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THIÊN TÂM, CON TIM CỦA TRỜI…  
Chúng tôi được các bạn trẻ trên Facebook báo cho 

biết đang nổ ra một cuộc tranh cãi sôi nổi về bài báo “Sàng 
lọc thai nhi, một chương trình diệt chủng” của tác giả Phan 
Văn Dũng, đăng trên Ephata tuần trước, số 474. Được biết 
ít là có hai người phản đối kịch liệt quan điểm BVSS, ủng 
hộ chương trình “sàng lọc thai nhi” của Nhà Nước hiện 
nay, mà một trong hai người ấy lại là một bác sĩ Y Khoa.  

Các bạn trên Facebook đề nghị chúng tôi có tiếng 
nói, vậy chúng tôi xin góp một câu chuyện có thật như một 
lời chứng có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn là những đôi 
co lý luận chẳng ích lợi gì.  

Chúng tôi có gọi điện thoại cho đôi vợ chồng là 
nhân vật chính của câu chuyện, chị Anna Hoàng Thị Hoàng 
Thảo và anh Giuse Nguyễn Đình Hoàng, đều là thành viên Bảo Vệ Sự Sống nhiệt thành từ những năm 
tháng mới thành lập Nhóm, đã rất nhanh nhẹn vui vẻ đồng ý cho chúng tôi nêu họ tên thật và giữ 
nguyên những chi tiết diễn biến trong câu chuyện. Các bạn ấy còn bảo: “… Thì nhiều lần rồi, cha vẫn gọi 
chúng con đi chỗ này chỗ kia kể lại câu chuyện gia đình mình, chúng con luôn sẵn sàng mà, tất cả chỉ 
để biết ơn Chúa và Đức Mẹ…” 

Ngày 4.5.2006, chị Hoàng Thảo được các bác sĩ Trung Tâm Ung Bướu Sàigòn phát hiện bị ung 
thư ngực, “K giai đoạn đầu”, cần phải vào hóa trị 6 đợt thuốc, lần cuối vào tháng 10 cùng năm, sức khỏe 
hồi phục dần dần, nhưng theo lời các bác sĩ, ít là phải 5 năm trở lên mà không thấy có biến chứng gì 
mới yên tâm là có thể đã thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm này.  

Ngày 15.12.2007, anh chị kết hôn tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn của chúng tôi. 
Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Sàigòn ai cũng mừng, về dự Lễ khá đông đủ để cùng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
cho đôi bạn đã vượt qua không chỉ là nghịch cảnh bệnh tật nan y, mà còn nhiều thách đố rất căng thẳng 
khác từ xã hội và nhất là từ gia đình đôi bên trước đó. 

Tháng 3 năm 2008, Hoàng và Thảo hành hương ra La Vang, tha thiết cầu nguyện xin Đức Mẹ 
cầu bầu cùng Chúa cho hai bạn được mang thai và sinh một em bé khỏe mạnh. Dứt khoát các bạn 
không chọn giải pháp an toàn và khôn ngoan là uống thuốc ngừa thai hoặc sử dụng các biện pháp ngừa 
thai nhân tạo như các bác sĩ điều trị ung thư đã tư vấn và nhiều người quen biết bàn ra tán vào. Và cuối 
cùng, đến tháng 10 năm 2008, Thảo thấy có dấu hiệu mang thai, Hoàng đưa vợ đi khám, và họ đã được 
toại nguyện, Chúa đã ban cho họ có được mụn con tính đến thời điểm ấy đã gần 8 tuần. 

Tuy nhiên, các bác sĩ khoa Sản của Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế và cả bên Bệnh Viện Đại Học 
Y Dược Sàigòn đều phản ứng rất mạnh, bắt chị Thảo phải bỏ thai ngay.  

Dạo ấy hình như Nhà Nước chưa tiến hành chương trình “Sàng lọc thai nhi” như bây giờ, nhưng 
người ta vẫn tìm mọi cách để “giảm tỷ lệ sinh” như một chỉ tiêu quan trọng hàng đầu của chính sách Kế 
Hoạch Hóa Gia Đình. Thì đây, rõ ràng bào thai này nằm trong nguy cơ rất cao do người mẹ đã từng 
phải vào thuốc 6 lần, chắc chắn hóa chất tiêu diệt tế bào ung thư cũng sẽ gây tổn thương trầm trọng lên 
não của em bé trong quá trình hình thành và phát triển, và như vậy thai nhi có thể chết lưu bất cứ lúc 
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nào hoặc sinh ra sẽ dị tật nặng, thậm chí là… quái thai, chết ngay hoặc cũng chẳng sống được bao lâu, 
thành gánh nặng cho gia đình và cho xã hội, hơn nữa, vì “nhân đạo” đối với cháu bé thì nên “chấm dứt 
thai kỳ” càng sớm càng tốt, nói trắng ra là phải phá thai ngay ! 

Anh Hoàng và chị Thảo đã khẳng khái cho biết gia đình mình là người Công Giáo, dứt khoát 
không bao giờ phá thai, lại xác tín đã được Đức Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa cho có được em bé thì 
chính Mẹ cũng sẽ gìn giữ cho em bé không bị tai họa chi cả. 

Nghe vậy, các bác sĩ lại đòi phải có ý kiến của bác sĩ giám đốc Trung Tâm Ung Bướu, nơi đã 
chữa trị và hiện còn đang theo dõi căn bệnh ung thư của Thảo, xác nhận rằng chị đã lành hẳn bệnh ung 
thư. Bác sĩ bên Ung Bướu cho biết cho đến lúc ấy vẫn chưa khẳng định được điều gì cả, tế bào ung thư 
có thể không xuất đầu lộ diện nhưng vẫn âm thầm di căn. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư cứ sự thường 
phải 5 năm sau khi vào hóa trị lần cuối cùng thì mới được phép… có thai ! 

Vợ chồng Hoàng Thảo xoay trở mãi mới tìm ra được một bác sĩ ở Bệnh Viện Hùng Vương, bác 
sĩ Vũ Thị Thanh Dung, trưởng khoa Sản, nhận lời theo dõi và chăm sóc bào thai với một sự dè dặt tối 
đa, dù vậy, anh chị đã phải viết giấy cam kết là nếu có gì rủi ro thì phía bệnh viện sẽ hoàn toàn… không 
chịu trách nhiệm ! 

Và từ đấy bắt đầu một cuộc hành trình của Đức Tin và Đức Cậy trong suốt nhiều tháng liền, 
ngày nào anh chị Hoàng Thảo cũng chạy đến khóc với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Nhà Thờ DCCT Kỳ 
Đồng của chúng tôi, lại chạy đi khóc với Đức Mẹ Lộ Đức của Đan Viện Khiết Tâm ở Phước Lý, Cát Lái. 
Đặc biệt vào lúc 15g chiều mỗi ngày, anh chị lại ngưng mọi việc đang làm để kính Lòng Thương Xót 
Chúa, kêu lên thật tha thiết sốt sắng: “Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
như nguồn mạch thương xót chúng con, chúng con tín thác vào Chúa…”  

Ngày 22.5.2009, một bé gái chào đời tại khoa Sản Bệnh Viện Hùng Vương, Sàigòn, hoàn toàn 
khỏe mạnh, lành lặn, xinh xắn, nặng 3kg100. Các y bác sĩ thật sự ngỡ ngàng, còn gia đình thì hiểu rõ 
nguồn cơn hơn ai hết, chỉ còn một việc duy nhất là bật thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Mẹ. 
Cháu bé được đặt tên là Maria Anna Nguyễn Hoàng Thiên Tâm, vâng con tim của… Trời ! 

Và “Happy Ending” của câu chuyện còn phải kể thêm chi tiết: Khi tái khám bên Ung Bướu, chị 
Thảo nhận được kết quả: hoàn toàn không còn vết tích gì của tế bào ung thư. Cái án tử treo lơ lửng 
trong 5 năm như lời các bác sĩ tuyên bố, đến nay cũng chẳng còn tồn tại. Còn cháu bé Thiên Tâm thì 
bây giờ đã được đi Nhà Trẻ, lanh lợi, ngoan ngoãn, đã biết bập bẹ kêu “Chúa ơi, Mẹ ơi !” 

Chúa Nhật 28.8.2011, khi chứng hôn cho một đám cưới của hai bạn trẻ Lê Tiến và Nhật Tân 
trong Nhóm Fiat, mọi người dự Lễ đều bất ngờ khi chúng tôi mời anh chị Hoàng Thảo và bé Thiên Tâm 
đến chia sẻ như một lời chứng về câu Lời Chúa Tin Mừng Chúa Nhật hôm ấy: “Ai dám liều mất mạng 
sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy” ( Mt 16, 25 ).  

Cả cộng đoàn trong Nhà Nguyện Hiệp Nhất hôm ấy đều rướm nước mắt, kể cả những anh chị 
em bên lương, họ không hề sợ huông, sợ xui chi cả, họ thêm xác tín vào Thượng Đế, vào vị Thiên Chúa 
của Tình Yêu đã có cách hành xử khác hẳn cái lẽ khôn ngoan thường tình của thế gian. 

Chúa Nhật tuần tới, 11.9.2011, bế giảng khóa Giáo Lý Hôn Nhân tại DCCT, chúng tôi sẽ lại mời 
gia đình bé Thiên Tâm đến kể lại câu chuyện này trước hơn 280 bạn trẻ học viên Agape 24. Vâng, 
Thiên Tâm, con tim của Trời… 

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 4.9.2011 

MỤC LỤC TÌM BÀI  
( Quý độc giả có thể nhấn phím Ctrl và đưa mũi trỏ vào từng tiêu đề trong mục lục để vào trực tiếp 
từng bài trên các trang báo – Hyperlink )  
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“TA SẼ ĐÒI NGƯƠI ĐỀN NỢ MÁU NÓ…” 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu chương 18 tập chú vào chủ đề đời sống đoàn. Thoạt nghe đoạn Mt 
18, 15 – 20 với những lời căn dặn của Đấng Cứu Thế về việc sửa bảo anh em, chúng ta dễ liên tưởng 
đến việc cần có thái độ tế nhị tôn trọng anh em trong khi sửa bảo nhau. Điều này thì không ai chối cãi. Yêu 
thương và tôn trọng là hai động thái tất yếu phải đi sóng đôi. Tuy nhiên, qua những lời dạy của Thầy Chí 
Thánh, chúng ta còn phải lưu ý đến tính triệt để của việc sửa sai, dạy bảo nhau. Nghĩa là khi thấy anh em, 
thấy tha nhân sai lỗi thì cần phải tích cực sửa bảo nhau cách triệt để, tức là cho đến cùng. 

Số phận của tha nhân cũng là số phận của chính ta:  

Ngôn sứ Êdêkien đã minh nhiên lời dạy của Thiên Chúa: “Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán 
ra, rồi thay Ta nói cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi 
phải chết”, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ 
phải chết vì tội của nó, thì Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” ( Ed 33, 8 ). Không ai được phép vào Nước 
Trời một mình. Thiên Chúa không phải là Cha của mình tôi. Người là Cha của “chúng ta”, của mọi người 
( x. Kinh Lạy Cha ). Thái độ dửng dưng, kiểu sống mặc kệ nó, là kiểu sống, là thái độ không xứng với 
người con cái Chúa. 

Người ta có thể không ghét bỏ tha nhân, không tìm cách mưu hại tha nhân, thế nhưng chính khi 
không màng đến số phận của tha nhân cũng là khi ta góp phần hãm hại tha nhân cách gián tiếp. Đã 
nhiều lần Chúa Kitô nhấn mạnh chân lý này khi Người trách cứ tấm lòng dửng dưng của những luật sĩ 
biệt phái trước bao nổi khổ của đồng loại. Thấy anh em đang sai lỗi cũng như thấy anh em đang đứng 
bên bờ vực thẳm mà ta không lên tiếng cảnh báo hay sửa sai thì chính ta đã vô tình, đúng hơn là đã vô 
tâm để người anh em rơi xuống vực. Không cứu người theo khả năng và hoàn cảnh của mình là đã giết 
người. Dưới cái nhìn này chúng ta mới hiểu những lời đanh thép của Thiên Chúa qua miệng Ngôn sứ 
Êdêkien ở trên: “Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó”. 

Khi vạch rõ lộ trình sửa bảo anh em, bắt 
đầu từ hình thức cá nhân đến cộng đoàn, thì 
ngoài việc tôn trọng phẩm giá, danh dự người có 
lỗi, Chúa Kitô đã minh nhiên dạy ta tích cực sửa 
bảo người anh em cho đến cùng. Khi người anh 
em lỗi phạm không nghe cộng đoàn thì hãy xem 
họ như người ngoại giáo hay người thu thuế thì 
vẫn không là buông xuôi mà là trao phó cho 
Chúa, Đấng không có sự gì là không thể ( x. Mt 
19, 26 ). Ngay cả khi trao phó người anh em lỗi 
phạm cho Chúa thì ta vẫn còn đó bổn phận góp 
phần bằng lời cầu nguyện. Để làm rõ hiệu quả 
của lời cầu, thì liền sau đó Chúa Kitô đã khẳng 
định: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, 
hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ 
điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban 

cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” ( Mt 18, 20 ). 

Chúng ta cần phân biệt các hành vi sai trái mang tính cá nhân và hậu quả của hành vi lỗi phạm 
thì hạn chế với những sai lầm mang tính tập thể và hậu quả di hại cho xã hội là rộng lớn hoặc hành vi lỗi 
phạm của cá nhân trở thành gương xấu gương mù cho xã hội, cho những kẻ bé mọn. Cung cách hành 
xử của Chúa Kitô thật rõ ràng. Nguời từ tâm, nhân hậu với những trường hợp đầu mà trái lại rất thẳng 
thắn và cương quyết với những trường hợp sau. Người tỏ lòng nhân hậu với chị phụ nữ phạm tội ngoại 
tình. Người thật khoan dung với sự yếu hèn của Phêrô khi chối Người, nhưng Người lại nghiêm khắc 
trước sự sai trái cũng của chính Phêrô khi ông ngăn cản Người lên Giêrusalem để thực thi công trình 
cứu độ bằng sự khổ nạn. Và với nhiều vị lãnh đạo Do Thái giáo hay các bậc vị vọng thời bấy giờ là Biệt 
Phái, Luật sĩ… thì thái độ của Chúa Kitô là rất thẳng thừng và cương quyết. Tuy nhiên dù cương quyết 
hay nhân hậu, dù nghiêm khắc hay dịu dàng thì các hành vi của Chúa Kitô đều ắp đầy lòng xót thương. 
Đến trần gian, một sứ mạng của Đức Kitô là mạc khải cho nhân trần chân dung của Thiên Chúa, Đấng 
từ bi và hay thương xót, Đấng không muốn bất cứ một ai phải hư mất.  

CÙNG SUY NIỆM  
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Đức ái là động lực, là hình thức và là mục đích của việc sửa sai nhau 

Chúng ta dễ dàng chân nhận sự cần thiết của việc sửa bảo nhau. Tuy nhiên cần biết sửa bảo 
nhau vì yêu thương nhau, muốn cho nhau đổi thay và nên tốt lành, thánh thiện hơn, bằng những hình 
thức, những phương thế chính đáng và phải đạo. Làm sao minh chứng được động cơ và mục đích của 
việc ta sửa bảo nhau là vì yêu thương nhau ? Quả là khó khi thẩm định những gì thuộc chiều sâu của 
tâm hồn. Với lời mạc khải, qua tấm gương của các ngôn sứ, đặc biệt của Chúa Kitô chúng ta có thể xác 
định rằng đức ái chính là động cơ và mục đích của việc sửa bảo nhau dựa vào một vài dấu chỉ sau: 

- Có nhổ thì có trồng; có phá thì có xây: Ta không chỉ nói lên cái sai trái, sự lầm lỗi của nhau mà 
ta còn vạch ra cách thế sửa đổi, còn đề xuất phương hướng khắc phục cho nhau. 

- Sẵn sàng đón nhận những sự hiểu lầm, những nghịch cảnh và cả những ngược đãi khi ta chân 
thành sửa bảo nhau bằng lòng khoan dung, tha thứ. 

“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tình yêu” ( Rm 13, 8 ). Đã mắc nợ là phải trả. Một 
trong những món nợ tình yêu chúng ta cần phải trả liên lĩ đó là món nợ liên đới trong lỗi phạm của nhau.  

Để trả món nợ này, chúng ta không chỉ can đảm đón nhận các hậu quả do tội lỗi của nhau mà 
còn phải tích cực sửa bảo nhau trong Đức Ái. Nếu ngươi không sửa bảo kẻ có tội thì “Ta sẽ đòi ngươi 
đền nợ máu nó” là một lời cảnh báo thật đáng sợ. Tuy nhiên để cho việc sửa bảo nhau đạt kết quả thì 
chúng ta đừng quên rằng ngoài việc cầu xin ơn Chúa soi sáng, nâng đỡ, thì bản thân chúng ta trước hết 
cần làm thanh sạch bản thân mình một cách nào đó. Vì khi đã lấy cái xà ra khỏi mắt mình thì mình mới 
thấy rõ và biết cách lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ( x. Mt 7, 1 – 5 ). Xin đừng viện cớ rằng tôi chưa 
hoàn thiện, nghĩa là vẫn còn vương nhiều lầm lỗi, nên tôi không được phép sửa bảo ai. Ngoại trừ Mẹ 
Maria, chúng ta thảy đều là tội nhân, mức này, mức kia.  

Hãy nhớ lời dạy của Thánh Giacôbê: “Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân 
lý và có ai đưa người ấy trở về, thì anh em hãy biết rằng: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm 
lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn người ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của 
mình.” ( Gc 5, 19 – 20 ) 

Lm. Giuse NGUYỄN VĂN NGHĨA, Buôn Ma Thuột 

“KHUYÊN MỘT LỜI Ư ?”  
 “Khuyên một lời ư ?  

Nhưng biết đâu, lời khuyên không chạm đến tim đau !” 
( dẫn từ thơ Nguyễn Bính ) 

Khuyên hay không khuyên, đâu là giải pháp của người đời, với vần thơ ? Giải hay không giải, 
vẫn là quyết định của cộng đoàn đấng bậc khôn ngoan đầy kinh nghiệm, trong chung sống. Khuyên và 
giải, còn là ý tưởng chủ lực của trình thuật, rất hôm nay. 

Trình thuật hôm nay là của Thánh Mátthêu được Phụng Vụ Hội Thánh rút tỉa làm nền hầu khuyên 
giải thành viên nào đang có vấn đề tranh chấp. Trích đoạn lấy từ chương 18 có những lời giải khuyên hãy 
nên sống như Đức Chúa, Đấng từng lân la sống với cộng đoàn đồ đệ thân thương, rất quí mến. 

Cộng đoàn Thánh Mátthêu xưa có các thành viên người gốc Do Thái sống ở Antiôkia. Trước đó, 
cộng đoàn vẫn sống ở vùng phụ cận thành đô Giêrusalem, chốn đào tạo thành viên chuyên nghiệp, rất đạo 
hạnh. Khi người Rôma tìm đến bách hại, cộng đoàn này đã phải rời thôn làng mình làm dân lưu lạc ngay 
trong chốn phồn hoa thị thành mang tên Antiôkia, nơi hội ngộ của nền văn hoá giao lưu Âu Á, thời xưa cũ. 

Bên trong khu nhà đầy cách biệt, là chốn tách bạch khỏi người Do Thái tin vào Đức Giêsu. Vì sự 
tách bạch này, nên thường xảy đến nhiều cãi tranh, tị nạnh giữa kẻ tin Chúa và người chẳng biết tin vào 
điều gì. Vào ai. Khiến đôi đàng không thể hoà hợp, chung sống. Từ đó, vì có khó khăn, nên kẻ tin vào 
Chúa cũng bớt đi sinh hoạt đạo hạnh như trước. Và sự thể ấy dẫn đến tình huống rắc rối với cộng đoàn. 

Đó là lý do khiến có nhiều người đến với Thánh Mátthêu để được tư vấn về các nguyên tắc chủ 
chốt khả dĩ giúp họ trở thành cộng đoàn lành thánh sống trong môi trường dù đổi mới. Đây, còn là 
nguồn hứng khởi khiến ngài viết lên chương sách mang nhiều ý nghĩa để rồi tóm kết bằng hai nguyên 
tắc chính cho cộng đoàn lấy đó mà sống. Nguyên tắc, là: trong cộng đồng Dân Chúa không thể và 
không nên có một ai thấy mình bị lạc lõng. Và, nguyên tắc thứ hai, là: trong cộng đoàn tình thương làm 
con Chúa, không thể và không nên có thành phần nào bị bỏ rơi, quên lãng, hoặc hư mất. 

Ngài còn quả quyết: giả như cộng đoàn quyết tâm tuân thủ hai nguyên tắc làm nền để sống 
chung, thì mọi sự cũng sẽ đâu vào đó. Bằng không, chẳng có gì chứng tỏ họ là cộng đoàn Kitô hữu 
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đúng ý nghĩa cả. Đó là qui định tư riêng. Qui định đòi chúng dân phải sống, không như thể chế nguội 
lạnh, mà là gia đình ấm cúng, rất anh em. Đó cũng là đề nghị được Thánh Mátthêu đặt ở Tin Mừng 
chương 18. Rủi thay, các đấng bậc chủ quản phụ trách chọn bài đọc cho Phụng Vụ Chúa Nhật, lại 
không mấy chú tâm đến ý nghĩa trọn vẹn trong chương này từng qui định. 

Ở đầu chương này đã thấy nổi lên một tham 
luận có Chúa dự. Tham luận này xoay quanh câu mà 
các môn đệ cứ là hỏi nhau: “Ai là người lớn nhất ở 
Nước Trời, đây ?” ( Mt 18, 1 ) Nếu tưởng tượng, 
người đọc sẽ thấy đồ đệ Chúa quây tụ thành vòng 
tròn ngồi ở sân làng rồi kháo láo với nhau: “Rồi, Thầy 
sẽ cho ta biết ai là người lớn nhất. Và đâu là tiêu 
chuẩn để định ra người lớn nhất Nước Trời ? Chúa 
chẳng nói gì. Ngài chợt thấy một bé em đang nghịch 
đất, Ngài bảo bé đến ở giữa vòng tròn, rồi bảo: “Nếu 
anh em không như trẻ bé mọn, sẽ chẳng vào Nước 
Trời.” ( Mt 18, 3 ). Và, Thánh Mátthêu triển khai thêm 
ý nghĩa “nên như trẻ bé mọn”. 

“Trẻ bé mọn” đây, nên hiểu theo nghĩa biểu 
tượng. Bởi thời xưa, ”trẻ bé mọn” không khi nào mang ý nghĩa của những ngây thơ trong trắng hoặc nét 
đẹp không hao mòn như ở Anh thời nữ hoàng Victoria. Với thế giới Hípri, thì “trẻ bé mọn” là biểu tượng 
của những kẻ không có quyền, dù quyền hành hay quyền lợi. “Trẻ bé mọn” là những người nghèo hèn, 
là kẻ bị quên lãng, bỏ ngoài bên xã hội.  

Với cộng đoàn Kitô hữu, những người ăn trên ngồi chốc, các bậc vị vọng, đạo hạnh, quyền thế, 
giàu có, chẳng bao giờ là “trẻ bé mọn” bị quên lãng, hoặc hư mất hết. Như Chúa nói: “Anh em chớ nên 
khinh thị một ai trong đám trẻ bé mọn này… Con Người đến để cứu cái gì hư mất” ( Mt 18, 10 ).  

Thế nên, nguyên tắc làm “nền” cho cộng đoàn Nước Trời người tín hữu Đức Kitô, là: đón mừng” 
“trẻ bé mọn”. Nói vắn gọn, thì như thế cũng đủ. “Mừng đón” là câu nói đầu chỉ một hành xử đúng đắn. 
“Đón mừng”, phải là hành xử rất ban đầu và trước tiên của cộng đoàn. Chí ít, là cộng đoàn dân con của 
Chúa. Mừng-đón-trẻ-bé-mọn, không là đón mừng các đấng toàn năng, toàn thiện. Mà là, mừng và đón 
những kẻ sẽ chẳng-bao-giờ-trở-nên-toàn-thiện, tuyệt vời. Đây, là sinh hoạt vào lúc đầu của cộng đoàn 
dân con Đức Kitô. Cung cách ta mừng đón “trẻ bé mọn” phải khác cung cách đón mừng, rất chung 
chung. Tức, ta phải mừng đón những “trẻ bé mọn” không hoàn chỉnh, khi họ lạc lõng, hư mất. Đón và 
mừng những con người bị đồng hoá với “trẻ bé mọn” như thế, tức là không được phép để người ấy lạc 
lõng, bị bỏ rơi, hư mất.  

Ai trong chúng ta thực sự, và trên thực tế, từng lạc lõng ? Nói nôm na, thì thế này: sống trong cõi 
đời nhiều bon chen/tranh chấp, ta phải định ra chỗ đứng của mình. Phải biết mình đang ở đâu. Làm sao 
để người khác tìm ra mình hoặc mình tìm ra người khác đang lạc lõng, hư mất ? Đó là kinh nghiệm ban 
đầu. Đó là cung cách sống để ta luôn tìm thấy những “trẻ bé mọn” sống dưới mức hưởng được may 
mắn với mọi quyền lợi. Thế nên, ta cũng hiểu được tại sao lại gọi những “trẻ bé mọn” ấy là kẻ lạc lõng, 
hư mất. Trong khi, họ là người lẽ ra không đáng bị ta quên lãng, coi thường. Họ phải được ta mừng đón 
và kiếm tìm một cách tích cực, để rồi ta đưa họ vào tận trung tâm điểm của cộng đoàn. Nếu không làm 
thế, thì không thể và không đáng gọi là thành viên cộng đoàn Kitô hữu, tức cộng đoàn không có ai và 
không một ai bị lạc lõng, hư mất. 

Đối chọi lại hành xử mừng đón trẻ bé mọn, là cản trở trẻ lạc lõng, hư mất. Cản trở được coi như 
một hành động bỉ ổi, rất tai tiếng. Cản trở tức trở thành sỏi cát lọt trong giầy của trẻ bé hèn mọn vậy. 
Những người là sỏi cát cản trở bước đi của bọn trẻ bé, lại chính là những người mắc lỗi nặng trong 
chung sống. Sống rất chung, đời cộng đoàn dân con của Chúa. Người cản trở trẻ bé mọn như thế, chỉ 
đáng cột cổ vào đá quăng xuống biển, một hình phạt dành cho lỗi phạm cũng khá nặng. 

Bởi thế nên, Thánh Mátthêu mới tóm tắt giới lệnh căn bản, trong 10 giới lệnh yêu thương bằng câu: 
“Không được nên cớ vấp phạm cho người nào trong các “trẻ bé mọn” tin vào Ta” ( Mt 18, 6 – 8 ). Và cả câu 
14: “Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời, không hề có ý để ai trong những trẻ bé mọn này hư mất.” 

Nguyên tắc thứ hai cho cộng đoàn chung sống cũng gần giống như nguyên tắc đầu. Tức trong 
cộng đoàn Kitô hữu ta chung sống, không ai được phép có hành xử với mọi thành viên khác như người 
hư mất, khó thứ tha. Một trong cung cách bị coi là lạc lõng, hư mất, tức là không thể tha thứ cho người 
ấy. Trong cộng đoàn Hội Thánh, không thể có động thái giống như thế. Đó là ý tưởng mà Thánh 
Mátthêu còn viết nhiều ở các chương đoạn kế tiếp. 
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Tựu trung, ý tưởng mà Thánh nhân muốn nhấn mạnh, là: hãy ra đi mà tìm kiếm những “trẻ bé 
mọn” đem họ về lại với cộng đoàn. Công tác này, không thể là động thái bốc thăm may rủi được. Nhưng 
phải là mục tiêu hành động. Là hành xử mang tính cách xuyên suốt, rất văn hoá. Là mục tiêu phải đạt 
chứ không là động thái thích thì làm không thích thì thôi. Thời buổi hôm nay, còn rất nhiều “trẻ bé mọn” 
đang lạc lõng bằng cách này hay cách khác qua cách hành xử của ta và “trẻ bé mọn” dễ bị cuốn hút vào 
chốn “hư mất”, nếu ta không ngó ngàng gì đến họ. Và vấn đề là hỏi: ta có bỏ công đi tìm những người 
như thế, mà đưa về “ràn chiên” Hội Thánh không ?  

Tại thành đô Giêrusalem hôm nay, có khu tưởng niệm “những trẻ bé mọn” bị lạc lõng hư mất 
trong lò thiêu sống. Bên trong khu này, là phòng tối có những đốm sao lấp lánh chiếu lên ảnh hình và 
tên tuổi của từng bé em bị lạc lõng, thân hư nát. Và, có cả tiếng giọng ở hậu trường gọi tên em bằng 
tiếng Aram tựa hồ tiếng của cừu mẹ Rachel gọi cừu con đang bị lạc. Chính đó, là ý nghĩa của trích đoạn 
trình thuật mà Thánh Mátthêu xưa nay muốn diễn tả. 

Hội Thánh của ta hôm nay có đang cuồng điên gọi tìm “trẻ bé mọn” đang đi lạc ở đâu không ? 
Gọi và tìm như ý tưởng của Thánh Mátthêu từng ghi chép ? Có hay không cũng nên tự hỏi: cho đến nay 
ta đã bao lần là viên sỏi trong giầy của trẻ bé mọn ? Ngày hôm nay, ta có cảm nghiệm sống thực hiện 
nguyên tắc lý tưởng này trong thể chế có tổ chức thành cộng đoàn không ? Nếu chưa, thì ta có ý định 
bắt đầu ngay chưa ?  

Là thành viên Hội Thánh lớn nhỏ, câu hỏi ấy đã trở thành vấn nạn gửi đến cho người, cho mình. 
Trong tâm tình tìm câu trả đáp cho thoả đáng, cũng nên tìm nguồn hứng khởi ở câu thơ, rằng: 
 “Lời khuyên không chạm đến tim đau. 
 Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu. 
 Đọng lại muôn ngày vết hận sâu…” 
 ( Nguyễn Bính – Cầu Nguyện )  
Nhà thơ đời vẫn hỏi, như một lời nguyện cầu. Cầu mọi người. Nguyện ở mọi nơi. Cả những nơi 

có con tim không “vọt ngàn tia máu” xót thương. Tia máu yêu thương những là tìm đường mà mở rộng 
vòng tay đó những “trẻ bé rất mọn hèn”, còn lưu lạc ở nhiều nơi. 

Lm. NGUYỄN ĐỨC VINH SANH, bản lược dịch của MAI TÁ 

GÓP Ý CHÂN THÀNH 
Ngôn Sứ Egiêkien mở đầu phần Phụng Vụ 

Lời Chúa hôm nay Chúa Nhật 23 mùa Thường 
Niên năm A, bằng một thông điệp của Thiên Chúa 
gửi cho Dân Ngài, nghe cứng rắn như một tiếng 
sét kinh hoàng: “Nếu ngươi không chịu nói để 
kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian 
ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta 
đòi máu nó bởi tay ngươi” ( Ed 33, 8 ) 

Quả thực, nghe câu Lời Chúa này, có lẽ ai 
cũng phải khiếp kinh đến nghẹt thở mà nhìn lại đời 
sống của chính mình. Bởi vì, phải nói cách nào 

đây, “để kẻ gian ác bỏ đường lối của họ” trong khi chính mình chưa thực sự nên hoàn thiện, chính mình 
còn vương bao điều bất chính ! Thật khó khăn. Bởi vì, câu Lời Chúa có một ý ẩn, và có một ý hiện. Ý ẩn 
là “hãy hoàn thiện” và ý hiện là “làm cho người khác hoàn thiện”. Đó không chỉ là bổn phận của công 
dân Nước Chúa, mà còn là trách nhiệm, và là điều kiện để được cứu sống: “Còn khi ngươi loan báo 
cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian 
ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi" ( Ed 33, 9 ) 

Nghĩ cho cùng, thì thật hữu lý, vì khi mỗi tín hữu được tháp nhập vào thân mình Đức Kitô, vào 
cuộc sống chung trong Giáo Hội của Ngài, hẳn đã có một ước muốn trở nên hoàn thiện như Đức Kitô vô 
tội, Đấng trở nên con người hoàn toàn ngoại trừ tội lỗi, trở nên con cái của Thiên Chúa là Đấng Toàn 
Thiện, và cùng nhau hưởng phúc trường sinh do ơn cứu mạng của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, mỗi tín 
hữu phải là một chi thể không tỳ vết của Đức Kitô. Mỗi tín hữu trở nên thành viên, nên huynh đệ trong 
gia đình của Thiên Chúa chí thánh, chí thiện. 

Tình huynh đệ thiêng liêng ấy đạt đạo đến mức Thánh Phaolô phải thốt lên: “Yêu thương là chu 
toàn cả lề luật”, nhưng là cách “yêu thương không làm hại kẻ khác” đồng nghĩa với việc “yêu thương là 
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làm lợi ích cho kẻ khác”. Không có mối lợi nào bằng trở nên công chính để được ơn cứu độ. Không có 
quà tặng nào quí hơn sự sống trường sinh. Không có tình huynh đệ nào bền vững cho bằng tình huynh 
đệ của con cái Thiên Chúa. Vì thế, làm lợi cho anh em là làm cho anh em nên công chính, được sự 
sống trường sinh và xứng nên con cái của Thiên Chúa. 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu 18, 15 – 20, Chúa Giêsu hướng dẫn cụ thể hơn về mối tình thiêng 
liêng ấy bằng việc chu toàn bổn phận giúp nhau nên hoàn thiện: nếu “người anh em lỗi phạm” thì phải 
giúp anh em phục thiện bằng các bước sửa dạy như sau: chân thành góp ý riêng, hai ba người góp ý, 
và cộng đoàn cùng nhau góp ý cho anh em nhận ra lầm lỗi của mình, xây dựng cho anh em con đường 
trở về ơn gọi công chính.  

Tại sao phải chân thành góp ý ? Thiết tưởng, ngoài việc tự mình phải chu toàn bổn phận nên 
hoàn thiện, còn phải nghĩ đến cuộc sống Giáo Hội hôm nay và mai sau. Nếu không sống cùng, sống với, 
sống trong Giáo Hội ở trần gian, thì khó lòng mà bảo đảm được một cuộc sống trong Giáo Hội khải hoàn 
trên Thiên Quốc. Vì thế, tình yêu dành cho Giáo Hội cũng chính là tình yêu dành cho mọi thành phần 
trong Giáo Hội, kể từ các Đấng Bậc với vai trò chủ chiên: Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục… đến thành 
phần bé nhỏ nhất là con chiên, và nhất là những con chiên lạc. 

Như vậy, việc chân thành góp ý, giúp nhau hoàn thiện phải bắt nguồn từ tình yêu và là một động 
thái của tình yêu chân chính.  

- Tình yêu thôi thúc việc “làm lợi cho anh em”.  

- Tình yêu giúp sáng kiến khôn ngoan lựa lời tế nhị, chọn đúng lúc, đúng chỗ.  

- Tình yêu giúp sức mạnh can đảm vượt qua cái nghiệt ngả của sự thực “lời thật mất lòng”.  

- Tình yêu ấy giúp kiên trì, không nản lòng trước cảnh “lòng chai, dạ đá”. 

- Tình yêu giúp củng cố Niềm Tin và lòng Cậy Trông để có quyền hy vọng về một phép lạ của 
tình Bác Ái.  

- Tình yêu kết liên mọi người với nhau nên nghĩa tình thâm huynh đệ trong Đức Tin vững chắc 
rằng có Chúa Giêsu đang hiện diện nối kết. 

Và nhất là, tình yêu ấy giúp sống mầu nhiệm Giáo Hội Thánh Thiện, với những con người có thể 
là chưa hoàn thiện.  

"Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ 
điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người 
tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy" ( Mt 18, 19 – 20 ) 

Có vẻ như xã hội đang thời kỳ mở cửa cho những đôi vợ chồng ly dị vì không thể sửa lỗi, góp ý 
xây dựng cho nhau một cuộc sống bền vững hơn, siêu nhiên hơn cái duy vật. Bởi họ không có giáo hội, 
không có sự ràng buộc của tình yêu nhau và tình yêu cộng đoàn thánh thiện. Họ chỉ dừng lại ở chỗ góp 
ý cho nhau làm sao sống phù hợp với cuộc chạy đua kinh tế, chạy đua phương tiện hưởng thụ, chạy 
đua tự do quan hệ trong và ngoài hôn nhân. Sự yêu thương và tôn trọng nhau trong hôn nhân xã hội 
ngày nay hầu như chỉ nhắm đến vật chất và tự do cá nhân, mà không màng gì đến một cuộc sống 
chung thời vĩnh cửu.  

Nhìn vào thực tế khá bi đát ấy, thiết tưởng, thông điệp của Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi gia 
đình công giáo càng phải nồng nàn hơn, thắm thiết hơn trong tình yêu hôn nhân, một họa ảnh của tình 
yêu Chúa Kitô và Giáo Hội; và hơn thế nữa, là cơ hội cho các gia đình nhắm đến sự sum họp vững bền 
của chính gia đình mình trong Giáo Hội khải hoàn. Từ đó, trân trọng tình yêu của nhau mà đón nhận 
những góp ý chân thành để cùng nhau nên hoàn thiện. Việc hoàn thiện của vợ của chồng, của những 
người làm cha làm mẹ, là gương sáng bảo đảm cho việc hoàn thiện các con cái theo ý Chúa. 

Cũng thế, nơi các cộng đoàn Giáo Xứ, mỗi người không thể dửng dưng đối với thành viên cộng 
đoàn, nhưng mặc lấy một phần trách nhiệm đối với “người anh em” tín hữu khác về việc trở nên một 
con chiên ngoan sống cùng đàn chiên trong một Chúa chiên. Trách nhiệm ấy được thôi thúc bởi tình 
yêu. Và lúc này đây, chuẩn mực của tình yêu đã được minh định: đem lại lợi ích thiêng liêng cho anh 
em, giúp anh em nên công chính. Từ đó, tất cả những cách yêu, lời yêu, làm hại kẻ khác hại thanh 
danh, hại nhân phẩm, hại linh hồn, yêu nhau để mất linh hồn thì không phải là tình yêu chân chính nữa. 

Thế thì nhận được những góp ý chân thành chính là cơ hội vàng… 

- cho mỗi chúng ta sửa lại những lầm lỗi mà ai cũng có thể mắc phải ít là bảy lần trong một ngày. 

- cho những tâm hồn khát khao được nên công chính. 
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- cho chính mình khiêm tốn nhìn thấy mình dù ở chức vụ nào cũng thật mong manh, yếu đuối, 
thấp hèn trước mặt Thiên Chúa. 

- cho chúng ta xác định được ai thù ai bạn, ai yêu ai ghét trong cuộc đời này. 

Nhận được những góp ý chân thành, còn là nhận được một quà tặng quí giá mà Chúa ban qua 
và trong đời sống Giáo Hội. Hãy đón nhận những góp ý chân thành với lòng khiêm tốn, và lòng biết ơn 
Chúa, biết ơn Giáo Hội, biết ơn những người anh em có trái tim đầy ắp tình yêu Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết biết khao khát nên công chính như lòng Chúa mong 
ước: “Ước chi hôm nay, các bạn nghe tiếng Chúa. Đừng cứng lòng nữa” ( Tv 94, 8 ).  

Xin cho chúng con biết yêu mến Giáo Hội để sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi mời nên công 
chính, qua sự góp ý chân thành của anh em. Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 1.9.2011 

THIÊN ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG 
Sửa lỗi cho nhau có thể nói là một vấn nạn cực kỳ khó cho mọi con người trong mọi môi trường, 

thời đại. Bởi lẽ, người nào cũng thấy cái tôi của mình quan trọng và lớn hơn tất cả. Đặc biệt hiện nay, 
chủ nghĩa cá nhân đang giữ vai trò chủ đạo, làm sao có chuyện dễ dàng đón nhận việc sửa sai. Lý 
thuyết, nơi nào chẳng nói điều phục thiện, nhưng thực tế để can đảm nhìn nhận khiếm khuyết đã khó, 
lấy gì nói đến việc cố gắng khắc phục để mà sửa sai ? Chính vì thế, điều kiện cần để hy vọng bạn có thể 
phục thiện đó chính là việc biết mình. Nhân loại chẳng đã có kinh nghiệm: “Biết người biết ta trăm trận 
trăm thắng đó sao ?” 

Điều cần thiết phải là việc nhận biết chính mình. Chỉ khi nào bạn biết và dám chấp nhận sự thật về 
mình, mới hy vọng vòng tay bạn giang ra, mở rộng, đón nhận người thân cận. Cứ nhìn thái độ của bạn 
trong việc gặp gỡ tiếp xúc tha nhân là có thể biết mức độ am hiểu của bạn về con người trong những khía 
cạnh nhân văn. Chỉ những con người biết nhìn nhận sự thật bất khả di dịch về những yếu đuối, mỏng dòn, 
bất toàn của kiếp người, mới hòng mong sự chấp thuận sự thật bản thân và đón nhận đồng loại.  

Tạo hóa đã dựng nên con người có nhau và cho nhau. Thế nên, việc con người tồn tại và phát 
triển trong vũ trụ không thể loại trừ sự cần thiết phải gắn kết với nhau mỗi ngày. Không ai là một hòn 
đảo, cũng chẳng ai có thể tự sống một mình. Nhưng sống là phải sống cho và vì nhau, như thế con 
người mới được phát triển toàn diện nhân cách, cũng như tâm linh. 

Giúp đỡ nhau để cùng hoàn thiện không 
những là việc nên làm nhưng còn là việc cần phải 
làm trong mọi thời đại, ở mọi môi trường. Vì chưng, 
tự bản thân, nhân loại không ai là người hoàn thiện 
mà chỉ là những con người đang bước đi trên con 
đường rèn luyện nhân cách để trở thành con người 
trưởng thành toàn thiện. Nếu nói không ai là công 
chính, thì tất nhiên nhân loại phải giúp đỡ lẫn nhau 
để nên thánh. 

Thật ra, không ai không muốn mình trở nên tốt 
và tốt hơn. Chẳng phải con người không muốn sửa sai 
để mà tiến tới, vấn nạn hệ tại ở việc đón nhận khiếm 

khuyến nằm ở khía cạnh tế nhị, cho nên muốn được chấp nhận cần phải có nghệ thuật, nghệ thuật sửa 
sai, góp ý. Tri thức nhân loại chẳng phải đã cho ra đời những tuyển tập lời hay ý đẹp, những cuốn sách 
dạy làm người giúp con người sửa lỗi cho nhau. Nhưng trên hết vẫn là đạo lý của Thiên Chúa, nơi ấy Ngài 
dạy con người lấy nhân đức yêu thương làm nền tảng để giúp nhau nên thánh: “Nếu người anh em của 
anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi !” ( Mt 18, 15 ) 

Đức Giêsu truyền dạy cho con người phương cách để giúp nhau hoàn thiện. Trước hết đó là sự 
khéo léo, tế nhị, yêu thương và trách nhiệm. Chẳng có lời lẽ khôn ngoan dịu ngọt nào mà con người 
không muốn nghe. Chính lời nói dịu dàng khả ái ấy trở nên linh dược chữa lành vết thương đồng loại. 
Xây dựng không phải để bác bỏ, đá đổ, khinh khi, bêu rếu hay loại trừ nhưng là để yêu thương, nâng 
đỡ, tôn trọng. Bởi chính khi bạn yêu thương chính là lúc bạn được thương yêu “Dưới đất, anh em cầm 
buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi 
như vậy” ( Mt 18, 18 ). Góp ý, sửa sai là bổn phận, trách nhiệm nhưng không là xét xử. Dù người anh 
em có sai, có xấu, họ cũng là con cái của Thiên Chúa, là người của Thiên Chúa và thuộc về Ngài. Tha 
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nhân chỉ là bạn, là anh em chứ không phải là người được trao quyền xét xử. Quyền ấy thuộc về Thiên 
Chúa, của Thiên Chúa ! 

Ở mọi môi trường, con người vẫn mời gọi nhau, khuyến khích nhau xây dựng tình bác ái huynh 
đệ, nhưng chẳng cộng đoàn nào trên trần gian này có yêu thương nếu như Đức Kytô đã chết nơi từng 
cá vị. Lý thuyết và thực tiễn cách nhau ở cây cầu hành động. Hành động càng nhiều, càng sống động, 
càng thật, càng thực tế thì cây cầu càng ngắn. Ngược lại, lý thuyết càng nhiều, càng được tô vẽ mà 
hành động phản chứng thì chẳng khác nào sợi chỉ kéo căng, đến cùng cực rồi cũng sẽ đứt. 

Hãy cứ xây dựng và giúp nhau nên tốt, nhưng chỉ có một con đường duy nhất để thành công đó 
là yêu thương. Nếu đi chệch hay bước sai, chọn lầm, thì muôn đời vẫn không thể có cộng đoàn bác ái 
đích thực trên trần gian. Có chăng chỉ là ước mơ, hoài bão. Thật vậy, không có người trần nào công 
chính, tất nhiên chỉ thiên đàng mới có yêu thương ! 

Kiên nhẫn, chờ đợi là yếu tố quan trọng không thể thiếu trên con đường sửa sai. Hành trình xây 
dựng con người không phải ngày một ngày hai nhưng là cả cuộc đời. Hãy cứ chờ đợi và yêu thương, 
kết quả hãy phó mặc cho Thiên Chúa! 

Sửa lỗi cho nhau, tế nhị, khéo léo giúp nhau chu toàn ơn gọi làm người hoàn thiện là lời kêu 
gọi tha thiết của Đức Giêsu trong mọi thời đại. Ở đâu có yêu thương, nơi ấy có thiên đàng, là chính 
Thiên Chúa ngự trị. Sở dĩ người ta khó đón nhận lời góp ý của nhau cũng chỉ vì bản thân không muốn 
phục thiện, đôi khi cũng có phần của thái độ, cung cách của người góp ý. Đức Giêsu đã căn dặn, điều 
cần hơn hết trong việc sửa sai chính là thái độ chân thành, thiện chí chứ không phải lối hành xử hống 
hách, kiêu căng, tự đắc. Như thế không những phản tác dụng mà còn bôi nhọ lên bản chất tinh tuyền 
nguyên thủy của nó. 

Lạy Chúa, nhìn nhận khiếm khuyết, bất toàn của mình xem chừng đơn giản nhưng thực tế lại là 
điều cực khó. Bởi cái tôi, cái tự ái, cái ta lớn hơn tất cả. Biết mình để chấp nhận mình, đón nhận mình 
đã thành công một nửa trên con đường hoàn thiện, phần còn lại tùy thuộc vào ơn ban và sự nỗ lực cố 
gắng bản thân.  

Xin giúp con nhận biết mình, để mà khắc phục sửa sai hầu mở lòng với người. Chỉ khi nào con 
cảm nhận thiếu thốn sự cảm thông, tha thứ, con mới nhận biết cần thiết phải thông cảm, thứ tha đến 
mức nào.  

Xin giúp con lấy con đường yêu thương làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sống. Đừng để con 
lầm tưởng đang cùng bước đi với Ngài trên con thuyền lý tưởng, lại phải hụt hẫng khi nhận ra mình đã 
bỏ xa Thiên Chúa chỉ vì tự cao, tự đại.  

Xin sửa dạy con, trong thinh lặng, ở tận cõi lòng của Thiên Chúa. Chỉ mình con với Chúa, mỗi 
ngày trong mọi thời khắc, cho con yêu thương và tha thứ hầu con có thể sống tha thứ, yêu thương.  

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 

 

TIỀN HÔ VÀ CÂU CHUYỆN THÁNH GIÁ 
Khi đọc tiểu sử Thánh Phanxicô và Mẹ Têrêsa Calcutta, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã trao cho các 

ngài năm nén bạc. Lúc gặp bạn bè trao đổi với nhau về ý “Thiên Chúa đã trao cho bạn bao nhiêu nén ?” 
Các câu đáp trả tạm chia thành hai nhóm: nhóm A nhận thức bản thân có nhận nén bạc, đã và đang làm 

sinh lời; nhóm B đón nhận câu hỏi trong sự bất ngờ và 
bỏ ngỏ cho việc trả lời. Nếu hôm nay, Chúa Giêsu hiện 
ra và nói với mỗi chúng ta: “Con hãy làm tiền hô cho Ta”, 
thì phản ứng của mỗi người sẽ như thế nào: mau mắn 
hay trì hoãn, dấn thân hoặc lùi bước và rao giảng bắt 
đầu bằng con đường nào ? 

Ba mẩu chuyện nhỏ 

Logo là một mẫu thiết kế ở dạng đồ họa hay 
chữ viết được cách điệu. Logo có cấu trúc hoàn chỉnh, 
chứa đựng một lượng thông tin hàm súc, biểu đạt mục 
tiêu, ý nghĩa của một nhóm, một tổ chức. Nếu chọn 
logo cho đạo Công Giáo, có lẽ cây Thánh Giá sẽ được 
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chọn theo số đông ( xin phép bàn về mục tiêu, ý nghĩa của Thánh Giá trong một bài khác ). Ba câu 
chuyện nhỏ dưới đây liên quan đến logo Thánh Giá, minh họa cho công cuộc tiền hô ở dạng thô sơ, 
nghèo hèn của những ai nghĩ rằng mình được Thiên Chúa trao ban cho có một nén bạc. 

Lần 1. Trong quán cơm nhỏ ven đường, tôi làm dấu Thánh Giá trước khi cầm muỗng. Người 
đàn ông lạ đối diện cũng làm động tác tương tự sau đó. Chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn và biết tên 
anh ấy là K. Khi dùng cơm, có lúc K thực hiện dấu Thánh Giá, cũng có khi quên. Hôm nay, có người 
ngồi trước mặt làm dấu Thánh Giá trước, là hình thức nhắc nhở, nên anh dễ dàng nhớ ra ngay. 

Lần 2. Cách đây khoảng 11 tháng, ngồi với 4 bạn học sinh đại học. Thấy tôi làm dấu Thánh Giá 
trước bữa cơm, một sinh viên sau đó cũng làm. Khi hỏi han chi tiết thì biết, khi dùng cơm với bạn bè em 
luôn thể hiện là người Công Giáo, nhưng khi dùng cơm với người lạ, thầy cô, em lại e dè.  

Lần 3. Chuyện gần đây hơn, khi ngồi cùng bữa trưa với một đồng nghiệp mới, thấy tôi làm dấu 
Thánh Giá, người bạn đồng nghiệp cho biết anh cũng là người Công Giáo tân tòng sau khi cưới. Nhưng 
bây giờ thì không còn cả hình thức lẫn nội dung. 

Các nhân viên của bất cứ đơn vị, tổ chức nào cũng ý thức rõ về trách nhiệm truyền bá và tự hào 
về cái logo gắn trên ngực, các Kitô hữu không thể là ngoại lệ. Trải nghiệm cá nhân cho tôi thấy rằng, khi 
làm dấu Thánh Giá một cách đơn sơ nhưng sâu lắng chúng ta có thể lan truyền một ngọn lửa nhỏ đến 
những người xung quanh. Tốt nhất, nó có thể tạo ra hiện tượng đốt sáng dây chuyền từ người này sang 
người kia. Tồi nhất nó có thể làm ấm lên lòng sốt mến với những ai nguội lạnh, dù chỉ là chốt lát. Và như 
thế, tôi đã làm một chức năng rất nhỏ mà Thánh Gioan Tiền Hô đã làm cách đây gần 2.000 năm.  

Làm dấu Thánh Giá trước một bữa ăn với lòng thành kính sâu sắc trước mặt những người xung 
quanh, ngoài những ý nghĩa vốn có, nó còn bao hàm hai ý nghĩa sau: 

1. Chúng ta đã đọc Kinh Lạy Cha ở dạng tóm tắt, gồm hai phần: cầu cho ý Cha được thể hiện 
dưới đất và xin cho được tiếp tục lương thực hàng ngày.  

2. Người Kitô hữu đang mở đầu cho dạng “Tông Đồ bữa ăn”. Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận 
cho rằng: “Bữa ăn là chuyện thường, nhưng bữa Chúa ăn ở nhà Maria Magdala, Simon, Giakêu khác xa 
chúng ta. Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến nhà này ( Lc 19, 9 )”. Ngài gọi đó là “Tông Đồ bữa ăn”. 

Trước hết là tiền hô cho chính mình 

Trong câu Lc 6, 41, Chúa Giêsu bảo rằng: “Sao ngươi 
nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi 
thì lại không thấy ? Sao ngươi có thể nói với người anh em: Này 
anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính 
ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi”.  

Văn hóa Việt Nam cho rằng, thứ tự cần thực hiện của một 
cá thể trong quá trình tiến thân là như sau: “Tu thân, tề gia, trị 
quốc, bình thiên hạ”. Muốn làm sứ mạng tiền hô, trước hết phải 
tiền hô cho chính mình. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng thế, trước khi 
kêu gọi mọi người “Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy 
lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy 
làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” ( Lc 3, 4 ), chính ngài vào trong hoang mạc, 
nhằm tránh xa các tội lỗi trần thế, chiêm niệm cuộc sống dấn thân của một Ngôn Sứ, làm cầu nối giữa Tân 
Ước và Cựu Ước. Trong Tân Ước, ngoài Chúa Giêsu, thì Thánh Gioan là người thứ hai được mô tả một 
cách đầy đủ, từ lúc ngài được thụ thai trong lòng mẹ, lớn lên, đi rao giảng và chấp nhận chết vì Đức Tin. 

Thắng chính mình là một cuộc chiến đầy gian khổ, hành trình tăng trưởng Đức Tin là một trải 
nghiệm của sự tìm kiếm lâu dài, kiên nhẫn, mò mẫm và thử thách không thể thiếu. Đức Tin tăng trưởng 
cần tuân thủ định luật về thời gian cũng như các định luật tự nhiên khác. Chúa Giêsu đã nói trong ( Ga 
12, 24 ): “Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì 
sẽ sinh nhiều hoa trái”.  

Thánh Phanxicô dạy cho các Anh Em Hèn Mọn trong Dòng mình một câu rất đáng để mọi người 
suy gẫm: “Tất cả những ai được Thiên Chúa tiền định cho hưởng sự sống đời đời thì Ngài rèn 
luyện họ bằng tai ương và bệnh tật” 

Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, xin trợ lực cho chúng con, để mỗi người khi gặp gỡ chúng con họ thấy 
được ánh sáng của Thiên Chúa, khi tiếp xúc họ không thấy chúng con mà chỉ thấy chính Thiên Chúa. 
Xin cho chúng con biết chọn Thiên Chúa là hệ qui chiếu duy nhất và mãi mãi. Xin luôn kề cận chúng con 
để chúng con không làm Chúa Giêsu phải thất vọng. 

G. TUẤN ANH 
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GIÁO HỘI NHƯ LÀ DÂN RIÊNG THIÊN CHÚA 
Chẳng những bất chấp vạ tuyệt thông đối 

với các Giám Mục được tấn phong bất hợp thức, 
chính quyền Trung Quốc còn quy lỗi cho Giáo 
Hội Công Giáo là đã bỏ rơi các Giáo Phận. Bài 
báo của Nhân Dân Nhật Báo ngày 12.8.2011 lập 
luận rằng: “Vatican nên cho phép các quan chức 
Trung Quốc bổ nhiệm các Giám Mục của họ. Nếu 
không, Giáo Hội có nguy cơ bị xem như là quan 
tâm quyền đời hơn là nhu cầu tinh thần của đoàn 
chiên Trung Quốc của mình” ( Nguồn Vietcatholic 
ngày 13/8/2011 ).  

Theo lời Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, 
nguyên Giám Mục HongKong, một nhà nước vô 
thần mà lại đi nhắc nhở Giáo Hội cần biết quan 
tâm đến nhu cầu tinh thần của đoàn chiên mình 
thì đó chẳng qua là một trò lố bịch nhưng ai cũng 
biết ẩn chứa đằng sau nó là một âm mưu: “Từ ba 
vụ tấn phong Giám Mục trái phép gần đây và cái 
Đại Hội 8, mọi người có thể hiểu rằng Tôn Giáo 
Vụ và Hội Yêu Nước đã quyết định dẫn dắt Giáo 
Hội công khai cắm đầu đi vào con đường của 

một Giáo Hội độc lập và đơn phương cử ra các Giám Mục. Nếu thế thì hãy để họ tìm ra khuôn mặt đủ 
tiếng tăm như Martin Luther hay vua Henry 8 để tạo một thế đứng cho Giáo Hội của họ nhưng họ không 
được quyền tiếm danh của Giáo Hội Công Giáo” ( Nguồn Lương Tâm Công Giáo – 4/8/2011 ). 

Vẫn mang danh Công Giáo lại không hiệp thông với đấng làm đầu Hội Thánh tức Đức Giáo 
Hoàng thì đó là tiếm danh, mà bất cứ sự tiếm danh nào kết cục cũng chỉ là… ô nhục. Tại sao không hiệp 
nhất với Đức Giáo Hoàng thì không phải Công Giáo ? Lý do bởi vì Đạo Công Giáo được thiết lập dựa 
trên nền tảng Tông Đồ và nền tảng ấy chính là Thánh Phêrô: “Còn Ta lại bảo ngươi rằng ngươi là 
Phêrô, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này và cửa Hỏa Ngục cũng chẳng thắng được nó. Ta sẽ giao 
chìa khóa Nước Trời cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. 
Còn điều gì ngươi cởi mở dưới đất thì trên Trời cũng cởi mở” ( Mt 16, 18 – 19 ). 

Ở đây cần lưu ý một điểm hết sức quan trọng, đó là Chúa không trao chìa khóa Nước Trời cho 
một tập thể nào đó nhưng chỉ cho một con người. Điều ấy nói lên rằng quyền bính của Đức Thánh Cha 
trong Giáo Hội là tối thượng và quyền này cũng chỉ có một mục đích duy nhất là để đem lại phần rỗi cho 
các linh hồn.  

Cũng bởi quyền bính Chúa trao là để cho mục đích ấy thế nên, cùng với việc trao quyền Ngài 
cũng nhắc nhở Đấng làm đầu Hội Thánh: “Các ngươi biết rằng vua chúa các dân ngoại thì cai trị họ và 
các quan lớn thì cầm quyền trên họ. Còn hễ trong các ngươi muốn làm đầu thì phải làm tôi các ngươi. 
Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ bèn là để phục vụ người ta và phó 
mạng sống mình làm giá cứu chuộc nhiều người” ( Mt 20, 25 – 28 ).  

Ý của Chúa cho thấy rõ ràng là có sự khác biệt giữa nước thế gian và Nước Chúa. Nơi nước thế 
gian thì có vua chúa dùng quyền để cai trị dân, còn trong Nước Chúa thì ai muốn làm lớn tức vào được 
Nước ấy thì phải phục vụ nghĩa là làm tôi tớ mọi người. Lý do sâu xa của sự khác biệt ấy là bởi ở nơi 
thế gian người nào có quyền lực, sức mạnh thì cai trị người khác. Còn ở nơi Nước Chúa thì không ai có 
quyền trên ai, duy chỉ Thiên Chúa mới có quyền bởi lẽ Ngài là Thiên Chúa Tạo Hóa.  

Quả đúng chỉ Thiên Chúa mới có quyền vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, thế nhưng với Đấng Tạo Hóa 
ấy chúng ta cần phải hiểu theo nghĩa nào ? Nếu theo nghĩa đen thì đó là Đấng Thần Linh ngoại tại xuất 
hiện dưới nhiều thứ tên gọi khác nhau như Ông Trời, Thượng Đế, Đấng Tối Cao v.v… Do nơi niềm tin 
có đấng cầm quyền sinh tử, có thể ban ơn giáng họa cho muôn loài thế nên mới có những lời cầu đại 
loại như ca dao bình dân: “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy 
rơm đun bếp… “ Hoặc liên hệ với sự công minh người ta nói: “Ông trời có mắt” v.v…  

CÙNG PHÂN TÍCH  
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Tuy nhiên cũng chính vì niềm tin phổ quát có tính dân gian ấy mà người ta đặt vấn đề về sự hiện 
hữu của Thiên Chúa Tạo Hóa khi gặp đau khổ. Có Thiên Chúa thì không có sự dữ nhưng bởi sự dữ tràn 
lan nên Thiên Chúa không thể có… Đối với dân gian thì vậy nhưng với Triết – Thần Học thì không thể 
vậy, người ta đòi hỏi phải thỏa mãn lý trí và điều này tất nhiên đưa đến những tên gọi khác nhằm thay 
thế cho Đấng Tạo Hóa mang tính hữu ngã, chẳng hạn: Đệ Nhất Nguyên Nhân, Đệ Nhất Động Cơ, Hữu 
Thể Tuyệt Đối v.v… Ảnh hưởng sâu đậm nhất đối với Thần Học xưa nay vẫn là Aristote và cũng vì vậy 
mà một vấn đề vô cùng nan giải đưa đến bế tắc đó là làm thế nào các thọ tạo có thể vươn lên tới được 
Thiên Chúa và ngược lại Thiên Chúa có thể hành động trên các thọ tạo ? 

Bao lâu vẫn cho Thiên Chúa như là Đấng Thần Linh ngoại tại thì bấy lâu không thể có bất cứ 
một mối liên hệ nào giữa con người với Thiên Chúa, và như thế thật sự tôn giáo đâu còn nghĩa lý gì 
nữa, làm sao ta có thể cầu nguyện, yêu mến và tìm kiếm một khi Đấng ấy lại ngự tít ở trên chốn cao 
xanh thăm thẳm kia, hoặc chỉ là một thứ khái niệm chết khô của Thần Học ? Một Thiên Chúa mà ta 
không thể cầu không thể yêu mến, kiếm tìm, thì đó không phải Đấng mà Đức Kitô mạc khải. Nhân có 
nhóm Sa Đốc hỏi Chúa Giêsu về việc kẻ chết sống lại, Ngài đáp: “Đức Chúa của Abraham, của Isaac, 
của Giacóp ấy chẳng phải Đức Chúa của kẻ chết đâu, bèn là của kẻ sống, bởi ai nấy đều vì Ngài mà 
sống” ( Lc 20, 37 – 38 ). 

Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, ai nấy đều vì Ngài mà sống. Thế nhưng do bởi tính chất 
vô minh của tội nguyên tổ, hết thảy con người đều đã đánh mất Sự Sống Thần Linh, không thể tự mình 
tìm kiếm, mặc dầu Sự Sống ấy chẳng ở xa mỗi người ( Cv 17, 27 ). Một mặt không ai có thể tự tìm và 
gặp gỡ được với Thiên Chúa nhưng mặt khác con người lại không thể không tìm không kiếm, bởi vì 
Ngài là Sự Sống của mỗi người và đây cũng là lý do có mặt của Dân Riêng, tức dân tộc đã để dành 
riêng cho việc kiếm tìm Thiên Chúa. 

1. DÂN RIÊNG THIÊN CHÚA THỜI CỰU ƯỚC 

Thông thường chúng ta vẫn cho dân Do Thái tức Israel là Dân Riêng, thế nhưng thực ra không 
phải vậy, nếu ta hiểu Dân Riêng là dân thuộc về Lời Hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ: “Vả Đức 
Chúa cũng phán cùng Apram rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương bà con và nhà cha ngươi mà đi đến 
XỨ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi 
danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước đức” ( St 12, 1 – 2 ).  

Hãy ra đi đến XỨ sẽ được chỉ cho, vậy XỨ ấy là XỨ nào, có phải chăng là miền đất Canaan ? 
Nếu theo nghĩa mặt chữ thì quả đúng như vậy: “Ápram dẫn Sarai vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã 
thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan từ đó ra đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. 
Apram trải qua xứ này đến cây dẻ bộp của More của Sikem. Vả lúc đó dân Canaan ở tại xứ đó. Đức 
Chúa hiện ra cùng Ap ram mà phán rằng Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này” ( St 12, 5 – 7 ). Nếu 
XỨ sẽ được chỉ cho mà đúng là đất Canaan này thì kể như Lời Hứa cho trở thành tổ phụ của một dân 
tộc lớn và được chúc phúc thật chẳng có giá trị gì cả ! Lý do là vì đất ấy xưa nay vẫn là quê hương xứ 
sở có dân bản địa sinh sống. Vả lại Apram và gia tộc chỉ sau một thời gian không lâu đã bị nạn đói thê 
thảm khiến cho phải di tản tới xứ Ai Cập mà tá túc ( St 12, 10 ). 

XỨ được chỉ cho hoàn toàn không phải Canaan, bởi như thế đương nhiên đưa đến việc chấm 
dứt cuộc hành trình của Dân Chúa. Cuộc hành trình ấy trong một cơn ngủ mê, tổ phụ đã được báo 
trước: “Khi mặt trời vừa lặn thì Apram ngủ mê, này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức 
Chúa phán cùng Apram: “Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, 
làm tôi mọi cho dân xứ ấy và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. Nhưng Ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi 
ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ ấy sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ 
phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời” ( St 15, 12 – 15 ). 

Trong cơn mê ngủ, tổ phụ đã được cho biết về cuộc hành trình của Dân Chúa và cuộc hành trình 
ấy là sự kiện lịch sử của dân tộc Israel nhưng đồng thời đây cũng là cuộc hành trình Đức Tin của Dân 
Chúa. XỨ mà Thiên Chúa đã hứa cho tổ phụ chỉ có thể đạt đến duy nhất bởi Đức Tin: “Bởi Đức Tin, 
Apraham khi được gọi bèn vâng lời ra đi đến chỗ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người ra đi mà không 
biết mình đi đâu. Bởi Đức Tin người kiều ngụ trong XỨ dã hứa mà như trong xứ lạ, ở trong trại với 
Isaac và Giacóp là kẻ đồng thừa thọ cùng một Lời Hứa với mình” ( Dt 11, 8 – 9 ). 

Ra đi mà không biết mình đi đâu nhưng vẫn đi, điều ấy chỉ thực hiện được với những kẻ có 
lòng tin. Tuy nhiên dù là tin nhưng cũng không thể tránh khỏi thắc mắc. Mặc dù đã có lời hứa cho làm 
tổ phụ của nhiều dân tộc nhưng tự nghĩ cả hai ông bà đã ngót nghét cả trăm tuổi rồi mà vẫn chẳng có 
con nối dõi: “Lạy Đức Chúa, Ngài sẽ cho tôi chi ? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là 
người Damas. Apraham lại nói rằng: “Này Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi 
sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Chúa bèn phán: “Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu nhưng 
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ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn Ngài dẫn ngươi ra ngoài và phán 
rằng: “Ngươi hãy ngó lên trời và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán: 
“Dòng dõi ngươi sẽ như vậy” ( St 15, 2 – 15 ). 

Tính chất kế nghiệp tức thừa tự trong Dân Riêng đã được lựa chọn một cách hết sức chặt chẽ 
bởi chính Thiên Chúa. Cùng là con của Apraham nhưng chỉ có Isaac được kế nghiệp còn Ismael, con 
của Aga tớ nữ của bà chủ Sara thì không. Isaac có hai người con thì chỉ Giacóp, con của bà Rebecca 
mới được chúc phúc để trở thành tổ phụ: “Ta là Thiên Chúa, Đức Chúa của ngươi cùng là Đức Chúa 
của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi ĐẤT mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ 
đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và 
dòng dõi ngươi mà được phước. Này Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó và đem 
ngươi trở về XỨ này vì Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa 
cùng ngươi” ( St 28, 13 – 15 ).  

Lời hứa cho trở về XỨ luôn được lập lại cho các tổ phụ, thế nhưng với điều kiện phải có Thiên 
Chúa Ở CÙNG. Dân Do Thái sau khi từ đất Ai Cập trở về lại đất Canaan họ đã không muốn sự “Ở 
CÙNG” tức dưới sự dẫn dắt quan phòng của Thiên Chúa mà lại muốn có vua như các dân tộc khác để 
cai trị họ. Họ đồng thanh đề nghị: “Xin hãy lập trên chúng tôi y như các dân tộc khác đã có rồi. Những lời 
chúng nói hãy ban vua cho chúng tôi đặng đoán xét chúng tôi chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu 
khẩn Đức Chúa. Ngài phán: “Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải từ chối ngươi 
đâu, bèn là từ chối Ta đó hầu cho Ta chẳng còn cai trị chúng nữa” ( 1Sm 8, 5 – 7 ). Từ chối không muốn 
Thiên Chúa Ở CÙNG để rồi từ đó dân Do Thái đã đánh mất ơn gọi làm Dân riêng của Thiên Chúa. 

2. DÂN RIÊNG THIÊN CHÚA THỜI TÂN ƯỚC 

Lý do cần có Thiên Chúa ở cùng mới vào được XỨ 
mà Thiên Chúa muốn chỉ cho bởi vì XỨ ấy cũng là một với 
Đấng Thiên Chúa ẩn giấu ( Deus Abconsditus ) ở nơi TÂM 
của mỗi người. Dân Do Thái một khi đã từ chối Thiên 
Chúa, không nhìn nhận Ngài là Chúa Tể, là Vua, thì kể 
như Giao ước Cũ không còn giá trị: “Này những ngày đến, 
bấy giờ Ta sẽ lập một Giao ước Mới với nhà Israel và với 
nhà Giuđa. Giao ước này sẽ không theo Giao ước mà Ta 
đã ký kết với tổ phụ chúng nó trong ngày Ta nắm tay dắt 
ra khỏi đất Ai Cập tức Giao ước mà chúng đã phá bỏ dẫu 
rằng Ta làm chồng chúng nó. Này là Giao Ước mà Ta sẽ 
lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp 
Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức 
Chúa Trời chúng nó và chúng sẽ làm Dân Ta”. 

Thiên Chúa ký kết Giao ước Mới với nhà Israel 
nhưng Israel đây không còn hạn hẹp trong dân tộc Do 
Thái nữa nhưng là cho hết thảy những ai tin nhận Chúa 
Giêsu là Đấng Cứu Thế: “Phaolô và Bacnaba bèn nói với 
họ cách dạn dĩ rằng Đức Chúa Trời cần phải truyền cho 
các ông trước hết, nhưng vì các ông đã ruồng bỏ Đạo ấy, tự xét không xứng đáng được Sự Sống đời 
Đời. Nên này chúng tôi xây qua dân ngoại vì Chúa có phán bảo chúng tôi rằng Ta đã lập ngươi làm sự 
cứu rỗi đến tận cùng trái đất.  

Người ngoại nghe lời ấy thì vui mừng tôn vinh Đạo Đức Chúa Trời và bao nhiêu kẻ đã được dự 
định cho Sự Sống Đời Đời đều tin” ( Cv 13, 46 – 48 ). 

Những kẻ được dự định cho Sự Sống Đời Đời đều tin và lòng tin trong Đạo Cũ ( Cựu Ước ) là tin 
vào Lời Hứa của Thiên Chúa cho các tổ phụ. Còn trong Đạo mới ( Tân Ước ) là tin vào Lời hứa của Đức 
Kitô trước khi Ngài đi nộp mình chịu chết “Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi mà sắm 
cho các ngươi một chỗ rồi thì Ta sẽ trở lại ( đón ) tiếp các ngươi về với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các 
ngươi cũng sẽ ở đó. Nơi Ta đi các ngươi đã biết, cũng biết đường rồi” ( Ga 14, 2 – 4 ). Lời hứa của Đức 
Kito là chân thật, chúng ta hết lòng tin vào Lời hứa ấy. Tuy nhiên vấn đề đặt ra cho Tôma ngày ấy cũng 
như chúng ta bây giờ là phải đi con đường nào “Thưa Chúa chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao 
biết đường được ?” ( Ga 14, 5 ). 

Tin Chúa tức là tin có Nước Thiên Đàng mà Ngài đã sắm sẵn. Thế nhưng phải làm cách sao để 
về được Nước ấy và đây chính là công việc của đức tin. Đức Tin của người Công Giáo chúng ta hoàn 
toàn không phải là bâng quơ, viển vông... Thế nhưng tin có Thiên Đàng thì cũng phải tin có Hỏa Ngục 
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và nếu đã thực lòng tin như thế thì phải làm sao để vào được Thiên Đàng, để tránh khỏi Hỏa Ngục chứ 
nói rằng mình tin có Thiên Đàng mà lại không tìm kiếm con đường để vào được đó thì chẳng hóa ra ngu 
khờ lắm sao ? Thời này là thời tục hóa, người ta kể cả rất nhiều người cho là mình có đạo nhưng chẳng 
hề tin có Thiên Đàng – Hỏa Ngục gì cả. Toàn bộ đời sống của họ chỉ là để kiếm chác danh vọng chức 
quyền bổng lộc: “Vì lắm kẻ ăn ở như tôi đã ghe phen nói với anh chị em, lại nay cũng khóc mà nói nữa 
rằng họ là thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Kết cục của họ là hư mất, thần của họ là cái bụng. Họ lấy 
sự nhơ nhuốc mình làm vinh hiển, họ chỉ xu hướng những việc thuộc về đất” ( Pl 3, 18 – 19 ). 

Tin có Nước Thiên Đàng đời sau để mà quyết chí tìm đường về nơi ấy, đó phải là tất cả cuộc 
sống Kitô Hữu chúng ta. Dẫu vậy con đường ấy không một ai có thể tự mình thực hiện nếu không có ơn 
Chúa: “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta và Ta ở trong họ thì nấy kết quả nhiều vì ngoài 
Ta các con không thể làm gì được” ( Ga 15, 5 ). Như cành phải gắn với thân mới có được sự sống. Mỗi 
một Kito Hữu là cành, là chi thể cũng cần phải gắn với Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô. Giáo Hội Tông 
Truyền về mặt hữu hình là một cơ chế có phẩm trật, có tổ chức nhưng về mặt vô hình, đây đích thật là 
Thân Thể Chúa. Tin tưởng yêu mến và toàn tâm toàn ý vâng phục quyền bính Giáo Hội, đó chính là Ở 
trong Chúa, ngược lại, “Nếu ai chẳng cứ Ở trong Ta thì bị ném ra như nhánh kia khô héo rồi người ta 
lượm lấy quăng vào lửa mà đốt đi” ( Ga 15, 6 ). 

PHÙNG VĂN HÓA 

 

 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ TÌM ĐẾN GẶP CHÚA 
PHẦN III: SỰ SỐNG MỚI – LỜI ĐÁP TRẢ 

"Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa:  
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răng của Người.  

Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người." ( 1 Ga 5, 2 – 3 ) 

CHƯƠNG I: SỰ SỐNG THIÊN CHÚA TRONG CHÚNG TA 

BÀI 26: BÍ TÍCH THÊM SỨC 
Lời Kinh Thánh 

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy 
giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và 
cho đến tận cùng trái đất.” ( Cv 1, 8 ) 

Trước kia, Chúa Thánh Thần được ban cho các Tông Đồ. Ngày nay, Ngài còn ban cho các tín 
hữu qua Bí Tích Thêm Sức. 

1. Thánh Tẩy và Thêm Sức 
Thánh tẩy và Thêm Sức là hai Bí Tích biệt lập, có nghi thức và chủ đích khác nhau nhưng lại bổ 

túc cho nhau: 
� Thánh Tẩy là Bí Tích tái sinh 
� Thêm Sức là Bí Tích tăng trưởng 
Thánh Tẩy đưa con người khỏi tình trạng tội lỗi để hiệp thong với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu. 

Thêm Sức khai triển nơi con người sự biến đổi toàn diện để khởi sự trong Thánh Tẩy. Thiên Chúa dùng 
Thánh Tẩy để cứu vớt con người. Ngài dùng Thêm Sức để giúp con người đón nhận tối đa hồng ân của 
Ngài và đạt tới sự trưởng thành của mình. Vì Thêm Sức bổ túc cho Thánh Tẩy, nên còn gọi là “Bí Tích 
hoàn tất ơn cứu độ” hoặc “Bí Tích viên mãn về ân sủng”. 

2. Nguồn gốc và ý nghĩa 
a. Nguồn gốc 
Chúa Giêsu đã nhiều lần nói tới Thánh Thần. Trong bữa Tịêc Ly, Ngài đã hứa: “Sau khi về cùng 

Cha, Ngài sẽ gởi đến Thánh Thần đến các môn đệ, để Thánh Thần hoàn tất công cuộc cứu thế dưới 
trần” ( Ga 16, 7 ). Ngài gọi Thánh Thần là “Đấng Bào Chữa”. Thánh Thần đã làm chứng cho Ngài, giúp 
các môn đệ nhớ và hiểu giáo huấn của Ngài trọn vẹn hơn. Thánh Thần sẽ an ủi, ban sức mạnh, hướng 
dẫn họ trong mọi công việc trên tất cả nẻo đường đời ( Ga 14, 16; 15, 26 – 27; Lc 12, 12 ). 

CÙNG HỌC HỎI  
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Lời hứa đó đã thực hiện trong ngày Lễ Ngũ Tuần ( Cv 2, 1 – 4 ). Các Tông Đồ cũng thực hiện Lễ 
Hiện Xuống này khi các Ngài rửa tội và “đặt tay” trên những người lãnh nhận Bí Tích “Rửa Tội” ( Cv 8, 
14 – 17 ) 

b. Ý nghĩa 
Qua Bí Tích Thánh Tẩy, ta được ơn thánh hóa, được tái sinh làm con cái Thiên Chúa. Nhưng ơn 

thánh cần được lớn lên. Bí Tích Thêm Sức chính là để đánh dấu giai đoạn trưởng thành của người tín 
hữu, nối dài mầu nhiệm hiện xuống, ban cho ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để trở thành 
những chứng nhân cho Chúa Kitô trong đời sống. 

3. Hiệu quả 
Bất cứ Bí Tích nào cũng ban Thánh Thần, nhưng Bí Tích Thêm 

Sức ban Thánh Thần cách đặc biệt với chủ đích riêng: 
- Thêm Sức là Bí Tích trưởng thành tâm linh ban sức mạnh, 

củng cố, hoàn tất người tín hữu đã tái sinh trong Thánh Tẩy. Nhờ đó, 
họ trưởng thành trong đời sống mới với lòng tin – cậy – mến. 

- Thêm Sức làm cho tín hữu gắn bó với Giáo Hội, tham gia chủ 
động vào đời sống với Giáo Hội. 

- Thêm Sức thôi thúc người tín hữu tích cực xây dựng Nước 
Thiên Chúa, bằng cáh làm chứng cho Đức Tin qua cuộc sống của mình. 

4. Điều kiện lãnh nhận ( Gl 889 ) 
- Học biết Giáo Lý đầy đủ hơn và cách riêng nói về Bí Tích 

Thêm Sức. 
- Phải sạch tội nặng. 
- Chuẩn bị xứng đáng và có khả năng lập lại những lời hứa khi 

lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. 
5. Nghi thức Thêm Sức ( Gl 885, 886, 887, 888, 889, 893, 894 ) 
a. Thừa tác viên 
Thừa tác viên thong thường là Đức Giám Mục. Khi cần thiết, Đức Giám Mục có thể ủy quyền cho 

Linh Mục. 
b. Lễ nghi Thêm Sức 
� Đặt tay cầu nguyện 
� Xức dầu Thánh và đọc lời ban Bí Tích Thêm Sức. 
� Chúc bình an. 
Kết luận 
“Khi nào Thần Khí thật sự đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự 

mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết 
những điều sẽ xảy đến.” ( Ga 16, 13 ) 

Câu hỏi 
1. Tương quan giữa Thánh Tẩy và Thêm Sức ? 
2. Nguồn gốc và ý nghĩa Bí Tích Thêm Sức 
3. Hiệu quả và điều kiện lãnh nhận ? 
4. Nghi thức Thêm Sức ? 

BÀI 27: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 
Lời Kinh Thánh 
“Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa 

Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: ‘Anh em cầm lấy mà ăn, đây là 
Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.’ Cũng 
thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: ‘Đây là Chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giáo Ước 
Mới;mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làmđể tưởng nhớ đến Thầy.’ Thật vậy, cho tới 
ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì 
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thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu 
Chúa.” ( 1Cr 11, 23 – 27 ). 

Thánh thể là giai đoạn cuối cùng của hành trình nhập đạo, cũng là đỉnh cao và chủ đích của các 
Bí Tích. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu vừa dâng mình lân Chúa Cha làm lễ vật giao hòa, vừa ban mình 
là lương thực dưỡng nuôi chúng ta. 

A.  Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể 

1. Nguồn gốc và ý nghĩa 
a. Nguồn gốc 
Sau khi làm cho bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng ( Ga 6, 26 – 58 ). Chúa Giêsu báo trước về 

Bí Tích Thánh Thể Người sẽ lập trong bữa tiệc Vượt Qua ( Tiệc Ly ) trước khi Ngài hiến dâng mạng 
sống để hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại. Trong lời hứa đó, Chúa Giêsu quả quyết: 

- Ngài là chân lý và là sự sống, ai tin Ngài sẽ được sống. 
- Ngài là lương thực ban sức sống từ trời xuống. 
- Lương thực Ngài ban chính là Mình Máu Ngài. 

- Ai ăn Mình và uống Máu Ngài thì sẽ nhận 
được sự sống thần linh ngay từ đời này và mai 
sau thân xác sẽ được sống lại. 

Trong bữa tiệc Vượt Qua, Chúa Giêsu đã 
thực hiện những điều Ngài đã hứa. Ngài cầm lấy 
bánh và rượu biến thành Mình và Máu Ngài dâng 
lên Thiên Chúa Cha làm lễ vật đền tội xin ơn tha 
thứ cho nhân loại, rồi phân chia cho các môn đệ. 
Lúc đó, với quyền năng của Thiên Chúa, bánh và 
rượu đã trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu, chỉ 
còn giữ lại hình thể, mùi vị, màu sắc bên ngoài. 

Sau khi cử hành Thánh Lễ đầu tiên, Chúa 
Giêsu truyền cho các Tông Đồ tiếp tục việc Ngài 
đã làm: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ 
đến Thầy.” ( Lc 22, 19b ). Từ đó các Kitô hữu 

không ngừng thực hiện lại bữa tiệc ấy. Việc cử hành này gọi là THÁNH LỄ. 
b. Ý nghĩa 
Thánh Lễ: CUỘC TẬP HỌP CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA. Để mừng lễ, cùng nhau thống hối, hiến 

dâng, tạ ơn, chúc tụng và cùng nhau cảm thông chia sẻ. Nhờ đó, chúng ta nên một với nhau, các chi thể 
của Giáo Hội kết hợp với nhau một cách mật thiết. Thánh Lễ là cuộc họp mặt “quanh Đức Kitô” và “trong 
Đức Ki – tô”. 

Thánh Lễ: NHẮC LẠI HIẾN TẾ CỦA ĐỨC KITÔ. Khi cử hành Thánh Lễ, chính là nhắc lại hiến 
tế của Chúa Giê – su, tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Chúa, tiếp diễn mãi mãi Hy Tế Thập Giá. 
Vì cũng là một lễ vật và một Đấng hiến dâng là chính Chúa Giêsu, nhưng chỉ khác: 

� Trên Thập Giá, Chúa Giêsu hiến dâng chính mình trong một thân xác cụ thể. 
� Trên bàn thờ, Chúa Giêsu dùng tác vụ Linh Mục ( cử chỉ và lời nói ) 
� Trên Thập Giá, có đổ máu thực sự. 
� Trong Thánh Thể, chỉ có sự tái diễn cách mầu nhiệm. 
Thánh Lễ: NHẮC LẠI GIAO ƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ KÝ VỚI DÂN NGƯỜI. Trong Cựu Ước, 

qua trung gian Mô – sê, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Israel: “Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, 
còn chúng sẽ là dân Ta” ( Xh 6, 7 ). Nhưng trong lịch sử, Israel đã nhiều lần phản bội giao ước đó. 

Khi hiến dâng trên Thập Giá và trao Thịt Máu mình cho các Tông Đồ trong bữa Vượt Qua. Chúa 
Giêsu thực hiện một giao ước mới, có giá trị vĩnh viễn, chỉ ký một lần và có giá trị mãi mãi. 

2. Hiệu quả: 
a. Thánh Lễ: 
GIÚP TA CHÚC TỤNG VÀ CẢM TẠ THIÊN CHÚA. Chúa Giêsu hiến dâng mình trên Thập Giá vì 

vân phục, yêu mến Chúa Cha và yêu thương con người. Trong Thánh Lễ, hành vi hiến dâng được tái diễn 
và trở thành một hành vi thờ phượng cao cả, làm tôn vinh Thiên Chúa Cha hơn bất cứ hành vi nào khác. 
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b. Thánh Lễ: 
GIÚP ĐỀN TỘI VÀ KHẨN CẦU ƠN PHÚC CHO NHÂN LOẠI. Đồng thời trong Thánh Lễ có thể 

đền tội, vì chính Chúa Giêsu hiến dâng đền tội thay ta. Đồng thời trong Thánh Lễ, ta cầu xin Thiên Chúa 
nhân dnah Chúa Giêsu, lời khẩn cầu đó được Chúa Cha chấp nhận hơn bất cứ ai khác. Do đó, ta có thể 
khẩn cầu ơn phúc cho mình, cho người khác, dù họ còn sống hoặc qua đời. 

c. Thánh Lễ 
Nối dài qua các thế hệ sự hiến dâng của Chúa Giêsu trong Tiệc Ly và trên Thập Giá. Để những 

ai lãnh nhận Mình Máu Ngài được tham dự vào Mầu Nhiệm Vượt Qua ( Thương Khó – Phục Sinh ), 
nhận lãnh được sức mạnh thần linh vì được kết hợp với Thiên Chúa và bảo đảm chia sẻ vinh quang 
phục sinh của Chúa Kitô ( Ga 6, 55 – 59 ). 

3. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cử hành Thánh Thể: 
Trong cử hành Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện bằng bốn cách: 
a. Trong cộng đoàn Dân Chúa 
“Ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, ở giữa họ.” ( Mt 18, 20 ) 
b. Trong Lời Chúa 
“Thiên Chúa hiện diện trong Lời Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Kinh Thánh trong 

Giáo Hội.” ( Hiến chế Phụng Vụ 7 ) 
c. Trong con người Linh Mục 
Linh Mục chủ tọa cộng đoàn và cử hành hiến tế với tư cách diện Chúa Kitô, nhân danh Chúa Kitô. 
d. Dưới hình bánh và rượu 
Khi Linh Mục nhắc lại bản tường thuật về việc Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly: “Này là 

Mình Ta” Chính giây phút đó, Chúa Giêsu đã dùng quyền năng biến đổi bánh và rượu thành Mình Máu 
Người. Toàn thể con người Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi hình bánh hay rượu, và khi bánh và rượu 
phân chia nhiều lần, trong mỗi phần nó vẫn có Chúa Giêsu hiện diện đầy đủ. 

B. Cử hành Thánh Lễ 

1. Thừa tác viên ( Gl 900, 1 ) 

Chỉ có các Linh Mục đã được truyền chức hữu hiệu làm thừa tác viên hiện thân của Chúa Kitô 
mới có khả năng cử hành Bí Tích Thánh Thể. 

2. Các phần của Thánh Lễ 
a. Phụng vụ Lời Chúa 

- Mở đầu: Lời chào, kêu mời thống hối. 
- Lời nguyền đầu lễ. 
- Lời Chúa: các Bài đọc Kinh Thánh, bài giảng. 
- Tuyên xưng Đức Tin và lời nguyện cộng đoàn. 

b. Phụng vụ Thánh Thể 

- Chuẩn bị lễ vật. 
- Kinh Tạ ơn: Bài tiền tụng, lời tường thuật lại Tiệc Ly, lời 
nguyện tưởng niệm và tạ ơn. 

- Phần hiệp lễ: Kinh Lạy Cha và rước lễ. 
- Lời nguyện kết thúc, chúc lành và giải tán. 

3. Tham dự Thánh Lễ thế nào ? 

a. Chuẩn bị tâm hồn 

Trước khi tham dự Thánh Lễ, cần chuẩn bị tâm hồn bằng 
việc cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, tìm ý nghĩa sống của 
Thánh Lễ hôm đó: 

- Hôm nay, tôi có lý do gì để tạ ơn Chúa ? 
- Xin Chúa tha thứ những gì ? 
- Cầu xin ơn gì ? 
- Dâng lên Chúa những bận tâm, âu lo, hy sinh nào ? 
Tránh vội vàng hấp tấp, đến muộn khi Thánh Lễ đã bắt đầu.  
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b. Tham dự vào cộng đoàn 

Thánh Lễ là cuộc tập hợp cộng đoàn Dân Chúa, mọi thành viên phải tham dự cách tích cực và 
hợp nhất với nhau bằng tâm tình bên trong và bằng ca hát, đối đáp, cử chỉ đồng nhất bên ngoài. Không 
đứng ngoài, có thái độ thụ động, ngồi nói chuyện, hút thuốc…  

c. Tham dự vào sự hiến dâng của Chúa Giêsu 

Chúa Giêsu đã hiến dâng chính thân mình lên Thiên Chúa, cùng với Người, ta dâng tất cả đời ta: 
bản thân, tâm tư, ước vọng, yếu đuối, lầm lỗi… Xin Thiên Chúa đón nhận, Thánh Tẩy và thánh hóa để 
ta thuộc về Ngài và được tràn đầy sự sống của Ngài. 

4. Đón nhận Thánh Thể 

Sau khi dâng mình lên Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trở thành lương thực nuôi sống con 
người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày 
sau hết.” ( Ga 6, 54 ). Khi đón nhận Thánh Thể, chúng ta nhận được Mình và Máu Chúa Giêsu như các 
Tông đồ trong bữa Tiệc Ly và đó chính là lương thực thần linh của cuộ đời Kitô hữu: “Như Chúa Cha là 
Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được 
sống như vậy” ( Ga 6, 57 ). 

a. Ích lợi của việc đón nhận Thánh Thể 

- Chúa Giêsu cho ta kết hợp và đón nhận sự sống của Người. 
- Đời sống tâm linh thêm vững mạnh để chống lại tội lỗi và cám dỗ. 
- Thêm nghị lực hướng về điều thiện. 
- Được bảo đảm chia sẻ vinh quang Phục Sinh cùng với Đức Kitô. 
b. Trước và sau khi rước lễ ta làm gì ? 

Trước khi rước lễ: Tích cực tham dự Thánh Lễ một cách đầy đủ với trọn vẹn niềm tin và sự chân 
thành. Nhất là chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Sau khi đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn: Đây là những giây phút thuận tiện để ta cầu nguyện 
tạ ơn, dâng lên Chúa mọi nhu cầu tâm linh và cuộc sống. 

c. Điều kiện để đón nhận Thánh Thể 

- Đã nhận Bí Tích Rửa tội. 
- Sạch tội nặng ( Gl 915 ). 
- Giữ chay một giờ trước khi rước lễ ( Gl 919 ) ( Kiêng ăn và uống, trừ nước lã và thuốc bệnh ). 
- Có ý hướng ngay lành. 
d. Tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh Lễ 

Sau Thánh Lễ, Mình Thánh Chúa được lưu giữ một nơi, gọi là “Nhà tạm” ( Tabernacle ). Nơi 
đó, Chúa Giêsu luôn hiện diện dưới dấu hiệu Thánh Thể. Chúng ta có thể tôn vinh Chúa Giêsu trong Bí 
Tích Thánh Thể bằng cách như: Viếng Thánh Thể mỗi khi có dịp ( cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh 
Thể ), tham dự chầu Mình Thánh, rước kiệu cung nghinh Thánh Thể. 

Kết luận 
Chúa Giêsu nói:  

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ 
ban tặng là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau 
hết, và thịt thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi 
ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, 
thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” ( Ga 6, 51.54 – 57 ). 

BÀI 28: BÍ TÍCH SÁM HỐI 
Lời Kinh Thánh 
“Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở 

trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ 
tha tội cho chúng ta, và sẽ Thánh Tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 

Nếu chúng ta nói là chúng ta không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và Lời 
của Người sẽ không ở trong chúng ta. Hỡi anh em la những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết 
cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có 
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một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính. Chính Đức 
Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi đền bù chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng 
còn tội lỗi cả thế gian nữa.” ( 1Ga 1, 8 – 10; 2, 1 – 2 ).  

Bí Tích Rửa Tội thanh tẩy con người khỏi tội nguyên tổ và những tội riêng đã phạm trước đó. 
Nhưng con người vốn yếu đuối, vẫn có thể vấp ngã vào những lỗi lầm thiếu sót. Đó là thân phận con 
người, Thiên Chúa đã tìm thấy điều đó và trù liệu phương thế để ta tìm lại ơn tha thứ và trở về với Ngài. 
Chúa Giêsu lập Bí Tích Sám Hối. 

A. TỘI LỖI 
1. Tội lỗi là gì ? 
Tôi không phải chỉ là sự vi phạm một sự cấm đoán bên ngoài, nhưng là thái độ bên trong chủ 

tâm làm điều ác. Tội lỗi có thể coi như mặt trái của tình yêu, đi ngược lại tình yêu đối với Thiên Chúa 
và tha nhân. Các tội có thể khác nhau về hình thức nhưng tất cả đều giống nhau về bản chất: Không 
vâng phục Thiên Chúa, khước từ làm theo ý Ngài, không trung tín với lòng yêu thương và đáp ứng 
các ân sủng Ngài ban. 

Tội có thể phạm bằng nhiều cách như: lời nói, việc làm, ý tưởng, thiếu sót bổn phận… 
2. Tội nặng và tội nhẹ 
a. Tội nặng 
Mọi tội thành tội nặng khi đồng thời mắc phải 3 điều sau: 
 – Lỗi phạm một điều nặng 
 – Biết rõ là điều xấu và nặng 
 – Chú tâm cố ý lỗi phạm điều đó 
Hậu quả của tội nặng: 
 – Mất ơn nghĩa với Thiên Chúa 
 – Chịu hình phạt sau khi chết 
 – Gây nhiều tai họa cho người khác. 
b. Tội nhẹ 

Khi thiếu 1 trong 3 điều kiện nói trên thì là phạm tội nhẹ. 
Hậu quả của tội nhẹ là:  

Mặc dù tội nhẹ không làm mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, 
nhưng cũng làm tổn thương tương quan với Ngài và mở đường đưa 
tới tội nặng. Tội nhẹ có thể được tha mà không cần lãnh nhận Bí Tích 
Sám Hối như: cầu nguyện, sám hối, làm việc bác ái… tuy nhiên, lãnh nhận Bí Tích Sám Hối vẫn tốt hơn. 
Người thú tội như vậy sẽ được bình an, hướng dẫn, được ơn thánh hóa và trợ giúp nhiều hơn, tránh 
khỏi nguy cơ sa ngã trong tội nặng. 

B. ƠN THA THỨ 
1. Nguồn gốc và ý nghĩa 
a. Nguồn gốc 
Thiên Chúa luôn tỏ ra là Đấng nhân hậu và sẵn lòng tha thứ. Ngài muốn cứu vớt con người. 

Trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã không ngừng thay lời Thiên Chúa kêu gọi tội nhân hối cải để được 
sống ( Edêkien, Giôen, Amốt… ). Người kêu gọi họ “đổi đường” và kiên tâm chờ đợi họ. 

Khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã đi tìm kiếm những người tội lỗi: “Tôi không đến để kêu gọi những 
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” ( Mt 9, 13b ). Ngài tha thứ cho các tội nhân: Maria 
Magđala, người bất toại ( Mt 9, 1 – 7; Ga 5, 1 – 18 ), người phụ nữ ngoại tình ( Ga 7, 2 – 11 ), người tử 
tội biết hồi tâm ( Lc 23, 43 )… Rồi Ngài chịu chết đền tội thay cho nhân loại. Chiều ngày Phục Sinh, Ngài 
đã ban Thánh thần và troa quyền tha tội cho các Tông Đồ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em 
tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” ( Ga 20, 22 – 23 ). 

b. Ý nghĩa 
Bí Tích của Lòng Thương Xót: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân được 

diễn tả trong nhiều dụ ngôn ( Lc 15, 1 – 32 ) và thể hiện qua thái độ khoan dung của Chúa Giêsu khi các 
tội nhân đến với Ngài. Chính lòng thương xót đó lại đón nhận ta mỗi lần ta tìm đến ơn tha thứ trong Bí 
Tích Sám Hối. 
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Bí Tích ban niềm vui: Chúa Giêsu dùng Bí Tích Sám Hối để tha thứ và giao hòa ta cùng Thiên 
Chúa. Mọi tội lỗi, nếu thực tâm sám hối sẽ được tha thứ. Ơm thứ tha chẳng những mang lại niềm vui 
cho chính hối nhân, nhưng còn là niềm vui cho Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa muốn con người được cứu 
thoát: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín chín 
mươi chí người công chính không cần phải sám hối ăn năn” ( Lc 15, 7 – 10 ). 

Bí Tích canh tân đời sống: Chẳng những tha thứ tội lỗi, Bí Tích Sám Hối còn cải hóa, đổi mới 
tâm hồn ( Ga 10, 10 ). Nhờ đó, tội nhân đã chết nay sống lại, và trở thành con Thiên Chúa ( Lc 19, 8 – 
10 ), thành chi thể Chúa Giêsu, giúp họ nên tốt hơn, tiến xa hơn. 

Như vậy, Bí Tích Sám Hối – Bí Tích của lòng thương xót – mang lại niềm vui và canh tân đời 
sống, làm cho ta sống cuộc đời mới trong Chúa Kitô Phục Sinh. 

2. Hiệu quả 
Bí Tích Sám Hối thứ tha những tội đã phạm từ khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, hoặc từ khi lãnh 

nhận Bí Tích Sám Hối gần nhất, đưa chúng ta về làm con Thiên Chúa và Giáo Hội. Ban các ơn đặc biệt 
cho người lãnh nhận để họ sống thánh thiện. Phục hồi đời sống thần linh và đổi mới tâm hồn hối nhân. 

3. Điều kiện lãnh nhận 
Để lãnh nhận Bí Tích Sám Hối , cần thực hiện những việc sau đây: 
a. Xét Mình 
Xét mình là kiểm điểm đời sống một cách thành thật và vô tư dưới ánh sáng của Thiên Chúa để 

thấy rõ tâm hồn mình từ lần rửa tội hoặc xưng tội lần cuối cùng, dựa theo: 
- Các điều căn bản của Giáo lý 
- Các giới luật của Thiên Chúa và Giáo Hội. 
- Các mối liên lạc với Thiên Chúa, với tha nhân và bản thân. 
Khi xét mình cần lưu lý: 
- Cần chú trọng tới nguyên nhân của các lỗi lầm hơn là những chi tiết tỉ mỉ. 
- Nhớ lại đã phạm những điều nào, bao nhiêu lần, những yếu tố làm tội thêm nặng hoặc nhẹ. 
- Cần xét mình thật chu đáo, cẩn thận. 
b. Thống hối 
Thành tâm thống hối trước mặt Chúa, quyết tâm chống lại và từ bỏ những khuynh hướng xấu 

cũng như tội lỗi mà ta vừa xét mình xong. Một cách đơn sơ giúp ta thống hối là đọc chậm và suy nghĩ 
theo kinh “Ăn năn tội”. 

c. Thú tội 
Tìm đến một Linh Mục thú nhận các lỗi lầm vừa kiểm điểm xong: 
- Trình bày mọi tội trọng đã xét thất. 
- Nêu rõ từng tội, nguyên nhân đưa tới phạm tội. 
- Không được chủ ý giấu bớt tội nào. Nếu cố tình giấu tội ( không phải vì quên ) thì Bí Tích Sám 

Hối không thành mà còn mắc thêm tội xúc phạm đến Bí Tích Sám Hối. Trong lần xưng tội sau, phải 
xưng tội này cùng tất cả những tội nặng đã phạm và mới phạm. 

+ Sau khi thú tội, Linh Mục khuyên bảo và ban Bí Tích Sám Hối. 
d. Đền tội 
Đây là những việc Linh Mục hướng dẫn buộc ta làm ( sau khi ta thú tội ), nhằm mục đích đền bù 

phần nào tội lỗi đã phạm như: Đọc kinh, làm việc bác ái, hy sinh. 
4. Nghi thức Bí Tích Sám Hối  
a. Thừa tác viên ( Gl 965, 966 ) 
Các Giám Mục và những Linh Mục nào được phép, đều có quyền ban Bí Tích Sám Hối. 
b. Cách thức thú tội 
Sau khi xét mình và thống hối, bạn đến Tòa Hòa Giải thú nhận các lầm lỗi với Thiên Chúa qua 

sự hiện diện hữu hình của Linh Mục với cách trình bày tổng quát như sau: 
- Giới thiệu: Thưa Cha… xưng tội lần trước cách đây ( mấy tuần, mấy tháng, lần đầu ). 
- Trình bày: Trong thời gian qua ( vì ích kỷ, lười biếng … )… đã… ( bao nhiêu lần ). 
- Kết thúc: Thưa Cha… cũng muốn thú nhận tất cả những tội quên sót, xin Cha giải tội cho… 
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Sau đó Linh Mục gợi ý giúp bạn thống hối, và định việc đền tội, rồi đọc lời tha tội: “Thiên Chúa 
Cha giàu lòng thương xót… Vậy, cha tha tội cho con – Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa 
Thánh Thần”. Bạn thưa: Amen ! 

5. Bao lâu nhận Bí Tích Sám Hối một lần 
Mỗi khi phạm tội nặng, cần xưng tội ngay để giao hòa lại cùng Thiên Chúa và Giáo Hội. 
Trong các dịp lễ quan trọng ( Phục Sinh, Giáng Sinh, Chúa Thánh Thần… ). Những biến cố đặc 

biệt trong đời ta, cũng cần chuẩn bị xưng tội để lãnh nhận nhiều ơn Chúa trong những dịp đó. 
Giáo Hội ước mong các tín hữu nhận Bí Tích Sám Hối thường xuyên, ngay cả khi có tội nhẹ, 

giúp ta vững mạnh trong đời sống thiêng liêng. 
Kết luận 
“Vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như 

dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với 
sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát. Họ đã mất ý thức nên đã sống 
buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ. Còn anh em, anh em đã chẳng học 
biết về Đức Kitô như vậy đâu; ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo 
tinh thần con Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê 
su. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp 
sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham 
muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí 
anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người 
đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự 
sống công chính và thánh thiện” ( Ep 4, 17 – 24 ). 

Câu hỏi 
1. Tội là gì ? 
2. Tội nặng và tội nhẹ ? 
3. Nguồn gốc và ý nghĩa Bí Tích Sám Hối ? 
4. Hiệu quả Bí Tích Sám Hối ? 
5. Điều kiện lãnh nhận ? 
6. Khi nào cần lãnh nhận Bí Tích Sám Hối ? 

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 EM NGUYỄN TRUNG HIẾU Ở ĐỒNG NAI BỊ TAI NẠN  

Lm. Trần Lý Tịnh, Giáo Xứ Xuân Đông, Giáo Phận Xuân Lộc, giới thiệu trường hợp em Phaolô 
NGUYỄN TRUNG HIẾU, sinh năm 1994, con của chú Nguyễn Đình Nam và cô Nguyễn Thị Mỹ Hoa, 
hiện ngụ tại 248 tổ 6, ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0128.895.4529. Gia 
đình Hiếu có 5 anh em, ba làm rẫy, mẹ may đồ nuôi mấy anh em đi học. Gia đình không có nhà, ở nhờ 
nhà của cô. Hiếu phải đi làm phụ giúp ba mẹ nuôi mấy đứa em. Trên đường đi làm về, ngang qua thành 
phố Biên Hòa, em Hiếu bị tai nạn xe gây nứt sọ, viêm màng não, em đang được điều trị ở phòng 10, 
khoa Ngoại Thần Kinh, lầu 3, Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp 7.000.000 VND, số 
tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÀ ĐẶNG KIM MINH Ở SÀIGÒN BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 

Ông PM. Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên TTMV DCCT Sàigòn, điện thoại: 0166.985.0861, giới 
thiệu trường hợp bà ĐẶNG KIM MINH, sinh năm 1957, chồng là ông Trần Việt Hùng, hiện ngụ tại 
601/22/24 CMT 8, phường 15, quận 10, Sàigòn, điện thoại: 0937.522.580. Ông Hùng, chồng bà Minh, 
lúc trước cũng bị tai biến, hiện tại đang làm công nhân đóng nút áo. Ông bà có một người con gái đang 
học kế toán nhưng cả cha lẫn mẹ đều bệnh nên phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, nuôi bà Minh 
đang bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải. Chúng tôi xin trợ giúp 1.200.000 VND, số 
tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP CHÁU VÕ THỊ ANH THƯ Ở SÀIGÒN BỊ XUẤT HUYẾT XOANG MŨI 

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp cháu VÕ THỊ 
ANH THƯ, sinh năm 2008, con của anh Võ Minh Trung và chị Trần Thị Thanh 
Hương, hiện ngụ tại 30/44 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, Sàigòn. Ba 
cháu đã bỏ đi, mẹ cháu bán vé số nuôi cháu. Cháu Anh Thư bị xuất huyết 
xoang mũi hơn 1 tháng nay, không thở được, các bác sĩ Bệnh Viện Tai Mũi 
Họng, Sàigòn, chỉ định cháu phải được mổ xoang với chi phí 4.000.000 VND. 
Hiện tại chị Hương không đủ điều kiện để lo cho cháu Thư được mổ. Chúng 
tôi xin trợ giúp 4.400.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp 
Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ). 

TRỢ GIÚP ANH TRƯƠNG VĂN QUÝ Ở SÀIGÒN, BỊ LAO PHỔI NẶNG 

Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên của TTMV DCCT 
Sàigòn, điện thoại: 0166.985.0861, giới thiệu trường hợp anh TRƯƠNG VĂN 
QUÝ, sinh năm 1975, hiện ngụ tại 29/8A Cao Văn Lầu, quận 6, Sàigòn, điện 
thoại: 0169.650.749 liên hệ với Liên, cháu anh Quý. Anh Quý có 7 anh em, 
hoàn cảnh khó khăn. Bản thân anh Quý làm nghề ép keo cho cơ sở tư nhân, 
không có chế độ bảo hiểm. Hiện tại anh Quý đang được điều trị bệnh lao 
phổi nặng tại phòng 4, khoa cấp cứu A4, giường 24, Bệnh Viện Phạm Ngọc 
Thạch, Sàigòn. Chị ruột của anh vừa qua đời cũng từng được điều trị tại đây. 
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 ANH TRẦN SƠN TÙNG Ở MỸ THO,  
BỊ LAO HẠCH, SƯNG GAN, TRÀN DỊCH MÀNG BỤNG 

Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên của TTMV 
DCCT Sàigòn, điện thoại: 0166.985.0861, giới thiệu trường hợp anh 
TRẦN SƠN TÙNG, 33 tuổi, địa chỉ tại 59/3 Lê Thị Hồng Gấm. phường 6, 
TP. Mỹ Tho, hiện trọ tại 467/5 Nơ Trang Long, Sàigòn. Anh Tùng đang ở 
trọ tại Sàigòn với mẹ và con trai 11 tuổi, vợ đã bỏ anh từ lâu. Hiện tại mẹ 
anh Tùng đang bị ung thư và xạ trị tại bệnh viện ung bướu. Anh Tùng bị 
tràn dịch màn bụng, lao hạch, sưng gan, đang được điều trị tại Bệnh 
Viện Phạm Ngọc Thạch, Sàigòn, khoa A5, phòng 6, giường 33 từ tháng 3 

năm 2011. Chúng tôi xin trợ giúp 2.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN TRUNG HIẾU Ở ĐỒNG NAI, BỊ TAI NẠN NỨT SỌ 

Lm. Trần Lý Tịnh, Giáo Xứ Xuân Đông, Giáo Phận Xuân Lộc, giới thiệu trường hợp em Phaolô 
NGUYỄN TRUNG HIẾU, sinh năm 1994, con của chú Nguyễn Đình Nam và cô Nguyễn Thị Mỹ Hoa, 
hiện ngụ tại 248 tổ 6, ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0128.895.4529. Gia 
đình Hiếu có 5 anh em, ba làm rẫy, mẹ may đồ nuôi mấy anh em đi học. Gia đình không có nhà, ở nhờ 
nhà của cô. Hiếu phải đi làm phụ giúp ba mẹ nuôi mấy đứa em. Trên đường đi làm về em Hiếu bị tai 
nạn ở Biên Hòa gây nứt sọ, viêm màng não, em đang được điều trị ở phòng 10, khoa Ngoại Thần 
Kinh, lầu 3, Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp 7.000.000 VND, số tiền được trích 
từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN KIM DUNG Ở SÀIGÒN, BỊ LAO PHỔI NẶNG 

Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên TTMV DCCT 
Sàigòn, điện thoại: 0166.985.0861, giới thiệu trường hợp bà NGUYỄN KIM 
DUNG, 57 tuổi, hiện ngụ tại 193/3 đường Văn Thân, phường 8, quận 6, 
Sàigòn. Vợ chồng bà Dung đã ly dị nhau 10 năm nay, hiện tại bà làm ở 
xưởng sản xuất keo, đang sống chung với vợ chồng người con trai trong 
phòng trọ tại Bình Dương. Bà Dung phát hiện bị lao phổi nặng và được 
nhập viện Phạm Ngọc Thạch, Sàigòn, đã 10 ngày nay, tại khoa Cấp Cứu 
Hồi Sức C, giường 87 nhưng không đủ khả năng chi trả viện phí. Chúng tôi 
xin trợ giúp 3.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ). 
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HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ TIM CHO  
CHỊ PHAN THỊ SEN Ở LÂM ĐỒNG 

Lm. Giuse Nguyễn Viết Đinh, Giáo Xứ Thượng Thanh, Giáo Hạt Bảo 
Lộc, Giáo Phận Đà Lạt, điện thoại liên hệ: 0633.863.562, giới thiệu trường hợp 
chị PHAN THỊ SEN, sinh năm 1978, chồng là anh Nguyễn Văn Sự, hiện ngụ 
tại khu phố 8, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 
liên hệ: 0166.777.8872.  

Chị Sen bị hẹp hở van 2 lá, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, hở 
van 3 lá 4/4, tăng áp động mạch phổi, thông liên nhĩ. Gia đình anh chị làm 
rẫy nuôi hai người con còn nhỏ đi học. Tổng chi phí ca mổ của chị Sen tại 
Viện Tim Sàigòn được biết là 108 triệu đồng, gia đình không có khả năng chi 
trả cho số viện phí khổng lồ nói trên, bà con thân thuộc cũng chỉ giúp anh chị 
được vài triệu đồng.  

Ngày 3.8.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho 
chị PHAN THỊ SEN 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 bé Trương Ngọc Diệp ( Quảng Bình ): 1.950.000 VND  
- Cô Mai, Xóm 4, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT ( Sàigòn ): 300.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 28.8.2011 ở DCCT ( Sàigòn ): 7.300.000 VND 
- Ông Nguyễn Văn Phương, quận Bình Thạnh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Hai bạn Fiat Lê Tiến – Nhật Tân ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Bà Thuyên, Thanh Đa, quận Bình Thạnh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Ông Duy Linh Bui ( Úc ): 2.220.000 VND 
- Bác PHP, Giáo Xứ Bình Thọ, Thủ Đức ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
- Ông bà Khanh – Nhung ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 
- Vợ chồng Lộc – Kim ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Một em bé góp tiền nuôi heo đất ( Bình Dương ): 30.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 4.9.2011 ở DCCT ( Sàigòn ): 4.000.000 VND 
- Bạn MK Nguyễn Minh Tân ( Thụy Sỹ ): 100 USD 

Sơ kết tính đến 10g15 sáng thứ hai 5.9.2011: 24.400.000 VND + 100 USD  

 

 
 

 
 


