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Anh chị em thân mến! 

ùng với Giáo Hội toàn cầu, Giáo Phận Long Xuyên 

bước vào tháng hoa tôn kính Mẹ Maria, trong bầu khí 

hướng về một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông, 

Tham Gia, Sứ Vụ. Theo chương trình của Thượng Hội Đồng 

Giám Mục thế giới lần thứ XVI, Giáo Phận Long Xuyên đã 

bắt đầu giai đoạn II: giai đoạn Thỉnh Ý Hiệp Hành. Chính vì 

thế, thư mục vụ lần này có chủ đề: Noi Gương Mẹ Maria, 

Giáo Phận  Long Xuyên Thỉnh Ý Hiệp Hành.  

Trước hết, chúng ta cùng chiêm ngưỡng Mẹ Maria sống 

tinh thần hiệp hành với Giáo Hội sơ khai được mô tả trong 

C 
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sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 1, 12-26). Ba ý tưởng sau đây 

khởi đi từ trình thuật giúp chúng ta suy tư và noi gương Mẹ: 

Thứ nhất, Đức Mẹ hiện diện với cộng đoàn Giáo Hội sơ 

khai khi Chúa Giêsu đã về trời và Chúa Thánh Thần chưa 

hiện xuống (c.12-13). Đây là một cộng đoàn còn đang giữ 

những kỷ niệm còn rất đậm nét về cuộc khổ nạn của Chúa 

Giêsu, đang sống niềm tin mãnh liệt Chúa đã phục sinh, và 

đang nóng lòng chờ đợi Chúa Thánh Thần như lời hứa của 

Chúa Phục Sinh. Sự hiệp hành của Mẹ Maria trong cộng 

đoàn mang ý nghĩa sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu 

vẫn là đấng Emmanuel. Giáo Phận ý thức, Đức Mẹ là Mẹ 

chúng ta, vẫn đang hiệp hành với chúng ta trong niềm tin 

Chúa Phục Sinh và trong niềm xác tín Chúa đang hiện 

diện:“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 

28, 20). 

Thứ hai, Đức Mẹ hiện diện trong một cộng đoàn đang 

thỉnh ý hiệp hành. Thật vậy, cộng đoàn này đang quy tụ, quy 

tụ để gặp gỡ nhau, gặp gỡ nhau để lắng nghe, lắng nghe để 

cùng tìm ra ý Chúa, tìm ra ý Chúa để cùng nhau thực hiện 

(c.13-14). Đây là một cộng đoàn đang thỉnh ý hiệp hành 

trong cầu nguyện, suy tư kinh thánh, để cùng nhau xây dựng 

và tổ chức cộng đoàn (c.21-22). Đây là sinh hoạt của cộng 

đoàn. Sinh hoạt này được thực hiện dưới sự điều hành của 

Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng. Giáo Phận ý thức, với sự 

hiệp hành của Mẹ Maria, Giáo Phận luôn cầu xin ơn bình an 

và hiệp nhất như theo mô hình của Giáo Hội sơ khai: “Các 

tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn 

hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự nghi lễ bẻ bánh, và 

cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42). 
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Thứ ba, Đức Mẹ hiện diện trong bầu khí cộng đoàn thỉnh 

ý hiệp hành để chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống theo lời 

hứa của Chúa Giêsu, để khởi đầu cho sinh hoạt loan báo Tin 

Mừng của Giáo Hội. Với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, 

cộng đoàn sơ khai bắt đầu thi hành sứ vụ rao giảng Tin 

Mừng. Với sự hiệp hành của Mẹ Maria, Giáo Phận mong ước 

trở thành một cộng đoàn tham gia, hiệp thông, đồng trách 

nhiệm vì sứ vụ, sứ vụ mà Chúa Kitô đã truyền cho Giáo Hội 

trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 

rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).  

Như vậy, có sự hiệp hành của Mẹ Maria, cộng đoàn sơ 

khai cùng chia sẻ và tiến bước trên con đường Giêsu với 5 

yếu tố: Niềm tin, Cầu nguyện, Lời Chúa, Hiệp nhất và Sứ 

Vụ. 

Trong sinh hoạt hàng năm của Giáo Phận Long Xuyên có 

những cuộc hành hương tôn kính Mẹ Maria. Ngày 01/01, đầu 

năm Dương Lịch, Giáo Phận  hành hương kính Đức Mẹ tại 

giáo xứ Hòn Chông, giáo hạt Hà Tiên. Đây là ngày kính Mẹ 

với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, là bổn mạng của Giáo 

Phận ; trong dịp này, chúng ta xin Đức Mẹ hiệp hành với 

Giáo Phận trong năm mới dương lịch. Ngày mồng 10 Tết 

Nguyên Đán, Giáo Phận  hành hương tôn kính Đức Mẹ tại 

giáo xứ Cồn Trên, giáo hạt Chợ Mới. Trong dịp này, chúng ta 

xin Đức Mẹ hiệp hành với dân tộc Việt Nam trong năm mới 

Âm Lịch. Ngày 13/05, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu 

tiên tại Fatima năm 1917, Giáo Phận  hành hương tôn kính 

Mẹ tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, với quyết tâm thực hiện lệnh 

truyền Fatima để xin ơn hòa bình cho cá nhân, cho gia đình, 

cho cộng đoàn và cho toàn thế giới. Thứ Bảy cuối tháng Hoa 

và tháng Mân Côi, chúng ta tôn kính Đức Mẹ Núi Trầu, 
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thuộc giáo xứ Hòa Giang, giáo hạt Hà Tiên. Trong dịp này, 

tại vùng đất có những bước chân truyền giáo đầu tiên từ năm 

1735, Giáo Phận dâng công cuộc truyền giáo của Giáo Phận 

cho Mẹ Maria.  

Những cuộc hành hương tôn kính Mẹ Maria trong Giáo 

Phận, cũng như các cuộc hành hương của các cá nhân và tập 

thể đến các điểm hành hương ngoài Giáo Phận, như tại 

Lavang thuộc Tổng Giáo Phận Huế, tại Tà Pao thuộc Giáo 

Phận Phan Thiết, tại Núi Cúi thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, tại 

Bãi Dâu thuộc Giáo Phận Bà Rịa, tại trung tâm hành hương 

Fatima thuộc Giáo Phận Vĩnh Long… đều là cơ hội để con 

cái của Mẹ ý thức Mẹ đang hiệp hành với tình mẫu tử dành 

cho chúng ta, và đồng thời học hỏi nơi Mẹ tinh thần hiệp 

hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ của Mẹ cho cuộc hành 

hương đức tin của cuộc đời ta. 

Với những ý tưởng trên đây, Giáo Phận Long Xuyên 

chiêm ngưỡng tinh thần hiệp hành của Mẹ, và noi gương mẹ 

sống hiệp hành trong Giáo Phận. Cụ thể, trong tháng Hoa, 

Giáo Phận chiêm ngưỡng và noi gương Mẹ với những sinh 

hoạt cụ thể rút ra từ các mầu nhiệm Mân Côi Mùa Vui. 

1) Thứ nhất, Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. 

Với biến cố truyền tin, chúng ta noi gương Mẹ Maria đón 

nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời mình. Trung thành với việc 

tham dự Thánh Lễ và rước lễ, năng tham dự chầu Thánh 

Thể và nhận lãnh phép lành Thánh Thể, là cách thế chúng 

ta noi gương Mẹ Maria, ý thức chúng ta trở thành nhà tạm 

cho Chúa Giêsu Thánh Thể, để Ngài hiệp hành với ta, và 

cùng Ngài, chúng ta sẵn sàng hiệp hành với anh chị em mình. 
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2) Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Với biến 

cố Đức Mẹ mang Chúa Giêsu đến với gia đình Bà Isave tuổi 

già và mang thai, chúng ta chiêm ngưỡng và noi gương Mẹ 

Maria hiệp hành với những anh chị em đồng loại đang gặp 

khó khăn, đặc biệt là những thành viên trong gia đình, như 

ông bà, cha mẹ già yếu bệnh tật, để mang Chúa Kitô đến với 

họ và phục vụ họ. Từ Chúa Nhật Phục Sinh, Giáo Phận đã cử 

hành Thánh Lễ trực tuyến cho các cụ ông, cụ bà và những 

bệnh nhân không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày 

Chúa Nhật. Ước mong các linh mục trong Giáo Phận  dâng lễ 

tại gia cho các bệnh nhân yếu liệt lâu năm như được quy định 

trong Kim Chỉ Nam Linh Mục của Giáo Phận.  

3) Thứ ba, Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. 

Với mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria 

đón tiếp các mục đồng và các nhà đạo sĩ đông phương với 

lòng hiếu khách, và giới thiệu Chúa Giêsu cho họ. Noi gương 

Mẹ, chúng ta cũng mở rộng cửa nhà và con tim để đón tiếp 

anh chị em, gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Ước mong 

khung cảnh nhà xứ, đặc biệt là ngày lễ Chúa Nhật và lễ 

Trọng, là nơi mọi người trong giáo xứ gặp nhau với lòng hiếu 

khách, để thăm hỏi, chia sẻ, và hiệp hành với nhau trong hành 

trình cuộc đời và cuộc hành trình đức tin. 

4) Thứ tư, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền 

Thánh. Với biến cố dâng Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm 

Mẹ Maria hiệp hành với cộng đoàn trong các nghi thức và 

sinh hoạt tôn giáo. Chúng ta cũng noi gương Mẹ Maria, sống 

hiệp hành với cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, giáo khu, đặc biệt 

là trong các sinh hoạt đoàn thể, đoàn hội Công Giáo tiến hành 

dưới sự hướng dẫn của các linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo 

dân. Đây là cơ hội để hiệp hành với anh chị em trên con 
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đường nên Thánh. Trong tháng hoa, tham dự các buổi dâng 

hoa tôn kính Đức Mẹ là cơ hội để chúng ta cùng anh chị em 

dâng đời mình cho Mẹ để Mẹ dâng chúng ta cho Thiên Chúa.  

5) Thứ năm, Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong 

Đền Thánh. Với biến cố Chúa Giêsu theo Mẹ Maria về 

Nazareth cùng với Thánh Giuse, hình thành gia đình của 

Thiên Chúa tại quê nghèo Nazareth, chúng ta noi gương Mẹ 

Maria biến gia đình mình thành một Hội Thánh tại gia, sống 

yêu thương nhau, phục vụ nhau, xây dựng thành gia đình của 

Thiên Chúa. Giờ kinh gia đình vào ban tối, cụ thể là hiệp 

thông với giờ kinh gia đình trực tuyến từ Tòa Giám Mục, là 

một cách thể để gia đình của chúng ta đang trở thành một Hội 

Thánh tại gia có Chúa hiện diện và có Mẹ hiệp hành. 

Chúng ta phó thác Giáo Phận cho tình mẫu tử của Mẹ 

Maria. Xin dâng lên Chúa, qua Mẹ Maria, mọi thành phần 

Dân Chúa trong Giáo Phận như một vườn hoa muôn mầu, 

muôn vẻ. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi Giáo Phận, với sự 

hiệp hành của Mẹ Maria, trở thành một Hội Thánh Hiệp 

Hành: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Vụ. ⚫ 

 

+ Giuse Trần Văn Toản 

Giám mục Giáo phận Long Xuyên 

 

 

 

 



 

 

1. 

Chúa Giêsu đã chịu chết và đã phục sinh. Đó là điều tôi 

tin và tuyên xưng suốt đời. Riêng lễ Phục Sinh, tôi tham dự 

các nghi thức đầy cảm động tưởng niệm biến cố Phục Sinh. 

Hơn nữa, tôi còn gởi cho những người thân lời chào chúc 

Phục Sinh thắm thiết. 

Tất cả những việc trên đây đều tốt. Nhưng có một việc 

còn tốt hơn, đó là việc gặp gỡ chính Chúa Phục Sinh. Với hết 

lòng khiêm tốn và cảm tạ, tôi xin được phép chia sẻ việc gặp 

gỡ đó. 

Chúa Giêsu Phục Sinh không hiện ra với tôi bằng hình 

dáng hữu hình. Nhưng Người đến với tôi bằng sự hiện diện 

thiêng liêng đầy hấp dẫn. 

Ở đây, tôi mạo muội nói lên những gì tôi cho là hấp dẫn 

nhất đã cải hoá bản thân tôi. 

2. 

Hấp dẫn thứ nhất là Chúa Phục Sinh đến với tôi một 

cách âm thầm, nhẹ nhàng đầy tế nhị. 

Thường là những lúc tôi hồi tâm hoặc lúc bị thử thách, 

tôi chợt nghe tiếng Người gọi. Tôi nhớ lại lời Kinh Thánh 
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nói: “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và 

mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người 

ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20). Người gõ nhè 

nhẹ cửa lòng tôi. Người đợi chờ kiên nhẫn và khiêm tốn. 

Người chỉ bước vào, khi tôi mở cửa đón Người vào. Tôi cảm 

thấy rất rõ sự Người đến với tôi là một món quà quý giá riêng 

tư Người dành cho tôi. 

3. 

Hấp dẫn thứ hai là Chúa Phục Sinh đến với tôi, đem lại 

cho tôi bầu khí bình an. 

Biết bao lần lòng tôi đang sợ hãi, lo âu, bối rối. Chính lúc 

đó Chúa Phục Sinh đến. Người không nói gì với tôi. Nhưng 

sự hiện diện của Người đã dẹp tan sóng gió trong lòng tôi. 

Tôi cảm thấy mình được bình an sâu lắng. Tôi nhớ lại những 

lần xưa Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ, Người đã 

chào chúc các ngài một lời vắn tắt: “Bình an cho anh em” 

(Ga 20,21; Lc 24,36). 

Lời chào chúc đó đã mở mắt các tông đồ nhìn rõ hình 

ảnh đúng về bản thân mình, đó là các ngài là những con 

người yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi, được Chúa thứ tha. Đối 

với tôi cũng vậy, sự bình an mà Chúa Phục Sinh ban cho tôi 

cũng đã làm cho tôi nhận biết mình là kẻ cần được Chúa tha 

thứ cứu độ. Thực sự Chúa đã tha thứ và cứu độ tôi. Đó là ơn 

ban nhưng không. 

4. 

Hấp dẫn thứ ba là Chúa Phục Sinh ban cho tôi một hình 

ảnh Thiên Chúa rất gần gũi và thân thiện. 
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Chúa Phục Sinh hiện diện trong tôi. Tôi chia sẻ với 

Người đủ mọi chuyện của đời tôi. Người đồng hành với tôi 

trên mọi chặng đường. Tôi nhớ lại cảnh Chúa Phục Sinh đã 

cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau. Chúa Phục Sinh 

đã tỏ ra rất gần gũi với các ngài (x. Lc 24,13-33). 

Chúa Phục sinh cũng đã rất thân tình với các môn đệ, khi 

Người cùng ngồi chung với các môn đệ trên bờ biển hồ 

Tibêria, để cùng ăn bánh và cá nướng với nhau (x. Ga 21,12-

14). 

Sự gần gũi Chúa dành cho tôi giúp tôi cảm nhận được 

“Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Tình yêu ấy ở nơi Chúa 

Phục Sinh. Tình yêu ấy được tôi cảm nghiệm sâu sắc. Bởi vì 

tình yêu ấy rất gần gũi, đến nỗi, một cách nào đó, tôi có thể 

nói như thánh Gioan tông đồ: “Chúng tôi đã nghe, chúng tôi 

đã thấy tận mắt, chúng tôi đã chiêm ngưỡng, chúng tôi đã 

chạm đến” (1 Ga 1,1). 

5. 

Hấp dẫn thứ bốn là Chúa Phục Sinh ban cho tôi thấy sự 

Người tin tưởng nơi tôi. 

Tôi hèn hạ lắm. Tôi tội lỗi lắm. Tôi kém cỏi lắm. Tôi 

nhận biết mình chỉ là một thứ sâu bọ. Thế mà, chính trong 

tình trạng nhận thức đó, tôi được Chúa Phục Sinh đến. Người 

trao cho tôi trách nhiệm làm chứng về Chúa. Người tin tưởng 

nơi một kẻ yếu đuối hèn mọn. Điều đó làm tôi ngỡ ngàng. 

Tôi chỉ biết phó thác mọi sự nơi Chúa. Tôi nhớ lại: Sau khi 

sống lại, Chúa Giêsu đã chọn thánh Phêrô, một người chối 

Chúa, để trao trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên Chúa (x. Ga 

21,15-17). Sự chọn lựa đó của Chúa Phục Sinh chứng 
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tỏ Chúa chọn kẻ Chúa muốn (x. Mc 3,13). Họ sẽ là người 

thuộc trọn vẹn về Chúa, trước khi làm những việc của Chúa. 

6. 

Hấp dẫn thứ năm là Chúa Phục Sinh đã chia sẻ cho tôi 

về chương trình cứu độ một cách rất chân thực. 

Một thao thức thường xuyên sống động trong tôi là làm 

thế nào để cứu mình và cứu những người khác khỏi tội lỗi. 

Trả lời cho thao thức đó là vô số giải pháp. Giải pháp kinh tế, 

giải pháp chính trị, giải pháp văn hoá, giải pháp giáo lý, giải 

pháp cơ chế, vv... Khi tôi trình bày với Chúa Phục sinh về 

những cố gắng đó, Chúa Phục sinh luôn trả lời tôi một cách 

rất chân thực về chương trình cứu độ của Người. Người bảo 

tôi hãy nhìn vào hai bàn tay của Người còn dấu đinh đóng. 

Người cho tôi xem trái tim của Người còn dấu lưỡi đòng đâm 

qua. Tôi nhớ lại cảnh Chúa Phục sinh bảo môn đệ Tôma hãy 

đặt tay vào cạnh sườn Người bị lưỡi đòng đâm (x. Ga 20,27). 

Người rất chân thực cho thấy: Người cứu độ tôi và nhân 

loại bằng chính đời sống khó nghèo, khiêm hạ, và tự nguyện 

chịu khổ nạn và hy sinh mạng sống vì yêu thương theo thánh 

ý Chúa Cha. Người muốn tôi hãy theo Người, và cùng với 

Người mà làm như vậy. 

7. 

Những gì tôi gọi là hấp dẫn trên đây chắc chắn chỉ là một 

số rất nhỏ trong vô số những hấp dẫn khác nơi Chúa Phục 

Sinh. Tuy nhiên, những hấp dẫn nhỏ đó cũng giúp tôi biết 

mình và biết Chúa Phục Sinh. Tôi là con người tội lỗi cần 

được cứu chuộc. Còn Đấng Cứu chuộc tôi là chính Chúa 

Giêsu Phục Sinh. ⚫ 



 

 

uộc đời của thánh Phêrô có nhiều sôi nổi. Ta có thể chia 

đời của ngài ra làm hai phần. Cuộc đời phần một, từ khi 

Phêrô theo Thầy Giêsu ở biển hồ Galilê đến lúc ông chối 

Thầy. Cuộc đời phần hai, từ khi ông theo Thầy ở biển hồ 

Tibêria cho đến cuối đời, chết ở Rôma. 

Cuộc đời phần một của Thánh Phêrô: Ông đi từ lỗi lầm này 
sang lỗi lầm khác. Cuối đời của Chúa Giêsu, Ngài đã bị Phêrô từ 
chối thê thảm (Mc 14, 66-72). 

Gom góp những đoạn phúc âm nói về thánh Phêrô, ta thấy 
mảnh đời của ông có nét chân dung như thế này: Ông là vị tông đồ 
bị Chúa Giêsu mắng nhiều nhất. Chúa mắng ông lần thứ nhất: 
“Quân yếu tin” (Mt 14, 31). Chúa mắng ông lần thứ hai: “Ngu tối” 
(Mt 15, 16). Chúa mắng ông lần thứ ba: “Satan” (Mc 8, 33). 

Hình như Chúa chỉ khen Phêrô có một lần, khi ông tuyên 
xưng: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa”. Chúa đáp: “Này anh 
Simon, con ông Gioana, anh có phúc, vì không phải phàm nhân 
mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy” (Mt 16,16-
17). 

Khi Chúa Giêsu bị bắt, bị kết án, ông Phêrô đã chối Chúa ba 
lần. Phêrô chối Chúa, vì ông quá yếu đuối, chứ không phải vì ông 
không yêu mến Thầy. Trước cái chết, Phêrô rùng mình chối bỏ, 
tìm đường chạy trốn. 

Thế nhưng trước sự yếu đuối ấy, Phêrô đã khóc lóc. Ông nhớ 
lại lời Chúa đã nói về thân phận mình, ông bật khóc nức nở như 
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một đứa bé, với dòng lệ sám hối. Từ xa, Chúa đã nhìn ông bằng 
ánh mắt thứ tha trìu mến. 

Có thể nói, đời ông là sự giằng co giữa yếu đuối và dũng 
mãnh, giữa trọn vẹn và dang dở, giữa xa và gần, giữa trời và đất. 
Trái tim ông có u tối đi tìm ánh sáng, có nuối tiếc đi tìm lý tưởng. 
Đời ông có tự tin gặp vấp ngã, có phấn đấu gặp thất bại. Trong sự 
vấp ngã yếu đuối của người môn đệ này, vẫn luôn có một tâm hồn 
chân thành. 

Cuộc đời phần hai của Thánh Phêrô: là một thiên anh hùng 
ca. Thiên anh hùng ca bắt đầu từ trang Tin Mừng hôm nay. 
Chuyện kể về một đêm đen mờ mịt của biển hồ Tibêria. Chúa 
Phục Sinh đã đưa đời ông từ đêm đen mờ mịt ấy, đi về một cõi 
trời phiêu bạt mịt mù sương gió cho Nước Trời. Sứ mạng theo 
Đức Kitô khởi đầu từ đây. Bẩy anh em ra đi đánh cá, vất vả suốt 
đêm mà không được gì. Chúa Phục sinh đến với họ và ban tặng 
mẻ cá lạ lùng. 

Sau mẻ cá, Đấng Phục sinh đã hỏi ông Phêrô: “Phêrô, con có 
yêu mến Thầy không?”  Phêrô đáp: “Thưa Thầy, Thầy biềt rõ mọi 
sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúa hỏi ba lần. Phêrô xác định 
cả ba lần lòng yêu mến Thầy. Càng về cuối, càng cương quyết 
hơn. 

Ba lần chối Chúa đi từ chối nhẹ đến nặng, thì hôm nay, Phêrô 
ba lần xác định tình yêu từ nông đến sâu. Ba lời xác định ấy là 
bình minh rửa tội quá khứ. Chúa trao đàn chiên cho Phêrô: “Con 
hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy”. Rồi Chúa nói với ông rằng: 
“Con hãy theo Thầy”. Chỉ chờ có thế, Phêrô lập tức lên đường 
thực thi sứ mạng Chúa trao. Từ đây “trên tảng đá này, Chúa xây 
Hội Thánh của Chúa. Cửa hỏa ngục sẽ không thắng được”. Từ 
đây, trang sử vẻ vang của Hội Thánh đã được viết nên, bởi vị 
Tông đồ có lòng yêu mến Chúa thiết tha. 

Hôm nay, Chúa cũng hỏi ta một câu hỏi, như Chúa đã hỏi ông 

Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” Tự trong đáy lòng ta, sẽ là 

câu trả lời âm thầm và kín đáo nhất. Chỉ mình Chúa biết. ⚫ 
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hân dịp bế mạc Năm Thánh tại Thánh địa La Vang năm 

2010, Đức Hồng Y Yvan Dias, Tổng trưởng Thánh bộ 

Phúc âm hóa các Dân tộc, đã gặp gỡ các Giám Mục Việt 

Nam trong một tiếng đồng hồ, để chia sẻ về tình hình Hội Thánh 

cũng như gởi gắm sứ điệp. 

Về sứ điệp, ngài mời gọi tất cả Giám Mục chia sẻ lại cho các 
Linh Mục, Chủng sinh của mình về 3 chữ D rất cần thiết trong đời 
sống của người thuộc về Hội Thánh. 3 Chữ D là: Doctrine, 
Discipline, Dévotion. 

Doctrine, về giáo thuyết. Mỗi Linh Mục hôm nay được mời 
gọi nắm vững giáo lý Giáo hội Công Giáo, giáo huấn Hội Thánh, 
học thuyết xã hội của HTCG, bởi vì nếu không nắm vững những 
hướng đi, thì Linh Mục sẽ có nguy cơ ứng xử không chuẩn mực. 
Và nếu như cả một Hội Thánh mà lại không nắm vững về giáo 
thuyết (Doctrine) thì rất nguy hiểm, sẽ đưa Hội Thánh đến chỗ 
không thể cứu vãn được. 

Tại sao Tòa Thánh phải lên tiếng về vấn đề này? Thưa, vì nếu 
yếu về giáo thuyết, thì người ta sẽ có chọn lựa sai. Chẳng hạn 
trường hợp của HTVN ngày nay, đã hết thời đối đầu và đã bước 
sang thời đối thoại. Nhưng đối thoại như thế nào để mình vẫn là 
HTCG, đó lại là cả một tuyến mở ra cho suy nghĩ. Vì vậy quan 
trọng là nắm vững giáo thuyết, để có những quyết định phù hợp. 

Discipline, về kỷ luật. Tuân thủ kỷ luật đời sống Linh Mục là 
một cách để giúp Linh Mục thánh hóa bản thân và tránh được 
những hậu quả tai hại. Thời mới bước chân vào Chủng viện, chắc 
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các chủng sinh đều thuộc lòng câu: “Ai sống theo kỷ luật là sống 
theo ý Chúa”. Và sau này trên bước đường lớn hơn, Linh Mục vẫn 
thường được nghe nhắc nhở: “Hãy giữ luật thì luật sẽ bảo vệ 
mình”. Cho nên chữ Discipline mời gọi mỗi người trong hướng đi 
đời Linh Mục cũng gắn bó với luật lệ của Hội Thánh cách khít 
khao hơn. 

Dévotion, về lòng đạo đức sốt sắng. Ở đây theo như lời chú 
giải của ĐHY Dias, thì nó gắn liền với những phong trào đạo đức, 
có một thời tưởng như bị bỏ rơi, vì đi liền với lòng đạo đức bình 
dân của đại chúng. 

Thí dụ: tràng hạt Mân Côi, có một thời người ta rẻ rúng cho 
đó là loại kinh dành cho phụ nữ, người nhàn rỗi, người già… 
Nhưng sau này, người ta mới cảm nghiệm được sức mạnh của 
kinh Mân Côi, nhất là sức mạnh hoán cải, sức mạnh thánh thiêng 
giúp người ta tiến xa trên đường nên thánh. Việc đọc sách thiêng 
liêng, chầu Thánh Thể… cũng có sức mạnh bổ dưỡng cho đời 
Linh Mục. 

Hôm nay, Chúa nhật IV Phục sinh, ngày cầu nguyện cho ơn 
thiên triệu Linh Mục và ơn gọi Tu Sĩ nam nữ. Hội Thánh luôn cần 
đến những mục tử tốt lành. Vậy ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh 
có nhiều mục tử đạo đức, thánh thiện như lòng Chúa mong ước. 

 Trở nên mục tử tốt lành, nhờ biết trau dồi giáo thuyết Kinh 
Thánh (Doctrine), sốt sắng trong lời cầu nguyện gắn bó với Chúa 
Giêsu (Dévotion) và có tinh thần kỷ luật trong đời sống tu trì 
(Discipline). 

Từ đó, vị mục tử tốt lành biết nuôi dưỡng đoàn chiên bằng 
những lương thực có chất lượng cao, đặc biệt là cử hành Thánh 
Thể sốt sắng và nhiệt thành trong Bí tích Hòa Giải. 

 Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Linh mục được trở nên 
những mục tử như Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành, biết yêu 
thương phục vụ đoàn chiên, hiểu biết tâm tư tình cảm của từng 
người, quan tâm chăm sóc từng con chiên, và sẵn sàng hy sinh bản 
thân vì lợi ích của đàn chiên. ⚫ 
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hi sắp từ giã các môn đệ để chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã 

trối lại cho các môn đệ yêu dấu phần gia bảo quan trọng 

nhất, đó là Điều Răn Mới: “Thầy ban cho anh em một điều 

răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau…” 

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ yêu thương 

nhau bằng thứ tình yêu hời hợt bề ngoài. Chúa muốn họ yêu 

thương nhau với mức độ lớn lao cao cả, nên Ngài nói thêm: “Anh 

em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.  

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều đồ giả: vàng giả, tiền 

giả, thuốc giả, phân bón giả, v.v… Hàng giả xen lẫn với hàng thật 

khó mà phân biệt rạch ròi. Trong đạo thánh Chúa cũng vậy. Có 

nhiều linh mục giả, Kitô hữu giả trà trộn giữa các Kitô hữu thật, 

như cỏ lùng mọc chung với lúa. Muốn phân biệt ai giả, ai thật, đâu 

phải là chuyện dễ dàng. 

Muốn thử vàng, người ta phải dùng đến lửa. Muốn biết ai là 

môn đệ thật của Chúa, người ta phải nại đến tình yêu. Thế nên, 

Chúa Giêsu dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là 

môn đệ thật của Thầy, là các con yêu thương nhau”. 

Thế thì, nếu ai đó xưng mình là môn đệ Chúa Giêsu mà 

không tôn trọng, không yêu thương người khác, thì chắc chắn 

người đó là môn đệ giả. 

Người ta kể rằng: Có người nằm mơ thấy mình lìa bỏ đời này 

sang thế giới bên kia. Được biết Thánh Phêrô canh cửa Thiên 

Đàng rất nghiêm ngặt, xét hỏi kỹ càng trước khi cho vào, nên anh 

ta đã mang theo đầy đủ những giấy tờ cần thiết. 

Vừa gặp Thánh Phêrô, anh liền xuất trình Chứng Thư Rửa 
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Tội, có chữ ký của Cha Sở và dấu đỏ của Giáo Xứ hẳn hoi, hy 

vọng với Chứng Thư này thì thánh Phêrô sẽ mở cửa Thiên Đàng 

cho anh ngay. Nào ngờ, thánh nhân lại lắc đầu từ chối. Thế là anh 

ta lại xuất trình thêm Chứng Thư Thêm Sức, rồi Chứng Thư Hôn 

Phối, cả Sổ Gia Đình Công Giáo nữa. Vậy mà Thánh Phêrô vẫn 

khước từ. 

Anh vội hỏi Thánh Phêrô: “Ngài còn đòi gì nữa? Con còn cả 

tràng chuổi, cả sách kinh hôm kinh mai đây. Ngày nào con chẳng 

đọc kinh lần hạt! Con không bỏ lễ Chúa Nhật bao giờ, không gian 

tham trộm cắp của ai, không mê muốn vợ chồng người... Bấy 

nhiêu không đủ để được vào Thiên Đàng sao?” Thánh Phêrô trả 

lời: “Thiên Đàng chỉ đón nhận những môn đệ thật của Chúa 

Giêsu. Ai không mang phù hiệu người môn đệ Chúa Giêsu thì 

không được vào Thiên Đàng”. 

Người ấy liền hỏi: “Phù hiệu nào vậy, thưa Ngài?” Thánh 

Phêrô đáp: “Thế con không nhớ lời Thầy chí thánh dạy sao: 

“Người ta căn cứ vào dấu hiệu này mà nhận biết các con là môn 

đệ Thầy, là các con có lòng thương mến nhau”. Chưa có lòng 

thương mến nhau, thì con chưa phải là người môn đệ thật của 

Chúa”. 

Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, ta hãy rà soát lại xem 

mình đã tôn trọng, yêu thương và phục vụ anh chị em chung 

quanh mình chưa? Nếu chưa, thì ta vẫn còn là Kitô hữu giả hiệu. 

Ta không thuộc vào số những người môn đệ thật của Chúa Giêsu. 

Và như thế, vương quốc Thiên Đàng sẽ không có chỗ cho ta. 

Lạy Chúa! Xin thương xót con. Xin ban cho con lòng yêu 

mến: mến Chúa và yêu người như Chúa đã yêu. ⚫ 
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ếu có một người nào đó hỏi ta: “Ông bà, anh chị có yêu 

mến Chúa không?” Chắc chắn ta sẽ trả lời được ngay. 

Không những ta trả lời được, mà ta còn cho người đó hỏi 

một câu dư thừa, vớ vẩn. 

Nhưng nếu người đó hỏi ta thêm một câu nữa: “Làm sao ông 

bà, anh chị biết được mình yêu mến Chúa? Hay dựa vào bằng 

chứng nào, để tôi biết được ông bà, anh chị yêu mến Chúa?” Câu 

hỏi này anh chị em trả lời được không? Dĩ nhiên là được. Nhưng 

có lẽ sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời thay cho chúng 

ta. Chúa chỉ cho ta một dấu hiệu, một bằng chứng, để xem ta có 

tuân giữ Lời Chúa hay không. Đó là: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy… Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy”. 

Chỉ một câu Kinh Thánh đó thôi, cũng đủ định nghĩa thế nào 

là người yêu mến Chúa. Nghĩa là bằng chứng, để ta biết được 

người khác có yêu mến Chúa hay không, là xem người ấy có tuân 

giữ Lời Chúa hay không. Và đó cũng là thước đo lòng yêu mến 

của ta đối với Chúa nhiều hay ít. Đó là ta tuân giữ Lời Chúa nhiều 

hay ít. 

Sau đây ta cùng tìm hiểu xem: Lời Chúa ở đâu? Và ta phải 

tuân giữ Lời Chúa như thế nào? 

Thứ nhất: Lời Chúa ở đâu? Nếu trả lời một cách ngắn gọn, ta 

có thể nói: Lời Chúa chứa đựng trong Sách Thánh, tức là trong 

Thánh Kinh. Nhưng nếu hiểu rộng ra, ta có thể nói: Lời Chúa còn 

chứa đựng trong Thánh Truyền, tức là một phần mạc khải được 

lưu lại dưới hình thức truyền khẩu, và trong giáo huấn của các 

Giáo Phụ. 

N 



SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Lời Chúa còn chứa đựng trong Phụng Vụ, tức là những gì Hội 

Thánh sống và thể hiện trong sinh hoạt phụng tự. Lời Chúa còn 

chứa đựng trong những giáo huấn của các Công Đồng, các Đức 

Giáo Hoàng, các Giám Mục. 

Tóm lại, Thánh Kinh, Thánh Truyền, Phụng Vụ và Giáo 

Huấn của Hội Thánh, đó là những kho tàng chứa đựng Lời Chúa. 

Nhưng thông thường và cụ thể, mỗi khi nói đến Lời Chúa, chúng 

ta thường hiểu là Thánh Kinh, nhất là Tin Mừng. 

Thứ hai: Ta phải tuân giữ lời Chúa như thế nào? Chúng ta giữ 

Lời Chúa, để chứng tỏ ta yêu mến Chúa. Yêu mến ai, là ta muốn ở 

gần người đó, để tâm sự trò chuyện mật thiết với người đó. Thì 

đối với Chúa cũng vậy, và còn hơn thế nữa, là để ta nên giống 

Chúa. 

Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Gần 

bạn hiền thì tính khí của mình sẽ nên hiền. Tục ngữ Tây Phương 

cũng nói: “Anh nói cho tôi biết, anh đọc sách gì, anh bầu bạn với 

ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”. 

Vì thế, ta cần tâm sự với Chúa Giêsu, để được nên giống như 

Chúa. Thế nhưng nay Chúa đã khuất mặt, thì ta chỉ còn cách là 

đọc Lời Chúa, suy gẫm cuộc đời của Chúa. Qua đó, ta sẽ học được 

những ý tưởng, những tâm tình của Chúa, để thấy rõ chân tướng 

của Chúa Kitô, mà ra sức học hỏi bắt chước gương của Chúa. 

Tóm lại, nếu ta muốn trở thành người tuân giữ Lời Chúa, thì 

hằng ngày ta hãy chăm chỉ đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh và suy 

niệm Lời Chúa. Nhờ đó Lời Chúa sẽ dần dần thấm vào đời ta, chi 

phối đời sống của ta và trở thành nguyên tắc hướng dẫn mọi hành 

vi, cử chỉ của ta. Và cuối cùng biến đổi ta nên giống Chúa. ⚫ 
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ỗi người chúng ta đều có những kỷ niệm về chốn bình 

yên của riêng mình. 

Có thể đó là một góc quán nhỏ thân quen với nhóm bạn. 
Có thể đó là một bữa cơm thanh đạm trong gia đình với những 
người thân thương. Hoặc có khi chỉ cần nhớ về những kỷ niệm 
đầy yêu thương với cha me, người thân, cũng đủ khiến lòng ta một 
chút bình yên rồi. 

 Đó chính là lý do, mà ai trong đời cũng cần một chốn bình 
yên như thế để trở về, nhất là sau những vất vả truân chuyên, hay 
sau những mất mát ê chê. Có đôi lúc, ta chỉ muốn buông bỏ tất cả 
mọi sự, để mong sớm được về quê, là nơi chốn bình yên của lòng 
mình. 

Chúa Giêsu sau cuộc hành trình dài 33 năm chốn dương gian 
đầy truân chuyên, khắc nghiệt, Ngài đã về Quê Trời. Nơi đó có 
Chúa Cha hằng yêu thương Ngài. Nơi đó không có tham sân si. 
Nơi đó không có những ganh ghét lọc lừa mưu mô. Nơi đó là chốn 
rất bình yên, hạnh phúc trọn vẹn. 

Và đặc biệt, nơi đó cũng còn là nhà, Nhà Cha của mình, mà 
Chúa Giêsu đã bảo rằng: Ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta, để Ngài 
ở đâu, thì những kẻ tin vào Ngài cũng sẽ ở đó. 

Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời như hạt lúa gieo vào lòng 
đất, chịu mục nát, để trổ sinh những bông lúa chín vàng. Ngài đã 
đi đến tận cùng của việc xin vâng theo thánh ý Chúa Cha, cho dẫu 
lời xin vâng ấy cần phải thể hiện bằng cả chén đắng cuộc đời. 

M 
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Vì thế, sau khi đi trọn cuộc đời, Ngài đã được Chúa Cha ân 
thưởng và siêu thăng lên cõi trời. Ngài đã hoàn thành sứ mạng của 
mình một cách rất tốt đẹp, nên hôm nay Ngài thư thái bình an về 
Quê Trời, chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa Cha. 

Đó cũng là con đường mà Chúa Giêsu luôn mời gọi ta bước 
theo. Đó là đường thập giá tiến tới vinh quang. Con đường hẹp ấy 
sẽ đưa ta vào cõi sống trường sinh. Đó là con đường từ bỏ danh lợi 
thú. để sống cao thượng và thanh thoát, để nhẹ tênh về Quê Trời. 

Muốn như thế, thì ta đừng đam mê tật xấu. Đừng nuông chiều 
theo tính xác thịt. Hãy sống tiết độ. Hãy vác thập giá của bổn 
phận, của hy sinh phục vụ anh em, dù việc đó rất nhỏ bé và âm 
thầm. 

Nhờ đó tâm hồn ta sẽ được đổi mới nên tốt hơn, nhất là được 
lột bỏ con người cũ, để sống sự sống của con người mới, sự sống 
của con cái sự sáng, ngõ hầu mai sau cũng được phục sinh, nhẹ 
nhàng về Quê Trời. 

Cuộc đời nào cũng là một cuộc hành trình gian truân. Cuộc 
hành trình tiến về Quê Trời xem ra càng lúc càng nhiêu khê hơn 
theo năm tháng tuổi đời. Hành trình này ta không thể đạt được 
bằng sức riêng của mình, càng không thể đạt bằng sự dễ dãi hay 
ươn lười. Hành trình này đòi ta phải hy sinh rất nhiều, phải phấn 
đấu đến trầy da tróc vẩy, mới hy vọng đạt được.  

Đường về Quê của ta hôm nay tới đâu rồi? Có thể còn dài, mà 
cũng có thể rất gần ngay bên. 

Xin Chúa giúp con luôn nhìn lên trời cao là đích điểm của đời 
con, để mỗi ngày con mỗi “ái mộ những sự trên trời” hơn, để từng 
phút từng giây con can đảm từ bỏ những nẻo đường phù vân của 
cõi tạm hồng trần này. 

Xin Chúa giúp con biết lột bỏ con người cũ hằng ngày, để 
hành trang về Quê của con thực sự thanh thoát và nhẹ tênh giống 
như Chúa, khi Ngài về Quê Trời. ⚫ 
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hi nói về tác động của Chúa Thánh Thần, Thánh Gioan 

viết: “Gió muốn thổi đâu thì thổi. Không ai biết gió từ đâu 

đến và sẽ đi đâu” (Ga 3,8). Chỉ một câu này thôi, đã đủ để 

diễn tả tính chất huyền nhiệm trong hoạt động của Chúa Thánh 

Thần. 

Vì thế, không lạ gì khi Kinh Thánh nói về Chúa Thánh Thần 

bằng những hình ảnh và biểu tượng hơn là bằng những định nghĩa. 

Chẳng hạn như hình ảnh hơi thở, khí, gió, lửa, nước, dầu xức. 

Những hình ảnh và biểu tượng ấy được rút ra từ thiên nhiên 

và có sức diễn tả hết sức phong phú. Đáng tiếc là con người của 

thời đại kỹ thuật hôm nay, xem ra càng ngày càng xa dần thiên 

nhiên. Và vì thế, ta cũng không cảm nhận được sự phong phú của 

những biểu tượng trên. 

Vậy thì với con người của thời đại kỹ thuật số hôm nay, liệu 

ta có thể tìm thấy một biểu tượng nào giúp mình hiểu và cảm nhận 

được sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần không? 

Thật ngỡ ngàng và thích thú, khi mới đây tôi nghe một tác giả giới 

thiệu một công cụ tìm kiếm sự hướng dẫn từ vệ tinh, và từ đó tôi 

suy tư về Chúa Thánh Thần. 

Công cụ tìm kiếm này chính là máy định vị. Máy đón nhận 

những tín hiệu phát ra từ hệ thống định vị toàn cầu (Global 

Positioning System - GPS), để nhận biết vị trí của mình trên trái 

đất. 

Chẳng hạn, khi sử dụng công cụ định vị này, người lái xe 

K 
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nhìn thấy trên màn hình của xe, một bản đồ hướng dẫn đường đi, 

đồng thời nghe được tiếng nói chỉ đường. Nếu người lái xe không 

làm theo lời chỉ dẫn, thì tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, tuy nhiên 

tiếng nói ấy không hề ép buộc, mà chỉ nhắc nhở người lái xe. 

Lạ hơn nữa, nếu người lái xe cứ tiếp tục đi theo con đường sai 

trái của mình, thì tiếng nói ấy lại tiếp tục chỉ dẫn đến một lộ trình 

khác, để giúp cho người lái xe đi về đích. Điều duy nhất mà người 

lái xe cần phải làm, là phải mở máy định vị, đợi một chút cho máy 

khởi động, rồi nhìn vào màn hình trước mặt, nghe hướng dẫn, rồi 

tự mình quyết định theo, hay không theo. 

Chính công cụ kỹ thuật định vị này là hình ảnh cụ thể giúp 

chúng ta hiểu về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống 

mình. Ngài là “Máy Định Vị”, là Thần chân lý và là Đấng ban sự 

sống. Ngài chỉ cho ta nẻo đường sự thật, dẫn ta đến sự sống phong 

phú và trọn vẹn. 

Mãi mãi, tiếng nói của Chúa Thánh Thần vẫn vang vọng tha 

thiết trong cõi lòng ta, nhưng Ngài không bao giờ ép buộc ta phải 

theo. Kể cả khi ta cố tình chọn nẻo đường lầm lạc, tiếng nói ấy lại 

tìm một cách thế khác, để dẫn đưa ta về với sự thật và sự sống. 

Vậy, ta đừng ngồi đó mà tự hỏi “Có Chúa Thánh Thần hay 

không?” nhưng ta hãy trở về trong thinh lặng nội tâm và lắng 

nghe. Vì hoạt động của Chúa Thánh Thần được ví như gió thổi. 

Gió tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng rất mãnh liệt, nên ta cần lắng 

nghe, để nhận ra sự hiện diện và tiếng nói của Ngài. 

Hãy mở Máy Định Vị là Chúa Thánh Thần lên, nhấn vào địa 

chỉ “Nước Trời”, thầm thĩ cầu nguyện “Lạy Chúa Thánh Thần, xin 

ngự đến”, rồi lắng nghe tiếng Chúa. Tiếng nói của Chúa Thánh 

Thần sẽ chỉ cho ta con đường tốt nhất để ta đi đến sự sống viên 

mãn của Nước Trời. 

Trong suốt hành trình dong duổi của cuộc đời, ta cũng giống 

như người lái xe đường trường, mình phải luôn tỉnh thức và kiên 
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nhẫn. Nếu ta nóng vội, hay ngủ gục, thì sẽ dẫn đến tai nạn khôn 

lường. 

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta 

cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn hướng dẫn và soi sáng cho ta trong mọi 

lời nói việc làm. Ước gì chúng ta luôn mở rộng tâm hồn mình để 

lắng nghe và vâng phục Thánh ý Chúa, để cuộc đời ta được bình 

an, hạnh phúc. ⚫ 
 

 
 

gày nay người ta hay nói đến hai chữ “thương hiệu”. 

Thương hiệu là cách thể hiện mình giữa thế giới thị 

trường. Thương hiệu càng uy tín, thì càng được thị trường 

tiêu dùng đón nhận. Nếu không có thương hiệu, thì việc của mình, 

hay sản phẩm mình làm ra, cũng chẳng ai quan tâm. 

Nhiều người ngày nay cũng dễ nhầm lẫn việc nhãn hiệu và 

thương hiệu. Đây là hai điều khác nhau. Ví dụ: Nếu ta chế được 

một loại nước ngọt mới, đặt tên là "A" và tung ra thị trường, thì 

"A" mới chỉ là nhãn hiệu. Thường thì người ta chẳng bận tâm đến 

cái nhãn hiệu nước ngọt của ta. Nhưng Coca-Cola thì khác, vì đây 

là một thương hiệu lớn. Sản phẩm của ta không thể cạnh tranh 

được với Coca-Cola, cho dù ta cam đoan chất lượng và giá cả 

nước ngọt "A" tốt hơn nhiều lần. Khoảng cách chênh lệch đó, 

chính là giá trị mà thương hiệu Coca-Cola mang lại. 

Đã có thời kỳ thương hiệu được sử dụng như một danh từ 

chung để chỉ sản phẩm. Thí dụ: Coca-Cola hay Pepsi đồng nghĩa 

với nước ngọt. Nike và Adidas được hiểu là giày thể thao. Honda 

hay Suzuki nghĩa là xe máy... Nhưng giờ đây, ý niệm về thương 

hiệu đã tiến lên một tầm cao mới: Thương hiệu có thể dành cho 
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con người. Và không ít cá nhân là những thương hiệu đắt giá nhất. 

Chẳng hạn như cầu thủ Ronaldo hay Messi. Họ đã có thương hiệu, 

nên chỉ cần có họ đứng trong hàng ngũ đội banh nào, là đội banh 

đó đương nhiên có thế giá. 

Đạo Công Giáo chúng ta cũng có “nhãn hiệu” và “thương 

hiệu”. Nếu chỉ lãnh nhận các Bí tích mà thôi, thì đó mới chỉ là 

“nhãn hiệu”, làm cho ta mang danh Kitô hữu. Chính việc sống 

trung thành với các Bí tích mà ta đã lãnh nhận, mới làm nên 

“thương hiệu” Kitô hữu của mình. 

Vậy “thương hiệu” của Kitô hữu là gì? Thưa đó chính là 

“Tình yêu” Thực vậy, trong thế giới này, ta có một thương hiệu rất 

lớn, đó là tình yêu. Tình yêu làm nên nét đẹp của đạo Công Giáo. 

Tình yêu đã làm cho đạo Công Giáo được khắp năm châu bốn bể 

tin tưởng, yêu mến. 

Hiện nay, với con số 1 tỉ 300 triệu người mang danh là Kitô 

hữu, cho thấy thương hiệu tình yêu của đạo Công Giáo đã được 

đông đảo người tin theo. Đây là niềm vui và cũng là trách nhiệm 

của người tín hữu. Chúng ta phải duy trì thương hiệu tình yêu ấy 

trong chính cuộc sống hằng ngày của mình. 

Hôm nay, lễ Chúa Ba Ngôi, Hội Thánh nhắc nhở ta về thương 

hiệu tình yêu được kín múc từ Suối Nguồn Tình Yêu của Ba Ngôi 

Thiên Chúa, luôn tuôn tràn xuống trên cuộc đời chúng ta. 

Ba Ngôi yêu thương chúng ta. Cả Ba Ngôi cùng đong đầy 

tình yêu của mình cho con người. Tuy mỗi ngôi có cách thức biểu 

lộ tình yêu khác nhau, nhưng tình yêu của cả Ba Ngôi vẫn bao la 

rộng lớn như đại dương, vẫn lồng lộng như gió trời, làm dịu mát 

lòng người. 

Tình yêu của Ngôi Cha tựa như tình phụ tử, luôn che chở, lo 

lắng, nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Cho dù người con có đi 

lầm đường lạc lối, thì Người Cha vẫn nhẹ nhàng, ân cần sửa lỗi, 

và tiếp tục phủ lấp muôn vàn tình yêu xuống trên người con ấy. 
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Tình yêu của Ngôi Con tựa như tình yêu của một người tình. 

Ngôi Con yêu nhân loại như say như dại, đến độ Ngài dám chết 

cho người mình yêu. 

Tình yêu của Ngôi Ba thì tựa như tình yêu của một người mẹ, 

luôn bao bọc, chở che, nhẹ nhàng uốn nắn dạy dỗ đứa con. Tuy 

tình yêu ấy rất thầm lặng, nhưng vẫn rì rào như gió chiều trên 

đồng lúa xanh tươi, mang lại sự dịu mát hạnh phúc bình an. 

Vì thế, mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là dịp để ta tạ ơn tình thương 

của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta. Nhờ tình yêu ấy, 

mà ta được làm người và làm con Thiên Chúa. Nhờ tình yêu ấy, 

mà ta luôn có cơ hội trở về, làm mới lại cuộc đời, sau những lần 

vấp ngã vì yếu đuối lỡ lầm. Nhờ tình yêu ấy, mà ta được tắm gội 

trong nguồn ân thánh của Thiên Chúa. ⚫ 

 

 

 

uê tôi có nhiều dòng sông. Có sông lớn, có sông nhỏ. 

Nhưng tất cả các con sông đều không chảy thẳng theo 

một đường, mà chảy quanh co, uốn khúc. Tôi tự hỏi: Tại 

sao những dòng sông đó không chảy theo đường thẳng, mà lại 

chảy đường vòng như thế? 

 Hỏi là đã trả lời. Dòng sông luôn chảy quanh co, để làn nước 

mân mê đôi bờ, để nước ôm ấp từng thớ đất, để nước thẩm thấu 

lớp phù sa vào mọi ngõ ngách nơi nó đi qua, để không nơi nào 

dòng sông đi qua mà không để lại màu xanh sự sống. 

 Dẫu rằng, dòng sông cũng có lúc cạn, nhưng chẳng vì thế mà 

dòng sông lo âu, rồi toan tính giữ nước lại cho riêng mình. Từ quá 

Q 
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khứ, xuôi nguồn vào tương lai, nước làm thành dòng sông; chứ 

không phải dòng sông làm nên nước. Từ ý nghĩ đó, dòng sông vào 

đời theo ơn gọi của nó. 

 Cuộc đời con người cũng thế. Mỗi người là một dòng sông. 

Nếu một ngày nào ta bắt dòng sông cuộc đời mình ngưng trôi 

chảy dấn thân cho đời, thì ngày đó cuộc đời ta thành ao tù, không 

thể chuyển tải sự sống. 

Ta sống là để yêu thương; và yêu thương không ngừng. Ngày 

nào ta không còn biết yêu thương nữa, tức là cuộc đời ta đã chấm 

dứt với anh em, với xã hội. Lúc đó ta thực sự là một kênh nước 

đen, là dòng sông chết, đã chết ngay trong lòng người thân của 

mình. 

 Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa, là dịp để ta khơi nguồn 

sức sống từ dòng chảy tình yêu của Chúa. Chúa yêu ta mà chẳng 

cần lý do, vì Ngài là Tình Yêu. Chúa yêu ta đến nỗi hiến trao 

chính Thánh Thể Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta. 

Khi ta rước Mình Máu Thánh Chúa, là ta được nuôi dưỡng 

bởi chính sức sống thần linh của Chúa, để từ nay Chúa sống trong 

ta, và ta được nên một với Chúa trong huyền nhiệm Tình Yêu. 

 Thế nên, nếu nước tụ lại đưa dòng sông thành nguồn, thì ơn 

sủng cũng đưa ta vào đời một cách rất riêng tư. Không ai giống ai. 

Nhưng tất cả đều được tắm gội trong hồng ân Thiên Chúa. 

Vì thế, ta hãy học hỏi dòng sông. Mỗi dòng sông đều có lịch 

sử riêng và có những khúc quanh rất thầm lặng, riêng tư của nó. 

Không dòng sông nào giống dòng sông nào. Nhưng tất cả đều 

tuôn chảy, mang nước tưới gội cho đời thêm xanh. 

Biết thế, thì ta đừng ganh tị với những dòng sông khác. Sông 

dâng vui khi nước nguồn đổ tới. Sông thong thả khi nguồn nước 

nghỉ ngơi. Cũng thế, Chúa luôn mời ta hãy an nhiên sống tự tại 

như một dòng sông. Không so sánh nhỏ nhen. Không ghen tức. 
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Nhưng luôn biết chia sẻ dòng chảy tình yêu đến mọi người. 

 Hơn nữa, dòng sông phải tìm về biển cả. Nó xuôi nguồn để 

tới cùng đích. Nó luôn chảy, luôn giã từ, để tới nơi không còn từ 

giã. Cuộc đời cũng thế thôi. Ta vào đời là để xuôi dòng về với 

trùng khơi. Bởi đó, ta hãy sống như dòng nước mãi mãi cho đi, 

cho đi không ngừng, cho tới ngày ta về với biển cả là Thiên Chúa. 

 Chúa Giêsu là Dòng Sông Cả. Ngài đã luôn sống cho đi, cho 

đi tới hơi thở cuối cùng. Cuộc đời Ngài luôn đem yêu thương tới 

cho mọi người, mọi nơi. Ngài không bám víu vào danh lợi thú trần 

gian. Ngài luôn trao ban, vì Ngài biết rất rõ: một ngày nào đó, 

Ngài sẽ về với biển cả bao la là Thiên Chúa Cha, thì Ngài chẳng 

cần gì, vì có Chúa Cha là có mọi sự. 

 Ước gì cuộc đời ta cũng đừng bao giờ chịu ràng buộc vào 

những bờ đất ven sông. Bởi dòng sông phải buông bờ mà trôi đi. 

Ngày nào dòng nước dừng lại, lưu luyến ở một bến bờ nào đó, thì 

nó chỉ tàn phá nhau mà thôi. Nước thành sóng cuồn cuộn và bờ 

tan hoang. Cũng thế, đôi khi ta phải dám vì Chúa mà buông bỏ 

mọi sự, vì Chúa mà ta sống thanh thoát, quảng đại và trao ban, để 

cuộc đời ta hoàn toàn tuỳ thuộc vào Chúa, và dành trọn vẹn cho 

Chúa. ⚫ 

 

 

 

 

 

 

 



SUY NIỆM LỜI CHÚA 

 
rong kho tàng chuyện ngụ ngôn, có một câu chuyện dí dỏm 
như sau: Một con khỉ cầm hai nắm đậu. Một hạt đậu rơi 
xuống đất. Nó tính nhặt hạt đậu đó lên, không ngờ vừa nhón 
tay, lại rơi thêm hai mươi hạt nữa. Nó định nhặt hai mươi 

hạt đậu đó lên, ai ngờ vừa mở ngón tay, cả nắm đậu trong tay bị 
bung ra hết. 

Con khỉ hoảng hốt làm bung nốt nắm đậu ở trong tay kia. Nó 
dùng cả tay, hai chân, vét đậu lại, nhưng càng khều thì đậu càng 
văng ra xa. Cuối cùng cả hai nắm đậu tản ra trên mặt đất như một 
đám sỏi tan tác. 

Cuộc sống không ngừng đòi hỏi ta phải chọn lựa. Và chọn lựa 
nào cũng phải chịu thiệt thòi mất mát. Kẻ bắt cá hai tay vẫn luôn 
là người thua thiệt nhiều nhất. Tựa như con khỉ vì tiếc một hạt 
đậu, mà mất cả hai nắm đậu trên tay. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại ba trường 
hợp xin đi theo Chúa. 

Người thứ nhất xin đi theo Chúa đến bất cứ nơi đâu. Nhưng 
Chúa bắt anh phải chọn lựa: hoặc là được an toàn ổn định dưới 
một mái nhà, có chăn ấm nệm êm; hoặc là phải bấp bênh phiêu 
bạt, không một mái nhà: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, 
nhưng Con Người không có chỗ dựa đầu” (Lc 9,58). 

Người thứ hai xin đi theo Chúa, nhưng với điều kiện: cho anh 
về chôn cất thân sinh trước đã. Chúa trả lời: “Cứ để kẻ chết chôn 
kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa” (Lc 
9,54). Thế là anh phải đứng trước một chọn lựa giữa người thân và 

T 
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việc loan báo Tin Mừng. 

Người thứ ba xin đi theo Chúa, nhưng trước hết, anh xin phép 
về từ biệt gia đình. Chúa đòi anh phải chọn lựa dứt khoát: “Ai đã 
tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với 
Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). 

Thực ra, Chúa Giêsu rất coi trọng việc hiếu kính cha mẹ. 
Chúa phán: “Thiên Chúa dạy: Con hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào 
nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4). Nhưng Chúa 
cũng dạy ta phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã. Nghĩa là 
Chúa muốn ta chọn lựa: đâu là việc chính, đâu là việc phụ.  

Đối với Kitô hữu, thì ưu tiên chính là việc tìm kiếm Nước 
Thiên Chúa. “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã. Còn mọi 
sự khác, Chúa sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Ưu tiên này quan trọng 
hơn cả cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình nữa (x. 
Lc 14,26). 

Nhìn lại cuộc đời mình, ta sẽ nhận ra điều này: Nếu cuộc đời 
con người là một chuỗi những chọn lựa, thì chính những chọn lựa 
ấy sẽ như những sợi vải dệt nên cuộc đời riêng của mỗi người. 

Nếu cuộc đời người Kitô hữu là một chọn lựa dứt khoát cho 
việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa, thì đó chính là một chuỗi những 
lời đáp trả tiếng Chúa vang lên từng phút giây trong cuộc sống. 

Hôm nay khi nhìn lại những chọn lựa hằng ngày của ta, ta 
chợt giật mình, vì ta thường hay chọn mình: sở thích của mình, tự 
do của mình, hạnh phúc của mình, gia đình của mình… Ta thường 
ưu tiên chọn tất cả những gì ít nhiều dính dáng đến bản thân. 
Nhưng Chúa Giêsu lại dạy: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa 
trước đã. Còn mọi sự khác, Chúa sẽ thêm cho” (Mt 6,33). 

Lạy Chúa, xin giúp con thoát khỏi những bận tâm về mình, 
nhưng biết chọn Chúa là phần gia nghiệp và là phần phúc của con. 
Xin Chúa tha thứ cho con, vì con đã chạy theo của cải, lạc thú, 
danh vọng ở đời. Xin Chúa ban cho con ý chí cương quyết, để con 
luôn trung thành theo Chúa cho đến giây phút cuối cuộc đời. ⚫



 

 

ỗi tháng năm về chúng ta nô nức hái những bông hoa 

tươi đẹp dâng lên Đức Mẹ. Lòng yêu mến Đức Mẹ 

được thể hiện qua công việc nhỏ bé này đã trở thành 

một việc đạo đức được nhiều người đón nhận. Những bông hoa 

tươi thắm được dâng lên Đức Mẹ cùng với những lời kinh điệu 

hát bày tỏ những tâm tình khác nhau, hợp theo ý nghĩa của các 

loại hoa. Khi dùng những bông hoa để tôn vinh Đức Mẹ chúng 

ta cũng biết rằng truyền thống giáo hội đã dùng một số cây, 

bông hoa, trái cây làm biểu tượng chỉ về Chúa và Mẹ Maria. 

Các tín hữu đọc Lời Chúa hoặc chiêm ngắm thế giới thiên nhiên 

của cây cỏ thảo mộc, đã rút ra những hình ảnh tượng trưng để 

gán cho các ngài. Một trong những cây được Kinh Thánh nói 

đến nhiều là cây hương bá. Và nó là biểu tượng về Đức Maria 

đã được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, đây không phải là 

một danh hiệu chính thức hoặc thậm chí quan trọng của Đức 

Mẹ; và cũng không phải là một cái tên mà theo đó các tín hữu 

sẽ cầu nguyện để xin ơn trợ giúp. Đó chỉ là những cảm thức 

thánh thiêng xuất phát từ việc so sánh hình ảnh đẹp đẽ của một 

cây được Kinh Thánh ca tụng với Đức Mẹ. Giáo hội không ghi 

nhận phép lạ nào về việc Đức Maria đáp lại tên hoặc tước hiệu 

M 
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này. Nhưng cây hương bá đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng 

về Đức Mẹ trong suốt thời trung cổ. 

Theo Kinh Thánh, cây hương bá là cây do Thiên Chúa 

trồng (Tv 104,16; Is 41,16). Nó được coi là cây đầu tiên (1 V 

4,33, theo bản dịch NRSV) và được dùng để tôn vinh Thiên 

Chúa (Tv 148,9). Kinh Thánh mô tả cây hương bá là cây chắc 

và bền (Is 9, 9), duyên dáng và xinh đẹp (Tv 80,10; Ed 17,23), 

to lớn và cao ráo (Am 2, 9; Ed 17,22), tỏa hương thơm nức (Dc 

4,11) và lan rộng (Tv 80,10-11). Đại bàng làm tổ và đậu trên 

cành cao của cây hương bá (Gr 22,23; Ed 17, 3-5). Nó là vẻ đẹp 

và vinh dự của Israel (Ds 24,6). Gỗ hương bá được vua 

Salômôn nhập về Giêrusalem (1 V 10,27; 1 V 5,10-11). Nó 

được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng đền thờ (1 V 5,5; 1 

V 6,9-10), cung điện (2 Sm 5,11; 1 V 7, 2-3) và tàu bè (Ed 27: 

5). Người Phênici đã đi khắp thế giới bằng những con tàu được 

đóng từ gỗ hương bá. Vua Salômôn đã tự làm một cỗ xe bằng 

gỗ của Li Băng (Dc 3,9). Gỗ hương bá được dùng để chuẩn bị 

nước thanh tẩy và tẩy sạch bệnh phong cùi (Lv 14,4-7, Lv 

14,49-52). Nó là biểu hiện cho các quốc gia hùng mạnh (Ed 

31,3, Am 2,9), sự vươn cao của người công chính (Tv 92:13), 

sự uy nghi, sức mạnh và vinh quang của Chúa Kitô (Dc 5,15, 

Ed 17,22-23). Cây hương bá được nhắc đến khoảng 72 lần 

trong Kinh Thánh. 

Cây Hương bá và Đức Maria 

Trong Kinh cầu Đức Trinh Nữ Maria, các tín hữu ở Li 

Băng đã thêm lời cầu: “Cây Hương Bá Li Băng, cầu cho chúng 

con.” Được biết, cây hương bá phát triển tốt nhất trong đất sâu, 

nơi rễ của chúng tiếp cận được với mạch nước ngầm. Các bờ 

sông là nơi thuận lợi cho chúng phát triển (Ds 24: 6). Đó là 

trường hợp của khu rừng hương bá hằng ngàn năm tuổi ở 

Bsharri, nằm phía trên các nguồn của sông Kadisha, một từ 
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syriac cổ có nghĩa là thánh thiêng. Không có gì ngạc nhiên khi 

các tín hữu “đối cảnh sinh tình”, nhìn thấy những cây hương bá 

đẹp đẽ đầy sức sống, đã yêu mến gọi Đức Trinh Nữ Maria là 

“Cây hương bá xứ Li Băng.” Nguồn gốc của danh hiệu xuất 

phát từ đất nước Li Băng, nơi được Thánh Giáo hoàng Gioan 

Phaolô II coi như không chỉ là một quốc gia, mà còn mang một 

sứ điệp ý nghĩa. Cây hương bá xứ Li Băng là biểu tượng về 

Đức Mẹ Maria ở trung tâm nước Li Băng, được biết đến với sự 

đa dạng văn hóa và môi trường không có nhiều người theo Kitô 

giáo. Những cành cây hương bá chịu được sự thay đổi thời tiết 

của các mùa khác nhau, giống như vẻ đẹp và sự duyên dáng 

rạng ngời của Đức Trinh Nữ không bao giờ thay đổi trong lịch 

sử cứu độ. Cây hương bá thường luôn xanh tươi là biểu tượng 

của sự bền bỉ, cuộc sống vĩnh cửu và sự bất tử. Người ta sẽ 

không ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các nền văn minh cổ 

đại, đặc biệt là người Ai Cập, đã sử dụng nhựa cây hương bá để 

ướp xác người chết. Mùn cưa hương bá được tìm thấy trong 

lăng mộ của các pharaô. 

Vào ngày 6 tháng 8 hàng năm, các Kitô hữu cử hành ngày 

lễ Chúa Hiển Dung và những cây hương bá của xứ Li Băng 

luôn là nơi tổ chức dịp này. Người ta không biết liệu cuộc biến 

hình của Chúa Giêsu có xảy ra nơi có các cây hương bá Li 

Băng hay không, nhưng qua truyền thống và do sự uy nghiêm 

và tĩnh lặng thuần khiết của các đỉnh núi nơi nó mọc, người ta 

không thể không liên kết sự biến hình của Chúa Cứu Thế với 

các cây hương bá của Li Băng. Tuổi của nhiều cây hương bá ở 

Li Băng, đặc biệt là ở Bsharri, có từ hàng trăm năm trước khi 

Chúa Kitô nhập thể. Và cũng chính tại Bsharri, rừng hương bá 

(Cedrus libani) duy nhất còn sót lại đã được bảo tồn kỹ lưỡng. 

Cây hương bá được đề cập trong sách Huấn Ca 24,13tt. Nó 

được biết đến với cái tên là cedrus exaltata, cây hương bá vươn 
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cao. Mẹ Maria đã được tôn vinh như cây hương bá. Hương 

thơm và dầu của cây hương bá xua đuổi và tiêu diệt rắn độc, 

tượng trưng của cái ác. Tương tự như vậy, Đức Maria bảo vệ 

Giáo hội và sứ điệp của Giáo hội chống lại các tà thuyết. Cây 

hương bá được biết đến với tuổi thọ và khả năng chống thối 

rữa, mục nát. Cũng như vậy, sự thánh thiện tinh tuyền của Đức 

Maria là một biểu hiện của sự bất tử và cơ thể không bị hư hoại. 

Cây hương bá là một loại cây cao đẹp và quý phái. Do đó, nó 

trở thành một biểu tượng cho mức độ thiêng liêng cao cả, sự 

xuất sắc và sự hoàn hảo của con người trong Thiên Chúa. ⚫ 

 

 
 

“Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, xin kể cho 

chúng tôi nghe…”. Trong mùa phục sinh, bài hát này thường 

được chọn để hát trong Thánh lễ. Bà Maria được nhắc đến trong 

bài hát là bà Maria Mácđala.  

Mùa phục sinh này, chúng ta cùng đi với Maria Mácđala để 

nghe bà kể về Chúa Kitô Phục sinh, chiêm ngắm Chúa Kitô 

Phục Sinh và sống mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. 

Nhân vật Maria Mácđala (cách gọi quen 

thuộc là Maria Mađalena) 

Tên Maria Mácđala trong tiếng Hy lạp là 

“Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ” (Maria hē 

Magdalēnē). Mácđala được nhận biết là một 

thành phố nhỏ ở phía Tây bờ biển Galilê gần 

https://biblehub.com/greek/maria_3137.htm
https://biblehub.com/greek/he__3588.htm
https://biblehub.com/greek/magdale_ne__3094.htm
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Tibêria. Maria Mácđala nghĩa là người phụ nữ tên Maria, thuộc 

vùng đất Mácđala. Maria là tên phổ biến trong các phụ nữ Do 

thái. Vì thế, khi trình thuật về một nhân vật, các thánh sử 

thường ghi nhận người đó cách rõ hơn với một vài khía cạnh. 

Trong bốn sách tin mừng, tên Maria Mácđala được ghi 

nhận xuất hiện 12 lần. Trong tin mừng Nhất Lãm, khi nhắc đến 

tên Maria Mácđala, tên nhân vật này thường được ghi nhận đầu 

tiên trong các phụ nữ. Tên bà luôn được ghi rõ là Maria 

Mácđala. Chúng ta có thể xem qua tên bà trong bốn quyển tin 

mừng. 

Trong tin mừng Mátthêu, nhân vật Maria Mácđala xuất 

hiện trong ở chương 27. Maria Mácđala là một trong những phụ 

nữ đứng đàng xa hướng nhìn về thập giá Chúa (Mt 27,56). Bà ở 

lại bên ngoài mộ Chúa Giêsu sau khi Người được mai táng (Mt 

27,61). Bà đi đến mồ Chúa từ sáng sớm ngày thứ nhất trong 

tuần (Mt 28,1). 

Trong tin mừng Máccô, Maria Mácđala xuất hiện ở chương 

15. Bà đứng xa xa nhìn về thập giá Chúa Giêsu (Mc 15,40). Bà 

cũng có mặt trong lúc ông Giuse người Arimathia mai táng 

Chúa Giêsu, để “biết chỗ người ta mai táng Chúa” (Mc 15,47). 

Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, bà đi mua dầu thơm 

để xức xác Chúa (Mc 16,1). Và trong trình thuật Chúa phục 

sinh, bà được xác nhận rõ là Maria Mácđala, là kẻ đã được 

Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ (Mc 16,9). 

Trong tin mừng Luca, Maria Mácđala xuất hiện ở chương 

8. Bà được ghi nhận cùng với một số phụ nữ đi theo Chúa 

Giêsu để hỗ trợ Người trong hành trình rao giảng và bà được 

xác nhận rõ là “Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải 

thoát khỏi bảy quỷ (Lc 8,2). Sau đó, đến chương 24, tên đầy đủ 

Maria Mácđala mới xuất hiện trở lại trong trình thuật “ngôi mộ 
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trống” và ở đó, bà thấy hai người đàn ông xuất hiện với y phục 

sáng chói (Lc 24,10). 

Trong tin mừng Gioan, bà Maria Mácđala xuất hiện ở 

chương 19. Bà cùng đứng gần thập giá với Đức Mẹ Maria (Ga 

19,25). Bà đi đến ngôi mộ Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần, 

khi trời còn tối (Ga 20,1). Bà đứng bên mộ khóc vì không thấy 

xác Chúa (Ga 20,11). Bà được diễm phúc gặp Chúa Phục Sinh, 

nghe lời dạy của Người, đi báo cho các môn đệ và kể lại những 

điều Người đã nói với bà (Ga 20,18). 

Một vài câu hỏi liên quan về nhân vật Maria Mácđala: 

* Bà Maria Mácđala có phải là người xức thuốc thơm và 

lau chân Chúa Giêsu trong bữa ăn tại nhà một người biệt phái 

không? 

Trong chương 7, thánh sử Luca đã trình thuật một người 

biệt phái mời Chúa Giêsu đến dự tiệc. Trong bữa tiệc, một phụ 

nữ tội lỗi trong thành mang đến một bình thuốc thơm, ngồi dưới 

đất, khóc lóc, tưới nước mắt lên chân Ngài rồi lấy tóc mình mà 

lau, hôn chân Ngài và xức thuốc thơm…” (Lc 7,36-50). Người 

phụ nữ này được xác định là người tội lỗi và cho rằng, người 

này với bà Maria Macđala là một người, bởi đoạn tin mừng liền 

sau đó nhắc đến tên bà Maria gọi là Maria Mácđala. Đoạn tin 

mừng này ghi nhận Maria Mácđala và một số phụ nữ đi theo 

Chúa Giêsu để giúp đỡ Người trong hành trình loan báo Tin 

Mừng Nước Thiên Chúa (Lc 8,1-3). Nhưng nhiều nhà chú giải 

thánh kinh đã không đồng thuận với cái nhìn này.  

* Bà Maria Mácđala có phải là Maria ở làng Bêtania, là chị 

em của Máttha và Lazarô không ?  

Trong chương 10, thánh sử Luca tường thuật lại câu chuyện 

Chúa Giêsu đến nhà Máttha, Maria và Lazarô. Maria đã ngồi 

dưới chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người; trong khi Máttha bận 
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rộn chuẩn bị bữa ăn. Maria được khen là người “đã chọn phần 

tốt nhất”- lắng nghe lời Chúa (Lc 10,38-42). Maria Mácđala và 

nhân vật Maria ở làng Bêtania này được cho là một người. Sự 

đồng hóa này được ghi nhận từ lâu trong giáo hội và phụng vụ. 

Tuy nhiên, ngày nay nhiều nhà nghiên cứu thánh kinh cho rằng, 

đây vẫn là hai nhân vật riêng biệt.  

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 

thêm hai vị thánh trong ngày lễ thánh Máttha là Maria và 

Lazarô (ba chị em ở làng Bêtania) vào lịch phụng vụ chung của 

Giáo hội Công giáo Rôma, và quyết định lễ kính nhớ các ngài 

vào ngày 29 tháng 07 hàng năm. Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và 

kỷ luật bí tích lưu ý rằng, vấn đề danh tính của bà Maria “đã 

được trả lời trong những nghiên cứu mới đây, xác định bà 

Maria là người chị em của Máttha và Lazarô, như được nói đến 

trong sách Tử đạo thư Rôma”. Có lẽ đây cũng là cách để phân 

biệt rõ hơn nhân vật Maria Mácđala và nhân vật Maria chị em 

của Máttha và Lazarô. 

Phụng vụ giáo hội công giáo Rôma mừng lễ thánh nữ 

Maria Mácđala vào ngày 22 tháng 07 hằng năm. Năm 2016, 

Đức Thánh Cha Phanxicô nâng lễ nhớ Thánh nữ Maria Mácđala 

thành lễ kính. Thánh nữ Maria Mácđala được các giáo phụ nhìn 

nhận là “Tông đồ của các Tông đồ- Apostolorum Apostola”. 

Maria Mácđala xuất hiện trong các trình thuật 

Maria Mácđala trong trình thuật theo 

Chúa để phục vụ (Lc 8,1-3) 

Thánh sử Luca ghi nhận việc Maria 

Mácđala đi theo Chúa để phục vụ Người 

trong hành trình loan báo tin mừng. Trước 

khi gặp được Chúa, dường như cuộc đời của 

bà lấm lem tội lỗi và bóng tối đè nặng tâm hồn bà. Trong tin 
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mừng Luca và Máccô, bà được xác định rõ là Maria Mácđala, 

người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Việc bà được Chúa cứu 

chữa khỏi bảy quỷ là hồng ân. Vì từ khi gặp được Chúa Giêsu, 

bà đã có một cuộc sống mới, bước đi trong ánh sáng và con 

đường của Chúa Giêsu. Hằng ngày, bà cùng với một số chị em 

khác đi theo Chúa Giêsu để phục vụ. Các bà đã hy sinh tinh 

thần, thời gian, công sức và cả vật chất để giúp đỡ Chúa Giêsu 

và các môn đệ trong hành trình loan báo Nước Trời. 

Maria Mácđala trong trình thuật ở đồi Gôngôtha (Mt 27,55-

56.61; Mc 15,40-41.47; Lc 23,49.55-56; Ga 19,25) 

Ba thánh sử Mátthêu, Máccô và Gioan đều ghi nhận rõ 

nhân vật tên Maria Mácđala. Bà xuất hiện khi Chúa Giêsu chịu 

đóng đinh vào thập giá. Thánh sử Mátthêu và Máccô xác định 

“Maria Mácđala cùng với các bà” là những người đã đi theo 

Chúa để giúp đỡ Người. Các bà từ Galilê đến Giêrusalem, nghĩa 

là đi rất xa, từ miền Bắc đến miền Nam nước Do thái. Một hành 

trình dài, vất vả, nhưng các bà vẫn kiên trì đi theo để giúp đỡ 

Người và các môn đệ.  

Thánh Gioan cũng ghi nhận rõ, Maria Mácđala cùng với 

Đức Mẹ Maria và các bà đã đến gần thập giá Chúa Giêsu chịu 

đóng đinh. Riêng, thánh Gioan đã thuật lại việc chính ngài đến 

rất gần Chúa Giêsu và đã nghe lời chỉ dạy của Chúa từ trên thập 

tự là đón nhận Mẹ Maria về nhà “Đây là Mẹ con” (Ga 19,26). 

Sau khi táng xác Chúa, mọi người ra về, còn Maria 

Mácđala vẫn ngồi lại bên mộ Chúa, mắt đăm đăm hướng về cửa 

mộ. Cảnh vật im lìm. Cửa mộ đóng kín. Âm thầm lặng lẽ, bà 

ngồi đó và suy gẫm. 

Maria Mácđala trong trình thuật viếng mộ Chúa sáng sớm 
và được thấy Chúa Phục Sinh (Mt 28,1-10;  Mc 16,1-11; Lc 
24,1-9; Ga 20,1-18) 
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Cả bốn tin mừng đều ghi nhận câu chuyện bà Maria 
Mácđala ra viếng mộ Chúa từ sáng sớm ngày thứ nhất trong 
tuần. Máccô và Luca ghi nhận bà đem theo “dầu thơm” để ướp 
xác Chúa, vì hôm táng xác Chúa đã không kịp làm đầy đủ. Bà 
nhận thấy tảng đá được lăn ra khỏi mồ. Thánh sử Mátthêu ghi 
nhận có thiên thần Chúa từ trời đến lăn tảng đá ra khỏi mồ. Và 
Maria Mácđala nghe phán dạy, Đức Giêsu Nagiarét, Đấng chịu 
đóng đinh, Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như 
Người đã nói (x. Mt 28,5-6; Mc 16,6). Sau đó, bà trở về kể lại 
cho các Tông đồ sự việc đã nghe thấy. 

Thánh sử Máccô và Gioan ghi nhận thêm việc Chúa Phục 
Sinh hiện ra trước tiên với Maria Mácđala. Chính bà đã khẳng 
định rõ với các môn đệ: “tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18). Không 
những thấy, bà còn được nghe tiếng Chúa gọi, được ôm chầm 
lấy chân Chúa và được Chúa truyền dạy: “hãy đi gặp anh em 
Thầy, và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của 
anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của 
anh em” (Ga 20,19).  

Các thánh sử đều ghi nhận về nhân vật Maria Mađácla và 
giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bà. Cùng đi với bà trong mùa Phục 
Sinh này, chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô và sống 
niềm vui tin mừng Chúa Phục Sinh. 

Cùng đi với Maria Mácđala trong 
niềm vui Chúa Phục Sinh 

Chân dung Maria Mácđala được 
khắc họa trong cả bốn tin mừng và từng 
trình thuật đã phát họa lên những nét đẹp 
nơi Maria Mácđala. 

- Maria Mácđala, một con người kiên trì bước theo Chúa 

trong hành trình loan báo tin mừng Nước Trời.  



THÁNH KINH 

Maria Mácđala là một phụ nữ vùng đất Mácđala, bước theo 

Chúa sau khi được cứu thoát khỏi bảy quỷ. Từ khi được ơn cứu 

chữa, bà bước vào con đường hồng ân cứu rỗi. Bà bước theo 

Chúa với tâm hồn đầy niềm vui. Bà hân hoan bước theo Chúa 

trong tư cách tín đồ trung thành và kiên trì bước đi trong mọi 

nẻo đường nước Do thái. Bà bước theo Chúa với một tinh thần 

phục vụ không mệt mõi, dù phải đi một hành trình dài, từ phía 

Bắc-Galilê đến phía Nam-thành Giêrusalem nước Do thái. 

Trong ánh sáng ơn cứu chuộc, bà sống niềm vui phục vụ cho 

công cuộc loan báo tin mừng. Bà luôn thể hiện một tấm lòng 

quảng đại và cống hiến mọi sự cho công cuộc loan báo tin 

mừng. 

Maria Mácđala, một con người “suy gẫm” âm thầm ngồi 

bên mộ Chúa.  

Cuộc đời bà trải nghiệm nhiều thăng trầm, có cả gian khổ 

trong cuộc sống và bóng tối nơi tâm hồn. Bà bước theo Chúa 

trong âm thầm, từ ngày đầu ở Galilê cho đến đồi Gongôtha, từ 

từng chặng đường loan báo tin mừng cho đến chặng dừng chân 

bên mộ Chúa. Bốn tin mừng đều ghi nhận bà chứng kiến Chúa 

Giêsu trên thập hình và ở lại chứng kiến việc khâm liệm Chúa 

cho đến khi chôn cất hoàn thành. Vẫn luôn là một Maria 

Mácđala âm thầm. Thinh lặng, suy gẫm và chiêm ngắm mầu 

nhiệm tử nạn. Mọi người ra về, nhưng Bà vẫn ngồi đó bên 

Chúa. Tâm hồn bà vẫn muốn ở bên Chúa với niềm hy vọng! 

Maria Mácđala, một con người biết ra đi loan báo tin mừng 

Chúa Phục Sinh.  

Sau ngày Sabbát, nghĩa là ngày thứ nhất trong tuần, bà đến 
thăm mộ Chúa “khi trời còn tối”. Dù không phải là dân bản địa 
Giêrusalem, bà vẫn đến đúng mộ Chúa.  
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Bà thấy Chúa hiện ra đầu tiên. Đấng Chí Thánh Giêsu đã 
sống lại. Bà sống trong niềm vui mới với Đấng Phục Sinh. Bà 
được diện kiến Chúa Phục Sinh, lắng nghe tiếng Chúa gọi: 
“Μαρία” và đáp lại: “Ραββουνι”. Bà đã thấy và nghe Thầy Chí 
Thánh của bà. Bà đã lên đường với tiếng mời gọi của Đấng 
Phục Sinh cho công cuộc loan báo tin mừng. Bà trở nên nhân 
chứng đầu tiên của Người. Bà đã sống niềm vui phục sinh và 
loan báo cách xác quyết về Chúa Phục Sinh.  

Bà sống niềm vui Chúa Phục Sinh một cách trọn hảo bằng 
cả trái tim và con người của bà. 

*** 

Cùng với Maria Mácđala, chúng ta bước vào lễ Chúa Phục 
Sinh và chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa sống lại.  

Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã đến trần gian và là Đấng Cứu 
Độ nhân loại. Đấng đã cứu chữa Maria Mácđala và cứu chữa cả 
chúng ta. Đấng đã giải thoát tâm hồn Maria Mácđala khỏi bóng 
tối gông cùm tội lỗi; Đấng ấy cũng giải thoát chúng ta khỏi tình 
trạng nhuốc nhem xấu xa trần thế này.  

Hãy cùng đi với Maria Mácđala để sống đời sống mới 
trong Chúa Phục Sinh, tận tâm phục vụ Chúa và Giáo hội trong 
mọi ngày đời.  

Hãy cùng đi với Maria Mácđala để luôn sống tinh thần loan 
báo tin vui Nước Trời và trở nên nhân chứng tin mừng Chúa 
Phục Sinh. 

Hãy vui lên và luôn xác quyết như thánh nữ Maria 

Mácđala: “Chúa đã phục sinh. Allêluia!”. ⚫ 



 

  

1- Thiết lập: 

Điều 1240 quy định chung: 

§1. Phải có những nghĩa trang riêng của Giáo Hội ở nơi 

nào có thể, hay ít ra phải có những khu vực dành cho các tín 

hữu đã qua đời trong những nghĩa trang dân sự, và những khu 

vực này phải được làm phép đúng nghi thức. 

§2. Nếu không thể có các nghĩa trang riêng, thì phải làm 

phép các phần mộ từng lần một đúng nghi thức. 

Theo điều khoản này, chúng ta cần phân biệt 3 trường hợp 

cụ thể về nơi an táng cho các tín hữu: 

(1) Nghĩa trang riêng thuần túy cho các tín hữu Công Giáo. 

(2) Nếu là nghĩa trang dân sự thì ít ra phải có những khu 

vực dành riêng cho các tín hữu Công Giáo. 

(3) Nếu an táng ngoài 2 nơi trên thì phải làm phép các phần 

mộ từng lần một đúng nghi thức. 

Điều 1241 xác định cụ thể: 

 §1. Các giáo xứ và các hội dòng có thể có nghĩa trang 

riêng. 
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§2. Các pháp nhân khác hay các gia đình cũng có thể có 

nghĩa trang hay hầm mộ riêng, nghĩa trang và hầm mộ này phải 

được làm phép, tuỳ theo sự thẩm định của Đấng Bản Quyền địa 

phương. 

2- Làm phép 

Một khi nghĩa trang đã được làm phép thì sẽ trở thành nơi 

thánh:“Nơi thánh là những nơi đã được cung hiến hay được 

làm phép theo quy định của các sách phụng vụ, để dùng vào 

việc thờ phượng Thiên Chúa hay để mai táng các tín hữu”1. Vì 

là nơi thánh, nên cũng được phép cử hành thánh lễ:“Phải cử 

hành Thánh Thể trong một nơi thánh, trừ khi nhu cầu đòi hỏi 

cách khác trong một trường hợp đặc biệt; trong trường hợp 

này, phải cử hành ở một chỗ tôn nghiêm”2. 

Theo điều 1241, nghĩa trang của giáo xứ và của hội dòng 

phải được làm phép, còn các nghĩa trang của các pháp nhân 

khác và của các gia đình có thể được làm phép khi có phép của 

Đấng Bản Quyền địa phương. 

Trong nghĩa trang đã được làm phép, nên dựng một cây 

thánh giá như là dấu chỉ niềm hy vọng và sự phục sinh cho tất 

cả mọi người3. 

Việc làm phép nghĩa trang nên dành riêng cho Giám Mục 

Giáo Phận, nhưng ngài có thể giao công việc này cho một linh 

mục, tốt nhất là cho vị giúp ngài trong việc săn sóc mục vụ cho 

các tín hữu nơi có nghĩa trang4. 

 

 

 
1 Điều 1205. 
2 Điều 932 §1. 
3 De Benedictiomibus, số 1115. 
4 Ibidem, số 1116. 
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3- Ngày giờ làm phép: 

Có thể làm phép nghĩa trang vào bất cứ ngày nào, giờ nào, 

trừ ngày Thứ Tư Lễ Tro và trong Tuần Thánh. Tốt hơn là chọn 

ngày mà các tín hữu có thể tụ tập dễ dàng, nhất là ngày Chúa 

Nhật, vì sự tưởng niệm hàng tuần việc Chúa Phục Sinh diễn tả 

tốt hơn ý nghĩa vượt qua của cái chết Kitô giáo5. 

4- Chứng thư làm phép 

Sau khi làm phép, phải làm một chứng thư xác nhận việc 

nghĩa trang đã được làm phép. Phải làm thành 2 bản, một bản 

được lưu trong văn khố Giáo Phận, một bản được lưu trong văn 

khố địa phương (giáo xứ, giáo họ…). Chứng thư phải có chữ ký 

của Giám Mục hoặc linh mục làm phép, vị quản nhiệm nhà thờ 

và những đại biểu của cộng đoàn địa phương6. ⚫ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
5 Ibidem, số 1117. 
6 Điều 1208 



 

 

ĐÁP: Trong thư luân lưu “Paschalis Sollemnitatis” năm 

1988 của Thánh Bộ Phượng tự đã quy định rất rõ ràng: 

- Số 82 …..Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục 

Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, tránh hình thức giả 

tạo, đủ lớn và được làm mới cho mỗi năm, chỉ một cây nến mà 

thôi; để nó diễn tả một sự thật rằng Chúa Kitô là Ánh Sáng soi 

chiếu thế gian. Nến Phục Sinh được làm phép theo cách thức 

được chỉ định trong Sách Lễ Rôma hoặc theo nghi thức do Hội 

Đồng Giám mục qui định.” 

- Số 99. Nến Phục Sinh đặt một nơi thích hợp, hoặc gần 

giảng đài hoặc gần bàn thờ, và phải thắp sáng trong tất cả các 

giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là thánh 

lễ, giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, cho đến hết Chúa Nhật 

Hiện Xuống. Sau Mùa Phục Sinh, Nến Phục Sinh đặt ở vị trí 

trang trọng trong khu vực cử hành bí tích Thánh Tẩy, để mỗi 

khi cử hành bí tích Thánh Tẩy, thì đốt lên và châm nến cho 

người lãnh bí tích. Trong nghi thức an táng thì Nến Phục Sinh 

được đặt ở gần quan tài để nói lên rằng cái chết của người tín 

hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực. Ngoài Mùa Phục Sinh, 

không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.” (Bản 

dịch Việt ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.) 



PHỤNG VỤ 

Tưởng cũng cần phải nói thêm về Nến Phục sinh và Nến 

Bàn Thờ. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma số 307 quy định 

rằng: “Mỗi khi cử hành phụng vụ, cần có những cây nến để tỏ 

lòng cung kính và mừng lễ được đặt trên bàn thờ hay chung 

quanh bàn thờ, tùy theo cấu trúc của bàn thờ và cung thánh, 

miễn sao cho có sự hoà hợp chung và đừng cản trở giáo dân 

nhìn thấy dễ dàng những gì đang thực hiện hay đặt trên bàn 

thờ.” Quy Chế số 117 còn nói cụ thể hơn về số lượng nến sử 

dụng: “Trong mọi cử hành, trên bàn thờ hoặc gần bàn thờ, phải 

đặt hai, hoặc bốn, hoặc sáu chân nến, có nến thắp; nếu Giám 

Mục giáo phận cử hành Thánh Lễ, thì đặt bảy chân nến.” 

Như vậy, Nến Phục Sinh mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt 

khác với ý nghĩa của Nến Bàn Thờ trong cử hành thánh lễ. Do 

đó, trong Mùa Phục Sinh, khi 

cử hành Thánh Lễ chỉ thắp một 

cây Nến Phục Sinh thôi thì 

chưa đủ. Còn cần thêm những 

cây Nến Bàn Thờ nữa. Dù 

không có quy định cụ thể 

nhưng thiết tưởng cũng 

không nên chỉ dùng một cây 

nến có hình dáng và kích thước 

giống nến phục sinh để thay thế 

Nến Bàn Thờ. Làm như thế có 

thể sẽ gây hiểu lầm và không 

đúng với quy định trong Quy 

chế Tổng Quát Sách Lễ Roma 

số 117 vừa nói ở trên. ⚫ 

 



 

 

“Sứ Vụ Truyền Giáo” 

ứ Vụ truyền giáo được Mattheu nói đến ở cuối sách Tin 

Mừng của ông: “Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, 

đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi 

thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn 

quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn 

dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi 

điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em 

mọi ngày cho đến tận thế” (28,16-20).  

Nhiều tác giả nghiên cứu Thánh Kinh đưa ra nhận định 

quan trọng về đoạn cuối này như: “chương trình thần học của 

Mattheu” (G. Blank); “tóm lược toàn bộ Tin Mừng Mattheu” 

(G. Bornkamm); “mối quan tâm quan trọng nhất của Tin 

Mừng” (Kosmala); “một ‘chóp đỉnh’ của Tin Mừng” (U. Luck); 

“một thứ đỉnh điểm của tất cả những gì đã nói cho tới điểm 

này” (P. Nepper-Christensen); “một tuyên ngôn” (G. Otto); 

“một mục lục của Tin Mừng” (G. Sohille). Cách riêng, 

Friedrick thì nói, “Mattheu cô đọng lại, như qua một kính lúp, 

tất cả những gì ông tha thiết, và để chúng ở tột đỉnh, ở cuối Tin 

Mừng của ông”. Hiện nay tất cả các nhà thần học đều thống 

S 
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nhất chung ý kiến rằng: Toàn bộ Tin Mừng bị cuốn hút bởi 

những câu cuối cùng đó. Tất cả những sợi chỉ mà Mattheu đã 

dệt từ chương đầu thì ra bấy giờ như được thắt nút lại. Như thế, 

Mattheu viết quyển Tin Mừng này chủ yếu là vì mục đích 

truyền giáo; nó được viết ra để cung cấp những hướng dẫn cho 

cộng đoàn trong cơn khủng hoảng để họ biết phải hiểu ơn gọi 

và sứ mạng thực sự của họ là gì. Thực vậy, Tin Mừng Mattheu 

phản ánh tính quan trọng và độc đáo cho sự giải thích và trải 

nghiệm về sứ vụ của Hội thánh thời kỳ đầu. 

Bối cảnh viết Tin Mừng Matthêu 

Về bản thân tác giả, đa số các nhà nghiên cứu hiện đại nhất 

trí rằng Mattheu là thành viên của cộng đoàn Kitô hữu góc Do 

Thái đã trốn khỏi Giuđêa trước cuộc Chiến tranh Do Thái để 

đến định cư ở một môi trường đại đa số dân ngoại. Như thế, 

trước chiến tranh, Mattheu cũng như nhóm Kitô hữu này từng 

chia sẻ một số các sinh hoạt văn hóa và phụng vụ của Do Thái 

giáo. Khi đó họ chỉ là một phong trào tôn giáo mà thôi, chưa 

tách khỏi Do Thái giáo. Đến cuối những năm 70 C.N và đầu 

những năm 80 C.N., hoàn cảnh đã chuyển biến. Tại Jamnia 

(năm 85 C.N), sự đương đầu giữa những người Phariseu và các 

Kitô hữu gốc Do Thái diễn ra căng thẳng, cụ thể trong Lời 

Chúc Phúc Thứ Mười Hai, giới lãnh đạo Do Thái giáo ra quyết 

định thế này: “Bọn Nadarêen và bọn dị giáo phải bị tiêu diệt tức 

khắc… Tên của chúng phải bị xóa khỏi Sách Sự Sống và không 

được chấp nhận chung với tên của những người công chính.” 

Khi ấy chưa có sự cắt đứt của cộng đoàn Kitô hữu với hội 

đường Do Thái, nhưng cộng đoàn này phải đối mặt với một 

cuộc khủng hoảng căn tính với tầm rộng lớn chưa từng có: Họ 

sẽ hiểu về chính mình như thế nào trong bối cảnh những năm 

sắp tới? Họ sẽ có thể tiếp tục tồn tại với tư cách là một phong 

trào ở trong Do Thái giáo hay không? Họ sẽ chọn thái độ nào 
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đối mặt với Lề Luật? Có thể nào họ sẽ phải từ bỏ quan niệm coi 

Đức Giêsu hơn chỉ là một ngôn sứ chăng? Có thể nào họ sẽ phải 

từ bỏ sứ vụ của mình giữa những người anh em Do Thái của 

họ? Chính vì một cộng đoàn như thế mà Mattheu bắt đầu viết, 

một cộng đoàn bị cắt đứt với gốc rễ của nó. Mattheu không chỉ 

muốn giúp những người của ông đứng vững, ông còn muốn 

giúp họ triển khai một tinh thần sứ vụ ngang tầm với những 

thách thức của một thời kỳ mới, để tiếp tục thừa tác vụ của Đức 

Giêsu. 

Những yếu tố mâu thuẫn trong Matthêu 

Trong Tin Mừng Mattheu có một sự mâu thuẫn giữa cái là 

trung thành với Do Thái giáo bởi Lề Luật và sự mở ra với Dân 

Ngoại qua sứ vụ mà ông và cộng đoàn ông đang phải đối diện. 

Bằng chứng, cộng đoàn ông tự nhận mình là Hội Thánh 

(ekklêsia) của Chúa Kitô, là “Israel đích thực”, nhưng trong Tin 

Mừng ấy, ông đưa vào rất nhiều trích dẫn Cựu Ước để minh 

chứng Đức Giêsu là Đấng Mêsia và với danh nghĩa đó Người 

hoàn thành những lời hứa của Cựu Ước: mở đầu Tin Mừng là 

bản gia phải Đức Giêsu; suốt từ đầu đến cuối Tin Mừng, 

Mattheu áp dụng cho Đức Giêsu những danh hiệu đã được 

khuôn đúc trong Kinh Thánh Do Thái (Emmanuen, Đấng được 

xức dầu, Con vua Đavit, Con Người, v.v). Song song đó, ông 

giới thiệu Đức Giêsu trong vai trò Môsê mới. Mục đích có tính 

mục vụ và truyền giáo: Mục vụ, bởi ông muốn đem lại sự tin 

tưởng cho một cộng đoàn đang trải qua cơn khủng hoảng căn 

tính; truyền giáo, bởi ông muốn khích lệ các thành viên của 

cộng đoàn ấy khám phá những cơ hội để làm chứng và phục vụ 

khắp chung quanh họ. 

Tính Do Thái: “Anh em đừng đi về phía dân ngoại…; cũng 

đừng vào thành của người Samari…” (10,5-6), “Tôi chỉ được 

sai đến với những con chiên lạc nhà Israel thôi” (15,24). Chẳng 
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sai khi nói rằng Tin Mừng Mattheu có tính Do Thái nhất trong 

bốn sách Tin Mừng. 

Tính Dân Ngoại: có rất nhiều đoạn bày tỏ ra thái độ chống 

lại người Do Thái và các nhà lãnh đạo của họ và nêu cao vai trò 

của người dân ngoại. Điển hình nhất, bốn người phụ nữ không 

phải Do Thái trong phả hệ của Đức Giêsu (chương 1); cuộc 

viếng thăm của các nhà chiêm tinh (2,1-13); Đức Giêsu khen 

đức tin của người đại đội trưởng ở Caphanaum và Người chủ 

động vào nhà người không phải Do Thái (8,5-13); người phụ nữ 

Canaan (15,21-28); trong bài giảng về thời cánh chung, Đức 

Giêsu tuyên bố Tin Mừng sẽ được rao giảng cho tất cả các dân 

tộc (24,14; x. 26,13); cuối cùng, phản ứng của viên đại đội 

trưởng La Mã và các lính của ông đã kêu lên vào lúc đóng đinh 

Đức Giêsu: “Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa” (27,54). 

Quan trọng hơn nữa, Mattheu ám chỉ những người không phải 

Do Thái là “dân” của Thiên Chúa sẽ được cứu khỏi tội lỗi của 

họ (1,21), dân đó thay chỗ cho Israel như người thừa hưởng 

Vương Quốc Thiên Chúa (x. 21,43); đặc biệt về lãnh thổ Galilê 

(một nửa ngoại đạo), Đức Giêsu triệu tập các môn đệ của 

Người, trước khi Người về Trời (28,16-20). 

Giải quyết điều mâu thuẫn khó hiểu 

Như thế, dù bên ngoài xem ra có sự mâu thuẫn giữa hai 

nhóm Do Thái và Dân Ngoại, nhưng Mattheu có chủ đích làm 

cho hai truyền thống đó xuất hiện trong Tin Mừng của ông với 

mục đích: lo lắng mục vụ cho những người Do Thái và thi hành 

sứ vụ đối với những người dân ngoại. Hai điều này không loại 

trừ nhau những đúng hơn là dựa vào nhau. Chúng như hai vòng 

tròn đồng tâm: vòng bên ngoài lớn hơn chỉ sứ vụ cho những 

người không phải Do Thái và vòng tròn ở trung tâm biểu thị sứ 

vụ cho những người Israel. Cả hai tạo nên một tổng thể. Ấy 

vậy, một sự thật trong suốt Tin Mừng này là Đức Giêsu không 
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bao giờ là người đề nghị đi đến chỗ những người Dân Ngoại. 

Chính họ tiếp cận Người chứ không phải ngược lại. Điều đó 

minh chứng Mattheu đề cao truyền thống ông nhận được về 

Đức Giêsu; đồng thời cho thấy Dân Ngoại được lôi kéo và hợp 

thành một sự tổng thể của Tin Mừng cứu độ. ⚫ 

 

 

 

Cái Nhìn Mới Về Truyền Giáo: Niềm vui 

iềm vui là biểu hiện cảm xúc mô tả trạng thái tinh thần 

của con người. Nó bao gồm trạng thái tinh thần như: 

hạnh phúc, phấn khích và hưởng thụ. Nó là một nghệ 

thuật sống hạnh phúc. Vì là một nghệ thuật nên niềm vui được 

hiểu và tìm kiếm khác nhau. Theo Kitô giáo, niềm vui như là 

món quà mà chính Đức Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ khi 

trở nên kết với Người. Ngoài ra, đã nhiều lần Đức Giáo Hoàng 

Benedict XVI đã mời gọi các tín hữu hãy kiến tạo một niềm vui 

thực sự mà phát xuất từ chính Thiên Chúa, đầy tràn Chúa 

Thánh Thần. 

Niềm vui bao gồm hai chiều kích: sự kết hợp với Thiên 

Chúa và chia sẻ hiệp thông với người khác Niềm vui trọn vẹn 

khi tất cả chúng ta cùng hiệp thông và chia sẻ và mời gọi mọi 

người đến hưởng niềm vui chung. Chính sự hiệp thông với 

người khác thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để thấu hiểu 

và lắng nghe những ưu tư, nhu cầu của tha nhân. Trọng tâm của 

từ bỏ chính mình để đi đến người khác cảm thức trong tinh thần 

N 



TRUYỀN GIÁO 

bác ái. Như vậy, niềm vui luôn bao hàm hành động chia sẻ cho 

và với người khác.. 

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, người môn đệ truyền giáo 

ngày nay không chỉ đơn giản là giới thiệu gương mặt Đức 

Giêsu nhưng còn quảng bá niềm vui của Tin mừng. Niềm vui 

tràn ngập nơi chính các nhà truyền giáo qua cuộc gặp gỡ Đức 

Kitô sẽ được chia sẻ và lan toả. Niềm vui Tin mừng sẽ là động 

lực nảy sinh niềm vui truyền giáo của các cộng đoàn và chính 

bản thân.7  

Từ động lực niềm vui này, cộng đoàn được mời gọi ra đi 

mang “mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời 

nói và hành động; cộng đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn 

sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào 

thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác.”8 Nghĩa là, các 

môn đệ truyền giáo sẽ tìm được nguồn mạch và cảm hứng cho 

việc loan báo Tin mừng. Khi các môn đệ thừa sai được cảm 

nhận được niềm, tình yêu Đức Kitô thúc bác, thì họ sẽ dám 

đương đầu với những thách đố. 

Trong Tông huấn niềm vui Tin mừng, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã liệt kê những khó khăn mà các môn đệ truyền giáo 

và tu sĩ gặp phải khi loan báo Tin mừng. Những thách đố này 

đến từ hai hướng. Một là từ ngoài tác động vào như ảnh hưởng 

của thế giới trần tục. Hai là từ chính các môn đệ và cộng đoàn 

truyền giáo có xu hướng khép kín và quy về chính mình. 

 

Thách đố 1: Một Cộng Đoàn khép kín 

 

7 Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 21 

8 Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 21 
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 Khi một cộng đoàn truyền giáo bị tác động bởi xu hướng 

tiêu thụ thì sẽ nảy sinh xu hướng hưởng thụ và chạy theo những 

đam mễ phù phiếm. Tác động này làm mất đi căn tính của 

người tu sĩ và sứ vụ loan báo Tin mừng của các môn đệ truyền 

giáo. Hơn thế nữa, người tu sĩ không còn nghe thấy lời mời gọi 

của Thiên Chúa nhưng thay vào đó là một lối sống nội tâm lo 

cho chính mình. Cách sống này khiến người môn đệ truyền giáo 

cảm thấy không còn chỗ trống cho người khác. Họ cảm thấy dễ 

bực bội, trống rỗng, và chán làm điều thiện. 

Cách riêng với các nữ tu, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ 
rằng, trước buổi họp của các Nữ Tử Đức Mẹ Phù Hộ Các Tín 
Hữu, ngày nay có những “ma quỷ lịch sự” âm thầm đi vào các 
tu viện. Chính những ma quỷ lịch thiệp làm cho các nữ tu trở 
thành những “bà cô không chồng khó tính.”9 Hệ quả là các nữ 
tu có xu hướng bị cám dỗ bực bội vào những việc nhỏ nhoi 
trong cộng đoàn và giữa các chị em với nhau. Cuối cùng, Đức 
Thánh Cha Phanxicô mời gọi các nữ tu, tư cách là những người 
được thánh hiến cho Chúa, hãy khoan dung với nhau và tích 
cực loan báo Tin mừng cho những người khác. 

Thách đố 2: Một Linh Đạo Truyền Giáo 

Linh đạo không chỉ đơn giản là một lối sống như việc đạo 
đức bình dân. Người môn đệ truyền giáo cần cân bằng giữa làm 
việc và cầu nguyện. Thứ nhất, ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cá nhân 
và hưởng thụ làm người tu sĩ mất nhiệt huyết loan báo Tin 
mừng. Thay vào đó, môn đệ truyền giáo quan tâm hơn đến sự 
thoải mái cá nhân, xem sứ vụ truyền giáo là thứ phụ. Chính xu 
hướng này là một cái bẫy mà làm mất căn tinh của tu sĩ với tư 
cách là một môn đệ thừa sai.  

 
9 http://vietcatholic.net/News/Html/272002.htm.  

http://vietcatholic.net/News/Html/272002.htm
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Kế đến, sự tác động của thông tin đại chúng tạo nên văn 

hoá của chủ nghĩa hoài nghi. Nó tác động tiêu cực nên người tu 

sĩ trong việc nhận ra những giá trị của đời thánh hiến. Kết quả 

là có những tu sĩ vẫn tham gia các các hoạt động truyền giáo 

nhưng họ “không hài lòng với bản thân họ và với công việc họ 

làm; họ không đồng hoá mình với sứ mạng loan báo Tin Mừng 

của mình và điều này làm suy yếu sự dấn thân của họ.”10 Tình 

trạng này đang làm chết đi niềm vui truyền giáo của con cái 

Giáo hội nói chung và những người thánh hiến nam nữ nói 

riêng. Thực trạng này cũng dẫn đến thách đó lớn hơn trong việc 

loan báo Tin mừng. 

Thách đố 3: Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng 

Thánh Công đồng Vaticanô II đã minh định rằng tất cả mọi 

con cái của Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin mừng vì tự bản chất 

Giáo hội là truyền giáo. Cùng ý tưởng này, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu hãy thực thi lời mời gọi của 

Thiên Chúa để trở thành một cộng đoàn môn đệ truyền giáo “ra 

đi” để mạnh dạn dấn bước với những sáng kiến trong mọi hoàn 

cảnh nhằm trao ban Tin mừng cho mọi người một cách vui vẻ. 

Lời mời gọi này càng thiết thực hơn cho những tu hội thánh 

hiến, cho mỗi người thánh hiến để có những dự phóng cho hoạt 

động làm sống động tinh thần người môn đệ truyền giáo. Trong 

thực tế, có những tu sĩ nam nữ khởi đầu hoạt động mục truyền 

giáo cách hăng say nhưng sau đó người môn đệ bị giảm đi niềm 

hăng say và niềm vui. Lý do cản trở này bởi vì ảnh hưởng tiêu 

cực của “một lối sống rất cá nhân chủ nghĩa, một sự khủng 

hoảng căn tính và nhiệt tình trở nên nguội lạnh.”11  

 
 

10 Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 79. 

11 Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 78. 
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TẠM KẾT 

Vui vẻ chính là nét đẹp của sự những người được thánh 

hiến. Vui vẻ chính là hành trang của con người nhằm thúc đẩy 

con người đi tìm chân thiện mỹ và chia sẻ cho người khác. 

Cũng vậy, với những ngược tu sĩ được thánh hiến cho Chúa là 

một niềm vui để đáp trả tận căn tiếng gọi theo bước Chúa Giêsu 

và chu toàn sứ vụ loan báo Tin mừng. 

Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 1, Đức Thánh 

Cha Phanxicô đã nói rằng: “NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG đổ 

đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu”.  

Đây thực là một cảm nghiệm, gặp gỡ thân thiện với Chúa Giêsu 

và chia sẻ niềm vui ấy. Vì vậy, truyền giáo ngày nay bao hàm 

một cách thế mới để quảng bá niềm vui cho người khác. Một 

niềm vui được cảm nghiệm bởi chính các môn đệ truyền giáo sẽ 

phải luôn luôn được chia sẻ cho những người chung quanh. Khi 

một tu sĩ sống vui vẻ hạnh phúc với chính ơn gọi thánh hiến của 

mình, thì họ sẽ trở thành một môn đề thừa sai nhiệt thành loan 

báo tin vui của Tin mừng đến mọi người. 

Đáp trả ơn gọi đời thánh hiến là vì tình yêu mời gọi của 

Thiên Chúa và truyền giáo cũng là nhằm giới thiệu một tình yêu 

của Thiên Chúa cho thế giới. Cho nên, người thánh hiến, những 

người thừa sai truyền giáo, không xem việc truyền giáo như 

một công việc bình thường. Nhưng người tu sĩ cần nhận ra và 

trân quý sứ vụ truyền giáo.  Đó là một lời đáp trả vui vẻ lại lời 

mời gọi yêu thương của Thiên Chúa mà trong đó sống hiệp 

thông trong sứ vụ và hiệp hành với toàn thể Giáo hội. 

MỘT VÀI GỢI Ý 

Trong tinh thần hiệp hành với Gia đình Giáo phận Long 

xuyên và là những người được thánh hiến trở thành môn đệ 
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thừa sai, chúng ta có suy tư, sáng kiến và cách thế nào để quảng 

niềm vui của Tin mừng cho người khác? 

Sứ vụ truyền giáo ngày nay của tu sĩ không phải giới thiệu 

những giáo điều nhưng cần thiết hơn là thể hiện chính niềm vui 

mà chúng ta đã cảm nghiệm được trong đời sống dâng hiến. 

Đâu là những khó khăn đang làm mất đi niềm vui trong chính 

cộng đoàn thừa sai môn đệ của chúng ta? 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: Niềm vui chính là nét đẹp 

của đời tận hiến. Làm thế nào để người thánh hiến chúng ta có 

thể cảm nghiệm và giới thiệu vẻ đẹp này đến cho mọi người? ⚫ 

 

 
 



 

 

ần đây, chúng ta nghe nhiều về sự tụt dốc một cách khó 

hiểu và nhanh chóng trong lĩnh vực giáo dục. Giáo dục 

ở học đường và giáo dục ngay chính trong gia đình 

chúng ta. Cách giáo dục ngày nay đang có vấn đề. Trong nhà 

trường, học sinh bị dồn nén, bị áp lực bởi bài vở. Thầy cô dạy 

khó hiểu. Đề cao chạy theo số lượng hơn là chất lượng. Đặc 

biệt, những ngày tháng dịch covid hoành hành, các em phải học 

online. Bài vở không nắm được bao nhiêu. Thế nên áp lực học 

hành bị dồn nén. Hay ngay việc giáo dục nơi gia đình cũng có 

những vấn đề chúng ta cần quan tâm. Cha mẹ đối với con cái. 

Con cái đối với cha mẹ. Chính vì cách giáo dục đang không 

đúng cách mà có những sự việc xảy ra rất đau lòng và thương 

tâm. Hậu quả khó ai có thể ngờ tới. Điển hình như:  

Trên phương tiện truyền thông gần đây đưa tin hai cái chết, 

một già và một trẻ. Một xảy ra ở hà nội, một xảy ra ở Trà vinh. 

Ở Hà nội thì một cậu bé đang học lớp 10 nhảy lầu tự tử khi viết 

xong lá thư gởi lại cho cha mẹ. Lý do dẫn đến sự việc cũng 

chẳng xa lạ gì với chúng ta ngày nay. Đó là áp lực việc học 

hành và sự bế tắc khi sống trong một gia đình ngột ngạt, thiếu 

vắng tình thương, gia đình ba mẹ ly thân, ly dị. Gia đình không 

đủ quan tâm đến con cái, để dẫn đến một thái độ bi quan và dẫn 

G 



GIÁO DỤC 

đến cái chết. Sự việc thứ hai xảy ra ở Trà vinh. Đứa con trai đập 

đầu mẹ vào tường gây chấn thương dẫn đến tử vong. Nguyên 

nhân cũng chỉ vì phải nuôi mẹ già. Trong khi những anh em 

khác không phải nuôi. Và cho là gánh nặng. Nên trong lúc có tí 

rượu, gọi mẹ dậy để nói chuyện, chuyện ấm ức trong lòng bấy 

lâu. Và rồi lời qua tiếng lại, anh con trai đã nhẫn tâm đánh đập 

mẹ dẫn tới tử vong.  

Chuyện nghe qua bạn và tôi chẳng biết trách ai. Chẳng biết 

nguyên nhân tường tận như thế nào. Chuyện hình như xảy ra 

trong xã hội mỗi ngày một nhiều, khiến bạn và tôi gần như vô 

cảm, vô tình trước những sự kiện gây chấn động và để lại nhiều 

hậu quả khó lường. Bạn và tôi cứ cho rằng: chuyện nhà ai nấy 

lo. Không phải chuyện nhà tôi nên tôi nhắm mắt làm ngơ. 

Nhưng nếu bạn và tôi khi nghe xem tin tức như vậy mà không 

tìm ra cho mình những bài học hay một kinh nghiệm gì thì nguy 

cơ xảy ra những việc tương tự như vậy không thể không có.  

Chúng ta là những người cha người mẹ, những người có 

trách nhiệm đầu tiên với con cái. Nếu chúng ta không đủ quan 

tâm, không có thời gian cho con cái, không thực sự yêu thương 

và nâng đỡ con cái, mà cứ áp đặt mọi thứ lên vai những đứa con 

thì chúng sẽ như thế nào? Bạn và tôi là những bậc làm cha mẹ, 

và nếu giữa cha mẹ không hòa thuận, gia đình lục đục suốt 

ngày, cãi vã như cơm bữa hay cha mẹ mỗi người mỗi nơi, con 

anh, con em, con chúng mình thì trước sau gì chuyện cơm 

không lành, canh không ngọt cũng đến. Trong môi trường ngột 

ngạt đó của gia đình, chắc hẳn sẽ gây ra những tâm lý bất ổn 

cho những đứa con. Sự việc đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học 

dẫn đến con đường cụt rồi phải từ giã cõi đời quá đột ngột. Để 

lại bao ngỡ ngàng, thương xót và đau lòng. Cho dù ông bà cha 

mẹ có hối hận ăn năn thì cũng quá muộn. Thời gian không thể 

quay lại cho bạn và tôi có cách sống và chọn lựa khác. Chuyện 
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đã rồi. Chuyện đã xong. Nó đã đi vào quá khứ. Và rồi chúng ta 

có ngồi đó mà gặm nhấm nỗi đau cũng không thể cứu vãn được 

tình hình.  

Cuộc đời luôn có nhiều bất ngờ, nếu ta không quan tâm thì 

một ngày nào đó nó ập đến bạn và tôi cũng không thể trở tay. 

Người mẹ trong sự kiện thứ hai ra đi trong tức tưởi, để lại đau 

thương cho những người còn sống. Và không biết đứa con trai 

sau khi thức tỉnh sẽ suy nghĩ gì? Đổ thừa tại rượu chăng? Hay 

cha mẹ đối xử không công bằng? Sinh ra nhiều con, bây giờ già 

bắt thằng này nuôi nấng chăm nom. Nguyên nhân ở đâu chúng 

ta là người ngoài cuộc không thể hiểu rõ ngọn ngành. Anh và 

mẹ mới biết. Nhưng giờ biết thì làm gì cho mẹ anh sống lại. Mẹ 

anh đã làm gì khiến anh nhẫn tâm cướp đi mạng sống người mẹ 

đã từng cưu mang nuôi dưỡng cho đến bây giờ.  

Những cái chết, những cuộc ra đi quá bất ngờ, để lại nhiều 

suy nghĩ, nhiều bài học cho những người ở lại. Người chết ra đi 

nhìn chung là thoát những đau thương, áp lực từ những người 

xung quanh. Thân xác tâm hồn không còn những vướng bận, 

những nỗi lòng khó giải quyết. Còn người ở lại thì nhiều suy tư, 

nhiều suy đoán và nhiều cách ứng xử cho những người trong 

cuộc. Lên án. Chỉ trích. Kết tội. Cảm thông. Tha thứ. Đó đều là 

những cảm xúc của bạn và tôi khi nghe những sự việc như trên. 

Mối tương quan trong xã hội đang gặp nhiều khúc mắc, 

nhiều góc khuất. Bạn và tôi là những người đứng ngoài. Nhưng 

không phải vì lý do chuyện nhà người ta mà quên đi rằng: nếu 

chúng ta quên đi bổn phận và trách nhiệm làm cha làm mẹ, hay 

làm con trong gia đình mà không quan tâm và sống đúng nghĩa 

vụ của mình thì chính bạn và tôi cũng có nguy cơ phải đối diện 

với những bất ngờ và bất trắc mà chúng ta không kịp trở tay. ⚫ 
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ưa vua Đa-vit muốn xây cho Chúa một đền thờ hoành 

tráng, Chúa kêu tiên tri Nathan đến gặp vua để chuyển 

lời của Ngài: “Ta không có ở nhà. Trong mọi nơi con 

cái Israel đi, ta đều có mặt” (x.1Sbn 17, 4-6). Con cái Chúa vì 

tôn kính Ngài nên vẫn ra sức xây đền thờ hoành tráng, và rồi 

nhiều người lầm tưởng Chúa chỉ ở trong đó. 

Chỉ khi nào chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… xảy ra mới 

đảo lộn tất cả tư duy này. Xưa mấy ông làm biếng đi lễ hay cà 

rỡn với các cha: “Ở nhà xem tivi dự lễ cũng được mà cha!”. 

Tưởng nói chơi, ai ngờ giờ thành sự thật. Mà được như ý rồi, 

hỏi thử mấy người lên tivi dự lễ nghiêm túc! 

Các linh mục đã quen hình ảnh đông đúc giáo dân quây 

quần trong nhà thờ nhà xứ, quen câu kinh tiếng thánh ca rộn 

vang sốt sắng… Thật khó có vị nào chấp nhận con cái mình 

sống ảo, đọc kinh xem lễ trên mạng, tuyên xưng đức tin trên Fb, 

thú tội qua điện thoại, và không bước chân đến nhà thờ nhà 

xứ… Nhưng hoàn cảnh đảo lộn tất cả giá trị, dù khó tính khó 

nết đến mấy cũng phải chấp nhận thực tế. 

Một số cha coi xứ ở Sài Gòn, Đồng Nai… nhanh chóng hội 

nhập hoàn cảnh bằng việc kết nối con cái mình trên mạng xã 

hội thật hiệu quả. Con cái bị dịch bệnh đói nghèo bệnh tật chia 

sẻ lên đó, cha con cùng nhau tìm giải pháp hỗ trợ. Những giáo 

xứ thiết lập trang Fb để liên kết nhóm thiện nguyện, lập siêu thị 

X 
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0đ, hiệp thông cầu nguyện, cùng học Lời Chúa và Giáo lý với 

chủ chăn… Dù dịch bệnh không thể đến với nhau nhưng vẫn 

giữ được bầu khí sinh hoạt thật sinh động. 

Vẫn có những quan niệm đại khái như “mạng xã hội là ổ 

tội lỗi”, để rồi thành kiến, kết án và cấm tiệt con cái mình lên 

đó. Ở đâu cũng có những điều hay dở, tích cực hay tiêu cực… 

Không va chạm và đối diện sao biết nó thế nào! Có thương tật 

mới cứng cáp cơ thể, có lầm lỡ mới rèn luyện bản thân tốt hơn. 

Thời gian cách ly Covid, dân ta còn mỗi không gian mạng xã 

hội để đi dạo. Giáo dân lên facebook bất chợt gặp Linh mục của 

mình, cha con chào nhau vui vẻ. Ở nhà đói thức ăn tinh thần 

qua những bài giảng, thấy cha mình đã dọn sẵn trên đó, thật 

hạnh phúc. Cô đơn và thiếu thốn không ai chia sẻ, lên đó tìm 

được tình yêu và sự hỗ trợ thiết thực của mọi người… Trong 

hoàn cảnh nào, Chúa cho điều kiện đó. Có chăng ta có mở lòng 

cầu tiến để tiếp nhận hay chưa? ⚫ 
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1/ Vai trò của Giám Mục trong tiến trình hiệp hành 

Vai trò chính yếu của Giám Mục Giáo Phận trong tiến trình 

Thượng Hội đồng cấp Giáo Phận là tạo điều kiện để toàn thể 

dân Chúa có được kinh nghiệm hiệp hành trên hành trình hướng 

tới một Hội Thánh mang tính hiệp hành hơn. Giám Mục Giáo 

Phận giữ vai trò chính trong việc lắng nghe dân Chúa trong 

Giáo Phận của ngài. 

 Trong quá trình tổ chức, Giám Mục có thể đề nghị sự phản 

hồi và tham gia của dân Chúa ở bất cứ nơi nào ngài thấy có cơ 

hội. Giám Mục được mời gọi liên lạc với các đoàn thể, các tổ 

chức và các cơ cấu riêng của Giáo Phận, để khuyến khích họ 

tham gia vào tiến trình hiệp hành và yêu cầu sự giúp đỡ thích 

đáng của họ. Đồng thời, Giám Mục có thể bảo đảm dành riêng 

các nguồn lực thích hợp, bao gồm cả tài chính, tổ chức, kỹ thuật 

và nhân sự. 

 Trong tiến trình thỉnh ý hiệp hành, vai trò cốt yếu của 

Giám Mục là lắng nghe. Ngài được khuyến khích tham dự và 

chú ý lắng nghe tiếng nói của các tín hữu. 



GIÁO DỤC 

 Cuối cùng, Giám Mục sẽ triệu tập hội nghị Tiền - Thượng 

Hội Đồng Giáo Phận để đi đến đỉnh cao kết thúc giai đoạn cấp 

Giáo Phận và rồi ngài sẽ làm việc cùng (các) linh hoạt viên của 

Giáo Phận để tổ chức hội nghị này. Sau đó, Giám Mục có thể 

duyệt lại bản đúc kết của Giáo Phận với sự cộng tác của (các) 

linh hoạt viên Giáo Phận trước khi đệ trình lên Hội Đồng Giám 

Mục. 

2/ Vai trò của các Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ trong tiến trình 

hiệp hành 

Các Linh Mục và Phó Tế có vai trò then chốt trong việc 

cùng nhau cất bước hành trình giữa dân Chúa, khi họ hiệp nhất 

với Giám Mục và phục vụ các tín hữu. Các ngài chính là cầu 

nối trung gian giữa Giám Mục và các tín hữu. Các ngài có thể 

nhân danh Giám Mục thông truyền ý của Giám Mục cho các tín 

hữu và ngược lại họ cũng có thể thông đạt ý của các tín hữu cho 

Giám Mục. 

 Các Linh Mục và Phó Tế cũng được kêu gọi để hỗ trợ, 

khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện khai triển giai đoạn cấp 

Giáo Phận của tiến trình hiệp hành nơi Giáo Hội địa phương. 

Rất cần có sự tham gia của các tổ chức “mang tính hiệp hành” 

thuộc các Giáo Hội địa phương, đặc biệt là của Hội Đồng Linh 

Mục và Hội Đồng Mục Vụ (PD, 31). 

Đồng thời, các Linh Mục và Phó Tế có thể tìm ra những 

cách thức mới mẻ và sáng tạo để nuôi dưỡng kinh nghiệm hiệp 

hành đích thực giữa các tín hữu, liên kết với các sáng kiến của 

Giám Mục Giáo Phận và (các) linh hoạt viên trong Giáo Phận 

được chỉ định cho tiến trình Thượng Hội Đồng này. 
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 Cần lưu ý rằng việc thỉnh ý hiệp hành trong giai đoạn cấp 

Giáo Phận không thể bỏ qua sự đóng góp quý giá mà những 

người nam và nữ thánh hiến có thể cống hiến (EC, 7). 

3/ Vai trò của giáo dân 

Đối tượng chính của kinh nghiệm hiệp hành là mọi người 

đã chịu phép rửa. Giai đoạn Giáo Phận cần phải chú ý đến 

những cách thức vận động hiệu quả nhất để đạt được sự tham 

gia rộng rãi nhất có thể. Chính vỉ thế, giáo dân có một vai trò 

không thể thiếu trong tiến trỉnh hiệp hảnh cấp giáo phận. Họ 

được mời gọi tích cực tham gia và cổ vũ cho tiến trình hiệp 

hành này. ⚫ 

 

 
 

1- Lộ trình 

Chương trình thỉnh ý hiệp hành tại Giáo Phận Long Xuyên 

được thực hiện thành 2 giai đoạn: 

* Giai đoạn I : Học hỏi về Thượng Hội Đồng lần thứ XVI 

Từ Chúa Nhật I Mùa Vọng (28/11/2021) đến Chúa Nhật II 

Phục Sinh (24/04/2022), Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ soạn 

các bài tìm hiểu về Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI 

cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận học hỏi. 

* Giai đoạn II: Thỉnh Ý Hiệp Hành 

Từ Chúa Nhật II Phục Sinh (24/04/2022) đến 30/06/2022, 

Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ kết hợp với các nhóm điều phối 

viên tổ chức các cuộc gặp gỡ - lắng nghe - phân định trong bầu 
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khí cầu nguyện cho các tập thể là các linh mục, tu sĩ, chủng 

sinh, giáo dân… tại các địa phương khác nhau trong Giáo Phận 

và sau đó sẽ tổng hợp thành một bản đúc kết chung. 

2- Nhân sự 

- Đức Giám Mục Giáo phận chọn (các) người điều hành 
chung – Ban Điều hành Giáo Phận (Nhóm linh hoạt viên): gồm 
5 linh mục để tham vấn và cộng tác với Đức Giám Mục Giáo 
Phận tổ chức tiến trình Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận. 

 - Thành lập Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận: gồm 10 thành 
viên trong đó có 6 linh mục, 2 tu sĩ nam nữ và 2 giáo dân nam 
nữ để biên soạn các bài học hỏi về Thượng Hội Đồng cũng như 
tổ chức thực hiện chương trình thỉnh ý hiệp hành trong Giáo 
Phận. 

 - Thành lập Nhóm Điều Phối Viên (cấp giáo hạt khoảng 6 
thành viên, cấp giáo xứ khoảng 6 thành viên): bao gồm 2 giáo 
dân nam nữ, 2 tu sĩ nam nữ và 2 linh mục. Nhóm điều phối viên 
sẽ cộng tác với Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận để tổ chức các 
cuộc học hỏi và gặp gỡ tại các giáo hạt, các giáo xứ, hay các tập 
thể trong Giáo Phận. 

3- Những thành tố cơ bản của kinh nghiệm hiệp hành 

Cần phải có một cử hành phụng vụ để khai mạc, một buổi 
quy tụ có nhiều người tham dự, những buổi họp nhóm nhỏ, 
những khoảnh khắc tĩnh lặng và cầu nguyện, những cuộc trò 
chuyện thân mật, những kinh nghiệm được chia sẻ và một cử 
hành phụng vụ để kết thúc. 

Những thành tố cơ bản này có thể điều chỉnh một cách dễ 
dàng cho phù hợp với hoàn cảnh của địa phương để thúc đẩy 
một kinh nghiệm hiệp hành đầy hoa trái trong Giáo Phận của 
chúng ta. 
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1/ Phương pháp luận của tiến trình hiệp hành cấp giáo phận 

Tùy hoàn cảnh thực tế, Giáo phận có những cách thức 

khích lệ mọi cá nhân, nhất là những người trước đây đã không 

được lắng nghe, ít được quan tâm và bên lề, được khích lệ tham 

gia vào tiến trình hiệp hành cách thuận lợi và cởi mở. Các cá 

nhân và các nhóm đóng góp ý kiến phản hồi cho giáo phận và 

cũng có thể trực tiếp gởi cho Văn phòng Tổng thư ký của 

Thượng hồi đồng giám mục. 

Giáo phận lên chương trình cho các buổi thỉnh ý hiệp hành 

cách phù hợp sao cho kinh nghiệm hiệp hành mang lại nhiều 

hoa trái nhất trong bối cảnh địa phương mình. Nên tổ chức các 

cuộc họp thỉnh ý hiệp hành cho cùng một nhóm người để họ có 

thể tham gia sâu hơn và đối thoại nhiều hơn. Song, cũng cần tổ 

chức cho các nhóm khác để có được nhiều tiếp xúc và lắng 

nghe các quan điểm và kinh nghiệm khác biệt. 

Khuyến khích có các kinh nghiệm chung hơn là sự góp ý cá 

nhân, bởi chúng biểu lộ tốt hơn tinh thần hiệp hành của việc 

cùng bước đi với nhau. Vì thế, các video, các hội nghị trực 

tuyến nên được tận dụng để mọi người được liên kết hơn với 

kinh nghiệm hiệp hành. Ngoài ra, các cuộc họp thỉnh ý hiệp 

hành liên giáo xứ/giáo họ rất nên được tổ chức để có sự quy tụ 

đông đảo những người thuộc các giới khác nhau và có những ý 

kiến phản ánh hoàn cảnh thực tế chung của địa phương họ. 
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2/ Chiều kích thân mật của tiến trình hiệp hành 

Trước khi khởi sự các cuộc gặp gỡ và đối thoại, nên có 

những hoạt động chung như: đi hành hương, công tác bác ái xã 

hội, kể cả việc chia sẻ bữa cơm huynh đệ… cũng như các hoạt 

động thể chất, văn hóa, xã hội… Những hoạt động này giúp 

mọi người biết nhau, chia sẻ đời sống với nhau, xây dựng tình 

huynh đệ, sự hiệp thông, tạo thêm sự thân thiện, cởi mở, dễ 

dàng lắng nghe nhau và bày tỏ quan điểm thoải mái, tự do hơn. 

3/ Câu hỏi chính của Thượng hội đồng 

Để Hội thánh có thể loan báo Tin Mừng, việc “cùng nhau 

cất bước hành trình” hiện đang diễn ra thế nào trong Giáo hội 

địa phương của anh chị em? Đồng thời để Hội thánh được phát 

triển như một Hội thánh hiệp hành, Thần Khí đang mời gọi 

chúng ta thực hiện những bước đi nào? ⚫ 
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ể trả lời cho câu hỏi: “Gặp gỡ Thiên Chúa, dễ hay khó?” ta 

thử tìm xem Kinh Thánh nói thế nào nhé! 

Đọc Kinh Thánh, ta thấy có nhiều câu xác định Thiên Chúa 

ở ngay trong bản thân ta. Chẳng hạn như câu nói của Thánh 

Phaolô: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của 

Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?… 

Đền thờ ấy chính là anh em” (1 Cr 3,16-17). Và còn nhiều câu 

khác nữa như 1 Cr 6,19; 2 Cr 6,16; Ep 2,20-22. Vậy thì gặp gỡ 

Thiên Chúa là việc quá dễ dàng mới đúng chứ! Tại sao nhiều 

người lại cho rằng việc đó là quá khó? 

Tại sao khó? Tôi nghĩ có lẽ vì truyền thống Kitô giáo xưa nay 

dường như quá nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa ở 

trong Nhà thờ, trong các Bí tích, đến nỗi các Kitô hữu không mấy 

lưu tâm đến sự hiện diện của Thiên Chúa ở nơi chính bản thân 

mình, hay nơi tha nhân. Vì thế, khi nói đến sự hiện diện của Thiên 

Chúa, thì người ta liền nghĩ ngay đến Nhà thờ, đến phép Thánh 

Thể. Chẳng mấy ai nghĩ đến Thiên Chúa ngự ngay trong chính bản 

thân mình, trong những người chung quanh, trong vũ trụ vạn vật.  

 

D 
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1. Gặp gỡ Thiên Chúa ngay trong chính bản thân mình. 

 Như đã nói ở trên, truyền thống Kitô giáo xưa nay vẫn quá 

chú trọng tới sự có mặt của Thiên Chúa ở bên ngoài bản thân ta, 

chứ chưa nhấn mạnh đủ đến sự hiện diện của Chúa ở ngay trong 

chính bản thân mình. 

Chính Thánh Augustinô cũng đã than phiền về vấn đề ấy: 

“Lạy Chúa, Chúa vốn ở trong con. Vậy mà con cứ đi tìm Chúa ở 

bên ngoài con” (Confession, X, 27). Và đó chính là lý do khiến 

thánh nhân đã không gặp được Chúa. Ngài phải thốt lên: “Lạy 

Chúa! Con đã tìm Chúa ở ngoài con. Nên con đã không gặp được 

Chúa của lòng con. Ôi! Con đã yêu Chúa quá muộn” (Confession, 

VI, 1). 

Quả thật, cho dù có Chúa hiện diện ở trong vũ trụ vạn vật, hay 

ở những nơi khác, nhưng nơi gặp gỡ Chúa lý tưởng nhất vẫn là ở 

nội tâm của mỗi người, vì Chúa là “Thần Khí”, là “Tâm Linh” của 

ta (viết hoa), mà nội tâm của ta cũng là “thần khí”, là “tâm linh” 

(nhưng viết chữ thường). Do đó, nếu ta có gặp được Thiên Chúa 

nơi bản thân mình, thì ta mới hy vọng gặp được Chúa ở những nơi 

khác. 

2. Muốn gặp gỡ Thiên Chúa, ta phải “có duyên” với Chúa.  

Văn chương Việt Nam có câu nói rất hay, mô tả hai kiểu gặp 

gỡ tâm linh và thể chất, đó là: “Hữu duyên thiên lý năng tương 

ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nghĩa là: Có duyên với 

nhau (tâm linh), thì cho dù có cách xa nhau ngàn dặm vẫn có thể 

gặp nhau. Còn đã không có duyên với nhau, thì cho dù có mặt đối 

mặt (thể chất), cũng chẳng phải là gặp nhau. Việc gặp nhau trong 

cả hai câu này rõ ràng không phải là gặp bằng thể chất, mà bằng 

tâm hồn. Như vậy, theo câu thơ trên, thì điều kiện để gặp gỡ Chúa 

bằng tâm hồn thì phải “có duyên” với Chúa.  
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Có duyên với Chúa, có nghĩa là đồng cảm với Chúa, quan 

niệm và suy nghĩ khá giống Chúa, nhất là giống Chúa về bản chất, 

giống Chúa về tâm hồn. Do đó, nếu ta muốn gặp gỡ Thiên Chúa 

thì ta phải giống Thiên Chúa về quan niệm, về cách nhìn, nhất là 

về bản chất. Mà bản chất của Thiên Chúa là gì? Thánh Gioan đã 

định nghĩa bản chất của Thiên Chúa: “là Tình Yêu” (Ga 4,8.16).  

Như vậy, nếu ta không có tình yêu đích thực, nghĩa là nếu ta 

là một tâm hồn vị kỷ, ích kỷ, lúc nào cũng coi trọng “cái tôi” của 

mình lớn hơn mọi người, đặt nặng hạnh phúc, đau khổ, quyền lợi, 

danh dự của mình hơn hạnh phúc, đau khổ, quyền lợi, danh dự của 

mọi người, thì ta khác với Thiên Chúa quá nhiều, nghĩa là ta 

không có duyên với Chúa. Thế thì làm sao ta gặp được Chúa thật 

sự, nghĩa là gặp được Ngài bằng tâm hồn? 

Ngày xưa, người Pharisiêu, các tư tế và luật sĩ cũng đã từng 

gặp Chúa Giêsu rất nhiều lần. Họ đã từng đối chất với Ngài, đã 

từng bắt bẻ Ngài nhiều điều. Rõ ràng họ chỉ gặp Chúa bằng thể 

chất, nhưng “lòng trí của họ thì lại xa Chúa” (x. Mt 15,8). 

Ngày nay cũng vậy. Có biết bao người vẫn rước lễ hằng ngày. 

Họ đem Chúa vào lòng mình một cách thể chất, nhưng họ không 

hề gặp được Chúa, vì lòng trí của họ vẫn còn xa Chúa. Rước lễ 

như thế thì không biết có ích gì hay không. Vì gặp gỡ ngoài thể 

chất, chưa phải là gặp gỡ đúng nghĩa và trọn vẹn, vì “vô duyên đối 

diện bất tương phùng”. 

3. Vậy thì ta phải làm gì để có thể gặp được Chúa? 

a. Trước hết, ta cần xác tín rằng: Thiên Chúa hiện diện 

sống động ngay trong chính bản thân mình. Sự hiện diện của 

Chúa trong bản thân ta được Thánh Augustinô diễn tả qua câu 

“Deus est intimior intimo meo” (tạm dịch: Thiên Chúa thân mật 

với tôi còn hơn chính tôi thân mật với tôi nữa), và “Deus est 

interior intimo meo et superior summo meo” (tạm dịch: Thiên 



CHỦ ĐỀ: GẶP GỠ 

Chúa còn ở sâu thẳm trong tôi hơn cả nội tâm của tôi, và cao cả 

hơn cái cao cả nhất ở nơi tôi) (Confession, III, 6.11). Hai câu này 

có thể nói cách dễ hiểu hơn là: “Thiên Chúa còn ‘là tôi’ hơn chính 

tôi ‘là tôi’ nữa”.  

Sự hiện diện của Chúa trong bản thân ta đã được Thánh 

Phaolô diễn tả cho Hội đồng Arêôpagô ở kinh đô của Hy Lạp 

rằng: “Thiên Chúa không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, 

chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như 

một số thi sĩ của quý vị đã nói: 'Chúng ta cũng thuộc dòng giống 

của Người” (Cv 17,27b-28). 

Nghĩa là mọi hoạt động, mọi hành động, mọi cử động, dù chỉ 

là chớp mắt hay thở ra hít vào của ta, đều do Chúa chủ động. 

Thánh Phaolô còn nói rõ hơn: “Tôi sống, nhưng không còn phải là 

tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,10). Chúa sống trong ta. 

Chúa làm mọi việc tốt đẹp ở trong ta, mà ta không hề ý thức. 

b. Kế đến, ta cần tập quan niệm và nhìn mọi sự giống như 

Chúa Giêsu, và có tâm yêu thương giống như Chúa.  

Gặp gỡ Thiên Chúa thật sự, chính là kết hiệp mật thiết với 

Chúa, để trở nên một với Chúa. Muốn thế thì ta phải tập trở nên 

giống như Chúa. Chúng ta đều biết: Dầu và nước có thể trộn lẫn 

với nhau, nhưng chúng không thể nào hòa tan với nhau được. Kết 

quả cuối cùng, thì dầu và nước vẫn tách biệt nhau. Thế nhưng, 

nước và rượu thì có thể hòa tan với nhau thành một hỗn hợp duy 

nhất. 

Tương tự như vậy, tuy ta không thể giống Chúa hoàn toàn, và 

tuyệt đối không thể. Nhưng ta có thể giống Chúa phần nào. Chẳng 

hạn như cùng quan điểm với Chúa, đến nỗi ta có thể kết hiệp nên 

một với Chúa, nghĩa là ta thực sự gặp gỡ Chúa. Nói cách khác, là 

cách quan niệm, cách nhìn vấn đề, cách suy nghĩ và cách hành 
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động của ta phần nào giống như Chúa, thì ta có thể hòa tan vào 

Chúa như giọt nước hòa tan trong chén rượu. 

Muốn thế, ta cần phải đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa 

hằng ngày. Qua Thánh Kinh, Chúa cho ta biết Chúa nhìn mọi sự 

như thế nào, Chúa quan niệm vấn đề ra sao, Chúa nói và hành 

động thế nào, để rồi ta tập nhìn mọi sự như Chúa nhìn, quan niệm 

như Chúa quan niệm, để hành động như Chúa hành động. Như 

vậy, ta mới “có duyên” để gặp gỡ, hay kết hiệp mật thiết với Chúa. 

Tóm lại, để gặp gỡ Chúa, ta cần phải ý thức được Chúa ở đâu, 

để mà gặp; rồi phải “có duyên” với Chúa. Nghĩa là ta phải đồng 

cảm với Chúa, và phải có phần nào giống như Chúa, nhất là giống 

Chúa về bản chất (Tình Yêu). Muốn thế, ta phải chuyên chăm tập 

luyện từ ý thức, quan niệm, tư tưởng cho tới hành động, sao cho 

mình “thật có duyên” với Chúa. 

Ai đã từng tập luyện như thế, thì việc họ gặp gỡ Thiên Chúa là 

quá dễ dàng. Nhưng với những ai không chịu tôi luyện từng ngày, 

thì việc gặp gỡ Thiên Chúa là điều rất khó khăn. Vậy, dễ hay khó, 

là tùy thuộc vào quan niệm và cách hành xử của chính mình mà 

thôi. ⚫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: GẶP GỠ 

 
 

 

Gặp-Gỡ là một trong 

những hoạt động quan 

trọng của một con người 

sống và cầu tiến. “Ông Ni-

cô-đê-mô đến gặp Đức 

Giê-su ban đêm. Ông nói 

với Người: “Thưa Thầy, 

chúng tôi biết: Thầy là 

một vị tôn sư được Thiên 

Chúa sai đến. Quả vậy, 

chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa 

không ở cùng người ấy.” (Ga 3,2). Tùy hoàn cảnh, nhưng muốn 

gặp gỡ chính là đang sống và muốn tiến xa… Trong bài viết ngắn 

này, chúng ta cùng xét Gặp Gỡ trong ý “hướng tới một Hội Thánh 

Hiệp Hành”. 

Theo chiết tự của chữ tượng hình cho chúng ta biết, gặp gỡ là 

một hành trình chứ không đơn giản là một hành động. Bất kỳ ai 

tham gia gặp gỡ cũng đều mong sao đạt được nhiều nhất có thể 

những điều mình mong muốn. Để có được kết quả hữu ích nhất là 

“hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành”, thiết nghĩ phải có chân 

thành và tôn trọng.  

“Chúa Giêsu đã thực hiện những cuộc gặp gỡ… và những ai 
gặp được Ngài thì đều được ơn biến đổi: như cuộc gặp gỡ với bốn 
môn đệ đầu tiên: “lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” 
(Mc 1, 18);  như cuộc gặp gỡ với tông đồ Mathêu, người thu thế: 
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“Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9, 9);  như cuộc gặp gỡ với vị 
tông đồ dân ngoại, Phaolô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết 
là một mối lợi” (Pl 1, 21)… Hay như cuộc gặp gỡ với ông Giakêu, 
người thu thuế giàu có, đã sẵn sàng “chia phân nửa tài sản cho 
người nghèo và nếu đã chiếm đoạt của ai cái gì thì hứa đền gấp 
bốn” (Lc 19, 8). Những sự biến đổi tạo nên sự ngạc nhiên cho 
nhiều người xung quanh. Câu hỏi có thể đặt ra? Điều gì nơi Chúa 
Giêsu có khả năng tạo nên những sự biến đổi này? Điều chúng ta 
có thể thấy và cảm nghiệm được, đó là một cuộc gặp gỡ đích thực, 
một sự gặp gỡ trọn vẹn, tròn đầy với sự lắng nghe của con tim yêu 
thương.” (Nt. Anna Nguyễn Bảo Uyên MTG Huế; trong bài “Lối 
sống Hiệp Hành: Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định”). 

Những cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu thực hiện, thoáng qua chúng 
ta tưởng là tình cờ, nhưng thật ra là Chúa chủ động hẹn trước 
trong cái hẹn lớn qua cuộc nhập thể nhập thế của Ngôi Lời. Muốn 
được biến đổi và đạt được kết quả hữu ích thì cũng không thể 
thiếu sự chân thành hưởng ứng cuộc gặp gỡ từ phía người được 
hẹn. Xin đừng quên nhiều bậc tiến sỹ, biệt phái đã gặp gỡ Chúa 
Giêsu nhưng nguyễn-y-vân (vẫn y nguyên), hay như chàng thanh 
niên giàu có (Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23) không đáp 
ứng lời mời gọi chia sẻ của Chúa, dù đã được gặp gỡ Chúa mà vẫn 
u-như-kỹ (y như cũ). 

Gặp-Gỡ trong Hội Thánh Hiệp Hành chính là mỗi tín hữu phải 
chân thành và tôn trọng những người đến với mình cũng như bất 
kỳ ai mà chúng ta được dịp gặp gỡ. Phần của mỗi Ki-tô hữu là 
vậy, hãy nhớ rằng: Gặp-Gỡ luôn phải tôn trọng sự tự do của nhau, 
nếu ai đó qua gặp gỡ mà chưa muốn hiệp hành, thì cố gắng áp 
dụng cách sửa lỗi góp ý huynh đệ như Chúa đã dạy (Mt 18,15-20) 
trong yêu thương và khiêm tốn.  

Ước chi được như vậy.⚫ 
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hủ đề Báo Tĩnh tâm tháng 5 và 6 là “Gặp gỡ”. Với chủ đề 

này, tôi sẽ không đi sâu vào “chuyện nhà đạo”, thay vào 

đó là một vài suy tư về cuộc sống hiện nay khi được khoác 

lên mình hai chữ “gặp gỡ”. Thành thật mà nói, với những đòi hỏi 

ngày càng cao của cuộc sống hiện đại, chúng ta thường gặp nhiều 

áp lực từ công việc, các mối quan hệ, chuyện cơm áo gạo tiền, sức 

khỏe,… mà hạn chế dần những mối quan hệ xã hội. Hay đôi khi 

với những người có chút “đam mê” với mạng xã hội thì những 

cuộc gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè là một thứ gì đó quá xa xỉ. 

Thực tế cho thấy rằng, có một số người họ thực sự bận bịu vì 

công việc, con cái, nhà cửa nên dẫn đến tình trạng ít gặp gỡ bạn 

bè. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng buồn hiện nay ở giới trẻ khi 

họ dường như hóa thân vào một “thế giới ảo” trên các trang mạng 

xã hội. Để rồi từ đó lãng xa dần những “cuộc giáp mặt” với người 

thân, bạn bè. Cứ thế lâu dần, họ đang tự biến bản thân trở nên cô 

đơn một cách không hay không biết. 

Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi bạn biết sống chậm lại. 

Có nhiều cách thức để bạn “sống chậm”, tuy nhiên, một trong 

những cách mà tôi cảm thấy hữu hiệu nhất, đó là thường xuyên 

giao tiếp với bạn bè. Tôi có một kinh nghiệm bản thân về việc 

thường xuyên trò chuyện với những người bạn thân. Khi những 

cuộc hội thoại sâu về cuộc sống, con người, tâm trạng, suy nghĩ,… 

C 
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những điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân, nhất là có một 

cái nhìn nhạy bén và sâu sắc hơn. Tình bạn có tác động rất lớn đến 

cảm xúc, sức khỏe và hạnh phúc của bản thân. Nếu đó là những 

người bạn tốt, họ sẽ lắng nghe cảm xúc của mình, họ sẽ chia sẻ, 

giải tỏa những mệt mỏi, u buồn và mang đến niềm vui và sự thoải 

mái cho mình. Thực tế, những mối quan hệ này diễn ra một cách 

dễ dàng như hẹn hò đám bạn đi uống ly café, hay đi ăn một vài 

món gì đó,… Tuy nhiên việc hẹn hò bạn bè thân thiết không chỉ 

đơn thuần là đi ăn uống hay ngồi tán gẫu, mà hơn hết, đó chính là 

khoảng thời gian để tạm đưa mình thoát ra khỏi guồng quay của 

công việc thường ngày. Bên cạnh đó, khoảng thời gian đó bạn 

không phải đầu bù tóc rối với công việc, bạn không phải lo nghĩ 

cơm áo gạo tiền để mưu sinh, thay vào đó thoải mái tận hưởng sự 

tự do, từ đó sẽ giúp giảm đi những căng thẳng, lo âu trong công 

việc, cuộc sống và giúp tinh thần thoải mái, suy nghĩ lạc quan hơn. 

Có thể trong quá khứ bạn đã từng bị làm tổn thương, nhưng 

xin đừng vì thế mà khép lòng mình lại. Không điều gì tuyệt vời 

hơn là vẫn còn một người bạn sẵn sàng dang đôi tay để giúp đỡ ta 

khi hoạn nạn, hoặc chịu ngồi bên để nghe ta tâm sự cả đêm. Cuộc 

sống ngắn hơn những gì chúng ta nghĩ. Vì vậy điều quan trọng là 

bạn phải cảm thấy hạnh phúc từng ngày mà bạn sống. Giữa bộn bề 

lo toan của cuộc sống, hãy học cách quản lý thời gian, tập thái độ 

sống lạc quan, gìn giữ những mối quan hệ bạn bè thân thiết hay 

trân trọng những gì mình có... là cách sống hạnh phúc mỗi ngày. ⚫ 
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rong thế giới hiện đại và văn minh, con người ngày càng 

thích sống trong những tiện nghi và lệ thuộc vào những 

phương tiện vật chất nhiều hơn. Vì thế, những cuộc gặp gỡ 

giữa người với người ngày càng hạn chế. Sống trong tiến trình 

hướng tới một Hội Thánh hiệp hành thì gặp gỡ lại là điều kiện đầu 

tiên để xây dựng. Gặp gỡ để ta có thể đối thoại với mọi người; gặp 

gỡ để hành động sẻ chia; gặp gỡ để sống chứng nhân.  

Gặp Gỡ Để Đối Thoại 

Thế giới ảo đã trói buộc con người trong sự vô cảm và tàn 

nhẫn, những tương quan trên “bàn phím” cũng được hình thành. 

Chính vì thế, gặp gỡ trực tiếp là cơ hội cho mỗi người Kitô hữu 

thiết lập và củng cố mối tương quan với nhau. Đó là mối tương 

quan thật, tương quan sâu sắc và tương quan thấu hiểu. Chỉ khi đó, 

chúng ta mới có thể đối diện trong ánh nhìn, trong sẻ chia, trong 

những tâm tình mà chỉ tương quan trực tiếp mới thực hiện được. 

Nhờ có sự tương quan cá vị này, ta học biết lắng nghe bằng con 

tim để đón nhận những cõi lòng bày tỏ những tâm tư tình cảm của 

họ; ta khám phá và đụng chạm đến những nhu cầu của mọi người 

xung quanh; ta thấu hiểu những nỗi niềm còn ẩn kín trong tâm hồn 

họ để cảm thông nâng đỡ. Nhờ có đời sống tương quan, có sự lắng 

nghe và đồng cảm, ta được mời gọi đứng dậy hành động qua 

những công việc cụ thể.  

 

T 
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Gặp Gỡ Để Hành Động  

Giáo Hội mời gọi ta gặp gỡ để dựng xây một Hội Thánh tốt 

đẹp hơn bằng cách gặp gỡ để loan báo Tin Mừng. Muốn được như 

thế, điều trước hết mà mỗi Kitô hữu cần làm là biết cởi mở, thân 

thiện để dám đến vùng ngoại biên. Loan báo Tin mừng trước tiên 

theo ngôn ngữ của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản là biết  “vượt 

ranh”, nghĩa là biến đổi tâm hồn mình. Chúng ta được mời gọi 

biến đổi thái độ, cách sống cho phù hợp với môi trường xung 

quanh, thay đổi những tiêu chuẩn nhận định về thực tại phù hợp 

với giá trị Tin Mừng. 

Ngoài ra, qua gặp gỡ, chúng ta được mời gọi cộng tác vào 

những việc bác ái. Đó là dấu chỉ ta bước ra khỏi sự vô cảm hơn là 

sự sợ hãi, trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa nơi 

người nghèo khó và sầu khổ. Họ có thể là những người thân của ta 

trong gia đình đang gặp trắc trở, nơi người hàng xóm đang sống 

trong cô đơn, chán nản, đói khát, ốm đau, không nhà cửa hay nói 

theo thuật ngữ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô “là những người bị 

gạt ra bên lề xã hội”. Giáo Hội mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy 

đến vùng ngoại biên để giúp đỡ để khám phá ra họ là anh chị em 

mang dung mạo của Chúa Kitô. “Việc bác ái là một hành động 

tình yêu trực tiếp hướng đến những người chúng ta gặp gỡ; Đó là 

một hành động của sự quan tâm chân thành đối với những người 

gần với chúng ta và đang cần đến chúng ta giúp đỡ”. (ĐGH 

Phanxicô)  

Gặp Gỡ Để Sống Chứng Nhân  

Qua những lần hành động, ta được mời gọi trở nên chứng 

nhân cho những lần chúng ta gặp gỡ. Mà điểm mấu chốt chính là 

đời sống gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện. Nhờ đời sống kết hiệp 

trong thinh lặng, ta được ơn biến đổi mỗi ngày để sống như thầy 

Giêsu đã sống. Nhờ sức mạnh tình yêu và ơn thúc giục của Chúa 

Thánh Thần, ta được mời gọi trở nên những nhịp cầu yêu thương 
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của tình yêu Giêsu. Đại dịch Covid vừa qua, hơn bao giờ hết mỗi 

người chúng ta đều khao khát được gặp gỡ và đối thoại. Cũng 

chính trong hoàn cảnh ấy, ta thấy được minh chứng sống động cho 

những cuộc gặp gỡ giới thiệu Chúa Giêsu nơi các linh mục, tu sĩ 

và giáo dân công giáo đã tình nguyện vào trong vùng dịch. Có 

những người dù theo tôn giáo khác nhưng qua cung cách phục vụ 

và ân cần, có những bệnh nhân nhận ra một Giêsu “đang sống” nơi 

những con người nhỏ bé kì diệu ấy.  

Đã đến lúc mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để trở 

nên những nhà nghệ thuật của các cuộc gặp gỡ. Trong một thế giới 

sống trong trào lưu vô thần và tục hóa. Việc gặp gỡ trong mối 

tương quan cá vị là điều cần thiết để mỗi người xây dựng tình 

huynh đệ, khám phá những ưu tư và nỗi niềm của nhau. Qua trao 

đổi và thấu hiểu, ta biết chia sẻ và cảm thông với những người 

đang cần đến sự trợ giúp, đặc biệt là những người bị gạt ra bên lề 

xã hội. Và hơn hết, nhờ gặp gỡ hiệp thông trọn vẹn với Đấng là 

tình yêu tuyệt hảo, ta được mời gọi trở nên sứ giả của niềm vui và 

giới thiệu hình ảnh Giêsu nhân lành cho mọi người xung quanh. 

Hãy cùng nhau hướng tới một Hội Thánh hiệp hành trong sự gặp 

gỡ. ⚫ 
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on người là sinh vật mang tính xã hội. Con người sinh ra 

trong xã hội, phát triển trong xã hội, cùng với xã hội và 

chết đi trong xã hội. Trong suốt hành trình cuộc sống con 

người đã gặp gỡ biết bao con người. Những cuộc gặp gỡ giao lưu 

là tất yếu. Nhờ gặp gỡ, con người có thể phát triển cả về thể chất, 

tinh thần và tâm linh. 

Qua gặp gỡ, tiếp xúc với cha mẹ, anh chị em trong gia đình 

con người đón nhận được sự ân cần, yêu thương, chăm sóc, nuôi 

dưỡng. nhờ đó con người có thể lớn lên về thể chất. Qua gặp gỡ 

với cha mẹ và các ân sư, con người phát triển về tinh thần, nhân 

bản và tư duy. Gặp gỡ bạn bè, những người xung quanh con người 

được bổ sung những hiểu biết về đời sống xã hội. Gặp gỡ các bậc 

thầy, con người lãnh hội được kiến thức phổ thông, kiến thức 

chuyên nghành. Gặp gỡ bạn đồng nghiệp con người tích lũy được 

kinh nghiệm sống và làm việc.  

Khi trưởng thành, qua gặp gỡ, người ta tìm được người yêu 

thương mình. Tác giả Kim Lân trong Vợ Nhặt tả anh Cu Tràng 

nghèo khổ đi đẩy xe bò thuê trong cái năm Ất Dậu đói kém chết 

người tình cờ gặp Thị. Thị cũng cùng cảnh đói khổ gặp nhau, 

Tràng hò vài câu trêu chọc, Thị liếc mắt, cười tít. Tràng thích lắm. 

Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với 

anh tình tứ như thế. Vậy mà nên duyên vợ chồng. Cũng có những 

cuộc gặp gỡ để lại muôn vàn đắng cay. Nhà thơ Hàn Sinh than 

thở: “Ngày xưa gặp gỡ nhau chi,Trăm năm hỏi có duyên gì hay 

không?” Nhạc sĩ Bảo Thắng cũng than: “Gặp gỡ nhau chi để em 

đắng cay tủi hờn.Tình đã phân ly nuốt lệ đắng cay trên môi. Gặp 

C 
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gỡ nhau chi để em đắng cay một đời.Tình đã chia phôi ước thề 

như áng mây trôi”. Còn nhạc sĩ Mai Bích Dung thì gào khóc: “Em 

ơi, em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau. Đừng cho hình 

bóng đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỉ niệm đớn đau”. Có 

những lần gặp gỡ để lại ấn tượng sâu sắc khiến người ta nhớ suốt 

đời. Có những cuộc gặp gỡ định mệnh, quyết định tương lai đời 

người. 

Ngày xưa, theo Kinh Thánh, Thiên Chúa gặp gỡ ông Abram 

(Abraham), kêu gọi ông rời bỏ quê hương đến đất mà Thiên Chúa 

sẽ chỉ cho để làm cho ông trở thành “cha của vô số dân tộc” (St 

17,5) và hứa qua ông sẽ chúc lành cho “mọi dân tộc trên mặt đất” 

(St 12,3). Con cháu của ông Abraham là những kẻ thừa hưởng các 

lời Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ họ. Thiên Chúa gặp gỡ Môshê 

nơi bụi gai núi Horep, Ngài đã ủy thác cho ông sứ mạng cứu dân 

Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, lập Israel làm dân riêng Ngài tuyển 

chọn (Xh 3, 1-22). Sau đó, qua Môshê Thiên Chúa còn  ký kết với 

họ Giao ước Sinai và Ngài ban cho họ Lề luật của Ngài. 

Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đã gặp gỡ 

Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, những ngư phủ Biển Hồ Galile. 

Ngài kêu gọi họ chỉ bằng một câu: “Hãy theo Tôi! Tôi sẽ làm cho 

các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Họ lập tức bỏ 

lại cha già, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ mọi sự và đi theo Ngài, trở 

thành Tông đồ của Ngài. Một sứ mệnh thay đổi hoàn toàn con 

người và cuộc đời của họ!(Lc 5,1-11). Chúa Giêsu gặp gỡ Lêvi 

(Mattheu) khi ông đang thu thuế. Ngài gọi ông: “Hãy theo tôi!” 

ông đứng dậy, bỏ tất cả theo Chúa (Lc 5, 27-28). Chúa Giêsu gặp 

gỡ Giakêu khi ông đang trên cây sung nhìn trộm Chúa, ông ta 

được ơn biến đổi tức khắc nên thưa với Chúa: Vâng, lạy Chúa, con 

sẽ lấy nửa gia tài của con để chia cho người nghèo…” (Lc 19, 1-

10). Chúa Giêsu gặp gỡ người đàn bà tội lỗi Samaria bên bờ giếng 

Giacob, Ngài xin chị một chút nước để mạc khải cho chị biết Ngài 

có một thứ nước hằng sống làm hết khát (Ga 4, 5-42). Chúa Giêsu 
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gặp gỡ và nhận dầu thơm của người đàn bà tội lỗi tại nhà người 

Phriseu để công khai hóa việc tha tội, Ngài ban cho chị trước mặt 

mọi người. Ngài muốn biểu lộ một tình yêu chứ không phải là một 

sự thương hại (Lc 7, 36-50). Trên đường Đamat, Saolô (Phaolô) 

đang đi lùng bắt đạo, ông gặp gỡ Chúa Giêsu cách kì lạ. Ông bị 

Chúa quật ngã ngựa, mù mắt. Nhưng khi nhận ra Chúa với lời 

cảnh cáo: “Ngươi giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi”. 

Saolô đã ăn năn, trở lại đạo và trở nên Tông đồ hăng hái rao giảng 

Tin Mừng hơn ai hết (Cv 9, 1-19).  

Chúng ta đã gặp gỡ Chúa chưa? Có lẽ chúng ta hơi khó trả lời. 

Chúng ta đã được rửa tội, chúng ta đã tin có Chúa, tin vào Chúa, 

chúng ta ít nhiều có học giáo lý, có đọc Kinh Thánh nhưng chúng 

ta vẫn ở xa Chúa. Nếu hiểu gặp gỡ là để tâm sự, gần gũi nhau, 

hiểu nhau, chia sẻ những vui buồn, để ở lại bên nhau là sự tương 

giao cá vị giữa ta và Chúa thì dường như chúng ta chưa gặp Chúa. 

Chúng ta chỉ mới biết về Chúa như dân làng Nagiaret, biết Ngài 

tên Giêsu, con ông Giuse thợ mộc và bà Maria… Chúng ta có thể 

biết thêm, Ngài đã bị giết chết v.v… Nhưng chính Chúa đã chủ 

động đến gặp gỡ chúng ta, từng người chúng ta. 

Thiên Chúa đến gặp chúng ta để tỏ cho chúng ta biết Thiên 

Chúa là ai và Ngài muốn gì. Nhờ đó chúng ta có thể đến với Thiên 

Chúa và hiệp thông với Ngài. Ngài mong gặp gỡ con người như 

người cha khắc khoải đợi chở đến thổn thức được gặp lại đứa con 

đi lạc đã lâu. Khi yêu mến nhau, người ta tìm mọi cách để gặp gỡ, 

trò chuyện thân mật với nhau. Cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương 

con người chúng ta, Ngài luôn muốn tâm sự, muốn gặp gỡ, muốn 

ở lại với chúng ta để Ngài tỏ cho chúng ta biết Ngài là một người 

Cha nhân hậu, giàu lòng yêu thương, để cho con người chúng ta 

được hạnh phúc đời đời. Thánh Gioan tông đồ viết: “Sự sống đời 

đời đó là nhận biết Cha. Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận 

biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3). 
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Trong Kinh Thánh, những người gặp gỡ Chúa thường được 

biến đổi tích cực, nhưng cũng không ít người như những người 

Biệt phái, Luật sĩ và tư tế đã thấy Chúa nhưng họ vẫn không nhận 

biết Chúa; họ vẫn chưa “gặp gỡ” Chúa. Dân làng Nagiaret biết 

Chúa nhưng họ còn muốn xô Chúa xuống vực thẳm giết Chúa. 

Người thanh niên trong Tin Mừng giữ đạo khá tốt. Anh giữ 10 

điều răn nghiêm ngặt nhưng khi nghe điều kiện của Chúa anh ta sa 

sầm nét mặt, bỏ đi (Mc 10,17-22). 

Chúng ta có muốn gặp gỡ Chúa không? Chúa mời gọi, đợi 

chờ chúng ta đến gặp gỡ Ngài. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong 

bí tích Thánh Thể, Khi đón nhận Mình Máu Người. Chúng ta có 

thể gặp gỡ Chúa qua các bí tích, Chính Ngài hiện diện và ban ơn 

cho chúng ta. Chúng ta còn có thể gặp gỡ Chúa qua Lời của Ngài 

trong Kinh Thánh, qua cầu nguyện thân tình với Chúa. Còn một 

cách gặp gỡ khác, Chúa đang nhẫn nhục, đau đớn nơi những nạn 

nhân bị trấn lột, nằm vất vưởng bên đường mà dụ ngôn người 

Samaria nhân hậu mô tả (Lc 10, 25-37). Chúa Giêsu cũng đang 

hiện diện nơi một thành viên nào đó trong gia đình chúng ta đang 

gặp trắc trở, khó khăn, nơi một ai đó nhà bên cạnh đang sống trong 

cô đơn buồn chán. Nơi những con người đó, chúng ta thấy được 

khuôn mặt của Chúa Giêsu và gặp gỡ được Ngài. ⚫ 
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rong thời đại 4.0 hiện nay, dường như việc liên lạc, trò 

chuyện, gặp gỡ trở nên quá dễ dàng. Chỉ cần một cái lick 

chuột là con người có thể thấy nhau và nói chuyện với 

nhau dù ở cách xa nửa vòng thế giới. Thế nhưng, đó có thực sự là 

gặp gỡ nhau không? Người ta có thể cùng trò chuyện, vui chơi, 

làm việc… nhưng chưa hẳn là gặp gỡ nhau. “Gặp gỡ” trong tương 

quan với Chúa, với tha nhân, với vạn vật và với chính mình là 

những mối tương quan cơ bản bao trùm toàn thể cuộc sống của 

mỗi người. 

* Gặp gỡ Thiên Chúa 

Cầu nguyện không chỉ là việc của linh mục, tu sĩ nhưng nó là 

nhịp cầu, là con đường tắt đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa. 

Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa “luôn luôn lắng nghe, 

luôn luôn thấu hiểu”. Ngài không cần chúng ta phải làm gì quá cao 

siêu. Ngài yêu mến và khao khát tình yêu của chúng ta. Ngài 

không cần gì khác là chúng ta hãy dành cho Ngài chút thời gian để 

ở lại với Ngài, yêu mến Ngài và để Ngài đi vào cuộc sống của ta. 

Mỗi ngày, Chúa vẫn kiên trì gõ cửa và chờ đợi chúng ta mở cửa 

cho Ngài bước vào cuộc sống của ta.  

Cầu nguyện là nói Chúa nghe những gì đang diễn ra trong tâm 

hồn của mình, cuộc sống của mình: những niềm vui, nỗi buồn, lo 

âu, khắc khoải,… Và đôi khi, cầu nguyện chỉ đơn giản là một sự 

hiện diện trong thinh lặng với Chúa. Cầu nguyện là tạ ơn, là tạ lỗi, 

là yêu mến Chúa. Ôm lấy tất cả vào cầu nguyện và kín múc từ 

Chúa nguồn sống, sức mạnh để rồi cùng với Chúa ta bước vào 

cuộc sống. Trong Thiên Chúa, ta gặp gỡ chính mình và gặp gỡ tha 
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nhân. Qua cầu nguyện, ta nhận ra những sự thật về chính mình, từ 

đó ta điều chỉnh chính mình sao cho đẹp lòng Chúa hơn. Qua cầu 

nguyện, chúng ta ôm lấy tha nhân với những nỗi đau của họ, tha 

thứ và dâng họ cho lòng nhân lành Chúa.  

* Gặp gỡ tha nhân 

Thiên Chúa hiện diện trong tha nhân. Gặp gỡ Thiên Chúa là 

nền móng để xây dựng các mối tương quan liên vị với tha nhân. 

Gặp gỡ thật sự không nhất thiết là nói chuyện cùng nhau mà thôi 

nhưng còn là sự lắng nghe, thấu cảm, giúp đỡ, sẻ chia,… Bởi vì có 

nhiều khi chúng ta chỉ để tha nhân nằm bên lề cuộc sống của ta. Ta 

có trò chuyện hay làm việc, vui chơi,… nhưng tất cả chỉ dừng lại ở 

đó mà thôi. Họ không thể đụng chạm đến cuộc sống của ta. Chúng 

ta có thể khóc vì những thước phim, những câu chuyện cảm động 

trong tiểu thuyết nhưng chúng ta có thể làm ngơ với khó khăn của 

người hàng xóm, bỏ qua cảnh khó của một cụ già bán vé số,… 

hoặc đơn giản là không muốn cho đi ngay cả thứ mình không cần 

nữa. Gặp gỡ là việc của con tim, của tâm hồn. Tâm hồn nhạy cảm 

trước nỗi đau của tha nhân. Con tim biết rung lên những nhịp đập 

yêu thương. Và đôi tay mở ra để trao ban tình thương, bao dung, 

tha thứ. Thậm chí là phải cầu nguyện và nếu có cơ hội thì tận tình 

giúp đỡ cả những người không thuận mình  và những người mình 

không thích. 

* Gặp gỡ chính mình 

Thiên Chúa hiện diện trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn lên tiếng 

trong lương tâm mỗi người. Nhiều người không muốn lắng nghe 

tiếng Chúa nên họ sợ sự thinh lặng. Họ sống trong sự ồn ào để 

không phải lắng nghe tiếng Chúa vẫn kiên trì vang lên trong sâu 

thẳm cõi lòng mình vì gặp gỡ chính mình đòi hỏi một sự can đảm, 

một con tim quảng đại, một tâm hồn khiêm tốn, để nhìn nhận sự 

thật về mình. Khiêm tốn để nhận biết mình chỉ là thụ tạo nhỏ bé 

được bao bọc trong cung lòng đầy yêu thương bao la của Chúa. 
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Quảng đại để Chúa dùng con tim tôi yêu thương mọi người, bao 

dung và tha thứ. Can đảm để vượt qua những lầm lỗi, nhìn nhận và 

sửa đổi, làm mới lại cuộc sống mình sau mỗi lần vấp ngã. Can 

đảm để nói lời tha thứ và để cho mình được yêu thương. 

Tóm lại, gặp gỡ Thiên Chúa thật sự sẽ giúp ta gặp gỡ tha nhân 

và gặp gỡ chính mình. Chính sự gặp gỡ ấy sẽ giúp ta sống tròn đầy 

hơn, là người hơn và hài hoà hơn với vạn vật xung quanh. Gặp gỡ 

đích thực chỉ có trong Thiên Chúa mà thôi. ⚫ 
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ời ta có bao lần gặp gỡ. Nói đến gặp gỡ là nói đến sự 

tương tác giữa người với người. Có những cuộc gặp được 

hẹn trước của người quen thuộc. Cũng có những lần gặp 

tình cờ với người xa lạ mà ta chẳng hề biết trước. Đời nó đa phần 

trải nghiệm ở những cuộc gặp với người xa lạ, mà gặp riết sau này 

lại thành quen dần, rồi trở nên thân thuộc từ lúc nào không hay. 

Nhớ ngày đó, nhận được kết quả trúng tuyển vào ngành Việt 

Nam học ở trường Đại học Cần Thơ, nó vui không gì sánh được. 

Khăn gói quả mướp, nó hào hứng từ biệt gia đình để bước chân 

vào ngôi trường danh giá của khu vực miền Tây. Bản thân nó đã 

vẽ ra cho mình một viễn tượng thật đẹp: mình sẽ cố gắng học để 

có được kết quả thật tốt, mình sẽ phải chuẩn bị nhiều kỹ năng 

hòng sau này có nhiều cơ hội làm việc, mình phải thế này thế kia, 

v.v. 

Môi trường đại học thực tế khác xa với những gì mà nó 

mường tượng khi còn ở trung học phổ thông. Bước đầu, nó cảm 

thấy lạ lẫm lắm. Trường mới. Thầy cô mới. Bạn bè mới. Nơi ở 

mới. v.v. Nó thì chẳng quen ai. Môi trường này cũng chẳng có gì 

quen thuộc. Đối diện với cái lạ, thú thật lúc ấy nó cũng không giấu 

được cảm giác chán nản.  
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May mắn là nó gặp được những người bạn tốt trong lớp. 

Trong đó, phải kể đến ba đứa là Hậu, Sôla và Thạch. 

Đầu tiên là Hậu, nhà ở Thốt Nốt. Trong lớp, Hậu ngồi gần nó. 

Hậu là người chân thành, đơn giản, không thích rườm rà. Hậu rất 

giỏi về địa lý và lịch sử. Lần đầu nói chuyện, thấy vẻ ngại ngùng 

của nó, Hậu quay sang phán cho nó một câu xanh rờn: “Mình là 

sinh viên rồi, người ta đã coi mình là người trưởng thành rồi. Đâu 

còn phải học sinh cấp 2 cấp 3 gì nữa đâu mà còn rụt rè dzị. Bạn 

tên gì, quê ở đâu?”. Thế là hai đứa bắt chuyện từ đó. 

Tiếp theo là Sôla, gia đình ở Sóc Trăng. Trong số bạn bè cùng 

lớp, Sôla là người dân tộc Khmer. Bạn ấy là người biết quan tâm 

người khác, có khiếu văn nghệ, hát hay và hay hát những bài hát 

của dân tộc mình trong các buổi sinh hoạt. Lần đó, lúc cắm trại, tự 

dưng bạn ấy chạy tới nắm lấy tay rồi đưa cho nó ly nước mía. Sôla 

nhìn nó rồi bảo: “Trời đang nóng, uống đi cho mát ông ơi. Uống 

xong rồi chụp chung dzí tui píc hình”. Nó ngỡ ngàng lắm. Tuy 

vậy, đó cũng là lúc tình bạn giữa nó và Sôla bắt đầu thân thiết. 

Sau đó là Thạch, quê ở Hà Tiên. Thạch tu trong chùa từ nhỏ. 

Cậu ấy là người điềm đạm. Trong lớp, Thạch đặc biệt từ trang 

phục đến phong cách. Cậu thường đến lớp với bộ áo tràng, đầu cạo 

trọc. Nó chẳng nhớ có dịp “bén duyên” với Thạch từ lúc nào. Chỉ 

nhớ tiếp xúc với Thạch nhiều hơn khi bạn bè trong lớp đi thực tế ở 

vùng Hà Tiên. Thạch có mời về chùa nơi Thạch tu để tham quan. 

Tối hôm ấy, Thạch rủ nó thả đèn hoa đăng cầu cho thế giới hòa 

bình, nhân loại hạnh phúc và người dân an lạc. 

Giờ ngồi nhìn lại, nó nghiệm ra điều gì đó nơi các cuộc gặp 

gỡ. Cái thuở mới lần đầu gặp mặt, đâu ai biết ai. Vậy mà với thời 

gian và hoàn cảnh, chúng tớ đã trở nên những người bạn thân tình. 

Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có những lần gặp gỡ như thế? Có 

đúng quá không khi người ta vẫn thường nói: “Hữu duyên thiên lý 

năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.  
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Hậu bây giờ đã thành đạt, làm giám đốc một công ty du lịch ở 

Sài Gòn. Thật xứng đáng với năng lực và những gì cậu ấy đã bỏ 

ra. Sôla sau khi được lãnh học bổng, đã du học bên vương quốc 

Campuchia. Cô ấy trở thành hướng dẫn viên du lịch quốc tế với 

thu nhập ổn định và đã có một tổ ấm hạnh phúc bên đất nước chùa 

tháp. Còn Thạch vẫn đang miệt mài trau dồi Phật học, ẩn mình 

thanh tịnh sau cánh cửa nhà chùa. 

Riêng nó, dù vẫn còn ở trên biển đời phức tạp nhưng đã tìm 

được hướng đi đời mình. Nó cám ơn tất cả những người đã xuất 

hiện và góp phần làm nên cuộc đời nó. Nó không biết sẽ còn phải 

trải qua bao nhiêu cuộc gặp gỡ nữa. Nó chỉ biết rằng trên con 

đường theo Chúa, bản thân sẽ không thể bỏ qua những lần gặp gỡ 

để lắng nghe và phân định, thấu hiểu và cảm thông, cũng như 

không thể tránh khỏi những cuộc gặp gỡ để làm hoà và xin tha 

thứ. ⚫ 
 

 

ừa ngó đầu ra cổng gặp cảnh hai anh hàng xóm chửi lộn, 

thấy cảnh đời sao mà trớ trêu, người thì khao khát gặp 

nhau mà không được, người thì cứ gặp nhau là như chó 

với mèo, con thì sủa con thì cắn khiến nhức đầu nhức óc. Nghĩ 

mới thấm thía câu nói: “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô 

duyên đụng mặt cự om sòm”. Nhưng sự thật trời đâu chiều lòng 

người, trái đất vốn tròn, sống gần nhau làm sao có thể tránh mặt 

nhau hoài, mà cứ hở ra là chửi lộn gặp chi cho khổ cả hai. Ngược 

lại có những người khao khát gặp nhau mà không được, gặp nhau 
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họ có cảm giác hạnh phúc như vỡ òa, như xem chương trình như 

chưa hề có cuộc chia ly, với những hoàn cảnh vợ gặp lại chồng, 

cha mẹ gặp lại con cái, bạn bè gặp lại nhau, gia đình đoàn tụ sau 

bao năm xa cách. Đều là “gặp” tại sao người thì vui người thì 

buồn, khác nhau một trời một vực như vậy? Tại sao nhiều người 

lại không muốn gặp gỡ? Gặp gỡ đem lại lợi ích gì? Làm thế nào để 

cuộc gặp gỡ đem lại hiệu quả?  

Trước tiên có thể nói với thời đại công nghệ 4.0 như ngày nay, 
dù hai người có cách xa nhau vạn dặm vẫn dễ dàng liên lạc trao 
đổi thông tin qua lại, chỉ với chiếc điện thoại thông minh kết nối 
mạng, hai người có thể trò chuyện kết nối với nhau, đồng thời có 
thể trực tiếp xem thấy nhau. Thế nên nhiều người chỉ muốn sống 
trong thế giới ảo, lười gặp gỡ mặt đối mặt trực tiếp với nhau, sống 
khép kín để rồi tự cách ly mình với người khác, có thể nói tuy 
sống gần nhau nhưng lại xa nhau, gần trong việc trao đổi thông tin 
nhưng lại xa lòng. 

Nhiều người vịn ra đủ lý do để không muốn gặp gỡ, nào là vì 
không có thời gian, nào là phải bận bịu với hàng tá công việc, nào 
là gặp gỡ trực tiếp xem ra tốn công lỗi thời khi không biết ứng 
dụng cộng nghệ hiện đại… Nhưng thật ra họ không muốn gặp gỡ, 
bởi nếu muốn dù họ có bận bịu đến đâu vẫn có thể tranh thủ được, 
vì lẽ trong ngày có rất nhiều thời gian để gặp gỡ. Nguyên nhân 
khiến nhiều người không muốn gặp gỡ vì họ muốn sống khép kín, 
sợ bị làm phiền nên chọn giải pháp “bế quan tỏa cảng”, đôi lúc có 
người vì mặc cảm tự ti để rồi muốn trốn tránh người khác, có 
người còn tự cảm thấy họ đáng thương khi không ai thèm chơi với 
họ. 

Lợi ích của gặp gỡ giúp gắn kết tình thân giữa hai người với 

nhau, khi gặp gỡ ta sẽ biết thêm và khám phá nhiều điều từ người 

bạn của mình, qua gặp gỡ ta sẽ có những giây phút hạnh phúc khi 

được giao lưu chia sẻ với nhau, người ta thường nói niềm vui khi 

được chia sẻ, niềm vui ấy tăng lên gấp đôi, nỗi buồn mà được chia 

sẻ, nỗi buồn ấy sẽ vơi đi một nửa. Qua gặp gỡ ta có thể lắng nghe 
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và hiểu nhau hơn, gặp nhau để nâng đỡ, gặp nhau để chia sẻ, gặp 

để gỡ rối, nhờ đó ta có thêm bạn, có thêm người đồng hành, giúp 

cuộc sống ta thêm ý nghĩa. 

Để gặp gỡ trước tiên ta phải mở lòng ra. Khi ta mở lòng ra 

người khác có thể đến với mình và mình có thể đến với người 

khác. Ta đừng khép kín nhưng hãy mở toang cánh cửa tâm hồn để 

xây dựng những nhịp cầu nối kết, phá tan những hàng rào ngăn 

cách và biết chủ động đến với người khác. Những người sống 

khép kín sẽ rơi vào tình trạng cô đơn không ai chia sẻ, họ sống gần 

người khác mà như cách xa nghìn trùng, họ không muốn gặp ai để 

rồi cảm thấy mình lạc lõng cô đơn khi không ai thân thích, không 

ai nương tựa. Họ tự biến mình trở thành ao tù hôi thối khi không 

cho-nhận nguồn nước từ nơi khác, để rồi chẳng sinh vật nào dám 

đến và có thể sống trong đó. Thomas Menton đã từng nói: “No 

man is an island” không ai là một hòn đảo, sống là phải sống với 

sống cho người khác, ta cần biết ra khỏi mình để đến với người 

khác, chủ động đi bước trước làm quen và trở nên thân thiết với 

họ. Giữa người với người có thể gần có thể xa, giữa tình cảm với 

nhau có thể sâu có thể cạn, ăn thua ở mình, là bạn hay thù do lòng 

mình mà ra hết, nghĩ tốt ra tốt nghĩ xấu ra xấu, hãy xem mọi người 

là người thân. 

Để gặp gỡ cần thiện chí từ hai phía, dù một bên muốn một bên 

không cũng chẳng thể được. Nhưng nhiều lúc thấy cảnh đời cũng 

thật trớ trêu, người ta muốn gặp họ lại không muốn gặp ta, người 

ta không muốn gặp sao cứ phải gặp hoài. Dẫu biết rằng mỗi người 

mỗi tính “bá nhân bá tánh” không ai giống ai, mỗi người với cách 

suy nghĩ cách sống khác nhau nên cần phải biết dung hòa để sống. 

Để có thể gặp gỡ cần xây dựng trên nền tảng tin tưởng và tôn 

trọng lẫn nhau, nó giống như hình ảnh miếng dán, tháo ra một lần 

có thể dán lại lần nữa, nhưng nó sẽ không còn dính chặt như lần 

đầu tiên, để gặp gỡ bền chặt ta cần vun đắp mỗi ngày. Sở dĩ các 

mối quan hệ bị đổ vỡ là do hiểu lầm, nhiều lúc vì thành kiến do 
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bụng ta suy ra bụng người, có lúc do vụng về trong cách nói 

chuyện khiến chuyện bé xé ra to, trở thành vết nứt khó lành. Cần 

biết giữ hòa khí, sống chân thành hòa nhã niềm nở với mọi người 

để có thể xây dựng cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Khi mối quan hệ giữa hai 

người xuất hiện vấn đề, ta cần chủ động đi bước trước hàn gắn, nó 

giống như hình ảnh sợi dây thừng bị cắt đứt, khi ta nối lại khoảng 

cách giữa hai đầu dây sẽ gần lại, mối quan hệ giữa ta với người đó 

sẽ càng khăng khít hơn. 

Sống trên đời ta đừng nghĩ mình còn nhiều thời gian, còn 

nhiều cơ hội để gặp gỡ. Bây giờ không biết trân trọng đến khi nằm 

bệnh liệt giường không thể đến với ai sẽ cảm thấy nuối tiếc. Cuộc 

đời vốn dĩ là phép trừ, gặp nhau một lần ít đi một lần, hãy biết trân 

trọng đừng lãng phí cơ hội gặp gỡ. Việc gặp gỡ sẽ cho ta có thêm 

bạn, ta sẽ không còn phải sống trong cô đơn buồn chán khi nghĩ 

chỉ có một mình. Hãy sống lạc quan vui vẻ với mọi người như lời 

bài hát: “Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi lần gặp nhau. Tiếc gì 

một nụ cười tặng nhau mỗi khi xum vầy. Không ai giầu đến nỗi 

không cần một nụ cười duyên. Không ai nghèo đến nỗi không thể 

cho nhau nụ cười. Cười lên đi anh ơi mình có mất chi đâu. Cười 

lên đi em ơi đời em sẽ đẹp tuyệt vời.  

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. 

Hai nụ cười phá đổ ghen tương. 

Ba nụ cười sưởi ấm yêu thương. 

Bốn nụ cười cảm thông tha thứ. 

Năm nụ cười kết tình anh em ”.⚫ 
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1. “Dạ… con chào ông Cha… ông Cha đi đâu thế ạ? – “Đi 

gặp gỡ con ơi”. 

“Dạ… con chào ông Cha… ông Cha đi đâu về thế ạ? – “Đi 

gặp gỡ về con ơi”. 

2. Đó là câu chào hỏi và câu đáp lại thường ngày ở cái chợ 

tự phát trong xóm đạo làng quê xa xôi hẻo lánh này. Tôi liền 

hỏi dân làng rằng: “ông Cha nói đi gặp gỡ là sao?”. Bà Tư bán 

trà đá cười ha hả trả lời: “trời ơi chú ơi… lúc đầu ông Cha mới 

về… ai chào hỏi đi đâu thì ông Cha cũng trả lời vậy hà… câu 

này lúc đầu nghe lạ và chẳng hiểu… nhưng giờ quen tai và biết 

rồi chú ơi”. Hay chú thử chạy đi theo ông Cha xem, rồi chú sẽ 

hiểu “đi gặp gỡ” là sao.  

3. Ông Cha cười kể chuyện: ngày xưa, khi Đức Cha gọi tui 

về để phong chức, Đức Cha chỉ định xuống vùng truyền giáo 

này, thú thực tôi chỉ nghe thôi chứ chưa bao giờ đặt chân đến. 

Nghe đồng bạn mô tả đó là vùng đồng không mông quạnh. Nói 

theo kiểu Phúc Âm là nơi mà đàn chiên khắp nơi tản mác tha 

hương cầu thực rồi tụ tập về đây. Rồi tui hỏi: “Thưa Đức Cha, 

Đức Cha sai con xuống vùng đó để làm gì?”. Ngài đáp: “cha về 

đó để đi gặp gỡ”. Tôi ngây ngô hỏi lại: Dạ thưa Đức Cha, gặp 
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gỡ gì ạ? Ngài đáp: “cha cứ đi rồi Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho 

cha hiểu”. 

4. Thế là tôi khăn gói xuôi về miền quê hẻo lánh này ngay 

vào mùa nước nổi. Ngồi trên con xuồng tròng trành giữa cánh 

đồng mênh mông… tôi thấy đời Linh mục của mình cũng mênh 

mông vô định như vậy… chẳng biết làm gì và biết bắt đầu từ 

đâu. Sau khi dựng được cái túp lều mái lá làm chỗ dung thân. 

Việc đầu tiên là tìm cách mưu sinh tự lập. Phải tự trồng trọt rau 

quả, phải tự đi giăng lưới bắt cá… vì thế mỗi khi đi ngang cái 

chợ lúc nãy, mọi người chào hỏi đi đâu, tôi lấy ngay câu nói của 

Đức Cha để trả lời “đi gặp gỡ”. Ai cũng cười nói: “ông Cha gặp 

cá và gỡ cá hả?”. Tôi thầm nghĩ:  chẳng lẽ đời Linh mục mình 

cứ phải đi thả lưới bắt cá như thế này chăng, rõ chán và vô 

nghĩa… Tối về, một mình đối diện với Thánh Thể Chúa qua 

ánh đèn dầu leo lét. Tôi cũng tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn 

con về đây làm gì?”.  

5. Tuy nhiên, thả lưới bắt cá cũng có cái hay. Đây là cách 

để tôi gặp gỡ và hòa mình vào đời sống của những con người tứ 

xứ nơi này. Lân la hỏi chuyện họ mới nói cho mình nghe họ 

cũng từng là con chiên lạc… phiêu bạt mưu sinh quên đi mình 

là người có đạo… cho đến khi ông Cha đến thì họ mới nhớ ra. 

Do đó, lúc đầu bắt cá là chính, nhưng dần dà đi tìm những con 

chiên lạc mới là chính, còn thả lưới bắt cá là phụ thôi. Rồi một 

tối khi đọc đoạn phúc âm Chúa Giêsu nói với Phêrô: “từ nay 

anh sẽ là kẻ lưới người như lưới cá”. Tôi mới giật mình hiểu ý 

nghĩa lời nói của Đức Cha “đi gặp gỡ” là gì: nghĩa là tìm gặp 

những con chiên lạc và giúp họ gỡ rối để trở về cuộc sống đạo 

của người có đức tin. 

*** 
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6. Thế là ông Cha đã đi gặp gỡ được 40 năm ở vùng truyền 

giáo này. Tìm kiếm và quy tụ được một họ đạo lấy thánh Phêrô 

làm Bổn Mạng. Trước sân có tượng Chúa Giêsu ra lệnh cho 

thánh Phêrô thả lưới bắt cá. ⚫ 

 

 

ơ Vy đến giáo điểm truyền giáo tại Miền Tây thay cho 

Sơ Vân Anh nhé. Sơ Vân Anh bị đau tim đột ngột mới 

chuyển về Sài Gòn, nên giáo điểm cần người thay cho Sơ 

ấy, Vy thấy thế nào? 

- Dạ! 

- Có hai tuyến xe sáng và tối tùy Sơ Vy chọn đấy! 

- Dạ em đi chuyến ban ngày cho an toàn. 

- Vậy thì nhanh lên, 10 giờ xe chạy đấy! 

Tu trong Hội dòng hoạt động và truyền giáo, Sơ Vy vui 

tươi nhận sứ vụ để ra đi. Gói hành trang chỉ vỏn vẹn chiếc giỏ, 

trong có mấy bộ quần áo đồ dùng cá nhân và hai cuốn sách: 

kinh Phụng vụ và Lời Chúa. Đón xe buýt để ra bến xe cho kịp 

giờ, Vy lên xe mà tưởng chừng như giấc mơ. Sứ vụ mới và ra đi 

vội vã 

S 
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Vy lấy tiền mua vé và nhanh chóng về ghế ngồi, làm dấu 

thánh giá và lần chuỗi xin Đức Mẹ dẫn con đi. Xe dừng lại, một 

người phụ nữ nữa lên xe, bà ta ngồi cạnh Vy, đôi mắt dòm ngó 

nhìn Vy và mọi người trên xe. Tiếng Bác tài xế la to: - đủ người 

rồi đi luôn nghe bà con, chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường. 

Vy ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Sài Gòn 

đang dần ở lại phía sau lưng Vy, những ngôi nhà cao tầng, 

những khu phố mua sắm. Tiếng xe cộ và âm thanh ở khắp các 

ngõ ngách Sài Gòn làm cho thành phố này thật sầm uất, người 

đi, người về, người buôn bán, người đi làm… đường phố lúc 

nào cũng đầy người. Kể từ lúc vào nhà Dòng đến giờ Vy cũng 

chỉ loanh quoanh ở các cộng đoàn trong Sài Gòn. Vy chưa bao 

giờ được sai đi các vùng ở xa. Những cộng đoàn được thành lập 

ở xa Vy chỉ biết và xem hình ảnh của những cơ sở này qua kỷ 

yếu của nhà Dòng. Tâm hồn rạo rực với sức trẻ và lòng khao 

khát truyền giáo của Vy hôm nay đang được thực hiện, trong sứ 

vụ được sai đến với giáo điểm tại vùng sông nước Tây Nam Bộ 

này. Vy mân mê chuỗi hạt trong tay, cái giỏ đồ Vy để dưới 

chân, và vòng tay ôm cái túi xách trong ấy có cái ví tiền, điện 

thoại và vài thứ mà chị phụ Tá đưa cho Vy. Quãng đường thật 

xa và Vy dần thiếp ngủ lúc nào không biết. Có tiếng la to: tới 

trạm dừng chân ai có nhu cầu gì thì giải quyết, hai mươi phút xe 

chạy luôn nghen! Vy đợi người phụ nữ ngồi bên ngoài đứng 

lên, Vy cũng đứng lên xuống khỏi xe nhìn đồng hồ cũng đã 12 

giờ 30 rồi. Vy lại quầy bánh mỳ mua một cái nhưng khi lấy tiền 

ra trả thì hỡi ôi cái ví tiền đâu rồi, Vy lục tung cái túi xách 

không thấy cái ví đâu. Vy vội xin lỗi tôi làm mất tiền rồi không 

mua nữa. Vy lên xe ngồi và cố nhớ cái ví tiền ở đâu. Xe đã bắt 

đầu chuyển bánh nhưng không thấy người phụ nữ ngồi bên 

cạnh mình, Vy vội nói:  

- Còn một cô ngồi cạnh chưa lên. Chú lơ xe nói: 
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 - Bà ấy không đi nữa vì tới nhà bà ấy rồi. 

 Vy chợt nhớ khi nửa tỉnh nửa mơ Vy đã thấy người phụ nữ 

bên cạnh nhìn Vy chằm chặp, và còn nhặt dùm Vy cái túi khi 

Vy làm rớt xuống chân. Ôi bây giờ mất hết tiền rồi thì phải làm 

sao đây. Ôm bụng vì đã quá trưa rồi mà không có gì ăn. Vy tự 

nhủ ráng lên, ngày xưa mấy nhà thừa sai đi mấy tháng trời mới 

tới Việt Nam chịu đói chịu rét mà vẫn can đảm loan báo tin 

mừng mà. Vy lấy chai nước uống cầm sức vậy. Ngồi trên xe Vy 

không dám ngủ nữa, hình ảnh người phụ nữ ngồi bên cạnh và 

chiếc ví tiền của Vy không cánh mà bay làm Vy suy nghĩ miên 

man. Người ta cần tiền để làm gì? Ma thuật của đồng tiền làm 

cho người ta đánh mất lương tâm, bao nhiêu vụ giết người cũng 

vì đồng tiền, tham nhũng, lũng đoạn của đất nước cũng vì đồng 

tiền. Vy thở dài… 

Chiếc xe dừng lại giữa đường, và tiếng bác tài xế oang 

oang: - xin lỗi bà con xe bị hư, bà con xuống xe sửa một chút 

rồi đi tiếp nhé! 

Mọi người ùn ùn xuống khỏi xe. Đâu đó tiếng la ó xe hư 

không biết bao giờ mới sửa xong, về nhà chắc trời tối quá. Gần 

hai giờ mới sửa xong. Mọi người ngao ngán lên xe, tiếng thở 

dài xen lẫn tiếng bực dọc của một vài người, Vy cũng lên xe và 

vào chỗ ngồi, chỉ cầu xin sao mau về tới giáo điểm, kẻo trời tối 

mất. 

Con đường xa thăm thẳm những tòa nhà cao tầng của thành 

phố biến mất thay vào đó là những con sông, con kênh lênh 

láng nước và những cánh đồng lúa xanh ngắt. Những căn nhà 

ẩn nấp sau những hàng cây, những con đường đất bụi bay mù 

mịt dẫn Vy đến mảnh đất của miền Tây Nam Bộ này 

- Ai xuống kinh Z xuống xe nè! 

- Trời bắt đầu nhá nhem tối. 
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Chiếc xe dừng lại, Vy bước xuống khỏi xe, ngơ ngác nhìn 

quanh, đúng là đầu Kênh này và con đường xuống Giáo điểm 

còn 5 cây số nữa. Vy tự nhủ mình không còn tiền để đi xe ôm 

vào. À gọi điện cho các chị trong giáo điểm ra đón, Vy lục túi 

loay hoay lấy chiếc điện thoại, bất chợt chiếc xe máy từ phía 

sau lao tới. Một gã thanh niên giật mạnh chiếc túi của Vy, Vy 

ngã xuống đất và chưa kịp hoàn hồn thì không thấy chiếc xe 

máy ấy đâu nữa và chiếc túi xách tay của Vy biến mất trong 

giây lát. Vy đứng lên cát bụi bám đầy người Vy lấm lem, nước 

mắt lưng tròng, thôi của đi thay người chiếc túi và điện thoại 

mất rồi. 

Tay xách cái giỏ đồ Vy đành đi bộ men theo con đường 

mòn xuống Giáo điểm. Cái lạnh theo hơi nước dưới con kênh 

theo làn gió quyện vào Vy, Vy rùng mình kéo áo khoác sát vào 

người, đâu đó tiếng tắ……..c k………………è. Làm Vy sợ hãi,  

kẹt……………. kẹt tiếng bọ hung và muôn vàn tiếng động côn 

trùng ngoài ruộng lên tiếng. Con đường mòn vắng tanh thỉnh 

thoảng lập lòe ánh đèn vàng khè của những ngôi nhà lụp xụp 

ven đường. Vy căng mắt thật to để bước đi cho nhanh. Xa xa có 

mấy bóng đèn đường mờ mờ ảo ảo 

- Này cô em đi đâu thế? - Tiếng một người đàn ông dừng 

xe hỏi. 

Vy ú ớ. Tôi xuống Giáo điểm. 

Người đàn ông dựng xe tiến về phía Vy. Linh cảm mách 

bảo có chuyện không ổn. Vy nhặt một khúc cây bên đường và 

hét lên: 

- Tránh ra! 

Người đàn ông càng đi nhanh tiến về phía Vy.  
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- Ha…..ha……ha này cô em vui vẻ một chút nào rồi anh 

chở xuống giáo điểm. 

Vy hét lớn: 

- Tránh ra và giơ khúc cây lên phòng vệ.  

May mắn thay có mấy người đi làm về đi qua đó dừng lại 

xem, Vy la to hơn. - Tránh ra lại gần tôi đánh vỡ đầu, thấy có 

người và thấy không thể làm gì được Vy, người đàn ông bỏ đi. 

- Mẹ kiếp, con nhãi !!!!!! 

Chỉ còn một mình, Vy sợ hãi và tay chân bủn rủn, Vy 

buông khúc cây xuống và ngồi phệt xuống vệ đường,  

- Này cô gì ấy ơi, cô sao vậy. Tiếng một người phụ nữ hỏi: 

Vy ngẩng mặt lên, tôi không sao! Cho tôi hỏi xuống Giáo 

điểm còn xa không? 

- Đi hết con đường này là tới chừng 4 hay 5 cây số nữa, cô 

có đi không tôi chở xuống. 

Vy vui mừng đứng lên. - Bác cho cháu đi với! 

Người phụ nữ nói: đưa cái giỏ tôi để phía trước cho 

Vy đưa cái giỏ quần áo cho người phụ nữ, bất chợt người 

phụ nữ kéo ga và chạy mất với cái giỏ đồ của Vy, 

- Vy la lớn: - Cướp…………… 

Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng của Vy giữa 

đường hoang vắng này. Vy chưng hửng vì bị mất luôn cái giỏ 

quần áo. Choáng váng trước sự lừa bịp của người phụ nữ, Vy sợ 

hãi, và run rẩy, không biết Vy có về tới Giáo điểm được hay 

không!!!. Còn đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo của đèn đường.  
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Hai cô gái với mái tóc nhuộm vàng, tô son đỏ chót mùi 

nước hoa nồng nặc trong bộ đầm ngắn củn cỡn, để lộ cặp chân 

dài với đôi giày cao gót, đi đến gần Vy, chua chát: 

Con nhỏ kia làm gì ở đây định cướp nồi cơm của tụi tao 

hả? 

Vy ú ớ: - k….h….ông…..  

Một đứa lấy tay dí đầu Vy, kéo chiếc áo khoác của Vy làm 

đứt cả cúc áo, nghiến răng, tiếng nói rít qua kẽ răng: - đồ giả 

nai! Và xô Vy ngã xuống đất. 

Đứa kia cầm tay nhỏ bạn nói nhỏ: - Dừng lại hình như là 

Sơ. Khi cô ta nhìn thấy chiếc áo Sơmi màu xám của Vy và dây 

đeo Thánh Giá của Vy lộ ra khi chiếc cúc áo khoác bị đứt. Sự 

hung dữ của hai cô gái “bán hoa” dịu xuống và lại gần Vy hỏi: 

có phải Sơ không ạ? Vy khẽ gật đầu, một đứa đỡ Vy đứng dậy 

và nói:  

- Xin lỗi Sơ con tưởng mấy đứa mới đến cướp chỗ đứng 

của con.  

Nhìn hai cô gái làng chơi, Vy nhận ra họ làm nghề gì. Vy 

khẽ hỏi hai bạn theo đạo Chúa hả?  

Một đứa gật đầu: - Dạ con có Đạo 

- Có Đạo sao làm nghề này? 

Tại gia đình con nghèo quá lại đông con, không có việc làm 

nên con làm nghề này có tiền phụ gia đình lo ăn học cho các em 

phía sau, khi nào có đủ tiền thì con nghỉ việc này. Sơ ở dưới 

Kinh hả? Khi nào có dịp con sẽ tìm Sơ.  

Đứa kia kéo tay nhỏ bạn gắt: đi thôi kẻo mất khách bây 

giờ!Hai cái bóng đổ dài trên mặt đường và biến mất sau tiếng 

giày cao gót lộp cộp vào không gian mờ ảo của đất trời.  
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Vy chưa khỏi bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra, nhìn xa 

xăm con đường phía trước mù tối nhưng Vy tin chắc rằng phía 

cuối con đường này là giáo điểm nơi Vy đến, và dường như con 

đường truyền giáo phía trước của Vy cũng đầy những chông gai 

mà Vy sẽ phải đối diện trong một xã hội mà dường như người 

ta bị ru ngủ bởi đồng tiền bởi sự lừa dối và vô cảm. Vy sẽ tiếp 

tục đi đến nơi Chúa muốn vì Chúa Giêsu người yêu của Vy 

cũng đã đau khổ và chết để loan báo Tin Mừng Cứu Độ và Vy 

cũng sẽ giống như Thầy vậy. 

Con đường xuống Giáo điểm Vy gặp gỡ đủ mọi hạng người 

trong xã hội này người gian dối, kẻ lừa bịp, người không có 

tương lai, người tốt kẻ xấu vẫn ở chung với nhau đó thôi. Vy sẽ 

là ai để gặp gỡ họ, Giáo điểm phía trước nơi đó những cuộc gặp 

gỡ đang chờ Sơ Vy. ⚫ 
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ẹ là người góp phần lớn cho sự thành bại trong công 

việc giáo dục con cái trong gia đình, một khi đã làm 

hết sức mình để đầu tư nuôi dạy con cái rồi thì phần 

còn lại quan trọng nhất, là hãy tìm đến với Chúa... 

Hôn nhân Công giáo có hai mục đích. Thứ nhất; vợ chồng 

yêu thương tương trợ giúp nhau để cùng thăng tiến trong đời 

sống lữ hành trần gian. Thứ hai; cộng tác với Chúa trong công 

trình sáng tạo qua việc sinh sản, nuôi dưỡng và dậy dỗ con cái. 

Có thể nói; Con cái như một sợi dây vô hình liên kết tình 

yêu vợ chồng cho thêm bền chặt và thắm thiết hơn. Và con cái 

là một ân huệ Chúa trao ban, nhưng ân huệ này có thể trở thành 

niềm vui, niềm tự hào, niềm hãnh diện cho gia đình hay ngược 

lại, nó sẽ trở thành nỗi khổ đau, sự buồn phiền không những 

cho cha mẹ mà còn cả cho dòng họ, gia tộc nữa! Hai điều này 

tùy thuộc vào cách nuôi nấng và giáo dục con cái của bậc cha 

mẹ. 

Ông bà xưa có câu:“Sinh con không dậy, không răn. Thà 

nuôi con lợn cho ăn lấy lòng”. 

Đau khổ và tủi hổ biết bao khi trong gia đình có đứa con hư 

hỏng vướng vào nghiện ngập, bài bạc, rượu chè, xì ke ma túy… 

M 



HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 

Ngược lại, khi gia đình có những người con ngoan ngoãn, 

học hành giỏi giang, có tài có đức, khỏe mạnh thì đó là niềm 

hạnh phúc vô bờ không chỉ cho gia đình mà còn cho cả gia tộc 

nữa. Nhưng là sao để có những người con tốt lành như lòng 

mong muốn?. 

Người ta thường ví; Gia đình là ngôi trường học đầu tiên 

mà cha mẹ là thầy, là cô giáo không thể thay thế, để từ cha mẹ, 

những học sinh là con cái được dậy dỗ, được hấp thu những đức 

tính tốt để hình thành nên một con người có tâm, có đức, và trở 

nên người hữu ích cho xã hội cũng như cho Giáo Hội. 

Tục ngữ Việt Nam có câu:“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. 

Nói thế không phải là người cha trong gia đình không có ảnh 

hưởng trong bổn phận giáo dục con cái, những người cha vẫn 

đồng hành với bạn đời của mình để cùng chia sẻ trách nhiệm 

nặng nề và cao cả ấy. Song vì người mẹ(vợ) thì có nhiều thời 

giờ gần giũ con cái hơn, có tính tình dịu dàng, ngọt ngào và có 

tính cách tỉ mỉ, chi tiết hơn người cha(ba) nên sức ảnh hưởng 

đến con cái nhiều và sâu đậm hơn. Chính vì thế, con cái sẽ hấp 

thu những lời hướng dẫn, chỉ bảo nơi người mẹ nhiều hơn, vả 

lại, thường thì người cha phải lo gánh vác những công việc 

nặng nề hơn trong công việc làm ăn sinh kế nên không có nhiều 

điều kiện và thời gian so với các bà mẹ. 

Thầy Mạnh Tử sẽ không thể trở thành một nhà hiền triết, 

đức hạnh nếu như không có một người mẹ hết lòng lo cho sự 

giáo dục con mình. Mạnh Mẫu vì muốn tìm cho con có một chỗ 

ở thích hợp nên sau ba lần vất vả dời nhà bà mới tìm được chỗ 

ở hợp ý; nơi ở đó là bên cạnh trường học. Một lần vì lỡ lời nói 

với con là:“ người ta giết heo để cho con ăn đó”  nên bà đã đi 

mua thịt heo cho con ăn thật vì bà không muốn mình làm gương 

xấu, gián tiếp dạy con nói dối! Mạnh tử đang học bỏ ngang về 

nhà, bà đã  dùng kéo cắt phăng tấm vải đang dệt và bảo con 
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rằng:“đang học mà bỏ về thì có khác gì như mẹ đang dệt vài mà 

cắt đi vậy”. 

Chuyện kể về người mẹ của Mahatma Gandhi, thủ tướng 

Ân Độ; Khi biết con mình nói dối để gạt mình thì bà đã phản 

ứng bằng cách không ăn uống gì cả, khi Gandhi năn nỉ bà dùng 

bữa thì bà nói: “ Sinh ra một đứa con nhu nhược, không có 

dũng khí để nhận lỗi, lại nói dối thì mẹ cảm thấy nhục nhã lắm! 

Mẹ thà nhịn đói để chết cho xong, mẹ không còn muốn sống 

nữa!” Vì thái độ cương quyết của mẹ  nên Gandhi hối hận, chạy 

lại lò sưởi, lấy một cục than hồng nắm chặt trong tay đến trước 

mặt mẹ và nói: “ Còn thề với mẹ rằng từ nay trở đi con sẽ 

không bao giờ nói dối nữa!” Và ông đã giữ lời hứa đó cho đến 

suốt cuộc đời của mình. 

Vua Louis IX nước Pháp đã nên thánh cũng bởi gương 

sáng và sự dạy dỗ nơi người mẹ. Bà Blanche thường bảo con 

rằng: “ Con ơi, mẹ yêu thương con nhiều lắm, mẹ yêu thương 

con trên hết mọi sự trên thế gian này, nhưng mẹ thà thấy con 

chết ngay dưới chân mẹ còn hơn thấy con phạm tội”. 

Một tấm gương sáng mà thánh nữ Monica để lại cho các bà 

mẹ Công Giáo noi theo; là khi Augustino lạc đường sa ngã thì 

chính bà, một người mẹ luôn hết lòng vì con đã lẽo đẽo theo 

con đi khắp nơi để dùng lời lẽ khuyên nhủ, bảo ban con trong 

nước mắt, với hy sinh, hãm mình và nhất là cầu nguyện suốt 17 

năm trời ròng rã, để rồi cuối cùng nhờ công đức của bà. Chúa 

đã thương nhận lời, mà làm cho Agustino biết hoán cải bỏ đàng 

tội lỗi trở về với Chúa. 

Trong cuốn sách “Trên đường lữ hành” Đức Hồng y 

Phanxico Savier Nguyễn Văn Thuận có kể câu chuyên về một 

người mẹ đã nuôi dạy mười ba người con nên tốt lành; Đó là bà 

Elisa thân mẫu của  Đức Hồng Y Herbert Vaughan, 
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Tuy bà rất vất vả, bề bộn với công việc nội trợ cũng như 

giúp đỡ chồng trong việc kiếm tiền nuôi một đàn con. Thế 

nhưng ngày nào cũng vậy, bà dành ra một giờ đồng hồ để đến 

nhà thờ chầu Chúa. Láng giềng ai cũng lấy làm lạ và đặt câu hỏi 

với bà: “Nuôi một đàn con 13 đứa, bận bịu từ sáng đến tối mà 

sao trưa nào chị cũng đến nhà thờ được vây?”.Thì bà tươi cười 

trả lời:“Thấy một đàn con đông đúc, ăn bữa nay, lo bữa mai, tôi 

lo lắng lắm. Hơn thế nữa, khi chúng đến trường đi học, sẽ có rất 

nhiều bạn bè xấu rủ rê đi chơi hoặc ra phố học đòi xa hoa lãng 

phí, có rất nhiều mối nguy hiểm rình chờ, tôi càng thao thức và 

lo lắng hơn nữa. Thành thử mỗi ngày cho dù bận việc đến 

đâu  thì tôi vẫn bỏ ra một giờ để chầu  Chúa, sốt sắng xin Người 

ban ơn cho vợ chồng tôi có lương thực đủ dùng nuôi nấng các 

con hàng ngày và dạy dỗ chúng nên người đạo đức.” 

Kết quả là gia đình bà có 8 người dâng mình cho Chúa, 

trong số đó có một Đức Hồng Y,  một vị Giám Mục, hai Linh 

Mục hai nam tu sỹ và hai nữ tu! 

Một lầm lỗi mà các bà mẹ thường hay mắc phải khiến cho 

việc giáo dục con cái trở nên thất bại đó là;  Vì yêu thương nên 

nuông chiều con mình quá đáng, chúng muốn gì được 

nấy…Vấn đề khác nữa là binh vực chúng cách mù quáng, ai 

đụng chạm đến con là đề kháng quyết liệt, cái gì của con mình 

cũng là đúng, là phải…Vì thế nên chúng thấy có chỗ chống 

lưng mà làm bậy mà vẫn không sợ sệt, do đó chúng  đâm ra hư 

đốn. 

Tóm lại, có thể nói: Mẹ là người góp phần lớn cho sự 

thành bại trong công việc giáo dục con cái trong gia đình, một 

khi đã làm hết sức mình để đầu tư nuôi dạy con cái rồi thì phần 

còn lại quan trọng nhất, là hãy tìm đến với Chúa, trao phó 

những đứa con trong tay Ngài chắc chắn Chúa sẽ thương ban 

cho chúng ta những điều lòng mình mong ước. 
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Ước mơ rằng các gia đình Công Giáo sẽ thực hiện triệt để 

lời cam kết khi lãnh bí tích hôn phối đó là; “sẵn sàng yêu 

thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng 

theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh” 

Con cái ngoan hiền và đạo đức sẽ trở nên như những đóa 

hoa xinh đẹp dâng lên bàn thờ Thiên Chúa và chúng cũng sẽ 

góp phần làm cho hạnh phúc gia đình trở nên ngọt ngào và trọn 

vẹn hơn. ⚫ 
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THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN 

XÂY DỰNG NHÀ THỜ VẠN ĐỒN, KINH B1. 
  

Sáng 25/03/2022, giáo dân giáo xứ Vạn Đồn hân hoan chào 

đón Đức cha giáo phận Giuse Trần Văn Toản cùng quý cha đến 

hiệp dâng thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo xứ. 
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Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến phức 

tạp nhưng có rất đông anh chị em giáo dân trong cũng như 

ngoài giáo phận đã đến tham dự thánh lễ để cầu bình an cho 

công trình xây dựng này. Điều này nói lên sự liên đới mật thiết 

trong đức tin của mọi thành phần Dân Chúa đối với cha xứ 

cũng như anh chị em giáo dân giáo xứ Vạn Đồn. 

  

Đức Cha Giuse nhắn nhủ cha sở và giáo dân hãy biết lắng 

nghe, phân định giống như Đức Mẹ đã biết gặp gỡ, đối thoại để 

tìm ra thánh ý Chúa. Mỗi người trong giáo xứ hãy cố gắng trở 

thành một đền thờ mà Thiên Chúa yêu thích nhất. Trong khi 

xây dựng và sau khi hoàn thành công trình này thì vẫn có những 

thách đố, những khó khăn, nên cha xứ và giáo dân trong giáo 

xứ hãy biết hiệp hành, lắng nghe nhau và phân định để tìm ý 

Chúa hầu có thể trở thành dụng cụ của Chúa. Hãy biết noi 

gương Đức Mẹ để sống hiệp hành với Chúa và biến ngôi nhà 

thờ vật chất cũng như ngôi nhà tâm hồn mình thành Đền thờ 

của Thiên Chúa. 

  

Xin Chúa chúc lành cho công trình này để việc xây dựng 

luôn diễn tiến trong ý muốn của Thiên Chúa. Và xin cầu chúc 

cho công trình xây dựng nhà Chúa sớm được hoàn thành. ⚫ 
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CÁO PHÓ CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VŨ 
 

 
 

TIỂU SỨ CHA CỐ PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN VŨ 

Tên thánh, tên gọi: Phê-rô Nguyễn Văn Vũ 

Sinh ngày: 29-12-1940 

Tại: Kim Sơn, Ninh Bình, Phát Diệm 

Vào Tiểu chủng viện: Phát Diệm, năm 1953, GP. Phát Diệm 

Vào Đại Chủng viện: Thánh Giuse SG, năm 1961 

Chịu chức linh mục ngày: 14-5-1968 

Tại Vương Cung Thánh Đường Sàigòn  

Do Đức cha Phaolo Nguyễn Văn Bình 

  

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại 

- Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiêp: từ năm 1968 

- Gx. Trinh Vương A1: 1968 – 2008 

- Gx. Thái An: 2008 – 2011 

- Hưu tại tư gia xứ An Sơn: 2011- nay 

* Qua đời ngày: 26/03/2022 

* Lễ an táng ngày: 28/03/2022 
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TĨNH TÂM DỰ TU LIÊN HẠT RẠCH GIÁ VÀ HÀ TIÊN  
  

Chúa nhật III Mùa Chay ngày 20/3/2022, Dự tu học sinh 

tại giáo hạt Rạch Giá và Hà Tiên tham dự buổi tĩnh tâm Mùa 

Chay tại giáo xứ Mong Thọ. 
 

 
  

 Có khoảng 65 em tham dự. Vì dịch Covid-19 vẫn còn 

phức tạp tại một số trường học vùng quê, nên số em tham dự 

ít hơn so với dự kiến. Cùng tham dự có cha Quản hạt Gb. 

Nguyễn Văn Lý, và quý cha đồng hành ơn gọi hạt Rạch Giá 

và Hà Tiên. 
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Từ 08g00, các em được xét mình, xưng tội. Đến 09g00, 

Đức Cha Giuse huấn từ. Đức Cha đã khích lệ các dự tu học 

sinh rằng; các con đã được Chúa sắp đặt trong chương trình 

của Thiên Chúa. Qua gương Thánh Giuse bạn trăm năm Đức 

Maria và ông Giuse thời Cựu Ước bị bán sang Ai Cập, tất cả 

đều trong chương trình của Chúa. 

  

Đức cha tặng quà cho mỗi em; một tràng chuỗi Mân Côi, 

ảnh Thánh Giuse, ảnh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và 

kinh cầu nguyện cho ơn gọi. Với lời nhắn nhủ; mỗi ngày lần 

hạt kính Đức Mẹ, cầu nguyện với Thánh Giuse, xin dâng ơn 

gọi cho Đức Mẹ, và thánh Giuse bảo trợ. 

  

10g00 thánh lễ đồng tế. Trong bài giảng qua dụ ngôn vây 

vả không ra trái, Đức cha nhắn nhủ mỗi người là một cây 

được Chúa trồng, Chúa ban cho có đủ điều kiện, nên mỗi 

người có trách nhiệm phải đơm hoa kết trái đáp lại ơn Chúa 

ban. 

  

Buổi tĩnh tâm kết thúc với bữa cơm trưa thân mật. Xin 

Chúa cho các em luôn ý thức mình đã được Chúa sắp đặt sẵn 

trong chương trình của Chúa và cũng ý thức mỗi người là 

một cây Chúa trồng, để các em lớn lên trong ân sủng của 

Chúa với tình yêu của Giáo hội và gia đình. Nhờ đó mỗi ngày 

cố gắng trổ sinh hoa trái tốt để sau này sẽ có nhiều tông đồ 

nhiệt thành cho giáo hội. ⚫ 
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CHỦ ĐỀ VIẾT BÁO TĨNH TÂM THÁNG NĂM 2022 

 

 
 
 



GIỚI THIỆU GIÁO XỨ 
 
 
 
 

 
 

1. ĐỊA CHỈ: Nhà thờ Cái Đôi, ấp An Lương, xã Hòa Bình, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

 

2. BỔN MẠNG: Ngày 29 tháng 06. 

 

3. ĐỊA GIỚI: Bao gồm phần lớn Xã Hòa Bình Chợ Mới An 

Giang (Giáo hạt Chợ Mới). 

 

4. SỐ GIÁO DÂN: 2.998. Số dân trong khu vực Giáo xứ: 

khoảng 15.000 người. 
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5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN 

Vì chiến tranh khiến nhiều tài liệu bị thất lạc, nên không 

rõ Giáo xứ Cái Đôi và nhà thờ Cái Đôi (bằng cây lá) được 

thành lập năm nào, chỉ còn biết từ năm 1891 về sau. 

Năm 1891, Cha Giuse Thiên đến coi sóc giáo xứ cho đến 

năm 1895. Tiếp theo là các Cha: Cha Gioan B. Thới (1895-

1897), Cha Blondet (1897-1899), Cha Phaolô Trần Công 

Sanh (1899-1941). 

Trong khoảng thời gian Cha Phaolô Trần Công Sanh coi 

sóc, năm 1906, bằng tiền của đóng góp của giáo dân, Cha đã 

cho khởi công xây dựng nhà thờ mới thay cho nhà thờ cũ 

bằng cây lá đã xuống cấp. Đến năm 1914, Đức Cha giáo phận 

(không rõ tên) từ Nam Vang về thánh hiến nhà thờ mới. 

Năm 1942, Cha Phêrô Nguyễn Tấn Đức về nhận nhiệm 

vụ chánh xứ. Đầu năm 1945, chiến tranh Việt - Pháp bùng 

nổ, giáo dân phải di tản sang Long Xuyên và tạm trú trong 

các xóm đạo thuộc Giáo xứ Long Xuyên. 

Cuối năm 1949, chiến tranh vãn hồi, Cha sở Phêrô Đức 

kêu gọi giáo dân hồi hương. Lúc ấy nhà thờ Cái Đôi chỉ là 

một ngôi nhà trống rỗng. Cửa lớn nhỏ, lầu hát, gạch đều bị gỡ 

lấy, và ảnh tượng đều bị đập nát hết. Trước cảnh tượng ấy, 

Cha sở Đức liền kêu gọi giáo dân đóng góp để trùng tu lại 

nhà thờ (1949), đặt lại ảnh tượng mới, xây dựng hang đá Lộ 

Đức làm nơi kính viếng Đức Mẹ Maria. Sau 3 năm, mọi việc 

đã hoàn tất và tồn tại cho đến ngày nay. 

 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/1891
https://vi.wikipedia.org/wiki/1891
https://vi.wikipedia.org/wiki/1895
https://vi.wikipedia.org/wiki/1895
https://vi.wikipedia.org/wiki/1897
https://vi.wikipedia.org/wiki/1897
https://vi.wikipedia.org/wiki/1899
https://vi.wikipedia.org/wiki/1899
https://vi.wikipedia.org/wiki/1941
https://vi.wikipedia.org/wiki/1906
https://vi.wikipedia.org/wiki/1914
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vang
https://vi.wikipedia.org/wiki/1942
https://vi.wikipedia.org/wiki/1945
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/1949
https://vi.wikipedia.org/wiki/Maria
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6. NHÀ THỜ: XÂY DỰNG & CHỈNH TRANG: 

Trước đây nhà thờ Cái Đôi được làm bằng cây lá, không 

biết từ khi nào, chỉ biết từ năm 1891 về sau. 

Đến năm 1906 nhà thờ Cái Đôi được khởi công xây dựng 

bằng gạch ngói thay cho nhà thờ bằng cây lá đã xuống cấp, 

do cha Phaolô Trần Công Sanh. Đến năm 1914, Đức Cha 

giáo phận (không rõ tên) từ Nam Vang về thánh hiến nhà thờ 

mới. 

 Cuối năm 1949, nhà thờ Cái Đôi bị hư hại trầm trọng vì 

chiến tranh, Cha sở Phêrô Đức liền kêu gọi giáo dân đóng 

góp để trùng tu lại nhà thờ, đặt lại ảnh tượng mới, xây dựng 

hang đá Lộ Đức làm nơi kính viếng Đức Mẹ Maria. 

Sau 3 năm, mọi việc đã hoàn tất. 

Đến năm 2019, ngôi thánh đường lại xuống cấp, Cha 

Phaolô Nguyễn Thế Hiển khởi công trùng tu lần thứ hai và 

Cha Vincente Bùi Tuấn Hiếu về tiếp tục công việc trùng tu 

ngôi thánh đường còn đang dang dở này. 

 7. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH: 

• Năm 1956-1969: Cha Phêrô Nguyễn Phước Còn. 

• Năm 1969-1975: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 

Dương. 

• Năm 1975-2000: Cha Phêrô Lê Văn Kim. 

• Năm 2000-2003: Cha Luy Gonzaga Mai Hùng Dũng. 

• Năm 2003-2005: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến. 

• Năm 2005-2014: Cha Gioan Hồ Ngọc Trứ. 

• Năm 2014-2019: Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển. 

• Năm 2019 - nay: Cha Vincente Bùi Tuấn Hiếu. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1914
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vang
https://vi.wikipedia.org/wiki/1949
https://vi.wikipedia.org/wiki/Maria
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8. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, VÀ NHỮNG SINH HOẠT: 

- Giáo xứ được chia làm 12 khu đặt tên theo 12 thánh 

tông đồ. 

+ Giáo xứ có các đoàn hội sau: 

- Hai ca đoàn: ca đoàn xứ và ca đoàn thiếu nhi. 

- Hội Lòng Thương Xót Chúa, 

- Hội Legio 

- Hội Các Bà Huynh Đệ Chúa Quan Phòng. 

- Thiếu Nhi Thánh Thể 

- Giáo Lý Viên 

- Lễ Sinh,… 

 

 

 

Câu chuyện 1: THỜI GIAN 
 

Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, 

chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây: 

Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD. 

Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD. 

Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 

25.000 USD 

Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng 

những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là 
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tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm 

hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại 

được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe 

nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian 

sẽ không bao giờ quay bước trở lại. 
 

Bài học: Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ 

"Giết – thời – gian". Nhiều người tìm những thú vui, tìm 

những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta 

được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết 

chúng. 
 

Câu chuyện 2: MUỐN THÀNH CÔNG, HÃY BIẾN ĐIỀU ĐÓ TRỞ 

THÀNH LỰA CHỌN DUY NHẤT 
 

Năm 210 trước Công Nguyên, tướng nước Sở là Hạng 

Võ đưa quân vượt sông Dương Tử để đánh đại quân Tần. Khi 

đêm xuống, quân Hạng Võ đóng trại nghỉ trên bờ sông. Khi 

thức dậy, họ hoảng hốt khi thấy thuyền của mình đều bốc 

cháy. Họ ráo riết truy lùng thủ phạm đã đốt thuyền, nhưng 

sau đó họ phát hiện ra chính Hạng Võ đã đốt toàn bộ thuyền 

bè và ông còn ra lệnh đập vỡ hết nồi niêu. 

Hạng Võ giải thích với binh lính rằng khi không có nồi 

niêu, không có thuyền bè, họ sẽ không có sự lựa chọn nào 

khác ngoài việc chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng hoặc 

bỏ mạng. Việc làm trên tạo ra một hiệu ứng tinh thần to lớn 

đối với binh lính của ông: họ giương cao giáo mác, cung tên, 

tấn công kịch liệt vào kẻ thù, giành chiến thắng năm trận liên 

tiếp và tiêu diệt gọn đại quân nhà Tần. 
 

Bài học: Khi bạn đủ dũng cảm để đi đến trạng thái 

không còn đường lùi, bạn sẽ đủ dũng khí để thành công. 



GIỚI THIỆU GIÁO XỨ 
 

Câu chuyện thứ 3: CHỈ CÓ NGƯỜI NÀO DÁM ƯỚC MƠ MỚI CÓ 

THỂ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC 
 

Có một chàng trai năm 21 tuổi làm ăn thất bại, năm 22 

tuổi tranh chức nghị viện thất bại, năm 24 tuổi việc làm ăn 

thất bại, năm 26 tuổi, người yêu qua đời, năm 27 tuổi, từng 

cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống. Năm 34 tuổi, cạnh tranh 

chức nghị viên lại thất bại, năm 36 tuổi, vẫn là cạnh tranh 

chức nghị viện thất bại, năm 45 tuổi vẫn thất bại, năm 47 tuổi 

ứng tuyển phó tổng thống không trúng cử, năm 49 tuổi, lại 

không trúng cử, năm 52 tuổi, trúng cử chức vị tổng thống Mỹ 

nhiệm kỳ 16. 

Người đàn ông này chính là Lincoln, bởi vì ông ta tin 

tưởng vững chắc rằng chỉ là Thượng Đế đang lùi lại chứ 

không phải là cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông. Cho nên, ông 

luôn luôn nỗ lực kiên trì hết mình và cuối cùng ông đã thành 

công. 
 

Bài học: Có thể cho phép một người thất bại nhiều lần, 

thậm chí thất bại nhiều lần ở cùng một việc, nhưng không 

cho phép vì nhiều lần thất bại ở cùng một việc mà từ bỏ việc 

đó. Vì vậy, chỉ có người kiên trì với ước mơ của mình mới có 

cơ hội biến nó thành hiện thực. 
 


