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QUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỚC VẤN NẠN PHÁ THAI 
Bạn nghĩ sao nếu có ai đó quyết định ngay 

bây giờ bạn được sống hay là phải chết ? Vậy đấy, 
khi bạn vừa đọc xong dòng chữ trên thì ít nhất đã 
có một, hai con người bé bỏng phải chịu phán 
quyết là… án chết. Đó chính là các thai nhi ! ( Ảnh 
xác một thai nhi được đón về DCCT Sàigòn ) 

Ước tính trên đất nước Việt Nam chúng ta 
hôm nay, cứ mỗi sáu giây trôi qua là lại có một thai 
nhi bị giết chết. Còn đau đớn hơn án tử hình, vì cái 
chết ở đây lại được đưa ra từ chính người cha, 
người mẹ đang cưu mang em, những người mà 
em tin tưởng nhất và cũng là người duy nhất có thể 
bảo vệ em, yêu thương em trên đời này… !  

Bạn nghĩ xem, còn nỗi đau nào hơn thế !?! 
Đấy là chưa nói tới cách thức các em phải chịu chết: từng thớ thịt, từng bộ phận trên cơ thể em đều bị cắt 
ra, cắt vụn ra, xé ra từng mảnh, từng mảnh ! Thương ôi, tình người còn đâu ? 

Trải qua dòng lịch sử, người phụ nữ phải vất vả lắm nếu không nói là họ đã phải đánh đổi cả tính 
mạng mới đòi lại được quyền bình đẳng, quyền được tự do quyết định giá trị sống của mình. Thiết nghĩ, 
khi con người đấu tranh cho sự công bằng ấy là để góp sức xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn, 
nhiều tình người hơn.  

Thế nhưng, đáng buồn thay, không ít phụ nữ đã lạm dụng quyền của mình để sống buông thả, để tự 
quyết định cả mạng sống của người khác, cụ thể là các thai nhi, con của chính họ. Họ tự biện minh rằng phụ 
nữ phải được quyền phá thai, nếu không cứ phải sinh em bé thì sẽ trở nên gánh nặng cho họ !?!  

Nhưng xin được hỏi: đâu là QUYỀN SỐNG của chính những em bé đáng thương này ? Dù 
người phụ nữ có quyền lớn đến thế nào đi nữa thì điều đó cũng không có nghĩa là họ được phép tước 
đoạt mất QUYỀN SỐNG của THAI NHI, con của họ !  

Khi nhắc đến quyền của người phụ nữ, sao trước đó họ không nghĩ mình cũng có quyền không quan 
hệ bừa bãi, họ cũng có quyền lựa chọn biện pháp tránh thai tự nhiên, họ cũng có quyền sống khiết tịnh. Đó 
là cái quyền đẹp nhất, tốt lành nhất mà đáng lẽ họ phải chọn thay cho lối sống cuốn hút theo sự chết ! 

Mặt khác, quyền của người phụ nữ ở đâu khi họ đấu tranh quyết liệt để giữ lại thai nhi trước sức 
ép phải phá thai của người bạn đời ? Quyền này lại không được người đời ủng hộ, họ lên án, khinh bỉ… 
khiến người phụ nữ phải ngậm ngùi bỏ đi chính đứa con họ đang cưu mang, và cả hậu quả khôn lường 
mà họ phải gánh chịu sau này là sự dằn vặt về lương tâm, là nỗi đau vô sinh hoặc các thứ bệnh phụ 
khoa nan y bất trị. 

Một vài dòng suy tư trước vấn nạn phá thai đang hoành hành trên quê hương thân yêu của 
chúng ta. Mong rằng mỗi người hãy lựa chọn cho mình giá trị sống tốt đẹp nhất để cuộc sống của mỗi 
người và mọi người được hạnh phúc hơn, giàu lòng nhân ái hơn… 

“KẺ ĐI TÌM”, Nhóm BVSS Hà Nội, 22.9.2011 
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AI LÊN THIÊN ĐÀNG TRƯỚC AI ? 
Cách đây đúng 3 năm, sau Thánh Lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A, tôi uống cà phê trước 

Nhà Thờ Đ.T., nghe mấy ông sồn sồn vừa uống cà phê vừa nói chuyện to:  

- Làm có môt giờ cũng lãnh một đồng ! Bực bội tuần trước chưa nguôi. Tuần này, thêm bực vì 
đám ăn chặn của dân, đám sống bằng vốn tự có lại có vé ưu tiên vào Thiên Đàng trước ! Bực thiệt ! 

- Có gì mà bực ? 

- Ông là thánh sao mà không bực ? Hai hạng này đang thịnh. Một bên là lấy tiền của dân mà 
mua lạc thú, bên bán cái nghìn vàng ! Ông coi đó, ả ở đầu xóm kìa, hôm thì kẹp ông xe ôm, hôm thì kẹp 
chàng em-xi giọng mái, đêm thì với một chú CA Huyện, đêm khác với vài tên thuế vụ, vài cậu cầu lông, 
lâu lâu lại một anh CA Sàigòn bảnh tỏn đi xe con ra rước ả du hí vài ngày… không lẽ tụi nó lên thiên 
đàng trước tui và ông sao ? 

- Cả nước nầy ai mà không biết, chuyện công khai mà ! Nhưng họ lên thiên đàng trước tui và ông 
thì mừng cho họ chớ. Còn tui và ông sợ có lên được không chớ đừng nói chuyện lên trước lên sau !” 

Vấn đề vẫn như chưa giải quyết. Có anh ngồi bên cạnh lên tiếng: 

- Mấy ông học ở đâu cái thói “cắt xén” vậy. Phải nghe cho hết nguyên câu nói của Chúa Giêsu, 
rồi có ý kiến gì thì ý kiến chứ. Nguyên câu nói là: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái 
điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công 
chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các 
ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài" ( Mt 21, 31 – 32 ). 

Như thế, Chúa Giêsu không hề bảo “cứ ăn chặn của dân đi, cứ làm đĩ điếm đi, rồi sẽ được vào 
Thiên Đàng”, nhưng Ngài có ý nói đến việc “sám hối và tin vào Ngài” để được vào Thiên Đàng, để được 
cứu rỗi. Có anh thu thuế Mátthêu nghe lời Chúa kêu gọi, Dakêu biến đổi nhờ gặp Chúa, có chị Maria 
thành Magdala từng hành nghề buôn phấn bán hương đã dừng bước giang hồ, có anh ăn trộm bên phải 
Thập Giá Chúa Giêsu tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa… là những điển hình cho việc “sám hối 
và tin vào Tin Mừng”. 

Còn chúng ta, phàm ai là Kitô Hữu Công Giáo cũng đã biết tiêu chuẩn vào Thiên Đàng “sám hối 
và tin vào Tin Mừng” này rồi, nhưng có sám hối hay chưa và có tin hay không mới là điều quan trọng. 

Dụ ngôn “hai người con” và câu nói khó nghe này Chúa Giêsu cố ý nói với các Thượng Tế và 
các Kỳ Mục là những người tự phụ, cố chấp, không sám hối, không chấp nhận Tin Mừng, không chấp 
nhận biến đổi đời sống theo Tin Mừng.  

Và hôm nay, Ngài cũng đang nói với chúng ta, những Kitô Hữu Công Giáo thích “nổi tiếng đạo 
đức, làm bộ đạo đức” hơn là “đạo đức”, thích “biết Lời, biết luật” hơn là “giữ luật, giữ Lời”, thích giảng 
giải và đòi buộc người khác giữ luật mà mình lại không giữ, thích xem thường người khác và không 
chấp nhận ai xem thường mình. Nói chung là, chúng ta đang sống dối trá với bản thân mình, với mọi 
người và đáng sợ nhất là dối trá với cả chính Thiên Chúa.  

CÙNG SUY NIỆM  
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Dối trá vì chúng ta là những người nói mà không làm, hoặc nói một đàng, làm một nẻo… Chúa 
Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy “làm”, là hãy “sám hối và tin vào Tin Mừng”, như người con thứ nhất, 
“Con không muốn đi đâu”, nhưng sau đó, nó 
hối hận nên lại đi”. 

Hối hận, hay sám hối là khiêm tốn nhận 
ra mình đã không vâng lời Cha, không bỏ ý 
riêng mình mà làm theo ý Cha, đã lỡ từ chối lời 
mời gọi của Cha, và nay, nhất quyết thực hành 
theo ý của Cha. 

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy mặc 
lấy tâm tình của Chúa Giêsu, là khiêm tốn tự hạ 
đến mức tận cùng mới có thể thực hiện được ý 
muốn của Thiên Chúa ( x. Pl 2, 5 – 8 ).  

Vâng, phải thực hiện ý muốn của Thiên 
Chúa, mới được vào Nước Trời. Chúa Giêsu 
cũng đã từng nói với các người Pharisêu: “Không phải những ai nói: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa !’ là được 
vào Nước Trời đâu, nhưng chính là thi  hành ý muốn của Cha tôi” ( Mt 7, 21 ). 

Thực hành ý muốn của Thiên Chúa là bỏ đường gian ác mà về nẻo công chính của Thiên Chúa 
như tiên tri Edêkien loan tin: “Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính 
trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không 
phải chết” ( Ed 18, 27 – 28 ). 

Có những tội nhân công khai, bị lên án công khai, bị xem thường công khai, nay đã trở về công 
khai, trở về trong niềm hân hoan tận đáy lòng: 

Đến thăm nhà dưỡng thai của Sr. T.M., tôi được nghe một em gái 21 tuổi, tâm sự: “Nhà con ở 
Sóc Trăng. Tía má nợ triền miên vì chỉ có một công ruộng. Con đang đi làm công ty may ở Sóng Thần, 
tháng gần hai triệu. Tháng nào cũng nhịn đủ thứ mà cũng chỉ gửi về cho má được có một triệu. Mấy bạn 
con bảo làm thêm. Ban đầu e ngại, nhưng thấy có nhiều tiền… Mỗi tháng gửi về cho má được gần chục 
triệu. Hai năm, con đã phá thai ba lần. Tía má đã trả hết nợ rồi, thì con cũng vừa nhận được cái bầu thứ 
tư nầy đây. Con không dám phá nữa. Có tội chết ! Con giữ lại cháu để sau này có mẹ có con. May mà 
có mấy bạn nó chỉ ra đây với Sơ T.M. xin ăn !” 

Có những tội nhân “chưa công khai” vẫn đang thao thao bất tuyệt về luật Chúa, luật Giáo Hội. 
Trong số đó, có cả tôi, cả bạn đấy chứ ? Vâng, tôi vẫn nghĩ thời nay, Thượng Tế và Kỳ Mục không 
những còn, mà còn nhiều nữa là khác... 

Có nhiều Hội Đoàn Công Giáo quá nghiêng về thành tích con số hội viên, nghiêng về thành tích 
những sinh hoạt đậm tính hình thức, mà thiếu chuẩn bị, huấn luyện cho hội viên về các đức tính nhân 
bản, nhân bản Kitô giáo, về đời sống nội tâm kết hiệp với Chúa và tuân hành lề luật Chúa. Từ đó, Hội 
Đoàn nào cũng có mục đích là giúp người ta nên thánh, bỗng, Hội Đoàn trở thành cái áo đẹp, chức vụ 
trong Hội thành ra cái lọng che, mối tương quan mật thiết với các cha, với Giáo Xứ, Giáo Phận trở thành 
thành trì kiên cố cho một cuộc sống bê bối, giả dối, lừa đảo, không làm theo ý Cha trên Trời… Thiết 
tưởng tôi không nói quá, bởi vì, những điều trông thấy còn đau lòng hơn. 

Thử nhìn lại, mỗi năm ít là một lần, Hội Đoàn nào cũng tổ chức ngày Đại Hội thật hoành tráng, có 
thuyết trình, có đố vui Giáo Lý, có Hội Thảo, có Thánh Lễ Đồng Tế, có dâng hoa, có múa, có văn nghệ, 
có tiệc tùng… Còn phải có một bài viết đăng trên mạng với đầy đủ hình ảnh nữa mới tốt. Ai cũng vui 
mừng năm nay tổ chức hoành tráng. Tổ chức hoành tráng như thế là thành công… Mỗi năm một lần, rồi 
thôi. Hẹn ngày nầy năm tới, hoành tráng hơn… Sinh hoạt thường kỳ hằng tháng hằng tuần thì thưa thớt. 
Đời sống nội tâm và nhân bản hằng ngày của Hội Viên không là quan trọng !  

Sống chung với một xã hội gian dối, tại sao chúng ta không thể nêu gương đời sống chứng nhân 
cho họ về một cuộc thay đổi tận căn từ dối trá ra thật thà, từ gian ác ra công chính… mà ngược lại, mình 
lại bị tiêm nhiễm sự dối trá của họ, lại đưa sự dối trá ấy vào ngay trong cách sống đạo hôm nay, trong 
tương quan với người, và cả với Thiên Chúa. Nói mà không làm. Nói có đạo mà không có đạo. Nói Công 
Giáo mà không Công Giáo… đang là cuộc sống của chúng ta. Thật là vô lý, mà là điều vô lý có thật ! 

Tạ ơn Lời Chúa hôm nay cho chúng ta có cơ hội nhìn lại cách sống đạo thật đau lòng nhưng 
không phải trầm kha vô phương cứu chữa. Hãy tin vào Lời Chúa sẽ biến đổi cuộc đời ta và thế gian 
này, như Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã khẳng định trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung với 2.000 
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tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật 18 tháng 9 năm 2011 vừa qua trong sân nhà nghỉ mát 
Castel Gandolfo: 

“Tin Mừng đã và đang biến đổi thế giới như một dòng sông tưới gội một cánh đồng mênh 
mông. Vì Thiên Chúa là Tình Yêu đã làm người nơi Ðức Giêsu và với hiến tế của Người, Ngài đã 
cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ sự dữ bằng cách trao ban cho nó một niềm hy vọng đáng tin cậy”. 

Lạy Chúa, chúng con là những Kitô Hữu cứng lòng, chỉ nói mà không làm, chưa chịu sám 
hối, chưa chịu tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Xin cho mỗi chúng con lắng nghe tiếng Lòng 
Thương Xót Chúa đang tha thiết: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các bạn đừng 
cứng lòng nữa”, và biết phục thiện đời sống chúng con cách sớm nhất, là sống đúng thánh ý 
Cha trên Trời. Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 21.9.2011 

LÀM NGAY HÔM NAY ! 
Những gì hôm qua thì đã qua, chuyện ngày mai thì chưa tới, còn việc hôm nay thì đang ở trong 

tầm tay. Đã là người có lương tri bình thường thì không ai vô tâm, bạc tình khi sống quay lưng với cội 
nguồn lịch sử và cũng ít có ai sống mà không hướng tới tương lai. Tuy nhiên, không thể chối cãi rằng 
cái hôm nay mới là cái mang tính quyết định. Chính vì thế nhiều lúc chúng ta cần phải có thái độ “tự do” 
một cách nào đó với những gì đã qua và với những gì chưa tới. 

Đừng quá bám víu vào sự đã qua cho dù đó là những thành quả lẫy lừng, những chiến công 
hiển hách hay là những thất bại ê chề, những lỗi lầm tủi nhục. Nếu quá khứ của ta là những sự màu 
hồng thì đáng trân trọng, nhưng hãy coi chừng chuyện thường tình của kiếp người là rất dễ ngủ quên 
trên chiến thắng và nhất là hãy đề phòng cám dỗ tự kiêu, tự mãn, một cám dỗ thường gây “hậu quả đặc 
biệt nghiêm trọng”.  

Thực tiễn cho thấy chuyện vì tự hào, tự mãn “đã đánh thắng hai đế quốc to”, nên các nhà lãnh 
đạo nước Việt đã dần đưa đất nước ngụp lặn trong hố sâu của nghèo khó, tụt hậu do chính cái tư duy, 
nếp nghĩ và cung cách hành xử kiểu “chủ quan, duy ý chí”. Nếu quá khứ của ta vướng đầy những sự 

nhuốm màu tím hay đen thì cũng đáng nghiền ngẫm để tự kiểm và rút 
kinh nghiệm, nhưng cũng phải canh chừng cám dỗ buông xuôi, ngã lòng. 
Lỗi lầm nào cũng để lại vết thương đau. Thất bại là mẹ thành công. Có 
người do bị ám ảnh bởi những lỗi lầm, hay thất bại của quá khứ mà nản 
chí, buông xuôi. Cũng có người biết tích lũy những vết thương đau thành 
chuỗi kinh nghiệm làm nền tảng cho những thành quả hôm nay. Bài học 
lịch sử thật đáng quý, tuy nhiên lịch sử không phải là vòng tròn lặp lại cái 
đã qua như cũ, như xưa. 

Đừng quá ảo vọng vào những gì chưa đến. Tương lai thường chất 
chứa những sự tốt đẹp, vì đó là ước mơ của con người. Chẳng ai lại đi mơ 
ước điều xấu xa tồi tệ cho chính mình. Họa hiếm mới có một đôi người, khi 
ở trong tình trạng bất bình thường, mới mong những sự chẳng nên cho bản 
thân. Đã là người, cần phải có hoài bảo và ước mơ. Tuy nhiên cũng cần 
thận trọng trước cám dỗ xa rời thực tế. Đã có đó một vài chủ thuyết vẽ vời 
viễn ảnh tương lai “to đẹp hơn gấp mười, gấp trăm ngày nay” để rồi lòe bịp 

đồng loại lãng quên không nhìn thẳng vào cái hiện tại, một hiện tại đầy bất công, dối trá… 

Thiên Chúa là Đấng của hôm nay: Với Thiên Chúa, cái hiện tại là cái quan trọng nhất, là cái có 
tính quyết định. Trước đây ngươi sống công chính mà bây giờ ngươi làm điều gian ác thì ngươi phải 
chết. Người tội lỗi xưa làm nhiều sự gian ác mà bây giờ bỏ điều dữ, làm điều chính trực công minh thì 
sẽ được sống. Ngôn sứ Êdêkien minh nhiên nói thay Thiên Chúa sự thật này ( x. Ed 18, 27 – 28 ). 

Đến trần gian, Chúa Kitô thường cảnh tỉnh nhiều vị lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ, những người 
vốn tự hào về công nghiệp đã qua của mình. Khi kể câu chuyện về hai người con, Chúa Kitô đã làm nổi rõ 
cái giây phút hiện tại. Người con cả sở dĩ được chấp nhận dù trước đó không vâng lời Cha nhưng giờ này 
anh hối hận và vâng theo lời cha. Trái lại, người con thứ, trước đó đã mau mắn đáp vâng lời cha mà giờ 
này anh lại không làm theo ý cha thì cũng bằng không.  

Để khẳng định chân lý này Chúa Kitô còn nói với những Thượng Tế và Kỳ Mục hôm ấy bằng 
một kiểu nói long trọng: “Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào 
Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà 
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các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin” ( Mt 21, 31 – 
32 ). Một số nhà chú giải phân tích chữ “trước” còn có nghĩa là “thay thế”, nghĩa là những người thu 
thuế và gái điếm sẽ thế cái chỗ của các vị Thượng tế và kỳ mục trong Nước Trời. Kết thúc dụ ngôn 
“Người Cha nhân hậu”, Chúa Kitô đã nêu bật lời của người cha với đứa con cả: “Chúng ta phải ăn 
mừng và hoan hỉ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” ( Lc 15, 32 ). 

Sống mà không có ngày mai là một cuộc sống thiếu 
định hướng, thiếu tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên cái của ngày 
mai phải được đặt nền tảng vững vàng trên cái của hôm nay. 
Nhiều khi chúng ta có thể quá lo lắng cho những sự chưa đến 
mà bỏ quên bổn phận trong hiện tại. “Anh em đừng lo lắng 
về ngày mai, ngày mai, cứ để ngày mai lo…” ( Mt 6, 34 ). 
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” 
( Mt 6, 11 ). “Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, 
đừng cứng lòng nữa !” ( Tv 95, 7 – 8 ) 

Đừng để đến ngày mai những gì tốt đẹp và phải đạo 
có thể làm trong ngày hôm nay: Xét về mặt tiêu cực, dưới 
nhãn quan đức công bằng thì nếu giam tiền công nhật của 
người làm công đến hôm sau là đã phạm lỗi bất công ( x. Lv 
19, 13 ). Còn trên bình diện đức ái thì nếu bỏ qua một việc 
tốt, một việc lành trong khả năng và hoàn cảnh của ta hôm 
nay thì đã phạm một điều tồi tệ, đó là tội thiếu sót mà chúng 
ta thường đấm ngực thú lỗi trong phần khởi đầu của Thánh 
Lễ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em: tôi 
đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói và những điều 
thiếu sót…” 

Lúc sinh thời, mỗi khi gặp những người bệnh tật, dù đó là ngày Lễ nghỉ và theo luật Do Thái giáo 
bấy giờ thì không được phép, nhưng Chúa Giêsu vẫn ra tay thi ân giáng phúc, bất chấp nhiều luật sĩ và 
biệt phái giận dữ chống đối và thậm chí còn tìm cách giết Người. Phải làm ngay hôm nay, lúc này, ở đây 
( hic et nunc ) những điều chính đáng và phải đạo trong hoàn cảnh và khả năng của mình. Bởi chưng, 
nhiều lúc, chính khi không làm điều thiện là làm điều ác, không cứu sống là giết chết, không bênh vực 
công lý là toa rập với sự gian dối, bất công… ( x. Mc 3, 4 ). 

Những kẻ tự cao là những người luôn nhớ và muốn kẻ khác nhớ mình đã làm một sự gì đó. 
Những người tự ti là những người không thể quên và nghĩ rằng người ta không thể quên mình đã lầm lỡ 
một sự gì đó. Những người lười biếng là những người luôn muốn làm một sự gì đó mà không bao giờ 
làm ( Les paresseurs sont ceux qui toujours veulent faire quelque chose – Ngạn ngữ Pháp ). Những 
người hèn nhát là những người luôn khát khao một sự gì đó ( mà không dám làm ). Còn những người 
công chính là những người bắt tay làm ngay những sự phải làm, đáng làm, nên làm, hôm nay, lúc này. 

Lm. Giuse NGUYỄN VĂN NGHĨA, Giáo Phận Buôn Ma Thuột  

ĐIỀU THIÊN CHÚA MUỐN 
Một trong những tài khéo của Đức Giêsu trong nghệ thuật giảng dạy đó chính là việc dùng dụ 

ngôn, với những hình ảnh gần gũi, thiết thực với đời sống con người, phù hợp với văn hóa, phong tục 
nhân loại nhằm thông tin được truyền đạt dễ hiểu, dễ thực hiện. 

Hơn thế nữa, nhìn lại trong suốt hành trình rao giảng của Đức Giêsu, dụ ngôn nào Ngài dùng 
cũng đầy súc tích, không chỉ hợp tình hợp lý mà còn diễn tả đến tận cùng khía cạnh tinh tế nhất trong 
chiều sâu tâm linh nhân loại. Mới nghe qua tưởng chừng như đơn giản bởi nó quá gần gũi với đời 
thường, nhưng nhìn lại là cả một quá trình diễn tả sự biến đổi của chiều sâu tâm linh.  

Cái thế giới mà Đức Giêsu xuống thế làm người muốn thiết lập không phải là vũ trụ. Điều đó Ba 
Ngôi Thiên Chúa đã hoạt động ngay từ thuở đầu tạo dựng. Thế nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần 
gian chính là để thiết lập thế giới tâm linh trong tâm hồn nhân loại.  

Thiên Chúa ở trong tâm hồn con người. Ngài thấu hiểu mọi điều kín nhiệm ở đó với những vui 
buồn, sướng khổ, thánh thiện hay tội lỗi. Chính vì thấu biết mọi điều kín nhiệm cho nên Thiên Chúa đã 
đồng hóa với họ, để mà chia sẻ cho đến tận cùng mọi khắc khoải kiếp người. 
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Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá theo lăng kính nhân loại, có lẽ chẳng mấy ai nhận ra được 
cái mánh khóe, trá hình của sự ác. Bề ngoài là thân thiện, tốt lành nhưng phía sau tấm màn sơn son 
thiếp vàng ấy chính là những trò tráo trở với đủ mọi thủ đoạn đê hèn. Phải nói không có gì đáng sợ 
bằng cuộc sống, không gì nguy hiểm bằng con người. Ai cũng biết mình được sinh ra để sống với nhau, 
cho nhau, nhưng chỉ vì cơm áo gạo tiền, chỉ vì cuộc sống mà con người không ngừng chém giết, sát hại 
lẫn nhau. Càng nói về thế giới, càng đề cập đến con người, càng cảm nhận sự khiếp đảm từ đó. Người 
lành thì ít mà kẻ dữ quá nhiều. Thế giới này chắc chắn không là một thiên đường yêu thương vì nhân 
loại không có tình thương yêu. 

Sự trá hình trà trộn vào cuộc sống với đủ mọi mánh khóe dã man tàn nhẫn nhất mà con người 
có thể tạo ra. Cho nên, biện phân thiện ác không phải là điều dễ. Cái nhìn thiển cận của nhân loại làm 
sao tránh khỏi sai lầm. Người bề ngoài tưởng chừng thật tốt, ai nào ngờ lại là chính kẻ ác tày trời với 
thủ đoạn dã man, tàn bạo. 

Cứ theo thói thường, mấy ai biết lên án người con thứ trong dụ ngôn hôm nay vì sự nhanh nhảu 
đáng khen của nó. Mẫu mực của con người hoàn hảo ấy chứ, được gọi là vâng dạ, đon đả: “Thưa Ngài, 
con đây !” ( Mt 21, 30 ). Vậy mà nào có ai ngờ sự mau mắn của nó đã khiến cho mọi người tuyệt vọng vì 
chỉ có ở trên môi miệng chứ không thực hiện bằng hành động. Thái độ của người con thứ nhất có lẽ 
chẳng mấy ai đồng tình, vì sự biếng nhác, không vâng lời, ngỗ nghịch: “Con không muốn đâu !” ( Mt 21, 
29 ). Nhưng anh đã được mọi người yêu mến, vì biết hối hận và đi làm ! 

Thật giả ngày nay trà trộn khắp nơi trên thế giới, nếu cứ xét theo góc độ của con người thì chẳng 
biết đâu lành đâu dữ. Nhưng chỉ có Thiên Chúa là Đấng hiểu thấu mọi bí mật trong đời sống tâm linh 
nhân loại. Ngài biết và Ngài đón nhận, chờ đợi và tha thứ. 

Đừng chủ quan nhìn vào tội lỗi, khiếm khuyết của 
người khác để rồi khinh miệt, lánh xa họ hay tự cao, tự đại 
cho mình thánh thiện, tốt lành hơn người. Việc sống chết 
của người, việc lành dữ của tha nhân thuộc quyền Thiên 
Chúa. Người xấu, kẻ ác cũng đã có Thiên Chúa của họ, việc 
của bản thân là sống tốt chứ không là đoán xét, kết án. 
Cũng không phải nhìn vào bất toàn của họ để tự hào về 
mình. Hãy cầu nguyện cho kẻ ác, cho kẻ làm hại mình, đó 
chẳng phải là điều Thiên Chúa muốn hay sao. 

Tội của con người là hay đoán xét và loại bỏ, kết án, 
khinh miệt. Cái hạn hẹp của thế giới chính là nhìn con 
người, hình ảnh của Thiên Chúa theo lăng kính phàm trần, 
với con mắt thiện cận, nông nổi chỉ loại bỏ mà không cứu 
vớt, không có yêu thương.  

Dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta sự cẩn 
trọng với chính mình, đừng vội vàng huênh hoang tự đắc bởi 
sự công chính thánh thiện bản thân mà khinh chê người 
khác. Cái Thiên Chúa cần không phải là lời nói nhưng bằng 
hành động. Nói yêu Chúa thôi chưa đủ mà cần phải sống lời 
yêu. Cái đáng sợ chính là sự chủ quan tự tin, tự mãn vào tài 
cán bản thân để rồi đến ngày chung cuộc lại trở thành kẻ trá 
hình phản bội, đến trước tòa Chúa với những lời hứa suông 
và những ngôn từ yêu trống rỗng. 

Lạy Chúa, ngày nào Ngài cũng mời gọi con vào làm việc trong vườn nho của Chúa, có lúc con 
vâng dạ đi ngay nhưng lại thoái thác vì sức nặng của đam mê danh vọng bạc tiền, con đã thối lui, bỏ 
cuộc. Nhưng cũng không hiếm khi lương tâm bứt rứt bất an, con hối hận quay trở về, mong mỏi được 
sống dưới bóng cánh của Ngài. Đời sống tâm linh con người là cả một hành trình với những biến đổi lạ 
kỳ của nó. Chỉ cần con biết ý thức mình thuộc về Thiên Chúa, chịu tác động dưới quyền năng biến đổi 
của Ngài để rồi can đảm thực thi.  

Xin cho con ngoan ngùy lắng nghe và thực hành điều Chúa muốn chứ không chỉ hứa suông trên 
môi trên miệng, đừng để con thất hứa điều gì với Chúa, nhưng hãy giúp con biết hối hận vì tội lỗi của 
mình để được tha thứ. Xin giúp con biết vâng phục, can đảm vào đời, miệt mài làm việc, chu toàn bổn 
phận với ý thức đó là điều Ngài muốn. 

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 
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“Ở CŨNG BÂNG KHUÂNG, ĐI CHẲNG ĐÀNH…” 
“Ở cũng bâng khuâng, đi chẳng đành, 

 “đêm trời, sao cũ sáng long lanh.” 
( dẫn từ thơ Đinh Hùng ) 

Bâng khuâng đi chẳng đành, nên người đời có ra đi nhưng miệng mồm nào đã nói. Đêm trời 
sáng long lanh, nên đời người dù có hứa, nhưng chân mình rày chẳng buớc. Chẳng bước đi dù miệng 
mình vẫn cứ nói. Nói và làm, trình thuật thánh sử viết hôm nay. 

Trình thuật theo Thánh Mátthêu nay kể về dụ ngôn hai người con có những lời lẽ và lập trường 
thực hiện rất khác biệt. Cả hai hành xử kiểu đối nghịch. Người con đầu nói mình sẽ không làm điều cha 
muốn, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện. Còn người kia, tuy nói làm nhưng lại không thực hiện lời mình 
nói. Tức một người những nói và nói, nhưng không làm. Còn người kia, vẫn làm mà không cần nói. Dụ 
ngôn đây cho thấy: chính hành động nói nhiều hơn là lời nói ngoài cửa miệng. 

Thời của Chúa, dụ ngôn được dùng như huấn dụ để khen ngợi những người hành động thiết 
thực hơn là nói. Bằng dụ ngôn này, Chúa bênh vực đám người bị khích bác chê bai, như đám đĩ điếm, 
dân thu thuế bệ rạc, hơn hẳn giới thượng lưu, Pharisêu, Ký Lục chỉ nói và nói chứ chẳng làm gì để đổi 
thay con người mình. Thời của Thánh Mátthêu sau đó, dụ ngôn còn được dùng để đề cao người ngoại 
đạo hơn một số người Do Thái cứ tự hào mình chuyên chăm đạo hạnh. Thế kỷ 20 lại dùng dụ ngôn hôm 
nay nhằm nâng đỡ đám người nghiện ngập dám sửa đổi chính mình hơn những người chỉ những nói và 
nói, khiến người khác bị khùng điên.  

Áp dụng vào nhà Đạo, thấy dân con Đạo mình nhiều lúc có cả hai. Tức nhiều khi ta những nói và 
nói mà không làm. Có những lúc ta vẫn làm mà chẳng nói lấy một lời. Điều này làm ta nhớ về nhân vật 
trong phim dài nhiều tập có đầu đề “Cha phó Xứ Đạo Dibley” luôn bắt đầu câu nói của ngài bằng những 
tiếng “Không ! không ! và không !” để rồi sau đó kết thúc bằng chữ “Có”. Có làm thực. Có hợp tác. Và 
đôi lúc nghĩ lại thấy mình từng nói “Có ! có ! Nhất định sẽ làm”, nhưng cuối cùng vẫn thành: Không ! 
Không làm. Và cũng chẳng làm điều mình từng nói từng hứa giống nhiều người trong ta. 

Đi vào thực tế, giống truyện kể về cuối buổi lễ, các vị chủ tế có thói quen đứng ở cuối Nhà Thờ 
nói năng chào hỏi hết mọi người. Có lần, vị Linh Mục hỏi một Giáo Dân: tuần sau có đi lễ không đó ? 
Rất nhiều người cứ trơn tru trả lời: “Dạ thưa cha, có chứ !” Thưa thì thưa “có”, nhưng các tuần sau đó 
lại khó mà thấy mặt vì nhiều lý do. Chính đó, là hiện trạng của người đi Đạo ở trời Tây, hôm nay. Hôm 
nay đây, có thể cũng có người lúc đầu tình thật không dám nói, nhưng sau đó suy đi nghĩ lại, vẫn cứ 
đến. Có người coi đây là chuyện Linh Mục, không nên hỏi, vì ai nào dám thưa. 

Nghiên cứu khảo sát hôm nay nhiều khi cho thấy: thế hệ trẻ hôm nay, và cả người cao niên cũng 
thế, lại cứ tính chuyện lời lãi mỗi khi được hỏi, ở Nhà Thờ hay ngoài ngõ, về bất cứ chuyện gì cần lấy ý 
kiến. Nói chung, nhiều người chỉ muốn dính dự vào các cuộc khảo sát với phỏng vấn khi biết mình chắc 
chắn có được lợi lộc, nếu trả lời. Tức là, họ chỉ muốn làm người dưng, trên trời rơi xuống. Chẳng muốn 
dính vào chuyện gì, dù thuộc vấn đề trong Đạo. Quần chúng hôm nay ra như lạc lõng ở đâu đó, chẳng 
muốn ai ngó ngàng hỏi han mình điều gì, dù là ý kiến riêng tư, kín đáo, hoặc ép buộc. Khi xưa, ở 
phương Tây, các Linh Mục còn có thói quen đến từng nhà thăm viếng, hỏi han về cuộc sống của mỗi 
người, ngày nay, làm thế tức vi phạm đời tư, rất nguy hiểm và dễ bị ra toà. 

Nhiều năm về trước, mỗi khi có đề tài 
cần hỏi han góp ý hay tranh luận ở Giáo Xứ, 
còn có người chủ trương phóng khoáng, bảo 
thủ, hoặc trung lập. Ngày hôm nay, lại đã thấy 
những người như thế đi đâu mất, hoặc họ 
còn đó nhưng chẳng thiết tha gì chuyện bàn 
luận hay tranh đấu cho sự sống còn của Hội 
Thánh. Nói chung, người đạo hạnh hôm nay 
không còn muốn dính dự vào chuyện chung 
của Hội Thánh. Nhiều vị vẫn lành thánh, 
chuyên chăm chuyện lễ lạy, đạo hạnh. Nhưng 
khọng còn thiết tha chuyện tham gia nhóm hội 
đoàn thể có sinh hoạt tập thể, năng nổ tích 

cực. Mà chỉ muốn rút vào vỏ sò, sống riêng rẽ, cho khoẻ. 
Nhiều người nhận ra rằng: thế giới nhà đạo họ đang sống nay khác trước rất nhiều. Khác nhiều 

thế giới của người phàm thực tế luôn trong sáng. Đầy dẫy thông tin. Đủ mọi chọn lựa. Nên, họ vẫn hết 
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mình với mọi người. Nơi sở làm, nguời người đều hăng say trách nhiệm. Vẫn cứ làm, vì chuyện chung. 
Nhưng trong Hội Thánh, nhiều người đã bắt đầu ít nói, không cà kê như trước dù là chuyện hội đoàn. 
Thế nên, khi hỏi: “Anh chị tính sao ? Có định tham dự chầu Thánh Thể thứ sáu này chứ ?” Câu trả lời 
thường là: “Không dám đâu ! Tụi này bận lắm. Chẳng kiếm đâu ra giờ để đi chầu !” Nếu hỏi: “Anh chị 
tính sao ? Có định tham gia biểu tình phản đối đôi ba chuyện chính phủ làm không ?” Câu trả lời, chắc 
cũng thế. Giống như người hành tinh vừa chợt ghé bến, không chuyện trò, cũng không trao đổi, chẳng 
bước đi về nhiều phía.  

Dụ ngôn hôm nay, câu Chúa hỏi cũng tựa như thế: “Các ông nghĩ sao ?” Hỏi như thế, không có 
nghĩa Chúa yêu cầu ta bắt chước những người chỉ biết nói chứ không làm, hoặc chỉ làm chứ không nói. 
Chúa không có ý khen ngợi hai lớp người nói ở trên. Ngài cũng chẳng giải thích sao Ngài lại không làm 
thế hoặc vẫn làm như thế. Ngài chẳng nói hoặc có nói bất cứ thứ gì. Ngài cũng không đi vào chi tiết để 
cho biết tại sao Ngài có lập trường như vậy, dù lập trường đó có là bê trễ, biếng nhác. Dù đó có là kế 
hoạch hoặc cảnh tình nào đó khó đoán. Dù đó là chuyện đáng quên đi, hoặc chẳng lý gì về công kia việc 
nọ, cần công chúng tôn trọng. Điều Ngài hỏi chỉ là: “Các ông nghĩ sao ?” 

Liên tưởng chuyện này, có thể ta sẽ nghĩ mình đang đi vào loại hình nào đó của Hội Thánh, vào 
thời buổi rất khác trong lịch sử. Một Hội Thánh từng đòi rất ít ở dân con trong Đạo. Đòi và hỏi về thời 
gian và thiện chí. Một Hội Thánh không đòi những gì là ngoại lệ nơi con người. Một Hội Thánh từng học 
hỏi cung cách biết tôn kính hết mọi người. Tôn và kính chuyện riêng tư của dân con nhà Đạo. Học hỏi 
và trân trọng việc phục vụ họ, hơn là việc sắp xếp để họ phục vụ Hội Thánh, mà thôi.  

Phục vụ dân con còn có nghĩa: không dùng bạo động để dính dự cuộc sống đích thực của dân 
con. Phục vụ dân con còn có nghĩa: tôn trọng phẩm cách tư riêng của mỗi người. Chính đó là nền tảng 
của việc yêu thương lẫn nhau. Nền và tảng của việc trở nên cộng đoàn dân con sống thân thương như 
thế. Nền và tảng để dân con sống với lập trường hăng say đi đến mà nhận lãnh Thánh Thể Tình Yêu 
đích thật vào ngày của Chúa. Đó là những người con đang sống rất khác biệt, sống rất đẹp, ở thế giới 
cuộc đời cũng rất thực. Một đời người luôn tham gia giùm giúp rất đắc lực. 

Bởi thế nên, Lời Chúa ở dụ ngôn hôm nay với câu hỏi: “Các ông nghĩ sao ?” sẽ là lời nhắc nhở 
về động thái ta phải có trong đời, với người đời. Dù người đó có là bạn đạo hay bạn đời cũng như thế.  

Trong cảm nhận tình Ngài thương ta qua câu hỏi ấy, cũng nên ngâm lại lời thơ trên, để còn nhớ: 
“Tôi cũng chưa đi hết dặm đường, 
Đời dài, mới đến nửa sầu thương. 
Một đêm trở bước cho lòng nghĩ, 
Sao biếc rơi tàn mộng phấn hương.” 
( Đinh Hùng – Đêm Khuya Trờ Bước ) 
Trở bước hay cất bước, để rồi đi. Đi rồi sẽ nhớ lời Thầy dặn. Dù đời mình ra sao đi nữa, vẫn cứ 

bước. Cứ ra đi rao truyền Lời Thầy vẫn hỏi và vẫn răn dạy. Để rồi mọi người tin vào Thầy, ở đây, bây giờ.  

Lm NGUYỄN ĐỨC VINH SANH, bản lược dịch của Mai Tá  

 
 

HAI CHIẾC CẦN GẠT NƯỚC 
Trên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn rơi rớt, những lo âu lất phất, những cơn giận vũ 

bão… chúng như cơn mưa cản trở hành trình của chúng ta, làm chúng ta không thấy đường đi, mất 
phương hướng, hoặc chán nản dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có thấy 
lãng phí không? Này bạn, thay vì ngồi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao bạn không thẳng 
tay gạt những nỗi buồn, những điều không vừa ý sang một bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn 
là đang tiến tới. Một u sầu gạt bỏ là bạn sẽ được nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một chút 
trên đường đi của mình. 

Dầu vậy, cũng có những niềm đau, những nỗi buồn như cơn mưa dai dẳng, khó có thể xoá nhòa 
trong chốc lát. Bạn phải đều đặn, đều đặn gạt bỏ chúng như… những cái cần gạt nước. Muốn vậy, bạn 
phải kiên trì, quyết tâm lập đi lập lại một động tác trong tư tưởng: đẩy sang phải, đẩy sang trái, cho 
những gì không vừa ý văng khỏi đời mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe; hãy chiến đấu cho 
tương lai phía trước, để rồi những lo âu rơi rớt, những cơn giận tung toé, những phiền muộn đọng lại sẽ 
bị gạt bắn ra đằng sau từng phần, từng phần, và nhẹ dần đi cho tới khi mất hẳn. Quan trọng là bạn phải 
biết gạt bỏ chúng một cách đều đặn, kiên trì. Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa. 

CÙNG NGHIỆM SINH  
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Người tài xế cẩn thận, dù biết rõ công dụng 
của chiếc cần gạt nước, cũng không dám khinh 
thường trời mưa. Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, 
xe không thể chạy nhanh được; bạn cũng vậy, bạn 
có thể gạt bỏ được những điều tiêu cực, phật lòng, 
buồn đau, nhưng vẫn chịu những hậu quả tổn hại 
của chúng. Hãy tiến lên nhưng đừng phóng nhanh, 
chậm rãi chú ý xem xét để được an toàn cho lần 
sau. Và nếu tránh được thì nên tránh từ đầu, như 
người lái xe khi xem thời tiết, biết trời mưa thì có 
thể khởi hành sớm hơn hoặc muộn đi, có thể lái xe 
đi vòng hướng khác để tránh cơn bão dập vùi. 
Đừng tự chuốc lấy những điều không vừa ý khi 
mình có thể tránh được. Cuộc đời còn có bao việc 
phải làm; nếu không thật cần thiết thì cũng chẳng 

nên lái xe trong mưa. 

Và nếu nhỡ ra phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm không ? Trên kính xe có tới 2 cái cần gạt 
nước. Chúng làm việc chung với nhau thật ăn ý, lui tới đều đặn, song song, hỗ trợ cho nhau, để đẩy 
nước mưa ra ngoài. Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật khó xoá với sức của một 
người. Hãy cùng chia sẻ với người thân, với bè bạn: gánh nặng được san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, 
đường đi sẽ bớt xa hơn, dễ đi hơn. Khi có sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui 
cũng sẽ lớn hơn, đủ để đánh bại những nỗi buồn lớn. 

Và sau hết, bạn hãy là người lạc quan. Hãy nhìn những cái cần gạt nước không chịu nằm im, 
chúng chuyển động không ngừng, cố đẩy nước đến từ mọi phía. Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ mà lo âu thì 
bạn thật là người đáng lo, nếu bạn chỉ biết cằn nhằn những phiền toái thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn 
đắm mình trong u sầu thì u sầu sẽ nhận chìm bạn. Hãy suy nghĩ cho lạc quan và hành động tích cực; 
Đối với người lạc quan, sớm hay muộn thì vấn đề cũng sẽ có giải pháp, điều cần là phải vui sống dù tạm 
thời chưa giải quyết chúng được. 

Xưa kia có một bà cụ hay ủ rũ khi nghĩ đến 2 người con ở xa: trời mưa thì bà nghĩ đến người 
con bán dép rơm bị ế ẩm vì không ai mua dép rơm để đi mưa; trời nắng thì bà lại nghĩ tới người con bán 
dù vì ai lại mua dù mùa nắng. Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại: trời nắng thì 
nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng, còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con làm dù không đủ bán. 
Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ.  

Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải do những việc bên ngoài, mà lại tuỳ 
thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu nhìn 
mặt tốt có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại. Những buồn khổ, lo âu, bất 
hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta 
phải lái “chuyến xe cuộc đời”. 

Hãy vui vẻ lạc quan khi nghĩ đến… “những cái cần gạt nước”. 

KHUYẾT DANH 

QUY LUẬT CỦA XE RÁC 
( LAW OF THE GARBAGE TRUCK ) 

Một hôm tôi đón một chiếc taxi để ra phi 
trường. Đang chạy đúng làn xe trên đường, bỗ  ng từ bãi 
đậu xe phía trước một chiếc xe hơi phóng ra. Người lái 
taxi thắng gấp xe và kịp thời tránh không va chạm xe kia 
trong đường tơ kẽ tóc !  

Người lái xe kia ngoái đầu mắng chúng tôi. 
Người lái taxi chỉ cười vẫy  chào lại. Tôi thấy anh thật là 
hiền lành, tử tế. tôi ngạc nhiên quá, mới hỏi: “Sao anh 
hiền quá vậy ? Hắn suýt tông hư xe anh và không chừng 
anh và tôi đã phải vào bệnh viện cấp cứu !"  

Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, tôi gọi nó 
là “The Law of the Garbage Truck”. 
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Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là… xe rác vậy. Họ chạy lòng vòng trong cuộc đời mang 
theo trong lòng đầy những rác, đầy những bực dọc, nóng giận và chán chường. Và vì rác của họ luôn 
đầy ắp, nên họ cần có nơi để… đổ rác, và thế là họ gặp bạn và có thể trút tất cả lên đời bạn.  

Vậy, bạn đừng mang những thứ rác ấy trong lòng mình. Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều 
tốt lành rồi bạn cứ đi tiếp. Đừng thèm nhận lấy chúng rồi mang lại đem trút cho người khác tại nơi làm 
việc, dọc đường hay tha cả về nhà. Chúng làm hỏng ngày sống của mình, cuộc đời của mình và cả nơi 
những người sống quanh mình.    

Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên...  

Hãy yêu thương người đã dành những điều tốt đẹp cho mình và hãy bao dung mà cầu nguyện 
cho ai đã đối đãi tệ hại với mình. Cuộc sống này bạn tạo nên nó chỉ có mười phần trăm, còn chín mươi 
phần trăm là tùy thuộc cách bạn tiếp nhận nó ! 

Chúc một ngày không có… rác ! 

KHUYẾT DANH 
Sưu tầm của bác sĩ Nguyễn Lan Hải, Ephata biên tập thêm  

KHI CHÚA GIÊSU GÕ CỬA NHÀ BẠN… 
 Họa sĩ người Anh nổi tiếng, ông 

William Holman Hunt ( 1827 – 1910 ) vẽ xong 
bức tranh Chúa Giêsu đang đứng gõ cửa một 
ngôi nhà nhỏ. Ông mời bạn bè đến góp ý xem 
còn có  gì sai sót không. 

Ngắm nghía bức họa, các bạn trầm trồ 
khen ngợi và không thấy có gì sai. Ông Hunt 
cứ thúc giục các bạn xem xét lại cho thật kỹ.  

Cuối cùng, một họa sĩ còn rất trẻ lên 
tiếng: “Thưa ông, tôi thấy có một sai lỗi trên 
bức danh họa: ông đã quên không vẽ cái tay cầm hay ổ khoá nơi 
cánh cửa”. Hunt đáp: “Này bạn, khi Chúa Giêsu gõ cửa nhà bạn, thì 
cửa phải được mở từ bên trong chứ !” 

Trích “Chuyện minh họa Lời Chúa” 

 

 

ĐỨC MẸ HOÁN CẢI TỬ TỘI CLAUDE NEWMAN 
Claude Newman đã bị kết án tử hình trên ghế điện. Trong thời gian chờ lãnh án thì bỗng nhiên Đức 

Mẹ hiện ra với anh sau khi anh đeo “Mẫu ảnh Mầu Nhiệm Đức Mẹ Ban Ơn” trên cổ. Mẹ nói với anh: “Nếu 
con muốn làm con Mẹ, thì hãy xin gặp một Linh Mục Công Giáo đi”. Claude học Giáo Lý và được thu nhận 
vào Giáo Hội. 10 phút trước khi bản án tử được thi hành thì Claude nhận được lệnh hoãn lên ghế điện. 

Câu chuyện Đức Mẹ trực tiếp can thiệp cho Claude hoán cải đã được đăng trong báo 
Immaculata số ra tháng 2 năm 1982. Ít lâu sau khi bài báo được đăng tải thì một vị Linh Mục đến 
Marytown và cho chúng tôi biết toàn thể câu chuyện. Vị Linh Mục đó không ai khác hơn là cha Robert 
O'Leary, người đã giáo huấn cho Claude và nhận anh vào Giáo Hội Công Giáo. 

Cha Robert O'Leary thuật lại đầu đuôi câu chuyện như sau: 

Một buổi sáng mùa thu năm 1943, sau khi dâng lễ xong, tôi được cha chánh xứ cho hay là nhà 
tù Quận Hạt yêu cầu tôi đến có việc gấp. Một tù nhân tại đây la lối om xòm là anh ta muốn gặp một Linh 
Mục Công Giáo ngay lập tức. Tôi do dự vì còn phải dạy học nhưng cha chánh xứ nói rằng tôi phải đi 
ngay, và tôi đã đi, nhưng không phải là không bực mình. Tới nhà giam tôi hỏi: “Đâu ? Người tù nào 
muốn gặp tôi đâu ?” Khi họ đưa tôi đến gặp người tù nọ thì anh ta hỏi: “Cha có phải là một Linh Mục 
Công Giáo không ?” Khi đó tất cả nỗi bực mình và lo ngại của tôi đều biến mất. Anh tù nhân, Claude 
Newman, cho tôi hay là Đức Mẹ Rất Thánh nói với anh là tôi sẽ đến nhà giam trong tình trạng đó, và 
rằng ma quỷ sẽ cố ngăn chặn để không cho tôi gặp anh ta. 

CÙNG XÁC TÍN  
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Trong khu xà lim đó còn có bốn tù nhân khác nữa cùng bị giam với Claude. Sau khi tôi nói 
chuyện với họ một thời gian vì họ ngỏ ý muốn học đạo, Claude kể cho tôi nghe tất cả những điều đã xảy 
đến với anh trong đêm hôm trước. Anh ta nói lúc đó năm người đang nói chuyện với nhau và Claude 
trông thấy một bạn đồng tù đeo một mẫu ảnh trên cổ. Anh ta hỏi người kia đeo cái gì, thì người tù Công 
Giáo nói đó là một mẫu ảnh. Claude hỏi: “Mẫu ảnh là cái gì ?”, thì người Công Giáo kia không định 
nghĩa được một mẫu ảnh và mục đích của mẫu ảnh là cái gì. Tức giận, người Công Giáo giật đứt mẫu 
ảnh ra khỏi cổ, ném xuống chân Claude với một câu chửi thề, rồi bảo Claude lượm lấy cái đó đi. Claude 
gọi một lính gác, xin một sợi chỉ, cột mẫu ảnh rồi đeo vào cổ mình. Đối với anh ta thì mẫu ảnh chỉ là một 
thứ đồ chơi tầm thường thôi. 

Đêm hôm đó, nằm ngủ trên ghế bố với độc một bộ đồ lót, Claude giật mình thức giấc vì có người 
chạm vào cổ tay anh ta. Claude nói: “Đứng cạnh tôi là một phụ nữ đẹp tuyệt vời mà Chúa đã dựng nên 
từ trước đến nay không ai sánh bằng”. Lúc đầu anh ta rất sợ hãi bởi vì anh là người da đen, còn phụ nữ 
kia lại là người da trắng. Anh ta nghĩ họ gài bẫy để tố cáo anh ta là cố ý hãm hiếp một phụ nữ da trắng, 
rồi lấy cớ đó mà thiêu sống anh ta thay vì đưa anh lên ghế điện. Nhưng người phụ nữ trấn an anh ta và 
nói: “Nếu con muốn Mẹ làm Mẹ con, và con trở thành con Mẹ, thì hãy xin gặp một Linh Mục Công Giáo 
đi”. Sau khi nói những lời này, Bà ấy biến mất. Nếu trước đó Claude cảm thấy sợ một phần thì bây giờ 
anh ta chết khiếp luôn. 

Anh ta la lớn “ma” – có ý nói là anh ta gặp ma – rồi chạy trốn sang xà lim của một người tù 
khác. Suốt đêm hôm đó anh ta không ngớt đòi cho được gặp một Linh Mục. Tôi lắng nghe, nhưng 
không tin lời anh ta. Nhưng những người tù khác thì xác nhận lời anh ta nói là đúng, ngoại trừ họ không 
biết chút gì về việc anh ta được linh kiến Đức Mẹ. Họ nói là họ muốn học Đạo nên tôi hứa với họ là tôi 
sẽ trở lại và sẽ đem sách Giáo Lý cho họ học. 

Hôm sau, tôi trở lại với sách Giáo Lý. Mãi khi đó tôi mới biết là Claude không biết đọc biết viết gì 
hết. Cả đời anh ta chưa hề một ngày bước chân vào lớp học. Không những anh ta chả hiểu gì về con 
người, và sự dốt nát của anh ta về tôn giáo lại còn sâu đậm hơn nữa. Anh ta không hiểu tôn giáo là 
gì. Anh ta cũng chả biết Đức Giêsu là ai. Anh ta chỉ biết là có một Đức Chúa Trời mà thôi, chấm hết. 

Một vài tuần lễ trôi qua. Đã đến lúc bắt đầu giảng về Bí Tích Sám Hối. Tôi nói với mấy tù nhân: 
“Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về việc Xưng Tội, hay còn gọi là Bí Tích Sám Hối”. Claude nói: “Ồ, cái đó 
thì tôi biết ! Mẹ nói với tôi là khi đi xưng tội thì chúng ta quỳ gối không phải trước mặt vị Linh Mục mà là 
chúng ta quỳ bên cạnh Thánh Giá của Con Mẹ. Mẹ nói rằng khi chúng ta thật tình hối hận vì tội lỗi của 
chúng ta và xưng những tội ấy ra, thì Máu Thánh mà Con Mẹ đã đổ ra trên Thánh Giá sẽ chảy xuống 
chúng ta và rửa chúng ta sạch hết mọi tội”.  

Ôi chao, tôi ngồi ngây người ra, miệng há hốc, và Claude tưởng là tôi đang giận anh ta. Claude 
nói: “Xin cha đừng giận con, xin đừng giận con. Con không có ý bép xép như vậy đâu”. Tôi nói: “Tôi đâu 
có giận anh. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Vậy là anh lại gặp Đức Mẹ một lần nữa hả ?” 

Claude nói: “Xin cha ra chỗ này, cách xa mấy anh kia một chút”. Vậy là tôi đi theo anh ta. Anh ta 
nói: “Mẹ bảo với con rằng nếu cha nghi ngờ hoặc tỏ ý do dự, thì con phải nhắc cho cha hay rằng năm 
1940, khi nằm tránh bom trong một cái hố ở Hà Lan, cha đã khấn với Mẹ một điều và Ngài còn chờ cha 
thi hành lời khấn ấy”. Rồi anh ta nói rõ điều tôi đã khấn đó là gì. Khỏi cần nói, tôi tin anh ta lập 
tức. Chúng tôi quay trở lại với nhóm kia và Claude tiếp tục cho họ biết là họ không nên sợ đi xưng tội.  

“Thật sự thì các bạn xưng tội với Chúa, chứ không phải với vị Linh Mục mà thôi”. Rồi anh tiếp: 
“Các bạn biết không ? Mẹ nói việc xưng tội cũng giống như ta gọi điện thoại vậy. Chúng ta nói với Chúa 
qua vị Linh Mục, và Chúa nói lại với chúng ta cũng qua vị Linh Mục”. 

Khoảng một tuần sau, khi chúng tôi sắp nói về Bí Tích Thánh Thể thì Claude nói: “À, cha không 
giận con chứ, phải không cha ?” Tôi đáp: “Không”. Anh ta nói: “Bí Tích Mình Thánh ! Trong Mình Thánh 
Chúa tôi sẽ chỉ nhìn thấy một cái gì trông như một miếng bánh thôi. Nhưng Mẹ nói với tôi rằng miếng 
bánh đó thật sự là Con Mẹ đó. Ngài sẽ chỉ ở với tôi vài phút giống như xưa kia Ngài đã ở với Mẹ trước 
khi Ngài sinh ra tại Bêlem, và tôi phải dành thì giờ giống như Mẹ đã làm – nghĩa là kính yêu Ngài, thờ 
lạy Ngài, cảm tạ Ngài, chúc tụng Ngài và xin Ngài ban phước lành cho. Mẹ nói tôi không nên bận tâm vì 
bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì khác. Tôi phải dành vài ba phút để chỉ tiếp đón một mình Ngài mà thôi”. Tôi 
nói: “Claude ạ, tôi không còn điều gì để nói thêm nữa”. 

Thời gian trôi qua, việc giảng Giáo Lý đã hoàn tất. Ngày mà Claude bị hành quyết cũng đã 
đến. Anh ta sẽ chịu tử hình năm phút sau nửa đêm. Ông cảnh sát trưởng nói với anh ta: “Claude ạ, anh 
được phép xin một đặc ân cuối cùng. Vậy anh muốn điều gì ?” Anh ta đáp: “Thưa ông cảnh sát trưởng, 
tất cả các ông đều xúc động, ông cai ngục cũng bị xúc động, nhưng các ông không hiểu. Tôi không chết 
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đâu, ông ạ, chỉ có cái xác này chết đi mà thôi. Tôi sẽ được ở với Mẹ tôi. Vậy tôi có thể xin được một tiệc 
họp mặt không ?” 

Ông cảnh sát trưởng nói: “Anh muốn nói cái gì ? Một bữa tiệc họp mặt à ?” Claude nói: “Ông có 
cho phép cha đem cho tôi ít kem và bánh ngọt không ? Ông có cho phép tù nhân trên lầu hai được tự do 
vào trung tâm trại giam để chúng tôi chuyện trò và họp mặt với nhau một lúc không ?” Ông cảnh sát 
trưởng nói: “Được, nhưng nhỡ có ai tấn công cha thì sao ?” Claude nói: “Ồ, không đâu, sẽ không có ai 
tấn công cha đâu, phải không các bạn ?” Đám tù nhân đáp: “Không ai tấn công cha đâu !” 

Tôi xuống phố gặp bà Morrissey, một trong những 
mệnh phụ giàu nhất tỉnh. Bà ấy cho 40 lít kem và năm, 
sáu ổ bánh ngọt lớn. 7 giờ tối hôm đó, chúng tôi tổ chức 
bữa tiệc họp mặt. Sau bữa tiệc, chúng tôi gẫm Đàng 
Thánh Giá do lời yêu cầu của Claude. Chúng tôi cũng 
dành một giờ thờ lạy Thánh Thể nhưng không có sự hiện 
diện của Mình Thánh Chúa. 

Sau khi tù nhân trở lại phòng giam của họ, thì tôi trở 
lại Nhà Thờ để rước Mình Thánh Chúa đến. Claude chỉ 
được phép rước lễ sau nửa đêm, đó là vì luật cũ giữ chay 
Thánh Thể hãy còn hiệu lực. Khi tôi trở lại nhà giam thì 
Claude quỳ bên kia song sắt, còn tôi thì quỳ bên này song 
sắt. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. 

15 lăm phút trước giờ hành quyết, ông cảnh sát 
trưởng chạy vội lên lầu vừa chạy vừa la: “Hoãn, hoãn, 
Thống Đốc đã cho hoãn cuộc hành quyết lại 2 tuần 
! Claude à, chúng tôi đang cố gắng xin ân xá cho anh đó 
!” Lúc đó, Claude không biết chút gì về việc ông cảnh sát trưởng Williamson và vị luật sư Quận Hạt, ông 
Bill Veller, đang cố gắng cứu mạng sống cho anh.  

Claude bật khóc. Chúng tôi tưởng anh ta phản ứng như vậy vì được thoát chết. Nhưng Claude 
nói: “Các ông không hiểu gì hết ! Thưa cha, cha không biết ! Nếu các vị mà được nhìn mặt Đức Mẹ hoặc 
nhìn vào đôi mắt của Người thì các vị sẽ không muốn sống thêm một ngày nào nữa trên cõi đời này. 
Trời ơi, tôi đã làm điều gì sai quấy trong mấy tuần nay để đến nỗi Chúa từ chối không cho tôi về Nhà tôi 
?” Rồi anh ta bật khóc như một người cõi lòng thực sự hoàn toàn tan nát. 

Khi ông cảnh sát trưởng đi rồi, tôi nói: “Claude à ! Bây giờ đã quá nửa đêm. Anh hãy để tôi cho 
anh rước Mình Thánh Chúa đi”. Anh ta ngừng khóc và rước Mình Thánh Chúa. Rồi anh ta lại hỏi: “Tại 
sao ? Tại sao con phải ở lại đây thêm hai tuần lễ nữa ?” Tôi bất giác nói: “Claude à, anh biết người tù da 
trắng kia là người thù ghét anh độc địa hơn hết mọi người da đen khác chứ gì. Có lẽ Rất Thánh Đức Mẹ 
muốn cho anh dâng thời gian chậm trễ được gặp Người cho anh kia được hoán cải chăng”. Claude hỏi: 
“Chuyện ấy làm sao thực hiện được ?” Tôi nói: “Tại sao anh không dâng tất cả thì giờ anh còn phải tạm 
thời xa cách Đức Mẹ để cho người tù kia nhận được ơn khỏi phải xa cách Thiên Chúa đời đời ?” Claude 
bình tĩnh trở lại. Tôi đưa cho anh ta cây Thánh Giá của tôi rồi ra về.  

Trưa hôm đó tôi trở lại trại giam. Claude rất bình tĩnh và thản nhiên. Anh ta trả lại cho tôi cây 
Thánh Giá và nói: “Vâng, con sẽ cầu nguyện cho anh ta, nhưng con xin cho cha hay điều này. Cha biết 
không, trước kia anh ta thù ghét con một, thì bây giờ anh ta thù ghét con gấp mười lần hơn !” Tôi trả lời 
anh ta rằng đó là dấu hiệu tốt.  

Hai tuần lễ trôi qua. Claude lên ghế điện vào ngày 4.2.1944. Tôi chưa hề thấy ai đón nhận cái 
chết một cách vui vẻ và hạnh phúc như anh ta. Ngay cả các nhân chứng chính quyền và các phóng viên 
báo chí cũng rất đỗi ngạc nhiên. Họ không thể hiểu nổi làm sao mà một người có thể ngồi trên ghế điện 
mặt mày rạng rỡ niềm vui như vậy được. Claude đã nói với tôi những lời cuối cùng sau đây: “Thưa cha, 
con sẽ nhớ đến cha. Khi cha cần xin điều gì thì cha cứ cho con hay, con sẽ xin Đức Mẹ”. 

Hai tháng sau, người tù nhân da trắng từng căm ghét Claude vô hạn cũng bị hành quyết. Y bỏ 
vợ, đem hai đứa con trai vị thành niên và hai đứa con gái lớn tuổi theo. Khi vợ anh ta biết được chỗ y 
lẩn tránh thì chị này cố đến bắt hai đứa con gái về. Cảnh sát được phái đến làm công tác này. Anh ta 
giết chết một viên cảnh sát và bắn trọng thương một cảnh sát viên khác trước khi bị bắt. Y có một đứa 
con với đứa con gái lớn của mình, và đứa con gái này lúc đó đang có mang thêm một đứa nữa. Đứa 
con gái thứ hai cũng có mang với thằng em trai của nó. Nói vậy để các bạn thấy mức độ vô luân trong 
gia đình đó như thế nào ! Anh ta là một người bố dơ bẩn và vô luân bậc nhất mà tôi gặp từ trước tới 
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nay. Mức độ thù hận của y đối với Thiên Chúa và lòng căm ghét đối với bất cứ vấn đề thiêng liêng nào 
thì không bút nào tả xiết. 

Giờ hành quyết anh ta đã đến. Bác sĩ Padesta, y sĩ chính thức của Quận Hạt, năn nỉ anh ta là ít 
nhất hãy quỳ xuống đọc một Kinh Lạy Cha trước khi ông cảnh sát trưởng đến. Y trả lời bằng cách khạc 
nhổ vào mặt bác sĩ. Cai ngục phải xích tay y lại rồi lôi cổ đến khoá vào ghế điện. Ngồi trong ghế điện y 
bắt đầu lên tiếng chửi thề khi ông cảnh sát trưởng nói: “Nếu anh muốn nói điều gì thì nói đi”.  

Bỗng chốc anh ta ngừng nguyền rủa và ngước nhìn về phía góc phòng giam. Nét mặt y lộ một 
vẻ sợ hãi khủng khiếp. Y la lớn: “Ông cảnh sát trưởng ! Gọi cho tôi một ông Linh Mục !” Tôi có mặt tại đó 
vì luật pháp đòi hỏi phải có một giới chức giáo quyền hiện diện nơi hành quyết tù nhân. Tôi nấp sau 
lưng hai viên cảnh sát và một phóng viên báo chí vì anh ta đã nói là sẽ nguyền rủa Thiên Chúa nếu anh 
ta nhìn thấy bóng dáng một Linh Mục. Bây giờ anh ta lại yêu cầu gặp một Linh Mục !  

Một trong các cảnh sát viên quay lại đàng sau và nói: “Thưa Cha, y muốn gặp một Linh Mục”. Tôi 
bước ra và nói: “Tôi đây”… “Thưa Cha, xin giải tội cho con, vì con là người Công Giáo”, anh ta đáp. 

Anh ta được một gia đình Công Giáo nuôi dưỡng cho đến khi lên 18 tuổi. Rồi vì tính nết vô luân 
và không chịu hối cải cũng như cư xử đàng hoàng, nên một vị Linh Mục đã không tha tội cho anh, và đó 
cũng là một điều đúng thôi, do đó anh ta từ bỏ Giáo Hội với lòng căm thù sâu đậm.  

Ông cảnh sát trưởng rời khỏi phòng. Tôi đứng cạnh ghế điện cho anh ta xưng hết mọi tội lỗi. Tôi 
ban phép giải tội cho anh ta, rồi ra dấu cho ông cảnh sát trưởng và các vị kia trở lại. Khi tới nơi, cảnh sát 
trưởng Williamson, một tín đồ Episcopalian ( Tin Lành Anh Giáo tại Mỹ ) sùng đạo, hỏi tôi: “Thưa cha, tại 
sao hắn thay đổi ý kiến đột ngột như vậy ?” Tôi đáp: “Tôi không biết.  Tôi không hỏi anh ta lý do tại sao”. 

Cảnh sát trưởng Williamson nói: “Hừ, nếu tôi không hỏi thì chắc tôi sẽ không tài nào ngủ yên 
được”. Rồi ông nói: “Này chú em, tại sao em thay đổi ý kiến nhanh như vậy ?” Anh ta nói: “Chắc ông còn 
nhớ người da đen mà tôi thù ghét trước đây chứ gì”. Ông cảnh sát trưởng gật đầu. Anh kia nói tiếp: 
“Anh ta đang còn đứng trong góc kia kìa. Đàng sau lưng anh ta là Đức Mẹ, hai tay Đức Mẹ đang đặt 
trên hai vai anh ta đó”. 

Claude đã nói với tôi rằng: “Này bạn, tôi đã dâng cái chết của tôi kết hợp với cái chết của Chúa 
Kitô trên Thánh Giá để xin cho bạn được cứu rỗi. Đức Mẹ đã xin cho bạn được ơn này. Nếu bạn không 
hoán cải thì hãy nhìn chỗ đã được dành sẵn cho bạn trong hoả ngục kia kìa”. Khi đó là lúc anh ta kinh 
hoàng la lớn. 

Thế rồi anh ta bị hành quyết. Ông cảnh sát trưởng nói với tôi: “Câu nói ‘Tôi dâng cái chết của tôi 
kết hợp với Chúa Kitô trên Thánh Giá’ nghĩa là gì vậy, cha nhỉ ?” Tôi nói: “Ông cảnh sát trưởng ạ, chỉ có 
hai người biết chuyện này mà thôi, đó là Claude Newman và tôi. Trước khi bị hành quyết, Claude nói với 
tôi: “Đức Mẹ muốn con dâng cái chết của con kết hợp làm một với Con Mẹ. Cha có thể giúp con đọc 
những lời thích hợp với ý muốn của Mẹ không ?” 

Quỳ gần nhau bên song sắt, chúng tôi dâng sự sống và sự chết của anh ta kết hợp làm một với 
Chúa Kitô trên Thánh Giá để xin cho người kia được cứu rỗi. Claude đã trả giá cho sự cứu rỗi của 
người kia. Đức Mẹ và Claude đã đến báo cho anh ta biết là anh ta đã được cứu rỗi.  

Chúng ta không bao giờ nên coi thường quyền năng của Đức Maria vậy !  

Bản dịch của MAI LÊ từ báo Immaculata 2.1982 

 
 

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 II: ĐÁP LẠI TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA  

BÀI 35: YÊU THƯƠNG THA NHÂN,  
XÂY DỰNG XÃ HỘI TRONG SỰ THẬT VÀ YÊU THƯƠNG 
( Giới luật: 5, 7, 8, 10 ) 

CÙNG HỌC HỎI  
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Lời Kinh Thánh 
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu 

thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” ( Ga 13, 34 ). 
Thiên Chúa đã ban cho con người một thân xác và một sự sống, cùng với những khả năng thể xác 

và tinh thần. Thiên Chúa muốn con người sử dụng chúng đúng mức để tôn vinh Ngài và đạt tới ơn cứu độ. 
1. Tôn trọng thân xác và sự sống ( Giới luật 5 ) 
 “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm 

ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. ( 1Ga 4, 7 ) 
a. Yêu thương bản thân 

Giới luật 5 nhằm hướng tới 3 khía cạnh trong đời sống: 
Về thể lý: Thiên Chúa đã dựng nên thân xác và ban cho sức sống nhờ linh hồn. Ngôi hai đã mặc 

lấy thân xác loài người. Chúa Thánh Thần đến ngự trong thân xác và biến thành đền thờ của Thiên 
Chúa. Sau này thân xác cũng sẽ được phục sinh trong vinh quang bất diệt. Chính vì thế, người tín hữu 
tôn trọng sự thánh thiện của thân xác, lo cho mình có của ăn áo mặc đầy đủ, nghỉ ngơi đúng mức để để 
bảo vệ sức khỏe. Không tự tử, tự ý cắt bỏ, gây ra những vết thương trên thân thể. Khi đau ốm phải lo 
chữa trị. Cũng không được đầu độc thân xác, giết hại thân thể bằng rượu, ma túy… Vì chỉ có một mình 
Thiên Chúa làm chủ sự sống. 

Về tinh thần: Ngoài thân xác, Thiên Chúa còn ban cho con người các cơ năng tinh thần. Nhờ 
chúng, con người vượt lên trên mọi thụ tạo khác. Do đó, cần phát triển các khả năng tinh thần bằng học 
hỏi, suy nghĩ, tìm hiểu. Tránh những gì có nguy cơ tổn hại tinh thần như: thù oán, giận dỗi… 

Về đời sống tôn giáo: Nơi người tín hữu, ngoài việc nuôi sống thân xác và phát triển khả năng 
tinh thần, mỗi người cố gắng duy trì sự kết hợp với Chúa. Để đời sống tôn giáo phát triển, cần thường 
xuyên cầu nguyện, lãnh nhận các Bí Tích, loại bỏ những gì làm mất tình nghĩa với Thiên Chúa. 

b. Yêu thương tha nhân 

Về thể lý: Tôn trọng sự sống tha nhân, không cho phép ta cố ý đả thương hay hủy hoại sự sống 
của người khác cho dù là thai nhi, hay rút ngắn sự đau đớn của người hấp hối. Khi bị uy hiếp tấn công, 
ta có quyền tự vệ trong giới hạn cần thiết, dù có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Tôn trọng tha nhân 
còn loại trừ những gì làm cho cuộc sống những gnười chung quanh kém phần thoải mái như: gây ô 
nhiễm môi trường, buôn bán hàng dỏm, hàng giả… 

Về tinh thần: Người tín hữu có bổn phận đóng góp khả năng, sức lực, trí tuệ giúp xã hội thăng 
tiến, có phương iện phát triển khả năng tinh thần và sống xứng đáng với địa vị con người. 

Về đời sống tôn giáo: Người tín hữu cố gắng loan truyền Tin Mừng Cứu Độ cho tất cả những 
người mình gặp gỡ, tiếp xúc, tránh làm những gì cho người khác xa Chúa bằng lời nói, gương xấu, 
hành động. 

Kết luận 
“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để 

xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối 
thóa mạ, và hãy lạo trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và 
biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” ( Ep 4, 29. 31 – 32 ) 

2. Tôn trọng của cải người khác ( Giới luật 7 và 10 ) 
“Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. ngươi không được 

ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay 
bất cứ vật gì của người ta.” ( Xh 20, 15 – 17 ) 

Của cải vật chất là phương tiện để sinh sống, danh dự là những giá trị tinh thần. Mỗi người có 
quyền tìm kiếm nhưng đồng thời cũng biết tôn trọng của cải và danh dự người khác. 

Hai giới luật 7 và 10 giúp con người thực hiện đức công bình, đặt nền tảng cho cách cư xử giữa 
con người với nhau. Có tôn trọng công bình, con người mới có thể sống hòa hợp với nhau được. Vì thế, 
hai giới luật này nghiêm cấm những vi phạm quyền sở hữu của tha nhân trong hành động và ước muốn. 

Đức công bình buộc chúng ta tôn trọng của cải riêng củ tha nhân, tài sản chung xã hội. Không 
được cướp giật, chiếm đọat, tạo khế ước bất công, làm thiệt hại tài sản của người khác…Đức công bình 
buộc chúng ta đền trả hoặc bồi thường những gì mình đã gây thiệt hại. 
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Đức công bình còn buộc chúng ta tôn trọng danh dự của người khác, không được nghe hoặc nói 
xấu, xúc phạm đến danh dự, hạ nhục tha nhân. Ai đã xúc phạm cũng phải đền bù cách xứng đáng. 

Giới luật 10 còn cấm những tội lỗi đức công bình trong lòng như: Tham lam, ước muốn chiếm 
đoạt, hoặc làm thiệt hại cho người khác. 

Như vậy, để sống đức công bình, người tín hữu cố gắng tạo cho mình của cải chính đáng bằng 
công sức lao động của bản thân và chia sẻ cho những người túng thiếu, không để cho lòng tham biến 
mình thành nô lệ cho của cải, nhưng biết sử dụng của cải theo điều Thiên Chúa mong muốn. 

Kết luận: 
“Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn 

lương thiện để có gì chia sẻ với người túng thiếu” ( Ep 4, 28 ). 
3. Tôn trọng sự thật ( Giới luật 8 ) 
Nhưng hễ ‘có” thì phải nói ‘có”, “không” thi nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ ( Mt 5, 37 ). 
Giới luật này giúp con người sống ngay thẳng, nói và hành động đúng như điều mình nghĩ. Ngay 

thẳng là một cách tự trọng đồng thời cần thiết để con người có thể tin nhau. 
Không nói dối, ngay cả khi muốn làm ích cho người khác, hoặc để tránh khó khăn cho mình và 

nhất là với ý lường gạt cho người khác bị hại. 
Tôn trọng sự thật không cho phép vu khống, làm 

chứng gian, tiết lộ lỗi lầm còn giữ kín của người khác. 
Cần bênh vực danh dự cho những người chung qunah 
khi họ bị hạ nhục cách bất công. 

Tôn trọng sự thật đòi hỏi chúng ta suy nghĩ theo 
sự thật, không thành kiến, cố chấp. 

Tôn trọng sự thật và sống ngay thẳng đòi buộc 
chúng ta thành thực với chình mình, lời nói có tính cách 
xây dựng, biết lắng nghe và hành động đúng sự thật. 

Thiên Chúa là chân lý, là sự thật tuyệt đối. Khi cố 
gắng sống theo tinh thần giới luật thứ 8, người tín hữu 
họa hình ảnh Thiên Chúa trong con người mình. 

Kết luận 
“Một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong 

anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau” ( Ep 4, 25 ). 
Câu hỏi 
1. Tại sao ta phải tôn trọng thân xác và sự sống của bản thân mình ? 
2. Tôn trọng thân xác và sự sống bản thân như thế nào ? 
3. Yêu thương tha nhân, cần thực hiện những gì ? 
4. Giới luật 7 và 10 đòi buộc ta tôn trọng của cải và danh dự của người khác như thế nào ? 
5. Cần thực hiện những gì để tôn trọng sự thật và sống ngay thẳng ? 

Bài 36: YÊU THƯƠNG THA NHÂN 
Phúc cho người có tâm hồn trong sạch ( Giới luật 6 và 9 ) 
Lời Kinh Thánh 
“Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Thật vậy, Thiên Chúa đã 

không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô 
đang ngự bên hữu Thiên Chúa” ( 1Tx 4, 3.7; Cl 3, 1 ). 

Thiên Chúa mời gọi con người sống thánh thiện, xứng đáng với thiên chức làm người và làm 
con Thiên Chúa. Vì thế, phải cố gắng sống trong sạch trong tâm hồn và thân xác, trong cũng như ngoài 
đời sống hôn nhân. 

1. Ý nghĩa giới luật 6 và 9 

Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ ( St 1, 27 ), phái nam, và nữ có nhưng khác biệt 
nhau về cơ thể, tâm lý và tinh thần. Chính sự khác biệt đó tạo nên phái tính. 

Ngay từ đầu, phái tính tự nó vốn tốt: “Người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và 
cả hai thành một xương một thịt” ( St 2, 24 ). Hai người nam nữ kết hợp với nhau trong hôn nhân để 
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tiếp tục sứ mạng Thiên Chúa trao ban: “hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị 
mặt đất” ( St 1, 28 ). 

Trong chương trình của Thiên Chúa, ngay từ đầu khi tạo dựng con người, bản năng phái tính chỉ 
được chấp nhận sử dụng trong đời sống hôn nhân, với mục đích giúp con người đón nhận nghĩa vụ hôn 
nhân là “yêu thương, giúp đỡ nhau thăng tiến và nối tiếp dòng giống loài người”. 

Từ khi nguyên tổ loài người bị khai trừ khỏi tình nghĩa với Thiên Chúa, bản năng phái tính lại có 
một sức công phá đáng sợ, khiến con người khó lòng giữ được tiết độ trong việc sử dụng bản năng này. 
Tội lỗi đã làm cho con người không được nguyên tuyền như trước. Văn minh vật chất lan tràn, người ta 
cáng tìm cách khai thác phái tính dưới mọi hình thức. Từ đó, dẫn đến sự lạm dụng và phá hủy tất cả ý 
nghĩa cao đẹp lúc ban đầu. 

Do đó, hai giới luật 6 và 9 nhằm giúp con người biết tự chế và sử dụng bản năng phái tính cho 
phù hợp với ý định của Thiên Chúa. 

2. Mục đích của hai giới luật 

Trước ý muốn của Thiên Chúa khi tạo 
dựng người nam và nữ là để họ liên kết nên “một” 
trong hôn nhân. Vì thế: 

 Giới luật 6: Ngăn cản những quan hệ 
bất chính có thể gây nên bất công, thiệt hại cho 
một trong hai bên vợ chồng và còn là sự phản bội 
lòng chung thủy giữa vợ chồng. 

 Giới luật 9: Đi thêm một bước nữa là 
ngăn cấm từ ngay ước muốn bất chính bên trong 
thúc đẩy hành động bên ngoài. Chúa Giêsu đã 
nhiều lần nhắc nhở tới những đòi hỏi của hai giới 
luật này ( Mt 5, 27 – 30; 5, 31 – 32; 19, 3 – 9 ). Về 

ước muốn bất chính, Chúa Giêsu cũng quả quyết: chỉ cần ước ao ngoại tình, thì cũng kể là đã phạm tội 
ngoại tình ( Mt 5, 28 ). 

Giới luật 6 và 9 ngăn cấm những vi phạm trong hôn nhân, là vì Thiên Chúa muốn đề nghị chúng 
ta sống “trong sạch”. Nói khác đi, sống trong sạch là khía cạnh mở rộng và tích cực của hai giới luật 6 
và 9. Vì thế, hai giới luật này không chỉ nói về vấn đề ngoại tình nhưng còn đề cập đến tất cả những gì 
làm lệch lạc bản năng phái tính, dù trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân, dù trong ước muốn, ngôn ngữ 
hay hành vi cử chỉ bên ngoài. 

3. Lý do phải sống trong sạch 

 “Con người được Thiên Chúa tạo dựng cao cả hơn mọi sinh vật, là hình ảnh của Ngài” ( St 1, 27 ). 
Thân xác trở nên chi thể trong thân mình Đức Kitô, là đền thờ Chúa Thánh Thần ( 1Cr 6, 15 – 20; 

1Tx 4, 3 – 7 ). Con người sử dụng bản năng sinh lý trong phạm vi hợp pháp sẽ làm cho họ trở nên cao cả, 
xứng đáng với Thiên chức ban đầu Thiên Chúa tạo dựng và thừa hưởng ơn cứu độ Chúa Giêsu mang đến. 

4. Những điều kiện để sống trong sạch 

Ơn gọi sống trong sạch:  

Sống trong sạch là một nhân 
đức luân lý giúp con người có khả 
năng sống thống nhất giữa đời sống 
tinh thần và thể lý, đồng thời phát triển 
tốt đẹp những tương quan với người 
khác, nhất là với người khác phái. 
Sống trong sạch là làm chủ bản thân, 
sống tiết độ. Sống trong sạch giúp con 
người có khả năng cảm thông với 
những đau khổ của người khác, sẵn 
sàng thực thi bác ái, hy sinh và sống 
quảng đại. Sống trong sạch là “mặc lấy 
Chúa Kitô” ( Gl 3, 27 ), là “đíng đinh 
tính xác thịt vào thập giá cùng với các 
dục vọng và đam mê” ( Gl 5, 24 ). 
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Những đòi buộc để sống trong sạch: 

Sống trong sạch không phải chỉ là thi hành một số những cấm đoán liên quan đến đời sống tính 
dục, nhưng trước hết là vươn tới một đời sống cao đẹp hơn, xứng với phẩm giá làm người, phẩm giá 
làm con Thiên Chúa. Sống thanh cao là khía cạnh tích cực của giới luật này. Ngoài việc phải tránh 
những hành vi tình dục sai trái, lệch lạc, những cái nhìn bất chính kèm theo dục vọng, những ấn phẩm 
xấu, ngôn ngữ thô tục, bất xứng, người Kitô hữu phải tôn trọng thân xác của mình và của người khác, 
cần ăn mặc nghiêm trang, hành vi, cử chỉ thanh nhã, đoan trang. 

Những người sống đời hôn nhân cũng phải sống trong sạch trong phạm vi của mình: 
 Thiên chúa dựng nên người nam và nữ giống hình ảnh của Ngài, đồng thời ban cho mỗi phái 

một bản tính và nhiệm vụ khác nhau. Hai bên nam nữ phải tôn trọng và giúp đỡ nhau. Hôn nhân liên kết 
hai người nam nữ nên một. Cả hai phải yêu thương và trung tín với nhau suốt đời. Lòng trung tín đó 
không cho phép lìa bỏ nhau, không được chia sẻ tình yêu cho người thứ ba. Bất tín là ngoại tình, tội này 
phát sinh trong lòng, từ những ý nghĩ và ước muốn xấu, đưa dần tới hành động bên ngoài. 

 Sử dụng bản năng phái tính theo những mục đích của hôn nhân: Tôn trọng luật tự nhiên, nhân 
phẩm của mình và của người phối ngẫu ( sẽ tìm hiểu thêm vấn đề này trong Giáo Lý Hôn Nhân ) 

 Trong thời gian chuẩn bị hôn nhân, các bạn trẻ nam nữ cần có những tương quan lành mạnh, 
đúng đắn tự nhiên, tế nhị… Những thái độ bồng bột liều lĩnh sẽ làm tổn thương phẩm giá và phá hoại 
tương lai chính mình. 

Kết luận 
“Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của đức Kitô sao ? Tôi lại lấy 

phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của kỹ nữ sao ? Không đời nào ! Anh em chẳng biết 
rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao ? Thật thế, có lời chép rằng: “Cả hai sẽ 
thành một xương một thịt”. 

Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ 
gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. 

“Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh 
Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em 
đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt để chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh 
Thiên Chúa nơi thân xác anh em” ( 1Cr 6, 15 – 20 ). 

Câu hỏi 
1. Ý nghĩa giới luật 6 và 9 ? 
2. Mục đích của hai giới luật ? 
3. Tại sao phải sống trong sạch ? 
4. Để sống trong sạch, cần tránh những gì ? 
5. Làm thế nào để sống trong sạch trong đời sống hôn nhân ? 

Bài 37: CÁC GIỚI LUẬT CỦA GIÁO HỘI 
Lời Kinh Thánh 
Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ 

xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa 
Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi 
điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” ( Mt 16, 18 – 19 ) 

Sứ mạng của Giáo Hội là tiếp tục công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu. Ngoài nhiệm vụ truyền 
giảng Tin Mừng và Thánh hóa. Giáo Hội còn được Chúa Giêsu trao cho nhiệm vụ lãnh đạo để tìm 
phương thế hữu hiệu giúp người tín hữu đạt tới ơn cứu độ. 

A. Giáo Hội lập luật 
1. Quyền lập luật của Giáo Hội 

Giáo Hội là một tập thể xã hội hữu hình, nên có quyền lãnh đạo trong nội bộ. Hơn nữa, Giáo Hội 
còn được Chúa Giêsu ủy thác cho quyền này ( Lc 10, 16; Ga 21, 15; Mt 18, 18 ). Do đó, Giáo Hội có 
quyền thiết lập luật lệ cho các phần tử của mình. 

2. Mục đích luật lệ Giáo Hội 
Luật của Giáo Hội đặt ra nhằm giúp người tín hữu có thể chu toàn bổn phận của mình theo đời 

sống và ơn gọi mỗi người, đồng thời làm sáng tỏ thêm các luật của Thiên Chúa. 
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3. Sáu giới luật của Giáo Hội 
Các luật lệ của Giáo Hội được trình bày trong bộ Giáo Luật gồm 7 quyển và 1.752 khoản. Các 

điều luật triển khai giới luật của Thiên Chúa gồm 6 giới luật. 
Giới luật 1 và 2: “Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Nghỉ việc lao động 

vào Chúa Nhật và các ngày lễ buộc.” 
Hai giới luật này đã được đề cập trong giới luật 3 của Thiên Chúa: “Thánh hóa Chúa Nhật”. Tuy 

nhiên, nơi đây minh định thêm: 
Ngoài các Chúa Nhật, ở Việt Nam chỉ còn một ngày lễ buộc duy nhất là: “Lễ Giáng Sinh”. Trong 

ngày này, chúng ta có bổn phận giống như vào mỗi Chúa Nhật: tham dự Thánh Lễ và nghỉ ngơi. Những 
trường hợp sau đây được kể là chính đáng miễn chuẩn việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật: 

 Khi đau nặng, già yếu không thể đi được. 

 Người bận công vụ: Quân nhân canh gác, y tá trực, tài xế lái xe chuyên chở công cộng… 
không thể sắp xếp thời gian thuận tiện hoặc người thay thế. 

 Người coi nhà, giữ con nhỏ, xa Nhà Thờ, coi bệnh nhân không có người thay thế. Tuy nhiên, 
những trường hợp trên được miễn chuẩn khỏi tham dự Thánh Lễ, nhưng không miễn làm việc tôn thờ 
Thiên Chúa. Vì thế, cần thực hiện các công việc đạo đức khác để thánh hóa Chúa Nhật. 

Nghỉ lao động nhằm nhắc nhở con người đến cuộc Phục Sinh của Đức Kitô: Thiên Chúa giải 
phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi gây nên. Hơn nữa, sau một tuần lao 
động, con người cần có thời gian nghỉ ngơi, dùng thời giờ tôn vinh Thiên Chúa, cầu nguyện và thực thi 
công việc bác ái – “Lao động vì con người, chứ không phải con người vì lao động.” Những trường hợp 
sau đây được miễn chuẩn giữ luật nghỉ việc: 

 Những người nghèo không có phương tiện nào để nuôi sống mình và gia đình, phải làm việc 
cả Chúa Nhật. 

 Những công việc khẩn thiết để tránh thiệt hại cho cá nhân và tập thể. 

 Những dịch vụ cần thiết cho đời sống xã hội như: thông tin, điện lực… không có người thay thế. 

Những người làm việc này có thể thánh hóa Chúa Nhật với ý hướng: phục vụ tha nhân. 
Giới luật 3: “Xưng tội một năm ít là một lần” 
Luật này chỉ buộc những người mắc tội trọng. Nhưng trong thực tế, những người mắc tội nhẹ 

cũng nên xưng tội để được thêm ơn trợ giúp và tránh phạm tội trọng. 
Giáo Hội chỉ buộc xưng tội hàng năm, chứ không chỉ định thời kỳ nào. Nhưng để chu toàn việc 

“lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong Mùa Phục Sinh”, tốt hơn nên thực hiện hai việc đó cùng với nhau. 
Luật Giáo Hội chỉ quy định mức tối thiểu, nhưng Giáo Hội vẫn ước mong các tín hữu năng lãnh 

nhận ơn hòa giải với Chúa thường xuyên, nhất là mỗi khi mắc tội trọng, để tình nghĩa giữa ta với Thiên 
Chúa ngày càng thắm thiết. 

Giới luật 4: lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong Mùa Phục Sinh” 
Mùa Phục Sinh kể từ Thứ Tư Lễ Tro đến hết Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong thời gian 

kể là dài để dễ dàng thực thi giới luật này. Tuy nhiên, nếu trong Mùa Phục Sinh bị trở ngại không thể 
xưng tội rước lễ được, thì sau Mùa Phục Sinh vẫn phải giữ luật đó càng sớm càng tốt. 

Khi lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người năng đến lãnh nhận Mình và Máu người 
( Ga 6, 55 ). Cũng như hàng ngày cần ăn uống để nuôi dưỡng con trẻ, thì Mình và Máu Chúa Kitô cũng 
nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng trong tâm hồn như vậy. Giáo Hội ước mong các tín hữu năng đón nhận 
“lương thực bởi trời” này mỗi khi tham dự Thánh Lễ để được thực sự sống bởi Chúa và trong Chúa. 

Giới luật 5 và 6: “Giữ chay và kiêng thịt những ngày Giáo Hội quy định”. 
Luật giữ chay và kiêng thịt được Giáo Hội ban hành với mục đích áp dụng việc sám hối đền tội 

mà Chúa Giêsu đã kêu gọi “Nếu anh em không ăn năn trở lại, anh em sẽ hư đi” ( Lc 13, 3 ). Đó là 
phương thế tốt nhất để chúng ta đền bù tội lỗi. Vì trong cuộc sống, bổn phận này dễ dàng bị quên đi. 
Nên Giáo Hội có những quy định cụ thể giúp thực hiện việc ăn năn sám hối này. 

Các tín hữu từ 14 tuổi trở lên giữ luật kiêng thịt, và từ 16 – 60 tuổi giữ luật ăn chay. Ở Việt Nam 
hiện nay, chỉ còn hai ngày giữ chay kiêng thịt: Thứ tư Lễ Tro ( bắt đầu vào Mùa Chay ) và Thứ Sáu Tuần 
Thánh ( trước lễ Phục Sinh ). 

Ăn chay có nghĩa ăn ít hơn ngày thường vào bữa ăn chính, mức độ bao nhiêu còn tùy thuộc vào 
tình trạng sức khỏe con người. Tuy nhiên điều quan trọng không phải là tính toán chi li tỉ mỉ về trọng 
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lượng khẩu phần mỗi bữa ăn, nhưng nên chú trọng tới chay tịnh trong tâm hồn: tự chế lời nói, các cư 
xử, ộng lượng giúp đỡ tha nhân, sống an hòa với mọi người. 

Kết luận 
“Thư anh em, anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để 

làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thể, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường 
rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng 
ta” ( 2Pr 1, 10 – 11 ). 

Câu hỏi 
1. Mục đích luật lệ Giáo Hội ? 
2. Tham dự Thánh Lễ, nghỉ lao động vào Chúa Nhật và lễ buộc có ý nghĩa gì ? 
3. Khi nào được miễn chuẩn “tham dự Thánh Lễ” và nghỉ việc ? 
4. Giáo Hội mong muốn thực hiện luật xưng tội và rước lễ như thế nào ? 
5. Mục đích của luật giữ chay và kiêng thịt ? 

Bài 38: CẦU NGUYỆN – NGỎ LỜI VỚI THIÊN CHÚA 
Lời Kinh thánh 
“Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm 

môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy 
môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho 
danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương 
thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho những người mắc lỗi 
với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” ( Lc 11, 1 – 4 ) 

 Chúng ta đi “tìm gặp Chúa” chứ không phải tìm hiểu về Chúa. Thiên Chúa không phải là một lý 
thuyết, nhưng là một Đấng để chúng ta gặp gỡ. Đi tìm Thiên Chúa và muốn gặp gỡ Người thực sự thì 
phải biết cầu nguyện. 

1. Cầu nguyện là gì ? 

a. Cầu nguyện là thái độ của tâm hồn 
Cầu nguyện là hướng tâm hồn lên Chúa, mở rộng lòng đón nhận Ngài, lắng nghe Thiên Chúa và 

nói với Người là Cha chúng ta. Khi cầu nguyện ta thường dùng những lời nói, cử chỉ bên ngoài nhưng 
điều quan trọng vẫn là tâm tình bên trong. Thiếu tâm tình bên trong, tất cả những lời nói, cử chỉ chỉ là 
hình thức vô nghĩa. 

Do đó, cần phân biệt giữa đọc kinh và cầu nguyện. Đọc kinh chỉ là hình thức cầu nguyện, có thể 
cầu nguyện mà không đọc kinh. Ngược lại, đọc kinh mà không đọc kinh; đọc kinh mà tâm hồn không 
hướng về Thiên Chúa thì không phải là cầu nguyện. Có hai loại đọc kinh: 

 Kinh đọc thông thường: Những kinh được đặt ra để gợi ý 
và hướng dẫn tín hữu cầu nguyện 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ: Là lời cầu nguyện của cộng 
đoàn và chính thức của Giáo Hội. các giờ kinh này có giá trị đặc 
biệt, vì đó là những Thánh Vịnh, được tổ chức do Giáo Hội, được 
tiếp diễn không ngừng trong toàn thể Hội Thánh, cũng như trong 
mọi thành phần, để cầu nguyện nhân danh toàn thể nhân loại và để 
cứu rỗi nhân loại. 

b. Cầu nguyện không nhất thiết là xin ơn 
Cầu nguyện không phải là để xin ơn. cầu nguyện hàm nghĩa 

rộng hơn xin ơn, ngoài việc xin ơn, cầu nguyện còn bao gồm nhiều 
t6am tình khác như: chúc tụng, cảm tạ, tôn thờ… càng tiến xa trên 
đường cầu nguyện, việc xin ơn càng giảm thiểu, nghĩa là nghĩ đến 
mình ít hơn, để nghĩ về Thiên Chúa nhiều hơn. 

2. Khi cầu nguyện ta nói gì với Thiên Chúa ? 

Chúa Giêsu là mẫu gương cho ta về cầu nguyện. Ngài cầu 
nguyện rất nhiều, ở mọi nơi, mọi lúc và dùng nhiều cách thức khác 
nhau ( Lc 4, 16; 6, 13; 24, 30; Mc 6, 46; Ga 6, 11 ) . Theo cách thức 
Chúa Giêsu nói với Cha Người, Ta có thể nói với Thiên Chúa 
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những gì cần nói để diễn tả tâm tình của mình đối với Thiên Chúa. Những tâm tình đó có thể là: 
a. Tạ Ơn: “Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha” ( Ga 6, 11; Lc 24, 30 ) 
Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì lòng tốt lành và nhân hậu của Người đang hướng về ta: trong cuộc 

sống hiện có, vật chất cũng như tinh thần, bản thân cũng như gia đình, nhất là hồng ân làm con Thiên 
Chúa Ngài đang ban tặng. 

b. Chúc tụng ngợi khen: “Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha” ( Lc 10, 21 ) 
Chúng ta ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa vì mọi kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời 

mỗi người, nơi thiên nhiên, trong các công trình của Ngài nơi thế giới. Kể lại những việc Chúa đã làm, 
tức là ca tụng Người ( Theo Casiodoro ). 

c. Xin ơn: “Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ” ( Ga 17, 9 ) 
Chúng ta có thể cầu xin cho chính mình, cho người khác được những ơn lành cho cuộc sống 

tinh thần cũng như vật chất. Nhưng trước hết, hãy cầu xin cho những ơn cho cuộc sống tinh thần như: 
Ơn Đức Tin, trung tín với Thiên Chúa… Thiên Chúa không muốn ta quá lo lắng về đời sống vật chất đến 
nỗi quên mất đời sống tinh thần: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chínhcủa 
Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” ( Mt 6, 33 ) 

d. Thống hối: “Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha thứ cho ta” ( Lc 23, 34 ) 
Khi cầu nguyện, ta cũng xin Thiên Chúa thứ tha những thiếu xót, lỗi lầm trong cuộc sống đối với 

Thiên Chúa và những người chung quanh. 
Tất cả những tâm tình nêu trên tóm lại trong “Kinh Lạy Cha”, là mẫu mực của mọi kinh nguyện 

đã được Chúa Giêsu dạy các môn đệ. ( Mt 6, 7 – 14 ) 
3. Cầu nguyện thế nào ? 

a. Điều kiện để có thể cầu nguyện 
–  Thời gian yên tĩnh và nơi thuận tiện tùy hoàn cảnh 
– Tạm gác mọi âu lo; bận tâm, giữ tâm hồn thanh thản để gặp Chúa 
– Tin rằng Thiên Chúa đang có mặt bên ta, nói với ta và lắng nghe ta. 
b. Những cách thức cầu nguyện thông thường 
– Đọc kinh: Các kinh là những biểu mẫu để giúp ta dựa vào đó để cầu nguyện. Cho nên mỗi khi 

đọc kinh cần phải vừa đọc, vừa suy nghĩ theo lời kinh. Đọc kinh cho đúng cách là phương thế cầu 
nguyện đơn sơ và hữu hiệu nhất. 

 – Suy niệm: Suy niệm là nâng tâm hồn lên tới Chúa để suy nghĩ và tâm sự với Chúa về một 
chân lý nào đó mà ta gặp khi đọc một đoạn Kinh Thánh, nghe một bài giảng, hoặc trong lúc làm việc, 
giao tiếp như: Khi tham dự một đám tang, đám cưới, chứng kiến một tai nạn. 

 – Cầu nguyện chung: Cầu nguyện chung là tụ họp nhóm đông người để cùng nghe Lời Chúa, 
đọc kinh, hát Thánh Ca, hoặc mỗi người góp một ý cầu nguyện, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm 
trong đời sống tôn giáo. Việc cầu nguyện chung thích hợp cho các gia đình nhóm nhỏ, lớp học. 

4. Cầu nguyện liên tục 

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn, đừng khi nào chán ( Lc 18, 1 ). Nói như thế 
không có nghĩa là phải ngưng công việc làm ăn để qùy gối cầu nguyện, nhưng là làm sao cho tất cả mọi 
việc, mọi giây phút đều trở nên cầu nguyện, nghĩa là làm với chủ đích “mến Chúa, yêu người”. Nói cách 
khác: tập trung suy nghĩ, lời nói, việc làm để cùng sống với Chúa. 

Chúng ta chỉ có thể học cách cầu nguyện bằng cách bắt đầu thực sự cầu nguyện. bạn hãy bắt 
đầu bằng cách dễ dàng và thích hợp với mình nhất rồi từ từ tiến bước thêm. Nhiều người mang danh 
Kitô hữu, nhưng thật ra họ chỉ là Kitô hữu trong lý lịch, còn đời sống của họ chẳng phải là Kitô hữu, vì họ 
không cầu nguyện. Không cầu nguyện chính là giết chết Đức Tin. Ai biết cầu nguyện sẽ được vững 
mạnh trong Đức Tin và chan hòa sự sống với Thiên Chúa. 

Kết luận 
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. 

Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” ( 1Tx 5, 16 – 18 ) 
Câu hỏi 
1. Cầu nguyện là gì ? 
2. Phải đọc kinh thế nào để có thể cầu nguyện ? 
3. Xin ơn có phải là cầu nguyện không ? 
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4. Khi cầu nguyện ta nói gì với Thiên Chúa ? 
5. Điều kiện có thể cầu nguyện ? 
6. Những hình thức cầu nguyện thông thường ? 
7. Thế nào là cầu nguyện liên tục ? 

Bài 39: ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA KITÔ HỮU 
Lời Kinh Thánh 
“Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân 

mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em 
thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách 
đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn 
hảo” ( Rm 12, 1 – 2 ). 

Sống thánh thiện là bổn phận của một Kitô hữu, tất cả đều được mời gọi để diễn tả sự thánh 
thiện của Thiên Chúa nơi bản thân trong cuộc sống hằng ngày. 

A. THÁNH HÓA ĐỜI SỐNG 
1. Bổn phận thánh hóa đời sống 
Trong đời sống hằng ngày, mỗi tín hữu tùy theo địa vị, nghề nghiệp, đều có những bổn phận, 

trách nhiệm phải chu toàn. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, làm nghề gì, người tín hữu cũng phải luôn 
luôn nhắc nhở mình sống đúng tư cách là người đã tin Chúa và trung thành với lời hứa trong ngày lãnh 
nhận Bí Tích Thánh Tẩy là sống theo lời Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời 
là Đấng hoàn thiện” ( Mt 5, 48 ). Mỗi người Kitô hữu được mời gọi để diễn tả sự thánh thiện của Thiên 
Chúa nơi bản thân mình. 

2. Thánh hóa đời sống hằng ngày thế nào ? 
Thánh hóa đời sống hằng ngày là đặt đời sống thường nhật của mình trong Thiên Chúa, và làm 

cho ngày sống thấm nhuần tình thương của Ngài khi bắt đầu ngày mới, các công việc làm trong ngày, để 
“dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” ( 1Cr 10, 31 ). 

3. Sống với Thiên Chúa 
Người Kitô hữu không chỉ biểu lộ Đức Tin ở Nhà Thờ, lúc đọc kinh cầu nguyện nhưng còn diễn 

tả mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Để được như vậy, phải tập cho mình biết sống với niềm tin: 
Thiên Chúa hiện diện khi ta làm việc, cư xử, hành động. Ngài cũng có mặt trong niềm vui, nỗi buồn, 
thành công hay thất bại, đau khổ hay hạnh phúc, vì: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 
cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chất 
cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.” ( Rm 14, 7 – 8 ) và “Chúa Giêsu là mọi 
sự trong tất cả” ( Rm 8, 35 – 38 ) 

Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể thực hiện như thế, nên phải thường xuyên nhắc nhở 
mình, chẳng hạn: Khi bắt đầu một công việc, bắt đầu một ngày mới, hoặc trước một biến cố mới xảy ra. 

B. NĂM PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI 
1. Phụng Vụ là gì ? 
Phụng Vụ là việc kính thờ. cộng đồng Giáo Hội kính dâng lên Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô là 

thủ lãnh và dâng lên Chúa Kitô, đấng lãnh đạo mình qua những nghi lễ được cử hành theo các qui luật 
ấn định. Phụng Vụ gồm có: Thánh Lễ, các Bí Tích và các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

2. Năm Phụng Vụ 
Năm Phụng Vụ là lịch trình 12 tháng, trong khoảng thời gian đó, Giáo Hội lần lượt mừng kính các 

lễ thuộc mầu nhiệm cứu độ của chúa Giêsu để hướng dẫn và củng cố Đức Tin cho cộng đoàn Dân 
Chúa. Năm Phụng Vụ được phân chia thành năm mùa, bắt đầu từ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng ( khoảng đầu 
tháng 12 ), và kết thúc vào Chúa Nhật 34 thường niên, nhằm lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. 

a. Mùa Vọng 
Từ Chúa nhật I Mùa vọng đến 24 tháng 12, gồm khoảng 4 tuần lễ, giúp tín hữu chuẩn bị tâm hồn 

đón mừng Chúa Kitô quang lâm và mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần. 
b. Mùa Giáng Sinh 
Từ 25 tháng 12 đến Chúa Nhật sau Lễ Hiển Linh, gồm 2 tuần lễ điễn tả niềm vui nhân loại đón 

nhận Con Thiên Chúa làm người. 
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c. Mùa Chay 
Từ thứ Tư lễ Tro đến hết Tuần Thánh, gồm khoảng 5 tuần lễ, giúp tín hữu có hoàn cảnh thuận 

tiện để thống hối tội lỗi, sửa đổi cuộc sống, chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. 
Kết thúc Mùa Chay là “Tuần Thánh”, mở đầu là Chúa Nhật Lễ Lá – cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu 

vào thành Giêrusalem. Ba ngày cuối cùng của Tuần Thánh gọi là “Tam Nhật Vượt Qua” ( thứ 5, 6, 7 ). Trong 
ba ngày này, Giáo Hội kính nhớ cuộc Thương Khó mà Chúa Giêsu đã trải qua để cứu độ con người. 

d. Mùa Phục Sinh 
( Từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ) 
Gồm 7 tuấn lễ, diễn tả niềm hy vọng và vui mừng của Giáo Hội vì Chúa Giêsu đã phục sinh về 

Trời nhưng vẫn còn lưu lại giữa con người bằng Thần Khí của Người. 
e. Mùa Thường Niên ( Mùa Quanh Năm ) 
Gồm 34 tuần lễ, mùa chờ đợi ngày Chúa trở lại vinh quang trong ngày quang lâm, được chia làm 

hai giai đoạn: 
 – Sau Lễ Giáng Sinh đến Thứ Tư Lễ Tro 
 – Sau Lễ Chúa Thánh Thần đến lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. 
Các lễ mừng trong Năm Phụng Vụ không phải chỉ là một kỷ niệm, nhưng còn giúp sống các biến 

cố đó trong hiện tại. Mỗi giây phút trong cuộc đời Chúa Kitô là một giây phút cứu độ. Khi cử hành các 
biến cố trong “Lịch Sử Cứu Độ”, Giáo Hội muốn đem Ơn Cứu Độ vào trong chính cuộc sống cụ thể của 
mỗi người chúng ta hôm nay. 

Kết luận 
“Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến 

thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân 
hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ 
cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc 
người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh 
em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có 
lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của 
Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy 
nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, 
anh em hãy hết dạ tri ân. 

Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật đồi dào phong phú. 
Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ 
lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa 
những bài Thánh Vịnh, Thánh Thi và Thánh Ca do Thấn khí linh hứng. 
Anh em có làm gì, nói gì, thì hãu làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu 
và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” ( Cl 3, 12 – 17 ) 

Câu hỏi 
1. Tại sao phải sống thánh thiện ? 
2. Sống thánh thiện là gì ? 
3. Thánh hóa đời sống hằng ngày thế nào ? 
4. Thế nào là sống với Thiên Chúa ? 

5. Phụng Vụ và Năm Phụng Vụ là gì ? 
6. Phụng Vụ có mấy thời kỳ, ý nghĩa mỗi thời kỳ ? 
Thánh Ca tạ Ơn 
Một chặng đường dài bạn đã trải qua để tìm về gặp Chúa, một tình thương dõi theo cuộc đời 

bạn từ lâu, nay trở thành hiện thực trong ơn gọi làm Con của Ngài. Khuôn mặt Đức Kitô đã in ấu trong 
cuộc đời bạn cách thân thương trìu mến. Ngài đồng hành cùng bạn bước đi và dẫn đưa bạn tới hạnh 
phúc. Xin dâng lời cảm tạ vì hồng ân bao la Thiên Chúa dành cho chúng ta… 

Trong Đức Kitô Giêsu, 
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 
Chính người đã chúc phúc 
Và ban tặng cho ta muôn phúc lộc Thánh Linh trên Trời 
Khi cho ta kết hiệp cùng Đức Kitô, 
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Để trước thánh nhan Người,  
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện 
Vì yêu thương, Chúa tự mình định trước, 
Sẽ nhờ Đức Giêsu Kitô nhận ta làm nghĩa tử, 
Thể theo lòng nhân ái của Người,  
để ta hằng ca ngợi hồng ân rực rỡ. 
Người ban tặng cho ta trong Con Một yêu dấu: 
Chính nhờ Máu Thánh Đức Kitô,  
mà ta được giải thoát, được tha thứ tội tình. 
Người lại còn hậu đãi chúng ta,  
ban hồng ân dồi dào phong phú 
Là cho ta được khôn ngoan thông hiểu,  
để nhận ra Thiên ý nhiệm màu. 
Kế hoạch này, Người tự mình định trước,  
sẽ hoàn thành nơi Đức Kitô 
Chính là đưa thời gian tới hồi viên mãn,  
mà qui tụ muôn loài trong trời đất 
Dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô” ( Ep 1, 3 – 10 ). 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG  
Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông Sàigòn ( Hết ) 

 
 

 

HOÀN TẤT QUYÊN GÓP CHO QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP  
ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG  
CHO ANH VŨ VĂN MINH Ở NINH BÌNH 

Lm. Tôma Aquino Vũ Quân Bằng, DCCT, Giáo xứ 
Tân Mỹ, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0985.731.686, giới thiệu 
trường hợp anh Giuse VŨ VĂN MINH, sinh năm 1970, vợ 
là chị Maria Phạm Thị Thúy, hiện ngụ tại xóm An Hải, xã 
Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 
01686.705.529. Anh chị làm nghề nông nuôi 3 người con 
đang độ tuổi đi học. 

Anh Minh đi phụ tưới cà phê thì bị trượt chân té, 
lưng đập vào máy nổ gây chấn thương cột sống phải 
mổ và bắt vít. Hiện tại anh Minh bị liệt từ rốn xuống 2 
chân. Đến ngày 8.5.2011, chi phí điều trị đã lên đến 34 triệu 
tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn. Sau đó anh được chuyển 
qua điều trị tại Bệnh Viện chuyên khoa Thần Kinh Quốc Tế, 

lầu 1, phòng 108. Đến nay tình trạng bệnh của anh đã ổn định, bác sĩ cho về nhà uống thuốc và tập vật lý 
trị liệu. Tổng chi phí đến nay đã gần 50 triệu, gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo cho anh. 

Ngày 21.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Điều Trị Chấn Thương Cột Sống cho 
anh Giuse VŨ VĂN MINH 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 ông Hữu Tường ( Tiền Giang ): 550.000 VND 
- Chuyển từ Quỹ giúp hai chị em Thúy – Minh ( Quảng Ngãi ): 500 USD 
- Một ân nhân ẩn danh ( Hoa Kỳ ): 2.000.000 VND 
- Hai bạn Đạm Trang, lớp Agape 19 ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh qua ông bà Vũ Ngọc Lợi, cựu đệ tử DCCT ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
- Bà Lan Linda, Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 300 USD  
- Hai bạn Tân – Thúy, khóa Agape 24 ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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- Cô Kim Chung, Quán Chè 75 ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 
- Hai bạn Fiat Tường – Châu ( Sàigòn ): 100.000 VND 
- Trích tiền xin giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 25.9.2011 ở DCCT ( Sàigòn ): 7.800.000 VND 

Tổng kết tính đến 16g30 chiều thứ hai 26.9.2011: 17.150.000 VND  + 1.200 USD = 42.150.000 VND. 

Như vậy, chỉ trong 6 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 40 triệu trợ giúp cho anh Vũ Văn 
Minh ở Ninh Bình được điều trị chấn thương cột sống. Số tiền 2.150.000 VND dư ra xin chuyển 
sang cho Quỹ trợ giúp cháu bé Mai Tri Ân gốc ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, được mổ mắt. Xin tạ ơn 
Chúa và biết ơn các ân nhân gần xa.  

BẮT ĐẦU QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ MẮT 
CHO CHÁU MAI TRI ÂN Ở THỪA THIÊN-HUẾ 

Bà Trần Thị Liễu, Nhóm BVSS 
Sàigòn, điện thoại: 0938.813.496, giới 
thiệu trường hợp cháu Gioan Phaolô 2 
MAI TRI ÂN, sinh năm 2011, con của 
chị Mai Thị Xuân Hằng, quê ở thôn An 
Khánh, xã Thủy Lương, huyện Hương 
Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế. 

Chị Xuân Hằng là một người mẹ 
đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt, đã 
mang thai và mắc bệnh cúm Rubella. 
Sau một thời gian nương náu tại Mái 
Ấm BVSS mang tên Sarnelli của DCCT, 
chị đã sinh cháu Tri Ân sớm hơn dự 
định, cháu bé chỉ cân nặng được 1,6kg.  

Khi sinh ra, cháu Tri Ân đã bị 
suy dinh dưỡng, mắt bị đục thủy tinh thể, viêm phổi, hở 3 lá 2/4, cao áp phổi. Các bác sĩ Bệnh 
Viện Nhi Đồng 1, Sàigòn, khuyên chị cố gắng nuôi cháu đến 5kg thì cháu sẽ được mổ mắt. Nay cháu 
đã được phẫu thuật thành công với chi phí ca mổ là 10 triệu đồng ( không có bảo hiểm ). 

Ngày 26.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Mắt cho cháu Gioan Phaolô 2 
MAI TRI ÂN với số tiền là 10.000.000 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 anh Vũ Văn Minh ( Ninh Bình ): 2.150.000 VND 

Sơ kết tính đến 17g30 chiều thứ hai 26.9.2011: 2.150.000 VND  


