẽ dễ rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng 

và buông xuôi.  

 

Mùa Chay là cơ hội và là dịp thuận tiện để chúng ta chỉnh sửa 

những sai lỗi của chính mình. Cầu nguyện nhiều hơn để đón nhận 

ơn Chúa dồi dào, giúp chúng ta đủ sức vượt thắng khó khăn; hãy 

biết cho đi nhiều hơn để cuộc đời của ta thêm ý nghĩa, hạnh phúc 

và vui tươi; hãy hy sinh hãm mình nhiều hơn để giảm những ước 

muốn bất chính, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta thêm 

tươi đẹp, nhẹ nhàng và thanh thoát...  

 

Lm. PX. Lê Liêm 
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SAO LẠI KỲ THỊ NGƯỜI TU XUẤT? 

Câu hỏi: Tại sao nhiều người lại kỳ thị những người đi tu mà bỏ 

về? Xuất tu có mang tội gì không? 

Trả lời: 

“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba tu xuất”. Chắc bạn đã từng nghe câu mỉa 

mai này phải không? Bạn có cho rằng câu nói ấy đúng không? Bạn 

có thấy có điều gì đó sai sai khi người ta so sánh những người tu 

xuất với quỷ với ma không? 

Trong văn hoá Việt Nam, có nhiều thành kiến và kỳ thị dành cho 

người tu xuất. Người ta giả định rằng: kẻ tu xuất, dù là tự ý bỏ về 

hoặc bị trục xuất khỏi nhà tu, đương nhiên phải làm gì đó rất sai thì 

mới bị đẩy về cuộc sống thường ngày. Người ta xem đi tu mà bỏ 

về là một thất bại. Nhiều người, nhất là thân nhân của người bỏ tu, 

còn xem đó là điều xấu hổ làm mất mặt mũi và thể diện của gia 

đình và dòng họ. Người đi tu mà bỏ về thường phải chịu nhiều áp 

lực và rất khó sống trước những lời ra tiếng vào và kỳ thị.  

Trước hết, có lẽ cần nhận ra nghịch lý này: sự kỳ thị dành cho 

những người đi tu bỏ về có thể xuất phát từ chính sự trân trọng dành 

cho đời tu và lòng yêu mến dành cho những người đi tu. Trân trọng 

và kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Khi những mong đợi 

người ta đặt vào một người đi tu đã không thành, họ đổi trọng thành 

khinh, đổi thương thành ghét. Nặng hơn, có người còn gọi những 

người tu xuất là những kẻ phản bội. Có người còn rủa: đã ăn cơm 

nhà Chúa Trời mà còn quay đầu vương vấn thế gian, trước sau gì 

cũng bị phạt. 

Quan trọng hơn, cũng cần nhận ra rằng hầu hết những kỳ thị và lời 

ra tiếng vào dành cho những người bỏ tu đi về đều đến từ những 
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“người đời”, những người chưa bao giờ có kinh nghiệm thật sự về 

đời tu. Họ chưa bao giờ bước chân vào sống đời tu trì, chưa bao 

giờ thật sự hiểu được con đường đi tu là như thế nào. Họ chỉ có 

trong đầu mình những khuôn mẫu đẹp về đời tu. Họ chỉ có những 

mong đợi và lý tưởng. Khi thấy có những trường hợp đi ngược với 

mong đợi và lý tưởng của mình, họ sẵn sàng ném đá và khinh chê. 

Nhưng thực tế họ lại chưa bao giờ có một kinh nghiệm đủ thực để 

có thể thông cảm với những khó khăn thử thách, những dằn co nội 

tâm, những cô đơn và cám dỗ mà đời tu phải đối diện. Họ thường 

lập luận kiểu duy lý và ảo tưởng thế này: đi tu, có Chúa rồi, còn 

khó khăn gì nữa chứ! 

Dù sao đi nữa, chúng ta phải nhận ra rằng đã là kỳ thị thì không 

bao giờ là đúng, dù đó là bất cứ loại kỳ thị nào. Bất cứ kỳ thị nào 

cũng xuất phát từ thành kiến. Không có một thành kiến nào là quân 

bình cả. Mặc cảm tội lỗi đè nặng trên những người xuất tu, phần 

lớn đến từ áp lực của lời ra tiếng vào và những kỳ thị như thế. Rất 

nhiều trường hợp những người bỏ về từ đời tu khó làm lại cuộc đời 

cũng chính vì những kỳ thị như thế. 

Tại sao một người đi tu lại bỏ về? Có thể có nhiều nguyên nhân 

lắm. 

Có thể có những nguyên nhân đến ngay từ khởi đầu. Không phải 

người nào cũng thích đi tu ngay từ những ngày đầu bước chân vào 

nhà Chúa. Có những người quyết định bước vào đời tu khi còn chưa 

đủ trưởng thành và không đủ tự do. Có khi người ta chọn đời tu chỉ 

đơn giản vì đứng từ bên ngoài nhìn vào, thấy đời tu lung linh và 

hấp dẫn quá; tới khi dấn thân nhập cuộc họ mới bị vỡ mộng và nhận 

ra thực tế đời tu không đẹp như mình tưởng. Có những người đi tu 

không phải vì chính họ lựa chọn; họ đi tu để làm ông bà bố mẹ vui 

lòng. Có những người thấy mình không đủ khôn ngoan và không 

đủ mạnh mẽ để đấu vật với cuộc đời; họ chọn đời tu như một lối 

thoát hay một chốn ẩn thân, vì nghĩ rằng đi tu đỡ vất vả, không phải 

bon chen tranh giành, không phải lo, không phải khổ. Còn nữa, 

không phải không có những người khởi đầu đời tu với tham vọng 
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được làm ông này bà kia, làm cho bố mẹ và dòng họ nở mày nở 

mặt với mọi người… Tất cả những nguyên nhân ấy đều là những 

động cơ sai lầm. Mang những động cơ sai lầm, người ta bước vào 

đời tu với mục đích tìm mình chứ không phải tìm Chúa. Họ nhìn 

đời tu với cặp mắt vụ lợi và thế tục chứ không đủ thiêng liêng. Với 

động cơ và lối nhìn như thế, rất khó một ai có thể vượt qua được 

những thử thách và tôi luyện của đời tu. 

Có thể có những nguyên nhân xuất hiện trong hành trình đời tu. 

Con người không phải là một thực thể cứng nhắc. Ai cũng có thể 

thay đổi với thời gian. Có những thay đổi đáng mừng nhưng cũng 

có những đổi thay rất đáng tiếc. Có thể có những người khởi đầu 

đời tu với động cơ không tinh tuyền, nhưng trong hành trình huấn 

luyện của đời tu họ được hoán cải. Họ để cho mình được dạy dỗ và 

thay đổi. Họ biết nội tâm hoá những giá trị thiêng liêng và cao đẹp 

của đời tu. Họ cộng tác với Chúa từng ngày để trở nên người tu sĩ 

tốt. Nhưng ngược lại, cũng có trường hợp có những người khởi đầu 

đời tu rất tốt, rất nhiệt thành, đầy nỗ lực và cố gắng. Cho đến khi 

đặt chân vào đời tu rồi, họ không chịu cố gắng nữa. Họ nghĩ rằng 

mình đã đạt được mục đích. Họ trở nên lười lĩnh và chểnh mảng. 

Ngọn lửa nhiệt tâm trong họ dần cạn vơi và tắt ngúm. Đời tu trở 

nên vô vị và mất ý nghĩa. Vậy là họ hỏng. 

Thường thường, người ta hay nghĩ rằng nhiều người bỏ tu là vì lý 

do tình cảm. Tu mà còn động lòng trần nên bị ma quỷ cám dỗ. Họ 

kết tội luôn cả người dính dáng tình cảm với những người tu xuất, 

gọi đó là ma quỷ cám dỗ làm hỏng đời của người đã đi tu. Bên cạnh 

đó, không ít người suy nghĩ theo kiểu đổ thừa, cho rằng người đi tu 

bị cho về là do lỗi của nhà Dòng. Bề Trên khó tính, thử thách người 

ta quá đáng. Anh chị em đồng môn hiểu lầm và không thông cảm. 

Môi trường công việc quá khắc nghiệt, vân vân và vân vân… Thật 

ra, ít có ai rời bỏ đời tu chỉ vì một nguyên nhân nhất thời và duy 

nhất. Nếu việc rời bỏ đời tu được xem là một đổ vỡ, đổ vỡ nào cũng 

bắt nguồn từ nhiều rạn nứt nho nhỏ. Trước khi nói đến những 

nguyên nhân bên ngoài như cám dỗ tình cảm, những đụng chạm 

trong đời sống cộng đoàn, hay những lôi cuốn và hấp dẫn bên 
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ngoài, cần lưu ý đến nguyên nhân bên trong là những chuyển biến 

nội tâm như an ủi và sầu khổ, xác tín và nghi ngờ, yêu mến và chán 

nản trong chính tâm hồn của người đi tu. Mỗi con người là một thế 

giới phức tạp và mầu nhiệm. Nếu chỉ nhìn bằng cái nhìn giản lược 

và thành kiến thay vì tìm hiểu và cảm thông, rất dễ để kết án người 

ta cách hà khắc và sai lầm. 

Thái độ của những người bỏ tu đi về cũng rất khác nhau. Có những 

người đau khổ, thất vọng, và cần rất nhiều thời gian để vượt qua. 

Họ nhìn nhận việc không thể tiếp tục hành trình đời tu như một thất 

bại. Họ thu mình và xa lánh ánh mắt của mọi người… Nhưng cũng 

có những người thật sự tìm thấy hạnh phúc và bình an với cuộc 

chuyển hướng của đời mình. Sau một thời gian tìm hiểu đời tu, có 

những người được huấn luyện để đủ trưởng thành và nhận ra rằng 

con đường này không dành cho mình. Mình không thích hợp, hoặc 

mình không đủ khả năng để bước theo. Những trường hợp “bỏ về” 

theo kiểu này là những người đáng được trân trọng. Họ đủ can đảm 

để sống rõ ràng trong lựa chọn của mình. Họ chấp nhận ra đời và 

đường đường chính chính làm lại cuộc đời, thay vì chọn sống kiểu 

chân trong chân ngoài, thay vì che đậy lấp liếm để sống cho qua 

ngày, thay vì chấp nhận vật vờ cố bám vào đời tu để tránh khỏi bị 

miệng đời thị phi và kỳ thị. Họ nhận ra rằng nếu đã không hạnh 

phúc mà vẫn tiếp tục sống đời tu cách lây lất, hoặc sống hai mặt 

theo kiểu ngoài danh nghĩa vẫn là một người đi tu nhưng trong thực 

chất lại phản bội lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, đó 

mới là tội đáng sợ. Họ trung thành với lòng mình, can đảm tìm một 

con đường khác để có thể sống triển nở và hạnh phúc cuộc đời duy 

nhất của mình. Những người đó không có tội. Chỉ những người xét 

đoán kỳ thị và bất bao dung với những người tu xuất thì mới là có 

tội. 

Dù sao đi nữa, phải thừa nhận rằng có những cuộc bỏ về là những 

thất bại thật sự. Trong thực tế, có những người đã khấn trọn đời rồi 

mà vẫn rời bỏ đời tu. Thậm chí, có những người đã chịu chức rồi, 

nhưng sau lại chọn con đường hoàn tục. Bởi vì con đường theo 

Chúa để sống cuộc đời hiến dâng phục vụ chưa bao giờ là một con 
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đường dễ dàng. Có thể có những người chưa đủ trưởng thành và tự 

do ngay cả trong giây phút họ bước lên bàn thánh, bước vào việc 

tuyên khấn. Có những mảnh vỡ, những mảng tối, những thương tổn 

và uẩn khúc trong tâm hồn họ. Chỉ có Chúa mới biết. Chỉ có Chúa 

mới là Đấng tuyệt đối có quyền phán xét họ. Người nào tự cho 

mình quyền xét đoán và kỳ thị, người đó sẽ phải trả lẽ trước mặt 

Thiên Chúa. 

Đời tu là một ơn gọi quý giá, nghĩa là một quà tặng mầu nhiệm đến 

từ Thiên Chúa. Không phải cứ gồng mình lên thì con người sẽ đi 

tu được và đi tu tốt. Những kẻ được gọi thì nhiều, nhưng những 

người được chọn thì ít. Đường tu trì là một con đường gập ghềnh. 

Vì thế, cả những người được xem là “thành công” hay những 

trường hợp bị coi là “thất bại” đều cần đến lời cầu nguyện, sự yêu 

thương và nâng đỡ của mọi người. 

Cao Gia An, SJ 

Nguồn: dong ten.net 

 

 

 
 

CN II MC – A 

Mt 17, 1-9 

Ý NGHĨA CUỘC BIẾN HÌNH CỦA ĐỨC GIÊSU 

 

Trong cuộc bán đấu giá tài sản của ông Gustave Busset, từ trần 18-

4-1834, tại Paris. Vật đấu giá cuối cùng là 1 cây thánh giá cũ kỹ, 

dơ bẩn chẳng ai chịu trả xu nào. Cuối cùng 1 hoạ sĩ trẻ tên là Pierre 

Piront trả giá 25 quan và anh đã mua được nó, giá đầu tiên và duy 

nhất, trong tiếng cười cợt, mỉa mai của nhiều người.  

 

Khi về nhà chùi rửa thì phát hiện thánh giá bằng vàng. Pierre Piront 

nhờ một thợ kim hoàn thẩm định thì biết được thánh giá bằng vàng 
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rồng trị giá 60.000 đồng tiền vàng. Chuyện đến tay vua Louis 

Philippe I, nhà vua cho người đi điều tra lai lịch báu vật. Và được 

biết nó là của vua Francois I do thợ kim hoàn nổi tiếng người ý, 

Benvenuto Cellini, thực hiện. Sau đó nó được trưng bày trong điện 

Versailles, trong cuộc cách mạng Pháp 1789 nó bọ đánh cấp và thất 

lạc. Vua Philippe đã mua lại cây thánh giá của Pierre Piront 60.000, 

và gọi Anh vào hoàng cung làm việc. 

 

Nói đến thánh giá ai cũng sợ, cũng mỉa mai, khinh miệt nhưng ai 

dám chấp nhận sự sỉ nhục đó, dám đi trên con đường nhọc nhằn đó 

thì sẽ được Chúa ban vinh quang viên mãn. Câu chuyện Đức Giêsu 

biến hình hôm nay là 1 gợi ý cho chúng ta. 

 

Tin Mừng nhất lãm đều có trình thuật này, và mỗi trình thuật đều 

có những chi tiết khác nhau với những lớp ý nghĩa khác nhau. Ở 

đây tôi chú ý 2 chi tiết: 1) hai nhân vật Moisen, Elia. 2) Tiếng từ 

trong đám mây. 

 

Có lẽ không phải để cho cảnh tượng biến hình thêm đặc biệt, mà 

Matthew cho Moisen và Elia xuất hiện. Hai người đại diện cho Lề 

luật và các tiên tri, như vậy là đại diện cho cả Cựu Ước. Cựu Ước 

xuất hiện để làm chứng cho vinh quang của Đức Giêsu. Theo trình 

thuật của Luca các ngài đàm đạo về cuộc xuất hành tức là cuộc tử 

nạn của Đức Giêsu (Lc 9,31). 

 

Như vậy, mục đích của cuộc biến hình này nhằm cho các môn đệ 

thấy thoáng qua con đường mà Đức Giêsu phải đi. Đức Giêsu, Con 

Thiên Chúa, vị ngôn sứ cao cả và cũng là tôi tớ, phải qua đau khổ 

và cái chết mới vào vinh quang vĩnh viễn.  

 

Tiếp theo, một giọng nói vô hình từ trong đám mây phát ra xác 

nhận thân phận Con Thiên Chúa của Đức Giêsu, cũng như đóng ấn 

cho hành trình lên Giêrusalem, đến vòng tay chờ đợi của cậy thập 
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giá. Lời hướng dẫn “hãy nghe lời Người” giúp ta hiểu Chúa Giêsu 

chính là Moisen mới mà Thiên Chúa hứa sẽ cho xuất hiện thời cánh 

chung. Lời dạy không chỉ củng cố lòng tin cho các môn đệ mà cũng 

mời gọi đón nhận giáo huấn về thập giá và biến cố thương khó  - 

phục sinh để nên môn đệ đích thực của Đức Giêsu.  

 

Ai sinh ra trong trần gian cũng mong tìm một chút hạnh phúc cho 

mình. Chỉ có Đức Giêsu chỉ mong trọn vẹn thánh ý Cha mà thôi. 

Mà ý Cha là “chén đắng”, là đường trần thập giá, là Canve nhục 

hình. Thiên Chúa đã dùng chính con đường đau khổ tột cùng, một 

con đường hẹp không có ai đi, để cứu nhân loại. Nhưng đây lại là 

con đường duy nhất, lấy đau khổ diệt trừ khổ đau, lấy sự hy sinh 

nhẫn nhục để chiến thắng kiêu ngạo, bạo tàn, lấy thiệt thòi mất mát 

để rắc gieo hy vọng và yêu thương. Thiên Chúa không dùng con 

người rộng rãi, thuận lợi để thực hiện chương trình cứu độ. 

 

Qua thập giá mới vào vinh quang đã là một định luật không thay 

đổi trong sứ mạng của Đức Giêsu. Điểm giáo lý này nhắc cho 

chúng ta nhớ rằng thập giá – vinh quang; hay đau khổ - hạnh phúc 

là cập đôi không thể tách rời trong chính cuộc đời của chúng ta. 

Vinh quang mà không có khổ nạn chỉ là vinh quang của thế tục, sẽ 

nhạt nhoà theo năm tháng; khổ nạn mà không có vinh quang thì vô 

nghĩa và là một thất bại hoàn toàn. Trò không hơn thầy. Nếu Đức 

Giêsu đã bước đi trên đường thập giá thì môn đệ không tránh được 

thập tự. Thật vậy, không có cái gì mới mà không phải trải qua một 

cơn đau. Cái gì cũng có giá của nó!  

 

Tình yêu chân chính không thể lớn lên mà thiếu vắng sự hy sinh. 

Nếu chúng ta quyết tâm để chiến thắng thì chúng ta phải chấp nhận 

thương đau. Mùa chay là mùa thích hợp cho chúng chịu khổ để tập 

luyện nhân đức, cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô nói rằng “tôi không tin lắm việc làm phúc mà chẳng làm 
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cho chúng ta mất mát và không gây đau đớn nào”. Do đó, tập luyện 

nhân đức mà thấy khó khăn, là lẽ đương nhiên. 

 

Câu chuyện biến hình đem đến một bài học trên cây thập giá. Cần 

phải có thập giá. Chỉ có thể đi qua cái chết thì mới đạt được vinh 

quang phục sinh. Chúng ta cần bắt đầu với bài học mới này, một 

bài học mang âm hưởng Tin mừng Đức Kitô.  

 

Lm. Phêrô Nguyễn Minh Thái 

 

 

CN III MC - A 

Ga 4, 5 - 42 

KHAO KHÁT ĐƯỢC ĐÁP ĐỀN 

 

“Chẳng ai đánh thuế trên ước mơ của bạn, nếu bạn có ước mơ thì 

hãy ước mơ đi, mơ ước thật lớn, mơ ước mà không sợ hãi!” Thật 

ra cách nói này khiến chúng ta nhiều lần đắn đo suy nghĩ: liệu đây 

là một lời khích lệ hay đơn thuần là một câu từ chối khéo, nghi ngờ 

về tính viễn vông của ước mơ! 

 

Chuyện kể về một nhà quý tộc đưa con về quê nghỉ mát. Khi nô 

đùa cậu con trai sa chân ngã xuống nước sâu. Tưởng chừng như vô 

vọng để cứu sống cậu thì từ xa có một chú bé nhem nhuốc, con một 

nông dân nghèo chạy đến tiếp cứu. Nhà quý tộc hết sức biết ơn cậu 

bé nhà nghèo.  

 

Thay vì nói lời cảm ơn kèm theo chút tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi 

cậu bé: Khi lớn lên cháu muốn làm gì? – Cậu bé: thưa ông, cháu 

tiếp tục làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc gặng hỏi: Thế cháu 

có muốn làm gì nữa không? Cậu bé im lặng cúi đầu: Nhà cháu 

nghèo thế này thì cháu ước mơ điều gì nữa? Nhà quý tộc chân tình: 

Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép ước mơ thì cháu ước 
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mơ điều gì? Lần này cậu thật thà đáp: Thưa bác, cháu muốn được 

đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ.  

 

Kể từ lúc đó, cậu bé ấy đã cố gắng bương trải để học và trở thành 

một bác sĩ lừng danh thế giới. Tên của ông là Alexander Fleming, 

người đã tìm ra thuốc kháng sinh Penicillin, là ân nhân của cả nhân 

loại. Còn cậu bé ngày xưa không biết bơi rơi xuống vực chính là 

Thủ Tướng Winston Churchill, niềm tự hào cho cả nước Anh. 

 

Cuộc sống đôi khi ném chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn, cay 

nghiệt, đầy những thị phi nhưng đâu đó vẫn có những nụ cười chân 

thành, những lời động viên kịp lúc giúp ta vượt qua số phận. 

 

Lời Chúa trong Chúa Nhật 3 Mùa Chay hôm nay đã gợi lại những 

khoảng đời tối tăm, tủi nhục của dân tộc Do Thái xưa kia. Trong 

hành trình trở về đất hứa, họ không nghĩ về một thế giới tự do Chúa 

sẽ ban cho họ. Họ không nhớ gì về ân tình của Thiên Chúa đã gìn 

giữ họ thế nào. Chỉ vì chút đói chút khát mà họ đã phàn nàn Thiên 

Chúa “Chúa có ở với chúng tôi hay không?” (Xh 17,7) và lại trách 

cứ ông Môi – sen “ Tại sao ông dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập, để 

cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật phải chết khát như vầy” 

(Xh 17,3).  

 

Cuộc đời của thiếu phụ nơi giếng Giacop cũng là một thất bại dài, 

đầy nghiệt ngã. Đời chị đã đi tìm hạnh phúc nhưng đã không thõa 

mãn trong cơn khát của lòng chị. Cho tới khi gặp Chúa Giêsu chị 

mới nhận ra: “Ai uống nước tôi sẽ không bao giờ khát nữa”. Nước 

Chúa ban là nước trường sinh. Nước này không có tạp chất của 

tham lam bất chính, của dục vọng đen tối, của đam mê tội lỗi. 

Nguồn nước Chúa ban có khả năng chữa lành các thương tích tâm 

hồn. Trong thất bại thường có may mắn. Chị thiếu phụ này là người 

đầu tiên đã lãnh được nguồn nước ân thánh đó. 



 57 

Nguồn nước Chúa ban hôm nay không đơn thuần là sự giải khát 

thông thường nhưng còn có giá trị thanh tẩy tâm hồn, thứ tha tội 

lỗi. Hẳn từ nay chị không cần đến giếng Giacob nữa, vì chị đã tìm 

thấy một thứ nước quan trọng nhất: Nước Hằng sống.  

 

Nhìn lại đời sống mỗi người, chúng ta có nhiều khát vọng tự nhiên 

như: khát nước uống, khát cơm ăn áo mặc, khát tự do, khát công 

bằng, khát yêu thương… Những khát vọng này không bao giờ được 

thõa mãn cách tuyệt đối vì uống rồi vẫn khát, ăn rồi vẫn đói, hạnh 

phúc đến rồi đi, tình cảm thì khó đong đầy. 

 

Chúng ta cần thoát khỏi vòng lẫn quẩn của những khát vọng tương 

đối ấy. Chúng ta cần có những khát vọng siêu nhiên, lớn lao hơn, 

mang tính vững bền: khát đức tin, khát nước Hằng sống, khát Thiên 

đàng…Chỉ nơi Thiên Chúa mới lấp đầy những khát vọng siêu 

nhiên“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi 

yên hàn”.  

 

Hôm nay Chúa đến viếng thăm người thiếu phụ Samari và chị đã 

được tỉnh ngộ. Chị quyết tâm làm lại cuộc đời. Hằng ngày Chúa 

cũng đến viếng thăm chúng ta trong Thánh lễ, trong lời Chúa, các 

Bí Tích, những biến cố cuộc đời, nhưng liệu chúng ta đã gặp được 

Chúa chưa hay vẫn loay hoay ngụp lặng với những phù phiếm trần 

gian? 

 

Mùa chay cũng là dịp ta kiểm điểm lại mình: tôi đã khát những gì? 

Có dám khao khát lớn không? Tôi đã tìm được chúng chưa? Tôi có 

xác tin lời mời gọi “Ai uống nước này sẽ không còn khát nữa” 

chưa? Hay chúng ta vẫn trách cứ Thiên Chúa như dân Do Thái hồi 

ở Masa trong sa mạc năm xưa? 
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Gặp gỡ Đức Kito biến đổi cuộc đời mình. Lạy Chúa, xin cho con 

biết khao khát Chúa và gặp được Chúa trong mỗi ngày đời con. 

Amen. 

Lm. Carôlô Đặng Đăng Nguyên 

 

CN IV MC 

Ga 9,1-41 

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN 

Đức Giêsu đã chữa một người mù từ lúc mới sinh, một người lớn 

lên trong bóng đêm dầy đặc. Ngài cho anh được thấy ánh mặt trời 

lần đầu tiên, thấy khuôn mặt của những người thân thuộc. Nhưng 

quan trọng hơn, anh đã thấy và tin vào Đức Giêsu, Đấng là Ánh 

Sáng của thế giới. 

Sau khi được sáng mắt, anh đã bước vào một cuộc hành trình đức 

tin đầy cam go. Lúc đầu, Đức Giêsu chỉ là một người mà anh không 

rõ. Sau đó, anh dám khẳng định trước mặt mọi người Ngài là một 

ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến. Cuối cùng, anh đã sấp 

mình để bày tỏ lòng tin vào Ngài. Đức tin của anh lớn lên qua 

những hiểm nguy và đe dọa. Ngược với thái độ hồn nhiên và bình 

an của anh là thái độ bối rối bất an của giới lãnh đạo. Họ cứ hỏi đi 

hỏi lại về cách thức anh được chữa lành. Cha mẹ của anh cũng được 

điều tra cẩn thận. 

Trước những lập luận vững vàng của anh, họ chỉ biết chê anh là dốt 

nát và tội lỗi. Dựa vào một quan niệm hẹp hòi về việc giữ ngày sa 

bát, họ khẳng định Đức Giêsu đã phạm tội khi chữa bệnh, tuy họ 

vẫn không hiểu tại sao một người tội lỗi lại có thể mở mắt cho 

người mù từ lúc mới sinh. 

Giới lãnh đạo Do thái giáo không muốn coi Đức Giêsu là người 

của Thiên Chúa, vì điều đó đòi họ phải thay đổi lối nghĩ và lối sống 

đạo, thay đổi bộ mặt tôn giáo của cha ông, nhất là đòi họ phải tin 

và theo Ngài. 
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Họ tự hào mình hiểu biết và đạo đức. Chính niềm tự hào này đã 

khiến họ khép lại, không có can đảm chấp nhận mình sai lầm, và 

cố chấp ở lại trong bóng tối. 

Mù không phải là một tội. Cố ý không muốn thấy mới là tội đáng 

kể. Chúng ta ai cũng sợ bị mù, nhưng lắm khi ta lại tự làm cho mình 

nên mù lòa, khi không chấp nhận thực tế về bản thân, khi né tránh 

sự thật và không muốn nghe ai.  

Như những người mù xem voi, mỗi người chúng ta chỉ thấy một 

phần của thực tại, một phần nhỏ của chân lý. Cần khiêm tốn để 

nhận mình mù, mù về chính mình, mù về lãnh vực mình thông thạo, 

vì điều mình biết chỉ là phần nổi của tảng băng, vì con voi không 

giống như cái cột nhà hay cái quạt. 

Thay vì cãi nhau do có cái nhìn khác nhau, chúng ta có thể bổ túc 

cho nhau, để dần dần đến gần chân lý trọn vẹn. 

Trích trong Manna 

 

CN V MC – A 

Ga 11, 1-45 

NIỀM VUI VỠ ÒA 

 

Cái chết luôn là nổi ám ảnh và là nổi sợ hãi lớn nhất của con người. 

Cho dù con người có cố gắng cách nào, có làm gì đi chăng nữa thì 

cũng không thể thoát khỏi sự chết. Nhưng an ủi thay, những người 

tin vào Chúa Giêsu Kitô thì không phải đón nhận cái chết như một 

sự tuyệt vọng, nhưng là ngưỡng cửa phải bước qua để tiến vào cõi 

sống muôn đời. Chính Đức Giêsu Kitô “là sự sống và là sự sống 

lại” sẽ cho chúng ta được chia sẻ vinh phúc lớn lao ấy. 

 

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện có một không 

hai trong lịch sử loài người: Chúa Giêsu làm cho một người chết 

chôn trong mồ  bốn ngày được sống lại. Chính Đức Giêsu, Con 

Thiên Chúa hằng sống, đã đem lại niềm vui vỡ òa cho gia đình 
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Bêtania và những người chứng kiến, vì “Đối với Thiên Chúa, 

không gì là không thể làm được” (Lc1,37). 

 

Đứng trước cái chết của người em Lazarô, hai chị em cô Matta và 

Maria cũng như những người quen biết hai cô quá đau buồn. Không 

ai còn hy vọng cho sự hoàn sinh của một người đã an táng bốn ngày 

trong mồ! Chính cô Matta đã bày tỏ sự vô vọng đó qua lời cô nói 

với Chúa Giêsu: “Nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con không chết” 

(Ga 11,32), và khi Chúa bảo mọi người có mặt ở đó hãy lăn tảng 

đá lấp của mộ ra, thì cũng chính cô Matta đã một lần nữa thể hiện 

tâm trạng vô vọng ấy: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày” 

(Ga 11,39).   

 

Nhưng với Chúa Giêsu thì không như thế, vì Ngài có quyền trên tất 

cả. Ngài có quyền vì Ngài là Thiên Chúa. Vì thế, khi cô Matta báo 

cho Ngài biết là em trai cô đã chết, thì Ngài đã nói: “Em con sẽ 

sống lại”, kèm theo những lời rất uy quyền: “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” (Ga11,25). Thật vậy, Ngài đã coi 

cái chết của Lazarô như một giấc ngủ: “Lazarô bạn của chúng ta 

đang ngủ” (Ga11,11)! Khi đứng trước mộ của Lazarô, Chúa Giêsu 

chỉ vào phiến đá lấp cửa mồ và nói: “Hãy đẩy tảng đá ra” (Ga 

11,39). Đây thật là lệnh truyền “khủng khiếp” mà không ai dám 

nghĩ tới. Rồi khi phiến đá chắn cửa mộ đã được lăn đi, Chúa Giêsu 

lại phán: “Lazarô! Hãy ra đây” (Ga 11,43). Thật là một điều gây 

ngỡ ngàng tột cùng cho những người chứng kiến, vì Chúa Giêsu 

đang ruyền lệnh cho một người đã chết! và sự việc kinh ngạc đã 

xảy ra: “Người đã chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn 

phủ khăn”(Ga 11,44). Và Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc hoàn 

sinh cho người đã chết bằng mệnh lệnh tháo cởi: “Hãy cởi ra cho 

anh ấy đi” (Ga 11,44). Đây chắc chắn là công việc của Thiên Chúa, 

là uy quyền của Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có 

quyền trên sự chết như thế. Chắc chắn, những ai đã chứng kiến sự 

việc hôm ấy đều hết sức kinh ngạc. Tin mừng cũng thuật lại cho 

chúng ta một kết cục đẹp, là có nhiều người chứng kiến sự việc ấy 

đã tin vào Chúa Giêsu.  
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Ngày nay, chúng ta cũng tin Chúa Giêsu là Đấng có quyền trên sự 

chết. Chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng Ngài “là sự sống lại và là sự 

sống” (Ga 11,25a), là “Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã đến 

trong thế gian” (Ga 11,27). Ngài là hình ảnh đích thật và trong suốt 

về Chúa Cha. Chúng ta rất hạnh phúc và may mắn vì được Chúa 

Cha “lôi kéo” chúng ta đến với Đức Giêsu và tin vào Ngài.  

 

Hơn thế nữa, qua câu chuyện Chúa Giêsu mang niềm vui vỡ òa cho 

gia đình của cô Matta và cô Maria khi cho người em chết chô bốn 

ngày được sống lại, chúng ta còn bắt gặp nơi Đức Giêsu, Thiên 

Chúa làm người, thật gần gũi và đầy ắp tình người trong cách cư 

xử với mọi người. Tin mừng cho chúng ta biết, Ngài cũng có những 

người bạn thân như Lazarô: “Lazarô, bạn của chúng ta đang ngủ” 

(Ga 11,11). Ngài rất tín trung trong tình bạn: khi biết Lazarô chết, 

Chúa Giêsu quyết định đi đến với ông cho dù có những khó khăn 

và nguy hiểm nhất định. Các môn đệ đã can ngăn Ngài: “Thưa Thầy 

mới đây người Do thái tìm cách ném đá Thấy mà Thầy lại còn trở 

lại đó sao ?” (Ga 11,8). Nhưng Chúa Giêsu nhất định phải đi! Ngài 

đã hành động theo con tim của Đấng “yêu đến cùng” bất chất hiểm 

nguy và đe dọa. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn ứng xử rất tình người. 

Khi chứng kiến cảnh cô Matta, cô Maria và mọi người đến thăm 

hai bà khóc, thì Ngài cũng khóc và thổn thức! Trái tim Ngài quả là 

dạt dào tình thương dành cho con người, dù Ngài là Con Thiên 

Chúa rất quyền năng và mạnh mẽ! 

 

Xin cho chúng ta biết hãnh diện tuyên xưng niềm tin của chúng ta 

vào Đức Giêsu, Đấng là sự sống lại và là sự sống, Đấng là Con 

Thiên Chúa làm người rất tín trung và yêu thương mọi người. Xin 

cho chúng ta biết noi gương Ngài mà sống sự trung tín và yêu 

thương mọi người, để mai sau, chúng ta được Ngài cho sống mãi 

bên Ngài trong vương quốc của sự sống vinh quang. 

 

Lm. PX. Lê Liêm 
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 Việc Bác Ái Từ Lòng Bác Ái  

 

Khi nói yêu thương tha nhân, chúng ta nghĩ ngay những việc bác 

ái như : cho mùng cho mềm, cho gạo, cho mì, cho tiền học bổng, 

khám bệnh, phát thuốc miễn phí, cho quan tài,…v..v…Tóm lại là 

giúp đỡ người cần được giúp đỡ. Đó là những việc bác ái nhưng 

chưa nói lên lòng bác ái. 

 

Trước khi làm việc bác ái, cần có lòng bác ái. Việc làm bác ái phải 

bắt đầu từ lòng bác ái, như Chúa Giêsu trước khi làm phép lạ hoá 

bánh ra nhiều cho đám đông ăn, Ngài chạnh lòng thương (MC 8,2). 

Chúa luôn nhắc nhở chúng ta làm việc bác ái với lòng chân thành, 

không khoe khoang, không giả hình (Rm 2,9). Hay làm phước với 

một con tim trong sáng (1 Pr 1,22), cũng như tay phải làm đừng 

cho tay trái biết (Mt 6,3) 

 

Thế nhưng nhiều lúc người ta làm việc bác ái không phải vì lòng 

bác ái, không phải vì người nghèo, không phải vì Chúa, nhưng để 

vinh danh mình hay để rửa tiền, rửa lương tâm khỏi ái náy hoặc để 

người khác giúp đỡ cho mình nhiều hơn. Nhiều người lỗi bác ái 

ngay lúc làm việc bác ái. 

Mặt khác, có những người chủ trương yêu tha nhân thì cứ để trong 

lòng, cầu nguyện cho họ là đủ, mà không hề có một hành động nào 

cụ thể. Thử hỏi đi thăm viếng, chúc họ bình an, khuyên họ “ăn 

ngon, mặc ấm” mà không cho họ gì hết thì có ích lợi gì, có tấm 

lòng gì không? Thánh Gioan nói đừng yêu thương nơi đầu môi chót 

lưỡi nhưng phải yêu thương chân thật bằng việc làm. (1 Ga 3,18) 
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Bác ái không phải là việc làm của một số người giàu, còn người 

nghèo chỉ có thể đón nhận thôi. Không phải, nhưng tất cả mọi người 

đều có thể cho và nhận. Hãy nhìn nhau bằng đôi mắt. 

Thiên Chúa khi Người nhìn chúng ta, đôi mắt của yêu thương, của 

tha thứ, của lòng nhân hậu, đôi mắt thấu suốt và thấu cảm. 

Trước mặt Chúa ai cũng là người đáng thương, thương vì những 

yếu đuối cũng như giới hạn của kiếp người. Lúc đó, ai cũng có thể 

cho đi và được nhận lại những gì tốt đẹp. 

 

Caritas Vĩnh long 

 

 

 
 

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế 

giới Truyền giáo 2023 

Anh chị em thân mến! 

Với ngày Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm nay, tôi đã chọn 

một chủ đề được gợi hứng từ câu chuyện các môn đệ trên đường 

Emmaus, trong Tin Mừng theo thánh Luca (x. 24:13-35): “Lòng 

bừng cháy, chân bước nhanh”. Hai môn đệ đã hoang mang và mất 

tinh thần, nhưng cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô trong lời nói và 

trong việc bẻ bánh đã khơi dậy trong họ niềm khao khát nhiệt thành 

lên đường trở lại Giêrusalem và loan báo rằng Chúa đã sống lại thật 

rồi. Trong trình thuật Tin Mừng, chúng ta nhận thấy sự thay đổi 

này nơi các môn đệ qua một vài hình ảnh bộc lộ nhiều điều: lòng 

các ông bừng cháy khi nghe Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh, 

mắt các ông mở ra khi nhận ra Người và cuối cùng, chân các ông 

rảo bước lên đường. Bằng cách suy niệm về ba hình ảnh phản ánh 
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hành trình của tất cả các môn đệ truyền giáo này, chúng ta có thể 

đổi mới lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng trong thế giới ngày 

nay. 

1. Tâm hồn chúng ta bừng cháy “khi Người giải thích Kinh Thánh 

cho chúng ta”. Trong hoạt động truyền giáo, lời Chúa soi sáng và 

biến đổi các tâm hồn. 

Trên đường từ Giêrusalem về Emmaus, tâm hồn của hai môn đệ đã 

xuống tinh thần, thể hiện qua khuôn mặt chán nản của họ, vì cái 

chết của Chúa Giêsu, Đấng mà họ đã tin tưởng (x. câu 17). Trước 

sự thất bại của Thầy mình chịu đóng đinh, niềm hy vọng của họ 

rằng Thầy là Đấng Mêsia đã sụp đổ (x. câu 21). 

Sau đó, “khi họ đang nói chuyện và bàn luận với nhau, thì chính 

Đức Giêsu lại gần và cùng đi với họ” (c. 15). Như khi Người kêu 

gọi các môn đệ lần đầu tiên, thì giờ đây, giữa sự hoang mang của 

họ, Chúa đã chủ động; Người đến gần họ và đi bên cạnh họ. Cũng 

vậy, với lòng thương xót bao la, Người không bao giờ mệt mỏi ở 

với chúng ta, bất chấp mọi thất bại, nghi ngờ, yếu đuối, và cả sự 

thất vọng, bi quan khiến chúng ta trở nên “khờ dại và chậm 

chạp” (c. 25), khiến chúng ta trở nên yếu đức tin. 

Giống như ngày hôm ấy, hôm nay Chúa Phục Sinh vẫn gần gũi với 

các môn đệ truyền giáo của Người và đồng hành với họ, nhất là khi 

họ cảm thấy mất phương hướng, chán nản, sợ hãi trước mầu nhiệm 

sự dữ bủa vây và tìm cách chế ngự họ. Vì vậy, “chúng ta đừng để 

mình bị cướp mất hy vọng!” (Evangelii Gaudium, 86). Chúa lớn 

hơn tất cả những vấn đề của chúng ta, nhất là nếu chúng ta đối diện 

với chúng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế giới. Vì cuối 

cùng, sứ vụ này là của Người và chúng ta chẳng là gì khác hơn là 

những người cộng tác khiêm tốn của Người, những “đầy tớ vô 

dụng” (x. Lc 17:10). 

Tôi mong muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi trong Chúa Kitô với tất 

cả các nhà truyền giáo nam nữ trên thế giới, đặc biệt là với những 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-niem-vui-cua-tin-mung-evangelii-gaudium-46656
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người đang chịu đựng bất kỳ loại khó khăn nào. Các bạn thân mến, 

Chúa Phục Sinh luôn ở cùng các bạn. Người nhìn thấy lòng quảng 

đại của các bạn và những hy sinh mà các bạn đang thực hiện cho 

sứ mạng rao giảng Tin Mừng ở những vùng đất xa xôi. Không phải 

ngày nào trong cuộc sống của chúng ta cũng thanh thản và trong 

sáng, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên lời Chúa Giêsu nói với 

các bạn hữu của Người trước Cuộc Khổ nạn của Người: “Trong 

thế gian, các con sẽ gặp những gian truân, nhưng hãy can đảm lên: 

Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16:33). 

Sau khi lắng nghe hai môn đệ trên đường Emmaus, Chúa Giêsu 

phục sinh “giải thích cho họ những gì đã chép về Người trong cả 

Sách Thánh, bắt đầu từ Môsê và tất cả các ngôn sứ” (Lc 24:27). 

Lòng các môn đệ rung động, sau này họ tâm sự với nhau: “Lòng 

chúng ta há chẳng bừng lên khi dọc đường Người nói chuyện với 

chúng ta và giải thích Kinh Thánh sao?” (câu 32). Chính Chúa 

Giêsu là Lời hằng sống, Đấng duy nhất có thể làm cho trái tim 

chúng ta bừng cháy trong chúng ta, khi Người soi sáng và biến đổi 

tâm hồn chúng ta. 

Bằng cách này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn câu châm ngôn của 

Thánh Giêrônimô rằng “không biết Kinh thánh là không biết Đức 

Kitô” (Chú giải về Isaia, Lời mở đầu). “Nếu không có Chúa soi 

sáng, chúng ta không thể hiểu Kinh Thánh một cách sâu sắc; tuy 

nhiên điều ngược lại cũng đúng: không có Kinh thánh, các biến cố 

trong sứ mệnh của Chúa Giêsu và của Hội Thánh của Người trên 

thế giới vẫn không thể giải mã được” (Aperuit Illis, 1). Theo đó, 

kiến thức về Kinh thánh rất quan trọng đối với đời sống Kitô hữu, 

và thậm chí còn quan trọng hơn đối với việc rao giảng Chúa Kitô 

và Tin Mừng của Người. Nếu không, bạn đang truyền lại điều gì 

cho người khác nếu không phải là ý tưởng và dự án của riêng bạn? 

Một trái tim lạnh lùng không bao giờ có thể khiến những trái tim 

khác bừng cháy! 

Vậy chúng ta hãy luôn sẵn sàng để mình được Chúa Phục Sinh 

đồng hành khi Người giải thích cho chúng ta ý nghĩa của Sách 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-sac-aperuit-illis-ngai-mo-tri-cho-ho-nham-thiet-lap-ngay-chua-nhat-loi-chua-41304
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Thánh. Xin Người làm cho trái tim chúng ta bừng cháy trong chúng 

ta; xin Người soi sáng và biến đổi chúng ta, để chúng ta loan truyền 

mầu nhiệm cứu độ của Người cho thế giới bằng quyền năng và sự 

khôn ngoan đến từ Thần Khí của Người. 

2. Mắt chúng ta “mở ra và nhận ra Người” khi bẻ bánh. Chúa 

Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của sứ 

mạng. 

Việc trái tim các môn đệ trên đường Emmaus cháy bỏng vì lời Chúa 

đã thúc đẩy họ yêu cầu Người lữ hành bí ẩn ở lại với họ khi trời sắp 

tối. Khi họ quây quần quanh bàn, mắt họ mở ra và họ nhận ra Người 

khi Người bẻ bánh. Yếu tố quyết định mở mắt cho các môn đệ là 

chuỗi hành động Chúa Giêsu thực hiện: Người cầm lấy bánh, chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Đó là những cử chỉ thông thường 

của người chủ gia đình Do Thái, nhưng, được Chúa Giêsu Kitô thực 

hiện với ân sủng của Chúa Thánh Thần, điều đó lập lại cho hai 

người bạn đồng bàn của Người dấu chỉ hóa bánh ra nhiều và nhất 

là dấu chỉ Bí tích Thánh Thể, bí tích hy tế thập giá. Tuy nhiên, ngay 

lúc họ nhận ra Chúa Giêsu trong việc bẻ bánh, thì “Người biến mất 

khỏi mắt họ” (Lc 24:31). Ở đây chúng ta có thể nhận ra một thực 

tại thiết yếu của đức tin chúng ta: Đức Kitô, Đấng bẻ bánh, giờ đây 

trở thành tấm bánh được bẻ ra, chia sẻ cho các môn đệ và được họ 

ăn. Người ta không còn nhìn thấy Người nữa, vì giờ đây Người đã 

đi vào tâm hồn các môn đệ, khiến họ càng cháy bỏng hơn, và điều 

này thôi thúc họ lên đường ngay để chia sẻ với mọi người kinh 

nghiệm độc nhất vô nhị của họ về việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh. 

Như vậy, Chúa Kitô phục sinh vừa là Đấng bẻ bánh, vừa là chính 

tấm bánh được bẻ ra cho chúng ta. Theo đó, mọi môn đệ truyền 

giáo đều được kêu gọi trở nên, giống như Chúa Giêsu và trong 

Người, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, trở thành người bẻ 

bánh và là tấm bánh được bẻ ra cho thế giới. 

Ở đây, nên nhớ rằng việc bẻ bánh vật chất của chúng ta để chia sẻ 

với những người đói khát nhân danh Chúa Kitô cũng đã là một công 

việc truyền giáo của Kitô giáo rồi. Hơn thế nữa, việc bẻ bánh Thánh 
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Thể, là chính Chúa Kitô, là một công việc truyền giáo tuyệt hảo, vì 

Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống và sứ vụ của 

Hội Thánh. 

Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chỉ ra: “Chúng ta không 

thể giữ cho riêng mình tình yêu mà chúng ta cử hành trong Bí tích 

[Thánh Thể]. Tự bản chất của nó, tình yêu này đòi phải được thông 

truyền cho tất cả mọi người. Điều thế giới cần là tình yêu Thiên 

Chúa, gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Người. Vì lý do này, Thánh Thể 

không chỉ là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Giáo hội; nó 

cũng là nguồn gốc và tột đỉnh sứ vụ của Giáo Hội: ‘Một Giáo Hội 

Thánh Thể đích thực là một Giáo Hội truyền giáo’” (Sacramentum 

Caritatis, 84). 

Để sinh hoa trái, chúng ta phải luôn kết hiệp với Chúa Giêsu (x. Ga 

15,4-9). Sự hiệp nhất này đạt được qua lời cầu nguyện hằng ngày, 

đặc biệt trong giờ chầu Thánh Thể, khi chúng ta giữ thinh lặng 

trước sự hiện diện của Chúa, Đấng ở lại với chúng ta trong Bí Tích 

Thánh Thể. Bằng cách yêu thương vun trồng mối hiệp thông này 

với Chúa Kitô, người môn đệ truyền giáo có thể trở thành một nhà 

thần bí trong hành động. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn khao khát 

được bầu bạn với Chúa Giêsu, vang vọng lời khẩn cầu tha thiết của 

hai môn đệ Emmaus, nhất là vào những lúc chiều tối: “Lạy Chúa, 

xin ở lại với chúng con!” (x. Lc 24:29). 

3. Đôi chân ta lên đường, hân hoan kể cho người khác biết về Chúa 

Kitô Phục Sinh. Tuổi trẻ vĩnh hằng của Hội Thánh luôn tiến về phía 

trước. 

Sau khi được mở mắt và nhận ra Chúa Giêsu “khi bẻ bánh”, các 

môn đệ “hối hả lên đường và trở về Giêrusalem” (x. Lc 24:33). 

Việc vội vã lên đường để chia sẻ với người khác niềm vui gặp gỡ 

Chúa chứng tỏ rằng “niềm vui của Tin Mừng lấp đầy trái tim và 

toàn bộ cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Ai để cho 

mình được Ngài cứu thì được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi buồn rầu, 

khỏi trống rỗng nội tâm, khỏi cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô, niềm 



 68 

vui luôn được sinh ra và tái sinh” (Evangelii Gaudium, 1). Người 

ta không thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh mà không bừng 

cháy lòng nhiệt tình để nói cho mọi người về Người. Do đó, nguồn 

lực chính và chủ yếu của việc truyền giáo là những người đã biết 

Chúa Kitô phục sinh trong Kinh thánh và trong Bí tích Thánh Thể, 

những người mang ngọn lửa của Người trong trái tim và mang ánh 

sáng của Người. Họ có thể làm chứng cho sự sống không bao giờ 

chết, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất và những thời 

khắc đen tối nhất. 

Hình ảnh “đôi chân bước đi” một lần nữa nhắc nhở chúng ta về giá 

trị trường tồn của sứ mệnh truyền giáo (missio ad gentes), sứ mệnh 

được Chúa Phục sinh trao phó cho Giáo hội để rao giảng Tin Mừng 

cho mọi người và mọi dân tộc, cho đến tận cùng trái đất. Ngày nay 

hơn bao giờ hết, gia đình nhân loại của chúng ta, bị tổn thương bởi 

biết bao hoàn cảnh bất công, biết bao chia rẽ và chiến tranh, đang 

cần đến Tin Mừng bình an và ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Nhân cơ 

hội này, tôi xin nhắc lại rằng “mọi người đều có quyền đón nhận 

Tin Mừng. Các Kitô hữu có bổn phận loan báo Tin Mừng mà không 

loại trừ bất cứ ai, không phải như một người áp đặt một nghĩa vụ 

mới, nhưng như một người chia sẻ niềm vui, báo hiệu một chân trời 

tươi đẹp, cống hiến một bữa tiệc đáng mong đợi” (Evangelii 

Gaudium, 14). Hoán cải truyền giáo vẫn là mục tiêu chính mà 

chúng ta phải đặt ra cho mình với tư cách cá nhân và cộng đồng, 

bởi vì “việc tiếp cận truyền giáo là khuôn mẫu cho mọi hoạt động 

của Giáo hội” (ibid., 15). 

Như thánh Tông đồ Phaolô xác nhận, tình yêu của Chúa Kitô lôi 

cuốn và thúc đẩy chúng ta (x. 2 Cr 5,14). Tình yêu này có hai mặt: 

tình yêu của Chúa Kitô dành cho chúng ta, tình yêu kêu gọi, thôi 

thúc và khơi dậy tình yêu của chúng ta đối với Người. Một tình yêu 

làm cho Giáo Hội, trong việc không ngừng khởi đầu lại, luôn trẻ 

trung. Vì tất cả các thành viên của Giáo Hội đều được ủy thác sứ 

vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô, với niềm xác tín rằng “Ngài 

đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn 

sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-niem-vui-cua-tin-mung-evangelii-gaudium-46656
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-niem-vui-cua-tin-mung-evangelii-gaudium-46656
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mình” (c. 15). Tất cả chúng ta đều có thể đóng góp cho phong trào 

truyền giáo này: bằng những lời cầu nguyện và hoạt động của 

chúng ta, bằng những của lễ vật chất và dâng những đau khổ của 

chúng ta, và bằng chứng tá cá nhân của chúng ta. Các Hội Giáo 

hoàng Truyền giáo là phương tiện ưu tiên để thúc đẩy sự hợp tác 

truyền giáo này trên cả bình diện tinh thần và vật chất. Vì lý do này, 

số tiền quyên góp được vào ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo 

được dành cho Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin. 

Tính cấp bách của hoạt động truyền giáo của Giáo hội đương nhiên 

đòi hỏi sự hợp tác truyền giáo ngày càng chặt chẽ hơn về phía tất 

cả các thành viên của Giáo hội và ở mọi cấp độ. Đây là một mục 

tiêu thiết yếu của hành trình Hiệp Hành mà Giáo hội đã thực hiện, 

được hướng dẫn bởi các từ khóa: hiệp thông, tham gia, truyền giáo. 

Cuộc hành trình này chắc chắn không phải là việc Giáo hội qui 

hướng vào bản thân mình; nó cũng không phải là một cuộc trưng 

cầu dân ý về những gì chúng ta phải tin và thực hành, cũng không 

phải là vấn đề sở thích của con người. Đúng hơn, đó là một tiến 

trình lên đường và giống như các môn đệ Emmaus, lắng nghe Chúa 

phục sinh. Vì Người luôn đến giữa chúng ta để giải thích ý nghĩa 

Kinh Thánh và bẻ bánh cho chúng ta, để nhờ quyền năng Chúa 

Thánh Thần, chúng ta có thể thi hành sứ mệnh của Người trên thế 

giới. 

Cũng như hai môn đệ Emmaus đã thuật lại cho những người khác 

những gì đã xảy ra dọc đường (x. Lc 24:35), cũng vậy, lời loan báo 

của chúng ta sẽ là một lời hân hoan kể về Chúa Kitô, cuộc đời, cuộc 

khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người, và những điều kỳ diệu 

mà tình yêu thương của Người đã hoàn thành trong cuộc sống của 

chúng ta. 

Vì vậy, chúng ta hãy lên đường một lần nữa, hãy để mình được soi 

sáng bởi cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh và được Thần Khí của 

Người thúc đẩy. Chúng ta hãy lên đường một lần nữa với trái tim 

rực cháy, với đôi mắt mở to và đôi chân của chúng ta chuyển động. 

Chúng ta hãy lên đường để làm cho những trái tim khác bừng cháy 
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Lời Chúa, mở mắt cho những người khác nhìn thấy Chúa Giêsu 

trong Bí tích Thánh Thể, và mời gọi mọi người cùng nhau bước đi 

trên con đường bình an và cứu độ mà, trong Đức Kitô, Thiên Chúa 

đã ban cho toàn thể loài người. 

Lạy Đức Mẹ Soi Đường, Mẹ của các môn đệ truyền giáo của Đức 

Kitô và là Nữ Vương Truyền Giáo, xin cầu cho chúng con! 

Rôma, Đền Thánh Gioan Lateranô, ngày 6 tháng 1 năm 2023, Lễ 

Chúa Hiển Linh. 

PHANXICÔ 

Chuyển ngữ: 

Đaminh Ngô Quang Tuyên 

Micae Nguyễn Khắc Minh 
 (Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng / HĐGMVN) 

WHĐ (02.02.2023) 
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Mùa Chay:  lời mời gọi hướng về Thiên Chúa trong 

bối cảnh sự dữ 
 

Những ngày này, hầu hết thông tin mà chúng ta bắt gặp trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng đều gắn liền với sự dữ: từ dịch 

bệnh hoành hành, đến những xung đột chính trị, những tội ác giết 

người, cướp bóc, lừa đảo, cho tới những vấn đề ô nhiễm môi trường 

hay biến đổi khí hậu. Tất cả khiến chúng ta hình dung trước mắt 

mình một bức tranh ảm đảm, nhuộm màu tối sẫm bởi sự dữ. 

 

Đứng trước bức tranh đó, nhiều người dễ rơi vào trạng thái bi quan 

và hoang mang. Có người rơi vào trạng thái chán chường, mất hết 

động lực và sức sống, vì không còn niềm tin vào viễn tượng tốt 

lành của thế giới và ý nghĩa tốt đẹp của cuộc đời. Nhiều người khác, 

ngay cả Ki-tô hữu, lại có khuynh hướng mê tín dị đoan khi gắn các 

hiện tượng đó với những ‘thuyết tiên tri’ này nọ. Còn một số khác 

lại hình dung và trình bày cách méo mó về Thiên Chúa khi tìm cách 

chú giải những sự dữ dưới lăng kính là sự trừng phạt của Ngài. Còn 

đâu gương mặt của một ‘Người Cha Nhân Lành’ nữa! 

 

Có lẽ đó là mối hoạ đáng sợ mà sự dữ mang lại. ‘Chiến thắng’ lớn 

nhất của sự dữ không phải là những hoạt động, những tàn phá nó 

gây ra cho thế giới nói chung và cho con người nói riêng, mà là 

việc nó khiến tâm trí chúng ta bị ám ảnh về nó, phải luôn nhắc đến 

nó. Sự ám ảnh đó dần dà làm tâm hồn chúng ta dễ bị ‘sa mạc hoá’, 

bị mất dần cảm thức và niềm tin vào sự thiện, đến mức hoặc không 

còn ngước lên nhìn Thiên Chúa và đặt mọi hy vọng, mọi tin tưởng 

tuyệt đối nơi Người nữa, hoặc nhìn về người như một vị thẩm phán 

nghiêm khắc thay vì một Người Cha Hiền Hậu. 

 

Mùa Chay gắn với lời mời gọi trở về. Lời mời gọi đó trước hết thúc 

dục chúng ta nhìn nhận lại thân phận yếu hèn, tội lỗi và ắt tử của 

chúng ta. Suy ngẫm về những lần sa ngã trong đời, chúng ta mới 
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thấy tự mình không đủ sức để thắng những cơn cám dỗ; và ý chí 

của mình cũng không giúp ta vượt lên những đố kỵ, nhỏ nhen trong 

lòng, hay những tham vọng đối với quyền lực và của cải. Suy nghĩ 

về phản ứng của mình trước những diễn biến của sự dữ, chúng ta 

mới thấy rằng tâm trí của mình chưa bao giờ đủ vững vàng để đảm 

bảo sẽ không lung lay trước những mối đe doạ đến từ bên ngoài. 

Chính việc nhìn lại nội tâm như thế giúp chúng ta cảm nghiệm và 

ý thức về sự mỏng dòn của nhân tính, như chia sẻ của Thánh Phao-

lô: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không 

muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Ý thức được sự bất toàn, chúng ta 

mới thấy mình cần đến Thiên Chúa và cần đến nhau. 

 

Chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại hiện trạng của thế giới. Chúng 

ta cần mở rộng tầm mắt và trái tim của mình để nhìn vào những 

đau khổ của tha nhân, những xáo trộn của xã hội, và những vết 

thương mà Mẹ Thiên Nhiên đang gánh chịu. Mỗi người đều có 

phần trách nhiệm trước hiện trạng sự dữ đó. Chính những lối sống 

ganh đua, ích kỷ, hưởng thụ của chúng ta đã góp phần không nhỏ 

vào những vấn nạn như thế của nhân loại. 

 

Tuy nhiên, chúng ta lại cần có tâm thế và tầm nhìn đúng đắn trước 

những sự dữ đó. Đừng để mình bị ám ảnh và bị nó điều khiển, đến 

mức bị rơi vào tình trạng ‘sa mạc tâm hồn’. Để được như vậy, ta 

cần hướng ánh mắt và tâm hồn đến Thiên Chúa, để nghiệm ra rằng 

Ngài là Đấng trọn lành; Ngài làm chủ mọi biến cố vì Ngài lớn hơn 

tất cả; và sự thánh thiện của Ngài vượt trên mọi sự dữ. Nói cách 

khác, chúng ta không chỉ cần phải hoán cải con tim yếu hèn, mà 

còn phải hoán cải tầm nhìn của mình về thực tại thế giới nữa. 

 

Vì vậy, lời mời gọi của Mùa Chay cũng đồng thời bao hàm việc 

chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa, để ý thức về giá trị của mình, 

ý thức về cuộc đời được bao bọc bởi ân huệ, bởi tình thương và sự 

tốt lành vô biên mà Thiên Chúa quan phòng cho mỗi người. Ý thức 

đó sẽ giúp chúng ta sống tâm thế tạ ơn, hy vọng và tin tưởng trước 

hiện trạng của thời cuộc, đồng thời hăng say dấn thân cho tha nhân 

mạnh mẽ hơn, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và hỗ trợ 
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con người trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ ơn gọi yêu thương, tương 

trợ, và gánh vác cho nhau với tâm tình tín thác và tin tưởng trước 

những thử thách là bài học mà Thiên Chúa muốn nhân loại rút ra 

như một phần ý nghĩa của đau khổ và sự dữ. 

 

Thiết tưởng, đó là cách chúng ta sống tâm tình Mùa Chay cách chân 

thực như điều Thiên Chúa muốn. Tâm tình đó lay động chúng ta 

khiêm nhường mở lòng ra với chính nội tâm của mình, để nhìn thấy 

sự mỏng dòn của bản thân, và chạm thấu những đau khổ của tha 

nhân và của thế giới. Đó cũng là tâm tình hoán cải nơi tâm trí và 

con tim khi nhìn về những hiện trạng sự dữ như thế, để tâm hồn 

chúng ta thoát được sức khống chế và kềm toả của chính sự dữ, nhờ 

biết ngước mắt nhìn đến Đấng tốt lành và quyền năng. Mọi sự trở 

về, mọi tâm tình thống hối đích thật phải dẫn đến việc mở lòng ra 

với Thiên Chúa để được đổ tràn ơn bình an, thiện hảo hy vọng của 

Ngài; để thấy được chính Ngài là Cha Nhân Hậu đang luôn dõi 

theo, che chở và bảo vệ con cái mình; và nghiệm được rằng không 

có sự dữ nào lớn hơn tình yêu và sự thiện của Thiên Chúa đối với 

chúng ta, như kinh nghiệm của Thánh Phao-lô: “trong mọi thử 

thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng 

thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay 

ma vương quỵ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh 

nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, 

không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa 

thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8, 37-39). 

 

Khắc Bá, SJ - CTV Vatican News 
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Sau khi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo tôi mới nhận ra: Nhà 

cửa, xe cộ cũng chỉ là vật ngoài thân, đây mới thực sự là thứ 

quý giá nhất 

 

Sau khi vượt qua được nỗi đau trên giường bệnh, người đàn ông 

trung niên này mới thực sự hiểu rằng thăng chức, tăng lương, đổi 

nhà… không quá khó để có được. Song chỉ có 2 giá trị này chắc 

chắn bạn phải vất vả để sở hữu và gìn giữ. 

 

Năm 2021, Lý Hiểu Khang (34 tuổi, Trùng Khánh, Trung Quốc) 

đã vượt qua được cửa tử khi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Khi 

đứng giữa lằn ranh sinh tử, anh nhận ra bản thân chỉ có thể được 

đánh thức hoàn toàn khi đi qua nỗi đau.  

 

Nhiều khi chúng ta có xu hướng bỏ qua những điều quý giá nhất 

trong cuộc sống. "Mãi cho đến khi mắc bệnh hiểm nghèo, nằm trên 

giường bệnh, chịu đựng sự giày vò của bệnh tật tôi mới chợt nhận 

ra đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Căn bệnh vừa phải 

trải qua giống như một chướng ngại vật do số phận sắp đặt. Vượt 

qua được, tôi như người được thức tỉnh. Và tôi đã hiểu được rằng, 

những năm tháng qua bản thân đã dành quá nhiều thời gian cho thứ 

phù phiếm ngoài kia trong khi đó lại bỏ quên những điều quý giá 

này", Hiểu Khang nói.  

 

1. Sức khoẻ là tài sản lớn nhất của bạn  

 

Trong một talkshow, diễn viên Lý Băng Băng từng nói: "Sau một 

trận ốm nặng, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể lao dốc, dễ mệt mỏi, 

không còn sức lực như trước. Tôi nhận ra nếu tiếp tục hành hạ bản 

thân, tôi sẽ trở thành người ốm yếu". 

 

Tương tự, sống sót được qua căn bệnh hiểm nghèo Lý Hiểu Khang 

nhận ra cái gọi là danh lợi, thăng chức, tăng lương hay những mưu 

BAØI HOÏC CUOÄC SOÁNG 
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sự ngoài kia cũng chỉ là mây trôi. Sống khỏe mạnh mỗi ngày mới 

thực sự là tài sản vô giá.  

 

Nhà văn người Trung Quốc, Ngô Hạo từng nói: "Cuộc sống thực 

ra là một lượng của cải cố định mà Thượng đế đã gửi vào tài khoản 

của mỗi người, không ai biết có bao nhiêu. Chính vì thế nếu tiêu 

dùng quá mức ở hiện tại, bạn có thể trở nên kiệt quệ ở tương lai".  

 

Chưa kể nhiều người vì nghĩ mình trẻ nên rút kiệt sức lực để rồi 

phải hối hận ở tuổi trung niên.  

 

Trong cuộc sống, bạn có thể theo đuổi sự giàu có nhưng đừng hy 

sinh sức khoẻ của mình như một điều kiện tiên quyết. Về lâu dài, 

hy sinh sức khoẻ không đem đến cho bạn hạnh phúc bền vững. Bởi 

vì con người mất đi sức khỏe là mất tất cả.   

 

2. Gia đình là chỗ dựa vĩnh cửu của bạn  

 

Nhiều người thường nói rằng: Khi còn trẻ chúng ta dễ dàng đi đến 

nơi này nơi kia để làm quen mọi người, chuyện của người khác 

cũng là chuyện của mình. Tuy nhiên sau tuổi trung niên, chính họ 

cảm thấy trên đời không còn gì khác ngoài gia đình.  

 

Đồng nghiệp rồi sẽ rời đi, bạn bè cũng lạc lối song chỉ có người 

thân trong gia đình là ở lại với bạn. Khi gặp khó khăn, họ sẽ là 

người giải quyết vấn đề của bạn ngay khi có thể. Khi buồn, họ cũng 

cố gắng làm bạn vui. Khi ốm đau nhập viện, họ cũng chính là người 

chăm sóc bạn từng bữa.  

 

Dù vui hay buồn, nghèo hay giàu, khoẻ mạnh hay ốm đau, gia 

đình luôn là chỗ dựa vững chắc của bạn. Vì thế hãy đối xử tốt với 

những người thân trong gia đình, đồng hành cùng họ bằng sự kiên 

nhẫn và tình yêu thương để cùng họ đi qua những năm tháng còn 

lại.  
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Kết 

 

Sau khi vượt qua giai đoạn thập tử nhất sinh trên giường bệnh, Lý 

Hiểu Khang nhận ra cần phải hài lòng với mọi khoảnh khắc trong 

cuộc sống. Khi bị sốt, bạn mới biết những ngày khỏe mạnh sảng 

khoái như thế nào. Khi bị ho, bạn sẽ trân trọng những ngày cổ họng 

không đau. "Khi căn bệnh càng trở nên nghiệm trọng, phải nằm co 

quắp vì những cơn đau hành hạ, tôi mới thấy những ngày được nằm 

thẳng lưng quý giá thế nào", Lý Hiểu Khang nói.  

 

Anh thừa nhận rằng thực ra chúng ta may mắn trong từng khoảnh 

khắc bởi vì bất kỳ tai hoạ nào cũng có thể xảy ra và không thể đoán 

trước. Nếu không học cách hài lòng với thực tại, bạn sẽ chẳng thể 

cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống.  

 

Thông thường khi có sức khỏe, chúng ta ít trân trọng nó. Chỉ đến 

khi bị bệnh tật hành hạ, bạn mới hiểu được khoẻ mạnh là điều may 

mắn biết bao. Thực tế, con người thường không biết trân trọng 

những gì mình đang có để đến khi mất đi mới thực sự hối hận.  

 

Sau khi vượt qua căn bệnh quái ác, Lý Hiểu Khang đã thừa nhận: 

"Tôi cảm thấy nhà và xe hơi là vật ngoài thân. Mức lương và những 

thành tích trong công việc tôi từng theo đuổi không còn thuộc khái 

niệm của thành công. Tôi chỉ muốn sống thật tốt với gia đình của 

mình. Trên thế giới này, ngoài sự sống và cái chết, mọi thứ đều tầm 

thường".  

 

Nhiều thứ bạn quan tâm như thăng chức, tăng lương, đổi nhà, mua 

hàng hiệu... thực ra không quá vất vả để có được. Bởi vì khi đang 

nằm trên giường bệnh và phải chịu sự giày vò của bệnh tật, điều 

bạn mong cầu duy nhất đó là mau khỏi bệnh chứ không phải những 

thứ bên ngoài kia.  

 

Trong tiểu thuyết "Nhật ký của Susan" có những ẩn dụ khéo léo về 

sức khỏe, sự nghiệp, gia đình. Nếu bạn nghĩ cuộc sống như một trò 
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chơi tung hứng 5 quả bóng thì 5 quả bóng đó sẽ là công việc, gia 

đình, sức khoẻ, bạn bè và sự chính trực.  

 

Khi tung những quả bóng lên không trung là lúc trò chơi bắt đầu. 

Trong quá trình trải nghiệm bạn nhận ra công việc là một quả bóng 

cao su. Nếu rơi xuống đất nó sẽ nảy trở lại. Bốn quả cầu còn lại đều 

bằng thuỷ tinh, một khi rơi xuống sẽ bị nứt vỡ.  

 

Thực tế này có thể hiểu rằng mất việc có thể tìm lại được, nhưng 

mất sức khỏe và gia đình thì không bao giờ lấy lại được.  

 

Theo Đinh Anh 
Nguồn: thethaovanhoa.vn 
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