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LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng 
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, có bán tại các 
Nhà Sách Công Giáo.  

 
Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản 
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn 
chỉnh hơn - Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN. Rất mong được mọi người 
đón nhận, hỗ trợ việc phổ biến tài liệu quí này như KIM CHỈ NAM đích thực, đầy đủ và hoàn 
hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh 
Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc 
Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng 
đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận 
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại 
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31  
 
Xin chân thành cám ơn 
 
BBT CGVN & Đặc San GSVN 
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VỀ MỤC LỤC 

PHAOLÔ GIÁM MỤC 
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HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG 

ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

 

SẮC LỆNH 

VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN 

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 

INTER MIRIFICA 

 

Ngày 4 tháng 12 năm 1963 

 

CHƯƠNG II 

 

13. Tất cả những người con của Giáo Hội phải đồng tâm nhất trí để nhanh chóng và nỗ lực tối 
đa tìm cách sử dụng hữu hiệu những phương tiện truyền thông xã hội vào các công việc tông 
đồ, tùy theo những đòi hỏi cụ thể của hoàn cảnh và thời gian, trong khi phải ngăn ngừa 
những hoạt động gây tác hại, nhất là ở những miền đang cần đạt được sự tăng triển về 
phương diện luân lý và tôn giáo. 

Vì thế, các Chủ chăn phải tận tâm chu toàn phận vụ của mình trong lãnh vực này, một phận vụ 
có liên hệ chặt chẽ với chức năng rao giảng của các ngài; những giáo dân đang tham gia công 
tác trong lãnh vực truyền thông cũng phải cố gắng làm chứng về Chúa Kitô, trước tiên bằng cách 
chu toàn mọi công việc cách thành thạo với tinh thần tông đồ, và hơn nữa, góp phần trực tiếp trợ 
giúp hoạt động mục vụ của Giáo Hội bằng tất cả khả năng của mình về kỹ thuật, kinh tế, văn hóa 
và nghệ thuật. 

14. Trước hết, báo chí lành mạnh là điều cần được cổ võ. Tuy nhiên, để độc giả có thể thấm 
nhuần trọn vẹn tinh thần Kitô giáo, phải gầy dựng và phát triển báo chí chính thức của công 
giáo, nghĩa là hoặc trực tiếp do giáo quyền, hoặc do người công giáo đề xướng và điều hành, 
được xuất bản với mục đích rõ ràng là để hình thành, hỗ trợ và thăng tiến công luận cho phù 
hợp với luật tự nhiên, với giáo lý và lề luật công giáo, cũng như để phổ biến và giải thích đúng 
đắn những sự kiện liên quan đến đời sống Giáo Hội. Các tín hữu được khuyến khích đọc và 
quảng bá báo chí công giáo, để có thể phân định các biến cố theo quan điểm Kitô giáo. 

Phải vận dụng tất những phương thế hữu hiệu để phát động và ủng hộ việc sản xuất và trình 
chiếu những phim ảnh hữu ích đối với việc giải trí lành mạnh, văn hóa và nghệ thuật của nhân 
loại, nhất là những phim ảnh dành cho giới trẻ: điều đó có thể thực hiện được bằng cách nâng 
đỡ và tham gia vào những kế hoạch và đề xướng của các nhà sản xuất cũng như những nhà 
phân phối có lương tâm, tán thưởng và ủng hộ những bộ phim có giá trị, nâng đỡ và liên kết 
các phòng rạp do người công giáo và người đứng đắn khai thác. 

Hãy dành những giúp đỡ hữu hiệu cho những chương trình phát thanh và truyền hình lành 
mạnh, nhất là những chương trình thích hợp với gia đình. Cần phát huy những chương trình 
công giáo, để nhờ đó giúp khán thính giả tham gia vào đời sống Giáo Hội và được thấm nhuần 
các chân lý tôn giáo. Nơi nào có thể, cũng nên thành lập các cơ sở truyền thanh truyền hình 
công giáo; tuy nhiên, phải quan tâm thực hiện những chương trình có chất lượng và hiệu quả 
tốt đẹp. 

Hơn nữa cũng phải nỗ lực làm cho nền kịch nghệ cao quý và cổ truyền, một nghệ thuật được 
phổ biến sâu rộng nhờ những phương tiện truyền thông xã hội, có thể phục vụ cho việc giáo dục 
nhân bản và luân lý nơi các khán giả. 

15. Để đáp ứng những nhu cầu vừa trình bày, phải đào tạo kịp thời những linh mục, tu sĩ và 
giáo dân có đầy đủ kinh nghiệm thích hợp trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông 
vào mục đích tông đồ. 

Trước hết phải hướng dẫn giáo dân về nghệ thuật, giáo thuyết và phong hóa, bằng cách 
tăng thêm số trường học, phân khoa và học viện, để các nhà báo, nhà làm phim, người soạn 
thảo chương trình phát thanh và truyền hình, và những người liên hệ, có thể được huấn luyện 
đầy đủ, thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, nhất là các học thuyết xã hội của Giáo Hội. Cũng phải 



 

4 

đào tạo và nâng đỡ để các diễn viên có thể dùng tài nghệ của mình giúp ích nhiều hơn nữa cho 
xã hội nhân loại. Sau cùng, phải quan tâm đến những nhà phê bình văn chương, phim ảnh, 
phát thanh, truyền hình v.v... giúp họ nâng cao kiến thức nghề nghiệp, hướng dẫn và khuyến 
khích họ luôn nêu rõ khía cạnh luân lý trong những nhận định của mình. 

16. Việc sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông xã hội đòi hỏi phải có những hướng 
dẫn về lý thuyết và thực hành thích hợp dành riêng cho từng lứa tuổi và văn hóa khác nhau của 
những người sử dụng; vì thế, cần phải cổ võ, gia tăng và dùng các nguyên tắc luân lý Kitô giáo 
để hướng dẫn những chương trình đào tạo, nhất là những chương trình dành cho giới trẻ, 
trong các trường công giáo thuộc mọi cấp, trong các chủng viện và cả trong những nhóm tông 
đồ giáo dân. Để mau đạt tới kết quả, việc dạy giáo lý cũng phải có phần trình bày và giải thích 
giáo thuyết và quy luật công giáo về vấn đề này. 

17. Thật đáng buồn vì thái độ thờ ơ của con cái Giáo Hội đã làm cho lời cứu rỗi như còn bị trói 
buộc và gặp trở ngại do những khó khăn về kỹ thuật hay tài chánh, thường là đòi hỏi rất nhiều 
trong những phương tiện truyền thông xã hội. Vì thế Thánh Công Đồng nhắc lại cho họ bổn 
phận phải ủng hộ và trợ giúp các nhật báo công giáo, các tạp chí, các tổ chức phim ảnh, các cơ 
sở và các chương trình phát thanh, truyền hình, được thực hiện với mục đích chính là để phổ 
biến và bảo vệ sự thật, và cung cấp nền giáo dục Kitô giáo cho xã hội loài người. Đồng thời 
Thánh Công Đồng khẩn khoản mời gọi các đoàn thể và cá nhân có quyền hành rộng lớn trong 
lãnh vực kinh tế và kỹ thuật, hãy tự ý và quảng đại dùng tài lực và kinh nghiệm của mình để hỗ 
trợ những phương tiện truyền thông đang phục vụ nền văn hóa đích thực và việc tông đồ. 

18. Để việc tông đồ đa dạng của Giáo Hội được thực thi cách hữu hiệu hơn qua những phương 
tiện truyền thông xã hội, tất cả các giáo phận trên thế giới, tùy theo quyết định của các Giám 
mục, hằng năm sẽ cử hành một ngày đặc biệt để hướng dẫn các tín hữu về bổn phận đối với 
vấn đề truyền thông, mời gọi họ hợp ý cầu nguyện và dành những đóng góp tài chánh sẽ được 
sử dụng cho việc phát động, hỗ trợ và phát triển những tổ chức và đề án của Giáo Hội trong 
lãnh vực truyền thông theo nhu cầu của giới công giáo. 

19. Tòa Thánh cần thành lập một Ủy Ban đặc biệt để giúp Đức Giáo Hoàng thực thi bổn phận 
mục vụ tối cao liên quan đến những phương tiện truyền thông xã hội1. 

20. Các Giám mục phải quan tâm đến các công trình và tổ chức về truyền thông trong giáo 
phận, đồng thời phải cổ võ và nếu liên quan đến việc tông đồ chung, phải huy động toàn bộ, kể 
cả những tổ chức thuộc quyền các tu sĩ miễn trừ. 

21. Trên bình diện quốc gia, nếu muốn cho việc tông đồ đem lại kết quả, cần phải thống nhất kế 
hoạch và năng lực, vì thế Thánh Công Đồng quyết định và truyền phải thiết lập khắp nơi và 
dùng mọi phương thế để giúp đỡ các Cơ quan cấp quốc gia về báo chí, điện ảnh, truyền thanh 
và truyền hình. Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan này là nỗ lực đào tạo lương tâm các tín hữu 
trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông, đồng thời cổ võ và phối hợp các hoạt 
động của người công giáo trong lãnh vực này. 

Trong mỗi quốc gia, việc điều hành các tổ chức trên phải được ủy thác cho một Giám mục 
đặc trách, hoặc một Ủy ban Giám mục, đặc biệt, trong đó có sự tham gia của những giáo dân 
thông thạo giáo lý công giáo và kỹ năng truyền thông. 

22. Hơn nữa, những phương tiện truyền thông xã hội có tác động vượt khỏi ranh giới các quốc 
gia, và biến mỗi người trở thành công dân của toàn thể xã hội nhân loại, vì thế, phải phối hợp 
các tổ chức cấp quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên, những Cơ quan đã nêu ở 
số 21 phải tích cực cộng tác với Hiệp Hội Công Giáo Quốc Tế thuộc ngành mình. Những Hiệp 
Hội Công Giáo Quốc Tế này chỉ được chính thức chuẩn nhận do Tòa Thánh và phải thuộc 
quyền Tòa Thánh. 

KẾT LUẬN 

23. Để các nguyên tắc và tiêu chuẩn về những phương tiện truyền thông xã hội của Thánh 
Công Đồng này được thi hành, Thánh Công Đồng trực tiếp trao cho Cơ quan của Tòa Thánh 

                                                 
1
 Các Nghị phụ Công Đồng vui lòng tiếp nhận ý nguyện của “Văn phòng Báo chí và Kịch Ảnh” thành kính xin Đức Giáo 

Hoàng nới rộng nhiệm vụ và thẩm quyền của ủy ban này đối với tất cả các phương tiện truyền thông xã hội, kể cả báo chí, với 

sự trợ giúp của những chuyên viên - trong đó có cả giáo dân - thuộc các quốc gia khác nhau. 
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đã nói ở số 19 nhiệm vụ phải xuất bản một quyển chỉ dẫn mục vụ, với sự giúp đỡ của những 
nhà chuyên môn thuộc các quốc gia khác nhau. 

24. Ngoài ra, Thánh Công Đồng tin tưởng rằng tất cả những người con của Giáo Hội sẽ tự 
nguyện đón nhận và tuân giữ chu đáo những giáo huấn và tiêu chuẩn trong Sắc lệnh này, để 
khi sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội, họ không bị tác hại, trái lại, họ sẽ là muối 
ướp trái đất và ánh sáng chiếu soi trần gian; hơn nữa, Thánh Công Đồng mời gọi mọi người 
thiện chí, nhất là những người điều hành các phương tiện truyền thông, hãy nỗ lực qui hướng 
chúng về mục tiêu duy nhất là giúp ích cho xã hội loài người, vì vận mệnh của xã hội nhân loại 
ngày càng lệ thuộc vào việc sử dụng đúng đắn những phương tiện ấy. Như thế, cũng như xưa, 
Danh Chúa đã được tôn vinh qua những công trình nghệ thuật cổ kính thì nay, Người cũng 
được vinh danh qua những phát minh mới, đúng như lời Thánh Tông Đồ: “Đức Giêsu Kitô vẫn 
là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi cho đến muôn đời” (Dt 13,8). 

Tất cả và từng điều được ban bố trong Sắc Lệnh này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công 
Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các Nghị 
phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và những gì 
đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng. 

Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 4 tháng 12 năm 1963 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Mùa Chay là một khởi đầu mới, một con đường dẫn đến mục tiêu chắc chắn là Phục Sinh, 
chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết. Mùa này thúc giục chúng ta hoán cải. Người Kitô 
hữu được mời gọi “hết lòng” trở về với Thiên Chúa (Joel 2,12), không chấp nhận lối sống tầm 
thường nhưng lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa Giêsu là người bạn tín trung, không bao 
giờ bỏ rơi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng 
ta trở về; và qua sự đợi chờ đầy nhẫn nại ấy,Người tỏ lòng sẵn sàng tha thứ cho chúng 
ta (x. Bài giảng, 08-01-2016). 

Mùa Chay là mùa thuận lợi để đi sâu vào đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh 
hoá Giáo hội đã đem đến cho chúng ta: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Nền tảng của mọi sự 
là lời Chúa, mà trong mùa này, chúng ta được mời gọi chuyên chăm lắng nghe và suy 

Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức giáo hoàng Phanxicô “Lời Chúa là một hồng ân. Tha 
nhân là một hồng ân” 
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ngẫm. Giờ đây tôi muốn nói đến dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazarô (x. Lc 16,19-31). Chúng 
ta hãy để câu chuyện đầy ý nghĩa này gợi hứng cho chúng ta, vì nó cho chúng ta chiếc chìa 
khóa để hiểu chúng ta cần phải làm gì để cóđược hạnh phúc thật và được sống đời đời. Dụ 
ngôn ấy khuyên chúng ta thành tâm hoán cải. 

1. Tha nhân là một hồng ân 

Dụ ngôn bắt đầu bằng việc giới thiệu hai nhân vật chính. Người nghèo được mô tả chi 
tiết hơn: người ấy thật tồi tàn và không đủsức để đứng lên. Nằm trước cửa nhà người giàu 
có, anh ăn những vụn bánh từ bàn của người ấy rơi xuống. Thân thể anh đầy lởloét và mấy 
con chó đến liếm những vết thương của anh (x. cc 20-21). Một bức tranh về nỗi khốn cùng; vẽ 
nên một con người hèn hạ và đáng thương. 

Cảnh tượng ấy lại còn ấn tượng hơn nếu chúng ta để ý đến tên của người nghèo là Lazarô: 
một cái tên đầy hứa hẹn, có nghĩa làChúa cứu giúp. Như thế nhân vật này không vô 
danh. Tính cách của anh được mô tả rõ ràng và anh xuất hiện như một cá nhân với câu chuyện 
của riêng mình. Mặc dù thực tế ông nhà giàu không nhìn thấy anh, nhưng chúng ta nhìn thấy 
và biết anh như một người quen thuộc. Anh trở thành một khuôn mặt, và do đó, một hồng ân, 
một kho tàng vô giá, một con người mà Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc, mặc dù hoàn 
cảnh cụ thể của anh hệt như một kẻ bị ruồng bỏ (x. Bài giảng, ngày 08 Tháng 1 2016). 

Lazarô dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Mối tương quan thích đáng với mọi 
người là nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Ngay cả người nghèo nằm ở cửa nhà người 
giàu chẳng phải là điều phiền toái, nhưng là lời kêu gọi hoán cải và thay đổi. Dụ ngôn trước 
hết mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho người khác vì mỗi người là một hồng ân, dù đó là 
người láng giềng của chúng ta hay một người bần cùng vô danh. Mùa Chay là mùa thuận 
lợi để mở cửa cho tất cả những ai túng thiếu và nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi họ. Mỗi 
người chúng ta đều gặp những người như thế mỗi ngày. Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp là 
một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lời Chúa giúp chúng ta mở mắt 
để đón nhận và yêu thương sự sống, đặc biệt khi sự sống ấy yếu đuối và dễ bị tổn thương. 
Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải nghiêm túcnhìn nhận những gì Phúc Âm nói 
với chúng ta về người giàu có. 

2. Tội làm cho chúng ta ra mù loà 

Dụ ngôn cực tả những điều trái ngược về người giàu có (x. c. 19). Không như anh 
nghèo Lazarô, ông không có một cái tên; màchỉ đơn giản được gọi là “một người giàu 
có”. Sự hào nhoáng của ông ở nơi những y phục lộng lẫy đắt tiền. Vải điều thậm chí còn quý 
hơn cả vàng và bạc, và do đó chỉ dành cho các vị thần (x. Gr 10,9) và 
vua chúa (x. Tl 8,26), còn vải lanh mịn dànhcho một một nhân vật gần như thần thánh. Rõ ràng 
người ấy đã phô trương sự giàu có của mình, và ngày nào cũng thế: “ngàyngày yến tiệc linh 
đình” (c. 19). Ở nơi ông, chúng ta có thể có một thoáng nhìn bi đát về sự đồi bại của tội 
lỗi, diễn tiến qua ba giai đoạn kế tiếp: lòng ham mê tiền bạc, sự hư ảo và thói tự đắc (x. Bài 
giảng, ngày 20-09-2013). 

Thánh Tông đồ Phaolô nói với chúng ta rằng “lòng ham mê tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều 
ác” (1 Tim 6,10). Đây là nguyên nhân chính của sự đồi bại và là nguồn gốc của ghen tị, xung 
đột và nghi ngờ. Đồng tiền có thể đi đến thống trị chúng ta, đến mức trở thành một thần tượng 
độc tài (x. Evangelii Gaudium, 55). Thay vì là một công cụ giúp chúng ta làm điều 
thiện và bày tỏtình liên đới với người khác, tiền bạc lại có thể trói buộc chúng ta và cả thế 
giới vào một thứ luận lý ích kỷ chẳng còn chỗ cho tình yêu và cản trở hoà bình. 

Rồi dụ ngôn cho thấy thói tham lam của người đàn ông giàu có làm cho ông ta thành hư ảo. 
Tính cách của ông thể hiện qua vẻ bên ngoài, qua việc tỏ cho người khác thấy ông có thể 
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làm được những gì. Nhưng cái vỏ bên ngoài của ông chỉ che đậy một sự trống rỗng nội tâm. 
Cuộc sống của ông là một tù nhân cho cái vẻ bên ngoài, cho những khía cạnh hời hợt và phù 
du nhất củahiện hữu (x. nt. 62). 

Bậc thấp nhất của sự suy thoái đạo đức này là thói tự đắc. Người giàu có phục sức như một vị 
vua và hành xử như một vị thần, mà quên rằng ông chỉ là người sẽ phải chết. Đối với 
những kẻ bị thói ham mê của cải làm cho sa đọa, ngoài cái tôi của họ ra, chẳng có gì tồn 
tại. Những người xung quanh họ ở ngoài tầm mắt của họ. Hậu quả của việc gắn bó với tiền bạc 
là một thứ mù lòa. Người giàu có không nhìn thấy người nghèo, người đói khát, người 
bị thương, người nằm ở cửa nhà mình. 

Nhìn vào nhân vật này, chúng ta có thể hiểu tại sao Phúc Âm quyết liệt lên án thói ham mê tiền 
bạc: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: hoặc ghét chủ này và yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ 
này và khinh chê chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc 
được” (Mt 6,24). 

3. Lời Chúa là một hồng ân 

Đoạn Phúc Âm về người giàu có và Lazarô giúp chúng ta chuẩn bị chu đáo cho Lễ Phục sinh. 
Phụng vụ Thứ Tư Lễ Tro mời gọi chúng ta đến với một kinh nghiệm gần giống với kinh 
nghiệm của người giàu có. Khi linh mục xức tro trên đầu chúng ta, ngài lặp lại những lời 
này: “Hãy nhớ mình là tro bụi, và sẽ trở về bụi tro”. Quả vậy, cả người giàu và người nghèo đều 
chết, và phần quan trọng hơn của dụ ngôn này diễn ra ở đời sau. Hai nhân 
vật bỗng nhiên khám phá ra rằng “chúng ta đã chẳng mang gì vào trần gian này, thì cũng chẳng 
mang gì ra được” (1 Tm 6,7). 

Chúng ta cũng thấy những gì xảy ra ở đời sau. Ở đó người giàu năn nỉ với Abraham mà ông 
gọi là “cha” (Lc 16,24,27), như một dấu chỉ cho thấy ông thuộc về dân Chúa. Chi tiết này làm 
cho cuộc đời của ông càng thêm mâu thuẫn, vì cho đến lúc này, chẳngcó gì cho thấy ông 
có mối tương quan với Thiên Chúa. Thực tế, trong cuộc đời của ông không có chỗ nào 
dành cho Thiên Chúa. Vị thần duy nhất của ông là chính ông. 

Người giàu có chỉ nhận ra Lazarô khi ông phải chịu những cực hình ở đời sau. Ông xin người 
nghèo lấy một giọt nước làm cho ông bớt đau đớn. Điều ông xin Lazarô cũng giống như 
điều ông có thể làm được nhưng đã chẳng bao giờ làm. Abraham nói vớiông: “Cả đời con, con 
đã nhận được bao điều tốt lành, còn Lazarô chỉ nhận toàn điều bất hạnh. Bây giờ Lazarô được 
an ủi nơiđây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (c. 25). Ở đời sau, một loại công bằng được phục 
hồi và những bất hạnh trong đời đượcđền bù bằng những điều tốt lành. 

Dụ ngôn tiếp tục đưa ra một thông điệp cho tất cả các Kitô hữu. Người 
giàu xin Abraham sai Lazarô đến cảnh báo các anh em của ông còn đang sống. Nhưng 
Abraham trả lời: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy lắng nghe các ngài” (c. 29). Và 
đáp lại lời phản bác của người giàu có, Abraham nói thêm: “Nếu chúng không 
nghe Môsê và các tiên tri, thì dù người chết sống lại chúng cũng chẳng tin” (c. 31). 

Như thế đã lộ ra vấn đề thực sự của người giàu có. Gốc rễ của mọi bất hạnh của ông là không 
chịu nghe lời Chúa. Kết quả làông không còn yêu mến Thiên Chúa và càng ngày càng khinh 
miệt người thân cận của mình. Lời Chúa thì sống động và mạnh mẽ, có khả 
năng biến đổi những cõi lòng và đưa chúng trở về với Chúa. Khi chúng ta đóng cửa lòng mình 
trước hồng ân lời Chúa, thì rốt cuộc chúng ta cũng sẽ đóng cửa lòng mình trước hồng ân 
là những anh chị em của chúng ta. 

Anh chị em thân mến, Mùa Chay là mùa thuận lợi để đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với 
Chúa Kitô, Đấng đang sống trong lờicủa Người, trong các bí tích và nơi người thân cận của 
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chúng ta. Chúa là Đấng đã chiến thắng sự lừa dối của Tên Cám Dỗ trong bốn mươi ngày ở sa 
mạc, sẽ chỉ cho chúng ta con đường chúng ta phải đi. Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa 
chúng ta vào một cuộc hành trình thực sự của hoán cải, để chúng ta có thể tái khám phá hồng 
ân lời Chúa, được thanh tẩy khỏi tội lỗi đã làm cho chúng ta ra mù loà, và phục vụ Chúa Kitô 
hiện diện trong những anh chị em của chúng ta đang túng thiếu. Tôi khuyến khích tất cả các tín 
hữu cũng hãy thực hiện sự đổi mới thiêng liêng này bằng cách tham gia các Chiến dịch Mùa 
Chay được nhiều tổ chức Giáo hội phát động tại nhiều nơi trên thế giới, để thăng tiến nền văn 
hóa gặp gỡ trong gia đình nhân loại duy nhất của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho 
nhau, để nhờ tham dự vào chiến thắng của Chúa Kitô, chúng ta biết mở cửa lòng mình cho 
những ai yếu đuối và nghèo khổ. Như thế chúng ta mới có thể sống và làm chứng cho niềm vui 
Phục Sinh cách trọn vẹn. 

Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2016 

PHANXICÔ 

Minh Đức chuyển ngữ 
theo bản tiếng Anh và tiếng Pháp 
của Libreria Editrice Vaticana 

  

  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay Thánh, bằng nghi thức làm phép tro và mỗi người nhận tro trên 

đầu, cùng lúc đó sẽ nghe được một trong hai câu Lời Chúa : Hãy ăn năn sám hối và đón nhận 

Tin Mừng, hoặc : Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi (SLRM). 

Mỗi khi Mùa Chay về, chúng ta nghe văng vẳng bên tai lời Chúa mời gọi: "Các ngươi hãy 

thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van" (Joel 2,12).  

Để giúp con cái mình bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng được nhiều ơn ích. 

Ngoài những phướng thế Giáo hội vẫn đề ra, vị cha chung của Giáo hội là Đức Thánh còn ban 

hành sứ điệp như là kim chỉ nam để các tín hữu sống trong Mùa Chay Thánh. 

Như thế, hai ý tưởng trong Mùa Chay Thánh luôn song hành với nhau, thứ nhất : chúng ta 

là những con người yếu đuối, tội lỗi; thứ hai : Thiên Chúa là Người Cha giàu lòng thương xót, 

Ngài luôn yêu thương chúng ta, Ngài sẵn sàng tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh với tình 

thương. Vì yếu đuối nên cần đến ơn Chúa, vì tội lỗi nên muốn được Chúa thứ tha, nhưng để 

lãnh nhận được ơn tha thứ thì cẩn phải trở về với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong chay 

tịnh và nước mắt, hướng tới tha nhân. Đó là ba việc phải làm trong Mùa Chay Thánh. 

Ăn chay 

Cầu nguyện  

Và bố thí 

 SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2017: GẪM SUY VÀ THỰC HÀNH 
 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-francesco_20161018_messaggio-quaresima2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20161018_messaggio-quaresima2017.html
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Là ba việc cần phải làm trong Mùa Chay, vì nó diễn tả ba chiều kích, ba mối tương quan 

giữa đương sự với Thiên Chúa và với anh em. Tương quan với Thiên Chúa là cầu nguyện, với 

tha nhân là bố thí và với chính mình là ăn chay. Ba tương quan này đồng hành với nhau và thể 

hiện cùng một lúc trong đời sống thường nhật của người kitô hữu.  

Để ba tương quan này gắn kết với nhau, điều kiện đã được Chúa Giêsu nói rõ đó là : nội 

tâm. Những việc chúng ta làm trong Mùa Chay xuất phát từ sâu thẳm của tâm hồn hướng lên 

Thiên Chúa và hướng đến anh em, chứ không phải là hình thức bên ngoài. Vì thế, ăn chay, cầu 

nguyện cũng như bố thì là những việc được làm vì đẹp lòng Chúa, chứ không phải cho người 

ta thấy.  

Trong Sứ điệp Mùa Chay 2017 năm nay với chủ đề : “Lời Chúa là một hồng ân. Tha 

nhân là một hồng ân”. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa, để nhận ra 

và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Ngài trưng dẫn đoạn 

Tin Mừng Luca (16,19-31) để quảng diễn. Chi tiết “người phú hộ vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày 

ngày yến tiệc linh đình” (Lc 16,19) chứng tỏ đây là người không có nhân đức chừng mực ; 

nhưng không nói ông đã làm giầu cách bất lương : ông dùng của cải ông có. Tương phản với 

“anh Lagiarô nghèo” (Lc 16,20), gợi lên những chỉ trích phê bình. Người phú hộ, nếu có điều 

kiện ông sẽ chè chén, đó là việc làm của ông ; nhưng ông không nhận ra anh Lagiarô nghèo 

nằm ở cổng nhà mình là một điều không thể chấp nhận được. 

Đức Thánh Cha viết: “Ông Lagiarô dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Tương 

quan đúng đắn với con người hệ tại nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Cả người nghèo 

nơi cổng nhà người giầu không phải là một điều cồng kềnh gây phiền toái, nhưng là một lời mời 

gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống.. Mùa chay là mùa thuận tiện để mở cửa cho mỗi người túng 

thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Mỗi người đến gặp chúng ta là một hồng ân 

và đáng được tiếp đón, tôn trọng và yêu mến. Lời Chúa giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón 

tiếp và yêu mến sự sống, nhất là khi sự sống ấy yếu ớt” (Số 1). 

Có người bất mãn tự hỏi: “Ông nhà giàu đâu có tội gì mà phải xuống hỏa ngục. Ông không 

gian tham, trộm cắp, bóc lột. Tiền của do công sức mồ hôi nước mắt ông làm ra, ông có quyền 

ăn xài chứ? Giàu có đâu phải là tội?” 

Vâng, giàu có đâu phải là một tội, nhưng khi không làm chủ được các thứ mình có, chúng 

sẽ làm chúng ta vong thân, mất tha nhân và mất phần phúc đời đời. Nên khi phân tích thái độ 

của người phú hộ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng: “Tiền bạc có thể biến chúng ta và cả thế giới 

thành nô lệ, phải tuân hành một tiêu chuẩn ích kỷ, không còn chỗ cho tình thương và cản trở 

hòa bình. Dụ ngôn này tỏ cho chúng ta thấy sự ham hố tiền bạc của người phú hộ làm cho ông 

ta kiêu hãnh, háo danh, chỉ quan tâm phô trương bề ngoài trong khi trống rỗng trong nội tâm.. 

Người phú hộ ăn mặc như thể mình là vua, giả bộ cung cách như một vị thần, mà quên mình 

chỉ là một phàm nhân hay chết.. Vì thế, kết quả của sự quyến luyến tiền bạc là một thứ mù 

quáng: người giàu không thấy người nghèo đang chịu đói, bị đè bẹp trong tủi nhục!” (Số 1)  

Quả thật, đời sống ích kỷ khiến người giầu chỉ chú ý đến mình, qui mọi sự về mình, bị mắc 

kẹt trong sự thờ ơ, trở thành tù nhân của nhà tù mạ vàng của chính mình, mù quáng trước nhu 
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cầu của người đồng loại, và điếc trước tiếng gọi của Thiên Chúa từ bi nhân ái, đánh mất hồng 

ân tha nhân. 

Tuy nhiên trong trình thuật, Đức Giêsu lại làm nổi bật hơn, khi đưa ra một vấn đề thời sự 

khá bất ngờ, buộc người nghe phải đặt mình trong tương quan với bản thân. 

Nhà phú hộ xin với Cha Abraham, nếu không bớt được đau khổ cho ông thì ít ra cũng cảnh 

báo anh em ông khỏi rơi vào cảnh buồn tủi thế này. Câu trả lời của tổ phụ Abraham nại đến 

“Môisen và các tiên tri” sẽ thức tỉnh lương tâm họ : nhưng theo nhà phú hộ thì các chứng nhân 

Cựu Ước không đủ để thức tỉnh anh em ông về sự quyến rũ của thế gian này. Nên ông nài nỉ : 

“Nhưng nếu có ai đó trong kẻ chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải” (Lc 16,30). Lời khước từ 

của Abraham khép lại dụ ngôn ngay lập tức : “Nếu chúng không chịu nghe Môisen và các tiên 

tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu” (Lc 16,31).  

Rõ ràng : nếu chúng ta từ chối đón nhận hồng ân là Lời Thiên Chúa không ngừng kêu gọi 

sám hối ăn năn, cứ đóng kín lòng mình trong sự ích kỷ của cái tôi, đánh mất hồng ân tha nhân, 

chúng ta sẽ không thể gia nhập cộng đoàn huynh đệ đã được Đức Kitô Phục sinh khai mở, 

đánh mất phần phúc đời đời là chính Chúa.  

Thánh Công Đồng Vaticanô II dạy :  “Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dùng. 

Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền xử dụng của mọi người và 

mọi dân tộc. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một 

cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái… mọi người đều có quyền có một phần 

của cải đầy đủ cho mình và cho gia đình mình. Các Giáo Phụ và các Tiến Sĩ Giáo Hội đã nghĩ 

như thế. Các ngài dạy rằng mọi người có bổn phận phải nâng đỡ người nghèo và không phải 

chỉ giúp đỡ bằng của dư thừa. Còn những người sống trong cảnh cùng quẫn cực độ, họ có 

quyền lấy ở của cải người khác những gì cần thiết cho mình. Trước con số quá lớn những 

người đói khổ trong thế giới, Thánh Công Ðồng thiết tha kêu gọi mọi người hoặc mọi chính 

quyền hãy nhớ lại lời sau đây của các Giáo Phụ: “hãy cho kẻ sắp chết đói của ăn, vì nếu không 

cho họ ăn tức là đã giết họ”. Tùy theo khả năng, họ nên thực sự san sẻ và dùng của cải của 

mình đặc biệt để giúp phương tiện cho mỗi người hoặc cả một dân tộc để chính họ có thể tự túc 

và phát triển”. (Gaudium et Spes) § 69.  

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong hành trình Mùa Chay Thánh, thực hiện 

một con đường hoán cải đích thực, để tái khám phá hồng ân Lời Chúa, để được thanh thẩy 

khỏi tội lỗi vốn làm cho chúng ta mù quáng, hầu phụng sự Chúa Kitô nơi các anh chị em túng 

thiếu.  

  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
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CHÚA NHẬT VIII-A  THƯỜNG NIÊN  

Is 49:14-15; Tv 62; 1Cr 4:1-5; Mt 6:24-34 
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 
 

  

 

  

Image: Great Auks by Richard Johnson 

  

Con người ai cũng có nhu cầu, nhưng nhu cầu nào quan trọng nhất? Trong bài Tin Mừng 

hôm nay (Mt 6:25-34), đức Giesu đã không chối bỏ những nhu cầu thực tế của con người, 

nhưng Người cảnh báo đừng biến chúng thành đối tượng của cuộc sống để trở thành nô lệ của 

chúng.  

Những ai tin có Thiên Chúa là Cha ở trên trời thì không thể để mình bị vướng mắc vào cái 

vòng oan nghiệt ấy. Khi các môn đệ buộc phải đẻ ý đến những điều cần thiết cho cá nhân mình 

và lo lắng vật chất cho những ai mà các ngài có trách nhiệm thì cũng chỉ là thứ yếu so với việc 

tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự “công chính” (Mt 6:33).   

Bài Tin Mừng Mathieu nêu rõ hai vấn đề mà con người hay bận tâm là cơm ăn và áo mặc. 

Hai thứ này (cơm ăn c.26-27; áo mặc c.28-29) đều được bàn luận rất mạch lạc và chí lý trong 

Tân Ước. Hãy coi chim trời, chúng đâu có gieo có gặt, đâu có tích trữ đồ ăn nước uống mà 

Thiên Chúa vẫn nuôi sống chúng đầy đủ bốn mùa. Hãy nhìn hoa cỏ trong đồng nội có ai săn 

sóc đâu nhưng vẫn tươi mát huy hoàng từng mùa.  

Chim muông tung bay ca hót trên cành. 

Lá tươi hoa đẹp dâp dình gió bay.  

CHIM TRÊN TRỜI HOA ĐỒNG NỘI 

javascript:showpopup('file=article/1487839084.jpg')
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Khi so sánh như vậy, đức Giesu không muốn đưa ra một nguyên tắc luân lý, nhưng Người 

muốn các môn đệ và cả chúng ta nên suy nghĩ, xem xét đâu là chính đâu là phụ? Hãy tìm kiếm 

nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, những thứ kia Người sẽ thêm vào sau cho (Mt 

6:33).  

  

ĐỪNG LO LẮNG THÁI QUÁ  

C.S. Lewis là nhà văn và nhà biện hộ Kito giáo nổi tiếng, ông cũng là một Kito hữu rất 

ngoan đạo mà cũng phải tự nhận là ông đã quá ưu tư về nhiều việc. Khi bình luận đoạn văn 

của Mathieu (Mt 6:25-34), Lewis đã viết cho các bạn ông: “Nếu Thiên Chúa muốn chúng ta 

sống như chim trên trời thì có lẽ tốt hơn là Người cho chúng ta một hiến pháp để sống giống và 

hơn cả chim trời!” Đức Giesu hình như không lo lắng quá nhiều, Nguyên tắc sống của Người là 

tin tưởng vào Cha người ở trên trời, và Người dạy nhửng kẻ theo người sống theo cách của 

Người. Trong bài Tin Mừng Mathieu hôm nay, tư tưởng “Đừng lo lắng” được nhắc tới ở những 

câu 25,27,28,31 và hai lần ở câu 34. Tư tưởng này có thể được diễn dịch môt cách bóng bảy 

hơn như “Đừng băn khoăn hoặc Đừng bận tâm.” Nếu ai lo lắng quá nhiều về tiền bạc của cải, 

dù là chính đáng, và nếu những ưu tư đó không mang lại được an toàn thực sự mà trở thành 

cớ để mình thành nô lệ cho sự giàu sang thì không thể tránh khỏi chuyện làm tôi hai chủ. Nên 

nhớ sau khi chịu phép thanh tẩy chúng ta được kêu gọi để phụng sự Thiên Chúa và chỉ một 

mình Thiên Chúa thôi cho đến khi cảm nghiệm được một loại tự do đích thực và thâm sâu 

nhất.  

  

THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG  

Cả ba bài đọc Kinh Thánh hôm nay đều thúc đẩy chúng ta phải suy nghĩ về sự quan phòng 

của Thiên Chúa. Nhìn sự quan phòng, một trật tự nhịp nhàng kỳ diệu trong trời đất, chúng ta 

phải liên tưởng ngay tới Thiên Chúa, là đấng đã tạo dựng nên muôn loài. Sinh hoat của vạn 

vật, của con người đều được Thiên Chúa điều hành theo một ý nghĩa đặc biệt. Quan phòng chì 

là cách diễn tả một sự sắp đặt của Thiên Chúa để vũ trụ vận hành cho nhịp nhàng thứ tự giống 

như chim trên trời hoa cỏ trong đồng nội hay trên sườn đồi, trong rừng sâu đều được săn sóc 

một cách tự nhiên. Từ Quan Phòng chỉ thấy nói tới ba lần trong Kinh Thánh (Gv 5:5; Kn 14:3; 

Gđ 9:5) và một lần trong sách Khôn Ngoan (Kn 6:17), nhưng giáo huấn về sự quan phòng thì 

thấy đầy dẫy trong cả Cựu lẫn Tân Ước. Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu chuộc tất cả 

mọi người, và sự quan phòng của Thiên Chúa Cha trên trời đến với mọi quốc gia dân tộc trên 

khắp thế giới. Người không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn họ ăn năn thống hối, vì 

Thiên Chúa đầy lòng thương xót và trắc ẩn cảm thông. Thiên Chúa thưởng công chúng ta tùy 

theo việc chúng ta làm, ý nghĩ và mưu định chúng ta có trong đầu.  

  

CON NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ VÀ QUÍ HƠN MUÔNG THÚ NHIỀU.  

Đức Giesu dạy chúng ta về sự quan phòng của Thiên Chúa và khuyên đừng quá lo lắng về 

tương lai.  Sự lo lắng có làm cho anh em sống thêm được một giờ hay một ngày nào không? 

Đức Giesu khuyên các môn đệ thử suy nghĩ về “con quạ, là loài muông thú, chúng chẳng gieo 

cũng chẳng gặt, chẳng tích trữ đồ ăn trong lẫm trong kho nhưng chúng vẫn được Thiên Chúa 

an bài cho sống no đủ. Các con là người, giá trị của các con hẳn phải lớn hơn loài muông thú!” 

Thức ăn cũng như áo quần và những nhu cầu khác của con người mà thôi. Chúa lấy thí dụ 

“Hãy coi bông huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng chẳng phải cực nhọc cũng chẳng cần 

soay sở…, nhưng thầy nói cho các con hay cả vua Solomon một thời vinh quang danh vọng 

lừng lẫy cũng không mặc áo bào lộng lẫy hơn chúng.”(Mt 6:26-29) .  

Những ai đã thấy sự quan phòng của Thiên Chúa là một thực tế hiển nhiên hẳn phải biết 

biến cải để trở nên khôn ngoan hơn. Với thời gian, sự bình thản sẽ đến với ân sủng Chúa và 
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trở nên rõ ràng mọi người đều biết. Vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của trái đất, lúc êm đềm gió nhè 

nhẹ thổi, khi bão tố lúc đại hồng thủy, lúc đầy ám khí tử thần, khi bừng tỉnh hân hoan cuộc sống 

mới, cũng chỉ là những biểu hiện nơi con người luôn luôn biết sống vì tin tưởng thực sự vào sự 

quan phòng của Thiên Chúa.  

  

SỢ HÃI CÁI GÌ ĐÂY? 

Xuyên suốt Cựu Ước, con người luôn luôn sợ hãi. Người ta sợ chiến tranh, sợ chết, sợ nô 

lệ bị áp bức, sợ mất chồng mất vợ con, bị tai họa hay mất địa vị cao sang…Tin tưởng vào 

Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta hết sợ. Cũng có những người dù liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa 

như Maisen (Xh 34:30), Joshua (Gs 4:14) hoặc Samuel (1Sm 12:18) cũng run sợ trước dung 

nhan Thiên Chúa.   

Trong Tân Ước, đã bao lần chúng ta nghe Đức Giesu nói “Đừng sợ”? Jairus, một trưởng 

hội đường đã hết sợ không còn lo âu nữa (Mc 5:36); các môn đệ cảm thấy hết sợ và an tâm 

(Mc 6:50); ba môn đệ ở trên đỉnh đồi Tabor đã hết sợ và có thể ngẩng đầu ngước mắt nhìn 

lên…(Mt 17:7-8); nỗi sợ hãi của các bà đã tan biến thành lời tuyên xưng Chúa phục sinh (Mt 

28:10); các mục đồng được thiên thần báo tin Chúa hài đồng giáng trần cũng hết sợ (Lc 

1:13,30; 2:10); và cả hai ông Phero và Phaolo, trong một viễn kiến nào đó, đã được đức Giesu 

biểu đừng sợ khi làm môn đệ phục vụ các linh hồn (Lc 5:10, Cv 18:9).  

Sợ cái gì đây? Đức Giesu báo động về những kẻ có thể hãm hại linh hồn. Đối với chúng ta 

ngày nay thì điều đó ám chỉ cái gì? Chính là những người hay những hoàn cảnh có thể làm cho 

tâm hồn chúng ta trở nên khô cằn, bị đè bẹp, bị hủy hoại, hoặc loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống 

chúng ta, giết chết mọi hy vọng và ước mơ của chúng ta, phá hủy niềm tin và nỗi vui mừng của 

chúng ta. Đôi khi những kẻ làm cho tâm hồn chúng ta khô cằn lại không phải là những người 

“xấu” mà thực ra lại thường là những người rất tốt lành. Đúng vậy, họ có thể là những người 

của “Giáo Hội”, những “tu sĩ”, “linh mục” hay “giám mục”!  Chính chúng ta cũng thường hãm hại 

linh hồn của nhiều người qua cung cách chỉ trích với tâm địa ác độc, tính tình nhỏ mọn hẹp hòi, 

ngay cả khi chúng ta thiếu niềm tin, hy vọng và vui sống. Đã bao nhiêu lần chúng ta chối bỏ 

Chúa qua lời ăn tiếng nói bốc đồng về Người và làm chứng bậy về người vì sợ mất lòng người 

khác hoặc mất địa vị hay tiền của?  

Có thể một lần nào đó tất cả những cố gắng và khổ não buồn nản đớn dau của chúng ta 

cũng không phải là vô ích. Vì sau đó, ở một lần khác, chúng ta cảm thấy lo sợ vì cuộc sống vô 

định như chim trời. Lúc đó hãy bình tâm, lấy lại can đảm và tin tưởng vào sự quan phòng của 

Cha chúng ta ở trên trời, Người từng săn sóc cho loài chim muông.  

  

SỰ QUAN PHÒNG ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT  

Chúng ta thử coi lại những lời của thánh GH Gioan Phaolo II trong bài nói chuyện của ngài 

tại đại hội đồng LHQ ở Nữu Ước ngày 5-10-1995 về “Hào quang của đức Kito” và số phận 

của thế giới trong “bàn tay quan phòng đầy lòng thương xót” của Thiên Chúa vẫn còn 

chuyển động và linh hứng cho chúng ta ngày nay.  

Vì hào quang nhân tính của đức Kito lan tỏa, không một cái gì thực sư là người mà lại 

không thể đánh động được con tim người Kito hữu. Tin vào đức Kito thì chúng ta không thể nào 

tiếp tục ngoan cố hẹp hòi được. Trái lại, nó buộc chúng ta phải chấp nhận người khác và đối 

thoại nghiêm chỉnh. Yêu đức Kito sẽ không làm cho chúng ta sao lãng quyền lợi của tha nhân, 

nhưng thôi thúc chúng ta lãnh nhận trách nhiệm đối với họ, không loại trừ một ai và, nếu có làm 

điều gì thì phải với một ưu tư đặc biệt đối với những kẻ yếu đuối nhất và những kẻ khổ đau. 

Vậy khi chúng ta tiến gần đến năm 2000 kỷ niệm  ngày đức Kito sinh ra, Giáo Hôi xin trân trọng 

đề nghị sứ điệp cứu chuộc này, đồng thời cũng xin hoan nghênh cổ võ tình liên đới giữa toàn 

thể các gia đình nhân loại.  
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Thưa quí vị, tôi đến đây cũng như vị tiền nhiệm của tôi là đức Phaolo VI đã đến đây đúng 

30 năm trước, không phải để thi hành quyền lực thế tục, cũng không phải với tư cach một 

người lãnh đạo tôn giáo đi tìm đặc ân cho cộng đồng của mình. Tôi đến đây với tư cách một 

chứng nhân: chứng nhân cho phẩm giá con người, cho hy vọng, cho sự xác tín rằng số phận 

của mọi quốc gia nằm trong tay của đấng quan phòng đầy lòng thương xót.  

Chúng ta phải vượt thắng nỗi sợ hãi về tương lai. Nhưng chúng ta không thế thắng nó 

hoàn toàn trừ khi chúng ta biết liên kết vói nhau. Câu trả lời cho nỗi sợ đó không phải là một 

cưỡng bách, cũng không phải là một ức chế hay áp đât một hình thức xã hội kiểu mẫu trên 

toàn thế giới. Câu trả lời cho nỗi sợ đang làm đen tối loài người ở cuối thế kỷ 20 là một nỗ lực 

chung cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương đặt trên giá trị phổ quát của hòa bình, 

đoàn kết, công lý và tự do. Và “linh hồn” của văn minh tình thương chính là nền văn hóa tự do: 

tự do cá nhân, tự do quốc gia, sống trong tình đoàn kết và trách nhiệm tự hiến. Chúng ta 

đừng sợ tương lai, đừng sợ con người. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta ở đây. Mỗi người 

và tất cả mọi người đều được tạo dựng nên “giống như hình ảnh” của Đấng là nguồn gốc của 

tất cả mọi sự. Trong con ngưới chúng ta, chúng ta có những khả năng về khôn ngoan và nhân 

đức. Với những tài năng thiên phú đó cộng với sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa, chúng ta 

có thể xây dựng ở thế kỷ sau và thiên niên kỷ kế tiếp một nền văn minh xứng đáng của loài 

người, một nền văn hóa tự do thực sự. Chúng ta có thể và phải làm được như vậy! Và khi làm 

như vậy, chúng ta sẽ thấy nước mắt của thế kỷ này đã sửa soan đất để tinh thần nhân loại nẩy 

mầm trong mùa xuân mới” (No 17-18).  

  

TUYÊN XƯNG LỜI CHÚA VÀ BẢO VỆ TẠO VẬT  

Chúng ta lại suy niệm về LỜI CHÚA / VERBUM DOMINI trong hậu tông huấn thượng hội 

đồng các giám mục về Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội,#108  

# 108- Cam kết với thê giới như Lời Chúa đòi hỏi khiến chúng ta, với cái nhìn mới, có thể 

nhìn vào toàn thể vũ trụ với những dấu vết của Lời mà từ đó mọi vật được tạo dựng nên (Ga 

1:2). Khi mọi người cả nam lẫn nữ tin và tuyên xưng Phúc Âm thì chúng ta có trách nhiệm đối 

với tạo vật. Sách khải huyền làm cho mọi người biết được kế hoạch của Thiên Chúa qua vũ trụ, 

tuy nhiên nó cũng nói lên thái độ sai lầm đã từ chối không chấp nhận những thực tế của loài thụ 

tao là phản chiếu đấng sáng tạo ra chúng, nhưng thay vì là một vật thể đơn thuần và thô sơ thì 

lại bị khai thác không nương tay. Con người vì vậy thiếu hẳn sự khiêm tốn khả dĩ giúp họ nhận 

ra tạo vật là tặng phẩm của Thiên Chúa ban cho và sử dụng theo kế hoạch của người. Ngược 

lại, sự ngạo mạn của loài người sống như thể không có Thiên Chúa đã biến họ thành kẻ lợi 

dụng, làm méo mó thiên nhiên, không nhìn ra được đó là tác phẩm do bàn tay đấng tạo hóa 

dựng nên. Về phương diện thần học, tôi muốn gây một tiếng vang về bản tuyên bố của Thượng 

Hội Đồng các Tổ Phụ, các ngài nhắc nhở chúng ta rằng “chấp nhận Lời Chúa được chứng 

minh bởi Kinh Thánh và truyền thống sống của Giáo Hội, sẽ nảy sinh ra một phương cách mới 

để nhận thức sự vật, khuyến khích khoa học tương quan giữa sinh vật và ngoại cảnh đã bắt rễ 

sâu đậm nhất trong niềm tin….(và) phát triển tính nhậy cảm của khoa tân thần học về tính thiện 

ích của sự vật đã được tao dựng trong chúa Kito. Chúng ta cần được tái huấn luyện để biết 

thắc mắc và có khả năng nhận thức được vẻ đẹp đã biểu hiện rõ ràng nơi loài thụ tạo như một 

thực tế”.  

Fleming Island, Florida 

NTC 

VỀ MỤC LỤC 
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Từ thứ hai ngày  27/2  đến thứ bảy ngày 4/3 – 2017 

  

Thứ hai ngày 27 / 2  -  Mc  10 , 17 – 27 

Nội dung Tin Mừng 

 Một người xin Chúa Giê-su hướng dẫn con đường đưa đến sự sống đời 

đời... 

 Chúa Giê-su nhắc lại cho anh các điều răn của Thiên Chúa: chớ giết người, 

chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha 

mẹ... 

 Con người ấy tự hào mình đã giữ tất cả những điều đó ngay từ thủa còn 

thơ... 

 Chúa yêu cầu anh ta bán tất cả của cải, phân phát cho người nghèo...và 

đến theo Người... 

 Anh lủi thủi cúi mặt bỏ đi... 

 Chúa [“ thở dài” ]đưa ra câu chuyện người giàu, con lạc đà và lỗ kim... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.Người bảo anh ta: 

“ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh 

sẽ được một kho tàng trên trời.Rồi hãy đến  theo tôi.” ( c. 21) 

Một vài suy nghĩ 

“ Thở dài “...là do người  viết thêm vào, dù biết rằng không nên thêm vào, nhưng chợt nghe 

thấy tiếng thở dài...nên không thể không thêm vào...Tại sao người viết lại nghe tiếng thở dài 

ấy? Vì câu chuyện của Tin Mừng vẫn là điều rất thật và là chuyện của hằng ngày trong hôm 

nay...nên chắc chắn là Chúa phải thở dài thôi khi mà tình trạng “ con lạc đà chui qua lỗ kim” ... 

là chuyện không tưởng trong thực tế... thì vẫn là chuyện dễ hơn anh nhà giàu vào Nước 

Trời...Quá nhiều những lời cầu xin, quá nhiều những khuôn mặt thành kính thấy được trên màn 

hình tại các Lễ Hội với chỉ một điều mong ước: làm ăn phát tài...Một mâm lễ vật, dăm ba lời lẩm 

bẩm...và những tháng ngày lươn lẹo...thì làm sao có chuyện vào Nước Trời được nhỉ? 

Một mẩu chuyện vui 

Dĩ nhiên là tưởng tượng rồi... 

Một doanh nhân tầm cỡ bị tai nạn và được đưa tới cổng thiên đàng... để rồi đụng đầu với 

thánh Phê-rô lăm lăm chùm chìa khóa trên tay... 

 NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN VIII/TN/A 
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Thánh Phê-rô nói:  Để ta cho người xem cái này, ngươi sẽ chọn được nơi ở thích hợp với 

ngươi... 

Thánh dẫn ông ta đến một thảo nguyên: hàng trăm thiên thần thổi sáo véo von và hàng 

nghìn thiên thần đi lui, đi tới... chốc chốc lại đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài... 

Thánh bảo: Đấy là thiên đàng...Ta sẽ đưa ngươi tới địa ngục... 

Cả hai đến một cuộc hội hè lớn, náo nhiệt, điên loạn: tất cả đều nhảy nhót và sự  khoái trá 

hiện rõ trên từng  khuôn mặt... 

Thánh phán: Đấy là địa ngục...Ngươi chọn nơi nào ? 

-Còn phải hỏi! Đương nhiên là tôi chọn địa ngục rồi... 

Lập tức hai con quỷ dữ tợn xông đến, xốc nách anh thương gia ấy và lôi xềnh xệch về phía 

cái vạc dầu đang sôi xình xịch... 

-Sao? Sao lại thế này? Ngài lừa tôi rồi! Địa ngục đâu có phải là cái vạc dầu kia...Nó đâu có 

như những gì tôi vừa thấy đâu!!! 

Thánh vừa bỏ đi vừa phán: Cảnh ta cho người thấy lúc nãy chỉ là “ quảng cáo” thôi mà!!! 

  

Thứ ba ngày 28/2  -  Mc 10 , 28 – 31 

Nội dung Tin Mừng 

 Phê-rô đặt vấn đề với Chúa Giê-su về “ quyền lợi”  của những người bỏ mọi 

sự mà theo Chúa... 

 Chúa Giê-su trả lời: mọi sự sẽ gấp trăm, nhưng cùng với sự ngược đãi và 

sự sống vĩnh cửu ở đời sau... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Đức Giê-su đáp: “ Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh 

em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, 

ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, 

gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” ( cc. 29&30) 

Một vài suy nghĩ 

Trên các trang mạng xã hội đang có những suy nghĩ về cảnh tượng phát lộc hay chen lấn 

dành lộc vẫn xảy ra ở các Lễ Hội sau Tết...Tin tức truyền hình thì cho biết nơi này, nơi kia đã có 

đôi chút trật tự nào đó, nhưng là thứ trật tự có được do tăng cường hệ thống an ninh hay xử 

phạt...chứ không do ý thức của người tham gia...Và các nhà chuyên môn bàn lui bàn tới rồi 

cũng đi đến một nhìn nhận: do tâm thức thực dụng của bà con muốn có được cái lợi tức thì và 

trước mắt...nên phải làm tất cả có thể để có được cái  lộc...Câu hỏi của Phê-rô trong đoạn Tin 



 

17 

Mừng cũng làm cho người viết có suy nghĩ như thế...Điều khác biệt cốt lõi là càng đi sâu vào 

con đường theo Chúa thì cái tâm thức thực dụng ấy càng nhẹ dần đi...cho đến lúc không còn 

nữa...Và đây vẫn là chuyện của từng con người đi theo đứng trước cái chết thánh giá để cứu 

chuộc mà – rất nhẹ - Chúa thêm vào chỉ  một hàng: “ cùng với sự ngược đãi”... 

Chuyện vui 

Một anh học trò ôn thi ra rả suốt ngày đêm... 

Con bò ngoài chuồng nằm nghe than thở với con gà  đậu trên cái sàn tre sát mái: 

-Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi dỗ thì tao chết!!! – Ý nói : anh bắt đầu đi thi thì 

làm gà  cúng tổ tiên – anh thi đỗ thì làm bò khao dân làng... 

Con gà nói: 

-Không việc gì  mà anh phải lo lắng quá như thế...Tôi biết: anh ta học thì cỡ anh mà anh ta 

viết thì y như tôi...nên anh ta không dám đi thi đâu!!! 

  

Thứ tư ngày 1/3 – Thứ Tư Lễ Tro: Giữ Chay và Kiêng Thịt – Mt 6, 1-6.16-18 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su ra chỉ thị cho các môn đệ về những sinh hoạt đạo đức như bố 

thí, cầu nguyện và chay tịnh: Chú ý  đến cái “TÂM” khi có những sinh hoạt như thế... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố 

thí được kín đáo.” (cc. 3&4) 

 “ Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện 

cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” ( c.6) 

 “ Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,  để 

không ai thấy anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” ( c.c. 

17 & 18) 

Một vài suy nghĩ 

Thời gian quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ và của đời sống đức tin: Mùa Chay... 

Người viết tô đậm hơn ở ngày Thư Tư Lễ Tro  - 1/3/2017 này là vì  muốn để cho người đọc 

– đang ngon trớn với nhịp Thường Niên – thì chợt khựng lại một chút để...đổi nhịp sống: nhịp 

sống của Mùa Chay với chữ “TÂM” nắn nót hơn... 

Nhớ lại  khi còn làm mục vụ ở các Giáo Xứ, được mời phát biều sau khi nhận bằng khen 

cá nhân tiêu biểu trong giới đồng bào Công Giáo, người viết đã chia sẻ: Tôi không phải là cá 

nhân tiêu biểu...mà mọi người và mỗi người giáo dân trong các Giáo Xứ đều là những người 
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tiêu biểu khi họ làm tốt trách nhiệm là con cái Chúa của họ...Tôi bước lên nhận bằng khen này 

vì là người đại diện của họ và họ không thể cùng nhau lên đây được...thế thôi... 

Cái khác biệt rất lớn giữa những sinh hoạt trong xã hội hay nơi những người không đức tin 

thì nhắm đến chuyện quảng bá rầm rộ - với nhiều mục đích – còn với con cái Chúa thì là 

chuyện đừng cho tay trái biết việc tay phải  làm, vào phòng kín mà gặp gỡ Chúa, và xức dầu 

thơm, mặt mũi tươi tắn...khi chay tịnh, lúc cầu nguyện, và khi bố thí... 

Năm Mới Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng chỉ chúc hai thứ mà thôi...và có lẽ cũng là hai thứ 

Chúa muốn chúng ta sống trong mùa Chay với nỗ lực  đểxây dựng chữ  “TÂM”... 

+Có hai thứ bạn nên tiết kiệm: đấy là sức khỏe và lời hứa 

+Có hai thứ bạn phải cho đi: đấy là tri thức và lòng tốt 

+Có hai thứ bạn phải thay đổi: đấy là bản thân và nhận thức 

+Có hai thứ bạn phải giữ gìn: đấy là niềm tin và nhân cách 

+Có hai thứ bạn phải trân trọng: đấy là gia đình và hiện tại 

+Có hai thứ bạn phải tự mỉnh thực hiện: đấy là lao động và chịu trách nhiệm về việc mình 

làm 

+Có hai thứ bạn phải lãng quên: đấy là đau thương và hận thù 

+Có hai thứ bạn phải khắc ghi: đấy là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của người khác 

+Có hai thứ bạn buộc phải có để là người thành công: đấy là đam mê và lòng kiên trì 

+Có hai thứ bạn không bao giờ được làm: đấy là hãm hại người khác và phản bội lòng tin 

+Có hai thứ bạn phải bảo vệ: đấy là danh tín và lẽ phải 

+Có hai thứ bạn phải chấp nhận: đấy là cái chết và sự khác biệt 

+Có hai thứ bạn phải kiểm soát: đấy là bản năng và cảm xúc 

+Có hai thứ bạn phải tránh xa: đấy là cám dỗ và ích kỷ 

+Có hai thứ bạn luôn phải chia sẻ: đấy là tiền bạc và kinh nghiệm 

+Có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng: đấy là tình yêu và sự bao dung 

+Có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống: đấy là thành đạt và hạnh phúc 

+Có hai thứ bạn phải luôn sẵng sàng: đấy là khó khăn và ngày mai 

+Có hai thứ bạn phải luôn ghi nhớ: đấy là thực hiện những điều trên và làm thật tốt những 

điều ấy mỗi ngày 
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Thứ năm ngày 2/3 – Lc 9, 22 – 25 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su l.oan báo Cuộc Thương Khó và Tử Nạn 

 Chúa lên tiếng mời gọi những người theo Chúa cùng đồng hành với Người 

trong Cuộc Thương Khó và Tử Nạn qua việc đón nhận những hy sinh hằng ngày... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà 

theo.” ( c. 23) 

Một vài suy nghĩ 

Có một sự thật: rất nhiều người Công Giáo cảm thấy “ ngày ăn chay và kiêng thịt” ...khá là 

nặng nề...dù vỏn vẹn chỉ có hai ngày trong năm: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần 

Thánh...Chúng ta nêu ra rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì thiều cái “TÂM”...thế thôi...Khi có 

cái “TÂM”, chúng ta có thể làm được mọi sự...Không có cái “TÂM”, mọi sự sẽ thành gánh 

nặng...Việc ăn chay và kiêng thịt trong vài ngày hiếm hoi của Năm Phụng Vụ giúp chúng ta có 

dịp nhìn lại chính mình xem: con đường chúng ta đang đi có phải là con đường Chúa đã từng đi 

hay không... 

Một mẩu chuyện vui... 

Dĩ nhiên là không hợp với bầu khí chay tịnh lắm, nhưng lại diễn tả thực tế là không ít người 

tự tìm cớ để... 

Thứ Sáu  Tuần Thánh: ăn chay và kiêng thịt... 

Một thanh niên khỏe mạnh vào quán ăn... 

Tiếp viên đến cạnh bàn hỏi: Thưa, anh muốn dùng gì ạ? 

Anh thanh niên: 

 Cho tôi đĩa cá sấu! 

 Dạ...Xin lỗi...  Quán chúng tôi không có! 

 Cho tôi đĩa cá voi! 

 Dạ...quán chúng tôi không có! 

 Cho tôi đĩa cá mập! 

 Rất tiếc...Quán chúng tôi không có! 

 Quán với xá gì lạ vậy! Chúa ơi! Xin chứng giám cho con! Hôm nay vậy là 

con đành phải ăn thịt ... 

 Thôi... cho tôi một đĩa  bít-tết và một chai uýt-ky đi... 
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Thứ sáu ngày 3 /3 – Mt  9 , 14 – 15 

Nội dung Tin Mừng 

 Môn đệ của Gioan đặt vấn đề về việc các môn đệ của Chúa không ăn 

chay... 

 Câu trả lời của Chúa Giê-su về lý do tại sao các môn đệ của Người chưa 

chay tịnh... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Đức Giê-su trả lời: “ Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi 

chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn 

chay.” ( c. 15) 

Một vài suy nghĩ 

Câu hỏi của các môn đệ của Gioan Tiền Hô hoàn toàn không ác ý mà chỉ là tò mò, ngạc 

nhiên thôi...dù họ có  để cập đến Nhóm Pha-ri-siêu...Như vậy là – trong số các môn đệ của 

Gioan – vẫn có những người không đi theo Chúa, nhưng cái nhìn của họ hoàn toàn khác với 

Pha-ri-siêu hay kỳ mục Do Thái...Họ hỏi để biết còn Pha-ri-siêu và kỳ mục thì hỏi để bẫy...Chúa 

Giê-su đã có một câu trả lời vắn gọn, dễ thương, nhưng không phải là dễ hiểu: Người tự ví 

mình là Chàng Rể - trong Tiệc Cưới trần gian – và khi Chàng Rể còn đó, Tiệc Cưới đang 

vui...thì không thể có chuyện chay tịnh...Khi Chàng Rể bị đem đi, Tiệc Cưới tàn...thì phải chay 

tịnh...Không Tiệc Cưới nào trên trần gian này mà không tàn...cho đến khi được dự Tiệc Cưới 

trong Nhà Thiên Chúa là Cha...Cho nên đây là thời điểm và thời gian mỗi người chúng ta phải 

chay tịnh chuẩn bị cho Tiệc Cưới miên viễn... 

Bức Tranh “ Nhận lại từ Chúa Giê-su”  của  Caravaggio năm 1602 

Hôm nay là thứ sáu đầu Mùa Chay 2017, chúng ta nhìn lại bức họa “Nhận Lại Từ Chúa 

Giê-su”  của danh họa Caravaggio – năm 1602...để cùng suy gẫm về một nụ hôn... 

Cũng là nụ hôn ấy của Giu-đa được Giotto di Bondone ( 1267 – 1337) vẽ năm 1305, nhưng 

ở nơi Caravaggio ( 1571 – 1610)  vẽ năm 1602 thì ông lại đặt tên là “ Nhận Lại Từ Chúa Giê-

su”: một cái nhìn sâu lắng hơn và tạo đề tài để suy gẫm... 

Ông muốn diễn tả thái độ của Đức Giê-su trước cái hôn thô bạo của Giu-đa: đấy là sự 

Chấp Nhận và Chịu Đựng...Chấp Nhận ý muốn của Chúa Cha và chịu đựng bội phản của con 

người... 

Có người nhấn mạnh đến đôi bàn tay đan vào nhau của Chúa để nói về sự Chấp Nhận và 

Chịu Đựng, nhưng người viết lại thấy đôi bàn tay đan vào nhau ấy diễn tả một sự dằn vặt, một 

sự đấu tranh nội tâm của Vị Thiên Chúa-Làm-người  giữa Vâng Phục và Chối Bỏ - một nhắc 

nhớ nào đó về thời hồng hoang của Tạo Dựng...khi con người giơ tay quyết định “ hái trái 

cấm”...Toàn bộ  sắc đỏ rực rỡ của bức tranh cho thấy sự thắng thế của Vâng Phục... 
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Chấp Nhận và Chiu Đựng rõ nét hơn nơi đôi mắt nhắm và cái đầu hơi nghiêng để tránh – 

nhưng không tránh được (!)  – của nụ hôn phản bội... 

Từ một vài chia sẻ vụn vặt ấy, chúng ta hiểu được chúng ta nhận lại gì từ Chúa Giê-su: 

nhận lại ơn giải thoát, nhận lại sự hồi sinh, nhận lại đời sống mới...và nó làm cho những nụ hôn 

chân tình đẹp hơn trong Mùa Chay Thánh năm nay mỗi khi chúng ta đến gần Chúa và thưa: “ 

Rabbi! Xin chào Thầy!” ( Mt 26, 49) 

  

Thứ bảy ngày 4/3 – Lc 5 , 27 – 32 

Nội dung Tin mừng 

 Chúa Giê-su chọn gọi Lê-vi, người thu thuế... 

 Chúa công bố ý nghĩa của sứ vụ Người nơi trần gian... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “ Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, 

người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi 

người tội lỗi sám hối ăn năn.”(cc.31&32) 

Một vài suy nghĩ 

Hôm nay và Mùa Chay này, chúng ta nghe lại quả quyết ấy của Chúa: “Tôi không đến để 

kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”  để chúng ta có được 

một Mùa Chay thực sự “sám hối ăn năn”... 

Chiều nay ngồi nói chuyện về giá cả nội trú ngày và đêm tại một bệnh viện tư có tiếng ở 

thành phố Nha Trang, người anh em cho biết là khoảng 5 triệu đồng...làm  giật mình...Có lẽ là 

bệnh viện dành cho người nước ngoài? Không đâu! Là cho người Việt Nam...và một thành 

phần người Việt Nam nào đó thôi...Tuy nhiên trong hôm nay và với cái hiện trạng của xã hội 

này...thì đây lại là một thành phần tương đối đông... 

Bản tin truyền hình sáng sớm cho biết có hai án tử hình về tội danh làm thất thoát tài sản 

chung nghiêm trọng sắp được thi hành...Lâu lắm rồi không nghe đến án tử hình ở Việt Nam... 

Câu chuyện để gẫm 

Đấy là tâm sự của hai tờ bạc 1000đ  và 500.000đ... 

Tờ 1000đ hỏi tờ 500.000đ: 

-Lâu lắm rồi không gặp cậu... Cậu đi đâu vậy? 

Tờ 500.000đ thở dài: 

-Tớ phiêu bạt khắp nơi khắp chốn...Từ các vũ trường, quán bar, sòng bài, các trận bóng 

đá, đá gà... đến các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng... Còn cậu thì sao? 
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Tờ 1000đ mỉm cười trả lời: 

-Thì  tớ đến với các mảnh đời bất hạnh, những con người cùng khốn...Tuy tớ không cao 

sang như cậu, nhưng khi thấy tớ, ai ai cũng mỉm cười hạnh phúc... 

 
  

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

  

THỨ TƯ LỄ TRO NĂM A (01/03/2017) 

[Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18]   

 
   

I.DẪN VÀO PHỤNG VỤ   

Mở đầu Sứ Điệp Mùa Chay năm 2017, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viết: “Anh chị em 

thân mến, Mùa Chay là một khởi đầu mới, một con đường dẫn đến mục tiêu chắc chắn là Phục 

Sinh, chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết. Mùa này thúc giục chúng ta hoán cải. Người 

Kitô hữu được mời gọi “hết lòng” trở về với Thiên Chúa (Ge 2,12), không chấp nhận lối sống 

tầm thường nhưng lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa Giê-su là người bạn tín trung, không 

bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta 

trở về; và qua sự đợi chờ đầy nhẫn nại ấy, Người tỏ lòng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta (x. Bài 

giảng, 08-01-2016). 

Mùa Chay là mùa thuận lợi để đi sâu vào đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện 

thánh hoá Giáo hội đã đem đến cho chúng ta: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Nền tảng của mọi 

sự là Lời Chúa, mà trong mùa này, chúng ta được mời gọi chuyên chăm lắng nghe và suy 

ngẫm”.  

Chúng ta hãy mang lấy những tâm tình tốt lành thánh thiện ấy mà bước vào Mùa Chay 

2017 với Ngày Thứ Tư Lễ Tro này. 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Ge 2,12-18):  Kêu gọi sám hối 

ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN & BỐ THÍ GIÚP CHÚNG TA ĐI SÂU VÀO ĐỜI SỐNG THIÊNG 
LIÊNG  
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12 Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: "Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về 

với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van." 13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy 

trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận 

và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. 14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối 

tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên 

Chúa của anh em. 

15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng ;   16 

hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như 

trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê! 17 

Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: "Lạy Đức 

Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên 

trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi 

?" 18 Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân 

Người. Tai ương chấm dứt và dân được giải thoát. 

 
   

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Cr 5,20-6,2): Thi hành sứ vụ Tông Đồ 

5/20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng 

tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên 

Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi 

vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. 

6/1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận 

ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. 2 Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận 

lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa 

thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. 

 
   

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 6,1-6.16-18): Bố thí, cầu nguyện  và 

ăn chay  

1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ 

thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 

Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong 

hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần 

thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí 

được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 

5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu 

nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật 

anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa 
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lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu 

suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 

16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ 

thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần 

thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai 

thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng 

thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 

 
   

III. TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

3.1 Bài đọc 1 (Ge 2,12-18): Ngôn sứ Gio-en nhắc lại sấm ngôn của Đức Chúa: "Nhưng 

ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than 

van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, 

bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giầu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng họa."  

 
   

3.2 Bài đọc 2 (2 Cr 5,20-6,2): Là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô và nhân danh Người, Thánh 

Phao-lô khuyên dạy các tín hữu Cô-rin-tô và nài xin họ hãy làm hòa với Thiên Chúa. Vì theo 

Thánh Phao-lô, Thiên Chúa đã biến Đức Giê-su Ki-tô là Đấng chẳng hề biết tội là gì, thành hiện 

thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. 

 
   

3.3 Bài Tin Mừng (Mt 6,1-6.16-18): Đức Giê-su căn dặn các môn đệ phải làm thế nào "khi 

làm việc lành phúc đức, cầu nguyện và ăn chay". Làm việc lành phúc đức hay bố thí là nhằm 

giúp đỡ tha nhân gặp cảnh túng thiếu. Cầu nguyện là để thờ phượng, chúc tụng, ngợi khen 

Thiên Chúa và xin ơn phần hồn phần xác cho mình và cho người khác. Còn ăn chay là để làm 

chủ thân xác bằng cách ép nó phải hy sinh, khổ chế để trở nên tinh tuyền hơn. Cả ba việc trên, 

tự bản chất, đều là những việc rất tốt. Nhưng cả ba việc ấy chỉ tốt lành khi chúng được thực 

hiện bằng một tinh thần khiêm tốn, vô vị lợi và thật tình sám hối tức tinh thần siêu nhiên theo 

ngôn ngữ ưa dùng của nhà đạo. Tinh thần siêu nhiên là tinh thần của Thiên Chúa nên thiếu tinh 

thần siêu nhiên ấy, việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay có thể trở thành những việc khoe 

khoang, đề cao cá nhân, đạo đức giả hình, chẳng đem lại ơn ích gì cho người thực hiện. Trong 

bối cảnh Do-thái giáo đang suy tàn thời đầu Công Nguyên, Đức Giê-su đã dạy: người tín hữu 

phải bố thí và ăn chay cách kín đáo, phải cầu nguyện nơi kín đáo để tránh hư danh.  

 

IV. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH  
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[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai 

cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một 

hạng người đặc biệt nào đó] 

 
   

4.1 “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than 

van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh 

em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,” Chúng ta hãy cầu xin 

Chúa cho các dân tộc trên thế giới, nhất là cho những người vô thần duy vật và bất tín, để họ 

sớm nhận ra sai lầm của mình mà trở lại với Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ vạn vật.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   

 
   

4.2 “Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã 

nhận lãng ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu.”  Chúng ta hãy cầu xin 

Chúa cho mọi thánh phần Hội Thánh, cách riêng cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô các Hồng Y 

Giám Mục, Linh mục, Phó Tế và Tu sĩ Nam Nữ để mọi Ki-tô hữu biết phat huy ơn huệ của 

Thiên  Chúa trong cuộc đời. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   

 
   

4.3 “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của 

anh em.”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu thuộc giáo xứ chúng ta, để mọi người 

biết hoán cải và thay đổi cách sống đạo của mình theo Mạc Khải của Lời Chúa. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   

 
   

4.4 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho 

thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, 

ban thưởng.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho thành viên các Ban Bác Ái Xã Hội và Caritas 

Việt Nam để họ biết thể hiện lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa trong cách phục vụ người 

nghèo của mình.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   
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Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.   

[Sài-gòn ngày 22/02/2017] 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 
 

Trần Mỹ Duyệt 

Con cái thường nhìn lên cha mẹ một cách rất kỹ, quan sát những hành động của cha mẹ, 

và hiểu cha mẹ hơn phần đông cha mẹ vẫn nghĩ rằng mình hiểu con cái mình. Như vậy, hậu 

quả sẽ như thế nào, nếu con cái không tìm được những hình ảnh tốt, những gương sáng từ 

cha mẹ? 

Chúng ta thường có khuynh hướng không mấy gần gũi với những người mà cung cách cư 

xử và lối sống bề ngoài ưa phô trương hoặc đề cao quyền lực. Như một tác động tự nhiên, 

những người dưới họ không chỉ xa cách họ, mà còn kín miệng và thận trọng trong lời ăn tiếng 

nói. Lý do duy nhất là tránh sự phiền phức cho mình, mà tiếng bình dân thường gọi là “vạ 

miệng”. Họ cũng biết rõ rằng, những người có quyền lực, có chút danh vọng hay đánh giá thấp 

và coi thường những người dưới quyền mình, cho rằng họ không xứng đáng để quan tâm đến. 

Hậu quả là có những điều người dưới muốn nói với họ mà chẳng nói, hoặc bắt buộc phải nói 

thì chỉ nói cách dè chừng không tỏ lộ hết tâm tư của mình. Kết quả, những người có quyền lực 

hoặc danh giá thường chết với ảo tưởng rằng họ là những người quan trọng, hiểu biết tất cả. 

Đó cũng là tâm lý của con cái đối với cha mẹ, khi họ muốn dùng quyền làm cha mẹ, dùng ảnh 

hưởng để chế ngự, hoặc bắt chúng phải nghe theo ý họ, hoặc làm những gì họ muốn. 

Thông thường, cha mẹ có một khuyết điểm rất lớn là không mấy quan tâm, không thường 

xuyên gần gũi, và nhận định về con cái đúng mức. Trong vai trò làm cha mẹ, phụ huynh vẫn 

thường tự cho mình có quyền trên con cái, hiểu rõ về con cái. Điều này phản ảnh qua câu nói 

mà cha mẹ vẫn thường dùng để diễn tả về con cái: “Chúng nó con nít biết cái gì!” Hoặc “Đây là 

chuyện của người lớn.” Và hậu quả là con cái từ từ xa cách cha mẹ, dấu diếm nhiều điều mà 

nhẽ ra người làm cha mẹ cần phải biết để giáo dục, và hướng dẫn chúng. 

Từ tuổi thơ qua tuổi vị thành niên và đến tuổi trưởng thành, những phán đoán và cái nhìn 

của cha mẹ phải được thay đổi phù hợp theo từng lứa tuổi. Cha mẹ cần biết rằng, tuổi thơ con 

cái luôn thần tượng cha mẹ, nhưng bước vào tuổi vị thành niên, thái độ thần tượng ấy biến 

thành thái độ chỉ trích, và ở tuổi trưởng thành, con cái mới chuyển qua thái độ từ từ thán phục 

căn cứ vào những gì cha mẹ nói và làm. Tóm lại, theo bản tóm lược dưới đây, ít nhất phải 30 

tuổi trở lên, con cái mới có cái nhìn khách quan và lý trí hơn về cha mẹ. Và phải đợi đến 50 

CON CÁI NHÌN VỀ CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO?! (ẢNH HƯỞNG CỦA CHA MẸ TRÊN TUỔI 
TRẺ CỦA CON CÁI) 
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tuổi, lúc mà cha mẹ đã qua đời rồi mới thấy hối tiếc, vì khi cha mẹ còn sống đã không hiểu cha 

mẹ, và đã bỏ qua những bài học khôn ngoan của các ngài. 

Dưới đây là bản tóm lược những gì người con nhìn về cha mẹ diễn tiến theo từng lứa tuổi. 

Nó không phải là một bảng khảo cứu tiêu chuẩn, nhưng chỉ là kinh nghiệm góp nhặt trong đời 

thường. Tuy nhiên, nó cũng giúp cho cha mẹ hiểu con cái nghĩ gì về mình theo từng lứa tuổi để 

ứng dụng trong vấn đề giáo dục: 

4 tuổi: Ba có thể làm được bất cứ điều gì. 

5 tuổi: Ba biết nhiều lắm. 

6 tuổi: Ba thông minh hơn ba của bạn. 

8 tuổi: Ba không biết gì nhiều. 

10 tuổi: Ba! Lúc này khác với thời ba mới lớn.  

12 tuổi: Ba! Thật là ba không biết gì hết! Ba quá già đến nỗi không còn nhớ gì về tuổi trẻ của 

mình. 

14 tuổi: Ba lỗi thời rồi! Ðừng quan tâm đến ông ấy. 

21 tuổi: Ba cổ hủ và lỗi thời quá sức! 

25 tuổi: Ba già rồi! Ba không biết nhiều về vấn đề này.  

30 tuổi: Ba có nhiều kinh nghiệm hơn, cần hỏi ý kiến ba. 

35 tuổi: Tôi phải hỏi ý kiến ba trước xem sao đã. 

40 tuổi: Chuyện này khó quá! Hỏi xem ba giải quyết như thế nào, vì ba khôn ngoan và có nhiều 

kinh nghiệm. 

50 tuổi: Ba đã không còn nữa! Tiếc quá, vì đã không hiểu ba, nếu không tôi đã học hỏi được 

nhiều điều. 

Tóm lại, các em từ nhỏ đến 8 hoặc 9 tuổi, thần tượng, coi trọng và hãnh diện về cha mẹ, 

mặc dù cha mẹ có tỏ ra thế nào ngay cả dùng quyền la mắng hoặc đánh phạt. Các em muốn 

liên kết cha mẹ với niềm vui, sự gần gũi và bắt chước những gì cha mẹ làm. Các em thích cha 

mẹ và muốn trở nên giống thần tượng của mình. Sở dĩ vậy, vì đối với các em, cha mẹ chính là 

những mẫu gương để các em lớn lên và phát triển. 

Nhưng từ khi bước vào tuổi vị thành niên (từ 9 đến 13), các em bắt đầu nhìn cha mẹ bằng 

những cặp mắt khác, không ngây thơ, không tin tưởng, và cũng không ngưỡng mộ như trước. 

Ngược lại, dưới cặp mắt của các em lúc này cha mẹ không còn là thần tượng, nhưng trở thành 

một biểu tượng của sự quê mùa, lố bịch, thiếu văn minh, thiếu hiểu biết và đôi lúc rất đáng 

ghét. Qua những thái độ và cung cách ấy, đứa trẻ muốn nói với cha mẹ rằng “tôi không muốn 

ông bà nhìn tôi và đối xử với tôi như một đứa con nít nữa.” 

Ở thời gian này, những lời nói hoặc những tư tưởng về con mình như: “Nó là đứa trẻ 

ngoan”, hoặc ngược lại “Nó hư lắm”, hay “xấu lắm” đều là những lời nói mang ý nghĩa tiêu cực 

đối với đứa trẻ. Vì ở tuổi này hư hay xấu đồng nghĩa với hư hỏng về luân lý, về đạo đức, và về 

luật pháp. Nó mang ý nghĩa tồi tệ, - cãi trả cha mẹ, bất mãn, phản đối, bất thường, thiếu cộng 

tác, thiếu tích cực trong cuộc sống. 
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Dù chấp nhận hay từ chối. Muốn hay không muốn, phụ huynh phải có cái nhìn, cung cách 

suy nghĩ và sống theo nhận thức khính trọng, tin tưởng của con cái. Loại bỏ đi những kiểu cách 

sống lỗi thời, thiếu đạo đức mà tuổi trẻ tức là con cái thường nhìn thấy nơi mình. Thí dụ, lôi thôi 

trong cách ăn mặc, lè nhè rượu chè, tình cảm bất chính, cãi vã, thiếu gương sáng trong đời tâm 

linh, và hôn nhân, gia đình đổ vỡ. 

Tóm lại, bước vào giai đoạn vị thành niên là lúc tuổi trẻ bắt đầu phán đoán, phân tích tỷ mỷ 

về cung cách và lối sống của cha mẹ, nhất là sự tự do mà tuổi trẻ vẫn thường cho rằng cha mẹ 

“bất công” khi muốn làm gì thì làm, trong khi lại tỏ ra thiếu hiểu biết, thiếu thông cảm hoặc khó 

khăn với con cái. 

Ngoài ra, thái độ canh chừng, bao bọc con thái quá cũng là điều mà tuổi trẻ khó chịu, phàn 

nàn và tìm cách tránh né. Ở đây không phải là yêu thương con, mà là làm cách nào để giáo 

dục, hướng dẫn con cái lớn lên, trưởng thành và sống tự lập với cuộc sống của nó. Theo dõi, lo 

lắng, quan tâm quá đáng từng miếng cơm, manh áo, đôi giầy, đôi vớ… khiến cho những đứa 

trẻ không còn chút tự do, tự lập, nhưng dẫn đến lệ thuộc vào cha mẹ. Một đứa trẻ như vậy sau 

này không đủ tự tin khi bước vào đời. Tại học đường hay môi trường xã hội, những đứa trẻ 

được cha mẹ bao che như vậy không những bị bạn bè chế riễu, bắt nạt, mà còn bị lừa đảo, vấp 

ngã bởi vì chúng không có cơ hội để học hỏi, để đối diện với những khó khăn cuộc sống. 

Và tiếp đến, ở tuổi gần 20, thời gian chấm dứt tuổi vị thành niên. Đây cũng là giai đoạn 

khởi đầu cho tuổi trưởng thành. Câu hỏi ở tuổi này đơn giản chỉ là: “Tôi sẽ trở thành ai khi tôi 

cứ như thế này?” Để trả lời câu hỏi này, người trẻ bắt đầu nhìn lại quá khứ tuổi thơ của đời 

mình với những biến cố gây được ấn tượng, và ảnh hưởng của những người đã tạo nên những 

ấn tượng ấy không ai khác hơn là cha mẹ. Do tổng hợp những gì cần duy trì và những gì cần 

loại bỏ sẽ hình thành và phát triển về phẩm chất, nhân cách và cá tính sau này. Cung cách cử 

xử, nếp sống của cha mẹ sẽ ảnh hưởng, sẽ hòa nhập vào sự khôn ngoan, cố gắng, nhưng 

cũng nông nổi, bất thường giữa những chọn lựa tốt cũng như xấu của người con. 

Lúc này cũng là lúc người trẻ chấp nhận mình có người cha, người mẹ bất toàn, không 

những giúp mình lớn lên, nhưng cũng đã từng gây cho mình những đau khổ. Điều này sẽ phản 

ảnh khi các em bắt đầu tập sống tự lập. Tuy nhận ra những giá trị của cha mẹ, nhưng con cái 

cũng có lúc nhìn lại những ảnh hưởng tiêu cực của cha mẹ. Dù sao cha mẹ cũng chỉ là con 

người, việc cần thiết là hãy học lấy những điểm tốt, những điều tích cực nơi cha mẹ. 

“Cha mẹ tôi cũng chỉ là con người bất toàn. Yêu tôi nhưng cũng có nhiều khuyết điểm. 

Đừng kể những lỗi lầm cá nhân, họ luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần. Nhưng dù gì đó cũng không 

phải là những điều làm cản trở tôi thân mật, gần gũi với cha mẹ mình. Con biết cha mẹ vất vả vì 

con, yêu thương con, nhưng với yếu đuối và khuyết điểm, cha mẹ cũng từng làm con buồn, và 

làm cho con khóc. Nhưng tự thâm tâm, con vẫn yêu kính và biết ơn cha mẹ.” 

Những nhận xét trên về cha mẹ của một người trẻ mới bước vào tuổi trưởng thành có thể 

làm cho nhiều phụ huynh ngạc nhiên lẫn khó chịu. Nhưng đó là những gì mà con cái đang nhìn 
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về cha mẹ của mình. Dưới ánh sáng văn minh và cái nhìn tiến bộ về phẩm giá, về giá trị của 

con người, lúc này không còn là thời gian mà cha mẹ là chúa, là chủ, là quan tòa muốn xét xử, 

đánh phạt, la mắng, hoặc xúc phạm đến tinh thần, thể lý và tâm lý con mình lúc nào hoặc làm 

sao cũng được. Hoặc cha mẹ không chỉ sinh con ra, nuôi ăn cho lớn, rồi đẩy vào những trường 

tu thục, những trường đắt tiền với hy vọng con mình sau này sẽ thành tài, sẽ sống hạnh phúc, 

giầu sang là đủ. Nhưng trước hết, cha mẹ phải để ý đến sự phát triển về thể lý, về tâm sinh lý, 

về tâm lý, và về tâm linh đối với tương lai của con cái. 

“Người cha khi nhắm mắt, vẫn chưa chết. Vì ông đã để lại những đứa con trên đời giống 

như ông” (Cách Ngôn 30:4) - When their father passes away, it is as if he hadn’t died, because 

he left behind sons who are like him. (Sirach 30:4). Người cha tốt, người mẹ tốt là người luôn 

biết tự hỏi: “Con cái tôi đang nhìn tôi như thế nào, và chúng học ở nơi tôi được những gì?”. 

(Mời vào thăm trang nhà www.giadinhnazareth.org để tham khảo thêm những bài viết giá trị 

về tình yêu, hôn nhân, gia đình, giáo dục, và xã hội.) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 
 

Hỏi: xin cha cho biết nếu Chúa quá yêu con người như Giáo Hội dạy,  thì con người 

 đâu  cần phải làm gì thêm nữa để được  vào Nước Trời phải không ? 

Trả lời: 

Năm Thánh lòng Thương Xót của Chúa mà Đức Thánh Cha Phanxicô công bố  đã chấm 

dứt từ Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ năm 2016 vữa qua.  Nhưng Đức Thánh Cha vẫn kêu 

gọi mọi người trong Giáo Hội phải tiếp tục sống lòng thương xót ấy mãi mãi trong đời sống của 

mình . 

Nghĩa là phải sống và đem lòng thương xót của Chúa đến với người khác, đặc biệt là 

những người chưa  nhận biết Chúa Kitô là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, 

“ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý” ( 

1 Tm 2 :4) 

Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu, là công bằng,  thánh thiện và hay tha thứ.Người tạo dựng 

và cứu chuộc chúng ta nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su Kitô, Đấng đã trở nên Con Người “để hy 

sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28) 

Đó là tất cả chiều kích của lòng thương xót Chúa dành cho tòan thể nhân loại tội lỗi và 

đáng phải phạt.Đáng phải phạt vì công bằng của Chúa , nhưng lại được tha thứ vì lòng thương 

xót vô biên của Thiên Chúa là Cha rất nhân lành “chậm bất bình và hay tha thứ.”  Nếu không có 

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CÓ MIỄN TRỪ CHO CON NGƯỜI KHỎI LÀM VIỆC 
LÀNH KHÔNG? 
 
 

http://www.giadinhnazareth.org/
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lòng thương xót và tha thứ này của  Thiên Chúa Cha  thì không ai có thể làm được gì xứng 

đáng để được vào Nước Trởi hưởng vinh phúc trường sinh với Chúa sau khi kết thúc hành 

trình con người trên trần thế này. 

Mặt khác,  là hiện thân của lòng thương xót của Chúa Cha , Chúa Kitô đã xuống trần gian 

làm Con Người để hy sinh chịu mọi khốn khó, vác thập giá quá nặng và chết trần trụi thê thảm 

trên đó để thể hiện đầy đủ lòng thương xót của Chúa Cha dành cho toàn thể nhân loại khỏi 

phải chết đời đời vì tội. Công nghiệp cứu chuộc này của Chúa Kitô  quả thật là vô giá và đủ cho 

con người được tha thứ để hưởng phúc Thiên Đàng. 

Tuy nhiên, lòng thương xót vô biên của Chúa Cha cùng với công nghiệp cứu chuộc cực 

trọng của Con Giê su-Kitô không tự động áp dụng cho hết mọi người mà không cần đòi hỏi ai 

phải làm gì để cộng tác với lòng thương xót và công nghiệp cứu chuộc ấy của Chúa. 

Sở dĩ thế là vì con người còn có tự do để đáp lời mời gọi sống theo đường lối  của Chúa, 

hay khước từ Chúa để sống theo ý riêng mình, chạy theo thế gian và đầu hàng ma quỉ để làm 

những sự dữ như, giết người, giết thai nhi, hận thù, gian ác, hiếp dâm, bất công bóc lột , khủng 

bố, chiến tranh, buôn bán phụ nữ cho nô lệ tình dục, bắt cóc trẻ nữ để bán cho bọn đang hành 

nghề ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi, như thực trang  ở khắp nơi trong thế 

giới vô luân vô đạo hiện nay.  

Do đó, nều con người cứ làm những sự dữ nói trên mà không biết sám hối từ bỏ những lối 

sống tội lỗi đó, thì lòng thương xót vô biên của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc vô giá của 

Chúa Con vẫn hoàn toàn vô ích  cho họ. Chắc chắn như vậy .  

Đó là lý do tại sao Chúa Giê su đã nói những lời sau đây với các môn đệ Người: 

“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa ! Lậy Chúa ! là được vào Nước Trời 

cả đâu. Mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà 

thôi.” ( Mt 7:21) 

Thi hành ý muốn của Cha trên trời có nghĩa là phải tuân thủ những điều răn và giới luật của 

Chúa Cha  và bước đi theo Chúa Kitô là “Con Đường, là sự Thật và là sự Sống,” ( Ga 14:6) 

Bước đi theo Chúa Kitô, thì không thể bước vào các xòng bạc, các động mãi dâm và các 

nơi ăn chơi, nhẫy nhót  tội lỗi, các hình thức kinh tài gian manh để kiếm tiền bất chính, làm tay 

sai cho các thế lực cai trị ác nghiệt để bóc lột, bất công với dân và dửng dưng trước sự nghèo 

đói đau khổ của biết bao người xấu số trong xã hội đầy rẫy tội ác, vô luân vô đạo.. 

Cách riêng, đối với người có niềm tin Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành, thì bước đi theo 

Chúa Kitô cũng không cho phép sao nhãng  những việc đạo đức cần thiết như đi dự lễ các 

ngày Chúa Nhật và Lễ buộc quanh năm, xưng tội và rước Mình Thánh Chúa Kitô mỗi khi tham 

dự Thánh Lễ, siêng năng cầu nguyện để luôn sống trong thân tình với Chúa, và   giúp  xa tránh 

các dịp tội và gương xấu đầy rẫy ở khắp nơi trong môi trường . 
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Thiên Chúa là tình thương, chậm bất bình và hay tha thứ.Nhưng con người không được lợi 

dụng tình thương và lòng khoan dung của Chúa để liều mình làm những sự dữ , hoặc không 

quyết tâm xa tránh tội lỗi để cứ phạm tội, cứ sống vô luân theo người đời không có niềm tin và 

kính sợ Chúa. Ai sống như vậy, thì hãy nghe lời cảnh cáo sau đây của Chúa Kitô trong Sách 

Khải Huyền: 

“ Ta biết các việc ngươi làm.Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi 

lạnh hẳn hay nóng hẳn đi.Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm chẳng nóng,chẳng lạnh, nên Ta 

sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16) 

Như thế đủ cho thấy là lòng thương xót của Chúa không hề miễn trừ cho con người muốn 

sống ra sao thì sống, vì đã có lòng thương xót vô biên của Chúa.. 

Đúng, Chúa luôn mở rộng vòng tay để ôm lấy mọi con cái loài người, đặc biệt là những 

đứa con đi hoang trở về. Dụ ngôn Người Cha nhân hậu trong Tin Mừng Thánh Luca đã chứng 

minh điều này.Đứa con đi hoang trở về, nhưng trước đó người cha đã ra trông chờ  con minh . 

Nghĩa là trước khi đứa con quyết đinh trở về, thì người cha đã sẵn sàng ra đón trước. Hành 

động này của người cha đã nói lên lòng thương xót của Chúa đối với con cái loài người tội lỗi. 

Nhưng dù tội lỗi đến đâu mà có thiện chí muốn trở về thi người cha vẫn sẵn lòng mở rộng 

vòng tay để ôm lấy và tha thứ cho tội đi hoang.Như thế, lòng thương xót của Chúa vẫn đi trước 

thiện chí ăn năn sám hối của người có tội.Dầu vậy kẻ có tội vẫn phải tỏ thiện chí là đứng dậy để 

đi về nhà cha. Nếu không đứng dậy mà  cứ ngồi lì ở đó, thì  người cha không biết con mình có 

muốn trở về  hay không để mà tha thứ. 

Thiên Chúa cũng vậy. Người gớm ghét tội lỗi , nhưng lòng thương xót tha thứ của Chúa 

vẫn lớn hơn tội lỗi của con người.Tuy nhiên,  con người phải tỏ thiện chí sám hối và xin tha 

thứ.Nếu không,  thì lòng thương xót của Chúa sẽ  không tự động chậy đến với ai mà không cần 

biết người ấy có muốn đón  nhận lòng thương xót của Chúa  hay không. Dụ ngôn “ Tiệc cưới” 

trong Tin Mừng Thánh Matthêu ( Mt 22: 1-14)   đã chứng minh cụ thể điều này: 

Nhà vua mở tiệc cưới cho con mình và sai gia nhân đi mời nhiều khách đến dự. Nhưng có 

nhiều người đã viện đủ lý do để  khước từ lời mời đó. Nhà vua tức giân nhưng  không ra lệnh 

 bắt buộc họ phải đến dự, mà chỉ sai gia nhân ra ngoài đường phổ để mời thêm những người 

khác cho đầy phòng  tiệc. Thiên Chúa cũng mời mọi người vào bàn tiệc Nước Trời đã dọn sẵn 

“với rượu ngon thịt béo”nhưng nếu ai không muốn dự  tiệc thí Thiên Chúa cũng tôn trọng ý 

muốn của họ, chứ không ép buộc ai phải  nhận lời mời của Người. Nói khác đi,  nếu ai không 

muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc  của  Chúa Kitô, thì 

lòng thương  xót và công nghiệp này không tự động đến với  những người ấy. Như thế, đừng ai 

lầm tưởng rằng Chúa quá nhân từ và thương xót nên cứ tự do sống buông thả theo ý riêng 

mình, chạy theo thế gian và thỏa hiệp với ma quỷ để làm những sự dữ như giết người , giết thai 

nhi rồi đem bán những bộ phận như tim, phổi, mắt …của thai nhi  đem bán để kiếm tiền  cách 

bất chính, như bọn Planned Prarenthood đang làm ở Mỹ, hoặc giết hại đàn bà trẻ con , đốt 

phá nhà của của anh chị em Kitô hữu thiểu số ở Syria và Irak, như bọn cuồng tín Hồi giáo ( 
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ISIS) đang làm;  hay buôn bán phụ nữ cho nô lệ tình dục, hoặc trẻ nữ cho bọn lưu manh hành 

nghề ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi…thì làm sao có thể được cứu rỗi và hưởng lòng thương xót 

của Chúa , nếu bọn chúng không mau kíp từ bỏ những việc làm vô luân vô đạo của chúng và 

ăn năn xin Chúa thứ tha ? 

Chúa sẵn lòng tha thứ, nhưng kẻ có tội phải nhìn nhận tội của mình và thống hối xin Chúa 

 thứ tha, như Chúa Giê su đã nói với bọn biệt phái xưa đến hỏi Chúa xem có phải mấy người bị 

Tổng Trấn Phi-la-tô  giết và 18 người khác bị thác Si-lô-a đổ xuống đè chết, vì họ là những 

người tội lỗi hơn người khác hay không, Chúa đã trả lời họ như sau:  

“ Tôi nói cho các ông biết :  không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, 

thì các ông cũng sẽ chết hết  y như vậy.” ( Lc 13: 5) 

Tóm lại, Thiên Chúa thật nhân từ và hay thương xót. Nhưng con người không được lợi 

dụng lòng nhân từ và thương xót của Chúa  để cứ đi hàng hai là miệng nói tin Chúa, trong khi 

chân lại bước vào những con đường dẫn đưa đến hư mất đời đời. Nếu sống như vậy, thì quả 

 thật  là  trái ngược với lòng thương xót của Chúa Cha và làm hư công nghiệp cứu chuộc của 

Chúa Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống mình để cứu cho con người tội  lỗi khỏi chết đời đời, 

Nhưng kẻ có tội phải có quyết tâm từ bỏ  tội lỗi để sống theo đường lối của Chúa thì mới được 

cứu rỗi  mà vào Nước Trời,  sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. Amen 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

  

VỀ MỤC LỤC 
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DẪN NHẬP 

Đức Bênêđictô đã khôn khéo nhắc nhở: “Chúng ta phải tin vào quyền năng uy dũng nơi 

lòng thương xót của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng ân sủng của Người sẽ 

cải hóa và biến đổi chúng ta”. Lời mời gọi đổi mới nhờ sức mạnh của tình yêu và lòng thương 

xót của Thiên Chúa đã được gửi đến chúng ta trong thế kỷ qua. Ngang qua nhật ký của Thánh 

Nữ Faustina Kowalska, việc thiết lập Ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa bởi Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II đáng kính và việc Đức Phanxicô công bố Năm Thánh Lòng Thương Xót 

Chúa cho thấy một sự tiếp nối của chủ đề vốn vừa hiện đại vừa thiết yếu về mặt thiêng liêng: xa 

lánh tội lỗi, bám chặt vào lòng thương xót đầy yêu thương của Chúa, đồng thời, ở lại trong bình 

an mà chỉ mình Người mới có thể ban tặng. Ngay cả việc tái xuất hiện gần đây của lòng tôn 

sùng Đức Mẹ Undoer of Knots (Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt), được Đức Phanxicô phổ biến, gợi 

lại cho chúng ta rằng, nhờ sự trợ giúp của Mẹ, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn hoạt 

động: tha thứ xúc phạm, chữa lành vết thương, băng bó tâm hồn, cất đi gánh nặng chúng ta 

không thể tránh khỏi vì sự yếu đuối của mình. 

Quả thế, Cha Philippe đào sâu vai trò của Đức Maria với tư cách là máng chuyển thông 

lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cho rằng, với tư cách là Đấng Trung Gian Mọi Ơn Lành 

của Thiên Chúa và là Đấng thấu hiểu Thiên Chúa thâm sâu nhất, Đức Maria có vai trò dẫu 

“thầm kín” nhưng lại sống động. Vai trò của Mẹ, dù mãi ở hậu trường, là tỏ bày lòng trắc ẩn của 



 

34 

người mẹ cho con cái mình, và không gì làm Mẹ hạnh phúc hơn là thấy lòng thương xót của 

Thiên Chúa được thông ban cũng như được đón nhận. 

Và đây là chìa khóa: Vì sự tự do của mình, không phải chúng ta chỉ nhận ra lòng thương 

xót của Thiên Chúa nhưng còn chấp nhận lòng thương xót đó nữa. Cha Philippe đào sâu việc 

chấp nhận (hay tín thác), bởi chúng ta thường rất thiếu lòng khiêm tốn, vị tha và sự phó dâng 

chính mình cho tình yêu Người. Đây là những cánh cửa dẫn đến dòng chảy thương xót vô ngần 

của Thiên Chúa. 

Khi chúng ta ngày càng trở nên Con Dân của Lòng Thương Xót, chấp nhận ân sủng tuôn 

trào của Thiên Chúa và tỏ lòng thương xót của mình đối với tha nhân, thì bí tích Hòa Giải tiếp 

tục đóng vai trò trụ cột trong việc trao đổi tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Như Cha 

Philippe nói, “Mỗi khi Đức Giêsu nhìn chúng ta, Ngài giải thoát chúng ta, ban cho chúng ta một 

đời sống mới. Vậy hãy để Đức Giêsu nhìn chúng ta”. Xưng tội là một cuộc đối thoại thân tình 

giữa Thiên Chúa đầy yêu thương và con của Người. Trong suốt cuộc đối thoại đó, Người nhìn 

những chiếc đầu cúi xuống khẩn xin sự khiêm tốn và lòng tha thứ. Càng chấp nhận cái nhìn 

chữa lành của Người, chúng ta càng nhận biết và yêu mến Người hơn. Một quà tặng quý giá 

biết bao, khi không ai bị lãng quên hoặc bị đẩy vào chân tường của cuộc sống thường nhật! 

Quyển sách này là một quà tặng. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi khám phá những 

chiều kích sâu thẳm nơi lòng thương xót của Người ngang qua sự khôn ngoan và cảm thức 

thiêng liêng sâu sắc của Cha Philippe. Vậy, hãy chấp nhận cái nhìn trìu mến của Chúa Giêsu 

vốn “mở ra cho chúng ta con đường sự sống”. 

CHƯƠNG MỘT 

LÒNG THƯƠNG XÓT  

VÀ MẸ THIÊN CHÚA 

Bài giảng ngày 8 tháng 12 năm 2015,  
tại Đại Học Thomas More, Merrimack,  

New Hampshire 

 

Hôm nay, ngày 8 tháng 12, chúng ta đang bước vào Năm Lòng Thương Xót. Đức Giáo 

Hoàng Phanxicô muốn năm này bắt đầu vào Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào ngày này, 

chúng ta tán dương vẻ đẹp, sự khiết tịnh và sự vô nhiễm khỏi mọi bợn nhơ tội lỗi của Mẹ, một 

dấu chỉ toàn thắng của Thiên Chúa. 

Đức Phanxicô đã đưa câu này vào trong Sắc Chỉ của ngài: “Mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên 

Tội cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa luôn lớn hơn tội của con người”. Lời phát biểu này 

chất chứa niềm hy vọng. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn lớn hơn tội chúng ta, và đây là 

những gì chúng ta chiêm ngắm trong mầu nhiệm Đức Trinh Nữ Maria. 

Vì lý do này, Đức Trinh Nữ Maria có thể phù giúp chúng ta đón nhận mọi ơn lành của năm 

thánh này. Đây là điều tôi sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn một cách đơn giản. Nhiều cánh cửa 

nhà thờ và thánh đường khắp nơi trên thế giới sẽ mở ra trong những ngày tới. Hàng triệu người 

sẽ bước qua những ngưỡng cửa này, và đây sẽ là một hồng ân lớn lao. Sẽ có nhiều ơn chữa 

lành và hoán cải, nhiều ơn thống hối, bình an và an ủi. 

 

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA 
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Chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa về năm này. Chính Đức Maria là cánh cửa của lòng 

thương xót bởi ngang qua Mẹ, lòng thương xót Chúa đã đi vào thế giới. Chúng ta có thể nói, 

Đức Giêsu là lòng thương xót của Chúa Cha giữa loài người, bởi vì ngang qua con người Đức 

Giêsu, tình yêu đầy thương xót của Chúa Cha được tỏ bày để có thể đến với mọi người - trong 

tội lỗi, thương tật và yếu đuối của họ. 

Lòng thương xót của Thiên Chúa thì hoàn toàn nhưng không. Đó là nguồn mạch dẫy đầy 

sự trìu mến, lòng quảng đại và tình yêu vô điều kiện. Chúng ta không phải mua hay đáng được 

nó; lòng thương xót được ban cách nhưng không. Lòng thương xót chứa trọn tình yêu của Thiên 

Chúa. Tình Yêu đầy xót thương này của Thiên Chúa gặp gỡ mọi người trong sự nghèo hèn và 

túng quẫn của họ.  

Trong tiếng Latin, “lòng thương xót” được cấu thành bởi hai từ: “khốn cùng” và “tấm lòng”. 

Chính tấm lòng của Thiên Chúa đến gặp mọi khốn cùng của con người. Những vết thương do 

tội, sự dữ ẩn núp bên trong chúng ta do buồn bã hay thất vọng - tất cả sẽ được lòng thương xót 

Chúa viếng thăm. Nguồn mạch dồi dào và nhưng không này đến với mọi người mang một dáng 

dấp riêng biệt tuỳ theo nhu cầu mỗi người. Đau khổ và phiền muộn thực sự là đối tượng của sự 

trìu mến nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa là người Samari Nhân Hậu đến để chăm sóc những vết 

thương của chúng ta. 

Vậy làm thế nào Đức Maria có thể giúp chúng ta thấu hiểu và đón nhận mầu nhiệm lòng 

thương xót này? Tôi nghĩ Đức Mẹ có vai trò tối quan trọng, ngay cả nếu âm thầm, như mỗi khi 

Mẹ hành động. Mẹ không bao giờ đứng ở chiến tuyến. Mẹ luôn hướng dẫn chúng ta đến với 

Con của Mẹ. Vai trò của Mẹ rất quan trọng và như thế, tốt lành biết bao khi chúng ta phó mình 

cho Mẹ và để Mẹ hướng dẫn. 

Chúng ta có thể đưa ra nhiều lý do cho điều này, và lý do đầu tiên có thể là vì Đức Maria là 

người cận kề Thiên Chúa nhất. Mẹ hiểu Thiên Chúa thâm sâu nhất và thông truyền sự thấu hiểu 

này cho chúng ta. 

Thánh Gioan Phaolô II giảng tại Fatima vào dịp phong thánh ba trẻ Fatima. Trong bài giảng 

của mình, ngài kể lại một trong những cuộc hiện ra của Đức Mẹ, trong đó có một điều gì đó như 

một tia sáng bao trùm lũ trẻ và ném chúng vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Ngài nói rằng, 

chính Thiên Chúa đã định cho “người nữ mặc áo mặt trời” xuống cõi trần và viếng thăm những 

trẻ nhỏ này. Thánh Gioan Phaolô II nói những lời chở che và đầy lòng trắc ẩn của Mẹ là những 

lời “vang ra từ giọng nói và con tim của một người mẹ,” khi Mẹ bảo những đứa trẻ này hiến dâng 

đời mình như “những nạn nhân của cuộc hiện ra”. Những đứa trẻ này thấy ánh sáng phát ra từ 

đôi bàn tay Mẹ, một ánh sáng xuyên thấu tâm hồn chúng và cho chúng thấy mình được hiệp 

nhất với Thiên Chúa, được đắm chìm trong tình yêu của Người. Chúng cảm thấy tình yêu Người 

là một ngọn lửa bừng cháy, bừng cháy nhưng không thiêu rụi. Đức Giáo Hoàng ví kinh nghiệm 

này như kinh nghiệm của Môisen và bụi cây bốc cháy. Thiên Chúa đã tỏ tình yêu và sự chở che 

của Người như một ngọn lửa, bốc cháy bởi tình yêu dành cho chúng ta, và khi chúng ta đón 

nhận tình yêu bừng cháy của Người, chúng ta trở thành “nơi cư ngụ, và do đó thành bụi cây bốc 

cháy của Đấng Tối Cao”.
2
 

Tôi thấy điều gì đó rất đẹp trong những tư tưởng này của Đức Thánh Cha. Nhờ Đức Maria, 

các mục đồng bé nhỏ ít học này được lao mình vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúng đi vào 

một sự nhận thức về Thiên Chúa vốn không thể diễn tả bằng lời. Chúng cảm nghiệm một ngọn 

lửa bốc cháy nhưng không thiêu rụi, giống như Môisen cảm nghiệm bụi cây bốc cháy (x. Xh 3, 

2). Đây là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử Israel bởi vì đó thực sự là khoảnh khắc của 

                                                 
2. Bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Il tại lễ phong Chân Phước cho Francisco và Jacinta Marto, Fatima, 13 
tháng 5 năm 2000. 
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lòng thương xót. “Ta đã thấy cảnh túng cực của dân Ta. Ta đã thấy nỗi đau của chúng và đó là 

lý do tại sao Ta đến” (Xh 3, 7-8). Và Thiên Chúa sai Môisen đi cứu dân Người. 

Những mục đồng nhỏ bé nghèo hèn Bồ Đào Nha này sống trong ân sủng ngang qua Đức 

Maria. Chúng cảm nhận Thiên Chúa cách sâu sắc như Môisen, một trong những nhân vật vĩ đại 

nhất của Cựu Ước, đã cảm nhận. Cảm nghiệm về ân sủng này là điều gì đó chỉ dành cho một 

số ít thành phần ưu tú trước đây nhưng giờ đây được ban cho mọi người. 

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc 

khôn ngoan và hiền triết biết, nhưng đã mặc khải những điều này cho những người bé mọn” (Mt 

11, 25). Chúng ta nhận ra mình rất bé nhỏ, nhưng nhờ Đức Maria, chúng ta có thể biết Thiên 

Chúa trong tình yêu và lòng thương xót vô biên của Người. 

Chương 31 rất hay của Giêrêmia giới thiệu giao ước mới và sự ý thức về Thiên Chúa -theo 

đó, mọi người từ nhỏ đến lớn, sẽ nhận biết Thiên Chúa. 

“Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC 

CHÚA. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ 

là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo 

nhau, kẻ này nói với người kia: “Hãy học cho biết ĐỨC CHÚA”, vì hết thảy chúng, từ người 

nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng 

và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31, 33-34). 

Vì thế không ai sẽ phải dạy người khác? Mọi nhà giảng thuyết sẽ nghỉ việc vì mọi người sẽ 

nhận biết Thiên Chúa sao?  

“Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31, 

34). 

Với lòng thương xót của mình, Thiên Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và sẽ không 

nhớ bất kỳ lỗi phạm nào của chúng ta. Sự hiểu biết lớn lao nhất về Thiên Chúa là sự hiểu biết 

lòng thương xót của Người. Có một đoạn khác báo trước điều đó rằng, vào thời kỳ đó, không ai 

sẽ phạm tội vì họ hiểu biết Thiên Chúa: Quả thật, sự hiểu biết ĐỨC CHÚA quang vinh sẽ tràn 

ngập cõi đất cũng như nước lấp đầy lòng biển (Kbc 2, 14). Toàn trái đất sẽ ngập tràn sự hiểu 

biết Thiên Chúa. Đây là điều mà thế giới chúng ta cần: thời kỳ khi chúng ta hiểu biết Thiên Chúa 

với trọn tâm hồn, khi chúng ta biết Người là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúng ta được 

tha thứ và thanh tẩy, và chúng ta cũng trở nên nhân từ, có thể tha thứ và yêu thương. 

 

VAI TRÒ CỦA ĐỨC MARIA 

Đức Maria đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình này. Đức Mẹ dẫn chúng ta vào 

sự hiểu biết Thiên Chúa và lòng nhân từ, đặc tính sâu sắc nhất của Người. Đức Maria cũng 

nhận ơn này vì lý do khác: chính Mẹ đã hiểu biết lòng thương xót của Thiên Chúa. Dĩ nhiên Mẹ 

không phạm tội và Mẹ không cần được thứ tha, nhưng trong bài Magnificat, Mẹ đã ca ngợi lòng 

thương xót của Thiên Chúa. 

Mẹ biết rằng lòng thương xót này là một ân ban từ Thiên Chúa và nó hoàn toàn nhưng 

không. Lòng thương xót của Thiên Chúa là một ơn Thiên Chúa ban cho Đức Maria trước, nhờ 

công nghiệp của hy tế thập giá. Sự tỏ bày lòng thương xót tuôn chảy từ thập giá và từ chính con 

tim của Đức Kitô, là điều thanh tẩy Đức Maria. Đôi lúc Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót của 

Người qua việc tha tội đã phạm, nhưng đôi lúc Người cũng tỏ lộ nó trước bằng cách tha thứ mọi 

lỗi lầm mà chúng ta có thể phạm. 

Chúng ta thấy khía cạnh đó của lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Thánh Nữ Têrêxa Hài 

Đồng Giêsu. Chị hơi ghen tỵ với Thánh Maria Madalena vì Thánh Maria Madalena được tha thứ 

nhiều và thực sự yêu mến Đức Giêsu - và Têrêxa không phạm tội nhiều như Maria Madalena và 
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chị muốn yêu mến Đức Giêsu nhiều hơn ai khác. Chị viết, “Đức Giêsu đã tha thứ cho tôi nhiều 

hơn Thánh Maria Madalena vì Ngài tha thứ cho tôi trước bằng cách ngăn ngừa tôi khỏi sa ngã”.
3
 

“Vì thế, tôi bảo ông: tội của chị, tuy nhiều, nhưng đã được tha thứ rồi vì chị đã yêu 

mến nhiều. Nhưng kẻ được tha thứ ít thì yêu mến ít” (Lc 7, 47). 

Càng thánh thiện, chúng ta càng phụ thuộc hoàn toàn vào lòng thương xót của Thiên 

Chúa, hoặc vì tội mà chúng ta được tha, hoặc vì điều thiện chúng ta làm, thì tất cả các điều này 

càng phát sinh từ ân sủng của Chúa. Mọi sự được trao ban và mọi điều phát sinh từ lòng 

thương xót của Thiên Chúa, không phải từ công trạng của chúng ta, nhưng từ tình yêu nhưng 

không của Người. 

Vì thế, Đức Maria là người giàu nhất trong tất cả tạo vật; thánh thiện nhất và xinh đẹp nhất, 

nhưng cũng khiêm nhường nhất, nghèo khó nhất bởi Mẹ biết rằng, Mẹ đã nhận mọi sự từ Thiên 

Chúa. Mẹ đã nhận mọi sự từ Thiên Chúa cách nhưng không; vì thế, Mẹ trao ban cách nhưng 

không. Mẹ không dành điều gì cho riêng mình - chỉ Thiên Chúa, Đấng đi qua Mẹ trong một sự 

khiêm tốn và nghèo hèn hoàn toàn nơi tâm hồn Mẹ. Hơn cả những tội nhân nghiêm trọng nhất, 

Đức Maria biết được lòng thương xót của Thiên Chúa và Mẹ có thể giúp chúng ta hiểu biết lòng 

thương xót đó tận thâm sâu của nó. 

 

CHẤP NHẬN VÀ TÍN THÁC  

VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT  

CỦA THIÊN CHÚA 

Tin Mừng cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là mầu nhiệm lớn lao nhất 

cũng là kho báu đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên, chúng ta khó chấp nhận nó.  

Thật không dễ để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy nó trong Tin 

Mừng, trong cuộc sống hằng ngày của mình. Vậy mà chúng ta khó chấp nhận lòng thương xót 

của Người vì chúng ta thực sự ít tin tưởng vào sự tha thứ của Thiên Chúa. 

Tôi xin chia sẻ một ví dụ nhỏ. Là một linh mục, tôi thường gặp những người cho rằng: 

“Cách đây vài năm, con đã phạm phải lỗi nặng này, con đã đi xưng tội. Con nghĩ Chúa tha cho 

con, nhưng dường như con không thể tha thứ cho mình”. Tôi thường nghe như vậy. 

Thái độ này có thể biểu hiện vì một số lý do nào đó. Có lẽ nó liên quan đến tâm lý con 

người, nhưng chắc chắn là thiếu sự tin tưởng. Chúng ta không thực sự tin vào thực tại tha thứ 

của Thiên Chúa, vì thế, chúng ta không luôn luôn hết lòng đón nhận nó. Thiên Chúa tha thứ cho 

chúng ta, nhưng chúng ta không thể tha thứ cho chính mình. 

Vì thế, tín thác quả không dễ dàng vì bản tính con người bị tổn thương của chúng ta. Dẫu 

vậy, chúng ta có các chứng nhân là các thánh, những vị ngôn sứ vĩ đại của lòng thương xót, 

như Thánh Têrêxa và Thánh Faustina... và họ nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tín thác. Vậy 

thì điều gì cho phép chúng ta tiếp cận lòng thương xót của Thiên Chúa? Tín thác - hoàn toàn tín 

thác vào Chúa. Chúng ta càng tín thác, Thiên Chúa càng ban cho chúng ta lòng thương xót và 

chúng ta càng làm vui lòng Thiên Chúa. 

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói, điều làm tổn thương trái tim Thiên Chúa nhất không 

phải là lỗi phạm của chúng ta mà là sự thiếu tín thác vào tình thương của Người. Đây là điều 

ngăn cản chúng ta đón nhận cách dồi dào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. 

Bạn hãy thử hỏi mình câu hỏi này, “Điều gì cho phép tôi tiếp cận lòng thương xót của Thiên 

Chúa?”. Câu trả lời của tôi là có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất tôi đã nói rồi: lòng tín thác. 

                                                 
3.  Thánh Thérèse Lisieux, Chuyện Một Linh Hồn: Tự Truyện của Thánh Thérèse of Lisieux, Study Edition (Washington, 
DC: ICS Publications, 2005). 
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Bạn càng tín thác, thì lòng tín thác của bạn càng trọn vẹn và bạn càng đón nhận lòng thương xót 

được trao ban cách nhưng không này. 

 

LÒNG KHIÊM TỐN VÀ TINH THẦN NGHÈO KHÓ 

Điều kiện thứ hai là lòng khiêm tốn. Đôi lúc chúng ta khó chấp nhận lòng thương xót của 

Thiên Chúa; chúng ta không tha thứ cho mình cả khi Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Đôi lúc 

do kiêu căng - tôi không chấp nhận là người sa ngã, người phạm lỗi. Tôi muốn mình là người 

hoàn hảo, không thể sai lầm. Nhưng tôi đã phạm lỗi và tôi không thể chấp nhận có lỗi. Điều này 

phát sinh từ một dạng kiêu căng nào đó. 

Chúng ta gặp khó khăn trong việc chấp nhận mình phải phụ thuộc vào lòng thương xót của 

Thiên Chúa. Chúng ta muốn cứu lấy mình. Chúng ta muốn trở thành nguồn giàu sang của riêng 

mình - giàu có dựa trên những việc lành và những giá trị của chúng ta. Chúng ta khó chấp nhận 

tâm hồn mình nghèo khó. Đón nhận mọi sự từ lòng thương xót của Thiên Chúa - chấp nhận 

Thiên Chúa là nguồn giàu sang của chúng ta và không phải chính chúng ta - đòi hỏi một sự 

nghèo khó lớn lao nơi tâm hồn. 

Chúng ta nên trích dẫn ở đây một đoạn của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị nói đoạn này 

trong một trong những bức thư gửi cho một vị linh mục: 

Sự tốt lành, tình yêu đầy lòng thương xót của Đức Giêsu, Anh chúng ta, ít được biết 

đến biết bao!... Đúng thế, để tận hưởng những kho báu này, mỗi người phải tự hạ, nhận ra 

sự hư không của mình, và đó là điều mà nhiều linh hồn không muốn làm.
4
 

Điều này còn được thấy trong Tin Mừng. Đôi khi chúng ta khó chấp nhận lòng thương xót 

của Thiên Chúa dành cho mình, và cho người khác. Tại sao Đức Giêsu bị giết? Do tính ghen tỵ 

của các kinh sư và Pharisiêu. Họ đã từ chối chấp nhận rằng, Đức Giêsu có thể quá thương xót 

và cởi mở đối với những người thu thuế và tội lỗi. 

 

SỰ CÔNG BẰNG  

VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT 

Đây là thái độ của người anh cả trong Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu (x. Lc 15, 11-32). Ở 

chặng cuối hành trình của người con thứ, một hành trình mà anh đã làm nhiều điều ngốc 

nghếch; nay anh trở về nhà, lòng đầy ăn năn hối lỗi. Cha anh vui mừng đón anh. “Vì con ta đã 

chết mà nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 24). Người cha ra lệnh tổ chức bữa tiệc. 

Các đầy tớ giết một con bê béo. Người anh cả nổi giận và lẩm bẩm, “Con luôn ở với cha, không 

làm điều gì sai cả, nhưng cha không bao giờ cho con ngay cả một con bê con”. Anh ta không 

chấp nhận lòng thương xót của người cha dành cho em mình. Tại sao? Vì anh ta có cảm thức 

về sự công bằng của riêng mình. 

Đây là vấn đề của người Pharisiêu. Họ thoả mãn cảm thức công bằng của riêng mình và 

họ hạnh phúc với công trình của họ. Họ nghĩ mình có quyền đón nhận phúc lành của Thiên 

Chúa và khi phúc lành này đổ xuống trên tội nhân, họ cảm thấy bất công và quyền lợi của họ bị 

tước đoạt. 

Đây là tính kiêu căng tự phụ của con người, khăng khăng đòi quyền của mình. Chúng ta 

không thể chấp nhận việc Thiên Chúa quá hào phóng đối với người nghèo hèn và tội lỗi. Nhưng 

tốt hơn, chúng ta nên chấp nhận điều này bởi luôn luôn có một khoảnh khắc trong đời khi chúng 

ta nghèo hèn và tội lỗi, ngay cả những người vĩ đại nhất cũng trở nên nghèo khó và sa ngã. 

                                                 
4.  Bức thư 261 gửi Fr. Bellière, 26 tháng 7 năm 1897. 
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Chúng ta có thể thấy ví dụ về sự thay đổi tình cảnh này trong câu chuyện của ngôn sứ Êlia. 

Ông ấy đầy quyền năng: ông gây ra hạn hán trong vòng ba năm (x. 1V 17, 1) và trong cuộc đối 

đầu với các tư tế Baal của dân ngoại, ông xin Chúa đổ mưa diêm sinh từ trời xuống thiêu rụi lễ 

tế trên Núi Carmel (x. 1V 18, 38). Ngay sau chiến thắng ngoạn mục này, ông đối mặt với sự yếu 

đuối và nghèo hèn của mình. Ông chạy trốn vào sa mạc để tẩu thoát cơn giận của Jezebel. Ông 

nản lòng. Ông tìm nơi ẩn nấp khỏi ánh mặt trời thiêu đốt, rồi ông từ bỏ. Cuối cùng ông nói, “Lạy 

Chúa, thôi đủ rồi, xin hãy lấy mạng con đi; vì con chẳng hơn gì cha ông mình” (1V 19, 4). Ông ý 

thức về sự nghèo hèn của mình. 

Thay vào đó, Thiên Chúa gửi một thiên thần đến an ủi và cho ông của ăn và điều này giúp 

ông có thể bước đi bốn mươi đêm ngày để gặp Thiên Chúa theo một phương thức mới. Vị ngôn 

sứ vĩ đại này đã trải qua một thời gian thất vọng. Ông cảm thấy mình nghèo hèn. Dẫu vậy, mọi 

sự ông đạt được đều là ân ban. 

Đôi lúc thật tốt để chúng ta vui mừng vì mình đã đạt được những điều cao cả. Nhưng trong 

những lúc cảm nhận sự nghèo hèn của mình, chúng ta cũng nên hoan hỷ, bởi vì tin mừng thì 

dành cho người nghèo. Lòng thương xót dành cho những ai cần đến nó và cảm nhận sâu sắc 

rằng, họ không thể cứu nỗi mình. Niềm hy vọng duy nhất của chúng ta không nằm ở những 

công việc chúng ta làm, nhưng cốt tại lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đó là sự an toàn 

duy nhất của chúng ta. Chính sự an toàn này biết rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không 

bao giờ cạn kiệt. Đó là điều kiện thứ hai để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa: khiêm 

nhường và nghèo khó trong lòng. 

 

BIẾT ƠN 

Đây là điều kiện thứ ba: lòng biết ơn. Đức Giêsu nói trong Tin Mừng, “Vì những ai đã có thì 

sẽ được cho thêm và sẽ có dư thừa; nhưng những ai không có, thì ngay những gì nó đang có 

cũng sẽ bị lấy đi” (Mt 13, 11). Chúng ta có thể hiểu lời này theo cách này: Người biết mình đã 

nhận được ân ban từ Thiên Chúa và cảm tạ Người vì những ân ban đó... sẽ được nhận thêm. 

Một bí quyết nhỏ trong đời sống thiêng liêng: tâm hồn càng tri ân, Thiên Chúa càng ban 

tặng...cả khi cuộc sống bất toàn, thậm chí khi chúng ta không có những gì mình cần hoặc mình 

muốn. Càng đội ơn Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta càng mở ra đón nhận có khi càng nhiều lòng 

thương xót và ân huệ của Người hơn. 

 

SỰ THA THỨ 

Điều kiện thứ tư để đón nhận lòng thương xót Chúa cách dồi dào được nói rất rõ trong Tin 

Mừng: Nếu bạn không tha thứ, Thiên Chúa không thể tha thứ cho bạn. Đôi lúc điều ngăn cản 

chúng ta đón nhận lòng thương xót Chúa là sự thiếu xót thương đối với tha nhân, sự dửng dưng 

đối với người khác, sự hà khắc đối với người khác. Và như thế, chúng ta cũng cần thương xót. 

“Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5, 7). Tôi càng thương 

xót anh chị em mình, Thiên Chúa càng xót thương tôi. 

Đức Maria có thể giúp chúng ta đáp ứng cả bốn điều kiện này. Bạn có biết bí quyết lớn 

nhất mà Thánh Louis de Monfort đã khám phá và tại sao ngài đề ra sự dâng mình cho Đức 

Maria không? Rất đơn giản, nếu bạn dâng mình hoàn toàn cho Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ trao mình 

hoàn toàn cho bạn. Tất cả những gì Đức Maria nhận được - mọi ân sủng, sự hướng lòng bên 

trong về với Thiên Chúa - sẽ đến với bạn. 
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Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu hiểu rõ điều này khi chị viết một bài thơ về Đức Maria, “Ôi 

Maria, Tại Sao Con Yêu Mến Mẹ”. Trong bài thơ này có câu, “Kho báu của người mẹ thuộc về 

người con”.
5
 

Có nhiều người mẹ ở giữa bạn, và tôi nghĩ bạn biết rất rõ rằng, tất cả những gì người mẹ 

sở hữu thì không phải cho bà mà cho con của bà. Và Đức Maria là mẹ chúng ta. Mọi sự Mẹ 

nhận từ Thiên Chúa, Mẹ đều cho chúng ta. Càng dâng mình cho Mẹ, Mẹ càng trao ban chính 

mình cho chúng ta. 

 

QUÀ TẶNG CỦA ĐỨC MARIA 

Louis de Monfort viết về tất cả những gì Đức Maria ban cho chúng ta. Đức Mẹ cho chúng 

ta đức tin, sự tín thác vào Chúa. Đức Mẹ mở tâm hồn chúng ta trong sự tín thác của người con 

thảo. Mẹ xua tan mọi lo lắng và nghi ngờ nơi chúng ta. Mẹ trao cho chúng ta sự tín thác, đơn sơ 

và đức tin sâu sắc vốn giúp chúng ta đặt mọi tin tưởng vào Chúa. Vì thế Mẹ cũng cho chúng ta 

sự khiêm tốn của Mẹ. 

Trong cùng bài thơ do Têrêxa viết, có dòng: “Lạy Mẹ Maria, khi quây quần bên Mẹ, con 

muốn mình cứ nhỏ bé hoài”. Ở đây có một mầu nhiệm. Càng kề cận bên Mẹ, chúng ta càng 

chấp nhận sự nhỏ bé của mình. Khi đối mặt với chính mình và sự nhỏ bé, lỗi lầm, vết thương, 

bất toàn, thất bại... chúng ta có khuynh hướng khuếch đại những khó khăn của mình. Nhưng khi 

ở gần bên Đức Maria, chúng ta cũng hiểu được sự tốt lành của Thiên Chúa đến nỗi có thể chấp 

nhận sự nhỏ bé của mình. 

Tình yêu từ mẫu của Đức Maria giúp chúng ta nhận ra và chấp nhận cách bình thản những 

giới hạn và tính mỏng dòn của mình. Đây là quà tặng lớn lao mà Đức Maria trao cho chúng ta. 

Gần Mẹ, chúng ta trân quý sự nhỏ bé của mình. Têrêxa cũng thổ lộ điều này, “Bạn càng yêu 

mến sự nhỏ bé và nghèo hèn của mình, Đức Giêsu càng ban cho bạn ân sủng”. 

Đức Maria trao cho chúng ta quà tặng tạ ơn. Mẹ là Đức Trinh Nữ của kinh Magnificat. Mẹ 

ngợi khen những kỳ công và lòng thương xót của Thiên Chúa trong ca khúc về niềm hy vọng. 

Magnificat là bài ca về niềm cậy trông vì nó chưa được thoả mãn. Thiên Chúa sẽ hạ bệ kẻ 

quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao kẻ khiêm nhường. Khi Đức Maria hát bài ca này, 

Magnificat chưa được thành toàn: vua chúa vẫn ngồi trên ngai vàng. Bài ca về niềm hy vọng của 

Đức Maria là một bài ca về lòng biết ơn. Đức Maria dạy chúng ta tạ ơn và ngợi khen ngang qua 

bài Magnificat của Mẹ. 

Nếu muốn lãnh nhận lòng thương xót, chúng ta phải thương xót người khác. Ở đây, Đức 

Maria ban cho chúng ta một món quà xinh đẹp: tâm hồn từ mẫu của Mẹ, trái tim đầy xót thương 

của Mẹ. 

Chúng ta quan sát gì nơi Đức Maria tại tiệc cưới Cana? Mẹ là người đầu tiên thấy được 

nhu cầu của những người chung quanh. Hết rượu rồi; đó sẽ là một thảm hoạ - tồi tệ hơn nếu 

đám cưới này diễn ra tại Pháp! Đức Maria là người đầu tiên lưu tâm đến, và Mẹ đi tìm gặp Đức 

Giêsu. 

Vào ngày khai mạc Năm Lòng Thương Xót, tôi đã nhận được một bản văn từ ai đó ở Lộ 

Đức, người đã bước qua Cửa Lòng Thương Xót. Cửa đó phải mở vào Chúa Nhật tới. Nhưng rõ 

ràng ở Lộ Đức, họ tới trước lịch trình. Tôi nghĩ chính Đức Trinh Nữ Maria sắp xếp điều đó. Mẹ 

luôn đẩy nhanh tốc độ tiến trình! 

Những gì đẹp đẽ về Đức Maria không chỉ là sự mạnh mẽ trong đức tin mà còn là sự tinh tế 

trong tình yêu của ngài. Mẹ chú tâm, trìu mến, thấy rõ nhu cầu của người khác và cận kề họ biết 

                                                 
5.  Xem Phụ Trương II. 
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bao. Trước tiên, Mẹ có thể giúp chúng ta chú tâm đến người khác, nhận ra nhu cầu của họ, 

nhận ra đau khổ của họ, nhận ra họ cần sự tha thứ và sự giúp đỡ của chúng ta ngần nào. 

Đức Maria có thể giúp chúng ta mở lòng, mở mắt để thấy nhu cầu của anh chị em chung 

quanh. Mẹ thôi thúc chúng ta thực hiện những hành vi yêu thương và thương xót ngang qua ân 

sủng từ mẫu của Mẹ. Sự trìu mến và tình yêu của Mẹ mang sức mạnh của đức tin. Nó có thể 

sánh với quân đội sẵn sàng chiến đấu. Mẹ mạnh mẽ chống lại sự dữ, nhưng với sự bình an nội 

tâm và dịu dàng mà Mẹ thông truyền cho chúng ta.  

Xuyên suốt Năm Lòng Thương Xót này, chúng ta hãy xin ơn đón nhận Đức Maria vào tâm 

hồn mình, dâng mình cho Mẹ để Mẹ có thể ban cho chúng ta những gì Mẹ đã nhận được từ 

Thiên Chúa. Mẹ cũng sẽ trao cho chúng ta vô vàn sự tín thác, tin tưởng, khiêm tốn, cậy trông, tạ 

ơn, cùng với cái nhìn đầy yêu thương trìu mến và sự tốt lành ẩn sâu trong Mẹ. Bằng cách thực 

hành tất cả các điều này với Đức Maria, Mẹ sẽ cầu thay nguyện giúp những gì chúng ta cần. Mẹ 

sẽ thêm vào những gì chúng ta thiếu trong đức tin của mình, và như thế, chúng ta sẽ nhận được 

nhiều hơn công trạng của mình. 

Khi phó mình cho Đức Maria, chúng ta có thể hưởng dồi dào mọi ơn ích của năm thánh 

này. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn lòng thương xót của Thiên Chúa và sẽ đón nhận lòng thương xót 

đó nhiều hơn cho chính mình và cho người khác.  

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 17 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69  

 

  

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN    
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc 
 
 

 

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC  
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc  
 

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA     

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

   ...Xin mở file kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
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ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  
...Xin mở file kèm  
 

 

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mưu chước, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cướp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhưng hãy như những chiến sĩ đang dàn quân 
trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

 

TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1427231730.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
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Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  
Con người muốn sống. Con người được tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhưng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tươi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chưng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 

HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude  
Những lời ghi chép trong tập này được viết vào những năm 1953 và 1954 vào thời điểm mà tác 
giả, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ sự rộng lượng của các Bề Trên, có thể tận dụng 
những cơ hội đặc biệt dành cho việc tĩnh tâm và suy niệm; từ đó, mới có đề tựa tập sách như 
trên. Điều này không muốn nói rằng, những lời ghi chép đó mang tính chủ quan hay tự thuật. 
Chúng không hề được nhắm đến như một tường trình về những cuộc phiêu lưu tinh thần. Đối 
với tác giả, không có cuộc phiêu lưu nào để viết, và nếu có, nó cũng sẽ không phó mặc cho 
việc in ấn trong bất kỳ trường hợp nào. Đây chỉ là những suy tư về đời sống chiêm niệm, 
những hiểu biết bằng trực giác mà dường như có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thường lướt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách được yêu chuộng như là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sư Rick Warren.  
...File kèm  

 

Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 

ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
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TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi người - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn được giải thoát, cho người vô cảm biết 
yêu thương, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đường thiêng liêng trên đó bao 
người đang tiến bước. ...File kèm  

 

SADHANA - MỘT NẺO ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phương  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, như tác giả đã 
lưu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ước mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con người - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tưởng tượng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

 

HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

  

  

Không riêng gì nước ta, mà cả trên thế giới hiện đang có nhiều loại đặt cược khác nhau: 

đặt cược bóng đá, đặt cược đua ngựa; đặt cược giá vàng lên, xuống… 

  

Ngay cả trong thị trường chứng khoán, nổi cộm là thị trường bất động sản cũng là những 

cuộc đặt cược. Tiên đoán đúng thì thắng; tiên đoán sai thi sạt nghiệp. 

  

Theo dõi giá vàng và giá bất động sản trong hơn một thập niện qua, ta thấy có nhiều 

người, nhiều công ty, nhiều tập đoàn đã vỡ nợ, kết cục là họ phá sản, trốn chạy, ngồi tù hay tự 

tử … 
  

 

ĐỨC TIN KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐẶT CƯỢC! 

 

         

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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Đó là những cuộc đặt cược về vật chất, cùng lắm dẫn đến mất nghiệp, mất Công ty, ngồi 

tù. Ở đây, tôi giới thiệu đến độc giả một cuộc đặt cược mất cả cuộc sống hạnh phúc đời nay, và 

cả cuộc sống đời đời mai sau, nếu ta đặt cược sai cho mình. 

  

Câu chuyện đặt cược này đã được Blaise Pascal (1623-1662), nhà toán học, cũng là nhà 

triết học lừng danh ở thế kỷ XVII người Pháp đưa ra: 

  

Phỏng theo nội dung câu chuyện đặt cược của Pascal 

  

Có hai người tạm đặt tên là anh “A” và anh “B”. 

  

Anh “A” tin có Thiên Chúa, tin có đời sau. 

  

Anh “A” luôn cố gắng giữ và sống những điều Chúa dạy: Tôn thờ Thiên Chúa, anh dự lễ 

ngày Chúa nhật… và yêu mến anh em hết lòng, hay giúp đỡ những người nghèo khó. Anh 

sống công bằng và bác ái… Khi lỗi phạm anh tìm cách thống hối ăn năn… Nhờ thế, gia đình 

anh hạnh phúc, anh được bà con trân trọng, quí mến! Và đặc biệt anh được bình an trong tâm 

hồn. 

  

Anh “B” không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau. 

  

Anh “B” thường sống buông thả, giả hình. Anh vi phạm lỗi công bằng. Anh cố che đạy 

những điều sai quấy, miễn sao pháp luật không biết là được, vì anh chỉ sợ pháp luật. Kết quả 

gia đình mất hạnh phúc; dân làng chê bai; mọi người chỉ sợ anh chứ không trọng anh! Anh 

không có sự bình an thực sự trong tâm hồn. 

  

Pascal đưa ra hai giả thuyết về Thiên Chúa và đời sau: 

  

Giả thuyết thứ nhất: Không có Thiên chúa cũng không có đời sau. 

  

Nếu không có Thiên Chúa và đời sau thì ngay ở đời này anh “A” đã hơn anh “B” là gia đình 

hạnh phúc, mọi người quí mến. Anh “A” được bình an trong tâm hồn.  

  

Còn anh “B”gia đình mất hạnh phúc, dân làng chê cười. Anh không có bình an trong tâm 

hồn. Còn sau khi chết, cả anh “A” và “B” huề nhau. 

  

Giả thuyết thứ hai: Có Thiên Chúa và có đời sau: 

  

Có Thiên Chúa và có đời sau thì anh “A” được hưởng trọn ven; trong lúc anh “B” mất trắng 

không được gì. 

  

Pascal kết luận: Khi ta tin vào Thiên Chúa, và sự sống đời sau ta được cả đời nay lẫn đời 

sau, chỉ chịu thiệt đôi chút về chức quyền, danh vọng. 

  

Nếu ta không tin vào Thiên Chúa, ta mất cả đời này lẫn đời sau. 

  

Như thế, người tin vào Thiên Chúa và sự sống đời sau là người khôn ngoan; người không 

tin vào Thiên Chúa là những người vô cùng dại dột. 

  

Đức tin không phải là chuyện đặt cược. 
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Người Công Giáo tin vào Thiên Chúa, tin vào sự sống đời sau không phải là một cuộc đặt 

cược may rủi, như những cuộc đặt cược ta thường thấy, mà là sự xác tin, xác tín một cách 

mạnh mẽ. Họ sẵn sàng anh dũng hiên ngang lấy mạng sống mình để bảo vệ Đức Tin. Lịch sử 

nhân loại cũng như lịch sử Việt Nam đã minh chứng điều đó. 

  

Người Công Giáo dựa vào lý trí Chúa đã ban cho, và nhờ lý trí nhận biết Thiên Chúa, nhận 

biết đời sống vĩnh hằng qua:  lý chứng, nhân chứng, sự mạc khải 

  

Lý chứng: 

  

Câu kinh bản tôi được học khi xưng tội lần đầu cách đây đã hơn nửa thế kỷ vẫn còn vang 

vọng, làm tôi say mê mãi cho đến nay. Hỏi: “làm sao biết có Đức Chúa Trời? ”. Thưa: “Hãy nhìn 

xem trật tự lạ lùng của trời đất bèn nhận ra Đức Chúa Trời”. 

  

Từ ngày đó đến nay, càng nghiền ngẫm, suy nghĩ, học hỏi, trao đổi tôi càng thấy câu kinh 

bản đó sao mà hay thế! sâu sắc thế! sao mà tóm lược gọn gàng thế! 

  

Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo ngày nay thì dạy: “Những “con đường” để đến với 

Thiên Chúa như thể có khởi điểm là các thụ tạo: Thế giới vật chất và con người.” (SGLCHTG, 

31) 

  

Thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học hiện đại. Nhưng thử hỏi các nhà khoa học đã biết được 

bao nhiêu “Trật tự lạ lùng” vô biên của trời đất này. Sự hiểu biết của nhân loại trước “Thế giơí 

vật chất và con người” ví như hạt cát trong sa mạc; giọt nước giữa đại dương; như chiếc lá 

trong rừng cây. Nói như thế không có nghĩa là tôi không trân trọng những thành tựu lớn lao của 

khoa học. 

  

Xin đan cử một thí dụ: 

  

Tiến sỹ Francis. Collins, người Mỹ, Giám đốc Dự án Giải mã gen người, đang từ nhà khoa 

học vô thần đã trở thành hữu thần tin thờ Thiên Chúa, khi khám phá ra trong máu của con 

người có 3 tỉ 100 triệu mẫu cặp hệ thống gen, mật mã của sự sống, xác định trình tự ADN, sau 

hơn 10 năm nhóm của ông nghiên cứu. 

  

Tháng 6 năm 2000, bộ giải mã gen người này được công bố tại căn phòng phía Đông của 

Nhà Trắng Hoa Kỳ. Tổng thống Bill Clinton đã nói: “Ngày hôm nay, chúng ta được hiểu về loại 

ngôn ngữ mà Chúa đã sử dụng để sáng tạo nên sự sống. Hơn bao giờ hết, chúng ta nghiêng 

mình trước sự phước tạp, trước vẻ đẹp và sự diêụ kỳ của món quà thần thánh nhất, thiêng liêng 

nhất của Người”. (Ngôn ngữ của Chúa, những bằng chứng khoa học về Đức Tin. Nhà xuất bản 

Lao Động) 

  

Thế kỷ thứ XIII Thánh Toma (1225-1274) Tiến sỹ Thần học nổi tiếng thời trung cổ viết ra 5 

lý chứng: Sự chuyển vận của vũ trụ; luật nhân quả; sắp xếp trật tự; bâc thang giá trị nơi vạn 

vật; cứu cánh của vạn vật, để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. 

  

Lý chứng vững vàng nhất, hùng hồn nhất vượt không gian và thời gian giúp nhân loại nhận 

ra Thiên Chúa và sự sống đời sau không gì hơn toàn bộ Kinh Thánh Tân và Cựu ước bao gồm 

73 cuốn (46 cuốn Cựu Ước, 27 cuốn Tân Ước). Đây là lời mạc khải của Thiên Chúa cho nhân 

loại. Đây cũng là bộ sách giá trị nhất, lâu đời nhất, in nhiều nhất, bán chạy nhất, dịch ra nhiều 

thứ tiếng nhất trên thế giới cho đến ngày nay. 
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Nhân chứng 

  

Dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại gồm hai giai đoạn: 

Thời Cựu Ước kể từ khi có loài người đến Chúa xuống thế làm người. 

ThờiTân Ước từ khi Chúa giáng trần đến nay. 

  

Abraham, thời cựu ước, đã dạy cho nhân loại biết vâng phục, phó thác trọn vẹn đời mình 

cho Chúa. Ông sẵn sàng sát tế đứa con duy nhất Ixaác làm của lễ dâng lên Chúa... Vua Davit 

thì thức tỉnh nhân loại đừng ngả lòng, dù tội lỗi đến đâu mà trông cậy vào Chúa, sám hối ăn 

năn sẽ được Chúa thứ tha… 

Chúa truyền Mười Điều Răn cho nhân loại giữ qua tổ phụ Mô-sê…. 

  

Thời Tân Ước: Các Thánh tông đồ thời Chúa Giêsu, các Thánh tử đạo, Các Thánh nam nữ 

ở trên trời và biết bao người xả thân vì đạo Chúa để loan báo Tin Mừng. 

  

Các tiên tri, các ngôn sứ, tổ phụ của loài người, Chúa cho hiện diện trong mỗi giai đoạn lịch 

sử cứu chuộc của Chúa, để minh chứng Chúa yêu thương con người vô biên, và hứa sẽ ban 

hạnh phúc đời sau cho những ai tôn thờ và giữ các giới răn của Người. 

  

Mạc khải 

  

Mạc là bức màn; khải là hé mở. Mạc khải là hé mở bức màn. Thiên Chúa là Đấng toàn 

năng, nhiệm mầu, vì yêu thương muốn cho con người được biết Thiên Chúa là Đấng tự hữu, 

toàn năng, Đấng tạo ra trời đất muôn loài. Đồng thời muốn cho con người được chia sẻ niềm 

hạnh phúc vĩnh hằng cùng người mai sau. Chính vì thế, Thiên Chúa đã mạc khải cho con 

người biết những điều đó, mà riêng với khả năng con người thì không thể nào biết được. Mạc 

khải được lưu truyền qua Thánh Kinh và Thánh truyền cho đến ngày cánh chung. 

  

Kết luận  

  

Chúa Giêsu chính là lý chứng, nhân chứng, sự mạc khải, phép lạ trung tâm trong lịch sử 

cứu độ của nhân loại. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đã xuống thế làm người mang hai bản tính, 

Người đã chịu chết và đã phục sinh. Đó chính là lý chứng, chứng nhân, mạc khải, phép lạ vĩ đại 

nhất trong lịch sử cứu độ của Thiên chúa. Đó cũng chính là niềm tin vững vàng không gì thay 

đổi, niềm hy vọng, nỗi khát khao chờ mong của Người Công Giáo vào sự sống đời sau, vào 

một Thiên Chúa tự hữu đầy lòng yêu thương, nhiệm mầu vô biên, quền năng tuyệt đối trên 

muôn loài. 

  

Lạy Chúa chúng con tin, nhưng xin nâng đỡ Đức Tin còn non yếu của chúng con. 

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, pss. 
Tác Phẩm Chúa Vẫn Thương 

CHÚNG TA THẾ NÀO, CHÚA YÊU CHÚNG TA THẾ ẤY 
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Phần một 

CHÚNG TA THẾ NÀO, CHÚA YÊU CHÚNG TA THẾ ẤY 

 

Tình yêu đáp trả tình yêu 

 
1. Chúa yêu chúng ta dường nào! 
Tình yêu san bằng mọi sợ hãi. 

 
Chúa muốn ban sức mạnh cho chúng ta, chúng ta nhút nhát và do dự quá! Chúng ta 

chưa tin chắc những gì Chúa đã đặt để nơi chúng ta. Chúa muốn rằng chúng ta hãy tin chắc 
vào Chúa và những gì Chúa đã đặt để nơi chúng ta, không phải là tự phụ kiêu ngạo, song là tin 
chắc vào ơn được tuyển chọn của mình. 
 

Giá mà chúng ta biết được Chúa yêu thương chúng ta dường nào: không phải một cách 
cao khiết chung chung, nhưng rất cụ thể và riêng tư. Chúa yêu thương chúng ta, ngay cả trong 
những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống chúng ta, trong những ước muốn của chúng ta, trong 
những âu lo của chúng ta, trong sức khoẻ của chúng ta, trong tiền bạc của chúng ta, trong 
đường đi lối lại của chúng ta, trong công việc của chúng ta, trong học hành thi cử của chúng ta, 
trong mọi quan hệ của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đi, bất cứ nơi nào chúng ta có mặt. 
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Chúng ta hãy tiếp đón Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu vào trong cuộc sống của chúng ta, 
vào trong cả tư tưởng của chúng ta nữa. Chúa tìm kiếm chúng ta, Chúa đuổi theo chúng ta. 
Chúa chờ đợi chúng ta, lắm khi Chúa chờ đợi chúng ta rất lâu. Tại sao chúng ta không tìm kiếm 
Chúa nhiều hơn? Chúng ta sợ Chúa sao? Hay chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ mất thời giờ với 
Chúa? Chúng ta hãy đến tìm Chúa đi. Chúng ta hãy đến với Nước Hằng Sống, đến tận nguồn, 
chúng ta sẽ không thất vọng đâu, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng, ngay cả trong 
những công việc thường nhật của chúng ta. 
 

Chúng ta thế nào thì Chúa chấp nhận chúng ta thế ấy, vô điều kiện, Chúa quan tâm đến 
tất cả mọi nỗi lo âu của chúng ta, tất cả mọi cái trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy đến, 
Chúa đang đợi chúng ta. Chúng ta hãy ở trung thành, Chúa sẽ làm những gì còn lại, nghĩa là 
tất cả mọi sự. 

Chúng ta hãy không ngừng nói lại với Chúa rằng chúng ta yêu mến Ngài. Chúng ta hãy 
nhớ luôn và nói với Chúa rằng chúng ta yêu Chúa. Chúng ta cũng hãy nhớ tất cả những gì 
Chúa đã làm cho chúng ta, trong quá khứ xa xôi, cũng như trong những ngày rất gần đây. Hãy 
nói lại với Chúa rằng chúng ta yêu Chúa. Tình yêu san bằng mọi sợ hãi. 
 

Chúa muốn chúng ta đi vào trong tình yêu của Chúa, cuộc đời chúng ta là một con 
đường tình yêu, để chúng ta yêu Chúa và yêu tha nhân. Giá mà chúng ta biết được âm hưởng 
của mỗi cử chỉ của chúng ta trong trái tim Chúa, và ngược lại. Chúng ta có quyền làm cho Chúa 
hiện diện, bằng cách yêu mến Chúa, vì Chúa là Tình Yêu. Nhưng nếu tình yêu không được 
nhận biết thì tình yêu không thể hiến dâng. Chúa dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng. Hãy 
đến theo Chúa, Chúa sẽ dạy cho chúng ta. 
 

Chúng ta hãy an ủi dân Chúa, hãy nói cho dân Chúa biết rằng Chúa đang ở với họ, 
không có gì mà họ phải sợ cả, Chúa ở rất gần họ, ở ngay bên họ, nắm tay họ. Những con 
đường của dân Chúa gồ ghề và vất vả thật, Chúa  biết lắm, nhưng chính Chúa dẫn dắt dân 
Chúa. Hãy hạnh phúc đi, Chúa không bỏ dân của Chúa đâu. Ngài là người Cha rất yêu thương. 
 

Chúa biết đường của chúng ta lắm gian nan, và Chúa muốn ban sức mạnh cho chúng 
ta. Chúa muốn làm cho chúng ta thành một dân mạnh mẽ và can đảm, nhưng chúng ta hãy 
chấp nhận những con đường đó, vì đó là những con đường của Chúa. 

 
Chúng ta hãy vui lên đi, Chúa muốn làm cho chúng ta nên một dân hùng dũng, một dân 

gồm những con người lãnh đạo và chỉ huy. Chúng ta sẽ hướng dẫn được rất nhiều người, nếu 
chúng ta để cho Chúa hành động. Chúa là sức mạnh của chúng ta. Chính Chúa là sức mạnh 
và Chúa muốn ban sức mạnh đó cho chúng ta. Chúng ta hãy nhận lấy sức mạnh của Chúa. 
 

Chúa xin chúng ta hãy để Chúa dẫn dắt chúng ta. Tất cả các chúng ta đều cùng nhau ở 
trong thuyền của Chúa, những kẻ này yếu, những người kia mạnh, nhưng rồi mai kia mọi sự sẽ 
khác! Chúng ta đừng lo âu về sức riêng của chúng ta, chính sức mạnh của Chúa mới đáng kể. 
 

Chúa đến tìm chúng ta, hãy để Chúa an ủi chúng ta, hầu chúng ta có thể an ủi kẻ khác. 
Hãy để Chúa tìm gặp chúng ta, hầu chúng ta có thể đi tìm gặp những người khác. Hãy để Chúa 
song hành xa với chúng ta, hầu chúng ta có thể đồng hành xa với tha nhân. Hãy để Chúa an ủi 
chúng ta. Hãy để Chúa chữa lành chúng ta. 
 

Tại sao chúng ta quá sợ đến gần và ở bên Chúa như thế? Chúng ta sợ phải thưa 
chuyện thật với Chúa sao? Chính chúng ta như thế nào thì Chúa muốn chúng ta cứ như thế ấy 
mà đến bên Chúa. Không cần chúng ta phải hoàn hảo mới được đến bên Chúa đâu. Chúng ta 
thế nào thì Chúa yêu thương chúng ta như vậy, trong những khó khăn của chúng ta, trong 
những bất lực của chúng ta, trong niềm vui cũng như những khổ nhọc của chúng ta.  
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Chúng ta hãy đến bên Chúa, chính ở đó mà chúng ta được liên kết với Chúa. Hỡi tất cả 
những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến, Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Chính nơi Chúa mà 
chúng ta sẽ tìm được sức mạnh và sự nghỉ ngơi. Hãy trút mọi nỗi lo âu của chúng ta nơi Chúa, 
Chúa sẽ sớt chia mọi nỗi xao xuyến của chúng ta. 
 

Hôm nay, Chúa muốn làm một cái gì phi thường cho chúng ta, nếu chúng ta không trông 
vào ai khác ngoài Chúa. Chúa muốn ban cho tâm hồn chúng ta sự vững tin. Mỗi người hãy 
nhận lấy sự vững tin mà mình đã cầu xin Chúa. Hãy có lòng thán phục như những trẻ thơ, 
đừng làm những con người chai đá. Chúa sẽ làm tuôn chảy những dòng sông nước hằng sống 
vào lòng chúng ta, vì chúng ta đã tin vào Lời Chúa. 
 
 

2. Hãy vất bỏ buồn phiền 
Hãy ca ngợi và nhảy mừng 
Chúa xin chúng ta hãy vứt bỏ cái bộ khoác buồn bã, không bằng lòng, cay đắng, lo âu và 

mặc cảm tội lỗi khỏi chúng ta. Chúa xin chúng ta hãy vứt bỏ tất cả những bộ khoác đó đi. Chúa 
xin chúng ta hãy trao cho Chúa những bộ khoác đó. Hôm nay, không có một buồn phiền nào, 
không có một cảm giác xấu nào, không có một gánh nặng nào, mà Chúa không thể lột bỏ đi 
cho chúng ta. 
 

Hãy để Chúa mặc cho chúng ta chiếc áo trắng tinh. Chúa xin chúng ta hãy để Chúa mặc 
cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta một chiếc áo khác còn tốt hơn, còn 
mịn màng hơn là cái áo chúng ta đang có đó. Chúng ta hãy nhận lấy niềm vui của Chúa, bình 
an của Chúa, sung mãn của Chúa. Chúng ta hãy nhận lấy chỗ của chúng ta, hãy chiếm lấy nó. 
Chúng ta hãy nhận lấy tự do của Chúa làm của riêng chúng ta. 
 

Hãy nghe lời Chúa, chúng ta đã bắt đầu bước đi, đã bắt đầu đứng vững. Nhưng rồi, 
chúng ta đã muốn ngồi xuống, chúng ta sợ! Hãy nghe Chúa, chính Chúa là Cha của chúng ta, 
Chúa  muốn củng cố và nâng dậy những đầu gối rã rời. Hãy đón nhận Chúa. Sự vững tin của 
chúng ta đâu rồi? Chúng ta để bị lấy mất những gì Chúa đã đặt, đã để trong tâm hồn chúng ta 
sao? 
 

Chúng ta đã nói rằng Chúa là Vua và là Sức Mạnh của chúng ta, vậy hãy hết lòng coi 
Chúa là Vua và là Sức Mạnh của chúng ta, chúng ta không có gì phải sợ cả, chúng ta hãy thực 
sự tín nhiệm vào Chúa. 

 
Khi chúng ta nhìn thấy những gì Chúa đặt để nơi mỗi người, khi chúng ta mở mắt ra, và 

khi Thánh Thần của Chúa mở mắt chúng ta ra, người này biết quan tâm đến người kia, chúng 
ta sẽ ở trong niềm vui, chúng ta sẽ nhảy lên vì hoan lạc, bởi vì đó là những điều kỳ diệu Chúa 
đã đặt để trong mỗi người. Nhưng chúng ta chỉ thấy quá ít. Chính vì vậy, món quà Chúa muốn 
ban tặng cho chúng ta là chúng ta được Thánh Thần mở rộng mắt chúng ta ra, người này biết 
quan tâm đến người kia. 
 

Chúng ta hãy nhận lấy Bình An của Chúa, hãy để Bình An của Chúa tràn ngập tâm hồn 
chúng ta. Chúng ta hãy nhận lấy Bình An của Chúa, cho chúng ta và cho thế giới. Chúng ta hãy 
để Thánh Thần dẫn chúng ta đi, dù trên những con đường chúng ta chưa biết, cả trên những 
con đường chúng ta đã không chọn lựa. Chúng ta hãy để Thánh Thần của Chúa dẫn chúng ta 
đi. 
 

Chúng ta hãy ca ngợi Chúa, hãy tiếp tục ca ngợi Chúa, ngay cả khi, và nhất là khi mọi 
sự xem ra như bị ùn tắc, khi mọi cánh cửa xem ra như đóng chặt, khi chúng ta vẫn còn trong lối 
cũ thường ngày của chúng ta, khi mọi sự không được suông sẻ. Chúng ta hãy tin vào Chúa, lời 
ca ngợi của chúng ta có thể giật tung lên hết, như một qủa bom, như những hỏa tiển, chúng ta 
hãy tin vào Chúa. 
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Chúa xin chúng ta đừng mang gánh nặng của chúng ta, nhưng hãy trao cho Ngài. Chúa 

xin chúng ta hãy trao cho Chúa sự ưng thuận của chúng ta. Chính Chúa sẽ làm tất cả những gì 
còn lại. Chúa muốn mở tung các cánh cửa của chúng ta để ban cho chúng ta đời sống mới. 
Chúa hiện diện đó là để cho chúng ta. Chúa ở sau cánh cửa này và Chúa gõ một cách nhẹ 
nhàng… 
 

Chúng ta tìm kiếm gì? Chúng ta vùng vẫy mà không có Chúa. Chúng ta tìm đạt cho 
được một mục đích, tìm nắm lấy cuộc sống chúng ta trong đôi tay chúng ta. Chúng ta hãy để 
Chúa làm, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống, không phải chỉ ở trên trời, mà ngay tại trần gian 
này, một cách cụ thể, bất cứ ở đâu chúng ta có mặt, giữa lòng những khát vọng sâu xa của 
chúng ta. Chúng ta đừng tìm cách đạt cho được cuộc sống chúng ta, do chính chúng ta. 
 

Chúa đã giao ước với người Chúa tuyển chọn. Hãy để Thánh Thần của Chúa làm công 
việc của Ngài nơi chúng ta. Chúng ta đừng có lo âu! Phải, thật chính là công việc của Chúa mà 
Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. Công việc của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy lắng nghe 
và đón nhận công việc của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta. Công việc của Chúa chứ không 
phải công việc của chúng ta. 

 
Bóng mây sẽ che phủ chúng ta, nhưng Thánh Thần sẽ đến trên chúng ta. Chính Chúa 

sẽ làm những gì còn lại. Chúng ta không phải chiến đấu, chính Chúa sẽ chiến đấu. Chúng ta 
hãy tiếp tục ca ngợi Chúa, chính Chúa sẽ làm mọi sự trong chúng ta, chúng ta chẳng làm được 
cái gì đáng kể đâu. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa. Chúng ta hãy mở rộng lòng chúng ta ra như 
cánh hoa dưới ánh mặt trời. 
 

Hãy nhảy mừng vui lên! Hãy nhảy mừng lên, vì chúng ta đang ở trong lửa, trong niềm 
vui. Hãy quay về với Chúa, hãy nhảy mừng lên. Hãy lặn ngụp trong lò lửa Trái Tim Chúa, hãy 
sà vào trong vòng tay của Chúa. Chúa là Cha của chúng ta và Chúa sẽ không bỏ chúng ta đâu. 
 

Niềm vui của Chúa là sống trọn vẹn thân phận Người Bạn. Chúa vén bức màn phủ kín 
trên tư tưởng của chúng ta, bức màn làm tối tăm tư tưởng của chúng ta. Hãy để Chúa lôi kéo 
chúng ta tự trong đáy thâm tâm chúng ta. 
 

Hãy tín nhiệm vào Chúa, bất cứ chúng ta đang ở đâu. Chúa không khiển trách chúng ta chi 
hết. Chính chúng ta tự khiển trách mình về nhiều chuyện quá! Hằng núi chuyện! Tại sao chúng ta 
không chấp nhận rằng chúng ta thế nào thì Chúa yêu chúng ta thế ấy? Hôm nay, chiều nay, ngày 
mai, không hơn cũng chẳng kém đi, nhưng như chính chúng ta ngày hôm nay. 
 

Chúa có mặt đó dường như vô hình, nhưng Chúa đang dẫn dắt. Hãy tín nhiệm vào Chúa 
trong mọi sự. Chính Chúa đang ở gần chúng ta đây. Chúa rút ra được điều tốt từ trong mọi sự, 
ngay cả khi chúng ta bị lầm. Chúng ta hãy học cảm ơn Chúa, thấy Chúa khắp nơi trong những 
chi tiết nhỏ mọn nhất. Chúa muốn nói và nói lại cho chúng ta biết rằng Chúa yêu cả những sự 
chậm chạp của chúng ta. Chúa yêu cả những khó khăn của chúng ta, ngay cả những nóng giận 
của chúng ta. 
 

Chúa không vất bỏ chúng ta đâu. Chúng ta thế nào Chúa yêu chúng ta thế ấy. Chúng ta 
hãy học trút bỏ gánh nặng của chúng ta vào đôi tay Chúa và chúng ta sẽ biết được sự Bình An. 
Chúng ta hãy ở trong niềm vui, hãy nhận lấy niềm vui của Chúa. Cửa lồng đã mở, những con 
chim được giải thoát. 
 

Hãy để cho tình yêu của Chúa mang chúng ta đi. Hãy để cuộc sống chúng ta trong tay 
Chúa. Hãy để Chúa hành động trong cuộc đời chúng ta, đừng quá nguyên tắc, Chúa ít nguyên 
tắc hơn chúng ta. 
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Hãy để Chúa hành động, chúng ta sẽ thấy hoàn toàn khác. Hãy để Chúa giúp chúng ta 
khám phá ra sự sống của chúng ta. Sự Sống của Chúa trong chúng ta. Chúa không phải là một 
khung cảnh sống, Chúa là chính Sự Sống. 
 
Chúng ta còn buồn đó. Chúng ta còn có những tấm màn buồn che phủ. Hãy để Chúa vén 
những bức màn đó đi cho chúng ta. Chúa đến vén những bức màn đó đi cho từng người. Hãy 
đón nhận niềm vui của Chúa, cho dù nó như còn xa chúng ta. Hãy để cho niềm vui của Chúa 
tràn ngập lấy chúng ta, chính giờ đây Chúa muốn ban nó cho chúng ta. 
 

Chúng ta nói rằng Chúa là Chúa sự sống, và chúng ta nói đúng. Chúa là Chúa Sự Sống, 
Chúa là Chúa của cuộc sống chúng ta, dù chúng ta đang ở tuổi nào, Chúa muốn dạy cho chúng 
ta biết sống. 
 

Chúa có một đường lối khác nhau cho mỗi người, để dạy cho chúng ta biết sống, để làm 
cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta, một cách cá nhân, một cách riêng tư. Hãy biết lắng 
nghe, hãy biết nhìn, hãy biết biện phân những gì Chúa muốn dạy chúng ta. Chúa là Chúa Sự 
Sống. Chúng ta quá khôn với Chúa, hãy dại khờ một chút với Chúa, đừng giới hạn sự sống của 
Chúa. 
 

Chúng ta đừng để niềm vui của Chúa bị héo hắt, và Chúa sẽ hành động. Chúa đang gọi 
chúng ta đến với Chúa. Chúng ta hãy bỏ xuống đi: những gói ôm, những vấn đề của chúng ta, 
những nỗi lo âu to lớn của chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa nhiều, nhiều, thật nhiều nữa 
đi. 
 

Chúa không thể làm chúng ta thất vọng đâu. Nhưng chúng ta phải làm cái bước đi tới 
đó. Hãy đến sà vào trong đôi cánh tay của Chúa. Chúa có một niềm vui bao la để cho chúng ta. 
Những gói ôm của chúng ta sẽ tung ra và những lo âu của chúng ta sẽ biến đi. Chúng ta sẽ 
ngỡ ngàng khi thấy chúng ta ở trong một cảnh trí mới mẻ nào đó. Hãy đến với Chúa, ngày hôm 
nay Chúa vẫn còn gọi chúng ta, hãy đến. Chúa đợi chúng ta từ rất lâu rồi. 
 

Chúa không khiển trách chúng ta chi hết. Chúa mời chúng ta hãy đi xa hơn nữa, đến tận 
nguồn, trong thinh lặng và một cách cá nhân. Chúng ta thật sự muốn điều đó chiều nay chứ? 
Chúa biết rằng chúng ta yêu Chúa, Chúa biết rằng chúng ta trung thành, chúng ta đang kiếm 
tìm Chúa. Và một lần nữa, Chúa không khiển trách chúng ta điều chi. 
 

Chúa mời chúng ta đi xa hơn nữa với Chúa. Chúa mở cho chúng ta một cánh cửa, nếu 
chúng ta muốn! Chúa dẫn chúng ta đi xa hơn, ngay từ chiều nay. Chính Chúa đồng hành với 
chúng ta, nếu chúng ta muốn. 
 

3. Nên bé nhỏ để có cái nhìn mới. 
Kiên trì cầu nguyện để vượt qua thử thách đau khổ. 
Chúng ta hãy xin Chúa điều đó đi. Chúa sẽ ban cho chúng ta một cái nhìn mới. Chúng ta 

sẽ được biến đổi trong tương quan với người khác: cảm thông thay vì cứng cỏi, yêu thương thay 
vì xét đoán, và dịu dàng trong tất cả mọi sự. Nếu chúng ta muốn, Chúa sẽ đi với chúng ta thật xa, 
không phải bằng sức riêng của chúng ta đâu. Điều đó không thể được. Nhưng không có gì là 
không thể được với Thiên Chúa. 
 

Chúng ta có tin rằng Chúa có thể nâng dậy cái đã còng xuống không? Chúng ta có tin 
rằng Chúa có thể uốn thẳng cái đã cong queo không? Chúng ta có tin rằng Chúa có thể làm điều 
đó ở trong chúng ta không? Không phải ở trong những người khác, mà là ở trong chính chúng 
ta? Vậy nếu chúng ta tin điều đó thì chúng ta hãy nhẫn nại, vì Chúa đang bắt tay vào việc. Sự 
mất kiên nhẫn của chúng ta làm vướng bận cho Chúa, và những nghi ngờ của chúng ta cản 
bước Chúa. Chúng ta hãy tin và mọi sự sẽ được hoàn thành. 
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Một người đàn bà có thể quên đứa con mình và không thương đứa con bà đã cưu mang 
sao? Dù bà có quên con bà đi nữa, thì Chúa, Chúa không quên chúng ta đâu. Chúng ta thấy, 
Chúa bồng chúng ta trên lòng Chúa. 

 
Chúa biết trái tim chúng ta đã bị đóng kín, và chúng ta không thể tự mở ra được. Tình 

yêu của Chúa bao bọc lấy chúng ta, những ngọn sóng tình yêu của Chúa bao phủ chúng ta 
khắp nơi. Chúng ta hãy xin Chúa điều đó và Chúa sẽ hành động trong chúng ta. 
 

Chúng ta muốn phải thật lớn, chúng ta muốn phải hiểu trước đã. Chúng ta muốn tự bảo vệ 
khỏi một cái xấu tưởng tượng. Chúng ta muốn có lý có sự, nhưng chúng ta hãy trở lại nhỏ bé đi, 
nhờ ơn của Chúa.  
 

Nếu chúng ta thật lòng muốn điều đó, nếu tự chúng ta xin Chúa điều đó một cách cá nhân, 
Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúng ta hãy chấp nhận trở nên như một trẻ nhỏ, trong vòng tay của Mẹ 
hay Ba nó, chúng ta sẽ ngỡ ngàng trước tình yêu của Chúa, vượt quá tất cả mọi sự mà chúng ta 
có thể suy nghĩ, vượt quá tất cả mọi sự mà chúng ta có thể tưởng tượng. Và chúng ta sẽ mở 
biên cương lòng chúng ta ra rất rộng… 
 

Chiều nay, chúng ta thế nào Chúa yêu chúng ta thế ấy. Chúa quý chúng ta dường nào! 
Hãy để Chúa hành động theo cách của Chúa. Chúa đã bắt tay vào việc, cho chúng ta và cho 
mọi người chung quanh chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta Đức Tin, hãy thực hành Đức Tin 
ấy đi. Đi tới, mở nhìn thật lớn. 
 

Chúng ta hãy vui mừng lên, Chúa  đang có mặt, rất có mặt với chúng ta. Chúa hiện diện 
sống động hơn nhiều những thứ khác trong truyền hình hoặc ở nơi khác. Chúa đang có mặt với 
chúng ta chiều nay, một cách đặc biệt. Hãy nhận lấy chỗ của chúng ta, hãy vui vẻ dọn dẹp, bày 
biện ra cho thoải mái. Hãy để Chúa hành động trong chúng ta, Chúa là Chúa Tình Yêu và Chúa 
yêu chúng ta. 
 

Chúng ta hãy đến uống nơi nguồn của Chúa, hãy đến tắm mát, hãy đến giải khát. Chúng 
ta thế nào, chúng ta có thể cứ như vậy mà đến nguồn suối này, chúng ta không cần phải thay 
đổi chi, chúng ta không cần phải chuẩn bị trước. Chiều nay, chúng ta thế nào thì cứ như vậy 
mà đến. 
 

Chúa muốn ban cho chúng ta một niềm vui đến điên dại. Chúng ta đang bị vây bủa bởi 
bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu lời nói không thể vươn lên, không thể vượt 
qua, không thể chịu đựng… Chúng ta có ước ao nhận được niềm vui không? Niềm vui mà 
chính Chúa muốn ban cho chúng ta. 
 

Tình Yêu và Niềm Vui Phúc Âm hóa. Nếu chúng ta không yêu thương người đang ở 
trước mặt, chúng ta không thể nói về Chúa cho người đó được. Chúng ta không thể nói về 
Chúa cho người không muốn, không đặt vấn đề. Niềm vui trong chúng ta sẽ gợi lên những vấn 
đề. Nếu chúng ta muốn làm chứng nhân cho Chúa, thì niềm vui không thể thiếu được. 
 

Chúa vui mừng vì chúng ta. Chúng ta có nhảy lên vui mừng vì Chúa không? Chúng ta 
luôn nhìn thấy Chúa ở trước mặt chúng ta, Ngài ở bên hữu chúng ta, để chúng ta không nao 
lòng, bởi thế tâm hồn chúng ta mừng rỡ, miệng lưỡi chúng ta hân hoan, cả thân xác chúng ta 
cũng được nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Chúa không bỏ linh hồn chúng ta trong cõi âm ty, 
cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát. Chúa đã dạy chúng ta biết đường về cõi sống 
và cho chúng ta được tràn trề vui sướng ở trước mặt Chúa. 
 

Chúa biết một số người đang phải rất buồn phiền. Chúa biết họ có cảm giác như họ 
đang ở tận đáy đắng cay, chẳng bao giờ có thể ngóc lên được, như muốn đào lỗ mà chui 
xuống. Chúa  cũng biết nỗi buồn phiền của chúng ta, cả những chán nản của chúng ta. Và 
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Chúa muốn làm tiêu tan đi nỗi buồn của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn sàng cho Chúa nỗi buồn 
của chúng ta, để vượt lên nó, Chúa sẵn sàng giúp chúng ta vượt lên trên nó. Chúng ta sẽ nhảy 
mừng lên vì Chúa đang ở cùng chúng ta. 
 

Ngay cả chính nỗi buồn của chúng ta, chúng ta có thể vượt lên trên nó, vì Chúa là Chúa 
Trời đang kêu gọi chúng ta đến hưởng niềm vui. Chúa có thể làm những phép lạ cả thể, kể cả 
phép lạ ấy, chính là phép lạ mà Chúa đề nghị cho cá nhân chúng ta. Nhưng cần chúng ta phải 
quyết định, Chúa không thể quyết định thay cho chúng ta được. Chúng ta hãy thưa “Vâng” với 
Chúa và chúng ta sẽ hết sức kinh ngạc. 
 

Chúng ta hãy đến với Chúa, Chúa muốn chỉ cho chúng ta những con đường của niềm 
vui. Nhưng chúng ta lại đi tìm con đường của chúng ta, hay lúc này, chúng ta không tin vào con 
đường Chúa dành cho chúng ta? Chúa có một con đường đặc biệt dành cho chúng ta, để 
chúng ta chạy nhanh tới niềm vui Chúa muốn ban cho chúng ta. 
 

Chúa muốn mời chúng ta chia sẻ niềm vui của Chúa cho kẻ khác. Tất cả những gì chúng 
ta nhân danh Chúa mà xin cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho chúng ta, chúng ta hãy vào trong 
gia tài của mình. 
 

Nếu chúng ta ở trong nhà Chúa, mọi sự của Chúa đều là của chúng ta. Nhưng chúng ta 
phải đi vào trong nhà, và là bạn hữu chứ không phải là tôi tớ. Nếu chúng ta chưa ở trong nhà, 
hãy đến và vào trong đi, vì phải ở trong nhà thì mới được “tất cả những gì của Cha đều là của 
con.” Bấy giờ chúng ta sẽ nhận được niềm vui của Chúa. Và bấy giờ chúng ta sẽ có thể tham 
dự tiệc chiên ngon béo.  
 

Chúng ta đừng sợ gì hết, hãy kiên trì trong lời cầu nguyện, hãy có Đức Tin nơi Chúa, 
Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy cảm nhận Chúa hiện diện với chúng ta như hiện diện 
trong thuyền với các tông đồ, Chúa đang ở với chúng ta, Chúa đang nắm tay chúng ta, mặc dầu 
chúng ta không trông thấy Chúa. Chúng ta hãy có Đức Tin nơi Chúa. Tất cả mọi sự đều dẫn tới 
lợi ích cho những ai yêu mến Chúa. 
 

“Một lòng một ý, ngày ngày họ chuyên cần đến Đền Thờ, họ bẻ bánh trong tư gia và 
dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và 
mỗi ngày Chúa cho cộng đoàn được thêm những người được cứu độ.” 
 

Chúng ta hãy nhận lấy ơn Chúa, sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đừng lo lắng và âu lo 
gì hết. Hãy để Chúa đến với chúng ta vào lúc Chúa muốn, cả lúc chúng ta muốn nữa đi! Chúa 
có mặt đây, Chúa hành động vào lúc thuận lợi. Chúng ta hãy đón tiếp Chúa một cách đơn sơ. 
Ngay bây giờ. 
 

Chúng ta hãy đặt niềm vui của chúng ta trong Chúa, hãy tin tưởng vào Ngài và chúng ta 
sẽ thấy. Ngài sẽ hành động và ban cho chúng ta nhiều hơn lòng chúng ta mong ước. Chúng ta 
là bạn hữu yêu dấu của Chúa, Chúa đặt tất cả tình yêu của Chúa nơi chúng ta. 
 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả họ đều tràn đầy Chúa Thánh Thần, và họ bắt đầu nói 
những thứ tiếng khác, tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Chúa muốn đốt nóng chúng ta 
bằng một tình yêu mới. Tình yêu sẽ đổi mới chúng ta sâu xa, thể xác, tâm hồn và trí óc. Nhưng 
chúng ta hãy hợp nhất với Chúa. Vì tình yêu Chúa, hãy ở bé nhỏ khi cần phải như vậy và 
chúng ta sẽ chiến thắng. Chúa muốn đổi mới chúng ta toàn diện. Hãy tin và chúng ta sẽ được 
cứu độ. 
 

Chúng ta đừng ngạc nhiên về thời giờ Chúa chọn để thực hiện công việc của Chúa nơi 
chúng ta. Đó không phải là thời gian vô ích, mất công, uổng phí. Chúa cần thời gian ấy để làm 
công việc này. Ngang qua thời gian ấy, Chúa đặt ra cho chúng ta những vấn nạn. Chúa chất 
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vấn chúng ta, Chúa để chúng ta chín muồi, Chúa để chúng ta lãnh hội dần dần điều Chúa làm 
ở nơi chúng ta. Chúng ta cần đến thời gian đó, ngay cả đôi khi xem ra rất dài: “Ta sẽ đưa ngươi 
ra khỏi mồ, Ta sẽ đặt Thần Trí Ta trong ngươi, và ngươi sẽ nhận biết Ta là Chúa. Ta đã nói là 
Ta làm. Đây, Ta sẽ vội chữa cho ngươi lành, Ta sẽ trả lại sức khoẻ cho ngươi, Ta sẽ ban cho 
ngươi tràn đầy bình an và bảo đảm, ngươi sẽ vui mừng và được hưởng mọi điều tốt lành Ta sắp 
làm.” 

 
 Abram rảo qua khắp xứ đến tận Sichem, người Canaan đang ở trong xứ (đó là những 
chướng ngại không thể vượt qua được xét về phương diện con người). Giavê hiện ra với 
Abram và phán: “Ta sẽ ban xứ này cho miêu duệ ngươi.” Ở đó, Abram xây một bàn thờ kính 
Chúa. Không có một trở ngại nào không thể vượt qua được đối với Abram, vì Thiên Chúa đang 
ở với ông và Ngài đã phán. 
 
Còn tiếp nhiều kỳ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Nhiều tay đầu bếp chuyên nghiệp thường khoe rằng, khi mổ một con lợn, anh ta không bỏ 

một thứ gì ngoại trừ tiếng lợn kêu eng éc. Thực vậy, toàn thể bộ phận con lợn, ngay cả mớ 

lông cũng đều có công dụng: thịt, nội tạng, huyết heo đều ăn được; da vừa làm món ăn vừa 

làm đồ dùng, lông làm bàn chải... 

  

Lợn thường được làm thịt ở tuổi từ 5 tới 12 tháng để tránh thịt có quá nhiều mỡ. 

  

Thịt một con lợn được chia ra làm nhiều phần: 

  

Thịt vai (pork shoulder): phần thịt này thường có nhiều mỡ , mềm, mọng nước juicy, nhiều 

hương vị ngon nhưng cũng hay làm tắc nghẹt mạch máu. 

  

Thịt lưng (P loin) là phần mềm  và nạc nhất của con heo, lại còn được chia ra làm thịt vai, 

hơi béo, thịt thăn gần mông hơi cứng; phần ở giữa  lườn mềm , nạc, ngon hơn cả và dắt nhất. 

  

Thịt  đùi  thường dùng để làm thịt nguội (ham) giăm bông sau khi muối, sấy khô hay hun 

khói. Thịt đùi  rất nạc và quay nướng cũng rất tốt. Thịt sườn, thịt dưới vai thường được làm thịt 

xông khói, nấu canh sườn. 

  

Thủ lợn thường được dành cho vị trọng vọng trong làng vì món óc heo được nhiều người 

cho là giúp trí nhớ và giúp người cao tuổi  tinh tường hơn. Hình vẽ 

  

THỊT LỢN 
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Cũng như thịt bò, thịt gà thịt heo cung cấp một lượng chất đạm khá cao, phẩm chất tốt với 

đủ loại amino acid thiết yếu mà cơ thể cần. Mỡ của thịt heo ít bão hòa hơn mỡ thịt bò nhưng có 

cùng số lượng cholesterol. Thịt gà bỏ da và  thịt lợn nạc cùng béo như nhau. 

  

Thịt heo có khá nhiều sinh tố nhóm B như thiamine, riboflavine, niacin; một ít khoáng 

calcium, potassium, heme iron mà sắt này được ruột hấp  thụ dễ dàng. Miếng thịt thăn 60gr có 

185 calories, 8gr mỡ, 92gr cholesterol, 0.7mg sắt. 

  

Vì thịt lợn có nhiều chất dinh dưỡng  lại dễ tiêu hóa nên thường được khuyên nên ăn với 

bệnh nhân tiểu đường, bệnh gan, bệnh loét bao tử hoặc người cao tuổi và trẻ em. 

  

Vài điều cần lưu ý về thịt lợn: 

  

1- Khi mua, lựa thịt nom còn tươi, chắc mặt, mầu đỏ  có ít mỡ. Nếu thịt còn xương thì 

xương phải đỏ chứ không trắng bệch. Thịt trong gói không sũng nước. Mang thịt về nhà, nên 

cất ngay vào tủ lạnh để thịt tươi lâu và tránh vi khuẩn phát triển làm thịt mau hư. 

  

2- Đôi khi thịt lợn có loại ký sinh trùng trichinae có thể truyền sang người và gây ra bệnh 

trichinosis. Thường thường thịt thăn nấu tới nhiệt độ 170F là đủ chín, thịt sẽ mềm, còn nhiều 

juice và ít teo hơn là nấu quá chín đồng thời cũng diệt được ký sinh trùng kể trên. Muốn thử coi 

thịt đã chín, cắt hoặc lấy đũa xiên vào thịt chỗ gần xương, nếu nước máu đỏ còn chẩy ra là thịt 

còn sống. 

  

3- Không nên chêm muối trước khi nấu vì muối sẽ hút hết chất nước trong thịt làm cho thịt 

trở nên cứng, mà chêm muối khi gần nấu xong. Sau khi nấu, thịt nom khác đi, hương vị và giá 

trị dinh dưỡng thay đổi, nhưng thịt trở nên an toàn hơn . 

  

4- Cần phải rửa sạch sẽ dao thớt mới thái thịt sống, để vi trùng khỏi truyền sang các món 

ăn khác làm sau đó. 

  

5-Thịt heo đông lạnh làm thay đổi cấu trúc và hương vị của thịt vì nước trong thịt đóng đá, 

làm rách màng bọc của tế bào mà khi  rã đá, nước chẩy ra ngoài khiến thịt trở nên khô, bớt 

mềm. 

  

6- Thịt heo có thể được ướp với muối, nitrit hoặc đường. Muối sodium để bảo quản và tăng 

hương vị; nitrate và nitrite để làm tăng mầu đỏ của thịt; đường để thịt thêm mùi vị. Các gia vị 

này thường được thêm vào thịt trong một dung dịch  muối, đôi khi được bơm vào mạch máu 

để  phân phối mau hơn trong các thớ thịt. Nếu sau khi ướp mà thịt nặng thêm lên quá 10%  

trọng lượng ban đầu thì nhãn hiệu phải ghi rõ là thịt đã thêm nước.      

  

7- Thịt hun khói phải là hun khói thực sự và phải được ghi cho rõ chứ không phải  chỉ pha 

thêm hương vị khói. 
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8- Thịt ướp đôi khi được ghi là đã nấu  chín hoàn toàn sẵn sàng để ăn.Thịt ướp thường  

khô hơn thịt tươi vì muối hút hết độ ẩm trong thịt và tiêu diệt vi trùng luôn, nếu có. 

  

9- Thịt treo ngoài không khí (aging)  sẽ khô và teo lại, cho  một hương vị đặc biệt. 

  

10- Bức xạ (radiation) cũng được dùng để tiêu diệt các sinh vật gây bệnh  trong thịt như ký 

sinh trùng bệnh sán kim Trichinosis. 

  

11- Thịt heo có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim vì có nhiều cholesterol và là một trong 12 

loại thực phẩm thông thường nhất gây ra dị ứng cho cơ thể.                     

  

12- Thịt heo có chất sắt mà sắt lại tác dụng lên các loại thuốc tetracycline tạo ra một hợp 

chất mà cơ thể không dùng được, vì thế ta nên tránh không ăn thịt heo hai giờ trước và sau khi 

uống các thuốc này. 

  

13- Người có dị ứng với nitrite nên tránh thịt heo ướp với hóa chất này. 

  

Các loại thịt heo đặc chế 

THỊT  GIĂM BÔNG (Hams). 

  

Đây là đùi lợn muối sấy khô hoặc hun khói,thường ít mỡ nhưng khá mặn.  Có ba loại giăm 

bông chính: 

  

City hams  được nhiều người dùng, ngọt, ẩm và có mầu hồng. Thit heo  được tẩm hoặc 

chích với dung dịch muối rồi luộc hoặc hun nên sẵn sàng để ăn nhưng nhiều người cẩn thận 

thường hâm nóng trước khi ăn. Ham có xương ngon hơn ham không xương. 

  

Country hams.Người ta xát muối vào thịt heo tươi, rồi hong ngoài gió cho khô hoặc hun 

khói . Giăm bông này rất mặn nên trước khi nấu cần xả bót muối. 

  

Fresh hams chưa ướp nên cần nấu trước khi ăn. 

 

  

BACON. 

  

Bacon là thịt lưng hoặc thịt sườn heo vắt thành từng lát mỏng được ướp muối hoặc xông 

khói. Bacon  có nhiều mỡ, thường được chiên và ăn với trứng hoặc  đặt trong bánh mì kẹp. Đôi 

khi bacon được quấn quanh thịt nạc để làm thịt mềm khi nấu. Với phong trào giảm mỡ béo , 
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bacon được làm từ đậu nành vừa rẻ vừa ít chất béo hoặc từ thịt gà tây.Bacon nhập cảng từ Gia 

Nã Đại, Ái nhĩ Lan ít mỡ hơn bacon làm tại Mỹ. 

 

  

THỊT XÚC XÍCH ( Sausages). 

  

Còn gọi là dồi, món ăn này được làm bằng thịt  thái nhỏ, trộn với gia vị , nhồi vào trong vỏ 

bọc mỏng, cột thành từng khúc nhỏ nối liền nhau. Thịt heo được dùng nhiều nhất rồi đến thịt 

bò, cừu, gà tây, gà ta. Sau khi làm, xúc xích được bán khi còn sống hoặc sau khi hun khói, phơi 

khô hoặc nấu sơ qua. 

  

Có nhiều loại sausages nổi tiếng khác nhau: Cajun sausage là đặc sản của Louisiana nhiều 

gia vị cay được ăn với jambalaya hoặc gumbo; Blood sausage được làm từ huyết heo trộn với 

mỡ và gia vị; Boudin blanc có thịt heo hoặc gà trộn với cơm;Cumberland sausage của Anh; 

pepperoni cứng thường dùng với pizza; lạp xưởng Việt Nam hay Trung Hoa giống như 

pepperoni nhưng ngọt hơn; Hot dog một thời rất phổ biến nhưng vì nhiều béo nên nay ít được 

tiêu thụ; Italian sausage có nhiều tỏi ớt; Toulouse sausage , một món đặc biệt của Pháp làm với 

thịt heo, bacon, rượu vang và tỏi; Vienna sausage là những dồi nhỏ, ngắn để trong hộp được 

dùng như bốn món ăn chơi.          

  

Những món ăn Việt Nam với thịt heo 

  

1-Nói đến thịt lợn mà không nhắc tới món tiết canh lòng lợn của ta thì sẽ bị cho là phạm 

một thiếu sót lớn. 

  

Có lẽ trên khắp thế giới, chưa có người dân nước nào mà đã nghĩ ra món ăn ngon như tiết 

canh của ta. Tiết canh thường làm bằng huyết thịt lợn, thịt vịt, dê, tiết canh chó chứ không ai 

làm tiết canh gà, có le, theo các cụ ta” phổi gà và tiết gà có trùng độc, ăn chết người”. 

  

Một đĩa  tiết canh là một tập hợp của nhiều mầu sắc, nhiều chất dinh dưỡng. 

  

Huyết có nhiều chất sắt, chất đạm. bộ đồ lòng như gan  là nguồn chất đạm rất cao, nhiều 

sinh tố nhất là A, D, B 12, sắt, nhưng cũng có lượng cholesterol và chất béo bão hòa khá cao. 

  

Nước mắm cá, nước vắt quả chanh quả khế để hãm tiết mà nước  mắm này  có nhiều đạm 

chất, chanh chua khế chua có nhiều sinh tố C. 

  

Hành tỏi băm vụn, sào chín trộn vào bộ đồ lòng tăng cường thêm cho món tiết canh một số 

chất dinh dưỡng cộng với hóa chất alliin, allicin có tác dụng như thuốc kháng sinh cũng như có 

thể phòng ngứa vài bệnh ung thư. 
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Trên mặt đĩa tiết canh là những hạt đậu phọng rang thơm phức giã nhỏ với nhiều giá trị 

dinh dưỡng cũng như giảm nguy cơ các bệnh tim mạch, hạ thấp cholesterol trong máu. 

  

Nhắm một miếng tiết canh với mấy ngọn ngò gai, rau húng, một chút hột tiêu và miếng 

bánh đa ròn thì rượu nào chẳng hết  chai này theo chai khác. Nhất là gặp được người tri bỉ, tri 

kỷ trong buổi chiều mùa Đông xa nhà, xa quê. 

  

2-Món nem chua cũng là một sản phẩm đặc biệt của con cháu thầy Chư Bát Giới, nhất là 

những con heo Đất Đỏ ở Ninh Hòa. 

  

Nem Ninh Hòa, nem Thủ Đức chắc chẳng bao giờ mai một trong văn hóa ẩm thực của 

ta.Cả một con heo trên một tạ, chỉ có trên chục ký thịt nạc ở hai bên đùi và trên sống lưng mới 

cho nem ngon, không gân, không mỡ. Thịt không được rửa nước lã, bỏ vào cối giã tay cho 

nhuyễn với muối, đường cát, rồi trộn với bì, gói trong lá ổi lau sạch. Phủ ngoài cùng là miếng là 

chuối gói gọn ghẽ, vuông vức.Để vài ba hôm, mang ra chấm nước mắm ớt kèm theo một tép 

tỏi, chiêu với ngụm bia lạnh, thì hương vị đậm đà cay chua ngọt  khó ai có thể quên được. 

  

3-Món óc heo hấp lá ngải 

  

Ngải cứu là vị thuốc hơi ôn, vị cay được dùng trong Đông y như dễ điều hòa kinh nguyệt, 

thai động, giúp sự tiêu hóa, chữa đau bụng nôn mửa.Hấp với óc heo, người ăn cảm thấy sảng 

khoái, tỉnh táo, làm tinh thần đỡ mỏi mệt. 

  

Mua độ hai bộ óc heo, ba mớ ngải cứu, một ít ngổ hương, một nhánh gừng củ, một chút 

hạt tiêu, bột ngọt. Rau ngải rửa sạch, để ráo nước. Ngò hương thái nhỏ, gừng giã nhỏ. Rau 

ngải để lót dưới bát, óc lợn để trên rồi hấp cách thủy độ 15 phút là chín. Lấy ra, rắc ngò hương, 

tiêu, gừng, bột ngọt rồi ăn nóng tức thì. Đây là món ăn giản dị, lành mạnh, không cầu kỳ dễ nấu 

mà lại bổ. 

  

  

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
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http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

