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E-mail: ttmvcssr@gmail.com Website: www.trungtammucvudcct.com 

EMAIL KÍNH GỞI MẸ MARIA 
Sắp đến Sinh Nhật 8 tháng 9 của Mẹ, con lấy hình Mẹ 

“Stella Maris” được ép trên tấm ván mỏng, treo trên tường 
xuống để lau chùi cho sáng bóng trở lại.  

Mẹ à, con biết sắm cái Tivi cỡ 21 inches, nhưng tượng 
Mẹ đặt trên bàn con thì chỉ nhỏ khoảng 20cm. 

Màn hình máy tính của con có đến 1.024 màu sắc, 
nhưng hình Mẹ lại chỉ hai màu trắng đen. 

Tủ sách con có đến cả trăm cuốn nhưng lại chỉ có mỗi 
một tập nói về Mẹ. 

Trải qua hai mươi năm đèn sách nhưng thời gian tìm 
hiểu về Mẹ, con chỉ tính được vài ngày. 

Mỗi ngày ngồi làm việc trên máy tính 200 phút, nhưng 
con chỉ trò chuyện với Mẹ vỏn vẹn có 120 giây trong 24 giờ. 

Mỗi ngày con đàm thoại với bạn bè trên nhiều lãnh vực 
nhưng số lần trao đổi về Mẹ là hy hữu. 

Con rất ngại khi làm cấp trên phải bực bội nhưng lại vô 
tư khi làm Mẹ muộn phiền. 

Con phấn đấu quyết liệt để trở thành giám đốc công ty, 
học lấy tiến sĩ, đi tu làm Tu Sĩ, hoặc ở ngoài đời cũng ráng làm 
đến chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ… nhưng chưa từng một lần 
ước mơ để trở thành vị Thánh như Mẹ. 

Con đã xuất bản được 500 trang sách, nhưng mới viết 
về Mẹ chưa đến 200 dòng. 

Con vui sướng khi hoàn thành công việc do xếp giao 
cho, nhưng lại chẳng reo vui thật sự sau khi hoàn tất một 
Kinh Kính Mừng. 

Con nhảy cẫng lên khi đọc tờ quyết định thăng chức, nâng lương, nhưng lại thản nhiên khi lòng 
sốt mến Thiên Chúa bị suy giảm. 

Con chăm chỉ làm việc để có ngôi nhà tươm tất, có xe bốn bánh, nhưng chẳng biết sau khi chết 
mình sẽ chuyển về bên kia bằng phương tiện gì và đứng chỗ nào ở cuộc sống đời sau.  

Con tự hào khi có bài báo được đăng trên các tạp chí, nhưng không chịu làm gì để được Mẹ ghi 
công trên Nước Trời. 

Con hãnh diện khi có nhiều bè bạn thành đạt ở xung quanh, nhưng không biết còn có niềm hãnh 
diện lớn lao hơn gấp trăm lần, khi có Mẹ kề bên. 

Con thường kể công trạng của bản thân mà chẳng nhận ra những hồng ân mà Mẹ đã liên tục đổ 
xuống một cách âm thầm. 
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Khi gặp phải khó khăn, con biết dựa vào mối quan hệ xã hội mà lại không biết dựa vào tình yêu, 
sự bảo bọc của Mẹ đã dành cho trong những phút giây khó khăn này. 

Mẹ thấy đó, con chỉ biết đầu tư những thứ dưới đất thấp mà chưa có ao ước gì cụ thể những 
điều trên Trời cao. 

Năm nay, con có ít tiến bộ khi biết ghi nhớ ngày Mẹ được sinh ra.  

Lạy Mẹ, nếu con có quên Mẹ thì xin Mẹ đừng bao giờ quên con, một đứa con còn nhiều tội lỗi ở 
quá khứ và vẫn còn mang lấy thân phận này ở tương lai. Xin Mẹ giúp đỡ để con được biến đổi, nếu 
không thể tăng trưởng từng ngày thì xin cho con biến đổi từng tháng. Ngày bắt đầu của sự biến đổi ấy 
tính từ ngày mừng Sinh Nhật Mẹ hôm nay.  

Con biết Mẹ còn rất nhiều người con khác, không chỉ cầu cho con, con cũng cầu xin cho những 
người anh chị em còn lại. Tính con hay quên các lời hứa, vào những lúc như thế, xin Mẹ reply Mail này 
lại cho con như một hình thức để nhắc nhở. 

Con sẽ rất vui mừng nếu Mẹ trả lời thư dù trực tiếp hay gián tiếp. Mail kính gởi Mẹ không ghi địa 
chỉ vì con biết Mẹ đã đọc rồi khi những ý nghĩ này vừa hình thành trong bộ não nhỏ bé của con. 

G. TUẤN ANH, 8.9.2011  
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MỜI GỌI GHI DANH THEO KHÓA KỂ CHUYỆN GIÁO LÝ  
TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ DCCT 

CHÚA GIÊSU KỂ CHUYỆN – KỂ CHUYỆN CHÚA GIÊSU 
Có một tên gọi khác dành cho Giáo Lý Viên, đó là 

người-kể-chuyện-Chúa-Giêsu. Có một cách gọi khác 
cho việc giảng dạy Giáo Lý, đó là giới thiệu về Chúa 
Giêsu, là làm “mai mối”, giúp người ta gặp gỡ Chúa 
Giêsu, yêu mến Ngài, giúp người ta có thể trò chuyện 
tâm sự với Ngài, và rồi người ta sẽ xin đi theo Ngài.  

Mà cách giúp người ta “làm quen” với Chúa 
Giêsu gần gũi bình dân nhất, mà cũng thu hút hấp dẫn 
nhất, chính là hãy kể chuyện cho người ta về Chúa 
Giêsu, kể lại những điều Ngài đã nói, kể lại những 
việc Ngài đã làm trong cuộc đời Ngài vì yêu thương 
con người chúng ta.  

Vâng, chính Chúa Giêsu đã là người-kể-chuyện-
Cha-trên-Trời-của-Ngài trước hết cho mọi người, 

Ngài đã áp dụng khoa sư phạm đơn sơ giản dị này trong suốt cuộc đời Ngài.  

CÙNG THÔNG TIN  
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Và ngày hôm nay chúng ta chỉ cần tìm đến xin được làm môn đệ Chúa Giêsu, ngồi nghe Ngài 
kể chuyện về chính Ngài, về Cha của Ngài, về Thần Khí, về Nước Trời, và về người Bạn Đời yêu 
quý của Ngài là Hội Thánh. Và thế là đến phiên mình, mỗi chúng ta cũng có thể kể chuyện về Chúa 
Giêsu, ít là cho những người đang khao khát muốn nghe. 

Xin mời anh chị em gần xa, đặc biệt là các Giáo Lý Viên, các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh 
Thể, cả những anh chị em Tân Tòng, nhớ mang theo một Sách Tân Ước nho nhỏ ( bản dịch của 
Nhóm PVCGK ) để cùng Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, chúng ta rủ nhau đi tìm gặp Chúa Giêsu 
và xin thọ giáo với Ngài về “tuyệt chiêu” này...  

Tất cả diễn ra vỏn vẹn trong 6 buổi gặp gỡ, lúc 19g đến 21g các buổi thứ tư và thứ sáu 
trong tuần, từ thứ tư 28.9 đến hết thứ sáu 14.10.2011, tổ chức tại Điểm Hẹn Giêsu, lầu 3, hội trường 
An Phong, phía trên Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, 
Phường 9, Quận 3, thành phố Sàigòn. Kết khóa chúng ta sẽ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và trao Giấy 
Chứng Nhận trong Thánh Lễ dành cho Người Xa Quê, 20g tối Chúa Nhật 16.10.2011.  

Thời gian ghi danh: từ thứ năm 8.9 đến hết thứ năm 22.9.2011. Số các bạn tham gia dự kiến 
khoảng 300 người, sẽ được chia thành 20 tổ để sinh hoạt chung và thực tập. Các bạn thể ghi danh 
qua Mail: ttmvcssr@gmail.com theo mẫu sau đây: Tên Thánh và họ tên: …… Tên Giáo Xứ: …… Địa 
chỉ Mail: …… Điện thoại: …… Cũng có thể ghi danh trên giấy tại Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp, hoặc tại Phòng Bảo Vệ ngay cổng Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn. 

Xin lưu ý, ngày khai khóa, thứ tư 28.9.2011, các bạn có mặt tại “Điểm Hẹn Giêsu” lúc 18g 
để nhận thẻ, chia tổ, xếp chỗ… Để lo liệu các mặt cần thiết, cũng xin mỗi bạn hy sinh đóng góp 
50.000 VND. 

Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 9.2011 

GIỚI THIỆU WEBSITE: HÀNH TRÌNH DÂN CHÚA 
Mùa Thu 2009, toàn thể Hội Thánh Việt Nam nao nức chuẩn bị mở Năm Thánh 2010 với nhiều 

sự kiện lớn trên cả ba miền quê hương Bắc Trung Nam, trong đó có Đại Hội Dân Chúa, tháng 8 năm 
2009, chúng tôi đã quyết định cùng nhiều anh chị em Giáo Dân thiện chí gần xa, lập một trang web 
mang tên HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA để mong muốn được làm một nhịp cầu giữa các thành 
phần trong Hội Thánh, cùng nhau cầu nguyện, trao đổi, trò chuyện, tâm sự và đệ đạt những thao thức 
và tâm nguyện cho Hội Thánh, cho quê hương, cho dbao Việt Nam thân yêu. 

Website HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA đã 
đi qua một chặng đường tròn 2 năm, tính đến tháng 8 
năm 2011, đã có tất cả 1.560 bài viết ở nhiều chuyên 
mục khác nhau của nhiều tác giả gần xa, gồm Linh 
Mục, nam nữ Tu Sĩ và rất đông anh chị em Giáo Dân 
được post lên, với 6.275 comments được độc giả gửi 
về, được truy cập khoảng 108.600 lượt. 

Nay thì Đại Hội Dân Chúa đã trôi vào quá khứ, 
trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người, cho 
dù cũng vẫn còn ngổn ngang bao nỗi ưu tư thao thức 
đến chạnh lòng đối với quê hương và đối với Hội 
Thánh. Chúng tôi đã cầu nguyện, tham khảo ý kiến 
các nơi, và quyết định giữ lại nguyên vẹn nội dung các 
bài đã có trên trang web, xin chọn tên gọi HÀNH 

TRÌNH DÂN CHÚA cho thích hợp với tâm tình và hoàn cảnh thời gian, không gian mới. 

Quý độc giả gần xa có thể truy cập vào trang web “mới mà cũ” này bằng cách gõ địa chỉ mới: 
www.hanhtrinhdanchua.net nhưng nếu đã quen với địa chỉ cũ www.huongvedaihoidanchua.net thì 
vẫn có thể tự động vào được web mới như bình thường. Xin quý vị cộng tác viên tiếp tục quảng đại chia 
sẻ các bài viết với chúng tôi theo các chuyên mục trước đây, gửi về địa chỉ ttmvcssr@gmail.com của 
Trung Tâm Mục Vụ DCCT. Hầu hết các bài viết này cũng sẽ được tổng hợp lại mỗi tuần và đăng lên trên 
trang báo điện tử mang tên Ephata cũng do chúng tôi biên tập và gửi đến các độc giả qua địa chỉ E-Mail. 

Xin chân thành tạ ơn Chúa và biết ơn mọi người. 

Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 9.2011 
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THA THỨ, MỘT THÁCH ĐỐ KHÔNG NHỎ 
Lời Chúa hôm nay gửi đến chúng ta thông điệp về lòng tha thứ. "Lạy Thầy, khi anh em xúc 

phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không ?" Chúa Giêsu đáp: 
"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” ( Mt 18, 21 – 22 ). 

Chúa Giêsu dạy ta tha thứ cho người xúc phạm đến mình, người làm hại mình, tha thứ cho 
người mà mình có thể xem là kẻ thù, tha thứ đến mức có thể thua thiệt hoặc thiệt thân vì lòng tha thứ, 
tha thứ và tha thứ... Bảy mươi lần bảy là tha thứ vô thời hạn. 

Tha thứ vì hiểu và cảm thông với người được tha hơn là vì người được tha hiểu và thông cảm 
cho mình. 

Tha thứ vì yêu thương người làm hại mình chưa đủ trưởng thành về đời sống nhân bản, chưa 
đạt đạo làm người, chưa đạt đạo yêu thương, chưa đạt đến sự trọn hảo, dù cho người ấy ở tầm cao 
hay thấp về trình độ, tuổi tác, chức vụ… 

Tha thứ vì xác nhận người làm hại mình có thể vô tội vì họ không biết việc họ làm gây tác hại 
cho mình đến mức quá đáng. 

Tha thứ vì khôn ngoan tìm kiếm một sự bình an thanh thản trong tâm hồn. 

Tha thứ vì ngộ ra cuộc sống này ngắn ngủi, nên phải dùng thời gian và lòng trí cho những điều 
tốt đẹp hơn là trả thù. 

Tha thứ vì khiêm tốn nhận mình cũng là người đã từng hoặc ngay lúc này đang nhiều lầm lỗi với 
mọi người và với Thiên Chúa. 

Tha thứ vì nhận mình là con cái của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa đầy lòng khoan dung, tha 
thứ, và mặc lấy tâm tình của Thiên Chúa mà sống vì uy tín và danh dự của Thiên Chúa. 

Và tha thứ vì mong nhận được hồng ân tha thứ của Thiên Chúa.  

Sách Huấn Ca dạy: "Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ 
được tha" ( Hc 28, 2 ). 

Sống tha thứ là sống đời sống của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô dạy: 

“Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết 
cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù 
sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa” ( Rm 14, 7 – 8 ). 

Ý thức “thuộc về Thiên Chúa” giúp cho mỗi tín hữu phải sống sao nên họa ảnh của Ngài giữa 
trần gian này: chỉ có yêu thương, tha thứ mà không mảy may thù oán. 

Vâng, lý tưởng Công Giáo trong tôi, trong bạn, trong tất cả các tín hữu là như thế.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch sử, xã hội, giữ luật tha thứ có 
thể nói là một thách đố khong nhỏ đối với các tín hữu thời nay. Nhìn 
vào xã hội ngày nay để thấy sự giả dối, gian tà đang ảnh hưởng 
lớn đối với các tín hữu Công Giáo:  

Giả dối từ trong trứng nước: con người sinh ra không bởi 
tình yêu chân thật, nhưng là sản phẩm của một sự hưởng thụ, ích 
kỷ, dối lừa nhau. Bởi thế, người ta có thể cho sinh ra hoặc không 
cho sinh ra một con người. Còn kinh khủng hơn nữa, có thể giết 
chết, có thể ăn thịt chính con mình ! 

Giả dối trong tình yêu: tình yêu của thời đại thực dụng đến 
mức mỗi con người cũng có giá trị thực dụng của nó, và khi không 
còn giá trị thực dụng nữa, người ta có thể bỏ nhau, ly dị, lấy vợ 
chồng khác, còn con cái thì mặc chúng ra sao thì ra. 

Giả dối trong tương quan xã hội: người với người không còn tôn trọng sự thật nữa, mà ngược 
lại, sự giả dối được tôn vinh thành sự thật để khống chế nhau, để cai trị để áp bức nhau… 

CÙNG SUY NIỆM  
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Hậu quả của một xã hội giả dối là gây quá nhiều tai hại cho nhiều người, trong đó, các tín hữu 
Công Giáo là một phần chịu thiệt thòi khá lớn, phần khác, bị ảnh hưởng tiêm nhiễm không ít lối sống 
gian tà này ! 

Người tín hữu Công Giáo tha thứ hay trả thù xã hội gian ác ấy ? Thiết tưởng, ta không có người 
thù, và ta không trả thù người, nhưng kẻ thù ta chính là những chủ trương giả dối gian ác, chính là ma 
quỷ. Trả thù ma quỷ bằng cách không cộng tác với ma quỷ và luôn cảnh giác trước âm mưu của chúng. 

Không phải đổ thừa cho bối cảnh, nhưng thực tế các gia đình Công Giáo, cho thấy giữ luật tha 
thứ là một thách đố không nhỏ: 

Trong chương trình Tĩnh Tâm mừng ngày chầu lượt của Giáo Xứ, có một câu hỏi trên giấy gửi 
đến tất cả mọi giới: “Chúa Giêsu dạy ta “phải tha thứ, tha đến bảy mươi lần bảy”. Vậy, đối với bạn, 
người mà bạn cần tha thứ trước tiên là ai ?” 

Có nhiều câu trả lời ghi trên giấy là “bố tôi”, “mẹ tôi” “vợ tôi”, “chồng tôi”, “con cái tôi”. Một số là 
“người hàng xóm”, là “tình địch”, “con chủ nợ khó tánh”, “cô chủ chảnh”… Một số khác ghi là “những 
người chống phá Giáo Hội” 

Quả thật, nếu “người làm hại mình” chính là người thân của mình thì còn nỗi đau nào hơn nữa. 
Một số thanh thiếu niên đang xem bố mình như kẻ thù, bởi vì bố đã bỏ mẹ mà đi tìm hạnh phúc mới 
trong lúc con còn đang đỏ hỏn. Cũng vậy, có em không thể nào cầm được nỗi xung giận khi nhắc đến 
mẹ mình, vì mẹ đã chủ động viết tờ đơn ly dị và ép bố phải ký để chia tay, rồi sống với một chú Công An 
nhỏ hơn mẹ đến gần 10 tuổi. Hỏi ra mới biết, vì chú Công An ấy có nhiều tiền. Bố chẳng làm nhiều tiền 
hơn với cái nghề mổ heo chân chính. 

Ông bà B. đag là ông kia bà nọ trong Giáo Xứ, bỗng con gái mình “bỏ nhà đi”. Cất công đi tìm. 
Tìm được, gọi con không về, còn bị nó chửi mắng. Mấy tháng sau lại nghe tin sét đánh con gái nhà 
mình “chửa hoang” hơn hai tháng rồi. Chưa hết, hai tuần sau đó, cả nhà buồn rũ rượi, nghe nó nói: “Bố 
mẹ thằng đó bảo con phá thai rồi”. 

 Thiết tưởng, Lời Chúa hôm nay cần ứng dụng trước tiên trong mỗi gia đình Công Giáo:  

- Tha thứ cho bố, tha thứ cho mẹ, tha thứ cho con, tha thứ cho nhau, đồng thời, cầu 
nguyện cho nhau biết trở về đường lối Chúa. Trong khi tha thứ, cũng chính là lúc mỗi người tự 
đấm ngực mình vì tội không cảnh giác trước những âm mưu của ma quỷ.  

- Tha thứ cho làng xóm, cho người chung quanh để làm gương đời sống đạo đức cho con cái. 

- Tha thứ cả cho những người tưởng phải nêu 
gương sáng trong Giáo Hội, đã lỡ lầm gây gương mù 
gương xấu. 

- Tha thứ cho những người đang làm phương hại 
trầm trọng đến cả một thế hệ trẻ bằng những chủ thuyết 
duy vật, vô thần, vô luân lý. Đồng thời, luôn ý thức trách 
nhiệm giáo dục Kitô giáo ngay trong gia đình mình. 

Những tha thứ ấy đã không dễ, còn gặp việc tha thứ 
khó hơn: Con người hôm nay chịu ảnh hưởng của một xã hội 
hơn thua không thương tiếc, không khoan nhượng, theo đó, 
còn những cách hành xử bạo lực, bất công, làm các tín hữu 
luôn phải đối đầu với những thủ đoạn của những thế lực hại 
dân hại nước.  

Anh bạn tôi đến thỉnh ý một Linh Mục: “Thưa cha, khi 
người bị hại không chỉ là một cá nhân mà là một đất nước, thì 
giữ luật tha thứ làm sao đây ? Quả là một thách đố”. 

Cha nhỏ nhẹ trả lời: “Bình tĩnh đi con, vẫn phải tha thứ 
đến bảy mươi lần bảy. Và có khả năng tha thứ sẽ dẫn đến thua thiệt tới mức đổ máu để minh chứng cho 
lòng khoan dung của Thiên Chúa. Đó là tinh túy của Đạo Chúa Giêsu, là cốt lõi của đời sống tín hữu 
Công Giáo. Hãy thắp nến lên, cầu nguyện cho người đang làm hại chúng ta, và tuyệt đối không cộng tác 
với ma quỷ”. 

Lạy Chúa Giêsu, giữ luật tha thứ của Chúa thực không dễ chút nào. Xin tha thứ cho chúng 
con. Xin cho chúng con khao khát và được thuộc trọn về Chúa, để chúng con nhờ ơn Chúa, và vì uy 
tín danh dự của Chúa mà chúng con thể hiện lòng khoan dung của Chúa cho hết thảy mọi người.  

PM. CAO HUY HOÀNG, 8.9.2011 
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CHÌA KHÓA THỨ THA 
Tha thứ là một trong những vấn nạn đau đầu của mọi thời đại. Con người được sinh ra trong yêu 

thương nhưng rất khó lòng sống thương yêu. Động chạm đến quyền lợi, danh dự, là điều tối kỵ. Tha thứ 
cho người mình yêu thương vô cùng dễ, tha thứ cho kẻ thù khó khăn đến chừng nào. Chính vì thù hận 
mà nhân loại có biết bao câu chuyện ân oán truyền kiếp. Chỉ có sự tha thứ mới có thể hóa giải tất cả. 
Nhân loại bất toàn cho nên sự tha thứ là phải không ngừng. Nơi đâu còn con người, ở đâu có sự sống 
là còn cần tha thứ. Nếu sự tha thứ không còn tồn tại thì thế giới thì cũng không còn sự sống. 

Tha thứ cần thiết vì con người luôn cần tha thứ. Ai cũng cần tha thứ để được thứ tha. Chính vì 
thiếu am hiểu thông suốt này mà con người vẫn cứ lẩn quẩn trong những vòng tranh chấp, thù hận. Khi lợi 
nhuận tư riêng, chủ nghĩa cá nhân được đặt lên hàng đầu thì làm sao có tha thứ được. Tha bằng lời thì dễ 
nhưng tha bằng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Con người dễ dàng nói lời tha nhưng khó hành động 
tha. Vậy nên, ngày ngày nhân loại vẫn cứ chém giết, sát phạt lẫn nhau chỉ vì tranh giành, thù hận. 

Tha thứ chính là lý do đầu tiên mà Thiên Chúa đến với nhân loại. Tha thứ cho con người, hầu 
cứu độ con người mà Thiên Chúa đã hy sinh, từ bỏ tất cả. Đức Giêsu đến trần gian chính là để sống thứ 
tha và dạy con người biết tha thứ. Tột đỉnh của mầu nhiệm thứ tha được diễn tả đến cùng cực trên thập 
tự giá. Thập giá chính biểu hiện của tha thứ. Nhìn lên thánh giá, thế giới đọc được mầu nhiệm yêu 
thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. 

Lý do khiến con người tha thứ thật dễ hiểu, vì mọi người đều bất toàn, không ai là người công 
chính ngoại trừ Thiên Chúa, cho nên con người phải tha thứ cho nhau để sống. Nếu tôi không tốt lành, 
sao tôi có thể oán trách người khác bất nhân. Hơn nữa, chỉ có sự tha thứ mới là linh dược chữa lành 
mọi vết thương tội lỗi, oán hờn. 

Đức Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau, không chỉ bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy ( x. Mt 
18, 21 ). Bảy mươi lần bảy đây chỉ là con số trừu tượng, là hình ảnh biểu trưng để nói đến việc phải tha 
thứ luôn luôn, thứ tha không ngừng. Có những tha thứ nhỏ, rất dễ đón nhận, dễ thực hiện nhưng có 
những tha thứ lớn đòi hỏi kẻ tha phải hy sinh, từ bỏ mình mới có thể thực hiện được. Làm sao có thể tha 
cho kẻ cướp đi mạng sống, tài sản, người thân hay cả gia đình mình, thật không phải là điều đơn giản ! 

Nếu nói yêu thương mà không có tha thứ, yêu thương ấy chỉ là hão huyền. Điều kiện tiên quyết 
để con người có thể tha thứ cho nhau chính là sự yêu thương. Tiền bạc, danh vọng hay địa vị không thể 
nào mua được tha thứ. Có chăng chỉ là vỏ bọc của tha thứ mà thôi, chỉ cần đụng chạm đến quyền lợi, 
danh dự tư riêng là sự tha thứ ấy đã nhanh chóng cao chạy xa bay rồi. 

Hơn bao giờ hết, xã hội ngày nay thiếu sự tha thứ và cần thứ tha đến chừng nào. Thế giới càng 
tội lỗi thì đòi hỏi sự thứ tha càng lớn. Chỉ khi nào con người tự ý thức về bản chất bất toàn của mình, 
mới hòng mong thế giới có nhiều bàn tay mở rộng biết trao ban tình yêu thương. Bao lâu con người còn 
tự bảo bọc mình trong vỏ óc cá nhân ích kỷ, tham vọng, thì bấy lâu tha thứ càng vắng bóng.  

Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót người đồng 
cảnh ngộ lột tả cách chân thực bản chất con người. Con người 
luôn luôn ích kỷ, khoan dung với chính mình nhưng lại khắt khe 
với người khác. Muốn kẻ khác tha thứ cho mình nhưng bản thân 
lại khắt khe với người, chẳng phải là điều ngạo ngược hay sao ? 
Lạ lùng, chả mấy người nhận ra điều ngạo ngược ấy, người ta 
cứ mặc nhiên sát phạt nhau không thương tiếc, để rồi hết bi kịch 
này đến bi kịch khác liên tiếp xảy ra hằng ngày trên thế giới. 

Lạy Chúa, tha thứ là bài học làm người đầu tiên 
Ngài đã dạy cho nhân loại. Bài học ấy Ngài đã dùng cả 
cuộc sống mình để minh chứng. Thế giới hưởng nhờ sự 
tha thứ hầu đón nhận ơn cứu độ nhưng chẳng mấy ai 
thực thi được điều Thiên Chúa muốn. Chính khi trao ban 
thứ tha, Thiên Chúa muốn con người cũng biết tha thứ 
cho nhau. Lòng bao dung, đức kiên nhẫn chính là khí cụ 
để con người có thể tha thứ ngay cả trong những điều 
tưởng chừng không thể tha thứ. Trên thập giá, Thiên Chúa 
vẫn nói lời yêu thương.  

Như thế, tha thứ chính là chìa khóa mở cửa tâm hồn, 
hầu con người biết giang rộng vòng tay bác ái. Xin mở 
toang cánh cửa trái tim ích kỷ, hèn nhát của con. Xin trao 
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vào tay con, chìa khóa yêu thương, tha thứ, cho dẫu cuộc đời còn lắm trái ngang, oan nghiệt, 
cũng không còn cánh cửa nào có thể đóng khép bởi hận thù, tranh chấp nhỏ nhen. 

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 

 

Cả thế giới đang hồi tưởng ngày này mười năm trước: vụ 
khủng bố 11 tháng 9 đánh vào Tòa Tháp Đôi WTC ở New York. Tội 
ác khủng khiếp này không chỉ hủy diệt mấy ngàn sinh mạng, nó còn 
đẩy thế giới vào một giai đoạn đầy hận thù, bất an. Tiếp theo nó là 
những cuộcc chiến tranh tàn khốc ở Afghanistan, ở Iraq, những vụ 
khủng bố ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, cho đến vụ giết Bin Laden 
mới đây ở Pakistan, Cách Mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi vẫn chưa triệt 
tiêu được nguy cơ khủng bố. Hơn nữa, cuộc chiến ấy còn góp phần 
đưa đến cơn khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu hiện nay. 

Hội Thánh Chúa cảm nhận chặng đường lịch sử bi thảm này 
như một lời cật vấn, một thách thức đối với Đạo Tin Mừng. Đây là 
lúc chúng ta tưởng niệm và cầu nguyện cho những người đã chết 
trong thảm họa 11 tháng 9 và những vụ tàn sát sau đó, người có tội 
lẫn người vô tội, không phân biệt phe phái hay tôn giáo. Cũng là lúc 
đặt mình trước Chúa Kitô để nghĩ về nhiệm vụ của Dân Chúa trong 
cái thế giới rối loạn, mù quáng và tàn nhẫn này. 

Chúng tôi lật lại những giấy tờ, bài vở của mười năm trước để sống lại những cảm nghĩ trong 
mấy ngày vừa xảy ra thảm họa. Xin được chia sẻ với các bạn mấy trang ký sự này, như một ước vọng 
hiệp thông trong Đức Tin… 

VKP, 11.9.2011 

NGÀY KHỦNG BỐ VÀ NGÀY THÁNH HIẾN 
12.9.2001 

Tôi đi dự Thánh Lễ rất sớm. Buổi sáng còn mát trời, đi lững thững về nhà cũng là một cách thư 
giãn. Qua sạp báo tôi chợt thấy một hàng tít lớn trên báo Thanh Niên: “Nước Mỹ bị tấn công”. Tôi nghĩ : 
chắc lại có một hội nghị quốc tế nào, và nhân vật nào đó đã lên diễn đàn đả kích Mỹ. Thì ra biến cố quá 
bất ngờ, in rõ đậm trên giấy trắng mực đen, mà tôi vẫn tưởng là người ta đấu võ miệng ! 

Về đến nhà nghe mọi người xôn xao. Máy bay rớt vào một tòa nhà nào à ? Không phải, quân 
khủng bố lái máy bay đâm vào nhà. Không phải một máy bay, mà ba máy bay ! Không phải là một tòa nhà 
nào đó, mà chính là hai ngọn tháp 110 tầng WTC ở New York, và Lầu Năm Góc ở Washington. Thế có 
sao không ? Tháp đôi sập hoàn toàn, tan biến. Lầu Năm Góc sập hẳn một mảng lớn. Và kinh khủng nhất 
là trên 3 chiếc máy bay ấy có hơn 200 hành khách bị bắt làm bom sống; còn người chết trong mấy tòa nhà 
thì chăng biết bao nhiêu ngàn. Một đám mây khói bụi đang bao trùm thành phố New York. Trời đất ! 

Nội trong một phút, sự thật hiện ra như một cú trời giáng. Sao lại có thể như thế được ? Một biến 
cố như thế thì không riêng gì nước Mỹ, mà cả thế giới phải bàng hoàng. Thế là ngày hôm nay cả loài 
người đổ dồn sự chú ý vào một điểm. Chưa bao giờ có ai đánh Mỹ như thế, đánh vào đầu não của sức 
mạnh quân sự và kinh tế tài chánh của siêu cường số 1. Và đánh như thế trước mắt toàn thể loài người. 
Thật trớ trêu, đang khi Mỹ định làm Lá Chắn Không Gian siêu hiện đại, thì quân khủng bố lại từ đất Mỹ 
bay lên bằng máy bay dân dụng ( sau này biết thêm khí giới của chúng chỉ là mấy con dao thô sơ ). Để 
đánh một vố như thế, tất nhiên kế hoạch phải rất tỉ mỉ, phải chuẩn bị lâu dài, vậy mà những CIA, những 
FBI lừng danh lại không biết. Đúng là một biến cố lớn trong lịch sử ! 

Nhưng vượt lên trên hết thảy những yếu tố đó, một điều khiến cho ta nghẹt thở, đó là số phận 
khủng khiếp của những người bị biến thành bom sống, đuốc sống. Mấy ngàn người chết, mấy ngàn gia 
đình tang tóc, thảm kịch của người chết và người sống. Dù New York, dù nước Mỹ lớn đến đâu, tai họa 
này vẫn là quá tải ! Bi thảm hơn nữa, biến cố làm cho ta phát hiện một mối hận thù quá sức thâm căn. 
Vì sao mà có những mối hận lớn đến thế ? 

CÙNG HỒI TƯỞNG  
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Trong một buổi sáng, hình như mọi vấn đề của thế giới đều phải đặt lại, theo một định hướng 
xấu hơn trước rất nhiều. Có lẽ những tiến bộ nhân loại đạt được, rồi những lễ hội tưng bừng của năm 
2000 đã làm phát sinh một vầng hào quang giả tạo chăng ? Đành rằng trên thế giới vẫn còn những cuộc 
xung đột; Palestine, Kashmir, Bắc Ireland, v.v... nhưng đó là những di sản rơi rớt từ thế kỷ 20 khốn khổ 
đã từng có 2 cuộc thế chiến; với thời gian sẽ phải nguội đi. Nhưng thế giới nói chung đã đủ văn minh, đủ 
kiến thức, đủ khôn để từ nay sống với nhau bình an. Đột nhiên, ta hiểu rằng không phải vậy. 

Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra khi mà khả năng khủng bố đạt đến trình độ như thế ? Chiến tranh 
và hòa bình cũng không còn như trước. Chiến tranh mà người ta không biết kẻ thù là ai, chiến trường, 
chiến tuyến có thể ở bất cứ nơi nào. Và nếu có hòa bình, thì hòa bình ấy phải canh gác bằng bao nhiêu 
vành đai an ninh vũ trang, còn đâu sự thư thái, tự do, hồn nhiên thường sánh bước với hòa bình ? Có 
lúc cứ tưởng các dân tộc bây giờ dễ đến với nhau, toàn cầu hóa mà, mọi người sẽ gần gũi nhau hơn. 
Hết rồi, hình như thế giới lại chia ra từng khối, nghi kỵ và hằn học nhau. Biến cố 11.9.2001 như đẩy lùi 
tất cả mọi người về một tình trạng tồi tệ hơn, và biết bao lâu mới khắc phục được sự mất mát đó ? 

Ai cũng nôn nóng truy lùng tin tức. Tin tức bắt 
đầu đổ về, trên báo, trên các đài phát thanh, truyền 
hình trong nước, ngoài nước, trên Internet. Vậy mà tối 
12.9, tôi tiếc rẻ chia tay với luồng tin tức ấy để ra nhà 
ga. Tôi có chương trình đi Quy Nhơn dự một Lễ Ngân 
Khánh Khấn Dòng. Chuyến tàu S2 ra khỏi thành phố, 
nhiều đoạn dài hai bên đường tối om. Ngồi trong toa 
xe đóng kín, cảm thấy như đây là một thế giới riêng 
biệt, cách xa với những biến loạn bên ngoài. Hành 
khách không còn ai nói chuyện, ngủ thiu thiu qua đêm. 
Giờ này trong thành phố mọi người đang bàn tán dữ 
lắm. Chẳng biết khi mình ngồi đây thì cái gì đang xảy 
ra trên thế giới ? Trước khi lên tàu, tôi còn đọc bản tin 

VietCatholic nói rằng Đức Giáo Hoàng đang cầu nguyện và ngài buồn lắm. Vâng, chuyện xảy ra là một 
phủ nhận tàn nhẫn đối với những hoài bão và bao nhiêu công lao của Dân Chúa. Có những ai đó bằng 
hành động của mình đã cả tiếng rằng: tất cả những lời kêu gọi và nỗ lực hòa bình, tất cả những yêu 
thương, nay mang ra thiêu rụi hết trên giàn hỏa khổng lồ ở New York, cùng với cả ngàn sinh mạng. Nay 
mai nước Mỹ sẽ trả đũa, bạo lực xoay tít mù. Viễn ảnh sao mà u ám ! 

13.9.2001 

Quy Nhơn nắng chói chang. Ghé vào Nhà Dòng Mến Thánh Giá. Các soeurs còn đang tĩnh tâm, 
ngày mai mới nói chuyện với khách. Mấy chị tận hiến này cứ thầm lặng mà đi con đường của mình; biến 
cố bên ngoài to lớn đến đâu cũng phải nhường chỗ cho một tương quan khác. Vừa như xa cách với đời 
mà không biết tại sao lại rất có lý với đời. Tôi dừng lại nói chuyện với mấy cô đệ tử đang trực ban cho 
các chị lớn tĩnh tâm. Tôi bảo: "Vậy là các chị chẳng biết tí gì chuyện vừa xảy ra ở Mỹ". Cô đệ tử nói: 
"Chúng con ghi hình tất cả các chương trình thời sự về vụ này để mai mốt các chị xem". 

Khu Chủng Viện cũ và Tòa Giám Mục còn tĩnh mịch hơn cả bên Nhà Dòng. Những hành lang dài 
hun hút đón gió và nắng. Sân rộng và cây xanh ngăn cách nhà với đường phố và xe cộ ngoài kia. Trên 
tháp cao Nhà Thờ Chính Tòa, đồng hồ gióng lên giai điệu Ave Maria điểm giờ. Vắng lặng thế nhưng 
biến cố đã lọt vào đây. Cha Đinh Duy Toàn, DCCT, chánh sở Phù Mỹ, bảo rằng cha là người đầu tiên 
biết tin. Đêm 11.9, cha Toàn mở đài nghe một chương trình tin tức tiếng Anh. Lúc đầu cha không tin ở 
tai mình. Cha bảo chắc mình nghe tiếng Anh không thính nên hiểu lầm. Rồi cha lần mò các đài khác, 
các bản tin khác, tiếng Anh, tiếng Việt. Không lầm được nữa rồi. Sự thật khủng khiếp thế đấy. Cha Toàn 
cũng cho tôi biết rằng Bin Laden là nghi can số một. Nay mai, Afghanistan... 

Nước Mỹ nhất định sẽ có đủ khôn ngoan, đủ chính trị để nói rằng Mỹ không đánh nhân dân 
Afghanistan, không đánh đạo Hồi, chỉ đánh bọn khủng bố ! Vâng, tôi xin tin. Nhưng máy bay Mỹ, bom đạn 
Mỹ, hỏa lực Mỹ... Người ta có cả một từ lịch sự để gọi những thường dân vô tội sẽ bị chết, người ta xếp 
họ vào loại tổn thất "Collateral", nghĩa nôm na là chết bên lề, chết phụ họa, chết chầu rìa. Trâu bò húc 
nhau ruồi muỗi chết. Ở trong Tu Viện, trong Tòa Giám Mục, bên Nhà Thờ Chính Tòa, tự nhiên ta nghĩ đến 
ruồi muỗi hơn là trâu bò. Tin Mừng muốn thế. Và hình ảnh những thường dân đói rách, lang thang ở 
Afghanistan, hiện ra chẳng "Collateral" chút nào. Họ là những người nghèo, họ là phần của Thiên Chúa. 

Giám Mục Quy Nhơn cũng vừa đi thăm người nghèo về. Tôi nghe kể chuyện về Xứ Đạo Bình 
Hải trên bờ biển Quảng Ngãi. Hồi nào còn vắng bóng Giáo Hội, ngày nay đã hơn một ngàn tín hữu. Lần 
đầu tiên xứ nghèo tân tòng được Giám Mục về thăm. Nhưng dân nghèo ở đây đã trải qua nhiều khói lửa 
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đạn bom. Công cuộc truyền giáo ở vùng này kể như từ số không hồi 1963, đã có những vị thừa sai ngã 
xuống. Mộ cha Anphong Nguyễn Đức Điềm, vị Linh Mục DCCT bị bắn chết khi mới ngoài 30 tuổi, đang 
nằm bên Nhà Thờ Châu Ổ, là nơi phát xuất của những người lập nên cộng đoàn Bình Hải. Rồi thầy 
Phaolô Phạm Mẫn trúng đạn trong một trận oanh kích còn bồng một em bé chạy đến giao cho người 
anh em trong Dòng: "Xin anh săn sóc, che chở cho cháu bé an toàn" rồi mới gục chết.  

Cha Điềm, thầy Mẫn cùng với nhiều dân lành cũng là tổn thất "Collateral" của chiến tranh chăng 
? Nghĩa là cộng đoàn ở đây cũng thuộc loại "ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh". Chiến tranh rồi hòa bình, 
cuộc sống thay đổi, chỉ có cái nghèo không đổi. Thời chiến, Giám Mục không đến được, thời bình lại 
trắc trở cái khác, Đức Cha Cố thì già yếu. Mãi tới bây giờ, Đức Tân Giám Mục mới đến được nơi này. 
Lần đầu tiên các tín hữu được tiếp xúc với vị cha chung của Giáo Phận. Đức Cha là người xuề xòa, dễ 
gần. Ngài dừng lại đây hai tiếng, chan hòa với bà con. Nghe nói cuộc đón tiếp rất cảm động, có nhiều 
nước mắt. Ai phân tích được nước mắt và nỗi niềm của dân nghèo ? Có mừng, có tủi, có tất cả những 
gì tích lũy trong tâm tư, trong quá khứ của đời người rót hết vào cuộc hội ngộ này. Đức Cha cũng mủi 
lòng. Ngài lấy cộng đoàn ở đây minh họa cho sứ mạng thừa sai truyền giáo của Hội Thánh, trong buổi 
ngài đến chia sẻ với các chị đang tĩnh tâm bên nhà Dòng. 

Tin Mừng cho người nghèo... Sứ mạng của Hội Thánh... Lại liên tưởng đến thân phận dân nghèo 
ở Afghanistan. Hội Thánh đi vào lòng dân nghèo cũng lắm ghềnh thác gian nan. Hôm nọ, chưa xảy ra 
khủng hoảng với Mỹ, chính quyền Taliban đã bắt giam mấy nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc vì tội 
truyền bá Tin Mừng Chúa Kitô, đến nay vẫn chưa thả. Một mai, Mỹ phản ứng mạnh, dù Mỹ có phân bua 
thế nào, tránh sao khỏi có những người vô tình hay ác ý biến chuyện này ra xung đột tôn giáo. Khi đó 
những cộng đoàn Kitô đa số nghèo khổ, lâu nay vẫn sống trên đe dưới búa ở những nơi như Pakistan hay 
Indonesia sẽ ra sao ? Tin Mừng và người nghèo cứ đi tìm nhau giữa những sự hỗn độn trùng điệp của thế 
gian, và không biết đến bao giờ gặp nhau ? Vụ khủng bố vừa rồi làm cho câu hỏi ấy thêm đau đớn, sứ 
mệnh trên vai Hội Thánh thêm nặng nề, vì cuộc sống của người nghèo thêm khốn đốn. 

Đành phải chấp nhận đường dài, đành phải chấp nhận đi từng bước nhẫn nại, và đi mãi. Hãy 
nhìn vào Giáo Phận Quy Nhơn này. Trong tổ chức của Giáo Phận Việt Nam, chưa thấy danh vị Đệ Nhất 
Tòa, tức là Tòa Giám Mục đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội ở một vùng nào. Nếu có, thì Giám Mục 
Quy Nhơn sẽ là vị Giám Mục Đệ Nhất Tòa ( Primat ), không phải của cả nước thì cũng là của miền Nam 
Việt Nam. Lịch sử cổ kính và cảm động biết bao.  

Những vị Thừa Sai Dòng Tên đầu tiên đến Việt Nam ghi vết chân ở đây. Quê hương của Á 
Thánh Anrê Phú Yên ở Họ Đạo Mằng Lăng là đây. Ta lên Gò Thị để viếng Thánh Cuénot Giám Mục Tử 
Đạo. Mảnh đất bên Nhà Thờ vẫn um tùm cây cối, người ta giải thích rằng như vậy để trong thời cấm 
Đạo, khi bị quan quân vây bủa, các vị Thừa Sai dễ bề chạy xuống thuyền trốn ra biển.  

Gò Thị lại là quê hương Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, dân 
gian vẫn gọi là ông Năm Thuông. Thánh Năm Thuông mở mang khai 
khẩn, nâng cao đời sống nhân dân. Trước làm quan, sau tử đạo. Đài 
kỷ niệm ngài được dựng trong khuôn viên Nhà Thờ, pho tượng ngài 
trông uy nghiêm quắc thước. Ngoài đồng kia còn mộ ông Năm 
Thuông, đó là mảnh đất sinh phần của cả gia đình ông, các người 
trong gia đình ông còn nằm đấy. Ngày ông Năm Thuông được phong 
Chân Phước, di cốt ông đã được đưa vào Nhà Thờ để tôn kính, nấm 
mồ vẫn bỏ ngỏ lộ thiên. Rồi không biết từ đâu có một giòng nước 
chảy vào, biến nấm mồ thành một bể nước, lúc nào cũng trong veo 
mát lạnh. Người trong vùng, kể cả người ngoài Đạo, tin đó là nước 
thiêng, vì đã từng có nhiều điềm thiêng dấu lạ.  

 Ta lại về Vĩnh Thạnh kính viếng bà Huỳnh Thị Lưu, bà là 
người Giáo Dân đã hết lòng cộng tác với Đức Cha Cuénot, rồi phải 
xa con dại đi ở tù, bị tra tấn và tử đạo. Trong Nhà Thờ có bức phù 
điêu kể lại cuộc đời bà. trước khi đi chịu chém, bà còn cho con bú 
một lần cuối cùng, rồi mới trao cháu cho bà nội, và “quỳ lạy mẹ, con 
ra pháp trường”. Giáo Phận Quy Nhơn đang mong chờ ngày bà 
được tôn phong Chân Phước... Cả một bề dầy lịch sử như thế 

nhưng Quy Nhơn ngày nay không phải là Giáo Phận đông dân hay trù phú. Điểm son của Quy Nhơn 
không phải là ở đấy. Điểm son là sự bền bỉ của Đức Tin trong nghịch cảnh. Ba mươi năm chiến tranh 
đảo lộn, Quy Nhơn đã gánh chịu đủ điều.  

Một vị Linh Mục lớn tuổi chỉ cho tôi khoảng sân rộng trước Chủng Viện, ngày xưa nơi ấy là một 
nhà in lớn, Imprimerie de la Mission, tập trung và in ấn rất nhiều sách vở. Hồi kháng chiến chống Pháp, 
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nhà in bị phá tan tành, sách vở, tài liệu thiêu rụi hết. Ngày nay, Đức Giám Mục muốn tìm lại những ấn 
phẩm ngày xưa, photocopy để bảo tàng, mà tìm không ra.  

Còn tòa Chủng Viện to lớn này, là do hồi chiến tranh, các Chủng Sinh chạy loạn về đây sống 
trong mấy căn nhà lụp xụp ngột ngạt, thời tiết khắc nghiệt, các chủng sinh đau yếu nhiều quá, cha Bề 
Trên Huỳnh Đông Các ( sau này là Giám Mục ) nỗ lực xây lên ngôi nhà ba tầng đồ sộ này. Nhưng xây 
xong thì thời cuộc đổi thay, các Chủng Sinh bây giờ học ở Nha Trang. Chủng Viện dùng làm nơi hội họp 
cho các Giáo Lý Viên, các Nhóm Tông Đồ Gíao Dân trong những khóa tập huấn. Còn ngày thường thì ở 
đây quạnh quẽ, rất thuận tiện cho ai muốn trầm tư, muốn thầm lặng sa mạc. Cuộc đời là thế, có những 
biến đổi làm đảo lộn mọi kế hoạch. 

Về Xứ Đạo Phù Mỹ để nghe cha sở Đinh Duy Toàn kể lại những ngày cha mới về nhận Xứ như 
thế nào, sau hai mươi năm hoang phế. Ngày ấy, Nhà Thờ đổ nát, cha xứ phải trú thân trong gian phòng 
thánh trống toác cả bốn bề ( bây giờ cũng vẫn còn ở đấy, có sửa sang đôi chút ). Chung quanh Nhà 
Thờ thì hoang vu hôi thối, mồ mả vô tới sát đầu Nhà Thờ. Bây giờ nhìn vào khu vực Nhà Thờ thấy tươi 
mát, tưởng đâu như là chuyện bình thường, thật ra không biết bao nhiêu tâm lực đã đổ vào đây để phục 
hồi một nơi thờ phượng sinh động, sớm chiều có lời kinh tiếng hát, Noel và Trung Thu thì trẻ em bên 
lương cũng tới chung vui, và Nhà Thờ Phù Mỹ trở nên nơi dừng chân của những đoàn hành hương dập 
dìu từ trong Nam đi La Vang, đi Trà Kiệu. Cha Toàn nói rằng còn vài chục nơi nữa cũng hoang phế như 
Phù Mỹ trước kia, nhưng thiếu nhân lực để phục hồi. 

Người Quy Nhơn đã trung thành giữ Đức Tin qua mọi bước thăng trầm. Bao nhiêu mùa hè nóng 
bỏng và mùa mưa lạnh buốt xương đi qua cùng với chiến tranh tàn phá và những biến đổi trong xã hội. Mất 
hết cơ sở thì giữ Đức Tin đơn thuần. Cha Toàn sau khi học xong và trước khi chịu chức Linh Mục, đã sống 
nhiều năm như một thanh niên lao động trong làng quê của mình, đồng thời đi cầu nguyện bên giường từng 
người hấp hối, tự tay khâm liệm người chết, nâng đỡ và hướng dẫn người lớn lẫn trẻ con. Cũng giống như 
cây rừng đến mùa rụng lá, tưởng chết khô, nhưng xuân sang lại đâm chồi nẩy lộc.  

Hội Thánh cũng có mùa đông, mùa xuân. Sa mù qua đi, lại thấy anh Giáo Dân ở đâu xuất hiện: 
“Tôi là tín hữu đây, xin vun trồng Đức Tin cho tôi”. Lại có những người mới: “Tôi chờ đợi đã lâu, xin loan 
báo Tin Mừng cho tôi”. Thế là ai việc nấy, cùng nhau vào cuộc, nhẫn nại cùng dựng lại những gì đã đổ, 
cùng kiến tạo lại những gì đã mất. 

Giáo Hội trên đất Bình Định khắc khổ này nói với tôi những điều đó. Tiếng nói ấy chữa cho tôi cơn bi 
quan tôi đã mắc phải vì vụ đại khủng bố ngày 11.9.2001. Con đường của Hội Thánh đi qua sự chết vào sự 
Phục Sinh là như thế. Dân Chúa rồi ra sẽ không quáng mắt vì núi lửa tử thần WTC, sẽ không mù tối vì bụi 
khói bao trùm New York. Nay mai sẽ không được thoái lui nếu bão lửa ập xuống Afghanistan. Đau đớn thì 
có, nhưng sẽ mang đau đớn của mình đi mở con đường hẹp len lỏi giữa những thân phận người ở thế gian. 

14.9.2001  
Lễ tôn vinh Thánh Giá. Bóng Thánh Giá đang phủ xuống thế giới. Người thế gian chia thành phe 

nhóm, ân oán với nhau, không đội trời chung. Đến lúc, nói như Thánh Phêrô: “Các tầng trời tiêu tan trong 
lửa và ngũ hành bốc cháy rữa tan” ( 2 Pr 3, 12 ) thì có còn ân oán không ? Ở thế gian này không đội trời 
chung, sau khi WTC và Lầu Năm Góc bốc lửa, anh khủng bố Ả Rập và những nạn nhân của anh có tìm 
được bầu trời chung không ? Có cái gì làm mẫu số chung cho mọi người nơi Thập Giá Chúa Kitô ? Chúa 
Kitô đã "phải đau khổ dãi dầu, và học cho biết vâng phục, để nên nguyên nhân cứu rỗi đời đời” ( Dt 6, 8 – 
9 ). Những người đánh bom tự sát, những nạn nhân của họ, những người còn đang sống sót bàng hoàng 
ở bên Mỹ, những người lê la nghèo đói ở Afghanistan, đã học, sẽ học điều gì từ những “đau khổ dãi dầu”, 
có đập vỡ được vỏ cứng u minh của thế gian để nhận ra sự “vâng phục” không ? Cây Thập Giá sải cánh 
xuyên suốt cả nhân loại, làm sao biết được Chúa đi đường nào ? 

Trong Nhà Thờ Chính Tòa Quy Nhơn hôm nay, cộng đoàn cùng cầu nguyện với mười mấy chị 
Dòng Mến Thánh Giá. Có chị khấn lần đầu, có chị khấn trọn, có chị “cưới bạc” 25 năm khấn Dòng. Chị Nữ 
Tu đang tuyên đọc lời khấn trọn tự nhiên dừng lại, run lên thổn thức. Cả Nhà Thờ yên lặng chờ chị qua 
cơn xúc động. Chị cố nén tiếng khóc mà không nén nổi. Cuối cùng chị bất chấp, không đọc lời khấn một 
cách bình thản nữa. Giọng chị trở nên da diết xin tận hiến cuộc đời, chị dằn tiếng nấc và cao giọng thốt lên 
hai tiếng “trọn đời”; hai tiếng trọn đời trào ra như đóng phập con người vào Thập Giá. 

Ôi, những nữ tu ấy, chẳng biết cướp máy bay, chẳng biết thả bom bắn súng, chắc là rất ấm ớ nếu 
nói chuyện chính trị. Nhưng máy bay, bom đạn, chính trị, coi vậy mà vẫn là những phân biệt và chống đối 
do thế gian tạo ra, do con người tội lỗi tạo ra. Phải có những con người đi theo cây Thập Giá, xuyên thủng 
mọi thứ biên cương hắc ám. “Ở giữa các người có ai đó mà các người không biết” ( Ga 8, 26 ), “Này Thầy 
sai chúng con đi như chiên vào giữa bầy sói...” ( Lc 10, 3 ), “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban 
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bình an của Thầy cho các con, không phải thế gian ban thế nào thì Thầy cũng ban như vậy đâu. Lòng các 
con chớ xao xuyến, chớ nhát đảm” ( Ga 14, 37 ). 

Ngày lễ kết thúc bằng buổi tiếp tân bên nhà Dòng. Chị nữ tu nức nở lúc nãy bây giờ rạng rỡ vui 
tươi giữa gia đình và bạn bè. Có người ghé lại chúc mừng, ông ta nói: “Đây là một người vừa giầu nụ cười 
vừa giàu nước mắt”. Chị cười lỏn lẻn: “Con thật yếu đuối quá !” Tôi liên tưởng đến lời Thánh Phaolô: “Khi 
tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” ( 2Cr 12, 10 ). Tôi không nói riêng về chị đâu, chị à. Tất cả Hội Thánh chúng 
ta đấy, từ ông Năm Thuông, cụ tổ năm sáu đời của chị, phải không ? – từ những ngày xa xưa ấy, từ 
những ngày cấm Đạo ấy, những sức mạnh ngàn cân của thế gian này trước sau vẫn chìm nghỉm cả. Đức 
Tin nhẹ tênh như chiếc lá trên giòng nước lại vẫn nổi, vẫn trôi theo giòng. Chúng ta mang một kho tàng vô 
giá trong bình sành lọ đất ( x. 2Cr 5, 7 ). Nghe nói các nơi trên thế giới, người ta đã bắt đầu tụ họp đông 
đảo và thắp nến cầu nguyện, mọi người hiệp thông trong một nỗi đau 11 tháng 9. Những ánh nến chập 
chờn dám đương đầu với núi lửa khủng bố. 

15.9.2001  
Đến lúc từ giã Quy Nhơn và Bình 

Định. Hôm nay kính nhớ Đức Mẹ dưới chân 
Thánh Giá. Hôm nay xin kính nhớ tất cả các 
bà mẹ mất con ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, và 
ngay hôm nay ở Afghanistan cũng có những 
bà mẹ mất con, vì bom đạn, vì thiếu ăn, vì 
không có thuốc. Bà Maria hiểu những nỗi khổ 
ấy. Tiếc rằng không lên được Ghềnh Ráng, 
thăm Hàn Mặc Tử đang nằm dưới chân Đức 
Mẹ. Hình như chàng thi sĩ bạc mệnh vẫn 
ngửa mặt lên Đức Mẹ mà nguyện rằng: 

“Bà là Đấng tinh tuyền thanh vẹn 
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi 
Cho tôi dâng lời cám tạ phò nguy 
Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế...” 

Đối với Hàn, cơn nguy biến và lâm lụy qua rồi. Nhưng, lạy Bà, “Bà giầu nhân đức, giầu muôn 
hộc từ bi”, bây giờ đến lượt thế giới chúng con lâm lụy, nguy biến còn nhiều. Xin Bà ở lại dưới chân 
Thánh Giá. Amen. 

Lm. VŨ KHỞI PHỤNG, 23.9.2001 – 11.9.2011 

 
 

TÔI KHÁT ! 
Nhìn bức ảnh một em bé Phi Châu tiều tụy ngoài sức tưởng 

tượng như hình bên, có lẽ bạn không dám và không muốn tin vào mắt 
mình. Nhưng đó lại là sự thật 100% đang diễn ra tại Phi Châu hiện nay ! 

Những con người khốn khổ đó là tiếng vọng thảm thương của 
Chúa Giêsu từ trên Thập Giá: “Tôi khát !” ( Ga 19, 28 ). Ở Phi châu có 
những trẻ em đang chờ chết từng giờ vì đói và khát – và còn biết bao 
người nghèo khổ khác trên thế giới, thậm chí họ ở ngay bên chúng ta. 
Thế nhưng có thể chúng ta vẫn dửng dưng như xem thời sự, như nghe 
một điệu nhạc buồn rồi thôi, không chút động lòng thương cảm, không 
hề cầu nguyện cho họ ! 

Chúa muốn chúng ta hoàn thiện như Cha trên Trời là Đấng hoàn 
thiện ( Mt 5, 48 ). Nhưng hoàn thiện thì phải thực thi Ý Chúa, mà Ý Chúa 
là “yêu người như chính mình”. Thánh Phaolô phân tích: “Đức Tin, Đức 

Cậy, Đức Mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng Đức Mến là quan trọng nhất” ( 1Cr 13, 13 ). Còn Thánh 
Giacôbê so sánh: “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết” ( Gc 2, 17.26 ). Chúa muốn chúng ta 
sống thật, không nói suông. 

CÙNG TRĂN TRỞ  
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Kinh Thương Xác 7 Mối nói rõ: “Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống”, và một trong 
Bát Phúc: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” ( Mt 5, 7 ). Người ta cần 
cá thì không thể lấy rắn cho họ, hoặc người ta cần trứng lại lấy bò cạp cho họ ( x. Lc 11, 11 – 12 ). Trước 
khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã nói thẳng với các môn đệ: “Chính anh em phải cho họ ăn” ( Mt 14, 
16 ). Chúa rất thực tế, chẳng bóng gió chi cả. Có thể chúng ta chỉ nghe cho vui tai, chứ rất… ngại hiểu ! 

Nhưng vẫn có những con người thực sự hiểu và hành động. Chân Phước Nữ Tu Teresa 
Calcutta ( tên thật là Agnes Gonxha Bojakhiu, sinh ngày 28.8.1919 và qua đời ngày 5.9.1997 ). Năm 
1952, Mẹ thấy một phụ nữ hấp hối bị kiến và chuột gặm tả tơi, Mẹ đã mủi lòng và thành lập nhà Nirmal 
Hriday ( Tấm lòng Thanh khiết ) cho những người hấp hối. Mẹ áp dụng đúng nguyên tắc sống của Dòng 
Bác Ái Truyền Giáo: “Yêu là cho đi đến khi cảm thấy đau” ( Love means giving until it hurts ). Mẹ đã 
hùng hồn tuyên bố: “Theo máu huyết, tôi là người Albania. Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. 
Theo Đức Tin, tôi là Nữ Tu Công Giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc trần gian này. Còn theo tâm hồn tôi, 
tôi hoàn toàn thuộc về Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Một con người nhỏ bé về thể lý nhưng lại có trái tim 
vĩ đại đáng khâm phục ! 

Trẻ em là tương lai của đất nước, xã hội, thế giới và Giáo Hội. Hãy làm cho những trẻ em đang 
chết dần mòn kia được sống. Thật vậy, Chúa Giêsu nói rõ: “Tôi đến để cho con người được sống và được 
sống dồi dào” ( Ga 10, 10 ). Chúa muốn mọi người được sống đầy đủ và hạnh phúc, Ngài không hề muốn 
ai phải chết. Thực thi Ý Chúa như vậy là sống đạo ( chứ không chỉ giữ đạo ), sống đạo tích cực, và “vui 
với người vui, buồn với người buồn” ( x. Rm 12, 14 – 18 ). Mà Chúa Giêsu lại rất yêu quý trẻ em. Chúng ta 
đừng quên là cứ mỗi giây lại có một trẻ chết vì đói khát: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. 
Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em 
đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy ( Lc 6, 38 ). 

Trước khi vứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn, xin bạn hãy nghĩ tới những người 
đang lâm cảnh đói khát. Cuộc đời có những điều nghịch-lý-thuận: Cái mà với người này là dư thừa, là 
đồ bỏ, là rác rưởi, nhưng với người khác rất có thể là vật cần thiết nhất cho sự sống còn ! 

Kho tàng ở đâu thì lòng ta ở đó ( x. Mt 6, 19 – 21 ), và người giàu khó vào Nước Trời còn hơn lạc đà 
chui qua lỗ kim ( x. Mt 19, 23 – 24 ). Giàu ở đây không hẳn là giàu vật chất, cái nghèo cũng vậy. Ca dao Việt 
Nam cũng xác định: “Nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo, nghèo nhân nghèo nghĩa mới lo mình nghèo”. 

Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội ( Lc 18, 9 – 14 ). Lạy Thiên Chúa, này con 
đây, con đến để thực thi ý Ngài ( Dt 10, 7 và 9 ). Xin hoán cải chúng con để chúng con dám vỗ ngực 
xưng tên: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” ( Gl 2, 20 ). Vâng, 
lạy Chúa, xin thêm Đức Tin cho chúng con ( Lc 17, 5 ). 

TRẦM THIÊN THU, vào thu 2011 

 

LỜI NÓI CỦA MỘT NGƯỜI ĐAU KHỔ 
Một ngôi Nhà Thờ nổi tiếng tại miền Nam 

California là Nhà Thờ Kính, The Crystal Cathedral. 
Ngôi Nhà Thờ nầy chẳng những có một kiến trúc đặc 
biệt nhưng cũng có những tác phẩm điêu khắc đáng 
chú ý. Một trong những tác phẩm điêu khắc đó là 
bức tượng của ông Gióp, một nhân vật trong Kinh 
Thánh. Ông Gióp là một người giàu có và có lòng 
kính sợ Thiên Chúa, nhưng rồi bao nhiêu tai nạn dồn 
dập đã xảy ra trên đời sống ông: con chết, tài sản 
tiêu tan và chính ông mắc phải một chứng nan y 
không thuốc thang nào chữa trị được. Vợ ông trước 
hoàn cảnh đó chẳng những không thông cảm lại còn 
lên tiếng chế nhạo, còn những người bạn thì cho 
rằng ông tội lỗi đầy mình nên mới nên nông nỗi đó. 
Trong hoàn cảnh đau khổ và cô đơn tột cùng, ông 
Gióp đã thốt lên bốn câu nói, bày tỏ đức tin của ông nơi Thiên Chúa. Ðây cũng là bốn câu khắc chung 
quanh bức tượng của ông tại Nhà Thờ kính ở thành phố Garden Grove. Bốn câu đó như sau: 

CÙNG CẢM NGHIỆM  
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1. Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về, Chúa Hằng Hữu đã 
ban cho, Chúa Hằng Hữu lại cất đi, đáng ca ngợi Danh Chúa Hằng Hữu 

Ðây là phản ứng đầu tiên của ông Gióp trước cái chết của mười người con và của cải tài sản bị 
mất sạch vì thiên tai và cướp bóc. Lời nói nầy cho thấy ý thức sâu xa của ông Gióp về thân phận con 
người. Thánh Phaolô trong Thánh Kinh Tân Ước cũng đã nói lên một điều tương tự. Ông nói: Chúng ta 
ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Trần truồng lọt khỏi lòng 
mẹ, trần truồng mà về. Ra đời không đem gì theo, qua đời chẳng đem gì đi được. Ðây là một thực tế 
chúng ta đều biết nhưng ít khi nghĩ đến. Ý thức rằng mình trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, trần truồng mà 
về cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì chúng ta có trên đời nầy đều đến từ Thiên Chúa và những 
mất mát, nếu có, thật ra không phải là mất mát nhưng chỉ là trở về với tình trạng ban đầu. Chúng ta chỉ 
mất những gì chúng ta sở hữu, không sở hữu, không kể là mất được. Ông Gióp bị thử thách mất mát tất 
cả của cải, tài sản, con cái, nhưng ông ý thức rằng tất cả những gì ông có đến từ Thiên Chúa và Kinh 
Thánh cho biết ông Gióp đã không phạm tội và không nói phạm thượng với Ðức Chúa Trời. 

Lời nói thứ hai của ông Gióp: 

2. Dẫu Chúa giết tôi, tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài 

Ðây là một lời nói đầy lòng tin tưởng nơi Chúa. Như chúng ta đã biết, ông Gióp chẳng những bị 
mất tà i sản và con cái nhưng chính ông cũng mắc phải một chứng bệnh ghê gớm. Kinh Thánh cho biết 
ông bị chứng bệnh ung độc, từ đầu đến chân, phải dùng một miếng sành để gãi. Trong cơn đau đớn đó, 
vợ thì chế nhạo còn bạn bè thì lên án cho rằng vì ông tội lỗi nên mới ra nông nỗi đó. Chính trong hoàn 
cảnh nầy, ông Gióp có thể nói, Dù cho Chúa giết tôi, tôi vẫn một lòng nương cậy nơi Chúa. Ông Gióp có 
thể nói lên một lời đầy tin tưởng như vậy vì ông biết Chúa và cũng biết chính ông. Ông biết Chúa là 
Ðấng yêu thương và công bình, Chúa không xử tệ với ông. 

Ông cũng biết ông không làm điều gì sai quấy và những tai nạn đang xảy ra cho ông, chắc chắn 
phải có một lời giải thích. Và đúng như vậy, đằng sau những tai nạn dồn dập nầy là thách thức giữa 
Ðức Chúa Trời và ma quỷ vì ma quỷ cho rằng ông Gióp yêu mến Chúa chỉ vì ông được phước của 
Chúa. Nếu Chúa không ban phước cho ông, chắc ông sẽ nói lời phạm thượng. Nhưng ông đã bày tỏ 
lòng tin tưởng tuyệt đối nơi lòng yêu thương và đức công chính của Ngài với câu nói: Dẫu Chúa giết tôi, 
tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. 

Lời nói thứ ba của ông Gióp trong cơn hoạn nạn: 

3. Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng 

Ðây cũng là một lời nói đầy tin tưởng nơi chương trình và ý định của Ðức Chúa Trời. Con đường 
chẳng nói đến cuộc đời nhưng cũng nói đến những gì xảy ra trên đường đời. Ðây là con đường Thiên 
Chúa thiết lập và hướng dẫn. Thiên Chúa luôn luôn có chương trình tốt lành cho con người nếu chúng 
ta biết sống trong chương trình đó. Ông Gióp ý thức rằng những hoạn nạn, khó khăn, bệnh tật xảy ra 
trong cuộc đời chỉ cốt để rèn luyện ông. Cần phải có lửa để cho vàng được tinh ròng thể nào thì đời 
sống con người cũng cần có hoạn nạn thử thách để trở nên tinh ròng như vậy. Nhìn vào những hoạn 
nạn, khó khăn trên đời như lửa để tinh luyện đời sống sẽ giúp chúng ta tin tưởng và vui sống. Tác giả 
Thánh Vịnh 119 cũng đã kinh nghiệm điều đó nên ông viết: Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc 
nhưng bây giờ tôi gìn giữ Lời Chúa. Hoạn nạn là dịp để giúp ta nên người. Ðây là điều mỗi chúng ta cần 

tâm niệm và sống với tâm niệm đó. 

Lời nói thứ tư của ông Gióp trong những hoạn nạn thử thách: 

4. Tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối 
cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi tức xác thịt nầy đã bị tan 
nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Ðức Chúa Trời 

Ðây là câu nói đầy hy vọng vì hai lý do: (1) Thiên Chúa là Ðấng 
hằng sống. (2) Có đời sống sau khi chết. Dù trong hoạn nạn, bệnh tật 
và tang tóc, ông Gióp biết rằng Thiên Chúa là Ðấng hằng sống. Ông gọi 
Ngài là Ðấng Cứu Chuộc hàm ý chính Chúa là Ðấng giải cứu cả hồn 
lẫn xác. Và cũng chính niềm tin tưởng nơi cuộc sống đời sau giúp ông 
có thể thốt lên câu nói sau: Sau khi da tôi tức xác thịt nầy đã bị tan nát, 
bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Ðức Chúa Trời. Ngoài xác thịt tôi 
sẽ xem thấy Ðức Chúa Trời đó chính là niềm tin và hy vọng của người 
tin Chúa. Chúa sống và chúng ta sẽ được cùng sống với Chúa. 

Bốn lời nói của một con người đau khổ là ông Gióp cho chúng 
ta thấy rằng sự sống chúng ta đến từ Thiên Chúa. Chúa ban cho, 
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Chúa cất đi, tất cả nằm trong tay Ngài. Nhưng Thiên Chúa không phải là Ông Trời oái oăm chúng ta 
thường than trách. Ngài là Ðấng yêu thương, dẫn dắt, thử rèn để chúng ta nên người. Ngài là Ðấng 
sống và niềm tin của chúng ta nơi Chúa sẽ đưa chúng ta đến chỗ sống với Chúa đời đời. Cuộc sống 
dương trần nầy chỉ là tạm, nếu có cái nhìn trọn vẹn vào cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ có thể vui sống và 
sống một cuộc đời có ý nghĩa. 

Nếu Bạn sống ở Nam Cali, hôm nào có dịp mời Bạn đến viếng ngôi Nhà Thờ kính ở Garden 
Grove, xem bức tượng của ông Gióp, đọc bốn lời tôi vừa nói để hiểu được ý nghĩa của đời sống và 
sống với ý nghĩa đó. 

NGUYỄN THI, qua Facebook của bạn Le Noelle, Virginia ( Hoa Kỳ ) 
 

 

ÐỪNG 
Đừng để nhìn thấy một nụ cười rồi mới cười lại.  
Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại. 
Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn. 
Đừng đợi đến khi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu chịu làm. 
Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. 
Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi. 

Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một 
con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau. 

Ðừng mải mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ 
những mục tiêu nào là tốt cho mình. 

Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời. 
Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những 
lần mạo hiểm. 

Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay 
thốt ra thì không thể nào bắt lại được. 

Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống 
cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. 

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. 

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để 
cố gắng thực hiện điều đó. 

Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới 
xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình. 

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. 

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian 
nào trong cuộc đời. 

Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn. 
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. 
Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho. 
Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. 
Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm. 

Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó. Cách nhanh 
nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn 
tình yêu là cho nó đôi cánh tự do. 

Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi quên mất mình đang ở đâu, thậm chí quên cả mình đang đi đâu. 
Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng. 
Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng. 
Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại. 

CÙNG NGHIỆM SINH  
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Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được 
thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi. 

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. 
Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. 

Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. 
Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng. 

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng 
bước khám phá... Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều… 

KHUYẾT DANH, tìm được trên Internet 

 
 

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 29: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
Lời Kinh Thánh 

“Ai trong anh em đau yếu ư ? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện 
cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy 
được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” ( Gc 5, 14 – 15 ). 

Để giúp các bệnh nhân nhận được sự trợ lực của Thiên Chúa trong đau khổ bệnh tật và nguy tử, 
Chúa Giêsu dự liệu một phương thế hữu hiệu: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.  

1. Nguồn gốc 
a. Nguồn gốc 
Trong các quyền năng và nhiệm vụ Chúa Giêsu trao 

cho các Tông Đồ khi đi truyền giảng Tin Mừng, Ngài ban cho 
các ông quyền hành trên thân ô uế và xức dầu chữa lành các 
bệnh ( Mc 6, 6 – 13; Mt 10, 7 – 8; Lc 9, 4 ). Thánh Giacôbê 
Tông Đồ cũng khuyên các bệnh nhân hãy nhận lãnh việc 
“xức dầu nhân danh Chúa” ( Gc 5, 14 – 15 ). Việc xức dầu 
của các Tông đồ có tính cách tôn giáo, vì nằm trong chương 
trình truyền giảng Tin Mừng. 

b. Ý nghĩa 
Khi một Kitô hữu đau nặng, Giáo Hội dùng nghi thức xức dầu để xin Chúa ban ơn, an ủi, nâng 

đỡ bệnh nhân trước sự đau khổ thể xác và thử thách tin thần do bệnh tật gây ra. Nhờ Bí Tích này, bệnh 
nhân được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong đau khổ và sự chết. nếu đau khổ và sự chết 
của Chúa Kitô có giá trị cứu độ, thì qua Bí Tích Xức Dầu, bệnh nhân cũng có thể dâng đau khổ và sự 
chết để mưu ích cho bản thân và cho những người chung quanh. 

2. Hiệu quả: 
Bí Tích Xức Dầu không nhằm tha tội nặng ( đã có Bí Tích Sám Hối ), không nhằm chữa bệnh 

thân xác ( nhiệm vụ của y khoa ), cũng không nhằm dọn mình chết cho bệnh nhân. Bí Tích Xức Dầu ban 
sức mạnh và nghị lực cho người bệnh trong khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều đang bị đe dọa bởi bệnh tật. 

a. Về mặt tâm linh 
Bí Tích Xức Dầu ban ơn vững lòng Tin, Cậy, Mến và trung thành với Thiên Chúa trong những 

giờ phút cuối cùng của hành trình trần gian, xóa tẩy dấu vết của tội trong “quá khứ”. Nếu có tội nặng nào 
đã vì vô tình quên sót trong các lần xưng tội trước, nay cũng được thứ tha nhờ lãnh nhận Bí Tích này. 

CÙNG HỌC HỎI  
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b. Về mặt thể xác 
 – Ban nghị lực và xoa diệu đau đớn. 
 – Bệnh nhân có thể khỏe lại, nếu Chúa thấy có ích cho đời sống tâm linh của họ. 
3. Điều kiện lãnh nhận 
- Sạch tội nặng. 
- Đây không phải là Bí Tích tiễn đưa người sắp chết, cũng không phải để dọn mình ( chuẩn bị ) 

chết, nhưng là Bí Tích phục vụ “bệnh nhân có thể chết”. Bí Tích này được ban khi đau yếu, nguy tử. 
- Trong cùng một cơn bệnh, nếu bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn, có thẩ xin xức dầu lại 
4. Nghi thức Bí Tích xức dầu bệnh nhân 
a. Thừa tác viên ( Gl 1003.1 ) 
Các Linh Mục mới có quyền ban Bí Tích Xức Dầu. 
b. Nghi thức xức dầu 
Khi cử hành Bí Tích này: 
- Trước hết Linh Mục giúp bệnh nhân xưng tội ( nếu không xưng tội được, thì giúp thống hối trọn vẹn ). 
- Rồi dùng dầu thánh xức trên trán và hai tay cùng với các lời khấn nguyện Thiên Chúa 
- Cuối cùng cho bệnh nhân lãnh nhận Thánh Thể. 
Kết luận 
“Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như là một cái gì khác 

thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng 
bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ.” ( 1Pr 4, 12 – 13 ). 

Câu hỏi 
1. Nguồn gốc và ý nghĩa Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân ? 
2. Hiệu quả ? 
3. Điều kiện lãnh nhận ? 

BÀI 30: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 
Lời Kinh Thánh  
“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi 

các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ 
người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và 
nói: “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông 
xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được 
thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh 
em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh 
em” ( Ga 20, 19 – 21 ). 

Qua Bí Tích Thánh Tẩy, Chúa Giêsu đã và đang 
tập hợp mọi người thành thân thể duy nhất ( 1Pr 2, 9 ), để 
phát triển dân thánh. Thiên Chúa đã cắt đặt giữa các tín 
hữu một số thừa tác viên, ban cho họ quyền tế lễ, tha tội 
cho họ thi hành chức vụ Linh Mục nơi loài người nhân danh Chúa Kitô. 

1. Nguồn gốc và ý nghĩa 
a. Nguồn gốc 
Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã huấn luyện một số người để trao chức vụ 

Linh Mục thừa tác cho họ. Người chọn 12 Tông Đồ ( Lc 6, 12 – 16 ). 
 – Đặt Tông Đồ Phêrô làm thủ lãnh ( Ga 21, 15 – 17 ) 
 – Trao quyền tế lễ ( Lc 22, 19; 1Cr 11, 23 – 25 ). 
 – Trao quyền tha tội ( Ga 20, 21 – 23 ). 
 – Rửa tội và rao giảng ( Mt 28, 19 – 20 ) và hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 

thế” ( Mt 28, 20 ). 
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Trong các quyền được trao ban, Chúa Giêsu cũng cho các Tông Đồ quyền được chọn những 
người kế vị ( Cv 6, 1 – 6; 2Tm 1, 6; Tt 1, 5 ). Các Tông Đồ thi hành quyền này bằng cách đặt tay, xin 
Chúa Thánh Thần thánh hóa những người được chọn và ban các ơn cần thiết cho chức vụ lãnh nhận 
( Cv 13, 2 – 3; 1Tm 1, 18 ). 

Trong Giáo Hội, Chức Thánh được truyền lại liên tục. Các Giám Mục ngày nay là những người 
kế vị các Tông Đồ và các quyền đã được ban cho các Tông Đồ. 

b. Ý nghĩa 
Bí Tích Truyền Chức Thánh do Chúa Giêsu thiết lập nhằm đặt ra một số người thi hành công 

việc của Chúa: 
- Truyền giảng: Công bố và giải thích Lời Chúa. 
- Thánh hóa: Cử hành Thánh Thể và các Bí Tích. 
- Lãnh đạo: Phục vụ và hướng dẫn tín hữu sống theo các giới luật Thiên Chúa và Giáo Hội. 
Nhờ Bí Tích Truyền Chức Thánh, các Tông đồ trao lại quyền cho các Giám Mục, Linh Mục, phó 

tế ( các chức thánh ). Hơn nữa, Giáo Hội là một cộng đoàn vừa thiêng liêng, vừa có tổ chức hữu hình, 
nên cần có một số người phục vụ Giáo Hội. 

2. Ba bậc của Chức Thánh 
Chỉ có một Bí Tích Truyền Chức Thánh, nhưng gồm ba bậc: Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế. 
- Giám Mục: Là đỉnh cao của Chức Thánh, các Giám Mục họp thành “hàng Giáo Phẩm”. 
- Linh Mục: Là cộng tác viên trực tiếp của Giám Mục. Linh Mục thuộc “hàng Giáo Sĩ” và cùng với 

phó tế được tham dự nhiệm vụ của hàng Giáo Phẩm. 
- Phó Tế: Là những cộng tác viên của Giám Mục. Từ Công Đồng Vatican II ( 1965 ), có hai loại 

phó tế: Phó Tế chuyển tiếp và phó tế cố định. 
3. Hiệu quả 
- Ghi dấu thiêng liêng bất diệt nơi người lãnh nhận 
- Trao ban nhiệm vụ: Truyền giảng, Thánh hóa và phục vụ Giáo Hội. 
- Ban những ơn cần thiết để chu toàn nhiệm vụ được trao ban. 
4. Điều kiện lãnh nhận 
Không ai có quyền tự mình đòi được lãnh nhận Bí Tích Truyền Chức Thánh, nhưng là người: 
- Được Chúa kêu gọi: Cảm thấy tiếng Chúa thúc giục trong tâm hồn để sống nếp sống đặc biệt 

hơn, nhờ đó có thể phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội một cách đắc lực. 
- Có đủ điều kiện theo quy định của Giáo Hội: Về sức khỏe, trí thức, đạo đức. Tiến chức phải 

trải qua nhiều năm học tập, tu luyện về ba mặt nói trên tại các nơi huấn luyện là Chủng Viện Triều, hoặc 
Học Viện Dòng. 

- Được Bề Trên tuyển chọn: Xét theo nhu cầu của cộng đoàn và khả năng của đương sự, Đức 
Giám Mục Giáo Phận sẽ quyết định tuyển chọn tiến chức lên lãnh nhận Chức Thánh. 

5. Nghi thức Bí Tích truyền chức. 
a. Thừa tác viên ( Gl 1012, 1013 ) 
Các Giám Mục mới có quyền ban Bí Tích Truyền Chức Thánh. 
b. Nghi thức truyền chức 
Nghi thức phong chức sau bài Tin Mừng với những phần chính yếu: Tiến chức lên quỳ trước 

Đức Giám Mục chủ phong, ngài yên lặng đặt tay trên đầu tiến chức, dang tay đọc lời nguyện phong 
chức. Sau đó mặc áo lễ, xức dầu thánh hiến lòng bàn tay tân chức, trao lễ vật và hôn bình an. 

Kết luận 
Đức Giêsu ngước mắt lên Trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha 

để Con Cha tôn vinh Cha. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác 
thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha vì họ, con xin 
thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Con không chỉ cầu nguyện cho 
những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” ( Ga 17, 1. 15 – 20 ). 

Câu hỏi 
1. Nguồn gốc và ý nghĩa Bí Tích Truyền Chức Thánh ? 



 18

2. Hiệu quả ? 
3. Ba bậc của Chức Thánh ? 
4. Những ai được lãnh nhận Chức Thánh ? 

BÀI 31: BÍ TÍCH HÔN PHỐI  
Lời Kinh Thánh 
“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã 

làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông 
sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cới vợ mình, và cả hai sẽ thành 
một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, 
loài người không được phân ly” ( Mc 10, 6 – 9 ). 

Chúa Kitô thiết lập Bí Tích Hôn Phối để kết hợp và 
thánh hóa hai người nam và nữ, và để tình yêu hôn nhân 
được Thiên Chúa xác nhận. 

1. Nguồn gốc và ý nghĩa 

a. Nguồn gốc 
Hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa: 
 – Ngay từ khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã tạo dựng họ có nam có nữ, đặt giữa hai người 

một sức hấp dẫn lạ lùng, để họ tìm đến, liên kết với nhau thành vợ chồng ( St 1, 26 – 28; 2, 18 – 24 ). 
 – Nhưng khi con người từ chối tình thương Thiên Chúa, hôn nhân không còn như ngày Thiên 

Chúa mới tác thành. Khi dứt tình với Thiên Chúa, mối dây trung tính giữa hai người bị đe dọa. Sự thân 
tình giữa vợ chồng không còn êm đẹp; việc sinh dưỡng con cái, lo lắng cho gia đình pha lẫn mồ hôi cay 
đắng… Tình yêu và hôn nhân đã bị tội lỗi làm cho lệch lạc, sự cao cả của hôn nhân đã bị lu mờ đi bởi 
nhiều tệ nạn: Đa thê, tự do luyến ái, ngoại tình, lạc thú chủ nghĩa… 

Khi Chúa Kitô đến dự tiệc cưới Cana, Người không chỉ cứu vớt tình yêu của cả nhân loại, nhưng 
còn nâng Hôn Phối tự nhiên lên thành Bí Tích, trả lại cho nó sự cao cả như thưở ban đầu, và muốn 
dùng hôn nhân như là dấu hiệu nói lên sự gắn bó mật thiết giữa Thiên Chúa và Giáo Hội ( Mt 19, 3 – 9; 
5, 31 – 32; Ep 5, 21 – 23 ) 

b. Ý nghĩa 
Thiên Chúa đã lập thể chế hôn nhân tự nhiên bằng những luật lệ riêng để bảo vệ hạnh phúc và 

mục đích của hôn nhân: “Đơn hôn và bất khả phân ly”, để hai người nam nữ yêu thương nhau, giúp 
nhau phát triển tâm linh cũng như thể xác, sinh sản và giáo dục con cái. Ngay cả trong trường hợp 
không có con, hôn nhân vẫn tồn tại như cuộc sống chung và vẫn giữ được giá trị cao đẹp cùng đặc tính 
bất khả phân ly của mình. ( Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng số 50 ) 

2. Đặc điểm hôn nhân Kitô giáo 
Hôn nhân Kitô giáo có những đặc tính sau đây: 
 – Một vợ, một chồng: Không chấp nhận đa thê, đa phu. 
 – Bất khả phân ly: Không được ly dị 
3. Hiệu quả 
Bí Tích Hôn Nhân làm gia tăng ơn thánh, nghĩa là gia tăng sự sống thần linh trong tâm hồn 

người tín hữu. Ngoài ơn thánh được gia tăng, đôi bạn còn được những ơn riêng phù hợp với chủ đích 
và nhu cầu của hôn nhân: Giúp cho đôi bạn sống trọn vẹn đời sống vợ chồng trong tình yêu với nhau, 
sinh sản và giáo dục con cái; Trước mỗi hoàn cảnh, mỗi nhu cầu, lại được những ơn thích hợp để đời 
sống hôn nhân phản chiếu sự kết hợp của Chúa Kitô và Giáo Hội. 

Vì là một Bí Tích, nên hôn nhân thánh thiện và mời gọi những ai sống trong bậc này nên Thánh, 
một sự thánh thiện đích thực có kèm theo ân sủng tương ứng để có thể đạt tới. Như vậy, Bí Tích Hôn 
Phối làm gia tăng ơn thánh, và ban những ơn riêng biệt giúp đôi bạn chu toàn trách nhiệm của người 
làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ và trở nên thánh thiện trong cuộc sống. 

4. Điều hiện lãnh nhận 
Không mắc ngăn trở Hôn Phối. Hiểu đời sống hôn nhân và hoàn toàn tự do ưng thuận kết hôn, 

không bị ép buộc, lường gạt, sợ hãi. Công khai nói lên sự ưng thuận theo nghi thức của Giáo Hội hoặc 
bày tỏ bằng cử chỉ ưng thuận khác. 
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5. Nghi thức Bí Tích Hôn Phối 
a. Thừa tác viên 
Trong nghi lễ Hôn Phối, chính hai người nam nữ là thừa tác viên cử hành, còn Linh Mục chỉ là 

người chứng hôn. Vì thế trong những hoàn cảnh xa xôi không có Linh Mục, vẫn có thể cử hành Bí Tích 
Hôn Phối trước mặt hai nhân chứng ( một cho nam và một cho nữ ). 

b. Nghi thức Hôn Phối 
Nghi thức Hôn Phối được tiến hành trong Thánh lễ sau bài diễn giảng, trước sự chứng kiến của 

hai nhân chứng và cộng đoàn: 
 – Linh Mục hỏi ý kiến hai đương sự lần chót về sự tự do, việc chung suống suốt đời, việc đón 

nhận và nuôi dạy con cái. 
 – Sau đó, hai người cầm tay nhau nói lên lời cam kết nhận nhau làm vợ chồng suốt đời. 
 – Kế tiếp, đôi tân hôn trao nhẫn cho nhau làm bảo chứng tình yêu và lòng chung thủy. Thánh Lễ 

tiếp tục. Sau Kinh Lạy Cha, Linh Mục đọc lời nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình mới. 
6. Sứ mạng của hôn nhân Kitô giáo 
a. Ơn gọi sống thánh thiện 
Qua Bí Tích Hôn Phối, đôi tân hôn nhận lãnh 

một sứ mạng Thiên Chúa trao ban bằng chính lời 
cam kết của họ trong ngày thành hôn. 

Làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô đối 
với Giáo Hội, vì gia đình Kitô hữu là một Giáo Hội thu 
hẹp, chính nơi đó phải là một kiểu mẫu của “hội 
những người thánh”. Và họ kết hợp với nhau là để 
cùng nhau và nhờ nhau nên thánh. 

b. Đem Tin Mừng đến cho mọi người 
Rao giảng Tin Mừng là trách nhiệm của mỗi 

Kitô hữu. Trong đời sống hôn nhân, đôi tân hôn rao giảng Tin Mừng theo cách thế riêng của mình trong 
đời sống gia đình khi họ chứng tỏ cho người chung quanh về niềm tin, tình yêu, lòng trung thành và 
niềm vui lãnh nhận từ Thiên Chúa. 

Kết luận 
“Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng 

như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Chúa Kitô là đầu của Hội Thánh, chính Người là 
Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ 
cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. 

Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì 
Hội Thánh; cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có 
ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô 
nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Vậy mỗi người trong 
anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng” ( Ep 5, 21 – 25; 28, 30 – 33 ). 

Câu hỏi 
1. Nguồn gốc và ý nghĩa Bí Tích Hôn Phối ? 
2. Đặc điểm hôn nhân Kitô giáo ? 
3. Hiệu quả Bí Tích Hôn Phối ? 
4. Điều kiện lãnh nhận ? 
5. Sứ mạng của hôn nhân Kitô giáo ? 

BÀI 32: SỐNG THEO Ý CHÚA 
Lời Kinh Thánh 
“Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ 

các điều răn của Người. Ai nói rằng biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói 
dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ Lời Người dạy, nơi người ấy tình yêu Thiên Chúa 
đã thật sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng 
mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” ( 1Ga 2, 3 – 6 ). 
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Thiên Chúa tạo dựng nên con người, muốn cho họ được sống vĩnh cữu và tham dự vào sự sống 
vĩnh cửu của Người. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người yêu mến và vâng giữ những điều Người 
truyền dạy. Vì thế chấp nhận luật Chúa và sống theo luật Chúa là bằng chứng chúng ta yêu mến Thiên 
Chúa và đáp lại của Chúa Kitô: “Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người” ( 1Ga 5, 3 ). 

1. Trong Cựu Ước 
Khi dân Do Thái đi từ Ai Cập về Đất Hứa, ngang qua núi Xinai, qua trung gian Môsê, Thiên Chúa 

đã trao cho con người 10 giới luật để chứng nhận họ là con cái Thiên Chúa. Ngài đòi buộc dân phải 
tuân giữ các điều này: 

1. Phụng thờ một mình Thiên Chúa 
2. Không kêu tên Thiên Chúa cách vô lễ và vô cớ 
3. Thánh hóa ngày Hưu Lễ Sabath ( ngày của Chúa ) 
4. Thảo kính cha mẹ 
5. Không giết người 
6. Không phạm tội tà dâm 
7. Không lấy của người 
8. Không làm chứng gian 
9. Không ước ao vợ chồng người 
10. Không tham của người. 

2. Trong tân Ước 
Khi Chúa Giêsu đến, Ngài không bãi bỏ các luật trong Cựu Ước, nhưng làm cho được hoàn hảo 

hơn ( Mt 5, 17 ). Ngài mở đầu công cuộc truyền giảng Tin Mừng bằng Hiến Chương Nước Trời: 
1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
2. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được trái đất làm gia nghiệp. 
3. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. 
4. Phúc cho ai khao khát công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
5. Phúc cho ai thương người, vì họ sẽ được thương xót. 
6. Phúc cho những tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. 
7. Phúc cho ai gây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
8. Phúc cho ai bị bách hại vì công lý, vì Nước Trời là của họ ( Mt 5, 1 – 10 ). 

3. Trong Hội Thánh Công Giáo  
Sau khi Chúa Giêsu về Trời, Giáo Hội tiếp tục sứ mạng giảng dạy và cứu độ của Thiên Chúa. 

Giáo Hội thay mặt Chúa Kitô đưa ra cho chúng ta 6 luật điều phải tuân giữ để sống phù hợp với ý Chúa: 
1. Tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 
2. Chớ làm việc ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc 
3. Xưng tội trong một năm ít là một lần 
4. Rước Mình Thánh Chúa mùa Phục Sinh 
5. Giữ chay những ngày Giáo Hội buộc 
6. Kiêng thịt những ngày Giáo Hội dạy. 

Toàn bộ lề luật của Thiên Chúa có thể tóm gọn trong một điều căn bản: Giới luật yêu thương – 
“yêu mến là chu toàn cả lề luật” ( Rm 13, 14 ), Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. 

Kết luận 
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn 

ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn 
ấy, là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môsê và các sách Ngôn Sứ đều tùy 
thuộc vào hai điều răn ấy” ( Mt 22, 37 – 40 ). 

Câu hỏi 
1. Bằng chứng của lòng yêu mến Thiên Chúa là gì ? 
2. Luật căn bản của Kitô giáo ? 
3. Nói về giới luật trong Cựu Ước, Tân Ước và của Giáo Hội ? 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG  
Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông Sàigòn, ( Còn tiếp nhiều kỳ ) 
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CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 
TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Ở SÀIGÒN, 

BỊ DỊ DẠNG MẠCH MÁU TỦY 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, 
giới thiệu trường hợp em Maria Magdala NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, sinh năm 
1989, con của bà Maria Nguyễn Thị Bích Hồng, hiện ngụ tại 92/41/14 Đường Tôn 
Thất Thuyết, phường 16, quận 4, điện thoại: 01214.001.089. Cha em đã bỏ em đi từ 
khi em còn nhỏ, mẹ em làm mướn nuôi em ăn học. Hiện tại Ngọc là sinh viên năm 2 
trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành, em bị chứng bệnh dị dạng mạch máu tủy 
và đã phẫu thuật 2 lần, chi phí điều trị tốn kém rất nhiều trong vòng 3 năm nhưng 
bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chúng tôi xin trợ giúp 5.000.000 VND, 
số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô. 

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN HOÀNG NHƯ NGUYỆT Ở KHÁNH HÒA, BỊ VIÊM MÀNG NÃO 

Lm. Tôma Trần Văn Hiệu, Giáo Xứ Phú Nghĩa. Giáo Phận Nha 
Trang, giới thiệu trường hợp em NGUYỄN HOÀNG NHƯ NGUYỆT, sinh 
năm 1998, con của chú Nguyễn Hoàng Sơn và cô Lê Thị Thu Thủy, hiện 
ngụ tại thôn Triệu Hải, xã Cam Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 
điện thoại: 01686.142.878. Ba em làm phụ hồ, mẹ em may đồ, bản thân 
Nguyệt là ca viên của Giáo xứ Phú Nghĩa, em đang học lớp 8. Em phát 
hiện bị viêm màng não và đang được điều trị tại Bệnh Viện tỉnh Khánh 
Hòa, khoa truyền nhiễm, phòng cấp cứu. Tổng chi phí điều trị đến nay đã 
24 triệu, bảo hiểm chi trả cho em được 4.500.000VND, số tiền còn lại gia 
đình em phải vay mượn bà con hàng xóm. 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 ).  

TRỢ GIÚP BÉ HOÀNG NGỌC ĐỨC MINH Ở ĐỒNG NAI, BỊ HỞ VAN TIM 

Lm. Tạ Duy Tuyền, Giáo Xứ Bình Lâm. Giáo Phận Xuân Lộc, giới 
thiệu trường hợp bé HOÀNG NGỌC ĐỨC MINH, sinh năm 2005, con của 
anh Hoàng Ngọc Hùng và chị Nguyễn Thị Kim Quy, hiện ngụ tại 55/2 ấp Phú 
Ngọc, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 
01268.328.141. Anh Hùng bị thấp khớp, đau nhức toàn than vì trước đây 
chú làm bốc vác. Chị Quy làm rẫy mướn cho người ta nuôi gia đình. Bé Đức 
Minh bị hở van tim, ngày 18.8.2011, đã được các bác sĩ Bệnh Viện Triều 
An mổ thông liên thất, hiện tại đang được điều trị tại phòng 421, khoa tim 
mạch, lầu 3. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé 4.000.000 VND, số tiền được 

trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Ở TÂY NINH BỊ UNG THƯ PHỔI  

Lm. Gioakim Trần An Toàn, Cha Sở Họ Đạo Phú Ninh, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường, 
điện thoại: 0663.878.642, giới thiệu trường hợp bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, sinh năm 1964, chồng bà 
là ông Lê Hữu Chu và có 2 đứa con nhỏ còn đi học, hiện ngụ tại tổ 3, khu phố 1, thị trần Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh, điện thoại: 066.2213.558 – 01652.175.424. Gia đình bà có 1 công đất trồng rau. Bà Ngọc phát 
hiện bị ung thư phổi từ tháng 11 năm 2009. Bà được điều trị tại Bệnh Viện Ung Bướu Sàigòn. Để có 
tiền chữa trị cho bà, ông Chu đã phải bán nhà, bán công đất duy nhất nuôi gia 
đình mà vẫn không đủ tiền. Chi phí cho một lần vô hóa trị là 8.958.250 VND mà 
Bảo Hiểm đã chi trả 950.600 VND. Chúng tôi xin trợ giúp 8.000.000 VND, số tiền 
được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP CHÁU NGUYỄN MINH TÂM Ở ĐỒNG NAI,  
BỊ HẸP VAN TIM BẨM SINH 

Lm. Anphong Trần Lý Tịnh, Giáo Xứ Xuân Đông, Giáo phận Xuân Lộc, 
giới thiệu trường hợp cháu NGUYỄN MINH TÂM, sinh năm 2009, con của anh 

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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Nguyễn Minh Trung và chị Lê Thị Hồng Đào, hiện ngụ tại ấp 5, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 
Nai, điện thoại: 01698.418.736. Gia đình anh chị khó khăn, anh Trung làm mướn cho người ta nuôi vợ 
và con. Bản thân cháu Tâm bị hẹp van tim ba là bẩm sinh, cháu được bộ Lao Động – Thương Binh 
Xã Hội hỗ trợ tiền mổ tim là 3.100 USD, nhưng gia đình vẫn không đủ tiền để đóng tiền xét nghiệm, mua 
máu, siêu âm cho cháu. Chúng tôi xin trợ giúp 1.300.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình 
Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 7 biên lai ). 

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.  

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 ĐMHCG ( 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, Q. Bình Thạnh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Hai bạn Fiat Lê Tiến – Nhật Tân ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Bà Thuyên, Thanh Đa, Q. 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 
- Ông bà Thanh Bích Nguyen ( Nam Úc ): 300 AUD 
- Ông Chiến ( Phần Lan ): 200 EUR 
- Hai bạn Fiat Xuân Văn – Thanh Phương ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Bạn Hữu Nghị ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND 

Sơ kết tính đến 21g15 tối thứ sáu 9.9.2011:  
25.400.000 VND + 100 USD + 300 AUD + 200 EUR, đổi ra được 41.050.000 VND 

Như vậy sau tròn 13 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 40 triệu trợ giúp cho chị Phan Thị 
Sen Lâm Đồng được mổ tim. Số tiền 1.050.000 VND dư ra xin chuyển sang một trường hợp kế 
tiếp. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn quý ân nhân gần xa.  

HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ  
CHO ANH MAI NGÔ QUỐC HƯNG Ở SÀIGÒN 

Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang, Giáo Xứ Nghĩa Hòa, Tổng Giáo Phận Sàigòn, giới thiệu 
trường hợp anh GB. MAI NGÔ QUỐC HƯNG, sinh năm 1977, con trai ông Mai Văn Công và bà Ngô 
Thị Nga, hiện ngụ tại 10/18 Lộc Vinh, phường 6, quận Tân Bình, Sàigòn, điện thoại: 0909.845.507. Vợ 
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anh Hưng là chị Nguyễn Thị Kiều Phương, anh chị có một đứa con nhỏ mới 28 tháng. Anh là thợ điện 
lạnh mưu sinh nuôi cả gia đình. 

Anh Hưng phát hiện bị bệnh ung thư hạch cổ di căn, các bác sĩ 
Bệnh Viện Truyền Máu và Huyết Học, Sàigòn, dự đoán chi phí điều trị của 
anh là 120 triệu cho 6 lần xạ trị. Gia đình chỉ có thể lo được 20 triệu cho lần 
xạ trị đầu tiên vào ngày 30.5.2011. Tiền công anh làm thợ chỉ đủ sống qua 
ngày nên không có mua bảo hiểm. 

Ngày 9.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Điều Trị Ung 
Thư Hạch Cổ Di Căn cho anh GB. MAI NGÔ QUỐC HƯNG 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 chị Phan Thị Sen ( Lâm Đồng ): 1.050.000 VND 
- Ông bà Vũ Ngọc Lợi, cựu đệ tử DCCT ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
- Ông bà Nguyễn Đức Sinh, cựu đệ tử DCCT ( Na Uy ): 400 USD 
- Các bạn GL Hôn Nhân khóa Agape 24 ( Sàigòn ): 4.300.000 VND 
- Hai bạn Thiên Bảo – Thanh Thảo, Gx. Công Lý ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê CN 11.9.2011 ở DCCT ( Sàigòn ): 10.000.000 VND 
- Ông Trần Việt Hùng ( Sàigòn ): 7.000.000 VND 

Tổng kết tính đến 9g40 sáng thứ hai 12.9.2011: 23.350.000 VND + 800 USD = 40.000.000 VND 

Như vậy sau tròn 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 40 triệu trợ giúp cho anh Mai Ngô 
Quốc Hưng ở Sàigòn được điều trị bệnh ung thư. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn quý ân nhân gần xa.  

BẮT ĐẦU QUYÊN GÓP QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP  
CHO EM HỒ HOÀNG DUY LÂM Ở ĐẮKNÔNG 

Lm. GB. Nguyễn Tiến Đạt, Giáo Xứ Bác Ái, Giáo Phận Buôn Ma 
Thuột, điện thoại: 05013.746.057 – 0903.305.509, giới thiệu trường hợp em 
Giuse HỒ HOÀNG DUY LÂM, sinh năm 1991, con của ông Antôn Hồ Khoa 
Bảo và bà Maria Trần Thị Dung, hiện ngụ tại 81 Đức Hiệp, xã Đức Mạnh, 
huyện Đăkmin, tỉnh Đăknông, điện thoại: 0982.403.977 cho Lâm hoặc ông Bảo: 
0935.415.190. Ông Bảo là thợ hồ, bà Dung bán tàu hủ gánh, nuôi 4 người con 
đang độ tuổi ăn học, trong đó Duy Lâm là con đầu lòng. 

Duy Lâm đang là sinh viên năm 2 của trường Cao Đẳng Công Nghệ thì 
phát hiện bị khối u trung thất chèn ép khí quản phổi. Tháng 3 năm 2011, 
em đã được mổ tại Bệnh Viện 115, sau đó em được xạ trị 20 lần, với mỗi lần 
xạ trị là 750.000 VND, sau khi xạ trị xong em sẽ được hóa trị với mỗi toa thuốc 
là 3.500.000 VND. Tổng chi phí điều trị của Duy Lâm là 70 triệu, Bảo Hiểm 
Y Tế chi trả được 21 triệu, gia đình lo được cho em là 10 triệu, số tiền còn lại là 
39 triệu phải vay mượn bà con và người thân.  

Ngày 12.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Điều Trị Khối U Phổi cho em Giuse 
HỒ HOÀNG DUY LÂM 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: 

- Ông Trần Việt Hùng ( Sàigòn ): 2.500.000 VND 
- Ông bà Vũ Ngọc Lợi, cựu đệ tử DCCT ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
- Bà Maria Trần Thị Hồng, P. 1, Q. 5 ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Anh Nguyễn Văn Phương, Q. Bình Thạnh ( Sàigòn ): 500.000 VND 

Tổng kết tính đến 16g40 chiều thứ hai 12.9.2011: 
3.500.000 VND + 400 USD  

 


