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RÁC ! 
Mấy ngày nay trên các trang thông tin, người ta bàn tán về một thương vụ tại thành phố Sàigòn, 

nội dung về sự kiện công ty VWS, một công ty đang đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác cho thành 
phố đặt tại khu Đa Phước. Để có thể vận hành thử nhà máy, công ty xin nhập khẩu 10.000 tấn phế liệu 
từ Hoa Kỳ. sự kiện được đem lên báo chí, nhiều ý kiến phản đối việc nhập khẩu phế liệu này, họ lý luận 
như thế là mang ô nhiễm môi trường về cho Việt Nam, hơn nữa, nhà máy xử lý rác cho thành phố cần 
phải được vận hành thử bằng chính rác của thành phố ( Báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ sáu 29.7.2011 và các 
ngày chung quanh sự kiện ). 

Ý kiến ngược lại cho rằng, rác thành phố chưa được phân loại ngay từ đầu nguồn, còn lẫn lộn 
rất nhiều thứ, không đủ tiêu chuẩn để vận hành nhà máy. Một ý kiến khác cho rằng xây dựng như vậy là 
chưa hợp lý, việc phân loại từ đầu nguồn hiện nay đang bề tắc, một chương trình giáo dục vận động 
quy mô bài bản đươc sự yểm trợ của một tổ chức quốc tế từ Nhật Bản đã bắt đầu từ năm 2007 ở Hà 
Nội, cho đến nay kết quả tiến triển rất chậm ( báo Tuổi Trẻ, ra ngày thứ sáu 29.7.2011 bài “Sinh con rồi 
mới sinh cha” của tác giả Huy Thọ ). 

Xử lý rác tại Việt Nam hiện nay đang là một bài toán lớn rất khó giải, bao nhiêu năm qua các 
thành phố lớn như Hà Nội, Sàigòn và các thành phố khác đang gánh chịu sự ô nhiễm khủng khiếp từ 
rác phế thải, sự ô nhiễm này cũng không tha các địa phương khác, các khu du lịch, các vùng thiên nhiên 
cũng đang oằn mình gánh… rác ! 

Thói quen dùng những vật liệu 
mang tính ô nhiễm cao ( bao xốp, chai 
nước nhựa, … ), tật xấu vứt rác bừa bãi, 
cộng thêm chưa có tập tính phân loại rác 
đầu nguồn, đẩy tình trạng ô nhiễm từ rác 
ngày cáng lên cao. 

Đầu tư nhà máy xử lý rác cho các 
thành phố là một việc làm hợp lý, nếu 
vận hành tốt, chúng ta có những sản 
phẩm hữu ích từ rác, trước hết là phân 
bón từ các chất hữu cơ, các vật liệu từ 
rác vô cơ tái chế… Vậy vấn đề hệ trọng 
ở chỗ phân loại rác đầu nguồn, nếu tổ 
chức phân loại rác đầu nguồn tốt, chúng 
ta có thể giải được bài toán rác. 

Hiện nay, ít là tại ba thành phố 
lớn, một số lượng lớn lao động đổ về từ 
các miền quê vào thành phố hành nghề 

“ve chai”, họ đi đến tận hang cùng ngõ hẻm thu mua các phế liệu rồi bán lại cho các vựa ve chai ( Hà 
Nội gọi là “đồng nát”, Huế gọi là “chai bao” Sàigòn gọi là “ve chai” ), chắc chắn thu nhập của họ tương 
đối ( cho dẫu có vất vả nhọc nhằn, vẫn còn hơn thu nhập của họ ở miền quê ) nên lượng người hành 
nghề này rất đông và ngày một tăng, họ hình thành từng nhóm từng “đồng hương” phân chia nhau từng 
khu vực, thuê nhà trú ngụ thành từng hội từng phường.  
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Chỉ cần những người có trách nhiệm trong xã hội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi bằng các 
chính sách về y tế, xã hội, nhà ở, tổ chức,…cuộc sống của họ được cải thiện, gia đình họ được an tâm, 
họ sẽ đóng góp rất lớn cho bài toán về rác của chúng ta. 

Nói về những người có trách nhiệm, cũng là nói về vai trò xã hội của Giáo Hội, giữa một thành 
phố phồn vinh hoành tráng và tiêu thụ như hai thành phố lớn Hà Nội, Sàigòn, cũng như các thành phố 
khác, Giáo Hội được mời gọi hướng về người nghèo, đồng hành sẻ chia với người nghèo, ở các thành 
phố đó, bản chất Giáo Hội không phải là chè chén với người giầu, tung hô, thăm viếng, chụp hình với 
những đại gia, càng không phải là tham dự những chuyến du lịch sang trọng với các đại gia, bỏ rơi 
những người ngày đêm kêu cứu ngay trước cửa nhà.  

Nếu ngày hôm nay ( Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên A ), “Đức Giêsu trông thấy một đoàn 
người đông đảo thì chạnh lòng thương” ( Mt 14, 14 ) thì những người có trách nhiệm trong Giáo Hội có 
thấy chạnh lòng thương đoàn người Ve Chai Đồng Nát đông đảo đang vất vưởng ở các thành phố sa 
hoa lộng lẫy này không ? Hãy có những hoạt động để nâng đỡ họ. Có khó không khi chúng ta có một sự 
can thiệp về y tế cho họ ? Tổ chức các đoàn y nha dược đi giúp các miền quê, rất tốt, nhưng sao không 
tổ chức các phòng Y Tế cho cánh Ve Chai Đồng Nát ở ngay giữa thành phố, tại sao không hợp đồng 
với các phòng khám Đa Khoa để có những can thiệp giúp đỡ tài chánh cho những Ve Chai Đồng Nát có 
thẻ “Bảo Hiểm Y Tế của Nhà Thờ” ?  

Tại sao không có những sáng kiến mục 
vụ cho “Di Dân – Xa Quê” ( ca đoàn, nhóm 
đồng hương, Thánh Lễ cho Người Xa Quê, các 
lớp Giáo Lý bỏ túi và “Nhà Nguyện về đêm”, 
thẻ theo dõi mục vụ – được cấp và cập nhật 
liên tục khi họ di chuyển đến địa phương khác ) 
để nâng đỡ những Người Xa Quê ? 

Một hoạt động khác đang phát triển ở 
nhiều nơi, các “nhóm Ve Chai”, những nhóm 
này đã và đang hoạt động rất hiệu quả, nhóm 
thu hút rất đông các thanh niên nam nữ, họ 
sinh hoạt đều đặn và liên tục, số tiền họ kiếm 
được từ thu nhặt ve chai đã đóng góp không 
nhỏ vào các hoạt động từ thiện bác ái xã hội, 
hành động của họ là lời rao giảng về tình 
thương, hình ảnh của họ là tấm gương cho 
các bạn trẻ khác soi rọi. Chúng ta cần quan tâm, nâng đỡ và khích lệ các bạn trẻ Ve Chai. ( Ảnh chụp 
các bạn Nhóm Ve Chai giúp dựng nhà cho người nghèo sau bão lụt tại Quảng Ngãi ). 

Bảo vệ môi trường là sứ mạng của Giáo Hội ( Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, chương 10, về 
Môi Trường ). Bảo vệ môi trường là con đường dẫn đến hòa bình ( Sứ điệp nhân ngày hòa bình thế 
giới 1.1.2010 của Đức Thánh Cha Benedicto 16 ), Chạnh lòng thương là phẩm chất của người Kitô 
hữu. Hãy làm một cái gì đó cho anh em, cho xã hội, cho nhân loại, đừng lý thuyết và cáng không nên 
làm “tư tế, biệt phái”. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa Nhật 31.7.2011 
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PHÉP LẠ DO TÌNH THƯƠNG 
Đã có một thời, bà con ta xếp hàng trước cửa hàng 

Nhà Nước để mua từng ký gạo thường xuyên ẩm mốc, từng 
ký cá nhiều lúc đã ươn thối, mua cả chút dầu, chút muối, tiêu, 
bột ngọt… Tất cả phải mua bằng tiền. 

Lúc ấy, không thiếu những người không có gạo ăn vì 
không có tiền để mua, và có khi cả nhà năm bảy con người ta 
phải sống qua ngày bằng những củ nần luộc đến năm bảy 
nước rồi, mà khi ăn vào vẫn bị rối loạn tiêu hóa hay bị phù bị 
ngứa, đôi ba ngày không khỏi. 

Ngay hôm nay, cuộc sống có khá hơn một chút, thì bức 
tranh tương phản giàu nghèo còn rõ nét hơn: vẫn còn bao 
nhiêu người quanh ta đang đói ăn đói mặc, hoặc ăn bữa nay lo 
bữa mai, và ngược lại, có khối người phung phí tiêu xài bỏ cả 
bạc triệu, bạc tỷ mua những cuộc vui chơi vô độ nếu không nói 
là mua lấy cho mình cái tàn lụi nhân phẩm và sự chết ngàn 
thu. Họ là những con người duy vật, chỉ biết có cuộc sống 

phàm trần này, và chỉ biết lo sao cho cuộc sống phàm trần này sung túc để hưởng thụ. Họ không bận 
tâm đến những người thiếu đói, hoặc nếu có thì cũng chỉ là quăng xuống chút bố thí của ăn cắp để cho 
thiên hạ biết ta đây cũng có nghĩa có nghì !  

Trong số những con người duy vật đó, có thể có tôi, có bạn, có cả những người Công Giáo bị 
tiêm nhiễm lối sống rất thực dụng của xã hội trần tục. 

Bài đọc 1, Is 55, 1 – 3 hôm nay, Ngôn Sứ Isaia không chỉ cho ta xem bức tranh tương phản của 
xã hội thời ấy mà còn gửi đến cho mọi người một thông điệp vui mừng của Thiên Chúa: "Hỡi tất cả 
những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà 
mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà 
mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân ? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, 
và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị.”  

Như vậy, Ngôn Sứ Isaia, cho biết Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống con người: Thiên Chúa 
hiểu thấu cuộc sống của con người: luôn đói, khát, luôn cần của ăn, thức uống, Thiên Chúa trách cứ 
những người không biết dùng tiền của mà lo cho sự sống mình, Thiên Chúa mời con người đến với 
cuộc sống vĩnh cửu: Nghe lời Chúa, ăn của ăn của Chúa.  

Thánh Vịnh 144 nối tiếp trình bày sự quan tâm ấy: “Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 
con được no nê” ( Tv 144, 16 ).  

Bài Tin Mừng, Mt 14, 13 – 21, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã cụ thể chứng minh lòng Thiên 
Chúa quan tâm đến cuộc sống con người: Ngài “chạnh lòng thương” đoàn dân theo Ngài, Ngài chữa 
bệnh cho họ và bảo các môn đệ: “Chính anh em hãy lo cho họ ăn”. 

Nếu theo cách xử trí của các môn đệ là “giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức 
ăn", nghĩa là, để ai nấy tự lo tự liệu cho cuộc sống của mình, thì cả thầy cả trò đều khỏe khoắn hơn. Nhưng, 
Chúa Giêsu không đồng ý cách giải quyết vô cảm, thiếu tình thương, thiếu trách nhiệm như thế. Ngài nhận 
lấy trách nhiệm phát sinh do lòng thương và Ngài muốn các môn đệ Ngài học bài tình thương và trách 
nhiệm ngay trong tình huống khó khăn nhất: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi”… “Có mua hết 200 
đồng bạc bánh cũng chẳng đủ phát cho mỗi người một miếng nhỏ”… “Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh 
lúa mạch và 2 con cá nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu !” ( x. Ga 6, 1 – 13 ). 

Chiều hôm ấy, buổi chiều đáng nhớ, buổi chiều phép lạ của Tình Thương. 

Nếu em bé kia khư khư giữ lại “năm chiếc bánh và hai con cá” cho phần sống của mình và không 
bằng lòng giao cho các môn đệ và Chúa Giêsu, thì điều gì sẽ xảy ra ? Gần 10 ngàn người chết đói 
chăng ? Thiết tưởng không phải vậy. Nhưng bài học của phép lạ bánh hóa ra nhiều ở chỗ: lòng bác ái 
đơn sơ của em bé là khởi điểm của phép lạ. Có thể nói Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” dân chúng và 
càng “chạnh lòng thương hơn” khi thấy một em bé biết “chạnh lòng thương”, sẵn sàng nhường phần ăn 
của mình để không phải là“chia năm sẻ bảy” mà là “chia năm ngàn, sẻ bảy ngàn”. 

CÙNG SUY NIỆM  
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Nếu chỉ với “năm chiếc bánh và hai con cá” của em bé “chạnh lòng thương” kia được quyền năng 
và tình thương của Chúa Giêsu can thiệp vào có thể nuôi hàng vạn người, thì cũng vậy, dù là chút cố 
gắng đơn sơ nhỏ bé vì tình thương và trách nhiệm của chúng ta khi được Chúa Giêsu chạm đến, chắc 
hẳn, chúng ta cũng nuôi sống được mình và nhiều người khác.  

Đoàn dân đông đảo đang theo Chúa, không ở xa chúng ta, nhưng rất gần chúng ta, ngay trong 
gia đình ta: con cái , ngay trong những người chung quanh ta: tha nhân. 

Việc có con cái và lo cho con cái có cái ăn, cái mặc, cái học trở thành gánh nặng cho các gia 
đình thời nay, không phải vì thực trạng kinh tế xã hội quá thấp kém, và lý do nhân mãn cách nào đó 
cũng chỉ là một ngụy biện cho việc con người thời nay muốn cho mình có một cuộc sống thoải mái hơn, 
nhẹ nhàng hơn, ích kỷ hơn. Tồi tệ hơn nữa khi xã hội nhân danh chủ trương giảm sinh tránh nhân mãn 
để phồn vinh hạnh phúc mà tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trẻ già cứ an tâm sống thử, an tâm 
hưởng lạc trong, ngoài hôn nhân mà không chút tình thương, không chút trách nhiệm. 

 Sao không giữ được truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông bà ta xưa rằng “mỗi đứa con là một 
lộc Trời”, con cháu đầy đàn mà vẫn nuôi dạy tốt, và nhất là, hạnh phúc các gia đình bền vững nhờ tình 
thương và chu toàn trách nhiệm với con cái.  

Không lẽ, con người thời nay không còn biết “chạnh lòng thương” là gì nữa sao ? Không đến nỗi 
bi đát vậy. Trong chúng ta, thiết tưởng còn nhiều trái tim biết chạnh lòng thương trước những đau khổ 
của nhân loại. Và chúng ta tin tưởng rằng nhờ những trái tim biết chạnh lòng thương ấy mà hằng ngày 
vẫn thấy những phép lạ bánh hóa ra nhiều ngay trong cuộc sống chúng ta.  

Có gia đình gần nhà tôi, suốt 22 năm trời, 
vợ chồng và tám đứa con chui rúc trong căn nhà 
lá không có cửa, không có phòng riêng, nắng 
mưa dọi dột… Vợ chồng làm đủ mọi nghề để nuôi 
con ăn học. Nay đã có 7 em đại học, 4 ra trường, 
3 còn đang đại học. Tất cả ngoan ngoãn và sống 
tốt. Cách đây 10 năm, anh chị mới có được một 
căn nhà xây nho nhỏ, ấm cúng, chan hòa tình 
thương. Chị vẫn thường nói: “Nhà em có phép 
lạ”. Những người từng sống ở đây vài chục năm 
đều có thể nhận ra việc Chúa đã làm cách kỳ diệu 
cho vợ chồng anh chị, những người có lòng 
thương và trách nhiệm. 

Cô VBH, Việt kiều Virgina, tâm sự: “Thấy 
mấy chị mua một bức màn cửa vài ngàn, em 
cũng muốn mua lắm, nhưng nghĩ lại, có làng dân tộc ở quê em đang đói, em gửi mấy ngàn ấy về cho 
Giáo Họ gần Giáo Xứ em. Nghe nói Cha sở đã mua gạo thơm tặng cho họ, cứ mỗi người mười ký, có 
nhà 30, có nhà 50, có nhà đến 120 ký đấy anh ạ. Con họ đông ghê. Em nhẹ lòng hơn và vui hơn là mua 
bức màn cửa”. Hỏi thêm mới biết, lần về dự Bế Mạc Năm Thánh tại La vang, cô về thăm quê nhà ở Di 
Linh và có đi thăm làng dân tộc nghèo khổ ấy. “Chạnh lòng thương” từ ấy đã ủ ấp sâu kín thành một 
ước vọng bác ái để có một ngày cô đã thực hiện bằng cách “hy sinh phần nhỏ của mình, để Thiên Chúa 
thực hiện công trình lớn lao”, bằng cách mở bàn tay của Chúa” ra cho những người đói khổ. 

Nghĩ vậy, là vì, chúng ta không thấy “bàn tay của Chúa mở ra cho chúng con được no nê”, 
nhưng Chúa đang dùng bàn tay quảng đại của bao người có trái tim biết chạnh lòng thương của Chúa, 
mà làm phép lạ sẻ chia cho con người “sự sống đời nầy để ca tụng và tôn vinh Chúa”.  

Có người làm việc bác ái vì tình thương, vì “chạnh lòng thương” nhưng cũng có người làm việc 
bác ái vì ngộ ra việc bác ái có giá trị đền bù tội lỗi. 

Có một bà chừng ngoài 50, rất trẻ đẹp sang trọng, hình như ở Sàigòn. Tôi không biết nhiều về 
cuộc đời của bà, chỉ gặp bà một lần ở Bệnh Viện Phan Thiết, thấy bà ta giúp đỡ nhiều người bệnh và 
nghe bà ta nói chuyện với một em gái định phá thai: “Tôi muốn giúp đỡ và cứu sống nhiều người để xin 
đền vì cái tội tày trời của tôi: đã giết chết năm bảy mạng người con ruột của tôi. Xin trời thương lấy tôi 
và tha thứ cho tôi. Xin linh hồn các con tôi thương lấy tôi và tha thứ cho tôi” 

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã thương yêu chúng con. Xin cho chúng con biết chạnh lòng 
thương trước những khổ đau của tha nhân và biết quảng đại cho đi phần nhỏ bé của mình để Chúa 
thực hiện công trình lớn lao của Chúa. Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 28.7.2011 
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OPEN… YOUR HEART ! 
Có lẽ không tín hữu Kitô nào không biết đến những câu chuyện phép lạ của Đức Giêsu. Ngoài ý 

định mặc khải mầu nhiệm Thánh Thể – Bí Tích Tình Yêu, phép lạ còn là một thông điệp sâu xa Thiên 
Chúa muốn gửi đến nhân loại. 

Không phép lạ nào được làm nên mà không phát xuất từ tình yêu thương. Bản chất của phép lạ 
chính là sự biểu lộ quyền năng, sức mạnh của tình yêu thương nhiệm mầu. Thật ra, từ khi tạo dựng thế 
giới, phép lạ đã bắt đầu xuất hiện và luôn luôn tồn tại. Những phép lạ nhỏ nhoi chân thường đến nỗi 
trong nhãn quan nhân loại đã trở thành mặc nhiên. Giả như không có bàn tay điều hành của Thiên 
Chúa, thì trật tự vũ trụ lạ lùng này có còn tồn tại ?  

Sứ mệnh thiên sai của Đức Giêsu không gì khác hơn mặc khải tình yêu vĩ đại Thiên Chúa ban 
cho nhân loại. Mầu nhiệm yêu thương ấy được biểu lộ cách tiệm tiến trong dòng lịch sử. Mà đỉnh cao là 
cái chết tự hiến trên thập tự giá và sự hiến thân trọn vẹn trong Bí Tích Thánh Thể, nơi ấy Con Thiên 
Chúa đã tự hủy chính mình, trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người được ơn cứu độ. 

Ở với con người, sống trong con người, nên một với con người, không gì khác hơn ngoài ý định 
cho con người được sống, sống dồi dào, sung mãn và hạnh phúc. Thiên Chúa yêu thương nhân loại 
không hết, vậy mà thế giới ngày ngày có biết bao lời oán trách, kêu than thậm chí còn nguyền rủa Đấng 
Tạo Thành mình. 

Đối diện với khổ 
đau, đói nghèo, bệnh 
tật… con người không 
biết bám víu vào đâu. 
Nhiều lúc kêu trời nhưng 
trời câm nín, hỏi người, 
người lại quay lưng. 
Những vòng xoáy của 
sóng gió sự dữ vẫn cứ 
gào thét, vật vã nhân 
loại, để rồi… nhân loại 
quay ra khước từ yêu 
thương. 

Như bao đời, 
nhân loại cứ lầm lũi 
bước đi trên con đường 
truy tìm ánh sáng chân lý. Bắt gặp Thiên Chúa, Chủ Tể đời mình, nhưng con người khó vượt qua cạm 
bẫy danh vọng bạc tiền để mà trung thành bước đi trong niềm tin và ánh sáng cứu độ. 

Lật lại từng trang Kinh Thánh, có nơi nào không viết lời yêu, những ngôn từ, hành động yêu 
thương Thiên Chúa dành trọn vẹn cho con cái loài người. Vậy mà chẳng hiểu sao, người ta vẫn khó tin 
đến thế. Nếu nói Thiên Chúa tàn nhẫn, thì Ngài dựng nên thế giới làm gì, lại còn hi sinh mạng sống để 
cho họ khỏi chết. Nếu nói Thiên Chúa không biết yêu thương thì cần gì Ngài động lòng trắc ẩn trước 
những khổ đau của đồng loại. Làm thế nào để có thể tìm được tình yêu nơi một con tim không có chân 
lý ? Trái tim bị bóng ma vật chất che phủ làm gì biết cảm thông trước những nỗi khổ đau, bất hạnh của 
đồng lại ? Con tim chai cứng làm gì biết khóc với những giọt nước mắt của kẻ nghèo hèn, bé mọn ?  

Không, tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại không ngôn từ nào có thể diễn tả cho hết, nói 
thế nào cũng không trọn vẹn. Chỉ trong thinh lặng, chiêm niệm và cầu nguyện người ta mới có thể hiểu 
thấu chân lý vĩ đại ấy mà thôi. 

Thiên Chúa chạnh lòng thương ( x. Mt 14, 14 ), tự nhiên mấy người trong nhân loại làm được 
như vậy. Những biểu hiện yêu thương hiển hiện Ngài dành cho trần thế không chỉ để cho con người 
thấy để tin nhưng còn muốn họ bắt chước mà học đòi: “Chính anh em hãy cho họ ăn” ( Mt 14, 16 ). Hỏi 
xem, mệnh lệnh ấy được bao người đón nhận ? 

Cái trách nhiệm biểu hiện tình yêu nghe dường mông lung quá, hình như của ai kìa, của Giáo 
Hội, xã hội chứ không phải của riêng ai. Nhưng Giáo Hội hay xã hội là ai kia chứ, chả phải là từng cá vị 
? Chính vì cách sống vô tâm, thờ ơ, lãnh đạm khiến con người càng trở nên tham lam, ích kỉ. Chẳng vậy 
mà chủ nghĩa cá nhân ngày càng bành trướng, cái tôi giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động gia đình, 
xã hội. Tai nạn, thảm họa, sự dữ xuất hiện với tần số ngày càng cao, mật độ ngày càng dày… đến nỗi 
sự ác trở nên bão hòa trong mọi sinh hoạt xã hội. 
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Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã yêu thương con đến tận cùng, trao ban chính Thịt Máu mình 
cho con được sống. Mỗi ngày rước Thánh Thể Chúa, là một ngày con tiếp rước của nuôi tinh 
thần, cho con sự sống Thần Linh, được kết hiệp mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa trong cung 
lòng yêu thương của Ngài.  

Cảm ơn Chúa đã ở lại với con trong phép Thánh Thể, con không chỉ kín mức được nguồn 
lương thực thiêng liêng mà còn sở hữu được niềm tin vững mạnh, giúp con can đảm tiến bước 
trên đường đời đầy nghịch cảnh.  

Đón nhận yêu thương, con phải có bổn phận thương yêu, nhưng không thiếu khi con 
khép chặt đôi tay nắm giữ, ngại khó, ngại khổ, ngại hy sinh, sợ bỏ mình, con chỉ biết sống thu 
vén trong vỏ ốc ích kỉ riêng mình, bỏ qua biết bao mảnh đời bất hạnh đói kém, lầm than.  

Xin mở tim con, cho con biết động lòng trắc ẩn trước đồng loại, dám rộng tay cho đi, cùng 
với Ngài… làm nên phép lạ. 

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 
 

 
 
 

CUỘC HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN 
 Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi sau:  
 1. Trong đời tôi, lúc nào đó tôi đã cảm nghiệm sự hiện diện của 

Thiên Chúa một cách đặc biệt, đó là khi...  
 2. Một số lý do tại sao tôi muốn học hỏi thêm về Đức Tin Công 

Giáo, đó là...  

CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI THIÊN CHÚA 
Vào thập niên 1960, Paul Stookey nổi tiếng với nhóm tam ca 

"Peter, Paul, and Mary." Ít có thính giả hâm mộ biết được Stookey đã trải 
qua một cuộc đổi đời trong những năm này. Dù thành công, nhưng anh đã 
cảm nghiệm một cơn đói thiêng liêng.  

Rồi một ngày cơn đói đã trở nên trầm trọng đến nỗi anh phải đến 
cầu cứu ca sĩ Bob Dylan. Sau này Stookey phát biểu người thực sự biết 
được thiêng liêng nghĩa là gì thì đó phải là Dylan. Stookey và Dylan đã nói 
chuyện với nhau thật lâu. Dylan đưa ra hai đề nghị.  

Đề nghị thứ nhất, anh bảo Stookey hãy trở về thăm ngôi trường 
trung học cũ của mình, hãy đi hết các dãy hành lang của trường và hãy tìm lại nguồn gốc của mình. Thứ 
hai, anh xin Stookey hãy bắt đầu đọc Kinh Thánh, nhất là Tân Ước. ( Ảnh bên phải: Nhạc sĩ Bob Dylan 
trên sân khấu ). 

Stookey làm theo lời khuyên của Dylan. Anh bắt đầu mang 
theo bên mình cuốn Kinh Thánh. Sau này anh bảo cuốn Kinh Thánh 
tựa như người anh em của anh. Rồi dần dần một điều gì đó bắt đầu 
xảy đến. Trong một cuộc phỏng vấn, Stookey đã giải thích rằng anh 
bắt đầu khám phá thấy mọi chân lý anh đi tìm đều tiềm tàng trong 
cuộc đời Đức Giêsu. Stookey hứng khởi với khám phá của mình. 
Anh đã biết Đức Giêsu là gương mẫu, nhưng anh vẫn chưa nhận ra 
Ngài là Con Thiên Chúa.  

Thế rồi một buổi tối kia anh trình diễn tại Austin, Texas. Có 
một thanh niên đã vào hậu trường và bắt đầu nói với anh về Đức 
Giêsu. Hết sức giản dị, chàng thanh niên đã chia sẻ với Stookey 
những gì anh hiểu về Đức Giêsu. Rồi điều gì xảy ra sau đó thật khó 
diễn tả được. Stookey kể rằng anh bắt đầu cùng với chàng thanh 
niên cầu nguyện, xin phó thác đời anh cho Đức Giêsu. Rồi cả hai 
cùng nức nở khóc.  

Tối hôm đó ơn sủng Chúa đã đánh động Paul Stookey. Anh 
còn cả một con đường dài để đi, và anh cũng có thể vấp ngã trên cuộc hành trình ấy. Nhưng ơn sủng 

CÙNG NGHIỆM SINH  
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đã biến đổi anh một cách kỳ diệu. Sau này anh nói dù chúng ta có xin Chúa nắm lấy mạng sống chúng 
ta thì chúng ta vẫn có thể vuột trở lại với trần gian và với lối sống của nó. ( Ảnh bên trái: Paul Stookey 
đang trình diễn ). 

Câu truyện Đức Tin của Paul Stookey vừa hứng thú lại vừa dạy chúng ta một bài học. Hứng thú vì 
nó thúc giục chúng ta hãy theo gương anh. Dạy một bài học vì nó cho chúng ta một cái nhìn về những gì 
diễn tiến trong một cuộc Hành Trình Đức Tin như vậy. Chúng ta biết cuộc Hành Trình Đức Tin có nghĩa là:  

- mở lòng đón nhận ơn sủng Chúa,  
- đến với người khác để xin họ giúp đỡ mình,  
- lắng nghe lời Chúa,  
- cầu nguyện với Chúa,  
- cảm nghiệm những thăng trầm.  
Giờ đây chúng ta hãy xét từng điểm một.  

1. MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN ƠN SỦNG CHÚA 
Mỗi Hành Trình Đức Tin là một công cuộc của ơn sủng. Hành trình bắt đầu với lời gọi của Chúa. 

Lời gọi này có thể mang nhiều hình thức. Nó có thể là một cơn đói thiêng liêng sâu đậm, giống như 
trường hợp của Stookey. Hoặc có thể do một người bạn hay người vợ hoặc chồng. Dù mang hình thức 
nào thì lời gọi của Thiên Chúa cũng không phải là những gì chúng ta hoàn toàn xứng đáng lãnh nhận. 
Chúng ta không thể làm gì để bắt buộc Chúa phải gọi chúng ta, mà chúng ta chỉ cần biết mở lòng đón 
nhận lời gọi ấy. Lời gọi ấy là một quà tặng. Đó là hoàn toàn do ơn sủng.  

Một khi đã bắt đầu, cuộc Hành Trình Đức Tin sẽ tiếp diễn như một tiến trình lần hồi, một tiến 
trình trở về. Thiên Chúa dẫn chúng ta đi từng bước một, từ nơi Ngài gặp chúng ta tiến tới nơi Ngài 
muốn chúng ta đến. Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong từng chặng đường. Ngài soi sáng nẻo 
đường chúng ta đi khi đường tối. Ngài làm tinh thần chúng ta phấn khởi khi tâm hồn chúng ta mệt lả. 
Ngài đỡ chúng ta dậy khi chúng ta vấp ngã. Ơn sủng của Chúa bao bọc chúng ta từng gang tấc trên 
cuộc hành trình đó.  

Thiên Chúa để chúng ta được tự do  
Nhưng Chúa không ép buộc chúng ta. Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta. Có nghĩa là nếu 

muốn để cho ơn sủng đến và biến đổi chúng ta, chúng ta phải mở lòng cho ơn sủng. Chúng ta phải 
chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn sủng. Nói cách khác, chúng ta phải làm phần dành cho chúng ta. 
Chúng ta phải hành động như là mọi sự tùy thuộc chúng ta, nhưng phải tin tưởng như là mọi sự tùy 
thuộc Thiên Chúa.  

Điều này đưa chúng ta sang điểm thứ hai nói về cuộc hành trình.  

2. ĐẾN VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ XIN HỌ GIÚP ĐỠ 
Cách Thiên Chúa ban ơn sủng cho chúng ta, đó là qua người khác, nhất là qua cộng đồng Kitô. 

Chúng ta hãy nhớ lại vai trò của Bob Dylan và chàng thanh niên Texas trong cuộc Hành Trình Đức Tin 
của Stookey. Chúng ta cũng có thể nhớ lại một số thí dụ khác trong Kinh Thánh. Gioan Tẩy Giả đã giới 
thiệu Anrê với Đức Giêsu ( Ga 1, 35 – 40 ). Anrê đem Simon Phêrô đến với Đức Giêsu ( Ga 1, 40 – 42 ). 
Philípphê dẫn Nathanaen tới Đức Giêsu ( Ga 1, 45 – 51 ).  

Mỗi cuộc Hành Trình Đức Tin đều có bàn tay giúp đỡ của cộng đồng tín hữu.  
Đức Giêsu là gương mẫu về sự giúp đỡ của cộng đồng 
Một thí dụ về người khác giúp đỡ chúng ta trong cuộc Hành Trình Đức Tin, đó là phương thức 

Đức Giêsu đã giúp hai môn đệ vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Hai ông trở về nhà tại Emmau, chán nản 
vì những biến cố xảy ra ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Kinh Thánh nói rằng:  

"Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng 
mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về 
chuyện gì vậy ?... Họ thưa lại Người: "Chuyện ông Giêsu Nadarét... Các thượng tế và thủ lãnh của 
chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá." Bấy giờ Đức 
Giêsu nói với hai ông rằng: "Ôi những kẻ tối dạ, những lòng chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng 
Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ?" ( Lc 24, 15 – 
17, 19 – 20, 25 – 26 )  

Đức Giêsu đã tiến tới và nâng đỡ các môn đệ, hướng dẫn và khích lệ họ khi cần. Đó chính là 
phương thức cộng đồng Kitô có thể giúp đỡ chúng ta trong cuộc Hành Trình Đức Tin của chúng ta.  

Bước sang điểm thứ ba.  
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3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA 
Một vở kịch lâu đời của Broadway có tựa đề The Royal Hunt of the Sun kể lại việc Tây Ban Nha 

chinh phục thổ dân tại Peru vào thế kỷ 16. Có một cảnh người Tây Ban Nha đưa cho người tù trưởng 
Da Đỏ một cuốn Kinh Thánh và nói với ông ta đây là lời Chúa. Vị tù trưởng giơ cao cuốn Kinh Thánh, 
cung kính áp vào tai ông và lắng nghe một phút. Ông ta chẳng nghe thấy gì hết nên liệng cuốn Kinh 
Thánh xuống sàn nhà.  

Cảnh này nêu lên một câu hỏi quan trọng: Làm sao chúng ta nghe được lời Chúa, nhất là khi 
chúng ta nghe đọc và cắt nghĩa trong những cuộc hội họp Kitô hữu ?  

Chúng ta lắng nghe lời Chúa giống như hai môn đệ lắng nghe Đức Giêsu. Chúng ta lắng nghe 
lời Chúa tựa như Paul Stookey lắng nghe chàng thanh niên Texas. Chúng ta lắng nghe với tất cả con 
người của mình: thể xác, trí khôn, con tim và linh hồn.  

Trước hết, chúng ta nghe bằng thể xác 
Lắng nghe bằng thể xác có nghĩa là chúng ta lắng nghe với thái độ cung kính và chú ý. Lối lắng 

nghe này không phải là dễ. Nó đòi chúng ta phải rất cố gắng. Origene, một nhà giảng thuyết thời xưa, 
thường nói với cộng đoàn của ngài:  

"Anh chị em lãnh nhận Mình Thánh Chúa với sự thận trọng và cung kính, đến độ ngay cả mụn 
bánh thánh nhỏ cũng không để rơi xuống sàn nhà. Anh chị em cũng phải lãnh nhận Lời Chúa với lòng 
thận trọng và cung kính như vậy, đừng để một lời nào lọt mất đi."  

Thứ hai, chúng ta lắng nghe bằng trí khôn  
Các nhà tâm lý học thường nói câu này: "Bạn hãy đặt tên cho nó, hãy nhận lấy nó và hãy biến nó 

thành cái gì của riêng bạn." Ý nghĩa câu nói này thật sâu sắc nếu áp dụng vào Kinh Thánh. Trong Kinh 
Thánh, việc đặt tên có nghĩa là làm chủ được. Thí dụ khi Ađam đặt tên cho các sinh vật có nghĩa là ông 
làm chủ được các sinh vật.  

Áp dụng ý nghĩa ấy vào việc lắng nghe lời Chúa: nếu chỉ lắng nghe với sự chú ý thôi thì chưa đủ, 
mà còn phải đặt tên cho các biến cố Kinh Thánh, nhận lấy chúng và biến chúng thành những biến cố 
của chính chúng ta. Thí dụ, khi nghe câu truyện Đức Giêsu giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ, chúng 
ta phải làm công việc khác hơn cả lắng nghe nữa. Đó là chính chúng ta phải trở thành những môn đệ 
ấy. Chúng ta phải cố gắng cảm nghiệm qua óc tưởng tượng những gì họ đã cảm nghiệm. Chúng ta phải 
cố gắng cảm thấy được lòng hứng khởi mà chính các môn đệ đã cảm thấy khi họ lắng nghe Đức Giêsu 
giải thích Kinh Thánh cho họ.  

Thứ ba, chúng ta lắng nghe bằng con tim 
Lắng nghe bằng con tim nghĩa là chúng ta đem lời Chúa "ấp ủ trong tâm hồn" chúng ta. Nghĩa là 

chúng ta lắng nghe với con tim đầy yêu mến.  
Hai môn đệ Emmau là một thí dụ điển hình về việc lắng nghe lời Chúa bằng con tim. Sau khi gặp 

Chúa, họ nói với nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng 
chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?" ( Lc 24, 32 ). Một thí dụ khác trong Thánh Vịnh về việc lắng 
nghe bằng con tim. Tác giả Thánh Vịnh nói:  

"Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,  
Suốt ngày cứ suy đi gẫm lại !...  
Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ,  
Hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời." ( Tv 119, 97.167 )  
Nói cách khác, lắng nghe lời Chúa cách yêu mến cũng giống như một người tình lắng nghe 

người mình yêu. Quả đúng như vậy, lắng nghe lời Chúa bằng con tim vì Kinh Thánh thực là bức thư 
tình của Chúa gửi cho chúng ta.  

Sau hết, chúng ta lắng nghe bằng linh hồn 
Lắng nghe bằng linh hồn nghĩa là chúng ta lắng nghe với lòng tin, tin rằng lời Chúa có uy lực 

đánh động và biến đổi chúng ta. Phận vụ chúng ta là mở lòng đón nhận lời Chúa. Ngoài ra chúng ta 
không làm được gì hơn. Chính Chúa, Ngài sẽ cho Lời Ngài có sức mạnh để thấm nhập vào tâm can 
chúng ta và tái tạo chúng ta.  

Như vậy, chúng ta lắng nghe Lời Chúa bằng tất cả con người chúng ta: thể xác, trí khôn, con tim 
và linh hồn. Giờ đây chúng ta hãy xét vai trò của việc cầu nguyện trong Hành Trình Đức Tin của chúng ta.  
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4. CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA  
Trong Bài giảng trên núi, Đức Giêsu nói: "Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu 

nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo" ( Mt 6, 6 ).  
Một số người đặt câu hỏi: "Nếu chúng tôi quá bận rộn công việc nên không thể cầu nguyện riêng 

được thì sao ?" Cách tốt nhất để trả lời câu hỏi này là dùng một thí dụ.  
Bà Dorothy Day đã nhiều năm làm việc giữa những người nghèo. Năm 1980 bà qua đời, nhật 

báo New York Times gọi bà là "người có nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Hoa 
Kỳ." Dorothy Day thường cầu nguyện riêng hằng ngày. Khi công việc quá bận rộn nên không cầu 
nguyện riêng được, bà đã cầu nguyện bất cứ lúc nào bà thấy có thì giờ và tại bất cứ đâu – trên xe buýt, 
đi trong phố, đợi một cái hẹn...  

Cũng như Dorothy Day, tất cả chúng ta đều có những lúc đợi chờ. Những lúc này chính là cơ hội 
để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa nói trong chúng ta. Đang khi lắng nghe ấy, chúng ta khám phá ra được 
sự hiện diện và quyền năng của Chúa ngay trong chính con người mình như là chưa bao giờ từng thấy.  

Đức Giêsu là gương mẫu cầu nguyện  
Khi Paul Stookey và chàng thanh niên Texas cầu nguyện sau sân khấu, họ chỉ noi gương Đức 

Giêsu đã từng cầu nguyện trong đời Ngài. Học hỏi về cách Đức Giêsu cầu nguyện, người ta thấy Ngài 
sử dụng những lời cầu nguyện cố định và những lời cầu nguyện tự do.  

Những lời cầu nguyện cố định là những gì Ngài lấy từ những kinh nguyện cổ truyền để bày tỏ 
cảm nghiệm của Ngài với Thiên Chúa. Thí dụ, trên thập giá, Đức Giêsu cầu nguyện: "Lạy Thiên Chúa, 
Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?" ( Mc 15, 34 ). Đây là câu thứ nhất của Thánh Vịnh 22. Nói 
cách khác, Đức Giêsu đã cầu nguyện bằng lời nguyện cố định trong giây phút đen tối của đời Ngài.  

Những lời cầu nguyện tự do là những lời Đức Giêsu đã cầu nguyện bộc phát tự tâm hồn Ngài, 
bằng những lời lẽ của riêng Ngài, thí dụ khi Ngài cầu nguyện trong bữa Tiệc ly ( Ga 17, 1 – 26 ).  

Cầu nguyện, dù cố định hay tự do, đều đưa chúng ta đến tiếp xúc với Thiên Chúa. Nó mở lòng 
chúng ta, để Chúa đi vào và ban ơn sủng Ngài cho tâm hồn chúng ta tùy theo sự khôn ngoan của Ngài.  

Bây giờ chúng ta sang điểm cuối cùng về Hành Trình Đức Tin.  

5. CẢM NGHIỆM NHỮNG THĂNG TRẦM 
Khi nói về cảm nghiệm trở lại của mình, Paul Stookey nói rằng một khi chúng ta đã nhận ra ánh 

sáng Chúa Kitô thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với ánh sáng ấy.  
Đây là một khám phá quan trọng. Cuộc Hành Trình Đức Tin đầy những lúc thăng trầm. Con 

đường đến với Chúa không phải là xa lộ sáu hàng xe đi. Rất nhiều khi đó là con đường nhỏ cô liêu đầy 
sỏi đá lởm chởm.  

Cuộc Hành Trình Đức Tin chẳng khác gì cuộc đời lữ hành này. Có ngày thật là đẹp. Nhưng sau 
đó cuộc sống lại gian truân trăm đường ! Vào những ngày tẻ lạnh và đau khổ, chúng ta mới thấy cuộc 
sống này có dễ dàng gì đâu.  

Nói cách khác, cuộc Hành Trình Đức Tin của chúng ta tùy thuộc vào nhịp độ ánh sáng và bóng 
tối. Nó thường đối chiếu giữa những lúc vui vẻ hạnh phúc và những khi chán nản thất vọng.  

Nếu cuộc Hành Trình Đức Tin chúng ta gặp lúc đen tối khiến chúng ta do dự không biết có nên 
tiếp tục nữa không, thì chúng ta hãy nhớ lại một bài thơ ngày xưa. Bài thơ ấy ví mối liên hệ giữa chúng 
ta với Đức Giêsu giống như là hai người trên chiếc xe đạp đôi. Tựa như thế này:  

"Thoạt tiên, tôi ngồi trước, Chúa đằng sau.  
Biết Ngài ở đó, dù chẳng thấy Ngài đâu.  
Rồi những khi gặp đoạn đường lên dốc,  
Tôi mới thấy đôi chân Chúa nhiệm mầu.  
Một ngày kia, Chúa đổi chỗ cho tôi  
Là mọi sự bỗng đảo ngược hết rồi.  
Xưa tôi lái, chiếc xe đi chính xác  
Cứ từ từ lăn, ôi chán quá đi thôi.  
Nhưng Chúa lái xe, sao loạn vô cùng !  
Tôi không biết mình có chịu nổi hay không,  

Vội kêu lên: "Kìa, Chúa điên rồi hả ?"  
Chúa chỉ cười bảo: "Đạp nữa đi cưng !"  

Thế là tôi chợt hiểu, lặng yên và đạp,  
Vững lòng tôi tín thác người Bạn cùng đi.  
Đời con người còn nhiều lúc lắm khi  
Vì hoảng sợ nên sẵn sàng bỏ cuộc.  
Nhưng lúc đó Chúa quay lại nhìn tôi,  
Nắm lấy tay tôi, Chúa mỉm cười,  
Và Ngài nói: "Đạp tiếp đi, con ơi !"  

Bài thơ này đưa chúng ta trở lại lúc bắt đầu thảo luận về cuộc Hành Trình Đức Tin. Sau hết, mỗi 
cuộc Hành Trình Đức Tin là một công cuộc độc đáo của ơn sủng. Mà ơn sủng có nghĩa là Thiên Chúa 
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sẽ làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể làm được một mình ( Lc 1, 37 ). Do đó những gì phần 
chúng ta phải làm đó là cộng tác và "đạp."  

ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH 
1. Gioan 1, 38 – 51 Mở lòng cho ơn sủng Chúa  
2. Luca 8, 40 – 48 Đến với kẻ khác để xin họ giúp đỡ  
3. Luca 8, 4 – 15 Lắng nghe lời Chúa  
4. Mátthêu 6, 5 – 13 Cầu nguyện với Chúa  
5. Luca 24, 13 – 35 Cảm nghiệm những thăng trầm  

THẢO LUẬN 
1. Theo nghĩa nào bạn đã nghĩ cuộc hành trình đến với Chúa là "công cuộc của ơn sủng" ?  
2. Bạn hãy giải thích vai trò của cộng đồng Kitô đối với Hành Trình Đức Tin, dựa trên kinh 

nghiệm riêng của bạn hoặc kinh nghiệm trong Kinh Thánh.  
3. Khi gặp những thăng trầm, bạn nhận định cuộc Hành Trình Đức Tin giống như cuộc đời ở 

những điểm nào ?  

CHIA SẺ 
Hãy chia sẻ việc Chúa đã gọi bạn học hỏi thêm về Đức Tin Công Giáo và Ngài đã gọi bạn dưới 

hình thức nào.  
The Catholic Vision I – 1 

MARK LINK, SJ, bản dịch của Lm. TRẦN ĐÌNH NHI 

 

 

LÀM SAO TÔI BIẾT MẸ TÔI PHÁ THAI ? 
Khi tôi lên tám, có lần tôi đang tò mò xem cuốn Kinh Thánh của 

mẹ tôi khi mẹ vắng nhà, tôi đã thấy bốn mẩu giấy được gấp kẹp giữa các 
trang sách. Tôi đã mở ra và đọc câu đầu tiên: “Khi tôi lên 16 tuổi, tôi đã 
mang thai Elizabeth và tôi chẳng biết phải làm gì”. Không hiểu những gì 
vừa tìm thấy, tôi vội kẹp lại trong cuốn Kinh Thánh và cố quên nó đi. 

Hai tối sau, điều đó vẫn còn quấy rầy tôi. Khi cha mẹ và tôi đang 
đi ăn tối, ngay giữa lúc hai người đang nói chuyện, tôi đã buột miệng: 
“Mẹ ơi, có phải mẹ có thai năm 16 tuổi không ?” Mẹ chỉ nhìn tôi rấn nước 
mắt. Bà đã kể cho tôi nghe bà đã có thai như thế nào, và khi đó tôi mới 
lên 8 tuổi, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra thôi. Mẹ tôi nói điều gì đó về chị 
gái của tôi, một người mà mẹ đặt tên cho là Elizabeth, đang ở trên Thiên 
Đàng. Lúc đó, tôi có linh cảm như là tôi đã mất Chị gái. 

Hơn ba năm sau, mẹ tôi tham gia tích cực hơn vào phong trào 
Bảo Vệ Sự Sống. Bà đã trở thành giám đốc điều hành của Tổ Chức Quốc Gia vì Sự Sống của Giáo Hội 
( viết tắt Noel ). Tôi đã hiểu sơ sơ ý niệm phá thai là gì và tôi biết rằng mình đã mất một người Chị gái 
mà đáng lẽ tôi có trong đời. Thật là kinh sợ khi biết rằng mẹ tôi đã giết một người rất gần với tôi. 

Năm lên 11 tuổi, tôi đã được mời, với tư cách người em gái của đứa trẻ bị phá thai, để nói 
chuyện ở chương trình “Mục Vụ tưởng niệm những trẻ thơ không được sinh ra”. Tôi đã nói về việc mất 
người Chị gái như thế nào và tôi đã nhớ Chị ấy ra sao trong những điều nho nhỏ, như xem Chị ấy 
chuẩn bị lễ cưới chẳng hạn. Việc công khai nói ra kinh nghiệm liên quan đến phá thai là mối bận tâm lớn 
đối với tôi bởi vì tôi đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua. Ngay cả khi tôi không phải là người đã phá 
thai, nhưng tôi cảm thấy thật tồi tệ và tôi đã khóc rất nhiều về vấn đề đó. 

Khi đến tuổi thiếu niên, tôi bắt đầu viết trên một tờ báo. Thay vì viết “Nhật Ký Thương Yêu”, tôi 
sẽ viết “Chị Liz thương nhớ” ( Liz là viết tắt của Elizabeth ). Tôi bị ám ảnh với việc tìm ra ai là cha đẻ của 
Chị gái tôi bởi vì tôi cảm thấy đó là cách đưa tôi gần gũi với Chị ấy. Tôi đã viết truyện và làm thơ về 
người con gái mà tôi chẳng bao giờ được gặp và tôi đoan chắc lúc bị phá, Chị ấy đã là một con người.  

Khi trái tim tôi bị đau khổ bởi một anh chàng, tôi ước mơ có Chị ở bên để nâng đỡ tôi vượt qua 
và những giọt nước mắt khóc cho trái tim bị tan vỡ đã biến thành những giọt nước mắt thương nhớ Chị 

CÙNG XÓT XA  
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tôi. Tôi đã giận dữ với mẹ vì đã quá ích kỷ và đã cướp đi mạng sống của chính con mình chỉ vì một lý do 
không muốn có con khi mới 16 tuổi.  

Cuối cùng tôi lớn lên với giai đoạn cự tuyệt chuyện Liz không còn sống. Bảo mình điên, nhưng 
đôi khi tôi nói với Chị ấy trong đêm như thể Chị ấy đang ở ngay bên cạnh nghe tôi. Sau khi cầu nguyện 
rất nhiều, viết lách, và nói chuyện, tôi đi đến nhận thức rằng ngay cả khi mẹ tôi đã phá thai – sát hại Chị 
gái tôi, thì việc giận ghét mẹ cũng không mang lại cho tôi ích lợi gì. Mẹ và tôi đã giải quyết những vấn đề 
liên quan và hai mẹ con trở nên khăng khít với nhau. Nhờ mẹ và dì tôi, tôi đã vượt qua nỗi cự tuyệt cái 
chết của Chị gái tôi. 

Sau một thời gian rất dài đeo bám những cảm xúc đó, tôi đã phải buông thả cho chúng. Tôi 
không chỉ bận tâm đến nỗi mất mát một người Chị, nhưng còn biết bao nhiêu thử thách đối với một thiếu 
nữ trước ngưỡng cửa cuộc đời: việc học hành, áp lực từ cha mẹ, bạn bè, đưa ra những quyết định cho 
cuộc đời mình, và chấp nhận chính mình như mình là.  

Một số ít bạn thân đã giúp đỡ tôi vượt qua tất cả những vấn đề đó và tôi cũng suy nghĩ viết rất 
nhiều. Viết đó là cách tôi thấy dễ bày tỏ chính mình nhất. Đối với một số người thì có thể lại là hội họa, 
hoặc số khác lại là thể thao. Sau khi cầu nguyện, tôi đã đi đến bước cuối cùng là phó dâng tất cả mọi 
vấn đề của tôi liên quan đến người Chị: tôi dâng tất cả cho Chúa Giêsu. 

Nếu bạn từng mất một người thân vì phá thai, bạn cũng cần phải để cho cảm xúc của mình 
được thổ lộ. Đừng để chúng dồn nén bên trong, bởi vì chúng sẽ làm cho bạn phát điên lên. Hãy nói cho 
cha mẹ bạn biết bạn đang nghĩ gì, như thế họ sẽ biết bạn đang bị dày vò về vấn đề đó, và cố gắng đừng 
giận ghét họ với lý do họ đã cướp đi sự sống của một ai đó mà bạn không còn có thể có được trong đời. 
Cũng cần tham gia vào một nhóm giới trẻ nào đó.  

Cầu nguyện, xây dựng tình bạn với Chúa Giêsu là cách tốt nhất để bạn giải thoát khỏi những nỗi 
đau khổ ấy… 

REBEKAH FORNEY 

Đôi lời người dịch: 

Trong văn hóa Việt Nam, phá thai là cái gì đó xấu xa, tối kỵ. Nhưng oái ăm thay, nó đã và đang 
trở thành chuyện bình thường như cơm bữa. Cứ nhìn những biển quảng cáo “phá thai đại hạ giá” xuất 
hiện nhan nhản ngay giữa thủ đô “thanh lịch”, “ngàn năm văn hiến !” thì sẽ thấy. Có lẽ cụ Nguyễn Du mà 
sống lại thì cũng chỉ biết than: những điều trông thấy mà đau đớn lòng ! Hay nói như Jean Paul 
Sartre thì phải là: trông thấy mà buồn nôn, lợm giọng. Hay buột miệng mà chửi “tiên sư cái xã hội chó 
đểu” như nhà văn hiện thực nào đấy. Còn sử gia họ Dương nói: thế hệ này mất gốc hoàn toàn cũng 
chẳng oan chút nào ! 

Nhưng có điều rất lạ ở chỗ, dẫu thực trạng như thế, lại hiếm có người phụ nữ Việt Nam nào dám thú 
nhận từng phá thai, cứ y như đó là chuyện đẩu đâu, vì e ngại, xấu hổ, hoặc sợ “vạch áo cho người xem 
lưng” hay vì “nét đẹp văn hóa” nước mình nó thế chăng ?!? Nhưng dường như càng bưng bít, người ta 
càng bị ngột ngạt bởi cái vỏ ốc che đậy, nó giống như khối u trong lòng, hay như đại dịch truyền nhiễm mà 
nạn nhân là chính mình, là người nhà mình, vừa bị dày vò, vừa không giúp gì cho người khác, để rồi đến 
mức nó bùng phát khủng khiếp đưa quê hương Việt Nam “lên hạng” nhất thế giới về tỉ lệ phá thai. Chao ôi ! 

Ước gì có nhiều người phụ nữ Việt Nam, những người đã nhận thức vấn đề, hãy can đảm nói lên 
sự thật để tâm hồn được thanh thản và nhất là hữu ích cho cộng đồng. Thánh nhân có quá khứ, tội nhân 
có tương lai ! 

ĐÌNH CHẨN, Pederobba, 25.7.2011 
http://www.culturallegacy.org/templates/System/details.asp ?id=25220&PID=435145 

HỌC TRÒ ĐI NẠO PHÁ THAI: SOS ! 
Theo thống kê mới nhất của Hội Kế Hoạch Hóa Gia Đình Việt Nam, hiện chúng ta là nước 

có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ( từ 15 – 19 tuổi ) cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 
trên thế giới. 

Nhấp chuột chọn Google và đánh từ nghĩa trang online, bất cứ ai cũng nhận được một đường 
link với tên miền nhomai.vn. Đây là nghĩa địa ảo, được giới trẻ lập nên để chôn cất những thứ thật, con 
người thật. Tại đây người ta chia ra rất nhiều nghĩa trang nhỏ như: Nghĩa trang chung, nghĩa trang nghệ 
sĩ, nghĩa trang tình yêu, nghĩa trang ảo... Trong đó nơi được chú ý nhất là nghĩa trang thiếu nhi, nơi 
chôn cất những hài nhi xấu số mà vì nhiều lý do chưa từng được cất tiếng khóc chào đời. 
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Lời tâm sự muộn màng 

"Bước chân vào nghĩa địa thiếu nhi online, đối diện với thực tế hàng trăm hài nhi xấu số chưa 
từng một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở đây bạn sẽ trải qua rất nhiều cung bậc của cảm xúc. 
Đầu tiên bạn sẽ thấy sốc, tiếp theo là bàng hoàng, đọc tiếp sẽ thấy rờn rợn và sau đó là cảm giác ngậm 
ngùi, xót xa, thậm chí rơi nước mắt. Bạn sẽ bắt gặp một sự thật khác, thế giới ảo, nhưng nó được chính 
những con nguời thật lập ra nên nỗi đau cũng rất thật. 

Nơi đây là Ngôi Nhà Chung của những hài nhi 
chưa kịp chào đời, hầu hết là bị bố mẹ vứt bỏ. Có vô 
vàn lý do được đưa ra để lý giải cho việc từ bỏ quyền 
làm mẹ: Sai lầm của tuổi trẻ, chưa có công ăn việc làm 
nếu mẹ sinh con thì cuộc đời của ba, mẹ và của cả 
con nữa, sẽ đi về đâu ?", vẫn còn đi học, mẹ vẫn đang 
đi học, mẹ không thể sinh con ra lúc này. Sau khi bỏ đi 
giọt máu của mình, họ vào đây lập mộ dựng bia ân 
hận, day dứt, đau khổ, sợ hãi, lo lắng là cảm xúc gặp 
nhiều nhất ở nghĩa trang này. 

“Nhóc ah, Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, khi mà mẹ 
ko đủ can đảm để giữ con lại, cho con được nhìn thấy 
ánh mặt trời.... Khi mà có quá nhiều thứ để nghĩ, để 
mà vượt qua... Lúc mẹ biết mẹ có con mẹ đã khóc rất 

nhiều, mẹ sợ mẹ không thể giữ con lại... Nhưng bây giờ nói gì thì cũng chỉ là một lời ngụy biện cho 
những sai lầm của mình thôi phải ko con ? Mẹ chỉ biết nói xin lỗi tới con thôi, mong con ở nơi xa đó, tha 
thứ cho mẹ con nhé...” ( Hân Nhi, 14.4.2010, 1 tháng tuổi ) 

Cùng với hàng trăm những ngôi mộ với những với thời gian tồn tại chỉ tính bằng ngày, bằng tuần: 
họ tên đầy đủ có như Vũ Mai Linh; biệt danh như: Hân Nhi, Xu, Hoàng Sushi, Bông hay Nguyễn Hữu Vô 
Danh, Bồ Công Anh cứ lần lượt hiện lên trước mắt người xem. Đó là hàng trăm những hoàn cảnh, 
những lời tâm sự của các ông bố, bà mẹ trẻ tuổi ô mai. Ngôn ngữ đậm chất teen, những biểu tượng mặt 
cười, mặt buồn, tâm sự về học hành thi cử Mai mẹ đi thi rồi nên hôm nay mẹ chỉ trò chuyện với con một 
lát thôi nhé, thi xong mẹ sẽ lại vào thăm con nhé. ( Một ngôi mộ trên nghĩa trang ảo ).  

Tuy câu chữ còn non nớt, suy nghĩ còn khá nông cạn nhưng những tâm sự rất thật của những 
bậc cha mẹ tuổi trăng rằm này không khỏi khiến chúng ta giật mình, rơi nước mắt. 29.6.2011: Ngày 
mẹ uống viên thuốc thứ nhất ở bệnh viện, ngày mẹ quyết định đẩy con ra xa mẹ. Ngày bố con mất 
con và mất mẹ. Mẹ đặt tên con là Võ Mai Linh. Võ là họ của bố, Mai là họ của mẹ và Linh là cái tên 
mà mẹ thích nhất. Nguyên quán của con, mẹ cũng lấy theo quê bố. Dù người ấy không "xứng đáng" 
làm bố con, không xứng với tình yêu của mẹ nhưng dù sao đó cũng là người cùng mẹ tạo ra con... Mẹ 
không biết con là con trai hay con gái, nhưng với mẹ dù con là trai hay gái cái tên Võ Mai Linh cũng là 
đẹp nhất. ( Võ Mai Linh – 7 tuần tuổi ) 

Sự thật... trần trụi 

Cũng như ở những nghĩa trang thật, họ đến thăm 
và mua quà cho những người đã khuất nhưng khác ở 
đây là những món quà ảo. Họ upload lên hình ảnh 
những chiếc nôi, gấu poop, sữa, bánh kẹo hay thậm chí 
cả bỉm. Họ tâm sự với những đứa trẻ, rồi hứa hẹn dẫn 
chúng đi chơi. Hôm nay, mẹ gửi sữa cho con nè, con đã 
uống hết sữa chưa. Con ở trên đó phải ngoan nhé, bố 
mẹ sẽ thường xuyên vào thăm và mua quà cho con... 

 Những sẻ chia, cảm thông, suy nghĩ của những 
người cùng thế hệ với họ. Có lẽ sai lầm lớn nhất của tuổi 
trẻ là bỏ rơi chính giọt máu nhỏ bé mà mình tạo ra, cảm 
giác tội lỗi sẽ như vết thương thi thoảng lại tái phát mà đau nhói. Nhưng biết sao được khi chúng ta còn 
quá trẻ, không lo nổi cho bản thân chính mình sao lo được cho con cái chứ ? Bạn hãy sống tốt lên, sống 
thay cho phần đứa bé, cách chuộc tội tốt nhất đấy. Hàng trăm comment, hàng nghìn ngọn nến ảo đã 
được thắp lên, để những sinh linh bé bỏng khỏi lạnh lẽo. "Trên trời cao mong các bé bình an" 

 Ở đây, ta thấy được góc khuất của những cô bé, cậu bé còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ 
trẻ. Họ nông nổi hời hợt. Họ thiếu hiểu biết. Và họ phạm sai lầm. Người ta gọi họ đó là thế hệ 9X hay 
thế hệ Y đôi khi với ngụ ý gắn họ với khái niệm của những người trẻ tuổi thiếu lý tưởng, lao vào những 
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cuộc ăn chơi phù phiếm, vô bổ. Nhưng mấy ai để ý, đằng sau nhưng sai lầm đó họ cũng hối hận, cũng 
đau đớn, cũng dằn vặt không khác gì những người trưởng thành chúng ta. 

Theo Nguoiduatin.vn 

 
 

HÃY ĐẾN, XEM VÀ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI 
Một trong những phương thức phổ biến giúp cho việc thay đổi mạnh về nhận thức là chúng ta 

cần các lực tác động đủ lớn, lớn hơn cái tôi – tượng trưng cho đại lượng quán tính, còn gọi là sức ì. Độ 
lớn của sự thay đổi này tỉ lệ thuận với lực tác động và tỉ lệ nghịch với khối lượng của cái tôi. 

Khu Trọng Điểm 

Trọng Điểm là một khu đất cứ địa tại núi Bà 
Rá thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước – 
nơi đang chăm sóc cho những bệnh nhân HIV giai 
đoạn cuối. Với lời giới thiệu ngắn gọn ấy, chúng 
tôi nghĩ rằng sau khi thăm viếng, nơi đây có thể 
tạo ra những cái va đập lớn có thể làm biến đổi 
đường đi của một con người. 

Khu đất rất rộng, đẹp và rất nhiều cây 
nhưng người ta thấy sự vắng lặng cả bệnh nhân 
lẫn người chăm sóc. Vào khu C dành cho bệnh 
nhân giai đoạn cuối, chúng ta sẽ bắt gặp các 
gương mặt bơ phờ, ánh mắt vô hồn. Có những 
bệnh nhân chỉ thấy tóc không thấy đầu, chỉ thấy 
da tái tím bọc xương chứ không thấy thịt, cơ bắp. 

Nhưng điều đáng nói nhất, nơi ấy có một cộng đoàn gồm các Tu Sĩ nam nữ thiện nguyện Công Giáo 
thuộc nhiều Dòng khác nhau, đang âm thầm làm một công việc để khẳng định “mến Chúa và yêu thương 
người là hai điều răn quan trọng nhất”. Có lẽ họ đã thấy kho báu được chôn giấu trong các bệnh nhân HIV ở 
giai đoạn cuối của cuộc đời, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 

Nơi có thể thay đổi đường đi của đời nguời  

Sau hai lần thăm viếng Trọng Điểm, bây giờ nó có tên đẹp hơn – Bệnh Viện Nhân Ái, tôi nghĩ rằng: 

 Những ai, trước khi quyết định liều lĩnh dùng thử một viên thuốc ma túy, hãy thử một lần vào 
chỗ này, họ sẽ dễ dàng thay đổi quyết định. 

 Những bậc phụ huynh, chẳng may có con em đã sử dụng ma túy ít lần, hãy đưa cháu đến 
thăm nơi này, cháu sẽ dễ có nghị lực để vượt qua các thử thách trong tương lai. 

 Những ai đang đi tìm phép lạ giữa trần gian, hãy thử nào đây một lần sẽ thấy phép lạ giữa đời 
thường trong công việc thường nhật của các thầy, các dì. 

 Những ai đang gặp khó khăn về công việc vì những xung khắc với những người xung quanh, 
hãy vào đây một lần sẽ thấy những xung khắc ấy chẳng đáng để ta phải bận tâm. 

 Những ai nghĩ rằng mình đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, hãy vào đây để biết còn những 
người cống hiến hơn cả mình. 

 Những ai nghĩ rằng mình đáng được vinh danh, hãy vào đây để biết mình chưa xứng như thế. 

 Những ai thấy mến Chúa dễ nhưng khó yêu người, hãy vào đây sẽ thấy rằng yêu người không 
khó như mình nghĩ. 

 Những ai, trước khi quyết định chọn con đường dâng hiến cho Thiên Chúa, đang bâng khuâng 
giữa việc chọn Triều hay Dòng, hãy thử một lần vào khu này, họ sẽ dễ dàng tìm ra một quyết định đúng. 

Hãy vào đây để trải nghiệm một lần, thử ngả lưng ngủ qua đêm trên các giường của bệnh nhân 
tại chốn này, bạn sẽ thấy sự bình an là quan trọng thế nào trong đời người, bạn sẽ nhận ra ai đã cho 
bạn sự bình an ấy và đặc điểm của sự bình an là gì. Sự bình an trong tâm hồn của người này có thể thu 
hút và lan truyền tới những người xung quanh. Ai có sự bình an càng lớn, độ thu hút sẽ càng cao và 
sức lan tỏa sẽ càng rộng. 

CÙNG MỜI GỌI  
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Khi đó bạn sẽ hiểu rõ hơn câu nói mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy để lại Bình An cho 
anh em, Thầy ban cho anh em Bình An của Thầy” ( Ga 14, 27 ). 

Cám ơn các thầy, các dì của Bệnh Viện Nhân Ái đã cho tôi sự bình an ấy… 

G. TUẤN ANH 

 
 

XÉT XỬ VỀ TÌNH YÊU 
Em biết không ? 

Đọc tâm thư của Đức Gioan Phaolô II gửi cho các gia đình, những dòng làm anh cảm kích nhất 
là khi Đức Thánh Cha vận dụng dụ ngôn “Ngày phán xét chung” để tâm sự với các đôi vợ chồng. 

Dụ ngôn ấy, ai cũng biết “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc 
dọn sẵn cho các các ngươi ngay từ thuở khai thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta 
khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã 
cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” ( Mt 25, 34 – 36 ). 

Cái hay của Đức Thánh Cha là Ngài đã vận dùng những lời lẽ ấy cho việc sinh sản con cái, và 
anh nghĩ, cũng có thể mở rộng cho toàn bộ cuộc sống gia đình. 

Vào ngày phán xét, có thể Đức Giêsu sẽ nói với em, một người vợ có chồng thất nghiệp: “Con là 
kẻ được chúc phúc, vì xưa ta thất nghiệp, không kiếm ra tiền để lo cho gia đình, nhưng con vẫn một 
niềm thương yêu kính trọng và nâng đỡ Ta qua cơn thử thách”. 

Biết đâu ngày ấy Vị Thẩm Phán sẽ nói với em, một người chồng có vợ yếu đau: “Hãy đến thừa 
hưởng gia nghiệp dành cho con. Vì xưa ta đau yếu, nhan sắc tàn tạ, đang khi con lại có nhiều cô gái vây 
quanh; vậy mà con vẫn một lòng chung thủy son sắt, chăm sóc ân cần, khiến Ta được an ủi rất nhiều”. 

Cũng có thể Ngài sẽ nói với em, người con hiếu thảo: “Ngày xưa Ta già yếu, khó tính, hay than 
phiền con cái trong nhà. Ấy thế mà con đã không xem thường Ta, vẫn một niềm kính trọng và chu đáo 
thăm nom Ta”. 

Được như thế, ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc. Muốn thế, mình phải tập mang lấy cặp mắt Đức Tin 
để khám phá Đức Giêsu nơi chính những khuôn mặt thân quen trong gia đình. Khám phá để yêu thương, 
tha thứ và đón nhận, ngay trong những hoàn cảnh bi đát nhất và những khi bực bội khó chịu nhất.  

Em biết không ? Đó chính là bí quyết sống của anh chị em trong phong trào Focolare đó. 

“Vào buổi xế chiều cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu”. Những giờ cuối của một ngày 
đang đến và nó gợi nhớ con người chúng mình về buổi hoàng hôn cuộc sống. Vào buổi hoàng hôn ấy, 
chúng mình sẽ bị xét xử về tình yêu. Câu nói đó của Thánh Gioan Thánh Giá đáng cho mình ghi nhớ, 
nhất là trong lúc này.  

“Giúp đỡ người nghèo là cho Thiên Chúa vay mượn” ( Victor Hugo ). 

Nhặt được từ Facebook của bạn Fiat NGỌC LÃM 

 

 
 

CHÚ NĂM LO “CHIỆNG HẬU SỰ” 
Chiều hôm nay đi mần về, chú Năm nhìn thấy bộ mặt đưa đám của thím Năm là đã hết muốn ăn 

cơm. Chú linh tính ngay là thím muốn kiếm chiệng gì với chú rồi đây. 

- Tui nói bao nhiêu lần rồi mà ông cứ bỏ ngoài tai. Hôm nay ông có ghé qua ông Bẩy chủ trại hòm 
Vạn Hương rồi chưa ? 

Chú Năm dãy nảy lên. 

- Thôi đi bà ơi ! Tui còn sống sờ sờ đây, có khi bà còn đi trước tui nữa, mà bà kêu tui đi coi hòm 
làm chi ? 

Có thế mà thím cũng la toang toác lên như có ăn cướp đột nhập vô nhà. 

CÙNG CHIA SẺ  

CÙNG TRÒ CHUYỆN  
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- Trời ơi là trời ! Ông trời ơi, xuống đây mà coi cái ông chồng gàn của tui. Tui đã nói với ông rồi. 
Hôm hổm tui đi chợ gặp bà Bẩy, bà ấy thân tình với tui, biểu cho mình tui biết thôi à nghen, là cái hòm 
này có ông nhà giầu ổng đặt làm riêng tới bốn chục triệu, tiền cọc đưa trước ba chục, hổng hiểu sao bỏ 
đi qua trại hòm khác mua cái khác giá tới tám chục triệu, bỏ ngon ơ cái hòm này, hổng thèm tới lấy 
hàng. Bây giờ mình chỉ cần bỏ ra có chục triệu là mua được, cứ để đó chừng nào cần đến là có sẵn, 
hổng phải mất công đi tìm, vừa rẻ vừa tốt, gia đình được nở mày nở mặt… 

Thấy chú Năm xuống bộ mặt… hình sự, thím Năm bắt qua chiệng khác. 

- Nè, kỳ này về quê ăn giỗ, ông nhớ ghé thăm Đức Cha Tư ngoài thị xã nghen ! 

- Ủa, khi không tui lại phải đi thăm Đức Cha Tư làm chi ? 

- Đúng là cái ông chồng gàn của tui. Hổng phải ông hay kể cái chiệng hồi xưa học cùng lớp với 
Đức Cha Tư. Hai ông ưa trốn bề trên đi tắm sông giấc trưa khi trời nóng quá đó sao ? 

- Cái đó là chiệng hồi xưa. Không lẽ bây giờ người ta làm tới Đức Cha mà mình đến thăm kể lại 
chiệng cũ rích cũ ri đó làm chi ? 

Thím Năm thở dài ngao ngán về cái ông chồng chẳng ra gì của thím. 

- Học cùng lớp với ông hồi xưa có ông làm tới Đức Cha, có mấy ông làm Cha, mấy ông làm bác 
sĩ, mấy ông chủ doanh nghiệp, chỉ có mình ông là xe ôm. Gặp ai hỏi thăm tui thấy mắc cở quá đi, tui 
phải nói dóc ông là… tiểu thương đó nghen. 

- Thôi đi bà ơi, bầy đặt sĩ diện hão, cả cái phường này già trẻ lớn bé đều kêu tui là chú Năm xe 
ôm hết trơn hết trọi rồi. Mà tại sao bà muốn tôi đi gặp Đức Cha Tư ? 

- Ông này khờ quá, người ta thường nói nhất thân nhì thế. Ông chẳng có thế giá gì trong đời hết 
nhưng ông lại quen thân với Đức Cha từ nhỏ. Ông ghé thăm thì Đức Cha mới khỏi quên có ông bạn xưa 
là chú Năm xe ôm. Ông hổng nhớ cái hồi đám ma anh Tám, chủ doanh nghiệp hải sản xuất khẩu, cùng 
lớp với ông, Đức Cha có lên làm phép xác, sau đó vận động chi đó với Đức Cha trên này cho làm lễ 
đồng tế hoành tráng lắm, dù trong gia đình anh Tám đâu có ai đi tu. 

Thím Năm càng nói thì chú Năm càng ngao ngán. Thím vẫn tiếp tục…ca: 

- Vợ chồng tụi mình có đến 7 mặt con, dâu rể, cháu nội cháu ngoại lên tới mấy chục đứa, rồi sui 
gia họ hàng hai bên kể ra hổng hết. Ông mà nằm xuống thì ít nhất đám ma cũng phải coi cho nó được. 
Cái hòm phải coi cho nó được, Thánh Lễ an táng cũng phải coi cho nó được, phần mộ cũng phải coi 
cho nó được, phải có hội kèn Tây kèn Ta, quay phim chụp hình, rẻ lắm cũng phải năm bẩy chục triệu thì 
mới coi cho nó được, cho con cháu tụi nó còn nở mày nở mặt với đời, hàng năm còn phải tổ chức ăn 
giỗ cho con cháu có dịp gặp gỡ nhau. Bây giờ mà không biết lo trước thì khi đó nhếch nhác lắm, nói 
thiệt nghen, hổng chừng tui phải chui đầu xuống đất cho hết mắc cở. 

Chú Năm hết thở ra rồi lại thở vô chán nản. Chú mở chồng báo ra định đọc cho thím Năm nghe 
thì thím đã vội xua tay: 

- Thôi đi ông Năm, tui biết ông định đọc cho tui nghe cái tin gia đình ông đạo diễn gì đó, ừa, đúng 
rồi, ông Huỳnh Phúc Điền, ổng biểu gia đình dành hết tiền phúng điếu hơn 330 triệu đồng để giúp bà 
con nghèo bị ung thư gan giống ổng, rồi thêm mười chiếc xe lăn cho bệnh nhân y chang ổng nữa… 

- Đó, bà thấy chưa, người ta hổng phải Công Giáo, chết rồi còn nặng lòng với bà con nghèo, còn bà, 
bà bày đặt dùng cái đám xác của tui để nở mày nở mặt với đời một cách hẹp hòi vậy đó, coi được hông ? 

- Thì người ta giàu có tiếng tăm, của ăn của để không kể xiết, làm thêm một việc lưu danh thiên 
cổ như thế cũng đáng mặt anh tài. Còn như ông nghèo xơ nghèo xác còn muốn chơi nổi nữa sao ? 

- Tui có muốn chơi nổi hồi nào đâu. Tui chỉ muốn cái đám xác tui nó… phản ánh niềm tin của tui. 

Thím Năm có vẻ mai mỉa. 

- Niềm tin của ông ? Ông tin vào cái gì ? 

- Bà đừng có xúc phạm đến niềm tin linh thiêng của tui nghen ! Tui tin vào Lòng Thương Xót của 
Chúa. Tui chết rồi, đi về đâu và được hưởng cái gì hoàn toàn do Lòng Thương Xót của Chúa mà thôi. 
Còn những thứ khác người đời có thể mang tới cho tui như tiền phúng điếu, vòng hoa, hội kèn, lễ an 
táng, phần mộ, đọc kinh cầu nguyện, ăn giỗ hàng năm, tuy rất đáng trân trọng, mình tội lỗi quá nhiều, 
càng có nhiều người cầu nguyện thì càng tốt chớ sao...  

Nhưng mà, nói thiệt với bà, mình phải hiểu cốt lõi của cái đời người Công Giáo là cái gì. Mình 
phải biết đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa dành cho mình, và đồng thời, có khi còn quan trọng 
hơn, là cũng phải biết thương xót người khác nữa chớ !  
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Còn cõi đời sau hoàn toàn là cõi của Chúa, do Chúa hoàn toàn tạo nên cho mình, mình không 
biết cõi đó nó làm sao, nhưng chắc chắn đó là cõi của Lòng Thương Xót Chúa. Chắc chắn rằng tất cả 
bạc tiền nơi thế gian này hổng thể nào mua được bất kỳ cái gì của cái cõi đó đâu nghen. Nếu như 
những cái bề ngoài đó mà quan trọng thì Chúa đã chẳng về Trời hổng kèn hổng trống như vậy đâu, Đức 
Mẹ cũng chẳng được hồn xác lên Trời, ông Thánh Giuse nhất định phải có một cái lăng to đùng, còn to 
hơn Lăng Ông ngoài Bà Chiểu nữa kìa... 

Mặc cho chú Năm nói gì thì nói, thím Năm đều bỏ ngoài tai. Thím bỏ ra ngoài lui cui làm bếp vì 
thím biết trước chú Năm sắp nói thêm gì rồi. 

- Tui chỉ lo có mỗi một chiệng là tới ngày phán xét sau cùng đó nghen, tui phải chết đứng, bị vì tui 
hổng ngờ điều Chúa đã nói trước trong Phúc Âm là: tất cả mọi 
người nghèo khổ đói ăn, thiếu mặc, đau yếu, tù đầy… mà tui gặp 
trong đời đều là Chúa cả. Những thai nhi chết oan cũng đều là 
Chúa cả ( câu này thì Chúa bị mang tiếng oan vì chú Năm tự chế 
thêm vào chứ Chúa đâu có bao giờ nói như vậy ). Mà những gì 
tui hổng chịu làm cho họ là tui đã hổng làm cho Chúa. Những gì 
tui làm cho họ thì cũng là làm cho Chúa.  

Vì thế, tui nói cho bà nghe, nếu khi còn sống tui không có 
điều kiện giúp đỡ ai thì một khi tui qua đời, bà nhớ làm đám xác 
cho tôi nhỏ nhỏ thôi nghe, đơn giản, hổng tốn kém chi cho mất 
công. Bà con họ hàng chòm xóm có thương tình phúng điếu cho 
mình chút đỉnh, thì bà mang hết ra, cho cái ông cha gì đó mà bà 
thường đi học hỏi về Lời Chúa đó, nhờ ổng giúp cho mấy cô gái 
lỡ dại mang bầu nhưng không đành lòng đi phá thai, vậy là tui 
mãn nguyện lắm rồi. Con cháu đời sau có nhớ đến tui thì lấy đó 

làm gương, biết mang lòng thương xót ra mà cư xử với bà con nghèo. Còn đình đám giỗ chạp hàng 
năm hổng có cũng hổng có sao… 

Tuy không nghe tiếng thím Năm trả lời, chú Năm biết chắc chắn là bà ấy lại đang càm ràm trong 
bụng nữa: “Khổ thân tui thiệt vậy đó, vì lấy nhằm cái cha Năm gàn !” 

NGUYỄN TRUNG, 25.7.2011 

 

 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ TÌM ĐẾN GẶP CHÚA 
PHẦN II: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 

CHƯƠNG II: CHÚA GIÊSU KITÔ 
Bài 14: Cuộc đời Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế. 
Bài 15: Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa làm người và ở cùng ta 
Bài 16: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô 
Bài 17: Cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu Kitô 
Bài 18: Đức Giêsu đuợc tôn vinh và đưa vào đời sống mới. 

BÀI 14: CUỘC ĐỜI ĐỨC GIÊSU KITÔ, ĐẤNG CỨU THẾ 

Lời Kinh Thánh 
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải 

chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải 
để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” ( Ga 3, 16 – 17 ) 

Đúng như lời Thiên Chúa đã hứa, khi thời chuẩn bị đã mãn, Thiên Chúa gọi Đấng Cứu Thế 
xuống trần. 

1. Làm sao ta biết được cuộc đời Chúa Giêsu ? 
Không phải chỉ có các môn đệ Đức Giêsu nói về Ngài, nhưng các sử gia Do Thái và Rôma đều 

làm chứng Đức Giêsu là nhân vật lịch sử trong tác phẩm của mình như: Flavius Joseph ( 37 – 100 ), 
Tacite ( 54 – 119 ), Suetone. 

CÙNG HỌC HỎI  
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Ta còn biết được về Chúa Giêsu gián tiếp qua: phong tục, tâm lý, đời sống tôn giáo của dân 
chúng, tổ chức chính trị và xã hội của quê hương Ngài, nhờ các sách Cựu Ước, lịch sử và những cuộc 
khai quật của các nhà khảo cổ. 

Nguồn sử liệu cho ta biết về cuộc đời, con người và hoạt động của Chúa Giêsu là các sách Tin 
Mừng do bốn tác giả ghi chép: Marcô khoảng năm 65, Mátthêu và Luca khoảng năm 80, và Gioan 
khoảng năm 100. 

2. Cuộc đời Chúa Giêsu 
Cuộc đời Chúa Giêsu gồm những giai đoạn chính yếu sau: 
a. Thời thơ ấu 
Chúa Giêsu sinh tại Bêlem ( miền nam Palestine, quê hương của vua Đavit ) dưới triều hoàng đế 

Rôma: César Auguste, mẹ Ngài là Đức Maria đã thụ thai bởi quyền năng Thánh Thần, Thánh Giuse là 
cha nuôi. Sau khi sinh ra, thánh gia phải trốn sang Ai Cập vì Hêrôđê – vua Do Thái đang tìm giết con trẻ 
( Mt 2, 12 – 19 ). Khi Hêrôđê chết, Thánh Gia trở về sống tại Nagiarét ( miền bắc Palestine ). Đức Giêsu 
lớn lên, lao động, sinh sống tại đó cho đến khi truyền giảng Tin Mừng. ( Lc 2, 40.51 – 52 ) 

b. Cuộc đời truyền giảng 
Khoảng đầu năm 28, Chúa Giêsu bắt đầu truyền giảng Tin Mừng, Ngài chọn các Tông Đồ ( Lc 6, 

12 – 16 ), huấn luyện thành những người nối tiếp công cuộc Cứu Thế của Ngài. 
Chúa Giêsu đi khắp nơi loan truyền lòng yêu thương và Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa, đồng 

thời mời gọi mọi người hoán cải để trở nên con Thiên Chúa và được cứu độ. 
Lời truyền giảng của Chúa Giêsu được nhiều tâm hồn chân thành đón nhận, nhưng cũng không 

thiếu người hoài nghi chống đối, nhất là về phía lãnh đạo dân. Họ tìm cách thủ tiêu Ngài... Đầu năm 30, 
một biến cố quyết định đang chờ đợi Ngài: Ngài đến không phải chỉ giảng dạy nhưng còn để hiến mạng 
sống cứu chuộc mọi người. 

c. Cuộc Thương Khó – Phục Sinh 
Thời truyền giảng của Chúa Giêsu kéo dài khoảng 3 năm, 

rồi kết thúc bằng cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Những biến cố 
quan trọng trong những ngày cuối cùng này: 

- Chúa Giêsu vào Giêrusalem đuợc dân chúng đón rước 
long trọng và suy tôn làm Đấng Cứu Thế. 

- Ngài mừng Lễ Vượt Qua cùng các Tông Đồ, trong bữa 
ăn chia tay này, Chúa Giêsu biến bánh và rượu thành Mình và 
Máu Ngài làm của lễ dâng lên Thiên Chúa và trở thành lương 
thực nuôi sống tín hữu. Đây là nguồn gốc Thánh Lễ. Sau đó 
Chúa Giêsu đi cầu nguyện tại vườn cây dầu. Tại đây, Giuđa 
Itcariôt, một Tông Đồ phản bội dẫn lính Do Thái đến bắt Ngài. 

- Chúa Giêsu bị luận án, đánh đòn, vác Thập giá, chịu 
đóng đinh và chết ngoài thành Giêrusalem. Các môn đệ xin 
Philatô cho hạ xác và mai táng trong huyệt đá. 

- Ngày Sabát, ngày lễ nghỉ của người Do Thái, xác Chúa 
Giêsu an nghỉ trong mồ... rồi Chúa Giêsu phục sinh như Ngài đã 
báo trước và hiện ra với nhiều người. 

d. Sau phục sinh 
Chúa Giêsu còn ở lại với các môn đệ khoảng 40 ngày, rồi về trời vinh quang bên Thiên Chúa, 

mười ngày sau, vào dịp lễ Ngũ Tuần, Ngài gởi Thánh Thần đến với các Tông Đồ, khai mở thời hoạt 
động của Giáo Hội. 

Kết luận 
“Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: Đó 

là một con người, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người” ( 1Tm 2, 5 – 6 ) 
Câu hỏi 
1. Làm sao ta biết được cuộc đời Chúa Giêsu ? 
2. Thuật lại thời thơ ấu Chúa Giêsu ? 
3. Nội dung chính Tin Mừng Chúa Giêsu truyền giảng ? 
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4. Chúa Giêsu thực hiện những gì trong cuộc Thương Khó – Phục Sinh ? 
5. Những biến cố nào tiếp nối sau Phục Sinh ? 

BÀI 15: ĐỨC GIÊSU KITÔ, CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI VÀ Ở CÙNG TA 

Lời Kinh Thánh 
“Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này; Thiên Chúa đã sai 

Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. ( Ga 4, 9 ) 
Đức Giêsu Kitô là con đích thực tuyệt đối của Thiên Chúa. Ngay từ lần đầu, lòng tin của các Kitô 

hữu: Tin vào Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu độ con người. 

1. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 
Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, đó là chân lý trung tâm của Kitô giáo mà Kinh Thánh quả quyết: 
a. Trong Cựu Ước 
Để chuẩn bị cho dân đón nhận Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa dùng các Ngôn sứ loan báo và 

chứng thực về Đấng Kitô: 
- Thuộc dòng dõi Apraham, chi tộc Giuđa ( Mt 5, 1 ) 
- Bởi hoàng tộc Đavít, chi tộc Giêsê ( Is 11, 1; 1Sm 7, 12; Ga 9, 9 ) 
- Do một trinh nữ thụ thai ( Is 7, 14 ) 
- Là tôi trung Thiên Chúa ( Is 53, 7 ) 
- Cuối cùng phải chết để chuộc tội cho con người ( Is 53, 8 – 12; 12, 10 ) 
b. Trong Tân Ước 
Đức Giêsu tỏ mình là Thiên Chúa: 
- Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha ( Lc 2, 49; Mt 11, 25; Mc 14, 36 ), và Ngài là Con đích thực 

của Thiên Chúa ( Ga 14, 9 – 10, 10, 30.33 – 38 ). 
- Ngài đến để làm trọn lời các ngôn sứ nói trong Cựu Ước ( Is 7, 14; Mt 5, 1; Ga 9, 9 ) 
- Lời xác nhận này còn được thể hiện qua cách nói ( Ga 6, 8; 10, 11; 14, 6 ), cách giảng dạy với 

uy quyền đặc biệt khác hẳn với với các lời giảng mà các tôn sư thường dùng ( Mt 5, 21 – 28; 24, 25 ). 
- Chính vì công khai quả quyết như vậy, Đức Giêsu đã bị kết án tử hình ( Mt 26, 64 ). 
Những minh chứng khác: 
- Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan và hiển dung trên núi Tabor, Thiên Chúa Cha 

tuyên bố: “Này là con yêu dấu của Ta” ( Mt 3, 17; 17, 3 ). 
- Thần sứ của Thiên Chúa nói với Đức Maria: “Trẻ sinh ra bởi bà sẽ được gọi là Con Thiên 

Chúa” ( Lc 1, 35 ) 
- Tất cả các Tông Đồ đều chứng nhận: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa qua các sách Tin Mừng và 

đổ máu vì niềm tin này: Các điều này được viết ra ở đây là để anh em tin rằng D( ức Giêsu là Đấng Kitô, 
Con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” ( Ga 21, 31 ). 

- Những người sống cùng thời với Đức Giêsu, khi thấy công việc Người làm đều tuyên xưng: 
“Thật, Người này là Con Thiên Chúa” ( Mc 15, 39; Mt 4, 33; Ga 11, 27 ) 

Giáo Hội làm chứng: Giáo Hội tuyên xưng chân lý này trong Kinh Tin Kính vẫn thường dùng 
trong Thánh Lễ: “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi 
Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha”. 

2. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người 
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa được cử xuống trần gian để cứu độ con người. Ngài vẫn giữ 

nguyên địa vị ngôi hai Thiên Chúa nhưng đã liên kết với bản tính nhân loại để làm người ở giữa chúng 
ta: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Vinh 
quan mà Chúa Cha ban cho Người là con một đầy tràn ân sủng và chân lý.” ( Ga 1, 14 ) 

Tân Ước là bằng chứng lịch sử cụ thể về hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống trần gian: 
- Ngài có một quê hương xứ sở ( Mt 1, 1 – 17 ) 
- Sinh ra, lớn lên ( Lc 2, 7 – 12 ) 
- Lao động kiếm sống ( Lc 2, 51 – 52 ) 
- Làm việc mệt nhọc, cần nghỉ ngơi ( Lc 8, 23; Mt 8, 24; Mc 4, 38 ) 
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- Ăn chay, cầu nguyện, chịu cám dỗ ( Mt 4, 1 – 11 ) 
- Lo âu, sầu khổ và chết ( Lc 22, 44; 2, 46; Mc 14, 33 – 34 ). 
Chúa Giêsu đón nhận mọi phong tục, tập quán, lề luật, sinh hoạt của người Do Thái. Giống con 

người mọi mặt, ngoại trừ tội lỗi ( Dt 4, 15 ). 
Như vậy, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, là người thật nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất: Ngôi Vị 

Thiên Chúa. Năm 451, Giáo Hội tuyên tín: “Trong ngôi vị duy nhất của Chúa Giêsu có bản tính Thiên 
Chúa và bản tính loài người một cách trọn vẹn. Là Thiên Chúa, Ngài có quyền phép vô cùng. Là con 
người, Ngài đã sinh ra, lớn lên, làm việc... Tất cả hoạt động của Chúa Giêsu đều thuộc Ngôi Vị Thiên 
Chúa nên có giá trị vô vùng. Chính vì thế, cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu mới cứu độ 
được nhân loại. 

3. Ý nghĩa mầu nhiệm Thiên Chúa làm người 
Thiên Chúa làm người để loài người trở 

thành con Thiên Chúa: “Khi đến thời, đến buổi, 
Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một 
người đàn bà và lệ thuộc vào lề luật Do Thái, hầu 
giải thoát ai sống dưới lề luật đó, và nâng chúng ta 
lên hàng con cái Dân Chúa” ( Gl 4, 4 – 5 ). 

Khi nhập thể vào trần gian, Thiên Chúa 
thánh hóa tất cả giá trị nhân loại: “Những gì được 
sinh thành ra trong vũ trụ đều lương hảo. Người đã 
dựng nên mọi sự cho chúng tồn tại” ( Kn 1, 14 ). 

Mầu nhiệm nhập thể giúp con người hiểu 
rõ chính mình hơn. Con Thiên Chúa mặc lấy bản 
tính loài người, chia sẻ cuộc sống với con người 
để con người mặc lấy hình ảnh thiên Chúa, và 
chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa: “Vì Thiên Chúa 

sai con của Người đến trần gian không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ Con của Người 
mà được cứu độ” ( Ga 3, 17; Ga 4, 14 – 15 ). 

Kết luận 
“Phần chúng tôi, chúng tôi đã thấy, chúng tôi làm chứng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến 

làm Đấng cứu độ trần gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa luôn kết 
hợp với người ấy và người ấy luôn kết hợp với Thiên Chúa” ( 1Ga 4, 14 – 15 ) 

Câu hỏi 
1. Những minh chứng nào cho thấy Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa ? 
2. Đức Giêsu Kitô có phải là một con người không ? Giải thích ? 
3. Đức Giêsu Kitô có một ngôi vị, hai bản tính nghĩa là thế nào ? 
4. Tại sao các việc làm của Đức Giêsu có giá trị cứu độ ? 
5. Ý nghĩa mầu nhiệm Thiên chúa làm người ? 

BÀI 16: TIN MỪNG ĐỨC GIÊSU KITÔ 

Lời Kinh Thánh 
“Sau khi ông Gioan bị bắt giam, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên 

Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần rồi. Anh em hãy sám hối và 
tin vào Tin Mừng” ( Mc 1, 14 – 15 ). 

Khoảng năm 28, sau khi Gioan Tẩy Giả qua đời, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng. Ngài 
loan báo Nước Trời và tỏ bày cho mọi người biết Mầu Nhiệm Thiên Chúa. 

1. Loan báo Nước Trời 
Ngay từ lúc ra truyền giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu công bố: “Hãy hối cải, vì nước Trời đã đến gần” 

( Mc 1, 15 ).  

Đây là trọng tâm và nội dung chính yếu của Lời truyền giảng được Chúa Giêsu nói tới nhiều lần: 
“Ngài đi khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường và rao giảng Tinh Mừng về Nước Trời” ( Mt 4, 23 ). 
Ngài còn giải thích mầu nhiệm này bằng nhiều dụ ngôn như: hạt cải ( Mt 13, 31 – 32; Mc 4, 30 – 32 ), men 
( Mt 13, 33; Lc 13, 20 – 21 ), kho báu ( Mt 13, 44 ), giống tốt và cỏ lùng ( Mt 13, 24 – 30 ). 
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Nước Trời hay Nước Thiên Chúa là tình trạng sống theo giới luật: “Yêu thương” đã được Chúa 
Giêsu công bố trong bài giảng trên núi ( hiến chương Nước Trời ) ( Mt 5, 1 – 10; Lc 6, 17 – 19 ). Nhờ đó 
con người được an hòa – công bình – hạnh phúc. 

Đó là một nước đến cùng với Chúa Giêsu ( Mt 11, 4 – 6; Lc 10, 23 ), trong đó Thiên Chúa được 
tôn thờ, Ngài thống lãnh mọi sự và mọi người là anh em. Nước đó bắt đầu ở dưới thế và hoàn tất ở 
trên Trời. Hiện nay còn đang tăng trưởng, lớn lên âm thầm từng bước trong các tâm hồn để đạt tới viên 
mãn và tỏ hiện vinh quang trong ngày Cánh Chung. 

2. Tỏ bày mầu nhiệm Thiên Chúa 
a. Thiên Chúa là Cha 
Chúa Giêsu còn tỏ cho biết: Chúng 

ta có một người Cha trên Trời, Ngài yêu 
thương hết mọi người, dù tốt hay xấu và 
ban muôn ngàn ân phúc xuống trên con 
cái ( Mt 5, 43 – 48 ). Bằng chứng của tình 
yêu này: Thiên Chúa đã sai Con Một giáng 
trần để nhờ Người mà chúng ta được 
sống ( 1Ga 4, 9; Ga 3, 16 ). 

Cha trên Trời săn sóc mỗi người. 
Ngài biết rõ điều con cái cầu xin ( Mt 6, 31 – 
33 ). Hãy trông cậy vào lòng nhân hậu và 
tin tưởng phó thác nơi Ngài ( Mt 6, 9 – 13 ). 

Bổn phận làm con, chúng ta phải 
yêu mến Cha trọn vẹn ( Mt 22, 37 ), đặt 
Cha trên hết, lấy Cha làm tuyệt đối, tìm ý 
Cha trong cuộc đời để theo và nhất là giống Cha: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên 
Trời là Đấng hoàn thiện” ( Mt 5, 48 ). 

b. Chúng ta là anh em với nhau 
Nếu nhận Thiên Chúa là Cha, thì tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Chúng ta phải yêu 

thương hết mọi người không trừ ai, kể cả những người thù ghét bách hại ( Lc 6, 27 – 35 ). Hãy yêu 
thương người khác như chính mình, đây là bằng chứng lòng yêu mến của ta đối với Thiên Chúa ( 1Ga 
4, 7 – 8 ). Toàn thể lề luật và các ngôn sứ tóm gọn trong điều này: “Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương 
tha nhân như chính mình” ( Mt 22, 37 – 40; 7, 12 ) 

c. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế 
Trong lời rao giảng, Chúa Giêsu còn tỏ cho mọi người biết Ngài là Con Thiên Chúa: “Tôi từ 

Trời xuống không phải để làm theo ý tôi nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” ( Ga 6, 38 ). Ngài đã 
làm nhiều phép lạ để minh chứng và cũng vì nhận mình là Con Thiên Chúa, nên Ngài bị kết án tử hình 
( Mt 26, 63 – 66 ). 

Chúa Giêsu cũng nhận mình là Đấng Messia, Đấng Cứu Thế mà các ngôn sứ đã loan báo và 
muôn dân trông đợi. Khi vào hội đường Nagiarét, Ngài quả quyết lời Ngôn Sứ Isaia nói về mình: “Hôm 
nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời 
hay ý đẹp Người đã nói” ( Lc 4, 21 – 22 ). Tại Césare Phililp. Ngài công nhận lời tuyên tín của Simon 
Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” ( Mt 16, 16 ). 

3. Ý nghĩa cuộc truyền giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu 
Chúa Giêsu là “Lời Thiên Chúa” nói với loài người. Qua đó, chúng ta biết được Thiên Chúa và 

tìm được sự sống đích thực: “Sự sống đời đời, chính là nhận biết Thiên Chúa thật và nhận biết Đấng 
Cha sai đến là Chúa Giêsu Kitô” ( Ga 17, 3 ) 

Nhờ cuộc truyền giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, thời cùng tận trong ý định cứu độ của Thiên Chúa 
được thực hiện: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào 
khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” ( Cv 4, 12 ). 

Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo hiến tặng cho mọi người. Tất cả mọi người được mời gọi gia 
nhập Nước Thiên Chúa bằng hoán cải và sống yêu thương: “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào 
dân thánh của Người, không phải vì công kia, việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân 
sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thưở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng 
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giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã 
tiêu diệt thần chết, và đ0ã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.” ( 2Tm 1, 9 – 10 ) 

Kết luận 
“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự 

trời mà xuống, không phải đê làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai 
tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong 
ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được 
sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” ( Ga 6, 37 – 40 ). 

Câu hỏi: 
1. Nội dung chính Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo cho nhân loại ? 
2. Nước Thiên Chúa là gì ? 
3. Ý nghĩa cuộc truyên giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu ? 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG  
Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông Sàigòn, ( Còn tiếp nhiều kỳ ) 

 
       

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 

TRỢ GIÚP MAI TÁNG ANH NGUYỄN MINH BẢO Ở SÀIGÒN, 
 NHIỄM HIV GIAI ĐOẠN CUỐI 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 
0902.472.378, giới thiệu trường hợp anh NGUYỄN MINH BẢO, sinh 
năm 1979, hiện ngụ tại 126/35/24 KP. 3, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, điện 
thoại: 01689.553.017. Gia đình nghèo, khó khăn, vợ chồng anh Bảo làm 
thuê cho người ta nuôi cha mẹ và 2 đứa con nhỏ. Cả 2 vợ chồng đều 
nhiễm HIV, anh Bảo đã mất ngày 22.7.2011. Chúng tôi xin trợ giúp 
3.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 hợp đồng mai táng ).  

TRỢ GIÚP ÔNG TRẦN VĂN LẮC Ở SÀIGÒN BỊ KHỐI U ĐẠI TRÀNG VÀ HƯ GAN 

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT Sàigòn, giới thiệu trường 
hợp ông TRẦN VĂN LẮC, sinh năm 1949, hiện ngụ tại 47/1A xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hócmôn, Sàigòn. Vợ chồng ông Lắc có 3 người con 
nhưng cả 3 người đều bỏ nhà đi nơi khác, hiện tại ông chạy xe ôm và bà 
đi làm mướn cho người ta. Bản thân ông phát hiện bị hư gan và khối u 
ở đại tràng, bác sĩ khuyên phải cắt bỏ khối u và 1 lá gan, mà ông bà chỉ 
kiếm tiền đủ để sống qua ngày, không có điều kiện nhập viện. Chúng tôi 
xin trợ giúp 5.000.000 VND được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác 
Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM PHẠM TRẦN NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 
 Ở LÂM ĐỒNG, BỊ HỞ HÀM ẾCH 

Lm. Đinh Viết Hoàng, Giáo Xứ Thanh Bình, Giáo Phận Đà Lạt, 
điện thoại: 0633.913.918, giới thiệu trường hợp em PHẠM TRẦN 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH, sinh năm 1995, con của chú Phạm Mạnh 
Cường và Nguyễn Thị Tuyết Nhung, hiện ngụ tại xứ Thanh Bình, xã 
Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 
0916.184.068. Ba mẹ em Trinh làm rẫy nuôi 5 đứa con, em út của Trinh 

vừa mổ tim xong. Bản thân Trinh bị hở hàm ếch bẩm sinh, bác sĩ bảo phải mổ 2 lần, mà Trinh không 
có bảo hiểm y tế. Chúng tôi xin trợ giúp 5.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP EM LÊ THỊ KIM NGỌC Ở SÀIGÒN BỊ VIÊM AMIĐAN 

Lm. Nguyễn Đức Trí, quản xứ Trung Mỹ Tây, giới thiệu trường hợp em LÊ THỊ KIM NGỌC, sinh 
năm 1998, hiện ngụ tại Giáo Xứ Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn, Sàigòn. Ba em Kim Ngọc là thợ hồ nuôi 
gia đình có 5 người con, bản thân em Kim Ngọc bị viêm Amiđan mà gia đình em không đủ tiền cho em 
đi khám bệnh. Chúng tôi xin trợ giúp 200.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác 
Ái Phanxicô ( có 5 biên lai ). 

TRỢ GIÚP CHỊ VÕ THỊ MỘNG TRUYỀN Ở SÀIGÒN, 
BỊ SUY THẬN MÃN GIAI ĐOẠN CUỐI 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, 
giới thiệu trường hợp chị VÕ THỊ MỘNG TRUYỀN, sinh năm 1980, con của chú 
Võ Văn Đốc và cô Trương Thị Kỳ, hiện ngụ tại 4/29 khu phố 3, phường Thanh 
Xuân, quận 12, điện thoại: (08)5447.5075. Chồng chị Truyền làm thợ hồ nuôi chị 
và 1 đứa con nhỏ. Bản thân chị bị suy thận mãn đã lâu, quá trình điều trị tốn kém 
nhiều, đến nay bệnh tình cũng không suy giảm mà nợ nần đã chồng chất khiến 
gia đình chị kiệt quệ. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền được trích 
từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP LẦN 2 CHÁU NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, Ở LÂM ĐỒNG, BỊ PHỎNG NẶNG 

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT, Giáo Điểm Phú Sơn ( Fyan ), Giáo 
Hạt Đức Trọng, Giáo Phận Đà Lạt, điện thoại: 0633.855.024, giới thiệu trường 
hợp cháu Têrêsa NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, sinh năm 2005, con của anh 
Gioan Nguyễn Văn Lương và chị Têrêsa Nguyễn Thị Tho, hiện ngụ tại thôn 4, xã 
Romen, huyện Đamrông, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0165.223.8925 – cô Lợi ( bà 
bác của cháu Nhung ). Cha của Nhung bị thần kinh nên không thể lao động nặng 
nhọc để nuôi vợ con, trong khi mẹ cháu lại đang có em bé. Cháu Nhung ở chòi nơi 
làm rẫy của cha mẹ do bất cẩn nên cháu đã làm đổ xăng bắt lửa gây phỏng 65%. 
Hiện cháu Nhung đang được điều trị cách ly taị phòng 209, lầu 2, khoa phỏng, 
Bệnh Viện Chợ Rẫy. Ngày 28.6.2011, cháu Nhung phải bị cắt nửa bàn chân do 
hoại tử quá nặng, cháu không thể ăn được mà phải truyền sữa thẳng vào 

ruột. Chúng tôi đã trợ giúp 2.500.000 VND ( đầu tháng 7 năm 2011 ), nay chúng tôi xin trợ giúp lần hai số 
tiền 2.000.000 VND được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP LẦN 2 BÀ THẠCH THỊ VUÔNG Ở TRÀ VINH BỊ TIM NẶNG  

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT Sàigòn, giới thiệu trường hợp bà THẠCH 
THỊ VUÔNG, sinh năm 1935, hiện ngụ tại ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hoà, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh. Bà có 7 người con đã có gia đình riêng. Bản thân bà bị hở 
van tim nhưng bác sĩ Bệnh Viện 115 sau khi khám thấy bệnh đã quá nặng, 
khuyên không nên mổ tim, chỉ uống thuốc theo toa. Chúng tôi đã trợ giúp 1.000.000 
VND ( cuối tháng 6 năm 2011 ), nay chúng tôi xin trợ giúp thêm 750.000 VND, số 
tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  
 

QUYÊN GÓP CHO QUỸ EPHATA  
TRỢ GIÚP MỔ TIM  

CHO EM NGUYỄN VĂN NHẬT Ở HÀ TĨNH 
Chị Têrêsa Trần Thị Hồng Mây, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại liên hệ: 01686.798.987, 

giới thiệu trường hợp em Phêrô NGUYỄN VĂN NHẬT, sinh ngày 2.12.1990, quê quán ở xóm 12, xã Hòa 
Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Được biết, trong gia đình, năm 2009 còn có một đứa em nhỏ của 
Nhật bị bệnh bại não, gia đình cũng đã vay mượn để chạy chữa hết 50 triệu VND, hiện đang còn phải cố 
gắng làm việc để mong trả hết nợ, thì nay em Nhật lại lâm trọng bệnh, nợ càng chồng chất. 

Các bác sĩ Bệnh Viện Trung Ương Huế chẩn đoán em Nhật bị bệnh tim hở, hẹp van 2 lá. 
Tổng chi phí ca mổ hết khoảng 50 triệu đồng. Bảo Hiểm Y Tế không có. Gia đình đã phải bán con 
trâu được 5 triệu, còn lại vay mượn các nơi được thêm 45 triệu đồng.  
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Ngày 24.7.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp mổ tim cho em Nguyễn Văn Nhật với 
số tiền là 40.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ 
DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com  

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: 
- Chuyển từ Quỹ giúp em Minh Dũng ( Bình Thuận ): 3.650.000 VND 
- Một công nhân ( Đồng Tháp ): 150.000 VND 
- Hai người dự Lễ Xa Quê DCCT ( Sàigòn ): 400.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê CN 24.7.2011 ( Sàigòn ): 3.900.000 VND 
- Cô Nguyệt, Cty Rinnai ( Sàigòn ): 1.500.000 VND 
- Cô Lâm Hồng Ngọc ( Sàigòn ): 300.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Cô Mỹ Khanh - Bích Vân ( Đức ): 2.000.000 VND 
- Một công nhân cạo mủ cao su ( Tây Ninh ): 200.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 100.000 VND 
- Gia đình anh chị Minh Hòa – Hằng Nga ( Sàigòn ): 200.000 VND 
- Gia đình ông bà Uyển – Hương ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh Gx. Hòa Hưng ( Sàigòn ): 1.500.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh Gx. Thị Nghè ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 1.000.000 VND  
- Một bạn nữ Nhóm Fiat ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Anh chị Tuấn, ca đoàn Gx. Công Lý ( Sàigòn ): 300.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
- Một số Giáo Dân dự Lễ Xa Quê DCCT ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê CN 31.7.2011 ( Sàigòn ): 9.300.000 VND 

Sơ kết đến 23g30 tối Chúa Nhật 31.7.2011: 31.400.000 VND 

QUYÊN GÓP CHO QUỸ EPHATA  
TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU TỦY CẤP  

CHO CHÁU BÉ K’ZU THUYÊN Ở LÂM ĐÔNG 
Cô Anna Nguyễn Thị Thanh, cộng tác viên TTMV DCCT, giới thiệu 

trường hợp bé K’ZU THUYÊN, người dân tộc K’Hor, sinh ngày 18.11.2007, 
con anh K’Min, sinh năm 1972, đi làm rẫy và chị K’Heo, sinh năm 1972, chỉ 
làm được việc nhà vì phải ở bên cạnh con, chăm sóc con. Gia đình hiện ngụ 
tại thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, thuộc Giáo Xứ 
Đại Lộc, Giáo Phận Đà Lạt, điện thoại: 01675.422.961. gia đình anh chị có 5 
người con, con lớn nhất 16 tuổi, phải nghỉ học để đi làm thuê nuôi 3 em, để 
bố mẹ đem em út đi chữa bệnh tại Sàigòn, thu nhập quá thấp và bấp bênh, 
gia đình luôn lâm cảnh khó khăn. 

Ngày 20.3.2011, bé K’zu Thuyên bị sốt cao, đưa vào cấp cứu Bệnh 
Viện Bảo Lộc. Ngày 26.3.2011, chuyển về Sàigòn, vào Bệnh Viện Nhi Đồng 
1 lấy tuỷ xét nghiệm, các bác sĩ đã xác định được cháu bé 4 tuổi bị bệnh 
bạch cầu tuỷ cấp. Đến ngày 2.4.2011, cháu lại được tiếp tục chuyển sang 
Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn, nằm điều trị tại phòng số 5 khoa Nhi. Hiện 
cháu bé đã dược xạ trị 3 lần, mỗi lần chi phí hết 4.000.000 VND, thuốc 
phải mua ngoài, tất cả mọi mặt đã hết gần 15.000.000 VND. Khi đến đợt 
phải xạ trị cho con, anh K’Min đã phải nghỉ làm rẫy trên Bảo Lộc để về 
Sàigòn, cùng với vợ lo liệu cho con, tốn kém rất nhiều mà lại chẳng làm ra 
tiền được nữa, hoàn cảnh gia đình lại càng ngặt nghèo. 

Ngày 31.7.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp gia đình cháu bé K’ZU THUYÊN với 
số tiền là 30.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ 
DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com  


