
 

 



 

2 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

 

HIỆP HÀNH VỚI CÁC DÒNG TU  

THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG 

Anh chị em thân mến!  

Để kỷ niệm 400 năm Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin được 

thành lập, vào cuối tháng 9 tới đây, Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng 

(UBLBTM) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ tổ 

chức cuộc gặp gỡ tại Giáo Phận Long Xuyên. Đây là cơ hội tốt 

để Giáo Phận hân hoan chào đón UBLBTM của 26 Giáo Phận 

của Giáo Hội Việt Nam. Đây cũng là dịp để Giáo Phận nâng 

cao ý thức cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa về sứ vụ loan báo 

Tin Mừng. Chính vì thế, thư mục vụ tháng 8, tháng 9 và tháng 

10 sẽ tập trung triển khai chủ đề về sứ vụ loan báo Tin Mừng. 

Đọc lại lịch sử của Giáo Phận, chúng ta phát hiện ra những bước 

chân thừa sai đầu tiên hiện diện trên phần đất này là của các tu 

sĩ. Vì thế, để bày tỏ tâm tình tạ ơn, và để đẩy mạnh tinh thần 

hiệp hành với các Dòng Tu vì sứ vụ loan báo Tin Mừng, thư 

mục vụ tháng 8 có chủ đề: “Giáo Phận Long Xuyên hiệp hành 

với các Dòng Tu để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng”. 
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Trước hết, chúng ta dùng Lời Chúa để suy tư về chủ đề:  

1. “Đẹp thay bước chân người rảo khắp núi đồi để loan báo 

tin vui, tin bình an” (Is 52,7). Theo niên giám 2016 của Giáo 

Hội Công Giáo Việt Nam, từ năm 1750 đã có 5 Cha dòng 

Phanxicô đến phục vụ tại Hà Tiên. Từ năm 1790, dòng 

Phanxicô mở rộng sứ vụ loan báo Tin Mừng sang Lào và Cao 

Miên. Như vậy, các vị thừa sai đầu tiên đến loan báo Tin Mừng 

trên phần đất của Giáo Phận là các tu sĩ. Vì thế, chúng ta nhìn 

lại với lòng tri ân và sự ngưỡng mộ những bước chân thừa sai 

của các tu sĩ trong lịch sử của Giáo Phận. 

2. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn 

phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (Lc 

4,18). Trong lịch sử 62 năm thành lập Giáo Phận Long Xuyên, 

tiếp tục có nhiều cộng đoàn tu sĩ được sai đến hiện diện và thi 

hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trên phần đất của Giáo Phận. 

Theo thống kê năm 2022, hiện đang có 12 Dòng Tu nam và 21 

Dòng Tu nữ với trên 550 tu sĩ đang hiệp hành với Giáo Phận để 

thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúng ta vui mừng và ca 

tụng những công trình mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi các 

Dòng Tu tại Giáo Phận Long Xuyên. 

3. "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy 

xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,35-38). Với con số 

khoảng 230.000 Kitô hữu và trên 4,2 triệu dân cư trong phần 

đất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, cùng với quận Thốt Nốt 

và huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ, người Công 

Giáo chỉ chiếm tỷ lệ 5% trên tổng dân số. Như vậy, cánh đồng 

truyền giáo Long Xuyên còn cần rất nhiều thợ gặt. Vì thế, Giáo 

Phận, một đàng cầu xin Chúa sai nhiều thợ gặt đến cánh đồng 

lúa của Người, một đàng mời gọi các Dòng Tu gửi nhân sự đến 
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hiệp hành với Giáo Phận để thi hành lệnh truyền này. Hy vọng 

Giáo Phận sẽ có một mùa gặt bội thu nhờ vào phúc lành của 

Chúa xuống trên sự hiệp hành của Giáo Phận với các Dòng Tu 

trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. 

Trong thư mục vụ này, Giáo Phận cũng được mời gọi suy 
tư về huấn giáo của Giáo Hội về tương quan giữa Giáo Phận và 
Dòng Tu trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Cụ thể là: 

Trong Tông huấn Đời sống Thánh Hiến, Đức Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolo II viết: “Một Giáo Phận không có đời 
thánh hiến hẳn sẽ thiếu mất nhiều ân huệ thiêng liêng, thiếu 
những nơi dành cho việc tìm kiếm Thiên Chúa, thiếu những hoạt 
động tông đồ và những phương pháp mục vụ chuyên biệt; hơn 
nữa Giáo Phận ấy có thể suy yếu đi rất nhiều bởi thiếu vắng 
tinh thần truyền giáo là đặc trưng của đa số các tu hội. Vậy cần 
biết đón nhận hồng ân đời thánh hiến mà Thánh Thần khơi lên 
trong Giáo Hội địa phương, bằng cách quảng đại tiếp nhận với 
tâm tình tri ân” (số 48). 

Và số 49 viết: “Giám mục là cha và mục tử của toàn thể 
Giáo Hội địa phương. Người có nhiệm vụ nhìn nhận và tôn 
trọng những đoàn sủng khác biệt, thăng tiến và phối hợp chúng. 
Vậy trong tình bác ái mục vụ, người phải đón tiếp đoàn sủng 
đời thánh hiến như một ân huệ, không phải chỉ liên hệ đến một 
tu hội, mà còn có lợi cho toàn thể Giáo Hội. Như thế người phải 
tìm cách nâng đỡ và trợ giúp những người tận hiến, hầu họ sống 
hiệp thông với Giáo Hội, mở ra những viễn tượng thiêng liêng 
và mục vụ đáp ứng những đòi hỏi của thời đại chúng ta, mà vẫn 
trung thành với đoàn sủng sáng lập của họ. Phần họ, những 
người tận hiến đừng quên quảng đại cộng tác với Giáo Hội địa 
phương, tuỳ theo sức lực của họ và tôn trọng đoàn sủng của họ, 
hoạt động trong tinh thần hiệp thông trọn vẹn với giám mục ở 
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các lãnh vực truyền giảng Phúc Âm, huấn giáo, sinh hoạt giáo 
xứ.” 

Trong tâm tình tạ ơn và hy vọng dưới sự soi dẫn của Lời 
Chúa và huấn giáo của Giáo Hội, Giáo Phận Long Xuyên đề ra 
4 đường hướng chính cho công cuộc hiệp hành với các Dòng 
Tu để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng: 

1. Giáo Phận Long Xuyên hân hoan đón mời các Dòng Tu 
hiện diện trong gia đình Giáo Phận và cùng với Giáo Phận thực 
hiện lệnh truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan 
báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Đón nhận sự 
hiệp hành của các Dòng Tu, Giáo Phận đề ra đường 
hướng:“Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (x. Pl 1,18). 

2. Trong bầu khí gia đình Giáo Phận, mọi thành phần Dân 
Chúa, là giáo dân, là tu sĩ, là giáo sĩ, tất cả cùng nhau sống ý 
nghĩa của Kinh Lạy Cha. Cùng cầu nguyện với xác tín rằng tất 
cả được mời gọi sống hiệp hành để thực hiện sứ vụ của Chúa 
Kitô trên phần đất của Giáo Phận. Sứ vụ của Chúa Kitô là làm 
cho“Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới 
đất cũng như trên trời”. Để sứ vụ này được thực hiện có hiệu 
quả hơn, Giáo Phận cần sự hiệp hành của các Dòng Tu, trong 
cầu nguyện và trong hoạt động. 

3. Trong bầu khí gia đình, Giáo Phận đón nhận các Dòng 
Tu như những nén vàng Chúa trao (Mt 25, 14-30), để sứ vụ của 
Đức Kitô được tiếp tục thực hiện trong thế giới này. Thực vậy, 
các Dòng Tu với đặc sủng và linh đạo độc đáo của riêng mình, 
được kỳ vọng sẽ tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm để làm 
cho chương trình loan báo Tin Mừng của Giáo Phận được thực 
hiện cách phong phú, đa dạng và hiệu quả. Về phần mình, Giáo 
Phận trân quý sự hiện diện của các Dòng Tu trong Giáo Phận 
và tạo điều kiện thuận lợi để các Dòng Tu hoạt động theo đoàn 
sủng của mình. Trong sự hiệp hành này, ước mong Giáo Phận 
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và các Dòng Tu trở thành các nhà thừa sai được Chúa nhìn nhận: 
“Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà 
anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh (c.21, 23). 

4. Trong bầu khí gia đình và trong sự hiệp thông Hội Thánh, 
Giáo Phận cùng với các Dòng Tu cùng hiệp hành, không chỉ vì 
sứ vụ hiện tại, mà còn cùng chuẩn bị nhân sự cho sứ vụ tương 
lai.  Đây là công cuộc cổ vũ ơn gọi tông đồ cho Giáo Hội, cho 
Giáo Phận và cho Dòng Tu. Bầu khí hiệp hành giữa Giáo Phận 
và Dòng Tu chính là lời giới thiệu Chúa Giêsu cho thiếu nhi và 
giới trẻ trong Giáo Phận, giới thiệu và mời gọi “đến mà xem”. 
Như các môn đệ đầu tiên (Ga 1, 35-42), các bạn trẻ sẽ gặp Chúa, 
đàm đạo với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa gọi, và quảng đại bước 
theo Chúa để tiếp tục thực hiện lệnh truyền loan báo Tin Mừng 
năm xưa. 

Riêng với các tu sĩ nam nữ thân quý! 

Với lòng tri ân và hy vọng, Giáo Phận Long Xuyên luôn 
trân quý và mời đón sự hiện diện và hoạt động loan báo Tin 
Mừng của các Dòng Tu trên phần đất của Giáo Phận. Sự hiệp 
hành với các Dòng Tu của Giáo Phận được thể hiện như việc 
cử hành trong hy lễ tạ ơn, Giáo Phận đón nhận các Dòng Tu, 
dâng lời Chúc tụng, tạ ơn, và trao cho cộng đoàn Dân Chúa.  

Xin Chúa Thánh Thần giúp Giáo Phận và các Dòng Tu biết 
gặp gỡ, lắng nghe và phân định, để đi vào hiệp thông, tham gia 
và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. ◼ 

 



 

 

1. 

Đại hội Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu nhóm họp tại 
Giáo phận Xuân Lộc vào năm 2012 là một biến cố lớn. 

Riêng đối với tôi, biến cố quan trọng này nhắc cho tôi về 
ba đối thoại, để Tin Mừng có thể thấm nhập vào Á châu nói 
chung và vào Việt Nam nói riêng. Ba đối thoại đó đã được 
Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới chỉ rõ cho các Giáo Hội 
tại Á châu. Đó là đối thoại với các nền văn hoá địa phương, đối 
thoại với các tôn giáo truyền thống, đối thoại với người nghèo. 

Ba đối thoại trên đây được Liên Hội Đồng Giám Mục Á 
châu nhận định càng ngày càng rõ từ nhiều năm nay. 

Nhận định rõ đã là quý hoá. Nhưng thực hiện điều nhận 
định rõ còn quý hoá hơn nhiều. 

2. 

Tại Việt Nam, nhận định rõ về ba đối thoại xem ra chưa 
được phổ biến sâu rộng. Còn thực hiện ba đối thoại đó xem ra 
lại rất tuỳ tiện. Hậu quả được báo hiệu là Hội Thánh Việt Nam 
xem ra đang bước dần tới nguy cơ bị đẩy vào một hoàn cảnh rất 
khó khăn cho sự thấm nhập của Tin Mừng. 
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3. 

Viễn cảnh đó tất nhiên là không vui. Với lương tâm trách 
nhiệm đối với Tin Mừng và Hội Thánh, tôi cầu xin Chúa Giêsu 
soi sáng cho tôi biết xưa Chúa đã đưa Tin Mừng thấm nhập vào 
thế gian một cách cụ thể thế nào? 

Chúa dạy tôi hãy dùng đức tin mà nhìn Chúa trong Phúc 
Âm. Tôi vâng làm như vậy. Dần dần tôi thấy ba đối thoại, mà 
Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới vừa nhắc đến, đã được 
chính Chúa Giêsu thực hiện một cách rất cụ thể rõ ràng tại Do 
Thái. Đơn giản như sau: 

Về đối thoại của Chúa Giêsu với nền văn hoá dân tộc thì 
đối thoại đó được thực hiện cụ thể bằng sự Người hội nhập vào 
nền văn hoá của Đất Nước mình. 

Phúc Âm cho thấy Chúa Giêsu luôn tỏ vẻ tự hào về những 
tổ tiên đã có công dựng Nước và giữ Nước Do Thái là Đất Nước 
Chúa chọn để giáng sinh. 

Chúa Giêsu được thánh sử Matthêu ghi rõ: Người là: “con 
cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Abraham. Từ tổ phụ Abraham 
đến vua Đavít là 14 đời. Từ vua Đavít đến thời lưu đày ở 
Babylon là 14 đời. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô 
cũng là 14 đời” (Mt 1,1-17). Như thế quốc tịch của Chúa Giêsu 
là Do Thái. Người công dân ưu tú này có một lý lịch, đáng tự 
hào trước Tổ Quốc và quốc dân Do Thái. 

Là công dân Do Thái, Chúa Giêsu gắn bó với lề luật của 
Đất Nước mình. Người quả quyết: “Anh em đừng tưởng Thầy 
đến để bãi bỏ lề luật Maisen hoặc là các ngôn sứ. Thầy đến 
không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). 
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Nếu nền văn hoá dân tộc là hiếu với tổ tiên, yêu thương 
đồng bào và gắn bó với Quê Hương, thì Chúa Giêsu đã hội nhập 
sâu vào nền văn hoá như thế của dân tộc mình. 

Tất nhiên, Chúa Giêsu xuống trần là để thiết lập “một vương 
quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh 
thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an” (Kinh Tiền 
Tụng lễ Chúa Giêsu Vua). Nhưng tất cả những đức tính tốt đẹp 
của Nước Chúa kể trên đều sẽ được thấm nhập dần dần vào Do 
Thái qua cái khung văn hoá của Đất Nước Do Thái. Thành công 
nhiều hay ít, lâu hay mau, là chuyện không ở quyền con người 
định đoạt. Chỉ biết hội nhập đó là con đường Chúa chọn, không 
thể đổi thay. 

4. 

Về đối thoại với các tôn giáo truyền thống tại Do Thái, thì 
đối thoại của Chúa là trân trọng những giá trị chính đáng của 
các tôn giáo đó. 

Thực vậy, khi nêu gương bác ái, Chúa Giêsu đã chỉ vào 
người ngoại đạo Samari (x. Lc 10,29-37). 

Khi nêu gương đức tin, Chúa Giêsu đã khen ông đại đội 
trưởng ngoại đạo thành Caphacnaum. Chúa nói: “Tôi nói cho 
các ông hay: Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy 
người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9). 

Khi nêu gương lòng biết ơn, Chúa Giêsu đã không ngại nói 
rõ trường hợp mười người phong cùi được Chúa chữa lành, 
nhưng chỉ có một người ngoại đạo Samari trở lại cám ơn Chúa 
(x. Lc 17,11-19). 

Trân trọng những giá trị chính đáng của các tôn giáo truyền 
thống nơi mình đến, chính là một đối thoại tốt để Tin Mừng 
thấm nhập vào nơi đó, Chúa Giêsu đã đề cao cách đối thoại ấy. 
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Cách đề cao đó thường không làm hài lòng người đạo Chúa. 
Phải can đảm lắm mới dám làm. 

5. 

Về đối thoại với người nghèo, thì đối thoại của Chúa Giêsu 
là ưu tiên lo cho người nghèo. 

Ưu tiên lo cho người nghèo, là một chọn lựa của Chúa 
Giêsu được khẳng định qua lời Người giảng, qua việc Người 
làm, và qua lối sống của Người suốt cả cuộc đời. 

Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ưu tiên yêu thương giúp đỡ 
người nghèo khổ trong nhiều bài giảng. Nhất là trong bài giảng 
về ngày phán xét chung, Chúa sẽ căn cứ vào việc yêu thương 
giúp đỡ người nghèo khổ, để phân biệt người được thưởng và 
người bị phạt. Bởi vì Chúa coi việc yêu thương giúp đỡ người 
nghèo khổ như việc làm cho chính Chúa (x. Mt 25,31-46). 

Chính Chúa Giêsu đã rất yêu thương cứu giúp những người 
nghèo khổ. Từ việc chữa bệnh, trừ quỷ, làm phép lạ cứu đói, 
đến việc đề cao những đức tính tốt của người nghèo khổ, nhất 
là sự họ được Chúa yêu thương. 

Ưu tiên lo cho người nghèo khổ còn được Chúa Giêsu thực 
hiện nhất là bằng chính lối sống của Người. Người sống như kẻ 
nghèo để chia sẻ thân phận kẻ nghèo. 

Đối thoại với người nghèo là ưu tiên lo cho họ như thế đấy. 
Cách đó được Chúa chọn, để Tin Mừng thấm nhập vào dân 
chúng. 

6. 

Khi nhờ đức tin, mà nhận ra ba cách đối thoại trên đây của 
chính Chúa Giêsu, tôi tự hỏi mình rằng: Tôi có theo Chúa Giêsu 
mà cụ thể hoá ba đối thoại bằng thái độ dấn thân như vậy 
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không? Câu hỏi này cũng cần đặt ra cho Hội Thánh Việt Nam 
nói chung, và cho từng cộng đồng đức tin tại Việt Nam nói 
riêng. 

Rất mong Đại Hội Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu lần 
này tại Việt Nam sẽ là một hy vọng cho Á châu, đặc biệt là cho 
Việt Nam. Hy vọng sẽ rất đáng kể, nếu mọi người tin Chúa 
quyết tâm trở về với đức tin đích thực, để theo gương Chúa 
Giêsu, mà đối thoại như Chúa Giêsu, nghĩa là: 

- Hội nhập vào nền văn hoá dân tộc. 

- Trân trọng những giá trị chính đáng của các tôn giáo 
truyền thống. 

- Ưu tiên lo cho người nghèo. 

Chỉ đức tin đích thực là gặp gỡ sống động và thân mật với 
Chúa Giêsu, mới có được một thái độ khiêm nhường và dấn 
thân như thế trong các đối thoại. Chứ các thứ đức tin biến chất, 
sẽ phá hoại xã hội hơn là cải thiện. 

Xưa Chúa Giêsu đã nói một lời rất bi quan: “Khi Con Người 
đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?” (Lc 
18,8). Tôi hiểu Chúa muốn nói về đức tin đích thực. Xin Chúa 
thương giúp tôi và mọi người tin Chúa trong Hội Thánh, biết 
thức tỉnh, mà trở về với đức tin đích thực. Chỉ đức tin đích thực 
mới có Tin Mừng đích thực. Chỉ đức tin đích thực mang Tin 
Mừng đích thực mới cần đi vào Đất Nước Việt Nam này, cho 
dù phải gặp những khó khăn không sao tránh được. ◼ 
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Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên, C 
Gv 1,2 ; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

 

KHI ĐỒNG TIỀN LÊN NGÔI 

ếu nhìn vào toàn cảnh Việt Nam, người ta thấy kinh tế 
càng ngày càng khó khăn. Đồng tiền kiếm được đã ít, 

lại mất giá. Hằng ngày anh chị em phải đối diện với giá vật tư 
tăng. Giá viện phí tăng. Giá thuốc tây tăng. Giá lương thực lại 
thiếu bình ổn... 

Trong khi thông tin về tình hình kinh tế không mấy sáng 
sủa, thì trên các phương tiện truyền thông lại liên tục cập nhật 
những vụ việc đau lòng. Chẳng hạn: “Mẹ tự thiêu, vì con nợ 2 
chỉ vàng không trả”; chuyện “Con bẻ gẫy tay mẹ, vì đòi chia 
tài sản”, v.v... 

Những câu chuyện đắng lòng ấy khiến người ta phải đặt 
câu hỏi: Phải chăng kinh tế khó khăn đã khiến tình người thêm 
cạn kiệt? 

Đành rằng cuộc sống rất cần tiền, nhưng không phải nhờ 
tiền mà ta sống được lâu dài hơn. Không phải nhờ giầu có mà 
ta sống giá trị hơn. Điều quan trọng mà Chúa muốn nhắc chúng 
ta là phải làm giầu trước mặt Thiên Chúa. Làm giầu ở đây 
không phải là giầu của cải vật chất, mà là giầu đức hạnh. 

Thế nhưng, con người ngày nay xem ra chỉ cần tiền. Đồng 
tiền là trên hết! Họ quan tâm tới tiền. Họ sống vì tiền. Họ đặt 
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mọi quan hệ trên đồng tiền. Họ coi đồng tiền là phương tiện để 
họ gắn kết với nhau hơn. Thế nên, thế giới càng giầu của cải, 
thì tình người càng cạn kiệt. 

Vì tiền mà người ta khinh bỉ nhau, phản bội nhau, lừa dối 
nhau và giết hại lẫn nhau. Vì tiền mà ta đánh mất tình người; 
và đôi khi đánh mất chính bản thân mình, đến nỗi vì tiền mà 
nhiều người đã sống hèn hạ, đánh mất danh dự và nhân phẩm. 

Nhiều gia đình đã tàn sát lẫn nhau chỉ vì tiền. Cha mẹ bỏ 
rơi con cái chỉ vì tiền. Con cái thờ ơ với cha mẹ cũng vì tiền. 
Vợ chồng bất trung với nhau cũng vì tiền. 

Quả thật! Khi đồng tiền lên ngôi, là lúc tình người đi 
xuống. Đề cao đồng tiền cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt 
tình người. 

Sự khôn ngoan của Chúa mời gọi chúng ta hãy xét lại 
mình: “Nếu ngay trong đêm nay ta từ giã cuộc đời này, ta sẽ 
được gì?” Đồng tiền có mua được bạn hữu, khi ta đã nhắm mắt 
xuôi tay không? Sự gian ác, thiếu tình người, chỉ vì ta coi trọng 
đồng tiền, có mang ta đi về thế giới đời sau trong hạnh phúc 
không? Hay là ta phải lo âu sợ hãi khi đối diện với tử thần? 

Con người sinh ra, rồi sẽ chết. Ai cũng thế. Nhưng khi cái 
chết đến, ta mang theo được gì? Ta mang theo tiền bạc hay 
việc lành phúc đức? Ta mang theo cái gì để đổi lấy hạnh phúc 
ngàn thu? 

Tôi và anh chị em đều đã lớn tuổi. Mình đã đi gần hết đời 
người rồi, mà sao ta vẫn còn nặng trĩu đôi vai kiếm tìm của cải 
vật chất! Lời Chúa hôm nay bảo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, 
người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó 
sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo 
làm giầu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó". 
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Vậy ta phải làm gì để trở nên người giầu có trước mặt 
Thiên Chúa? Thưa, hãy tạo cho mình một cuộc sống đặt tình 
người lên trên của cải vật chất. Đúng như Nguyễn Công Trứ 
đã nói: “Người trồng cây hạnh người chơi. Ta trồng cây phúc 
để dành đời sau”. 

Lạy Chúa! Xin giúp con luôn biết sống khôn ngoan: Chọn 
lựa cái vĩnh cửu hơn là những của cải phù vân; biết chọn tình 
người hơn là tiền bạc; biết chọn Chúa hơn là danh lợi thú trần 
gian. ◼ 

 
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên, C 
Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

 

LUẬT NHÂN QUẢ 

uộc đời thật công bằng. Mình làm, mình hưởng. Hạnh 
phúc hay khổ đau cũng tuỳ thuộc vào việc mình làm hôm 

qua, và hôm nay mình nhận lại. 

Tuy nhiên, khi nhìn vào dòng đời, ta thấy sao có vẻ quá 
bất công! Tại sao những kẻ gian xảo, bất lương, chối bỏ Chúa, 
lại là những kẻ thịnh vượng hơn cả? Còn người hiền thì cứ liên 
tiếp gặp đủ tai này, vạ kia? Tại sao những kẻ lừa dối xảo ngôn 
thì được ca tụng như vĩ nhân? Còn kẻ ăn nói chân thành lại bị 
kết án, xem thường? 

Nhưng thực ra cuộc đời không bất công. Ai gieo gì sẽ gặt 
nấy. Hoạ - may cũng do chính mình làm nên mà thôi. 

Vâng, cuộc đời rất công bằng. Mỗi người đều có niềm vui 
và nỗi buồn khác nhau. Chẳng ai giống ai. Mỗi người đều có 
điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Người có nhiều tiền, 
nhưng lại thiếu sức khoẻ. Người có sự nghiệp thành tích không 
cao, nhưng sức khoẻ lại tốt. Không ai hoàn toàn hạnh phúc. 
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Chẳng ai hoàn toàn khổ đau. 

Hơn nữa, hạnh phúc hay đau khổ cũng tuỳ vào cách nhìn 
của mỗi người. Một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với 
vài trăm ngàn. Nhưng khi có nhiều tiền rồi, người ấy sẽ phải 
chi tiêu gấp nhiều lần, mới thấy hạnh phúc. Mà đôi khi cũng 
chỉ là hạnh phúc ảo.  

Nói cho cùng, cho dù ta có cả thế giới này, thì ta cũng chỉ 
sống 24/7, cũng chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường 
mà thôi. Và cũng bị chôn vùi trong 3 tấc đất. “Ba tấc đất mới 
thật là nhà…” 

Hôm nay Chúa Giêsu bảo ta: Cuộc đời con người có hạnh 
phúc đời này và đời sau hay không, cũng tuỳ thuộc vào ta có 
làm hết trách nhiệm của mình hay không? Chúa nhắc ta phải 
làm việc hết trách nhiệm như một người quản gia trung tín. 

Abraham là một mẫu gương như thế. Dẫu phải hy sinh từ 
bỏ mọi sự, ông vẫn mau mắn vâng nghe lời Chúa dạy, sẵn sàng 
từ bỏ quê hương, từ bỏ tất cả mọi sự, để đi theo con đường 
Chúa chỉ dạy. Sống như thế, không phải là tìm nơi trú ẩn an 
toàn ở dưới đất, mà là tìm quê hương hạnh phúc thật ở trên 
trời. 

Vì thế Chúa khuyên ta: Phải luôn sống ở tư thế làm việc 
như người tôi tớ, như osin. Dù có phải thắp đèn thức khuya 
suốt đêm cũng phải tỉnh thức chờ chủ về. Cho dẫu ta phải chờ 
Chúa đến suốt cả cuộc đời, thì ta vẫn phải trung thành chu toàn 
mọi việc của Chúa trao phó. 

Trung tín một ngày, một tháng, một năm… có thể dễ dàng. 
Nhưng trung tín cả đời mới là điều khó. Mà dù khó đến đâu, 
cũng phải trung tín. Nếu ai sơ sót, lơ là, chểnh mảng, biếng 
nhác, bất cứ lúc nào, chủ về, Chúa đến, thì khốn cho đầy tớ đó. 
Thật phúc cho đầy tớ nào vẫn đang tỉnh thức lúc chủ về, lúc 
Chúa đến! 
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Nếu người nào trung tín trong trách nhiệm như vậy, thì 
chắc chắn họ sẽ có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. 
Nhất là còn được Chúa Cha ân thưởng như lời Chúa Giêsu nói: 
“Cha của anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em”. 

Cuộc đời ai cũng mong hạnh phúc. Muốn vậy, thì hãy sống 
có trách nhiệm khi chu toàn bổn phận của mình với Chúa và 
tha nhân. 

Với Chúa, ta phải luôn dành thời giờ tôn thờ Chúa qua việc 
suy niệm Lời Chúa, đọc kinh dâng lễ. Với tha nhân, ta hãy 
sống phục vụ với đầy đủ tinh thần trách nhiệm và yêu thương. 
Hãy sống tích đức, để mua lấy Nước Trời mai sau. 

Ước gì ta hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút cuối 
cùng của đời mình, để ta sống có trách nhiệm hơn, sống tỉnh 
thức hơn. Ước gì mỗi người chúng ta cùng được Chủ vui mừng 
đón tiếp trong bữa tiệc vĩnh cửu nơi quê hương trên Trời.◼ 

 
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên, C 
Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53 

 

NGỌN LỬA OLYMPIC 

húng ta đã xem trên Tivi chiếu những hình ảnh của lễ 
khai mạc Thế Vận Hội. Hình ảnh gây ấn tượng nhiều 
nhất, là nghi thức đốt lửa khai mạc. 

Nhưng từ mấy tháng trước, trước khi ngọn lửa Thế Vận 
Hội được bùng lên tại lễ đài của sân vận động, thì ngọn lửa ấy 
đã được đốt lên tại núi Olympia - Hy-lạp - quê hương của 
Olympic. 

Sau đó ngọn lửa ấy được rước về xứ sở được vinh dự tổ 
chức Thế Vận Hội, được trao cho các vận động viên nổi tiếng. 
Mỗi người chạy một đoạn đường. Những người này thay phiên 
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nhau rước ngọn đuốc Olympic đi khắp đất nước. Và đến ngày 
khai mạc, ngọn đuốc ấy được đưa về sân vận động và được 
thắp lên trên lễ đài suốt thời gian thi đấu. 

Vào ngày bế mạc, khi ngọn lửa trên lễ đài được tắt đi, thì 
mỗi người tham dự cầm một ngọn đèn, tượng trưng cho tinh 
thần Olympic. Ánh sáng từ những ngọn đèn nhỏ, với muôn 
ngàn màu sắc khác nhau, làm cho bầu khí thật lung linh, cảm 
động. 

Ngọn đèn trên tay, như là thu nhỏ của ngọn lửa Olympic, 
sẽ được giữ mãi, nhớ mãi. Mỗi người cảm thấy mình gần người 
khác hơn, đầy tinh thần yêu thương và thông cảm với nhau 
hơn. 

Cách nay hơn hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã được Thiên 
Chúa sai đến trần gian, với sứ mệnh bày tỏ tình thương của 
Thiên Chúa đối với con người. Ngài đã đến giữa vận hội trần 
gian này và đã thắp lên ngọn lửa yêu thương của Thiên Chúa. 

Chính Chúa Giêsu đã rước ngọn lửa yêu thương đó đi khắp 
đất nước Do thái, vượt ra khỏi những biên cương do con người 
tạo nên. Tất cả lời nói và việc làm của Chúa đều cho thấy một 
ngọn lửa yêu thương đích thực và vĩnh cửu.  

Cuối cùng, Ngài đã lấy chính mạng sống mình để đốt lên 
ngọn lửa yêu thương ấy một cách dứt khoát trên lễ đài thập giá. 
Chính lúc ấy, Ngài đã thốt lên: "Mọi sự đã hoàn tất". 

Nhưng trước đó, Chúa Giêsu đã trao cho các Tông Đổ sứ 
mệnh đem ngọn lửa yêu thương của Ngài đi khắp thế gian, đến 
tận cùng bờ cõi trái đất. Theo lệnh của Chúa, các Tông Đồ đã 
đem ngọn lửa ấy đến các dân tộc, loan báo Tin Mừng cho mọi 
người. 

Từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngọn lửa yêu thương ấy 
được chuyền tay, lan tràn khắp mọi nơi. Đã có biết bao người 
đem cả cuộc đời mình, cả mạng sống mình để bảo vệ ngọn lửa 
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ấy, để công bố cho thế giới về tình thương của Thiên Chúa. 

Ngọn lửa ấy hôm nay được chuyển đến tay mỗi người 
chúng ta. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta đã được trao cho 
một cây nến sáng, với lời nhắn nhủ: “Con hãy giữ cho ngọn 
lửa cháy mãi”. 

Người Kitô hữu sẽ mang ngọn lửa ấy và đốt lên trong vận 
hội trần gian này. Bất cứ nơi nào ta có mặt, thì nơi ấy là vận 
động trường, và ở đó cần có lửa yêu thương. Với nhiều hoàn 
cảnh sống khác nhau, về nơi chốn và điều kiện, ta đang có 
nhiều cơ hội để mang ngọn lửa Tin Mừng thắp sáng mọi ngõ 
ngách cuộc đời. 

Thế nhưng ngày hôm nay, sau nhiều năm tháng đi giữa 
cuộc đời, thử hỏi ngọn lửa tình yêu đó còn bừng cháy trong 
tâm hồn ta không? Hay nó đã tắt ngấm từ lâu rồi? Hoặc chỉ còn 
leo lét như ngọn đèn thiếu dầu? Có lẽ vì thế, mà tâm hồn ta đã 
trở nên khô khan, nguội lạnh, vì đã mất lửa yêu thương. 

Hôm nay, ta hãy cầu xin Chúa gia tăng sức mạnh cho ta, 
để ngọn lửa tình yêu của Chúa được bùng cháy trong tâm hồn 
ta. Nhờ đó mà bản thân ta được sưởi ấm; và cuộc đời ta sẽ trở 
nên chứng nhân cho ngọn lửa yêu thương của Chúa. ◼ 
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Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên, C 
Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

 

CỬA HẸP ĐƯA TA ĐẾN ĐÂU? 

hi có người hỏi: "Thưa Ngài, có ít người được cứu thoát 
thôi, phải không?" Chúa Giêsu không trả lời có nhiều 

hay ít. Nhiều hay ít là tuỳ vào quyền tự do định đoạt của mỗi 
người. 

Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu chỉ dạy cho con người một 
lối đi, giúp ta đạt được ơn cứu độ: đó là đi vào cửa hẹp. Chúa 
nói: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Tôi nói cho anh 
em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. 

Thế là, muốn vào Nước Trời, muốn nhận được ơn cứu độ, 
thì phải đi theo cửa hẹp, đường hẹp mà vào. Nhưng tại sao phải 
đi vào cửa hẹp? Để trả lời cho câu hỏi này, ta có thể đưa ra một 
vài thí dụ. 

Thí dụ thứ nhất: Thiên Chúa đã dựng nên trái đất, và Ngài 
quy định cho nó phải quay quanh mặt trời theo một lộ trình 
nhất định; và không bao giờ được đi trệch ra ngoài, đó là quỹ 
đạo trái đất. Phải mất 365 ngày và 6 giờ, trái đất mới quay hết 
một vòng quanh mặt trời, và cứ thế suốt thế kỷ này sang thế kỷ 
khác. Quả là gò bó, trói buộc, là đường hẹp triền miên. 

Bao lâu trái đất còn đi theo đúng quỹ đạo, tức con đường 
hẹp mà Thiên Chúa ấn định cho nó, thì mọi sự sẽ diễn tiến tốt 
đẹp, cuộc sống sẽ ổn định điều hoà. Nhưng nếu một ngày nào 
đó, trái đất cho rằng đi theo quỹ đạo là gò bó, là chật hẹp, để 
rồi đi trệch ra ngoài cho thong dong thoải mái, thì đó là ngày 
cùng tận của thế giới! 

K 
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Thí dụ thứ hai: Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cũng 
vạch ra cho họ một “quỹ đạo”, đó là quy luật yêu thương. Đây 
cũng là con đường hẹp, vì muốn sống yêu thương, thì phải từ 
bỏ tính ích kỷ của mình, phải biết quên mình phục vụ. Nhưng 
nếu con người đi trật ra ngoài “quỹ đạo yêu thương”, thì họ 
phải nhận lấy hậu quả vô cùng tai hại. 

Từ 2 thí dụ trên đây, ta có thể đi đến kết luận: Con đường 
hẹp là con đường của Chúa. Đường hẹp sẽ đưa đến vinh quang. 

Ta cũng biết: Con đường hẹp của học sinh, sinh viên, của 
nhà nghiên cứu… là gác bỏ những thú vui và cám dỗ của 
những trò tiêu khiển, những phút thư nhàn… để miệt mài 
nghiên cứu học tập. Nhờ thế mà họ đạt được những thành quả 
lớn lao. 

Nói chung, bất kỳ một kỳ tích, hay một thành quả lớn lao 
trong bất cứ lĩnh vực nào, cũng chỉ được gặt hái bằng những 
hy sinh phấn đấu, bằng những nỗ lực kiên trì, tức là phải thông 
qua đường hẹp, mới đạt được chúng. Thế nên người ta nói 
“Thiên tài là kết quả của sự cố gắng lâu dài”. 

Ngay cả Chúa Giêsu, là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, 
cũng đã chọn con đường hẹp, là tự xóa bỏ mình đi, trở thành 
tôi tớ trung thành của Thiên Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha 
trong mọi sự cho đến chết; và Thiên Chúa Cha đã cho Ngài 
phục sinh vinh hiển, và được muôn loài chúc tụng tôn vinh (Pl 
2, 6-11). 

Áp dụng vào cuộc sống: Nếu ta không theo con đường hẹp 
mà Chúa Giêsu đề nghị, tức là tuân giữ các giới răn của Thiên 
Chúa, mà cứ sống buông thả theo đam mê dục vọng hư hèn 
của mình, thì số phận ta cũng như con tàu đi trật đường ray, ta 
sẽ lãnh lấy thảm họa. 

Mai đây, ta có nài van với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin mở 
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cửa Thiên Đàng cho con vào”, thì Chúa sẽ bảo: “Ta không biết 
con từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi kẻ làm điều bất 
chính!” và "bấy giờ ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, khi thấy 
các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ 
được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài”. 

Trái lại, nếu ta chấp nhận đi vào con đường hẹp, tức đi 
đúng theo đường lối Chúa, như con tàu đi đúng đường ray, như 
trái đất đi đúng quỹ đạo, thì ta sẽ được sống an bình hoan lạc 
ở đời này và được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa ở đời 
sau. ◼ 

 
Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên, C 
Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 

 

BÀI HỌC CỦA NƯỚC 

hi đề cập về Chúa Giêsu, người ta thường giới thiệu 
Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Vua hoàn vũ, là Thẩm 

Phán tối cao, là Đấng quyền năng phép tắc… Thế nhưng Chúa 
Giêsu còn có một phẩm chất cao đẹp khác, ít được đề cập đến: 
Ngài là Đấng rất khiêm nhường. 

Quả thực, Chúa Giêsu là Đấng rất khiêm nhường. Nên 
Ngài cũng muốn ta khiêm nhường giống như Ngài. Chúa 
Giêsu không mời ta học cùng Ngài vì Ngài thông thái, vì Ngài 
có tài hùng biện thu phục quần chúng, vì Ngài khôn ngoan. 
Không! Chúa không kêu mời ta như thế. Nhưng Chúa kêu gọi 
ta hãy học với Ngài, vì Ngài “hiền lành và khiêm nhường” (Mt 
11, 29). 

Kinh nghiệm cuộc sống cho ta thấy, cây càng cao, tàng 
cây càng lớn, càng đứng trên đỉnh cao, thì nguy cơ bật gốc hay 
gẫy đổ càng cao. Trái lại, cây nhỏ, thân mềm như lau sậy, dù 

K 
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đứng ở vị trí nào cũng được an toàn, ngay cả trước cuồng 
phong bão tố. 

Nước mưa rơi xuống trên đỉnh núi cao sẽ chảy tuôn đi hết, 
chẳng đọng lại giọt nào. Rốt cuộc, mọi giòng nước đều tuôn 
về chỗ trũng. Chính vì thế mà người ta thường nói: “Biển cả là 
mẹ của tất cả sông ngòi, vì biển hạ mình thấp hơn mọi con 
sông”. 

Cũng thế, ai sống hiền lành khiêm nhượng, biết hạ mình 
xuống, thì tình trạng tâm hồn của họ như là chỗ trũng, chỗ sâu. 
Nên ơn phúc của Thiên Chúa cũng như tình yêu của mọi người 
sẽ tuôn chảy vào người ấy. 

Chắc hẳn ta đã biết, một trong những hình ảnh rất sinh 
động để diễn tả cuộc đời khiêm nhường, đó là hình ảnh về 
nước. Nước lúc nào cũng khiêm tốn. Nước luôn tìm chỗ thấp, 
chỗ rốt hèn. Nước luôn mềm mỏng dịu dàng, không hề xô xát 
hay va chạm với ai. 

Nước không hề kháng cự hay đối đầu, nhưng rốt cục nước 
vẫn chiến thắng nhờ sự mềm mỏng của chính mình. 

Búa tạ giáng vào tường, tường sẽ đổ. Búa đập vào đá, đá 
sẽ tan. Nhưng nếu có ai quai búa đập mạnh vào mặt nước, nước 
không cần kháng cự, nhưng búa sẽ phải cắm xuống đáy bùn! 
Đúng là “nhu thắng cương, nhược thắng cường”! 

Nước luôn tìm chỗ rốt hết, tìm chỗ thấp mà chảy xuống, 
chẳng bao giờ nước muốn leo cao, nên nước mới tạo ra thủy 
điện, một nguồn năng lượng phi thường! 

Khi bị lửa nóng tấn công, nước nhẹ nhàng bốc mình lên 
cao, hóa thành những lớp mây trời. Và khi hỏa hoạn hừng hực 
thiêu rụi những cánh rừng tươi tốt, nước có thể gieo mình 
xuống dập tắt ngọn lửa. 
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Thế mới biết, nước tuy mềm mại, nhưng nước có sức mạnh 
xói mòn tất cả; dù rắn như đá, thì "nước chảy, đá cũng phải 
mòn". 

Có thể nói, nhờ mềm mỏng, mà nước có khả năng rửa sạch 
tất cả, cuốn trôi tất cả. Nhờ biết hóa mình thành muôn hạt li ti, 
mà nước có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách của các địa tầng, 
thấm nhập khắp muôn nơi. 

Tuy hạ mình thấp hèn như thế, nhưng nước đem lại sự 
sống cho mọi loài. Nơi đâu thiếu nước, ở đó chỉ còn là sa mạc. 
Trái lại, nước ngấm đến nơi đâu, thì ở đó sự sống sẽ phong 
nhiêu. 

Có lẽ vì thế mà có lần Chúa Giêsu đã ví Ngài là “Nước 
Hằng Sống”: “Ai uống nước Tôi cho sẽ không bao giờ khát. 
Và nước Tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt 
lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 13-14).  

Lạy Chúa Giêsu! là Đấng hiền lành và khiêm nhượng, là 
Mạch Nước Trường Sinh. Xin dạy cho con biết chọn chỗ rốt 
hèn như nước, để sống một cuộc đời khiêm hạ như Chúa đã 
nêu gương. ◼ 
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CÁNH TAY CỦA THIÊN CHÚA 
 

ức Maria khi ngợi khen quyền năng của Thiên Chúa đã 
dùng một hình ảnh nhân hóa vốn khá phổ biến trong Cựu 

Ước là cánh tay: “Chúa giơ cánh tay biểu dương sức mạnh, 
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” (Lc 1,51). Có thể nói Đức 
Maria đã thu tóm các cách diễn tả về cánh tay trong Cựu Ước 
để nói lên cảm nghiệm về một Thiên Chúa bày tỏ sức mạnh 
của Ngài nơi thụ tạo. Cánh tay và bàn tay là những hình ảnh 
Kinh Thánh chỉ sức mạnh, quyền năng, sự xét xử... Thông 
thường, những hình ảnh này nói đến sức mạnh hướng tới một 
mục đích, mà tác nhân có thể là Thiên Chúa hoặc con người. 
Khi nói đến Thiên Chúa nó có một số ý nghĩa như sau: 

Thiên Chúa biểu dương quyền năng giải thoát 

Trong sách Đệ Nhị Luật, cánh tay dang rộng của Thiên 
Chúa xuất hiện nhiều lần như một hình ảnh về quyền năng của 
Ngài giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Ở đây, hình 
ảnh này trở nên đặc biệt sống động: Thiên Chúa dang rộng 
cánh tay của Ngài, đến với dân nơi họ đang ở và cứu họ khỏi 
cảnh khốn cùng của kiếp nô lệ. Biến cố này được chứng thực 
là duy nhất về quyền năng của Thiên Chúa; không có gì giống 
như đã từng thấy xảy ra trước đây (Đnl 4,34). Đề cập đến việc 
Thiên Chúa giải cứu dân Israel, ông Môisen mô tả “bàn tay 
quyền năng và cánh tay dang rộng” của Thiên Chúa “đã gây 
kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để 

Đ 
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đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập” (Đnl 26,8). Sự giải cứu Israel 
và tất cả các sự kiện kỳ diệu đi kèm với nó được chứa đựng 
trong hình ảnh cánh tay dang rộng của Thiên Chúa. 

Cánh tay Thiên Chúa ban sức mạnh 

Thánh vịnh 89: 11,14, 22 …“Cánh tay Ngài mạnh mẽ đập 
tan quân thù”, “Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng, đầy quyền 
năng đã mạnh mẽ dương oai”, “Ta sẽ không ngừng đưa tay 
nâng đỡ, cánh tay quyền năng củng cố vững vàng”.   

Hình ảnh cánh tay Thiên Chúa biểu dương sức mạnh trở 
thành chủ đề lặp đi lặp lại trong suốt Kinh Thánh, được sử 
dụng 17 lần chỉ trong sách Luật. Vua Đavít nói đến cánh tay 
mạnh mẽ của Thiên Chúa (Tv 136,12) cũng như vua Salômôn 
khi cung hiến Đền thờ Giêrusalem đã đề cao quyền năng của 
Ngài (1 V 8,42; 2 Sbn 6,32). Có lẽ hơn ai hết Đavít tin tưởng 
mạnh mẽ vào cánh tay Thiên Chúa nâng đỡ. Ông đã cảm 
nghiệm được rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, ông có thể 
tiêu diệt con sư tử và con gấu đe dọa đàn chiên của ông (1 Sm 
17,34-35). Và ông cũng cảm nghiệm được rằng cánh tay Thiên 
Chúa đã giúp ông đánh bại tên khổng lồ Goliat, kẻ đe dọa quân 
đội và dân Israel. Cậu bé chăn chiên Đavít đánh bại người hùng 
Philitinh cao hơn 3 thước là một điều phi thường, bởi vì Chúa 
đã dang cánh tay uy quyền cứu độ, để ông có thể thốt lên: 
“Dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 
trọn tình thương!” 

Sự xét xử kẻ thù của Ngài 

Nhưng cánh tay dang ra của Thiên Chúa cũng có chức 
năng như một hình ảnh về sự phán xét của Ngài. Để chống lại 
Israel thờ ngẫu tượng, Thiên Chúa đã để cho người Babylon 
chiếm thành Giêrusalem, Ngài tuyên bố rằng: “Ta sẽ dang 
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cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đích thân chống lại các ngươi, 
trong lúc cơn giận của Ta lên tới cực điểm” (Gr 21,5). Hình 
ảnh này mang ý nghĩa mỉa mai mạnh mẽ: chính tình yêu và 
quyền năng của Thiên Chúa đã quy tụ dân Israel thành dân 
Chúa, Ngài lại để cho nó bị ngoại bang đánh bại. 

Đệ Nhị Luật 33,27 kết hợp hai yếu tố: Chúa bảo vệ dân và 
phán xét kẻ thù của Ngài: “Thiên Chúa đời đời là nơi ẩn náu; 
dưới đất này, cánh tay Ngài đã hành động từ xưa; Ngài xua 
đuổi kẻ thù cho khuất mắt người, và Ngài phán: 'Hãy tiêu 
diệt!'” 

Isaia 30,30 sử dụng hình ảnh cánh tay khi nói về sự trừng 
phạt kẻ ác: “Đức Chúa sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Ngài, 
và cho thấy cánh tay Ngài đè nặng, trong cơn thịnh nộ, trong 
ngọn lửa thiêu.” Và, Thiên Chúa phán rằng: “Cánh tay của Ta 
sẽ phán xét các dân tộc” (Is 51,5). 

Ơn cứu độ của Thiên Chúa trong tương lai  

Điều quan trọng, bàn tay quyền năng và cánh tay dang 
rộng của Thiên Chúa trở thành một lời hứa của niềm hy vọng 
cánh chung nơi các tiên tri. Trong cả ba nhà tiên tri lớn, và đặc 
biệt là trong Isaia, lời hứa về sự cứu chuộc của Thiên Chúa 
được mô tả bằng bàn tay quyền năng và cánh tay dang rộng 
của Ngài. Isaia đã đề cập ít nhất mười hai lần về cánh tay của 
Đức Chúa (30,30, 32; 33,2; 40,10, 11; 48,14; 51,5, 9; 52,10; 
53,1; 59,16; 63,5; 63,12; Gr 27,5; Gr 32,17, 21; Ed 20,33–34). 
Các tiên tri kêu gọi dân Israel quay trở lại với giao ước Sinai 
của Đức Chúa. Nhưng khi điều này thất bại, họ bắt đầu hướng 
dân về một cuộc xuất hành mới. Và quả thật, họ tạo ra niềm hy 
vọng trong dân Chúa bằng cách nhắc nhớ lại sức mạnh của 
Thiên Chúa trước đây đã đánh bại kẻ thù và cứu thoát dân của 
Ngài. Không có hình ảnh nào thích hợp hơn để diễn tả điều 
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này bằng bàn tay quyền năng và cánh tay dang rộng của Thiên 
Chúa. Và hình ảnh này đã vượt qua một biểu tượng để hướng 
về một con người là Đấng Cứu Thế mà cánh tay bị đóng đinh 
của Người trên thập giá vừa biểu tỏ quyền năng cứu độ của 
Thiên Chúa, vừa là hành động chúc phúc, và đồng thời cũng là 
lời xét xử muôn dân. 

* 

Như một em bé cảm thấy được yêu thương và che chở 
trong cánh tay của mẹ, dân Cựu Ước đã cảm nghiệm quyền 
năng của Thiên Chúa được biểu tỏ qua cánh tay trong suốt 
dòng lịch sử cứu độ. Cánh tay Chúa vẫn còn tác động để cứu 
chuộc chúng ta ngày hôm nay. Ước gì chúng ta biết nép mình 
trong cánh tay che chở của Ngài. ◼ 
 

CÙNG ĐI VỚI ĐỨC MARIA 
M. H. M 

 

ức Maria- ngôi sao sáng ngời trong lịch sử nhân loại, là 
người phụ nữ được tuyển chọn trong muôn vàn phụ nữ. 

Hơn ai hết, Mẹ là người đầu tiên đón nhận ân huệ cứu chuộc, 
đón nhận tình yêu nhân từ của Thiên Chúa. Thánh Anselmô đã 
nói rằng: Đức Maria được “tiền cứu chuộc” nghĩa là được hoàn 
toàn cứu chuộc từ trước khi sinh ra. Đó là một tình yêu lớn lao 
Thiên Chúa dành cho Mẹ, Mẹ đã cảm nghiệm được tình yêu 
Chúa và chính tình yêu này là sức mạnh để Mẹ thi hành sứ 
mạng hiệp hành trong đời sống của mình. 

1. Hiệp hành qua tiếng xin vâng 

Đức Maria đã trở thành mẫu gương cho đời sống người 
Kitô hữu bằng chính những tâm tình và cách sống hiệp thông. 
Mẹ hoàn toàn từ bỏ ý riêng để bước đi trong thánh ý Chúa, 

Đ 
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hiệp thông với chương trình của Chúa trong ân sủng “Mừng 
vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28). 
Sứ thần Gabriel gọi Đức Maria là “Đấng đầy ân sủng”. Đây là 
ân huệ Thiên Chúa ban cho Mẹ cách riêng nhưng không. Chính 
trong ân sủng ấy, mà trong hành trình trần gian Mẹ luôn lắng 
nghe và suy niệm trong lòng thánh ý Chúa đối với Con Mẹ. 
Mẹ không khước từ một sự cộng tác nào với Thiên Chúa. Mẹ 
không còn sống cho chính mình nhưng trọn bề phó thác cho 
Chúa khi Mẹ quảng đại thưa tiếng “xin vâng” (Lc 1,38). Chấp 
nhận sự tự hủy, bị hiểu lầm và nguy cơ bị ném đá, Mẹ đã sẵn 
sàng cộng tác với chương trình cứu chuộc của Người. 

Noi gương Đức Maria mỗi người chúng ta sống hiệp thông 
bằng cách:  

- Từ bỏ ý riêng của mình để hiệp thông và tích cực tham 
gia với các chương trình của giáo phận và giáo xứ. 

- Biết tôn trọng phẩm giá, lắng nghe và đón nhận ý kiến 
của người khác. 

- Sống trong tinh thần đồng trách nhiệm, hướng tới những 
thiện ích chung  

- Luôn ý thức nỗ lực xây dựng sự hiệp thông, bằng cách 
rời bỏ những giới hạn (cái tôi) của mình để đến với người 
khác.  

2. Hiệp thông chia sẻ niềm vui với tha nhân 

Khi truyền tin, Sứ Thần cho biết người chị họ đã mang thai 
được sáu tháng trong lúc tuổi già, tức thì Đức Maria thu xếp 
“vội vã lên đường” đi thăm viếng Bà Elizabeth. Nơi Đức Mẹ 
đến có lẽ là thành Ain-Karim, cách Jerusalem khoảng 6 km về 
phía Tây. Tuy nhiên, con đường đầy vòng vo hoang vu, cách 
trở núi đồi và nhiều nguy hiểm. Việc đi bộ phải mất ba hay bốn 
ngày. Một thiếu nữ đi một mình như vậy quả là liều lĩnh. 
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Nhưng Mẹ không nề hà, chẳng nghĩ gì đến bản thân mình, chỉ 
nghĩ đến người chị họ đang cần giúp đỡ. Lòng nhân ái khiến 
Mẹ quên cả niềm vui riêng để hướng đến niềm vui của người 
khác. Mẹ dám băng mình qua mọi gian khó, lao nhọc và hiểm 
trở để ra đi phục vụ, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau.    

Đức Trinh Nữ Maria không chỉ đem đến sự nâng đỡ vật 
chất, mà còn mang Chúa Giêsu đang sống trong cung lòng Mẹ. 
Mang Chúa Giêsu vào nhà, nghĩa là mang đến niềm vui, một 
niềm vui trọn vẹn. Elisabeth và Zacaria rất hạnh phúc vì có 
con, điều dường như không thể đối với tuổi tác của họ, niềm 
vui ấy lại được nhân lên khi thiếu nữ Maria mang đến cho họ 
niềm vui tràn đầy, niềm vui đó đến từ Thiên Chúa. 

3. Hiệp thông trong sự quan tâm người khác 

Sự quan tâm của Đức Maria thể hiện rõ hơn trong tiệc cưới 
Cana. Mẹ tham dự tiệc cưới. Mẹ ăn uống và trò chuyện, phục 
vụ và giúp đỡ. Tuy vậy, Mẹ cũng quan sát những gì đang xảy 
ra. Nhờ sẵn sàng phục vụ ân cần kín đáo, Mẹ thấy trước được 
những nhu cầu của người khác “Họ hết rượu rồi” (Lc 2,3). Mẹ 
nhạy bén với đời sống con người, quan tâm đến những hoàn 
cảnh cụ thể. Quan tâm là thái độ tỉnh thức của “cái tôi” đối với 
tha nhân, là cái nhìn trong sáng, sự mau mắn nhận ra tín hiệu 
để ân cần giúp đỡ.  

Khi tình yêu Đức Kitô đã dâng tràn thì tự nhiên trái tim 
mở rộng, lý trí thông sáng, ý chí kiên cường, hành động cao 
vượt. Lúc đó người ta mới dám ra khỏi bản thân, dám rời bỏ 
vị trí của mình để đến với người khác, dám dấn thân và hiến 
dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. 
Người nào thật sự có Đức Kitô trong tâm hồn thì cũng có một 
sức sống linh thiêng mãnh liệt và cách thức đẹp ngời giống 
như Đức Mẹ vậy.  
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4. Đức Maria tham gia vào chương trình cứu độ 

Đức Maria là chứng nhân về việc tỏ hiện lịch sử của các 
biến cố cứu độ. Từ khi đáp lời xin vâng, Ngôi Lời Thiên Chúa 
đã nhập thể trong lòng Mẹ, cuộc đời Mẹ bắt đầu một hành trình 
mới với nhiều gian nan, hiểu lầm, chống đối và thử thách. Mẹ 
cùng đi với Thánh Giu-se khi trở về quê quán Bê-lem miền 
Giu-đê để khai tên tuổi (Lc 2,4). Ngay thời điểm ấy, Đức Ma-
ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, 
lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không 
tìm được chỗ trong nhà trọ (Lc 2,6-7). 

Sau khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa 
truyền, các ngài trở về nơi cư ngụ tại thành Na-da-rét, miền 
Ga-li-lê. Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy 
khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa (Lc 2,39-
40). Còn Đức Maria, thánh sử Luca ghi nhận như sau: “Đức 
Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại 
trong lòng” (Lc 2,19). 

Trên đường khổ nạn, Mẹ Maria nghĩ gì khi nhiều người 
trải áo, cầm lá tung hô Con Yêu Dấu, tung hô Đấng Mêsia tiến 
vào Giêrusalem, nhưng liền sau đó, chính họ lại nhạo báng, 
chê cười, rồi đánh đập con yêu dấu của Mẹ. Càng suy gẫm, Mẹ 
càng hiểu những lời cụ già Simêon đã trở thành hiện thực: 
“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người 
Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị 
người đời chống đối” (Lc 2,34).  

Trên đồi Golgotha, Đức Mẹ đã thấy tận mắt Con Yêu Dấu 
chịu treo trên thập giá giữa hai người trộm cướp. Lòng Mẹ tan 
nát như bị lưỡi đòng đâm thấu qua tim. Điều gì đã giúp Mẹ can 
đảm đứng dưới chân thập giá? Đó là vì Mẹ đã hằng suy đi nghĩ 
lại những lời cụ già Simêon nói trước kia nay đã ứng nghiệm. 
Chính việc suy gẫm Lời Chúa đã giúp Mẹ dần dần hiểu rõ ý 
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định của Thiên Chúa đang được thể hiện nơi người Con yêu là 
Đức Giêsu. Mẹ đã can đảm đón nhận tất cả, luôn vâng theo 
thánh ý Chúa. Dưới chân thập giá, Mẹ đã thể hiện trọn vẹn hai 
tiếng “xin vâng” mà Mẹ đã thưa với sứ thần trong ngày truyền 
tin.  “Xin vâng” để hy sinh, và “Xin vâng” để cuộc đời mình 
hoàn toàn thuộc về Chúa. 

Mỗi người chúng ta hãy học với Mẹ, dấn thân phục vụ 
Chúa và phục vụ lẫn nhau qua các ân ban chúng ta nhận được 
từ Thiên Chúa. Trong tiến trình tham gia, mỗi người cùng noi 
gương Đức Maria, cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại, 
biện phân và sẵn sàng đóng góp cho những công việc chung. 

Khi nỗ lực tham gia các hoạt động của giáo xứ, chúng ta 
được mời gọi kiên nhẫn để tìm cách giúp người khác nhập cuộc 
trong tiến trình tham gia. 

Khiêm tốn lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa Thánh Thần 
hướng dẫn.  

Đức Maria đã cảm nhận những biến cố lớn nhỏ trong cuộc 
đời Đức Giêsu- Con Mẹ. Trong thinh lặng, Mẹ luôn suy gẫm 
Lời Chúa. Trong niềm vui ngày Con Mẹ giáng trần, Mẹ đã lắng 
nghe lời ca ngợi hát mừng của các Thiên Thần và các mục 
đồng. Trong đau thương, Mẹ đã nguyện cầu và lắng nghe lời 
Chúa, khi chứng kiến Con Mẹ trên thập giá. Mẹ đã thể hiện 
trọn vẹn tiếng xin vâng theo thánh ý Chúa. Trong tất cả mọi 
sự, Mẹ vẫn can đảm bước theo và tin tưởng vào chương trình 
cứu độ của Thiên Chúa.  

5. Mẫu gương trong việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng 

Cùng với Chúa Thánh Thần, Đức Maria luôn hiện diện 
giữa dân Chúa. Mẹ luôn đồng hành với các Tông đồ “Tất cả 
các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng 
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với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu” (Cv 
1, 14). 

Công đồng Vatican II đề cao vai trò mẫu gương của Mẹ 
Maria đối với sứ vụ Tông đồ của Giáo Hội bằng nhận định: 
“Trong đời sống của mình, Vị Trinh nữ đã trở thành một mô 
phạm của tình yêu mẫu thân, một mô phạm cần tác động nơi 
tất cả những ai tham gia sứ vụ tông đồ của Giáo hội để tái sinh 
nhân loại” (LG 65). 

Giáo hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng, anh chị em 
chúng ta đừng bao giờ đặt mình làm trung tâm, nhưng sứ mạng 
của chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa gia 
đình nhân loại. Tình yêu ấy phải thể hiện ra bằng hành động. 
Cuộc sống của chúng ta phải mang chiều kích truyền giáo rõ 
nét. 

Khi thi hành sứ mạng Tông đồ, mỗi người chúng ta cần 
tập luyện cho mình phong cách của Đức Maria, biết sống 
khiêm nhường, yêu thương và dịu dàng. Biết liên lỉ chiêm 
ngắm Mầu nhiệm Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày, sẵn 
sàng rời bỏ sự ổn định của cuộc sống để ra đi phục vụ và đem 
lại niềm vui cho người khác.  

Noi gương Đức Maria trong tiến trình hiệp hành: Hiệp 
thông, tham gia và sứ vụ sẽ là con đường giúp mỗi người Kitô 
hữu chúng ta hoàn thành ơn gọi nên thánh trong đời sống hằng 
ngày.  

Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực 
và tác động người khác. Đức Maria đã nêu gương cho chúng 
ta trong việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Ước gì chúng ta 
tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang Lời Chúa bằng cách 
tham dự Thánh Lễ, lắng nghe Lời Chúa, lần hạt Mân Côi… để 
Lời Chúa trở thành sức sống, trở thành nguồn vui giúp chúng 
ta vững bước trên con đường trở về Quê Trời. ◼
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VẠ TUYỆT THÔNG 
 

rong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta vẫn nghe nói về vạ 
tuyệt thông, dứt phép thông công hay rút phép thông 

công. Đây là một loại hình phạt của Giáo Hội Công Giáo Rôma 
dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm tội nghiêm trọng 
theo quy định của giáo luật. Khi một người bị tuyên kết vạ 
tuyệt thông thì về bản chất, người ấy không còn được hiệp 
thông với các tín hữu trong Giáo Hội, về hình thức thì bị khai 
trừ khỏi tổ chức Giáo Hội. Có hai loại vạ tuyệt thông: vạ tuyệt 
thông tiền kết và vạ tuyệt thông hậu kết. 

I- VẠ TUYỆT THÔNG TIỀN KẾT 

Đây là hình phạt được ấn định dành cho một số tội mà 
ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ mà không cần Giáo 
hội phải tuyên kết.  

1. Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo đều bị vạ tuyệt 
thông tiền kết, (X. Điều 1364 §1). 

2. Những người ném bỏ, lấy hoặc giữ Mình Máu Thánh 
Chúa với mục đích phạm thánh, phải bị vạ tuyệt thông tiền kết 
dành cho Tông Toà. ( X. Điều 1367). 

T 
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3. Người nào dùng vũ lực thể lý chống lại Đức Giáo Hoàng 
Rôma, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tông Toà (X. 
Điều 1370 §1). 

4. Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai 
có hiệu quả thì bị vạ tuyệt thông tiền kết (X. Điều 1398). 

5. Tư tế nào hành động ngược với những quy định của điều 
977 (giải tội cho đồng phạm điều răn thứ 6), thì bị vạ tuyệt 
thông tiền kết được dành riêng cho Tông Toà (Điều 1378 §1) 

6. Cha giải tội nào trực tiếp vi phạm ấn toà giải tội, thì bị 
vạ tuyệt thông tiền kết được dành riêng cho Tông Toà Điều 
(1388 §1) 

7. Giám Mục nào phong chức Giám Mục cho một người 
mà không có thư uỷ nhiệm của Đức Giáo Hoàng, cũng như 
người nào được vị ấy truyền chức cho, đều bị vạ tuyệt thông 
tiền kết được dành riêng cho Tông Toà (Điều 1382). 

8. Lộ mật nghị Hồng Y (X. Tông thư tự sắc “Normas 
nonnullas” của Đức Thánh Cha Benidictô XVI về vài thay đổi 
điều luật liên quan tới việc bầu Giáo Hoàng). 

II- VẠ TUYỆT THÔNG HẬU KẾT 

Đây là hình phạt được ấn định cho một số tội mà khi phạm, 
đương sự chỉ bị vạ sau khi đã bị Giáo Hội tuyên kết. 

III- QUYỀN PHẠT VÀ THA VẠ TUYỆT THÔNG 

1. Vạ tuyệt thông tiền kết là hình phạt bị vạ ngay sau khi 
đương sự phạm tội mà không cần phải tuyên kết bởi Giáo Hội. 
Trong tám vạ tuyệt thông tiền kết trên, có sáu vạ tuyệt thông 
chỉ được tha bởi Tông Tòa (2, 3, 5, 6, 7 và 8), hai vạ tuyệt 
thông còn lại (1 và 4) có thể được tha bởi Đức Giám Mục Giáo 
Phận hay những linh mục được ủy quyền. 
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2. Vạ tuyệt thông hậu kết chỉ ràng buộc phạm nhân sau khi 
vạ đã được tuyên kết. Đức Giám Mục Giáo Phận có thể ra vạ 
tuyệt thông hậu kết cho người ngoan cố không chịu sửa lỗi 
nặng sau khi đã được cảnh cáo. Nếu chịu hối lỗi thì Đức Giám 
Mục Giáo Phận có thể tha vạ này. 

Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử thì bất cứ linh mục 
nào cũng được phép tha mọi tội và giải vạ tuyệt thông tiền hay 
hậu kết, nếu đương sự có dấu chỉ sám hối. Ngoài ra, chúng ta 
cũng nên hiểu rằng, vạ tuyệt thông không phải là Thiên Luật 
(luật của Thiên Chúa) mà là Nhân Luật (luật của Giáo 
Hội). Do đó, vạ tuyệt thông không ảnh hưởng đến mối liên 
hệ riêng rẽ giữa cá nhân người bị vạ với Thiên Chúa. ◼ 
 

 



36 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

 

ĐÁP: “Lời nguyện tín hữu”, “Lời nguyện chung”, “Lời 
nguyện cho mọi người” là những tên gọi của cùng một nghi 
thức mà trước đây vẫn được gọi là “Lời nguyện giáo dân”. Sở 
dĩ có sự thay đổi tên gọi này là vì đây là lời cầu nguyện của tất 
cả các tín hữu (giáo sĩ và giáo dân) chứ không phải của riêng 
giáo dân. Nội dung của lời cầu nguyện cũng không chỉ hướng 
tới nhu cầu của các cá nhân nhưng còn hướng tới nhu cầu của 
mọi người và của toàn thể thế giới. 

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma quy định rằng: 

Số 69: Trong lời nguyện cho mọi người, cũng gọi là lời 
nguyện tín hữu, chính dân Chúa, sau khi tiếp nhận trong đức 
tin, đáp lại Lời Chúa và thực thi chức tư tế do phép rửa của 
mình mà cầu cho hết mọi người. Lời nguyện này thường nên 
thực hiện trong các Thánh Lễ có giáo dân tham dự, để họ cầu 
cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người 
đang gặp đủ thứ khó khăn, cho hết mọi người và cho toàn thế 
giới được ơn cứu độ.  

Số 70: Thứ tự những ý nguyện thường là: 

a. Cho các nhu cầu của Hội Thánh; 

b. Cho các người trong chính quyền và cho toàn thế giới 
được an bình; 

HỎI: Phải soạn thảo và thể hiện lời nguyện tín hữu thế 

nào cho phù hợp với nguyên tắc phụng vụ? 
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c. Cho các người đang gặp bất cứ khó khăn nào; 

d. Cho cộng đoàn địa phương. 

Nhưng trong một buổi lễ cử hành đặc biệt nào đó, như là 
Thêm Sức, Hôn Phối, An Táng, thì thứ tự ý nguyện có thể dành 
ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó. 

Số 71: Chính vị chủ tế điều khiển việc cầu nguyện từ ghế. 
Ngài vắn tắt mời tín hữu cầu nguyện và đọc lời nguyện để kết 
thúc. Các ý nguyện nêu ra cần phải chừng mực, được soạn 
thảo với sự tự do khôn ngoan và ngắn gọn, diễn tả lời nguyện 
của toàn thể cộng đoàn. 

Thầy phó tế, hoặc một ca viên, hay độc viên hay một giáo 
dân khác xướng các ý nguyện từ giảng đài hay một nơi nào 
khác xứng hợp.  

Còn toàn thể cộng đoàn đứng biểu lộ lời nguyện của mình, 
hoặc bằng những lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện được 
xướng lên, hoặc bằng cách cầu nguyện trong thinh lặng. 

Từ những quy định trên có thể rút ra những kết luận thực 
hành như sau: 

1/ Phân biệt hai từ: Ý nguyện và lời nguyện. 

- Ý nguyện không phải là lời cầu nguyện mà là những ý 
tưởng được một thừa tác viên gợi lên cho cộng đoàn cầu nguyện. 
Đây là những lời thừa tác viên nói với cộng đoàn chứ không thưa 
với Chúa. Do đó, khi soạn những ý nguyện phải sử dụng đại danh 
từ “chúng ta” (Chúng ta hãy cầu xin cho… chứ không phải 
“chúng con” (Lạy Chúa! Xin cho chúng con…).  

- Lời nguyện là lời cầu nguyện do vị chủ sự thay mặt 
cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa khi kết thúc lời nguyện tín 
hữu. 
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Theo gợi ý của Quy Chế Tổng Quát số 70 lời nguyện tín 
hữu thường có 4 ý nguyện.  

2/ Vì ý nguyện không phải là lời nguyện nên khi thể hiện 
những ý nguyện thì xướng viên thể hiện bằng giọng đọc chứ 
không thể hiện với cung giọng cầu nguyện như chủ tế. 

3/ Vì trong các ý nguyện thừa tác viên nêu lên đã có lời kêu 
gọi: “Chúng ta hãy cầu xin cho...” nên cuối mỗi ý nguyện không 
cần xướng thêm: “Chúng ta cùng cầu xin Chúa” nữa vì không 
nên mời gọi hai lần cho một ý nguyện. Hiến Chế Phụng Vụ 
Thánh số 34 lưu ý: phải tránh những lập đi lập lại vô ích. Do 
đó chỉ cần đọc chậm lại vào cuối câu để cộng đoàn có thể đáp 
câu chung một cách dễ dàng. Thí dụ:  

Xướng:  Hội Thánh luôn quan tâm giúp đỡ bất cứ ai đang 
gặp đau khổ / bệnh tật / nghèo đói / Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho công cuộc từ thiện của Hội Thánh / xoa dịu được phần nào 
đau khổ của những người đang gặp hoan nạn.  

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Không cần lặp lại: Chúng ta cùng cầu xin Chúa mà cộng 
đoàn có thể đáp ngay: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

4/ Việc đọc các ý nguyện, như Quy Chế nói, là "do phó 
tế, hoặc do một ca viên, hoặc một độc viên, hoặc một tín hữu 
giáo dân". Quy Chế dùng chữ "một" là có ý nói đến một người 
đọc chứ không phải nhiều người đọc. 

Do đó, không nên để nhiều người đọc các ý nguyện vì có 
thể gây hiểu lầm họ là những người đại diện dâng lời cầu 
nguyện.  

Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể tham khảo mẫu lời nguyện 
tín hữu của Cha Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng 
Giáo Phận Sài Gòn dưới đây: 
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CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C 

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, chia sẻ cơm áo cho 
những người nghèo khổ là cách làm giầu tốt nhất trước mặt Thiên 
Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn tinh thần bác ái của Tin Mừng, 
chúng ta cùng dâng lời cầu xin. 

1. Hội Thánh luôn quan tâm giúp đỡ bất cứ ai đang gặp đau 
khổ / bệnh tật / nghèo đói / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc 
từ thiện của Hội Thánh / xoa dịu được phần nào đau khổ của những 
người đang gặp hoạn nạn. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

2. Tiền bạc / của cải / không đem lại hạnh phúc thật sự cho 
con người / trái lại làm nhiều người trở nên hư hỏng / Chúng ta 
hiệp lời cầu xin cho mọi người hiểu rằng / tiền bạc là một người đầy 
tớ tốt / nhưng là một ông chủ xấu. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng 
con. 

3. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó / Chúng ta hiệp lời 
cầu xin cho các Kitô hữu / biết sống tinh thần nghèo khó của Tin 
Mừng / đừng quá bám víu vào của cải vật chất / vì tất cả đều là phù 
vân. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

4. Giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn là bổn phận của người 
Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng 
ta / biết thật tình chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói. CĐ: 
Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khôn 
ngoan tích trữ kho tàng trên trời bằng những việc lành phúc đức của 
chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

- Các số 1, 2, 3, 4 là những ý nguyện được một người xướng 
lên. Đại danh từ được sử dụng trong những ý nguyện này là: Chúng 
ta... 

- Cuối mỗi ý nguyện không lặp lại: “Chúng ta cùng cầu xin 
Chúa” lần nữa. 

- Chủ tế kết thúc bằng lời nguyện với đại danh từ: Chúng 
con... ◼
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NHỮNG KHÁI NIỆM THEN CHỐT  

TRONG TIN MỪNG MÁTTHÊU 1 

 

hư chúng ta đã biết, Tin Mừng theo Mátthêu nằm trong 
hoàn cảnh của sự “đôi co” giữa sự trung thành theo 

truyền thống người Do Thái (chủ trương Phariseu Do Thái) và 
sứ vụ mở ra cho Dân Ngoại (không phải Do Thái). Để tìm cách 
vượt qua hai quan điểm cực đoan này, Mátthêu đưa ra một số 
những khái niệm quan trọng: triều đại Thiên Chúa hay Nước 
Trời (basileia); ý Thiên Chúa (thelêma); sự công chính 
(dikaiosynê); các điều răn (entolai); nên toàn thiện, với tính 
đòi hỏi (teleios); vượt lên trên/vượt trội (perisseuein); tuân 
giữ/giữ (têrein); sinh hoa trái (karrpous poitein; và dạy dỗ 
(didaskein). Tất cả những khái niệm trên nối kết với nhau cách 
mật thiết nhưng vẫn độc lập lẫn nhau. Nhìn trong toàn bộ, 
chúng như những sợi dây nhỏ dệt lại của cùng một tác phẩm 
Tin Mừng toàn vẹn. Khái niệm Triều đại Thiên Chúa đã được 
phân tích trong bài trước. Dưới đây là sự phân tích (ngắn gọn) 
về một số khái niệm trong đó để thấy được vai trò trung tâm 
trong cách Mátthêu hiểu về sứ vụ. 

 
1 Bài viết được soạn thảo từ quyển Động Năng Sứ Vụ Kitô Giáo: Lịch Sử và Tương 

Lai của Các Mô Hình Truyền Giáo. Dịch giả: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên. 

NXB. Tôn Giáo, 2020. Nguyên bản tiếng Anh: David J. Bosch, Transforming 

Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. NXB. Orbis Books, Maryknoll 

(New York), 1991.  

N 
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(1) “Dạy Bảo Họ Tuân Giữ Mọi Điều” 

Phần cuối của “Huấn lệnh truyền giáo” nhắc tới việc “dạy 
bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 
28,20). Thoạt nhìn, có vẻ như câu “dạy bảo họ” cùng với câu 
trước (“làm phép rửa cho họ”) hợp thành điều cốt yếu của hành 
động làm nên những môn đệ, và như thế, theo Mattheu, đây là 
điều cốt yếu của sứ vụ.  

Nơi Mátthêu, việc “giảng dạy” và “công bố” luôn quy về 
một sứ điệp gửi đến những người bên ngoài, không phải Do 
Thái (Mt 24,14: 26,13; x.10,7). Bằng chứng Đức Giêsu không 
bao giờ “giảng” cho các môn đệ của Người mà là “dạy bảo” họ. 
Tương tự, với những tín đồ Do Thái, Đức Giêsu không bao giờ 
“giảng” trong các hội đường và trong Đền thờ, nhưng luôn luôn 
“dạy dỗ”. 

Trong tinh thần Mátthêu, việc dạy dỗ không phải là một hoạt 
động có tính chất thuần trí tuệ, nhưng là lời kêu gọi của Đức 
Giêsu trước tiên hướng tới ý muốn của thính giả chứ không phải 
đến trí tuệ của họ; đó là một lời kêu gọi đòi hỏi sự quyết định cụ 
thể đi theo Người và phục tùng ý muốn của Thiên Chúa. Đàng 
khác “dạy dỗ” đối với Mátthêu, đó không chỉ là khắc ghi vào trí 
não những giới điều của Lề Luật, bằng cách nại đến một hành 
động tuân thủ, như Do Thái giáo đương thời nghĩ. Trong chương 
18, các Tông đồ sẽ phải “dạy bảo” những môn đệ mới phục tùng 
ý muốn của Thiên Chúa theo như ý muốn đó được mạc khải trong 
thừa tác vụ của Đức Giêsu. 

Theo Người: Những kẻ  nào trở thành môn đệ và được chịu 
phép Rửa bởi những sứ giả của Đức Kitô phải theo sau Đức Giêsu 
hoàn toàn như Mười Hai môn đệ đã từng làm điều đó. Như thế, 
chính Đức Giêsu trở thành đối tượng của việc dạy dỗ đặc thù của 
Người trong thừa tác vụ trần gian của mình: Chính Đức Giêsu là 
hiện thân của Triều đại Thiên Chúa, là hiện thân của Tin Mừng. 
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Sự thể làm môn đệ được quyết định bởi mối quan hệ với chính 
Đức Kitô chứ không phải bởi những sắc lệnh vô ngã. 

Phục tùng ý muốn của Cha: Mátthêu vạch rõ vai trò trung 
tâm của ý muốn Thiên Chúa đối với Đức Giêsu và các môn đệ. 
Chỉ trong bản Kinh Lạy Cha của Mátthêu mới có lời cầu xin “Xin 
cho ý Cha được thể hiện” (Mt 6,10). Và “ý muốn của Cha” được 
Đức Giêsu hướng tới xuất hiện trong bối cảnh cánh chung, ngày 
phán xét cuối cùng: “Không phải chỉ cần nói với Thầy ‘Lạy 
Chúa! Lạy Chúa! Là được vào nước trời; nhưng phải thi hành ý 
muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.” Hoặc còn nữa: 
“Cũng vậy, Cha của anh em Đấng ngự trên trời, không muốn cho 
một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Và 
duy nhất Mátthêu thuật lại dụ ngôn hai người con (Mt 21,28-31) 
– Họ chỉ khác nhau ở một điểm, một người thi hành ý muốn của 
cha mình, người kia thì không. 

“Thi hành ý muốn của Cha Thầy” được Đức Giêsu cụ thể 
hóa trong hai giới răn yêu thương: mến Chúa – yêu người.” Sự 
yêu thương này là một thực thể khống chế và vượt trên bất cứ lề 
luật nào. Lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là tiêu chuẩn của 
mọi hành động và mọi cách xử sự (x. Mt 22,37-40): Tình yêu đối 
với tha nhân như phép thử (bằng chứng) làm hiện lên tình yêu 
đối với Thiên Chúa. 

Việc “tin”, “theo Đức Giêsu” và “hiểu”, tất cả những từ ngữ 
này chứa đựng yếu tố dấn thân cụ thể, được thể hiện bằng những 
hành động. Đối với ai muốn là môn đệ thực sự, Đức Giêsu yêu 
cầu họ phải hành động để “sinh hoa quả”. Những kẻ giả hình 
không đạt đến kết quả như Thiên Chúa muốn – Họ sống ngoài 
mối quan hệ giao ước với Người; họ không còn là những kẻ thừa 
kế Vương Quốc Thiên Chúa. Ngượi lại với những kẻ bất chính 
và giả hình là những người sinh hoa kết quả - Họ được thừa 
hưởng Nước Trời. Đó là điều làm nên các môn đệ trong Mátthêu 
nhờ lời “dạy dỗ”. ◼                                                        (còn tiếp) 
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BÀI 14 

BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY NAY 
  

hượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI này diễn ra 
trong bối cảnh có những thay đổi chính yếu trong xã hội 

và những chuyển biến then chốt trong Giáo hội. 

1/ Bối cảnh Đại dịch Covid-19: Đại dịch Covid-19 làm nổi 
bật lên “Gia đình nhân loại gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời 
nhau”. “Ở đó, điều gây tổn hại cho người này cũng gây tổn hại 
cho người khác. Nếu được cứu, thì tất cả cùng được cứu”. Bên 
cạnh đó, tình trạng bất bình đẳng và bất công trên toàn thế giới, 
đại chúng hóa nhưng cũng phân mảnh hóa. Khoảng cách giàu 
nghèo ngày càng xa. 

 2/ Bối cảnh trong Giáo hội: Tình trạng thiếu đức tin và sự 
suy đồi trong lòng Giáo hội. Điển hình là những hậu quả nặng 
nề nơi những trẻ vị thành niên và những người “dễ bị tổn 
thương” do “sự lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền bính, làm 
dụng lương tâm trong hàng giáo sĩ và những người thánh 
hiến”. Từ đó gây nên những chướng ngại khó vượt qua cho 
con đường hiệp hành. 

T 
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3/ Nhưng bất chấp những tội lỗi của chúng ta, Chúa Thánh 
Thần tiếp tục hoạt động trong lịch sử và biểu lộ quyền năng tái 
tạo của Ngài. Nhiều nơi đã bất đầu hỏi ý giáo dân trong tinh 
thần hiệp hành. Trong đó, các thành phần như giới trẻ mong 
muốn trở nên thành tố chính trong lòng Giáo hội. Vai trò của 
nữ giới được coi trọng, họ có thể tham gia vào sứ vụ của Hội 
Thánh, như được nhận tác vụ đọc sách, giúp lễ. 

4/ Đương nhiên, chúng ta cũng phải nhắc đến hoàn cảnh 
của các Giáo Hội địa phương. Trong khi những quốc gia có 
đông Kitô hữu vướng phải tinh thần tục hóa, muốn loại bỏ tôn 
giáo ra khỏi các lãnh vực của đời sống công cộng, thì những 
nước mà các Kitô hữu là thiểu số lại bị loại trừ, bách hại bởi 
chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Cùng với đó là những chia rẽ 
ngay trong lòng Giáo hội, cũng như những chia rẽ giữa Giáo 
Hội và xã hội trong những vấn đề chủng tộc, sắc tộc, giai cấp, 
văn hóa, cơ cấu. 

5/ Tất cả những thách đố đó đều tác động sâu xa đến ý 
nghĩa của diễn ngữ “cùng nhau cất bước” cũng như việc thực 
hiện những bước đi đồng hành đó. Bởi thế, con đường “Hiệp 
hành” là con đường chính yếu của Giáo hội dưới tác động của 
Chúa Thánh Thần và nhờ việc lắng nghe Lời Chúa. Con đường 
“Hiệp hành” sẽ mang lại kết quả ra sao, tùy thuộc vào tiến 
trình: Lắng nghe - Đối thoại – Phân định cùng nhau. ◼ 

BÀI 15 

MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH TỪ NỀN TẢNG 

ính “Hiệp Hành” trong chủ đề của THĐGM XVI thực ra 
có nền tảng từ Kinh Thánh và trong Lịch sử Giáo Hội. 

 1/ Kinh Thánh: Chúa Giêsu coi mình là Đường, là Sự 
Thật và là Sự Sống (Ga 14,6). Các Kitô hữu ban đầu được gọi 

T 
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là “những môn đệ của Con Đường đó” (x Cv 9,2; 19,9.23 …). 
Vì thế tính “Hiệp Hành” không chỉ là các cuộc gặp gỡ, hội họp 
trong Giáo hội, mà còn là “phương cách sống và hành động 
đặc trưng” của Giáo hội. 

2/ Lịch sử Giáo Hội. 

a/ Thiên niên kỷ thứ I 

- Các Thánh giáo phụ đã nêu lên sự hiệp thông cả các Hội 
Thánh khắp thế giới. 

- Thánh Giáo phụ Augustinô: “Sự đồng tâm nhất trí trong 
đức tin của tất cả những người chịu phép rửa”. 

- Thánh Gioan Kim Khẩu: “Hội Thánh và Synod là hai từ 
đồng nghĩa.” 

- Những thực hành mang tính hiệp hành ở mọi cấp độ của 
Hội Thánh: Địa phương, giáo tỉnh, hoàn vũ. Điển hình là Công 
Đồng Chung mang tính đại kết. 

b/ Thiên niên kỷ thứ II 

- Tiến trình “hiệp hành” vẫn được thực hiện trong các 
Công đồng chung, Công nghi Giáo phận, Giáo tỉnh. 

- Thế giá của Sensus Fidei - cảm thức đức tin của Dân 
Chúa - là một bằng chứng cho tính lịch sử của tiến trình Hiệp 
hành trong Giáo Hội. 

3/ Công đồng Vaticanô II thể hiện rõ tính hiệp hành trong 
nhiều xác quyết: 

- Hiến chế Lumen Gentium, số 9, khẳng định: “Thiên 
Chúa muốn thánh hoá và cứu độ con người không như những 
các nhân riêng rẽ không chút liên đới với nhau…” 



 

46 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

- Các thành phần của dân Chúa hợp nhất bằng phép Thánh 
tẩy. 

- Mọi tín hữu đều bình đẳng và tham gia 3 tác vụ: tư tế, 
tiên tri, vương đế của Đức Kitô. 

- Công đồng xác quyết lại rằng: Cảm thức đức tin (sensus 
fidei) là biểu lộ rõ nhất của tính hiệp hành mà nơi đó “từ các 
giám mục cho đến những người bé mon nhất trong các tín hữu” 
đều đồng thuận về những điều liên quan đến đức tin và phong 
hóa (LG, 12) 

- Tính hiệp hành này càng rõ hơn khi mọi thành phần của 
Giáo hội hiệp thông trong tình huynh đệ trong việc bẻ bánh và 
trong cầu nguyện. 

4/ Do có nền tảng như vậy, nên ý nghĩa của hành trình 
“hiệp hành” này, thực ra là tái khám phá khuôn mặt và hình 
thái của Giáo Hội Hiệp Hành vốn đã có nền tảng xa xưa: Một 
Giáo hội cởi mở và truyền thống; một Giáo Hội hợp nhất với 
các Giáo Hội và Cộng đoàn Kitô giáo khác vì cùng một phép 
rửa; một Giáo hội là dấu chỉ, là bí tích cứu độ phổ quát cho 
mọi dân tộc. ◼ 

BÀI 16 

NỀN TẢNG KINH THÁNH CỦA GIÁO HỘI HIỆP HÀNH 

hần Khí Thiên Chúa soi sáng và ban sức sống cho việc 
“cùng nhau cất bước hành trình” của Giáo hội cũng chính 

là Thần Khí hoạt động trong sứ vụ của Đức Giêsu, được hứa 
ban cho các Tông đồ và các thế hệ môn đệ hằng biết lắng nghe 
Lời Chúa và đem ra thực hành. Nói cách khác, Chúa Thánh 
Thần không chỉ duy trì tính liên tục của Tin Mừng, mà còn làm 
sáng tỏ Mạc Khải trong sự mới mẻ của nó và soi dẫn các quyết 

T 
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định cần thiết của Giáo hội theo thời gian (x. Ga 14,25-26; 
15,26-27; 16,12-15). Hai “hình ảnh” trong Kính Thánh như 
nền tảng cho tiến trình xây dựng Giáo hội hiệp hành của 
THĐGM XVI: 

1/ Hình ảnh thứ nhất: “Khung cảnh cộng đồng” 

Toàn bộ Tin Mừng cho thấy việc mạc khải luôn diễn ra 
trong một khung cảnh cộng đồng. Trong khung cộng đồng đó, 
trước hết, nhân vật chủ đạo khởi xướng là chính Chúa Giêsu, 
Ngài rao giảng và tỏ lộ những dấu chỉ về Nước Thiên Chúa 
đang đến “không thiên vị người nào” (x. Cv 10,34), nhưng 
Ngài đặc biệt chú ý đến những người ‘xa cách” Thiên Chúa và 
những người bị cộng đồng “loại trừ” (người tội lỗi và người 
nghèo); nhóm nhân vật thứ hai chính là đám đông dân chúng 
(đủ mọi hạng người), những người đi theo Chúa dù với những 
mục đích khác nhau; nhóm nhân vật thứ ba là một số người 
theo Chúa cách minh nhiên với động cơ ngay lành, sống đúng 
với danh xưng “người môn đệ” Chúa, trong số này nổi bật nhất 
là các Tông đồ. Không ai trong ba tuyến nhân vật này có thể 
rời khỏi khung cảnh mạc khải này với lý do: 

- Nếu Chúa Giêsu vắng mặt và ai đó thế chỗ, Giáo hội sẽ 
trở thành một thứ giao kèo giữa các Tông đồ và đám đông. Kết 
quả của việc đối thoại giữa họ không gì khác là những âm mưu 
mang tính chính trị. 

- Nếu không có các Tông đồ (những người được Chúa 
Giêsu trao quyền và Chúa Thánh Thần chỉ dạy), thì mối tương 
quan chân lý Tin Mừng sẽ bị phá vỡ và đám đông sẽ chỉ còn 
thấy Chúa Giêsu như một nhân vật huyền thoại hay chỉ là một 
ý thức hệ. 

- Nếu không có đám đông, mối tương quan giữa các Tông 
đồ và Chúa Giêsu sẽ suy thoái thành một thứ tôn giáo mang 
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hình thức giáo phái và quy về chính mình. Và như thế, việc 
loan báo Tin Mừng sẽ mất đi ánh sáng của nó, vốn chỉ đến từ 
Thiên Chúa, Đấng tự tỏ mình cho nhân loại và cho từng người 
để ban ơn cứu độ cho họ. 

Ngoài ra, còn một loại nhân vật phản diện thêm vào, mang 
đến khung cảnh này sự chia rẽ quỷ quyệt giữa ba tuyến nhân 
vật kia. Nó được biểu hiện dưới những hình thức nghiêm ngặt 
của tôn giáo, bó buộc gắt gao của luân lý… hoặc dưới những 
hình thức quyến rũ của một thứ khôn ngoan chính trị thế gian. 
Để thoát khỏi các mưu chước lừa dối của “tuyến nhân vật thứ 
tư” này, cần phải thường xuyên hoán cải. Biểu trưng cho sự 
hoán cải là câu chuyện về viên đại đội trưởng Cornêliô (x. Cv 
10), rồi đến những quyết định quan trọng của “Công đồng” 
Giêrusalem (x. Cv 15), dưới sự tác động của Chúa Thánh 
Thần. Đây là điểm tham chiếu chủ yếu của Giáo hội hiệp hành. 

2/ Hình ảnh thứ hai: “Kinh nghiệm về Chúa Thánh 
Thần” 

Bởi kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần qua biến cố liên 
quan đến viên đại đội trưởng Cornêliô, Tông đồ Phêrô và cộng 
đoàn sơ khai nhận ra nguy cơ đặt ra những giới hạn không 
chính đáng trong việc chia sẻ đức tin. Ông Cornêliô là người 
ngoại giáo, sĩ quan cấp thấp của quân đội Roma chiếm đóng. 
Thế mà ông lại chuyên cần cầu nguyện và hay bố thí, nghĩa là 
vun trồng mối tương quan với Thiên Chúa và chăm lo cho 
người chung quanh. Bất ngờ biến cố xảy ra cho ông và gia 
đình, khi họ được một thiên sứ đến và thúc giục ông cho người 
tới Giaphô mời Tông đồ Phêrô đến. Cũng chính lúc đó, Phêrô 
được thị kiến: Có tiếng nói ra lệnh cho ông giết và ăn các con 
vật, trong đó có những loài bị coi là không thanh sạch. Phêrô 
thẳng thừng từ chối: “Lạy Chúa, không thể được!” (Cv 10,14). 
Dù nhận biết Thiên Chúa đang nói với mình, ông vẫn kiên 
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quyết từ khước, vì lệnh này phá bỏ những điều luật của Torah 
từ xưa tới giờ, vốn là cốt yếu đối với căn tính tôn giáo của ông. 
Song song đó, nếu ông chấp nhận, thì ông phải “vượt ranh” để 
chấp nhận các dân tộc khác, điều trước giờ chưa từng xảy ra. 

Trong khi Phêrô đang bối rối với thị kiến, thì gia nhân của 
ông Cornêliô đến, Thần Khí cho Phêrô biết họ là những kẻ 
chính Ngài sai đến. Phêrô đã đón nhận và nói: “Tôi đây chính 
là người các ông đang tìm” (Cv 10,21). Thực lòng mà nói, đây 
là một cuộc hoán cải thực sự, một cuộc vượt qua đau đớn 
nhưng mang lại vô vàn hoa trái, vượt qua mọi rào cản của văn 
hóa và tôn giáo. Phêrô đã chấp nhận đi vào tương giao với dân 
ngoại, ăn chung với họ, điều đã luôn bị cấm. Chính trong sự 
gặp gỡ tha nhân, tiếp đón họ, đồng hành với họ, bước vào nhà 
họ mà ngài nhận ra ý nghĩa của thị kiến của mình: không có 
người nào là bất xứng dưới mắt Thiên Chúa, và sự khác biệt 
do được tuyển chọn không hàm ý một sự ưu tiên mang tính loại 
trừ, nhưng là việc phục vụ và trở nên chứng ta ở tầm mức toàn 
thế giới. 

Cornêliô và Tông đồ Phêrô, cả hai cùng lôi kéo người khác 
vào hành trình hoán cải của mình, làm họ trở thành bạn đồng 
hành, để tạo ra những cộng đồng, phá bỏ các rào cản và thúc 
đẩy các cuộc gặp gỡ. qua sự chia sẻ kinh nghiệm của Cornêliô, 
Phêrô lắng nghe, để rồi lên tiếng “bênh vực” và làm chứng cho 
sự gần giữ của Chúa, Đấng đến gặp gỡ từng người hầu giải 
thoát họ khỏi những gì cầm giữ họ trong sự dữ và làm băng 
hoại nhân tính họ (x. Cv 10,38). Cũng thế, chính tại 
Giêrusalem, khi bị các tín hữu thuộc giới cắt bì (Do Thái) trách 
cứ và tố cáo ông đã vi phạm những qui định truyền thống (x. 
Cv 11,3), Phêrô đã kể lại những gì đã xảy đến với ông. Điều 
này đã giúp cho những người đang đối thoại với ông, lúc đầu 
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rất hung hăng và cố chấp, chịu lắng nghe và đón nhận những 
gì đã xảy ra. 

Tóm lại, chính nhờ lắng nghe Chúa Thánh Thần và phân 
định trong chân lý bởi Kinh Thánh, Giáo hội có những quyết 
định đúng đắn trong hành trình của mình và thực hiện đúng ý 
muốn của Thiên Chúa. ◼ 
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Ý THỨC KIỂU MẪU 
 ⚫ Lm. Vs Lê Đình 

 

ần đây trên mạng truyền thông có đăng tải một clip: có 
một người đi xe máy làm rớt bọc tiền trong đó là 60 triệu 

đồng đi vay để xây sửa nhà cửa. Bọc tiền rớt xuống thì nhanh 
chân có một người từ chiếc xe hơi dừng lại và nhanh tay gom 
số tiền đang bay tung tóe khắp nơi để gởi lại cho người đánh 
rơi. Và cũng thật nhanh chân, một người đàn ông trên chiếc xe 
hơi ngược chiều thấy vậy cũng dừng xe lại và qua đường nhanh 
chân nhặt những đồng tiền đang vương vãi và nhanh chóng lên 
xe cao chạy xa bay. Người đàn ông đầu tiên đã gom lại được 
số tiền hơn 55 triệu và đã trả lại cho người đánh rơi. Còn số 
tiền hao hụt kia đã rơi vào tay người đàn ông tham lam.  

Khi đăng tải đoạn clip này lên, nhiều người xem đã cảm 
thấy bất bình với người đàn ông tham lam đã nhanh tay lẹ mắt 
đi lấy của người khác. Còn người đầu tiên dừng xe lại để nhặt 
giúp số tiền bị đánh rơi cho người nông dân nghèo đã được 
cộng đồng mạng khen tặng và cảm thấy việc đó nên làm. 

Trong một xã hội mà con người ngày nay đang bị đánh 
mất giá trị lương tâm ngay chính thật thà. Lòng tham vô đáy 
của con người vẫn không sao khắc phục. Tham lam lấy của 
người khác mà cảm thấy không áy náy lương tâm. Nhiều người 
còn đi khoe thành tích nhặt được của rơi, hay trộm cắp một 
cách trót lọt. Hành động này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến 

G 
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những trẻ em đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tuổi còn cắp 
sách đến trường.  

Nền giáo dục hiện nay cũng cần bạn và tôi quan tâm. Giáo 
dục trong nhà trường. Giáo dục ngoài xã hội. Và quan trọng 
hơn là nền giáo dục ngay chính ngôi nhà của bạn và tôi. Đứa 
trẻ ngay còn nhỏ rất dễ bắt chước và học đòi những gì người 
lớn chúng ta làm. Điều tốt học và bắt chước thì khó, chứ điều 
xấu thì vô đầu những đứa trẻ rất nhanh.  

Hành động của hai ông trên xe hơi trong clip cũng sẽ ảnh 
hưởng theo hai chiều hướng cho những đứa trẻ khi xem đoạn 
clip này. Những đứa trẻ sẽ nghĩ người lớn làm được thì nó cũng 
làm được. Người lớn làm điều tốt thì nó cũng sẽ làm. Còn 
người lớn làm điều xấu thì nó cũng bắt chước và làm không 
sớm thì muộn. 

Là một đứa trẻ cần phải được thu nhận không chỉ là những 
kiến thức xã hội, khoa học tự nhiên, mà điều cũng rất quan tâm 
và quan trọng đó là nhân cách sống làm người. Nhân chi sơ 
tính bản thiện. Thế nhưng khi lớn lên những tính hư nết xấu 
nó bắt đầu len lỏi và lộ diện. Những thói quen xấu chẳng phải 
học, những lời thô tục không cần đến lớp. Những hành vi đáng 
lên án tại sao cứ thâm nhập vào con người bạn và tôi và ngay 
cả những đứa trẻ. Nguyên do cũng bởi sóng trước đổ đâu, sóng 
sau ập đó.  

Bạn và tôi là những người đi trước, những tấm gương soi 
dẫn con cái. Những nhà giáo dục đầu tiên trong môi trường 
đầu đời của một đứa trẻ. Như vậy bạn và tôi hiểu phải biết làm 
gì, nói gì và hành động ra sao.  Ai ai cũng muốn xã hội con 
người chúng ta có một sự trưởng thành về mọi phương diện. 
Kinh tế phát triển, khoa học tiến bộ, nhưng nhiều khi nhân cách 
và cách sống làm người nơi bạn và tôi lại đang thụt lùi. Do ý 
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thức cá nhân bạn và tôi còn thiếu vắng sự trung thực, ngay 
thẳng, liêm khiết.  

Hy vọng rằng, qua clip đăng tải câu chuyện về sự ý thức 
của hai người sẽ cho bạn và tôi có một sự chọn lựa đúng. Một 
lối giáo dục phù hợp với những đứa trẻ mà bạn và tôi có trách 
nhiệm hướng dẫn đi cho đúng hướng. Chúc các bạn có những 
ngày nghỉ hè thật ý nghĩa, đem lại động lực, ý chí, quyết tâm 
làm người tốt nhờ có ý thức và lương tâm ngay thẳng của một 
con người. ◼ 
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NGHỆ THUẬT ĐỐI THOẠI 

⚫ Đóa Hoa Vô Thường 

 

ối thoại hay giao tiếp 
ứng xử là một trong 

những hoạt động thường 
ngày của chúng ta. Thế 
nhưng không phải cứ thực 
hành nhiều là ta đã thành 
thạo. Trên thực tế, có nhiều 
nguyên tắc đối thoại mà 

không phải ai cũng biết. 
Chính vì sự không biết này,  
mà ta vô tình làm cho mình 
mắc lỗi trong đối thoại hằng 
ngày. Vì thế hôm nay chúng 
ta cùng nhau tìm hiểu một vài 
kỹ năng cơ bản, giúp ta đối 
thoại và ứng xử thành công 
hơn. 

I. NĂM ĐIỀU NÊN LÀM 
TRONG ĐỐI THOẠI. Để 
giúp ta có thể nói chuyện thu 
hút người khác, và giúp ta trở 
nên duyên dáng lịch thiệp 
hơn, ta nên thực hành 5 điều 
sau đây: 

Thứ nhất: Ta nên lắng 
nghe nhiều hơn là nói: Lạ 
lùng thay, chìa khóa của nghệ 
thuật đối thoại không nằm ở 
cách nói, mà nằm ở việc lắng 
nghe. Thực vậy, mọi người 
thường thích nói về bản thân 
mình, nên ta có thể ý nhị hỏi 
những câu thú vị, và ân cần 
lắng nghe câu trả lời. 

Thí dụ, ta đừng chỉ hỏi ai 
đó làm nghề gì, rồi ngưng. 
Tốt hơn, ta nên hỏi thêm rằng 
họ có khó khăn nào trong 
công việc mà họ đang làm 
hay không? Tương lai nghề 
nghiệp của họ như thế nào? 
Rồi ta nên thể hiện sự chú ý 
của mình đến nội dung mà họ 
đang nói. Ta cũng có thể đặt 
thêm các câu hỏi khác, để tìm 
hiểu chi tiết, và thực sự quan 
tâm, bằng cách tập trung vào 
câu chuyện mà họ đang nói. 
Thỉnh thoảng ta có thể gật 
đầu tỏ vẻ đồng tình, hay thêm 
những thán từ “ừ, vậy hả…” 

Đ 
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vào những thời điểm thích 
hợp, để tỏ cho họ biết mình 
đang lắng nghe những điều 
họ chia sẻ. 

Thứ hai: Ta nên chuẩn 
bị sẵn chủ đề, trước khi bắt 
đầu cuộc đối thoại: Trên 
đường đến tham dự một bữa 
tiệc hay cuộc gặp gỡ, ta nên 
suy nghĩ về những người mà 
ta sắp gặp. Đồng thời chuẩn 
bị sẵn câu chuyện để kể, hay 
vấn đề mà ta đang quan tâm 
tìm hiểu. Thật vậy, một thông 
tin hữu ích có thể sẽ được 
khai thác một cách tự nhiên, 
tế nhị, bằng những câu hỏi. 
Tuyệt đối ta không được tỏ 
thái độ dồn ép người đối 
thoại.  

Vì thế, nếu ta không biết 
trước những người mà ta sắp 
trò chuyện là ai, thì ta nên 
nghĩ về những điều có thể họ 
cũng đang quan tâm. Thí dụ, 
hỏi những vấn đề nóng bỏng 
vừa xảy ra mà cả đôi bên 
cùng biết, để giúp ta mở 
mang thêm suy nghĩ, và thấu 
hiểu vấn đề nhiều hơn. Hay tế 
nhị nhờ họ giới thiệu cho 

mình một số vị khách mà ta 
quan tâm lắng nghe ý kiến 
của họ. 

Thứ ba: Ta nên tự điều 
chỉnh cuộc đối thoại, sao 
cho phù hợp với người 
nghe. Thí dụ, thay vì nói: 
“Tôi không nói về chính trị, 
tình dục, tôn giáo đâu nha, vì 
mấy cái đó nhạy cảm lắm!”, 
thì ta nên tự âm thầm điều 
chỉnh cuộc đối thoại cho phù 
hợp với những người mình 
đang tiếp xúc. Làm như vậy, 
vừa tế nhị lèo lái hướng câu 
chuyện, mà kết quả lại tốt đẹp 
hơn. 

Ta cũng biết rằng, thảo 
luận về chính trị, tôn giáo, 
tình dục với những người 
mới quen, có thể rất dị ứng và 
khó xử. Nhưng cũng các chủ 
đề đó, nếu được đem ra bàn 
luận với những người bạn 
thân cùng tần số hiểu biết, thì 
vấn đề sẽ trở nên hào hứng, 
cởi mở hơn rất nhiều. Vì thế, 
ta nên chú ý và tế nhị điều 
chỉnh các chủ đề đối thoại, 
sao cho phù hợp với từng đối 
tượng giao tiếp. 
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Thứ tư: Ta nên phát 
biểu khi đến lượt. Mỗi cuộc 
đối thoại là một hoạt động 
nhóm, hay chí ít là giữa hai 
người. Trong đó, mỗi người 
đều có những điểm nổi bật 
khác nhau, tính tình khác 
nhau, ảnh hưởng văn hóa 
khác nhau, thậm chí vị trí 
khác nhau. Nhưng tất cả đều 
có nhân vị giống nhau, thậm 
chí niềm tin giống nhau. Nên 
tất cả cần tôn trọng lẫn nhau. 
Ta nói, người nghe. Người 
nói, ta nghe. Đôi bên luôn tôn 
trọng, lắng nghe nhau, dù tư 
tưởng không giống nhau. 

Tuyệt đối ta không nên 
độc thoại khi giao tiếp. Nếu 
một lúc nào đó ta chợt tỉnh 
ngộ thấy mình đang thao thao 
bất tuyệt, mà không hề có bất 
kỳ câu hỏi nào, nhận xét nào, 
hay dấu hiệu nào từ phía 
người nghe, thì ta đã vô tình 

rơi vào cái bẫy độc thoại rồi 
đấy! Một khi đã phản tỉnh ra 
được cái bẫy độc thoại này, 
thì ta nên tế nhị nhường lại 
“micro” cho người khác thôi. 

Thứ năm: Ta nên suy 
nghĩ hết sức cẩn trọng 
trước khi nói. Hầu hết các 
khoảnh khắc ta lỡ miệng xảy 
ra, đều do ta không suy nghĩ 
cẩn trọng trước khi nói. Vì 
thế, để tránh xúc phạm đến 
người khác, ta nên hạn chế 
đưa ra những câu nói đánh 
giá đầy tính “khẳng định 
chắc nịch”. Chẳng hạn: Thay 
vì nói: “Bạn chắc chắn đã sai, 
khi đề xuất như vậy”, thì ta 
nên nói: “Bạn nên giải thích 
rõ hơn về đề xuất ấy, được 
không?” Rồi đôi bên cùng 
đối thoại trong tinh thần 
trọng thị cầu tiến. Chắc chắn 
sẽ tìm được giải đáp hài hòa. 

II. NĂM ĐIỀU NÊN TRÁNH TRONG ĐỐI THOẠI. 

Thứ nhất: Nên tránh 
ngắt lời người khác. Có hai 
hình thức thường gặp: 

Hình thức thứ nhất là: 
Khi ai đó đang nói, thì ta 

chen ngang, làm gián đoạn 
luồng tư tưởng của họ. Cách 
cư xử thiếu chuyên nghiệp 
này có thể dễ dàng tránh 
được, bằng cách đợi họ 
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ngưng nói, rồi ta mới lên 
tiếng. 

Hình thức thứ hai là: Khi 
ta chen thêm vào luồng tư 
tưởng đang trình bày, bằng 
những câu như: “Nói đến 
đây, tôi chợt nhớ…”, hay 
“Nhân tiện cho tôi kể…”. 
Những câu như thế thường 
báo hiệu sự lạc đề, hoặc 
không quan tâm đến người 
nghe. 

Khi ta làm gián đoạn 
dòng suy nghĩ của người 
khác bằng cách cắt ngang lời 
họ; hay khi ta đưa cuộc đối 
thoại theo hướng khác; 
chứng tỏ ta là người không 
tinh tế, và chẳng quan tâm gì 
đến quan điểm của người 
đang tham dự cuộc đối thoại. 
Ngoài ra, âm thanh của điện 
thoại, tiếng hú của loa và 
nhiều sự cố khác, cũng có thể 
làm gián đoạn cuộc đối thoại. 

Thứ hai: Nên tránh nói 
chuyện riêng trong cuộc đối 
thoại. Nếu ta nói chuyện 
riêng trong cuộc đối thoại sẽ 
khiến những người chung 
quanh khó tập trung theo dõi 

vấn đề đang được trình bày. 
Điều đó gây tác hại không 
nhỏ cho ta, vì ta dễ bị người 
khác đánh giá là thiếu văn 
minh, lịch sự trong giao tiếp.  

Thứ ba: Nên tránh chia 
sẻ quá mức. Nói thiên thu 
bất tận. Làm ra vẻ thông thái, 
biết hết mọi sự, lấn át tiếng 
nói của những người chung 
quanh. Và ra sức bảo vệ sự 
dốt nát của mình… Nếu ta có 
tố chất như thế, thì ta sẽ nhận 
được sự e dè, thậm chí sự 
khinh bỉ của người đối thoại. 
Cách tốt nhật là nên giữ 
chừng mực. “Biết người biết 
ta, trăm trận trăm thắng”. 

Đồng thời trong khi đối 
thoại, ta không nên quá đào 
sâu về đời sống cá nhân của 
người khác. Tốt nhất, nên tôn 
trọng quyền riêng tư của mỗi 
người. Tôn trọng người khác, 
để người khác tôn trọng 
mình. Mọi người tôn trọng 
nhau sẽ giữ được hòa khí 
huynh đệ. 

Thứ tư: Nên tránh chia 
sẻ quá khách sáo, gò bó, 
mất tự nhiên. Trong cuộc 
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đối thoại, nếu như ta đã biết 
những nguyên tắc ứng xử cơ 
bản, thì đừng quá bận tâm 
suy nghĩ về chúng. Cứ để mọi 
việc diễn ra một cách tự 
nhiên, không câu nệ hình 
thức, không gò bó. Thái độ 
và phong cách của ta sẽ góp 
phần tạo nên sự thành công 
trong cuộc đối thoại; và gây 
ấn tượng tốt cho mọi người 
tham dự. 

Trong trường hợp ta có 
điều gì sai lỗi khi trình bày, 
thì ta nên nghiêm túc nói lời 
xin lỗi cộng đoàn. Thiết 
tưởng cũng không nên nói 
những lời quá khách sáo, 
màu mè, hoa mỹ. Vì làm như 
thế là dư thừa cho một cuộc 
đối thoại tự nhiên và thân ái. 

Thứ năm: Nên tránh 
gây bầu khí bất an trong 
cuộc đối thoại. Có nhiều 
người có tính khí cá biệt. Họ 
thường ra vẻ ta đây, trịch 

thượng, thích vượt trội mọi 
người. Nếu có họ trong cuộc 
đối thoại, thì ta nên dè chừng, 
vì họ sẽ tìm cách phá vỡ cuộc 
đối thoại bằng những xảo 
ngôn, châm chọc, khoe 
khoang… Trong trường hợp 
đó, ta nên bình tĩnh, tế nhị, 
không tìm cách khiêu khích 
họ. 

Kết luận: Nghệ thuật đối 
thoại là một trong những kỹ 
năng giao tiếp ứng xử hằng 
ngày. Nghệ thuật ấy góp 
phần không nhỏ trong sự 
thành bại của mỗi cá nhân. 
Tuy trên đây chưa phải là tất 
cả những nguyên tắc vàng 
trong đối thoại; nhưng dù 
sao, đó cũng là một vài điểm 
ta cần nắm vững, để cải thiện 
khả năng ứng xử của ta trong 
cuộc sống hằng ngày, nhất là 
đối với những người đang 
mang trọng trách giảng giải 
Lời Chúa mỗi ngày. ◼

 

 

Tài liệu tham khảo: “The Art of Conversation: 5 Dos and Don’t của Bret 
và Kate Mckey”. 
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ĐỐI THOẠI trong HIỆP HÀNH 
 

Lm. JB. Trần Đinh Tử 

 

Trong bài viết ngắn này, 
chúng ta cùng xét “Đối 
Thoại” (=Đàm) trong ý 
“hướng tới một Hội 
Thánh Hiệp Hành”. 

“Kìa các ông thấy 
ông Môsê và ông Êlia 
hiện ra đàm đạo với 
Người.” (Mt 17,3) 

Đối Thoại (對話) là một 

trong những từ Việt-hóa-
Hán-văn (kiểu dùng chữ Hán 
để ghi ý Tiếng Việt khi chưa 
có chữ Nôm và Quốc ngữ, 
Vd: Lên Trời viết là Thăng 
Thiên, Biết Ơn viết là Tri Ân, 
hai hoặc nhiều người nói 
chuyện qua lại với nhau viết 
là Đối Thoại,…). Nếu chỉ xét 
theo nghĩa đen của “Đối 
Thoại” thì không có cái kết 
và cũng chẳng thể đạt được 
tính Hiệp Hành. Thật hay và 
hữu ích khi chúng ta Đối 
Thoại trong Hiệp Hành theo 
chỉ dẫn của Giáo Hội: 

- Tính hiệp hành đòi phải 
dành thời gian cho việc chia 
sẻ: Chúng ta được mời gọi 
can đảm nói thẳng nói thật 
(parrhesia) để có thể phối 
hợp giữa tự do, sự thật và bác 
ái. Qua đối thoại mỗi người 
có thể hiểu biết hơn. 

- Khiêm tốn lắng nghe 
phải đi đôi với việc can đảm 
nói ra: Mọi người đều có 
quyền được người khác lắng 
nghe, cũng như mọi người 
đều có quyền được nói. Cuộc 
đối thoại hiệp hành phụ thuộc 
vào sự can đảm của cả người 
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nói lẫn người nghe. Không 
phải là sửa soạn lao vào cuộc 
tranh luận để tranh thắng. 
Đúng hơn, là đón chào những 
gì người khác nói như cách 
thế qua đó Chúa Thánh Thần 
có thể nói vì lợi ích của mọi 
người (x. 1Cor 12,7). 

- Đối thoại đưa chúng ta 
đến đổi mới: Chúng ta phải 
sẵn sàng thay đổi ý kiến dựa 
trên những gì chúng ta nghe 
được từ người khác. 

- Sẵn sàng hoán cải và 
thay đổi: Thông thường, 
chúng ta có thể kháng cự 
những gì Chúa Thánh Thần 
đang cố gắng thôi thúc chúng 
ta đón nhận. Chúng ta được 
kêu gọi từ bỏ những thái độ 
tự mãn và an phận khiến 
chúng ta đưa ra những quyết 
định chỉ dựa vào những cách 

thức hoạt động xưa cũ.* (*: 
Cẩm nang cho thượng hội 
đồng giám mục về tính hiệp 
hành) 

Khi Đối Thoại theo 
những hướng dẫn trên của 
Giáo Hội, thì đó chính là 
Đàm Đạo, là trao đổi chia sẻ 
để tìm cách thực hiện chương 
trình đã định hoàn hảo nhất, 
trong sự hiệp nhất, đạt lợi ích 
chung cao nhất.  

Đối Thoại trong Hội 
Thánh Hiệp Hành chính là 
mỗi tín hữu tận dụng tốt khả 
năng ngôn ngữ và ý kiến 
riêng của mình vì một mục 
đích chung, cùng nhau góp ý 
trong sự lắng nghe và tôn 
trọng ý kiến của người khác. 

Ước chi được như vậy. ◼
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ĐỐI THOẠI trong Hiệp Hành 

Lapvianney 

 

au khi đã tham khảo ý 
kiến đóng góp của mọi 

thành phần dân Chúa, tức là 
đã lắng nghe những tâm tư 
của họ, chúng ta cùng tiến 
đến một bậc cao hơn, đó là 
đối thoại với nhau. Đối thoại 
là một quá trình cũng là một 
nghệ thuật bởi lợi ích nó 
mang lại là không thể cân đo 
đong đếm. Chúng ta đối thoại 
với nhau để cùng nhau tìm ra 
những vấn đề, qua đó mọi 
người hiểu nhau hơn, gần gũi 
hơn, và sẽ dễ dàng đạt được 
mục tiêu là xây dựng Nước 
Trời trần thế hơn trong quá 
trình hiệp hành. 

1. Đối thoại để sáng tỏ 
vấn đề 

Người ta thường nói: 
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà 
mỗi cảnh”. Trong giáo xứ 
cũng thế. Tùy tình hình địa 
phương, tâm thức của người 
giáo dân, tính tình và sự nhiệt 

tâm của các thành phần trong 
giáo xứ cũng như của chính 
những vị chủ chăn mà giáo 
xứ ấy có những vấn đề của 
riêng nó. Và việc đối thoại để 
tìm ra những vấn đề nhằm 
nêu bật được những gì cần 
thay đổi, điều chỉnh hoặc 
thay thế là điều cần thiết để 
giáo xứ nói riêng và Giáo hội 
nói chung được phát triển. 
Chính trong đối thoại, những 
vấn đề sẽ được mổ xẻ, mở 
rộng với nhiều ý kiến đóng 
góp của mọi người sẽ giúp 
làm sáng tỏ hơn, nhờ thế 
cũng sẽ dễ dàng tìm những 
biện pháp để giải quyết hiệu 
quả hơn. Qua việc mổ xẻ vấn 
đề, đối thoại cũng sẽ giúp cho 
người ta hiểu biết nhau hơn. 

2. Đối thoại để hiểu biết 
nhau hơn 

Trong gia đình, khi mà 
mọi thành viên đều biết đối 
thoại để chia sẻ cho nhau 

S 
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những ưu tư, vui buồn thì 
mọi người sẽ hiểu và dễ dàng 
thông cảm mà giúp đỡ nhau. 
Trong giáo xứ cũng thế. Việc 
hiểu biết tâm tư của mọi 
thành phần dân Chúa cũng sẽ 
giúp cho những người có 
trách nhiệm dễ dàng thực 
hiện nhiệm vụ chăm sóc của 
mình. Do đó, đối thoại luôn 
là điều cần thiết và quan 
trọng. Sự hiểu biết qua việc 
đối thoại sẽ mang lại rất 
nhiều lợi ích cho tất cả mọi 
thành phần. Một khi những 
tâm tư, nguyện vọng của 
mình được thỏa mãn thì chắc 
chắn cuộc sống tâm linh của 
chúng ta sẽ có sự thay đổi. 
Chúng ta mượn lời trong y 
học để áp dụng cho những 
vấn đề trong giáo xứ: “Thống 
bất thông, thông bất thống”, 
tức là “Đau bệnh bởi do khí 
huyết không liền lạc và trôi 
chảy, nếu khí huyết trôi chảy 
và liền lạc sẽ không bao giờ 
đau bệnh”. Đối thoại để hiểu 
biết, để cho mọi sự được trôi 
chảy, liền lạc thì sẽ không 
bao giờ có trường hợp xấu 
hay ngoài ý muốn xảy ra. 

Nhờ thế, chúng ta sẽ dễ dàng 
xây dựng Nước Trời ngay tại 
trần gian này. 

3. Đối thoại để cùng xây 
dựng Nước Trời 

Làm sáng tỏ vấn đề, giúp 
hiểu nhau hơn để rồi đi tới 
mục tiêu cao cả hơn đó là xây 
dựng Nước Trời tại môi 
trường chúng ta đang sống 
chính là điều mà đối thoại 
nhắm tới. Tất cả mọi hành 
động đều phải nhằm mục 
đích nào đó, chứ không thể 
cứ làm cho có, cho qua mà 
không hề nhắm đến điều gì. 
Một khi xác định mục tiêu là 
xây dựng Nước Trời thì mọi 
hành vi, lời nói đều phải 
hướng tới mục tiêu này. 
Những gì không phù hợp, 
không liên quan, không ảnh 
hưởng chúng ta tạm thời để 
qua một bên. Cách thức đối 
thoại cũng phải nhằm đến 
việc xây dựng, chứ không chỉ 
là tồn tại ở lý thuyết, nhưng 
phải đưa đến hành động cụ 
thể.  

Muốn tiến đến một Giáo 
hội Hiệp hành cần phải có 
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một quá trình để tìm hiểu và 
đào sâu những vấn đề liên 
quan, để nắm được tâm tư 
của mọi thành phần dân Chúa 
và để đạt được mục tiêu xây 
dựng Nước Trời, đòi hỏi phải 
đối thoại. Nếu thiếu quá trình 
đối thoại, mọi việc sẽ thất 
bại. Bởi thế, đối thoại là một 
bước đi quan trọng và cần 
thiết nhằm đẩy mạnh quá 
trình tiến đến sự hiệp hành 

trong Giáo hội. Đối thoại 
trong vui tươi, nhiệt thành và 
trong bầu khí xây dựng sẽ 
mang lại ích lợi lớn lao cho 
cộng đoàn dân Chúa. Cầu 
chúc quý ông bà và anh chị 
em luôn nắm vững tinh thần 
đối thoại để cùng nhau, 
chúng ta tiến đến sự hiệp 
hành trong đại gia đình Thiên 
Chúa. ◼ 

 

ĐỐI THOẠI 
Tom Điều 

 

hông ai là một hải đảo 
cô độc trong một đại 

dương. Con người sinh ra 
trong xã hội, lớn lên trong xã 
hội và chết đi trong xã hội. 
Đối thoại là phương tiện giao 
tiếp giữa người với người. 
Đối thoại là dùng ngôn ngữ, 
lời nói để thổ lộ tình cảm, 
truyền đạt suy nghĩ, quan 
điểm, của bản thân hay 
truyền đạt một sứ điệp, một 
chân lý nào đó. Đối thoại là 
hình thức đối đáp giữa hai 
hay nhiều người trong một 

cuộc hội thoại. Đây là hoạt 
động giao tiếp bằng lời nói từ 
hai người trở lên. Như vậy, 
tùy thuộc vào điều kiện, hoàn 
cảnh sử dụng mà đối thoại lại 
mang ý nghĩa khác nhau. 
Nhưng dù mang hàm nghĩa 
như thế nào, đối thoại vẫn là 
việc trao đổi, tranh luận, trực 
tiếp giữa hai người trở lên 
bằng những hình thức khác 
nhau. 

Muốn đối thoại, trước 
hết phải biết lắng nghe: 
lắng nghe những điều người 

K 
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khác muốn nói chứ không 
phải những điều mình muốn 
nghe; Lắng nghe điều người 
ta muốn nói hơn là điều mình 
muốn nói cho người ta nghe. 
Lắng nghe không phải mong 
tìm những sơ hở hay khiếm 
khuyết của đối tượng để công 
kích hay biện bạch, nhưng để 
khám phá và tiếp nhận những 
điều hay lẽ phải, cả những 
điều không hay không phải. 
Cái dở của người biết đâu lại 
cũng là cái dở của mình. 
Lắng nghe là cơ sở của 
những điều mình muốn nói. 
Muốn lắng nghe người khác 
phải có khả năng nhận biết 
chân lý, phân biệt điều đúng, 
điều sai. Chân lý chưa chắc 
thuộc người khác, mà cũng 
chưa chắc thuộc về mình, 
nhưng chân lý chứa đựng nơi 
các chuẩn mực đạo đức, luân 
lý. Những quan niệm, cá tính 
và quan điểm của mỗi người 
có thể dị biệt; nhưng phải hợp 
lí lẽ tức phù hợp với các 
chuẩn mực đạo đức xã hội. 
Từ việc lắng nghe, ta mới xác 
định đối thoại là một sự 
trình bày và trao đổi với 

nhau để tìm ra ý nghĩa, và 
giá trị của vấn đề. Tuy nhiên, 
trong khi đối thoại, ngôn ngữ 
có những giới hạn của nó, 
hiểu được nhau mới là điều 
quan trọng. Chính sự hiểu 
biết lẫn nhau dẫn chúng ta 
vào sự hiểu biết, cảm thông 
với nhau. Cũng có những 
cuộc đối thoại dẫn chúng ta 
đến Chân- Thiện- Mỹ. 
Không thể thúc đẩy hay ép 
buộc người khác đón nhận 
chân lý một cách miễn 
cưỡng. Khi lòng họ chưa 
muốn, chưa cảm nhận được 
thì mọi ước muốn chinh phục 
trở thành hão huyền. Tham 
vọng chinh phục người khác 
phải được loại trừ trong mọi 
cuộc đối thoại. Hơn nữa, đối 
thoại đòi hỏi phải vượt thắng 
cảm xúc, thiên kiến, lề thói, 
để hình thành một tương 
quan tốt đẹp, hầu có thể đón 
nhận vấn đề trong sự kiên 
nhẫn lắng nghe, thấu hiểu và 
sáng suốt lãnh hội quan điểm 
của người khác. 

Cuộc đối thoại đích thực 
cũng đòi hỏi ta hướng về 
người khác bằng một tâm trí 
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cởi mở, khoáng đạt, tránh sự 
dè dặt, thủ thế nào đó nơi bản 
thân mình. Chính sự dè dặt 
cản ngăn, không cho người 
khác tiết lộ bản thể đích thực 
của họ. Sự tin tưởng vào sự 
thật là điều cần để lướt thắng 
nỗi dè dặt này, và để tiến sâu 
vào các quan hệ giữa người 
với người. 

Sự thất bại của chúng ta 
trong đối thoại hay giáo dục 
là muốn người khác theo 
quan niệm và suy nghĩ của 
mình. Chúng ta thường áp đặt 
những tiêu chuẩn chủ quan 
để phê phán, đánh giá và xếp 
loại người khác: ai càng phù 
hợp với chuẩn mực của mình 
thì càng tốt, ai càng ít phù 
hợp thì càng xấu; ai càng 
giống mình thì càng hay, ai 
càng khác mình thì càng dở. 
Đây là cách đánh giá dẫn ta 
từ sai lầm này đến sai lầm 
khác, là mầm mống của kiêu 
căng và thống trị độc tài, phát 
sinh từ nhân cách yếu kém và 
tâm trí ấu trĩ. Cần nhớ rằng, 
trong tương giao đối thoại và 
gặp gỡ, giống nhau thì dễ 
hiểu nhau hơn, nhưng khác 

nhau thì mới làm cho nhau 
mở rộng tầm nhìn, trưởng 
thành hơn và phong phú hơn. 
Ngoài ra, trong đối thoại, 
không chỉ dựa vào tình cảm 
và thiện chí của mình thôi, 
nhưng còn phải kính trọng 
và hiểu biết người khác.     

Trong khi đối thoại phải 
xóa bỏ định kiến, ra khỏi tháp 
ngà tự mãn của bản thân 
mình để can đảm chỉnh đốn 
hoặc sửa đổi chính quan điểm 
và lối sống của mình. Hơn 
nữa, những xác tín của riêng 
mình cũng cần phải đặt lại 
vấn đề, nhất là cách thức 
trình bày và sử dụng từ ngữ. 
Không thể cứng nhắc trong 
một hình thức nào đó, làm 
mất đi tính chất linh hoạt và 
sinh động của sự hợp nhất 
trong đa dạng. Sự bất đồng 
xảy ra nhiều khi không phải 
do nội dung mà ta muốn 
truyền đạt, nhưng do cách 
thức trình bày không được 
uyển chuyển theo quan niệm 
của từng người, từng giới, 
trong từng vùng địa dư và sắc 
thái văn hóa khác nhau. Có 
những vấn đề tư tưởng và 
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ngữ nghĩa khác nhau, nhưng 
rồi lại diễn đạt một chân lý 
như nhau.  

Ông bà ta thường nói: “ 
Lời nói không mất tiền mua, 
lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau”. Một trong những yếu 
tố giúp con người có được sự 
thành công chính là văn hóa 
ứng xử, đối thoại giữa người 
với người. Qua đối thoại, ta 
học biết lắng nghe, ta có thể 
thấu hiểu những tâm tư tình 
cảm của những người xung 

quanh; giúp ta khám phá và 
đụng chạm đến những nhu 
cầu của họ; giúp ta thấu hiểu 
những nỗi niềm còn giấu kín 
trong tâm hồn họ để cảm 
thông, nâng đỡ. Đối thoại 
hiệu quả, thành công cũng 
góp phần tăng cường và củng 
cố sự đoàn kết, tránh đối đầu, 
đối địch dẫn đến hận thù, 
giúp hiểu nhau hơn, quí mến 
nhau hơn và có thể cộng tác 
với nhau, xây dựng tình liên 
đới, hiệp thông tốt đẹp.◼

 

    ĐỐI THOẠI  

trong TINH THẦN HIỆP HÀNH 

Joachim  
 

 

 

 

au khi chúng ta tìm hiểu 
công việc đầu tiên trong 

lối sống hiệp hành là lắng 
nghe. Mọi thành phần dân 
Chúa phải học cách lắng 
nghe nhau và lắng nghe Chúa 
Thánh Thần. Trong bài kết 
tiếp, Giáo Hội được mời gọi 
đi vào con đường đối thoại. 
Đối thoại bằng cách đến với  

thế giới, đi vào thế giới và đối 
thoại với mọi người, kể cả 
anh chị em vô thần. Đối thoại 
chính là phương cách của 
Thiên Chúa cứu độ con 
người và mời gọi mọi người 
đón nhận tình yêu của Thiên 
Chúa.  

 

S 
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Đối Thoại là gì ? 

Hiểu một cách đơn giản, 
đối thoại là ngỏ lời, là nói với 
và nói cùng người khác. Một 
kiểu nói trong tinh thần liên 
kết với mọi người xung 
quanh. Đối thoại còn là sự 
trao đổi qua lại giữa hai bên 
để đi tìm tiếng nói chung. Đối 
thoại là tìm hiểu và học hỏi 
lẫn nhau. Đối thoại là biến 
đổi con tim để giúp nhau trở 
nên tốt hơn. 

Tại Sao Phải Đối Thoại  

Trong đời sống Giáo 
Hội, có vô vàn những cuộc 
gặp gỡ cần đối thoại và trao 
đổi. Trước tiên, đó là sự khác 
biệt trong cuộc sống. Trong 
bất cứ lãnh vực nào cũng thế, 
sự khác biệt tạo nên nét đa 
dạng cho đời sống. Và đời 
sống của Giáo Hội cũng thế, 
sự khác biệt trong không 
gian, thời gian và quan điểm 
góp phần làm cho sự đối 
thoại trở nên cần thiết và có ý 
nghĩa trong tinh thần hiệp 
nhất. Những khác biệt mời 
gọi Giáo Hội có tinh thần cởi 
mở với Chân Lý, hỏi và 

thành thật khi đặt ra những 
câu hỏi về Chân Lý và bản 
chất của nó. Giáo Hội cũng 
được mời gọi đi tìm Chân Lý 
thực thụ. Nếu không đối 
thoại với những người khác, 
Giáo Hội ắt hẳn sẽ bị giới hạn 
trong cách nhìn và cách hiểu 
Chân Lý của mình. Ngoài ra, 
lý do thứ hai cần cho đời 
sống đối thoại là sự nối kết. 
Nhờ đối thoại ta có thể nối 
kết những người có cùng “tần 
số” cảm thức với Giáo Hội. 
Đối thoại như nhịp cầu nối 
liền giữa những nỗi niềm, 
khúc mắc, ưu tư, nguyện 
vọng... là tiếng nói của trái 
tim gởi đến một trái tim. 
Chính từ đó, mọi hiểu lầm, 
nghi kỵ, chống báng, hận thù, 
chia rẽ... được tẩy xóa để làm 
nên một tương quan mới. Đối 
thoại khuyến khích sự hợp 
tác làm việc với nhau. Sau 
cùng, đối thoại vì người 
nghèo. Dù Giáo Hội vẫn tiếp 
tục phát triển, vẫn còn quá 
nhiều đau khổ trên thế giới. 
Rất nhiều đau khổ có thể 
không xảy ra, nếu không có 
những hành vi áp bức, những 
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quyết định hiểm ác, những ý 
muốn bệnh hoạn, sự tham 
lam, thái độ trịch thượng 
khinh miệt người khác. Đối 
thoại giữa người với người và 
các thành phần trong Giáo 
Hội không còn là một hành vi 
tự chọn để làm theo tùy hứng, 
mà phải được coi như là 
thành phần của đời sống đức 
tin và bận tâm đến người 
nghèo là sứ mạng của đời 
sống Giáo Hội. 

Lợi Ích Của Việc Đối Thoại  

Đối thoại làm cho Giáo 
Hội trở nên can đảm hơn. 
Trước những thách đố của 
thời đại, phương thế duy nhất 
để Giáo Hội hiệp hành là đối 
thoại với tất cả mọi thành 
phần dân Chúa. Từ đó, Giáo 
hội biết mình có những mặt 
tích cực nào để phát huy. 
Nhờ đối thoại, Giáo Hội can 
đảm nhìn vào những hạn chế 
để đón nhận những phê bình, 
chỉ trích, những vu khống, 
hiểm nguy và vượt ra mọi rào 
cản ngăn cách để xây dựng 
đời sống hiệp thông. Nhờ đó, 
sức sống của Giáo Hội dần 

hồi sinh để đem lại niềm vui 
mới và sự đổi mới. Để đối 
thoại với người phụ nữ 
Samari, Chúa Giêsu đã can 
đảm chấp nhận những rủi ro 
có thể xảy đến với Ngài: Ngài 
sẽ bị búa rìu của dư luận và 
tập tục phê phán, bị các môn 
đệ hiểu lầm, vì dám nói 
chuyện công khai với một 
người phụ nữ ngoại giáo ở 
giữa nơi công cộng, điều mà 
luật không cho bất cứ vị đạo 
sĩ nào làm.  

Đối thoại là chìa khóa 
giúp cho Giáo Hội trở nên 
hiếu biết hơn. Trong tiến 
trình hiệp hành, việc đối 
thoại trong lắng nghe khám 
phá và tiếp nhận những điều 
hay lẽ phải, cả những điều 
không hay không phải. Đối 
thoại đòi hỏi kiên trì và nhẫn 
nại, nhưng cũng giúp hiểu 
biết lẫn nhau. Trong đời sống 
xã hội, đối thoại dần được mở 
ra để giúp Giáo hội sống 
trong các lĩnh vực khác nhau 
như chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội dân sự và những 
người nghèo. Trong Thông 
điệp Fratelli Tutti, Đức Giáo 
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Hoàng Phanxicô viết: “Đối 
thoại xã hội chân thực đòi hỏi 
khả năng tôn trọng quan 
điểm của người khác, chấp 
nhận rằng quan điểm ấy có 
thể bao gồm những xác tín và 
những quan tâm chính đáng” 
(số 203). Còn trong đời sống 
Giáo hội, đối thoại để mọi 
Kitô hữu mở rộng ra để hiểu 
biết lẫn nhau nhiều hơn để 
gắn kết tình thân ái.  

Đối thoại làm cho Giáo 
Hội dấn thân hơn. Mỗi người 
Kitô hữu khi được trao đổi 
qua việc đối thoại sẽ dần 
nhận ra được vẻ khuôn mặt 
của Giáo Hội. Từng chi thể sẽ 
tìm mọi cách để vượt qua mọi 
thách đố của bản thân để dấn 
thân dựng xây làm cho đời 
sống tinh thần của Giáo Hội 
có những làn gió mới, sức 
sống mới và triển nở hơn 
trong sứ mạng truyền giáo. 
Số 25 Hiến chế Mục vụ 
Gaudium et Spes của Công 
đồng Vaticano II viết: “Con 
người cần đời sống xã hội, 
nhờ sự trao đổi với người 
khác, nhờ sự phục vụ lẫn 
nhau và nhờ đối thoại với anh 

em, phát triển mọi tài năng 
của mình; như vậy họ đáp 
ứng ơn gọi của mình”. Qua 
Giáo Hội và trong Giáo hội, 
mỗi người dấn thân phục vụ 
vì lợi ích chung.  

Trong đời sống hiệp 
hành của Giáo Hội, đối thoại 
quan trọng nhất vẫn là đối 
thoại với chính Chúa qua Lời 
của Ngài. Dưới tác động của 
Chúa Thánh Thần, cuộc đối 
thoại của mỗi người qua Lời 
Chúa giúp Kitô hữu gần nhau 
hơn để lớn lên trong đức tin. 
Trong đối thoại cá vị, họ 
được thúc giục để lớn lên 
trong những kinh nghiệm của 
đời sống thiêng liêng. Đối 
thoại để lắng nghe thánh ý 
Chúa trong cuộc đời để dấn 
thân đem lại hoa trái cho đời 
sống xã hội và Giáo Hội.  

Như vậy, đối thoại là 
điều cần thiết để đón nhận 
những khác biệt để nối kết 
với mọi thành phần dân 
Chúa. Đối thoại còn là nơi 
con người gặp gỡ những 
người nghèo khổ, tất cả vì 
người nghèo và cho người 
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nghèo. Đối thoại mang lại 
nhiều lợi  ích cho đời sống 
của Giáo hội như: can đảm 
đối diện với những thách đố 
của thời đại; hiểu biết sâu sắc 
về Giáo hội hơn; dấn thân để 

cùng tham gia đồng trách 
nhiệm. Có như thế, đời sống 
hiệp hành của Giáo hội sẽ 
được dần lớn mạnh và mang 
lại giá trị đích thực cho mọi 
người và thế giới hôm nay. ◼ 
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Các Cha mà cũng buồn à! 

 

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh 
 
 

ôi từng vài lần nghe giáo 
dân thốt lên câu: “Các 

cha mà cũng buồn à?”. Hic, 
buồn thấy mẹ luôn chứ. Bên 
ngoài cười nói vui vẻ vậy đó, 
nhưng khối đấng “môi cười 
mà lệ đang rơi”. Tu là cõi 
phúc mà, sao các cha lại buồn? 
Tu đấy, nhưng trong thân xác 
phàm nhân mà. Có thánh nhân 
nào mà cuộc đời không từng 
rơi lệ đâu! Dẫu vậy, cái buồn 
của người tu không giới hạn ở 
tình cảm riêng tư của mình, 
mà trải rộng mênh mang trong 
cõi nhân sinh, trong tình trời 
với đất… Theo tôi, người tu 
thường mang 3 nỗi buồn tiêu 
biểu này: 

Buồn vì bản thân tu hoài 
không khá. Anh em linh mục 

chúng tôi hay nói đùa: “Người 
ta gọi là Tu Trì mà! Nghĩa là 
càng tu càng thấy mình trì 
trệ”. Đi tu được rèn luyện thói 
quen xét mình hằng ngày, tự 
phản tỉnh trong tư tưởng - lời 
nói - việc làm, thế nên thường 
đeo đẳng nỗi buồn khi thấy 
mình ngày nào cũng có những 
vấp phạm, xác thịt thì nặng nề. 
Bản tính yếu đuối nhưng lại 
mang khao khát mãnh liệt tiến 
thân trên đường nhân đức, 
người tu luôn cảm thấy buồn 
vì mình chưa nỗ lực đủ, chưa 
xứng đáng với ơn Chúa và tấm 
lòng của mọi người kỳ vọng 
nơi mình. Cái buồn này bám 
suốt cả cuộc đời. 

Buồn vì nỗi buồn của 
người khác. Cái buồn này gọi 

T 
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là “nỗi buồn cảm thông”. 
Chúa nói người tông đồ của 
Ngài phải “vui với người vui, 
khóc với ai sầu khổ”. Linh 
mục coi xứ, điều gì giáo dân 
hay chia sẻ với các ngài nhất? 
Thưa toàn chuyện buồn. Từ 
cuộc sống cá nhân bế tắc, bệnh 
tật, đến gia đình bất hòa, hoạn 
nạn… Đôi khi chẳng giúp 
cách thực tế gì được cho họ, có 
chăng vài câu an ủi, đôi lời cầu 
nguyện… Thế rồi lòng cứ 
miên man nỗi buồn đó, như là 
của chính mình vậy. Chẳng ai 
thích nghe chuyện buồn và 
tiêu cực cả, nhưng người tu – 
nhất là các linh mục với tòa 
giải tội, xác định mình là 
“thùng rác”, là nơi để cho giáo 
dân trút vào đó những tiêu cực 
của đời sống họ. Nỗi buồn này 
biết tỏ cùng ai! 

Buồn vu vơ. Nỗi buồn 
này theo cách gọi của tôi là 
“hờn mát”, cũng na ná Xuân 
Diệu: “tôi buồn không hiểu vì 
sao tôi buồn”. Người tu dễ tủi 
thân, dễ hờn mát lắm. Cũng 

phải thôi, chọn đời sống độc 
thân là toàn thân đã nhiễm độc 
nên chẳng ai dám ở gần. Cái 
cô đơn của một buổi tối trong 
nhà xứ vắng lặng, để rồi sáng 
ra có vị toàn thân đã lạnh 
ngắt… Buồn khi ốm đau bệnh 
tật mà tự bò dậy kiếm cháo ăn, 
thuốc uống. Buồn vì suốt đời 
cứ ước ao, để khát vọng cấu 
cào tâm khảm. Buồn khi bị 
hiểu lầm, coi thường, quên 
lãng…  

Nỗi buồn của người tu 
thật giống lời Vũ Thành An 
(trong Đời Đá Vàng) miêu tả: 
Nó như một Vách Sầu – để rồi 
đời ta cứ lần mò leo mãi mà 
không qua được nó. Đôi khi 
không tỉnh táo, ta phung phí cả 
đời trong cơn buồn tênh… 
Nhưng có như vậy người tu 
mới ý thức thân phận yếu hèn 
của mình để biết trông cậy vào 
Chúa nhiều hơn, biết tỉnh táo 
để  nhận ra có rất nhiều người 
yêu thương mình mà trân 
trọng tấm ân tình đó.

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc 

Có một lần buồn đau mới hiểu đời thế nào.◼ 
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Cuộc đối thoại trên sân bóng 
 

Hồng Hà CMR 

 

 

 
n gọi là một huyền 
nhiệm và dường như 

khởi đi từ những điều nhỏ bé 
và tầm thường của một tâm 
hồn bé nhỏ nào đó được đóng 
ấn khao khát tình yêu và bất 
chợt đâu đó hạt giống ơn gọi 
nảy mầm từ những nơi khô 
cằn tưởng chừng không thể 
nhưng đâu đó hạt giống vẫn 
nảy mầm, ngay bên dưới vết 
nứt của sân đất khô cằn, ta 
vẫn bắt gặp một nhánh dừa 
cạn hay ngọn cỏ gà vươn 
mình lên. 

- Sao con không vào sân 
đá banh với các bạn? 

- Cậu bé giật mình, nhìn 
người đàn ông đứng bên cạnh 
nói lí nhí trong cổ họng: con 
mới đến sân không quen ai! 
nên không dám vào sân. 

Đây là lần thứ 3 Cha cố 
nhìn thấy cậu bé đến sân 
bóng nhưng chỉ đứng ở ngoài 

mà không vào sân đá banh 
với các bạn. Xoa đầu cậu bé: 
Cha Cố mỉm cười: con thích 
đá bóng lắm đúng không? 

- Cậu bé khẽ gật đầu: 
Dạ. 

- Vậy con có biết trên 
sân banh có những ai không? 

- Cậu bé tròn mắt kể 
tên, có thủ môn môn nè, tiền 
vệ, hậu vệ, và tiền đạo nữa  

- Vậy con thích ở vị trí 
nào? 

- Con thích ở vị trí tiền 
vệ con sẽ dẫn bóng và chuyền 
cho đồng đội ghi bàn. 

 Cuộc đối thoại của cậu 
bé với Cha cố làm Cha rất 
ngạc nhiên về sự hiểu biết về 
sân cỏ của cậu bé mới 12 
tuổi, và dường như Cha cố 
cũng khám phá ra cậu bé một 
khả năng thiên bẩm về môn 
thể thao đá bóng này. Và 
cũng từ hôm đó Quân được 

Ơ 
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chính thức vào sân bóng với 
các bạn, vì cậu bé được Cha 
Cố giới thiệu, cũng thật lạ 
trước khi chơi bóng mọi 
người trong đội bóng phải 
đọc kinh trước tượng đài Đức 
Mẹ, và đội bóng đâu đó vẫn 
có sự hiện diện nhân hậu của 
Cha Cố phía ngoài như đang 
cổ vũ hay đang mỉm cười với 
những cậu bé ham chơi này. 
Với Quân gia đình cậu bé 
mới chuyển đến với xóm đạo 
này cậu không có bạn bè, và 
sân bóng là điểm hẹn mỗi 
buổi chiều tan học. Cậu luôn 
có mặt ở sân bóng để cùng đá 
bóng với những cậu bé mà 
dường như cũng bằng tuổi 
của cậu, những lúc giải lao 
cậu bé huyên thuyên và bắt 
chuyện với các bạn trong đội 
bóng nên Quân nhanh chóng 
biết tên của các bạn trong đội. 
Và rồi đội bóng nổi đình đám 
này đã giành giải nhất trong 
cuộc giao lưu đá bóng với các 
xứ bạn.  Quân nhanh chóng 
trở thành một cầu thủ đá bóng 
xuất sắc trong sân bóng trong 
vai trò tiền vệ, những pha 
chuyền bóng điêu luyện và 

kỹ thuật như một cầu thủ tài 
năng. Quân thấy được vị trí 
của mình trên sân cỏ và trong 
đồng đội. Sân cỏ như một nơi 
thể hiện chính mình. Quân 
không chỉ chấp nhận vị trí là 
một tiền vệ trong đội bóng, 
nhưng cậu còn đón nhận tất 
cả những việc xoay quanh 
đội bóng này, như phải đọc 
kinh trước khi chơi bóng, 
hàng tháng có một giờ tĩnh 
tâm, không được chửi thề 
đánh nhau trong sân bóng, và 
phải là một học sinh gương 
mẫu, học giỏi trong trường 
lớp học… là những điều kiện 
để được chơi bóng trong sân 
nhà thờ. Những thứ ấy như 
một bàn tay Vô Hình đang 
dẫn Quân đi đến ơn gọi thầm 
lặng mà chính Quân không 
nhận ra.  

Thời gian cứ mãi đi và 
dệt những ước mơ cho những 
cậu bé này. Với Quân thời 
gian ở sân bóng thưa dần 
nhường chỗ cho việc học tập 
và dường như với cậu sân 
bóng như nhỏ lại với thân 
hình cao lớn của một cậu 
thiếu niên đang trưởng thành. 
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Cậu tìm đến những sân bóng 
lớn hơn với những đội tuyển 
của những câu lạc bộ để 
luyện tập và thử sức với 
những người bạn mới, sân 
bóng nhà thờ không còn nơi 
cậu tìm đến để chơi bóng nữa 
nhưng là nơi cậu tìm gặp 
bóng dáng Cha cố. Giọng nói 
ấm áp của cha luôn cho Quân 
những lời dạy bảo và khuyên 
răn: “Quân à, nơi con Cha 
thấy con có ơn gọi theo Chúa 
đó”! Mỉm cười Quân trả lời: 
“con là cậu Út trong gia đình 
mà sao tu được Cha. Con thi 
đại học đã”. 

- Ừ nhưng hãy suy nghĩ 
những gì Cha nói.  

- Dạ! 

Những năm đại học đã 
thêu dệt bao giấc mơ trong 
cuộc đời Quân. Tuy vậy, mỗi 
tối thứ năm Quân vẫn tham 
gia câu lạc bộ đá bóng và 
luyện tập như một môn thể 
thao yêu thích của mình. Như 
mọi tối đi đá bóng về đến con 
hẻm trở về nhà, bất chợt một 
con chó chạy ra, Quân lạc tay 
lái đụng vào con chó. 

Rầm……..m……….. 

Bất động trên đường và 
vào lúc trời tối nữa nên 
dường như chẳng ai thấy 
Quân, chẳng biết mình đã té 
ngã từ lúc nào, chỉ nghe thấy 
ù ù ù bên tai và khi tỉnh hẳn 
Quân gắng sức ngồi dậy, 
định hình mình đang ở đâu, 
thì một sự rùng mình đáng 
sợ, pha lẫn chút bàng hoàng, 
khi nhớ đến cú ngã đã xảy ra. 
Quân không bị thương nặng 
lắm, như có bàn tay vô hình 
nào đó đã kéo Quân vào lề 
đường còn chiếc xe máy thì 
bị đổ bên cạnh. Khẽ chớp mắt 
suy nghĩ nếu Quân ngã giữa 
đường không khéo bị xe tải 
cáng lúc nào không biết. Cố 
lê thân mình đau đớn lên 
chiếc xe máy đổ chổng cheo 
bên cạnh, Quân trở về nhà 
trong tình trạng bê bết máu vì 
trầy xước. Bước chân vào 
nhà dưới ánh điện leo lét, Mẹ 
Quân vẫn chờ cậu về, Mẹ 
Quân thốt lên: con bị sao 
vậy? Quân khẽ nói: con bị té 
xe không sao đâu má! Bóng 
điện trong nhà sáng choang, 
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Quân loạng choạng nằm 
xuống giường 

- Má anh xuýt xoa: con 
đi bệnh viện đi! 

- Con không sao mà 
Má. 

Sau những gì xảy ra suốt 
ba tháng Quân không đến sân 
bóng nữa. Những buổi chiều 
đi dạy học về, Quân hay ghé 
qua nhà Thảo cô bạn gái thời 
đại học. Thảo hiền lành dễ 
mến, hay lắng nghe những 
tâm sự của Quân và luôn nhớ 
sở thích của Quân mỗi khi 
ghé qua là ly nước chanh có 
thêm một chút muối. Tình 
cảm của hai người cũng lớn 
dần lên sau những buổi gặp 
gỡ ấy, và rồi tối hôm ấy Quân 
và Thảo hẹn nhau đi xem 
phim chiếu rạp. Đúng hẹn 
Quân đến chở Thảo đi xem 
phim, hôm ấy rơi vào ngày 
14/2 ngày Valentine. Vừa ra 
khỏi nhà, thì từ đâu có hai 
người xông đến đánh đấm 
Quân túi bụi không kịp phản 
ứng. Quân ngã quỵ xuống 
đất, đâu đó chỉ nghe tiếng la 
mắng chửi bới: “Mày mà còn 

gặp con Thảo nữa thì chết với 
tụi tao, đây là cảnh cáo”. 
Quân nửa sống nửa chết trở 
về nhà và lỡ hẹn buổi xem 
phim với Thảo. và Quân biết 
mình có thêm tình địch từ lúc 
nào không biết. Và với bộ 
dạng bầm tím lúc này Quân 
không thể đến gặp Thảo, tình 
yêu của Quân dành cho Thảo 
là thật, nhưng thời gian lại 
không cho Quân câu trả lời 
thỏa đáng. Thảo lên xe hoa 
với anh chàng Đại gia Việt 
Kiều. Quân thấy mình hụt 
hẫng bởi tình đời là thế. Và 
rồi Quân lại tìm đến sân bóng 
để trút bỏ mọi phiền não, 
nhưng đôi chân dẫn Quân 
đến sân bóng của nhà xứ, cái 
sân nhỏ tẹo, nhưng nơi đó 
Quân thấy quen thuộc và nhẹ 
lòng biết bao, lững thững 
men theo sân bóng, bóng 
dáng Cha cố quen thuộc làm 
Quân trải lòng.  

Tiếng Cha cố trầm trầm: 

-  Quân à! “Chúng ta 
được tạo dựng cho những gì 
lớn hơn”. Chúa Nhật tới có 
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cuộc thi vào Chủng viện đó 
con có tham dự không? 

 Quân nhoẻn cười: - con 
sẽ thử. 

Trở về nhà Quân lục tìm 
cuốn sách Giáo lý công giáo 
mà Cha cố tặng ngày đội 
bóng nhỏ đoạt giải. Bất chợt 
tấm bằng giáo lý Hôn nhân 
rớt xuống chân Quân. Một 
thoáng suy nghĩ, Quân nhặt 
tấm chứng nhận hoàn tất 
chương trình giáo lý Hôn 
nhân, chẳng biết Quân đã 
nghĩ gì nhưng tấm bằng lại 
được xếp gọn lại để cuốn 
giáo lý công giáo được rút ra. 
Quân đọc lại như một chuẩn 
bị cho cuộc thi sắp tới. Mỗi 
buổi chiều đi dạy học về, Mẹ 
Quân đều thấy Quân chăm 
chú ngồi vào bàn làm việc lật 
giở mấy cuốn kinh Thánh, và 
lúc coi đá banh trên ti vi 
Quân cũng tranh thủ đọc 
cuốn Giáo lý Công giáo, bà 
chẳng hiểu con bà đang có dự 
định gì.  

Ngày đến chủng viện, ba 
mẹ và các anh chị đưa Quân 
đến tận đầu xóm nhìn theo 

bóng cậu út xa dần. Quân đến 
Chủng viện một mình, anh 
cản mọi người trong gia đình 
đi cùng, con đường phía 
trước của Quân như rộng 
hơn, sáng hơn nhưng cũng 
đượm cô đơn. Đâu đó cơn gió 
hất mái tóc xoăn xuống trán 
Quân cái không khí của Sài 
Gòn quen thuộc mà sao hôm 
nay Quân cảm thấy có cái gì 
đó mới mẻ, tinh khôi đang 
quyện lấy mình. Đẩy cánh 
cửa vào sân Chủng viện, nơi 
ở mới, cuộc sống mới của 
Quân bắt đầu, ngày đầu tiên 
được tiếp đón và giới thiệu, 
giờ đọc kinh, giờ học, giờ 
chơi và giờ ăn được quy định 
trong chuẩn mực, đôi mắt 
Quân sáng lên khi nhìn thấy 
sân chơi đá bóng của Chủng 
viện, mỉm cười với cuộc sống 
mới ở đây.  

Những ngày tháng trong 
Đại Chủng viện giúp Quân 
định hướng và thấy rõ hơn ơn 
gọi của mình. Bàn tay Chúa 
dẫn Quân đi không mệt mỏi 
qua những chặng đường tu 
họ. Như một huấn luyện viên 
đại tài, Thiên Chúa đã huấn 
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luyện Quân nên một cầu thủ 
giỏi giang trong học vấn và 
tri thức, không chỉ trên sân 
bóng Quân đã đóng đúng vai 
trò của một tiền vệ dẫn bóng 
thì hôm nay chính Quân cũng 
được giao nhiệm vụ dẫn dắt 
các linh hồn mà Chúa trao 
phó cho trong Thiên chức 
Linh Mục. 

- Con chào Cha Phó,  

- Cha Quân đáp: Chào 
con! 

- Cha làm gì vậy Cha? 

- Cha vẽ sơn cho thành 
sân bóng cho tụi con chơi. 

- Thích quá sắp có sân 
chơi bóng 

Chỉ tay phía cuối sân: - 
có hai cái khung thành ở kia 
nữa kìa. 

Tiếng đám trẻ la hét vui 
sướng vì sắp có sân bóng, 
chen lẫn niềm hạnh phúc của 
Cha Quân đang miệt mài dấn 
thân trong sứ vụ Linh mục, 
và khởi đi từ những công việc 
nhỏ bé này cho đám nhóc có 
chỗ chơi, lành mạnh, hơn là 
nơi mấy phòng Game, và biết 
đâu hạt giống ơn gọi cũng 
đang bắt đầu được nảy mầm 
từ những cậu bé ham chơi 
này. 

Cơn gió hất mái tóc 
xoăn, Cha Quân đưa tay lau 
mồ hôi, nụ cười thật tươi 
trong tiếng cười giòn tan của 
đám trẻ tranh nhau trái bóng 
trong sân nhà thờ.◼ 
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        NGƯỢC DÒNG… 

                      … NƯỚC MẮT 

Nguyễn Minh Đức 

 

rời mưa, mưa như trút 
nước, cuốn lấy cái 

khoảng trời chiều vàng nắng 
đi mất rồi. Dòng người đội 
mưa tiếp tục qua lại, vồn vã, 
những mảnh tình đời tiếp tục 
xoay vần, mưa có là chi? Nó 
nhớ lại chuyện ban trưa, 12h 
nắng đổ, chẳng để cho Cha 
ngủ, nó gõ cửa xin về. Và dĩ 
nhiên là như mọi lần, được 
mời ngồi lại tâm sự…vốn 
ghét nước mắt, chẳng ưa gì 
những chuyện tình cảm dài 
dòng, thế mà giờ đây nó lại 
trở nên dễ xúc động. Mới 
nghe vài câu nói của Cha, 
nước mắt nó đã chảy thành 
dòng. Cha thấy thế tưởng nó 
buồn vì không được về nhà. 

Nặng lòng suy nghĩ, tối ấy 
Cha lại mua quà bánh về nhà 
cho cả nhà cùng ăn- nhưng 
chẳng phải đâu, chẳng phải 
nó khóc vì không được về 
nhà, nó khóc khi nghe tới 
đoạn “Cha sắp phải đi…”. 
Vốn biết chẳng ai sống mãi 
bên mình được, cuộc đời là 
chuỗi những sự kiện, người 
đến kẻ đi. Thế mà lòng nó sao 
buồn và trống rỗng quá, chắc 
là do tình quá nặng, nghĩa 
quá dày, không phải muốn 
qua là qua. 

Nó gọi đây là nhà vì thứ 
tình cảm gắn kết những kẻ xa 
lạ nơi đây là tình cảm gia 
đình, tình cảm cha con anh 
em ruột thịt, hơn cả là tình 

T 
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Cha, một linh mục tuy trẻ 
nhưng đã có nhiều nếp nhăn, 
một Linh mục tận tụy trong 
đường sứ vụ, một người Cha 
thương yêu các con tha thiết, 
một người Cha nghiêm khắc 
mà dịu dàng, một người Cha 
giữa trưa đội nắng đi tìm con, 
một người Cha nhiều đêm 
không ngủ. Đó chính là Cha 
của nó, của các anh em nhà 
dự tu này. 

Không khó để bắt gặp 
hoặc nhận được những cử chỉ 
thân thương của Cha. Cha bẻ 
cổ áo lại cho con, Cha cởi dép 
cho con khi con ngủ mà vẫn 
mang dép, là cái xoa đầu khi 
con học giỏi, là lời khen hài 
hước khi con ngoan, những 
hành động nhỏ chan chứa 
một tình yêu lớn. Dấu vết 
những đêm không ngủ còn 
hằn trên khuôn mặt Cha. Cha 
thao thức soạn giảng, soạn 
anh văn cho con học, Cha 
thao thức vì những đứa con 
ương bướng, chỉ ngủ khi gặp 
những khuôn mặt ngây ngô 
mơ màng đã yên giấc. Cha 
còn là kẻ đi tìm, là người 
Mục tử đi tìm chiên lạc. Bóng 

Cha lần trong đêm tối tìm con 
khi không thấy con trên 
giường ngủ, bóng Cha mất 
hút sau làn bụi trưa hè hanh 
khô phóng xe tìm con khi 
không thấy con ở nhà, hình 
dáng Cha ôn tồn khuyên bảo 
khi những tâm hồn ngây dại 
lạc xa Chúa, 30 gánh nặng 
làm đè uật lên tấm vai gầy. 
Cha còn là một người Cha 
hay khóc, khóc vùi vì thương 
con, khóc vì bước đi con lầm 
lỡ, khóc vì con ương bướng 
không nghe lời,những lời dạy 
của Cha tỏa ra qua dòng nước 
mắt. Nó chưa bao giờ quên 
cái cảm giác xót xa khi nhìn 
thấy Cha xây xát máu me vì 
tai nạn, tai nạn trên đường đi 
mua điện thoại cho anh em 
nó liên lạc về gia đình, cũng 
chỉ vì thương… Những hoài 
niệm xa dần vào dòng chảy 
ký ức. 

Vẫn biết xin về nhà là 
điều không thể, thế mà vẫn 
cứ xin, phải chăng là để nghe 
lại những lời thương thân 
thuộc, phải chăng là để ngắm 
nhìn kỹ hơn cái dáng đi gầy 
hao, phải chăng lài để những 
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kỷ niệm này chẳng thể phai 
nhòa bởi dấu vết thời gian? 
Một năm ngắn ngủi ở bên 
Cha, nó chẳng hiểu chi nhiều 
về Cha, nhưng nó chắc chắn 
rằng, Cha thương nó - anh em 
nó nhiều, nhiều lắm. Bao 
nhiêu câu hỏi tại sao hiện lên 
trong trí óc nó. Tại sao không 
chịu vâng lời Cha, tại sao lại 
để nụ cười tắt lịm trên môi 
Cha, tại sao cứ nghĩ rằng 
nước mắt chảy xuôi nên 

không hiểu cho lòng Cha, vị 
Linh mục đáng kính. Liệu 
bấy nhiêu sự ấy có đủ để nó 
lội ngược dòng nước mắt. Nó 
chỉ còn biết một điều là cố 
gắng sống tốt hơn, nhớ lời 
Cha dạy mà kiên trì dấn bước 
tìm hiểu ơn gọi. Mong rằng 
Chúa sẽ luôn ở Cha, từng 
bước trên con đường sứ vụ. 
Mưa vẫn cứ rơi, tình thương 
Chúa đổ xuống chan hòa…◼
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         ĐỐI THOẠI  

                  giữa vợ chống 
 MAP 

 

ang ngồi thưởng thức 
ly cà phê hòa tan “3 

trong 1”, nghe đâu đó tiếng 
ồn ào cãi vã, hình như từ gia 
đình bên cạnh. Nghe loáng 
thoáng câu chuyện đại khái 
như sau, cặp vợ chồng trẻ có 
đứa con chuẩn bị thi vào đại 
học. Cô vợ muốn con thi vào 
trường Đại học An Giang, 
còn anh chồng thì muốn con 
học ở trường Đại học Cần 
Thơ. Đứa con phân vân 
không biết chọn ra sao, khiến 
gia đình xào xáo, xảy ra lục 
đục cãi vã. Điều này làm tôi 
suy nghĩ: nếu gia đình nào 
cũng 3 trong 1 như cà phê tôi 
đang uống thì êm xuôi rồi. 

Tuy 3 nhưng hòa tan trong 1, 
bởi nếu uống cà phê không 
thì đắng, hay uống đường 
không thì quá ngọt, cũng như 
uống sữa không thì quá béo. 
Muốn có ly cà phê ngon, ba 
chất phải hòa tan với nhau. 
Để giải quyết những mâu 
thuẫn giữa vợ chồng với nhau 
cần biết ngồi lại nói chuyện 
để tìm ra hướng giải quyết. 
Chính vì thế chìa khóa để giữ 
hạnh phúc gia đình chính là 
“đối thoại”, nhưng vấn đề đặt 
ra là làm thế nào để vợ chồng 
có thể đối thoại. 

Trước tiên, tôi nghĩ vợ 
chồng cần biết nhận lỗi về 
mình. Một danh nhân nói về 

Đ 
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hôn nhân như sau: “hôn nhân 
là gặp nhau, lấy nhau và sau 
đó là cãi nhau”. Trong đời 
sống vợ chồng sao mà tránh 
khỏi những bất hòa, cãi vã 
bởi bất đồng ý kiến, nguyên 
do không ai chịu nhận lỗi về 
mình, ai cũng muốn bảo vệ 
lập trường, không ai chịu 
thua ai. Ai cũng muốn giữ cái 
lý của mình, không muốn 
nhận cái lý của người khác. 
Khi không ai chịu nhận lỗi, 
chịu nhường nhịn sẽ gây ra 
những vết nứt, những sứt mẻ, 
và một khi vết nứt, sứt mẻ ấy 
lớn thật khó có thể hàn gắn 
lại được. Biết khiêm tốn nhận 
ra giới hạn của mình, đón 
nhận ý kiến người khác, để 
rồi biết ngồi lại đối thoại để 
tìm ra hướng giải quyết cũng 
như hướng đi chung, đó là 
điều cần thiết để giữ bầu khí 
gia đình. 

Tiếp đến, đã là vợ chồng 
cần biết bỏ qua cho nhau. 
Phần lớn những xích mích 
trong đời sống vợ chồng là do 
bất đồng ý kiến. Đã sống 
chung với nhau làm sao tránh 
được những lúc “cơm không 

lành canh không ngọt”. Đời 
sống vợ chồng sẽ trở thành 
cực hình khi hằng ngày cứ 
phải giáp mặt với nhau mà 
chẳng ưa gì. Ông bà ta dạy: 
“một sự nhịn chín sự lành”, 
nhịn không phải là yếu hèn, 
nhưng biểu hiện của một tâm 
hồn cao thượng, với chí khí 
anh hùng khi vượt thắng 
được cái tôi. Vợ chồng 
nhường nhịn nhau chẳng đi 
đâu mà thiệt, lại làm tăng 
thêm hạnh phúc gia đình và 
làm gương cho con cái. Khi 
vợ chồng không biết nhường 
nhịn, gia đình sẽ lộn xộn, lục 
đục…Vả lại, trong hôn nhân 
chẳng có kẻ thắng người bại, 
mà chỉ có hai người cùng 
thắng hay hai người cùng bại, 
vì thế, vợ chồng cần biết bỏ 
qua cho nhau. 

Cuối cùng, vợ chồng 
không nên đòi hỏi quá 
nhiều về nhau nhưng hãy 
biết đối sử tốt với nhau. 
Tâm lý người vợ người 
chồng thường hay đòi hỏi đối 
phương phải thế này thế nọ, 
nhưng họ quên rằng họ cũng 
chưa làm những gì đối 



 

NỘI SAN – THÁNG 08.2022 | 85 

phương đang trông chờ nơi 
họ. Bí quyết để có gia đình 
hạnh phúc là vợ chồng phải 
biết san sẻ trách nhiệm với 
nhau, cùng chung sức chung 
lòng khi kề vai sát cánh xây 
dựng gia đình hạnh phúc. 
Người phụ nữ Việt Nam có 
câu: “phu xướng, phụ tùy”, 
hay “chồng giận thì vợ làm 
lành, miệng cười hớn hở 
rằng anh giận chi?”. Trong 
đời sống lứa đôi cần nên áp 
dụng phương châm: “chuyện 
to hóa thành bé, chuyện bé 
hóa thành không” thì như thế 
mới giữ được hạnh phúc gia 
đình bền lâu. Đã là vợ chồng 
thì không nên “đối đầu” mà 
hãy “đối thoại”, để tìm ra 
tiếng nói chung để đi đến 
hiệp nhất yêu thương. 

Để tránh những cuộc cãi 
vã, cũng như giữ bầu khí gia 
đình lúc nào cũng yên vui 
hạnh phúc, không việc gì tốt 
bằng việc vợ chồng biết ngồi 
lại đối thoại chia sẻ với nhau. 
Sở dĩ có những đổ vỡ trong 
đời sống gia đình là vì nhiều 
cặp vợ chồng không hiểu 
nhau cũng như không biết 
nhường nhịn cảm thông cho 
nhau. Hơn nữa đã là tình 
nghĩa vợ chồng khi ăn đời ở 
kiếp với nhau, cớ chi phải 
hơn thua nhau làm chi cho 
khổ. Gia đình mình có hòa 
thuận hạnh phúc hay không 
là do hai người tự tạo lập nên. 
Ước mong gia đình mỗi 
người sẽ là gia đình yêu 
thương, khi cả nhà biết yêu 
thương nhau. ◼ 
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NHỮNG  P HẨ M  T ÍNH NỔI  BẬ T  CỦA  T ÌNH Y ÊU  
TRONG HÔN NHÂN KITÔ HỮU (tt) 

 

 ⚫ Aug. Trần Cao Khải 

  

 

Những phẩm tính tình yêu nổi bật mà chúng ta sẽ đề cập, 

đó là: 

1.- Tình yêu là nhẫn nhục và chịu đựng tất cả 

2.- Tình yêu là hiền lành và không nóng giận 

3.- Tình yêu là tha thứ tất cả và không nuôi hận thù 

4.- Tình yêu là tin tưởng tất cả và không ghen tương 

5.- Tình yêu là khiêm tốn phục vụ và không tìm kiếm tư lợi 

* * * 

3.- Tình yêu là tha thứ tất cả và không nuôi hận thù 

Chúng ta biết rằng, sự tha thứ 
là một phép thử quan trọng 
trong tình yêu hôn nhân. Bởi 
vì chỉ có sự tha thứ mới 
chứng minh được tình yêu 
đích thực. Như một danh 
nhân đã nói, “Không thể có 
tình yêu nếu không có tha 
thứ. Không thể tha thứ nếu 
không có tình yêu” (Bryant 
McGill). 

Quả thực tha thứ và yêu 
thương là cặp đôi gắn bó với 

nhau như hình với bóng. Khi 
hai người chấp nhận tha thứ 
cho nhau mỗi khi họ xúc 
phạm hay làm tổn thương 
nhau, thì điều đó chứng tỏ họ 
còn yêu nhau và yêu nhau 
thực tình. Ngược lại, nếu hai 
người cứ khăng khăng bảo vệ 
ý kiến và quan điểm riêng 
của mình mà không thể hiện 
lòng bao dung, tha thứ cho 
bạn đời, thì điều đó chứng tỏ 
tình yêu giữa hai vợ chồng có 
“vấn đề”. 
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Ông bà ta thường nói 
“Thương nhau chín bỏ làm 
mười”. Thực vậy, chỉ có lòng 
khoan dung mới giúp cho đôi 
bạn giữ được tình yêu nồng 
ấm, duy trì được sự trung 
thành lâu dài, gia tăng được 
sự tin tưởng cần thiết, nhờ đó 
dù gặp nhiều sóng gió và thử 
thách trên đời, đôi bạn vẫn 
song hành với nhau cho đến 
cuối đời. 

Người ta vẫn thường nói 
rằng hôn nhân không phải là 
luống hồng nhưng là bãi 
chiến trường và đôi bạn là 
những chiến binh dũng cảm. 
Điều đó có nghĩa là cuộc 
sống vợ chồng không phải 
lúc nào cũng êm ả như mặt 
nước hồ thu. Trái lại, mỗi 
người phải chiến đấu với 
chính mình, với tính kiêu 
căng, ích kỷ, tự mãn, nóng 
giận, hẹp hòi của cá nhân 
mình, đồng thời phải thích 
nghi với bạn đời khác tính 
khác nết của mình. Tình yêu 
luôn là yếu tố hóa giải mọi 
bất đồng: “Yêu nhau trăm sự 
chẳng nề, một trăm chỗ lệch 
cũng kê cho bằng” (Ca dao 

VN). Nữ diễn giả nổi tiếng 
người Mỹ Louise Hay đã nói 
như sau: “Tình yêu thương 
luôn là biện pháp để chữa 
lành mọi vết thương. Và con 
đường dẫn đến tình yêu 
thương là sự tha thứ. Tha thứ 
hòa tan oán ghét”. 

Thực vậy, “sự tha 
thứ được mô tả là hình thức 
tối thượng của tình yêu, bởi 
nó kiểm tra độ sâu sắc, sức 
mạnh tình cảm của một cặp 
đôi. Sự tha thứ được ví như 
một nghệ thuật có thể khiến 
ai đó phải mất cả đời để có 
thể thành thạo, một điều mà 
con người không ngừng học 
hỏi trong cả cuộc đời mình. 
Tha thứ không có nghĩa là 
yếu đuối, nhượng bộ. Trái lại, 
nó cho thấy sức mạnh của 
chính mỗi người, khiến họ 
trở nên mạnh mẽ hơn. Tha 
thứ là biểu hiện của một tình 
yêu vô điều kiện, nếu không 
có điều đó, sẽ rất khó để các 
cặp đôi có thể vượt qua 
những cơn bão, hay những 
trở ngại trong mối quan 
hệ.”[6] 

https://www.tudiendanhngon.vn/danhnhan/dnct/itemid/23292/search/louise-hay
https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/23289
https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/23289
https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/23289
https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/23289
https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/23289
https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/23289
http://conggiao.info/nhung-pham-tinh-noi-bat-cua-tinh-yeu-trong-hon-nhan-kito-huu-d-67394#_ftn6
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Diễn giải về sự bao dung 
tha thứ trong hôn nhân, ĐTC 
Phan-xi-cô trong TH. 
NVCTY đã nhấn mạnh như 
sau: 

“Nhưng điều này giả 
thiết chính chúng ta đã có 
kinh nghiệm được Thiên 
Chúa tha thứ, được công 
chính hóa cách vô điều kiện 
bởi ân sủng của Ngài chứ 
không bởi công trạng của 
chúng ta. Chúng ta đã đạt 
đến kinh nghiệm của một tình 
yêu đi bước trước mọi việc 
làm của mình, một tình yêu 
luôn luôn mang đến cho ta 
những cơ hội mới, một tình 
yêu thúc đẩy và khích lệ. Nếu 
chúng ta chấp nhận rằng tình 
yêu của Thiên Chúa thì vô 
điều kiện, rằng tình yêu của 
Chúa Cha không thể được 
mua hay bán, bấy giờ chúng 
ta mới có thể yêu thương vượt 
trên tất cả, tha thứ cho người 
khác ngay cả khi họ cư xử bất 
công với chúng ta. Nếu 
không, cuộc sống gia đình 
chúng ta sẽ không còn là một 
nơi của cảm thông, đồng 
hành và khích lệ thay vào đó 

sẽ là một nơi thường xuyên 
căng thẳng và công phạt lẫn 
nhau.” (số 108) 

Đức thánh Giáo hoàng 
Gio-an Phao-lô II, trong 
Tông huấn Những bổn phận 
gia đình Ki-tô hữu cũng đã 
khuyên bảo: “Chỉ có một tinh 
thần hi sinh cao cả mới giúp 
gìn giữ được và kiện toàn 
được sự hiệp thông trong gia 
đình. Thực vậy, sự hiệp thông 
này đòi hỏi mọi người và mỗi 
người biết quảng đại và mau 
mắn mở lòng ra để thông 
cảm, bao dung, tha thứ cho 
nhau và hòa giải với nhau. 
Không gia đình nào mà 
không biết rằng sự ích kỷ, 
những bất hòa, những căng 
thẳng, những xung đột đã 
làm hại cho sự hiệp thông gia 
đình biết chừng nào, và đôi 
khi còn có thể làm tiêu tan sự 
hiệp thông ấy: chính từ đó 
mà phát xuất muôn hình thức 
chia rẽ khác nhau trong đời 
sống gia đình.” (số 21) 

 



 

NỘI SAN – THÁNG 08.2022 | 89 

4.- Tình yêu là tin tưởng 

tất cả và không ghen tương 

Khi đề cập đến vấn đề 
“Tin tưởng tất cả” trong thư 
1Cor 13 của thánh Phao-lô, 
ĐTC Phan-xi-cô đã viết 
trong TH. NVCTY như sau: 

“Panta pisteuei. [Tình 
yêu] “tin tưởng tất cả”. Do 
mạch văn ở đây “tin” không 
được hiểu theo nghĩa thần 
học, nhưng theo nghĩa “tin 
tưởng” mà chúng ta vẫn 
dùng. Vấn đề không chỉ là 
không nghi ngờ người kia 
đang nói dối hay lừa lọc ta. 
Sự tin tưởng căn bản ấy nhận 
ra ánh sáng được thắp lên 
bởi Thiên Chúa khuất ẩn 
đàng sau bóng tối, hoặc như 
cục than hồng vẫn còn cháy 
đỏ bên dưới đống tro.” (số 
114) 

 “Chính sự tin tưởng này 
làm cho một mối tương quan 
được tự do. Ta không cần 
phải kiểm soát người kia, 
bám theo từng bước chân của 
người ấy để không cho người 
ấy thoát khỏi tay ta. Tình yêu 
thì tin tưởng, để cho nó tự do, 

từ chối kiểm soát mọi sự, 
chiếm hữu, thống trị. Sự tự do 
này, vốn có thể tạo ra những 
không gian độc lập, mở ra 
với thế giới và đón nhận 
những kinh nghiệm mới, giúp 
các tương quan thêm phong 
phú và mở rộng. 

“Bằng cách đó, vợ 
chồng sẽ san sẻ cho nhau 
niềm vui về tất cả những gì 
họ lãnh nhận và học được từ 
bên ngoài phạm vi gia đình. 
Đồng thời, tự do giúp người 
ta có được sự chân thành và 
minh bạch, vì khi biết rằng 
mình được những người khác 
tin tưởng và chân tình quí 
trọng lòng tốt thì sẽ cởi mở 
mà không giấu diếm điều gì. 
Một người mà biết rằng 
những người khác luôn nghi 
ngờ mình, hoặc xét đoán mà 
không chút cảm thương và 
không yêu thương mình vô 
điều kiện, thì người đó sẽ có 
khuynh hướng giữ kín các bí 
mật của mình, che giấu các 
tội lỗi và yếu đuối của mình, 
và sống giả dối. 

 “Trái lại, một gia đình 
mà trong đó sự tin tưởng 
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vững vàng đầy yêu thương 
ngự trị, và là nơi cho người 
ta luôn quay về trong tin 
tưởng dẫu cho bất cứ điều gì 
xảy ra, gia đình ấy sẽ giúp 
các thành viên sống căn tính 
đích thật của mình, và đương 
nhiên loại trừ sự lừa gạt, giả 
tạo, và dối trá.” (số 115) 

Còn về vấn đề ghen 
tương, xét thực tế ta có thể 
khẳng định điều này, ghen 
tương là căn bệnh của những 
đôi vợ chồng không còn tin 
tưởng nhau nữa. Bởi niềm tin 
là điều kiện tiên quyết của 
tình yêu. Chuyên gia tâm lý 
khẳng định rằng: Trong cuộc 
sống này, để thân thiết với 
một người, thì niềm tin phải 
đến từ cả hai phía, để hết lòng 
yêu thương một người, cũng 
cần niềm tin đến từ hai 
phía. Niềm tin, là một thứ 
giúp sinh mệnh của tình yêu 
tiếp tục tồn tại. Nếu đã yêu, 
thì hãy tin tưởng. Đừng quá 
đặt nặng lòng nghi ngờ, sự 
nghi ngờ cũng rất mỏi mệt. 
Hãy mở lòng tin tưởng nhau, 
điều đó không chỉ khiến lòng 
ta dễ chịu, mà cũng khiến 
tình yêu bền vững hơn. 

Vậy ta hãy xác định lại 
bản chất của tình yêu trong 
hôn nhân như thế này. Có 
người đã nhận xét rằng, khi 
ghen tuông, tự ái sẽ đóng vai 
trò quan trọng hơn là ái 
tình (La Rochefoucauld). 
Điều đó có nghĩa là khi ghen, 
người ta trở nên ích kỷ, mù 
quáng, cọc cằn, tàn nhẫn. 
Hành động của người ghen, 
nếu nhân danh tình yêu, thì 
cũng chỉ là sự thù hằn đáng 
sợ. 

Trong khi đó, “tình yêu 
đích thực và trong sáng luôn 
luôn được thể hiện qua sự tôn 
kính, trân trọng người bạn 
đời. Nếu người ngoại tình là 
người không còn biết kính 
trọng bản thân và tình yêu 
của vợ hay chồng mình thì 
người ghen tuông là người 
đánh mất lý trí, hành động 
mù quáng, coi người bạn đời 
của mình như là một kẻ phản 
bội phải trả giá đắt và đáng 
khinh bỉ. Người ta quên rằng 
bản chất của tình yêu đích 
thực là dâng hiến, là vị tha, là 
bao dung. Thay vì tự ái vì 
mình bị “cắm sừng”, thay vì 
thù hận do tình yêu bị phản 
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bội, thì chúng ta nên chọn lựa 
một thái độ đúng mực nhất, 
đó là bao dung và tha thứ. 
Chính điều này sẽ thuyết 
phục bạn đời mình từ bỏ 
những gì không phù hợp với 
tình yêu chân chính của vợ 
chồng.” (Nguồn: Internet) 

Cuối cùng, muốn tránh 
được sự ghen tuông, thiết 
tưởng vợ chồng phải làm mọi 
cách để duy trì lòng chung 
thủy và giữ cho tình yêu giữa 
hai người luôn nồng thắm. 
Tác giả D. Wahrheit trong 
cuốn “Cẩm nang hạnh phúc 
gia đình Ki-tô” đã viết: 
“Không gì hữu hiệu để giúp 
đôi vợ chồng thắng vượt tính 
ghen tương cho bằng lòng 
chung thủy với nhau. Lòng 
chung thủy đối với nhau 
được thể hiện không chỉ bằng 
sự đam mê gắn bó với nhau, 
mà nhất là bằng lòng quảng 
đại, khoan dung, tha thứ, 
quên mình. Nói cho cùng, 
tình bác ái Ki-tô giáo chính là 
thể hiện của sự chung thuỷ và 
là chìa khoá của hạnh phúc 
hôn nhân.”[7] 

5.- Tình yêu là khiêm tốn 

phục vụ và không tìm kiếm 

tư lợi 

Chúng ta biết rằng, trong 
đời sống hôn nhân gia đình, 
một trong những đòi hỏi cao 
nhất đó là sự phục vụ với tinh 
thần khiêm tốn và quảng đại. 
Như một danh nhân đã nói, 
“Hôn nhân chia nửa quyền 
lợi và gấp đôi nghĩa 
vụ” (Arthur Schopenhauer). 
Điều đó cho thấy khi bước 
vào đời sống hôn nhân, đôi 
bạn phải chấp nhận hy sinh, 
chấp nhận “mình vì người 
khác”, chấp nhận thiệt thòi để 
người khác được hạnh phúc. 
ĐTC Phan-xi-cô đã nhắc 
nhở: “Ngược với lối suy nghĩ 
bình thường, yêu người khác 
thì trước hết phải yêu chính 
mình. Bài ca Đức Mến của 
Thánh Phaolô khẳng định 
tình yêu là không tìm tư lợi, 
không ích kỷ. Không đặt ưu 
tiên là yêu chính mình, nhưng 
cao thượng hơn là hiến mình 
cho người khác.” (13 lời 
khuyên cho hôn nhân bền 
vững của ĐTC Phan-xi-cô, 
nguồn đã dẫn trên). 
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 Có thể nói một đặc tính 
cao đẹp nhất trong tình yêu 
hôn nhân, đó là quên mình 
phục vụ. Phục vụ là sử dụng 
khả năng, sức lực, tài khéo, 
kể cả sự sống của mình để 
thực hiện những công việc vì 
lợi ích chung hay giúp đỡ 
người khác thông qua những 
việc thiết thực nhờ đó con 
người và cuộc sống của họ 
được thăng tiến mọi mặt. Nói 
cách nôm na, phục vụ là giúp 
đỡ, là làm đầy tớ, là làm bạn 
đồng hành chăm lo người 
khác và quan tâm đến những 
nhu cầu thiết thực của họ. Ta 
có thể thấy, trong gia đình 
ông bà cha mẹ phục vụ con 
cháu, anh chị em phục vụ lẫn 
nhau, con cháu phụng dưỡng 
ông bà cha mẹ. Đặc biệt, đôi 
bạn luôn sống chết có nhau, 
vui buồn có nhau, sướng khổ 
có nhau. Có thể nói họ luôn 
phục vụ nhau với tất cả tấm 
lòng quảng đại sâu xa nhất 
của mình. 

Quảng đại là mở rộng 
lòng ra để đón nhận tha nhân, 
là cho đi mà không cần nhận 
lại. Đó là phục vụ không tính 
toán, không tư lợi, không vị 

kỷ. Thánh Phao-lô cũng luôn 
nhắc nhở rằng phục vụ là 
biểu lộ tình yêu không ích kỷ, 
không tìm tư lợi, nhưng tìm 
lợi ích của người khác, không 
tìm kiếm mình, nhưng là hiến 
mình. Diễn giải về sự quảng 
đại hy sinh trong tình yêu, 
ĐTC Phan-xi-cô trong 
TH.NVCTY đã viết như sau: 

“Chúng ta đã nói rất 
nhiều lần rằng để yêu thương 
người khác, trước hết chúng 
ta phải yêu thương chính 
mình. Thế nhưng, bài ca Đức 
Mến này quả quyết rằng yêu 
thương thì “không tìm tư 
lợi”, hoặc “không tìm kiếm 
điều thuộc về mình”. Diễn 
ngữ này cũng được dùng 
trong một bản văn khác: 
“Mỗi người đừng tìm lợi ích 
cho riêng mình, nhưng hãy 
tìm lợi ích cho người khác” 
(Pl 2,4). Trước một khẳng 
định rõ ràng như thế của 
Thánh Kinh cần tránh gán ưu 
tiên cho tình yêu đối với 
chính bản thân như thể nó 
cao quí hơn sự quảng đại 
hiến thân cho người khác. Ưu 
tiên yêu thương mình chỉ có 
thể được hiểu như một điều 
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kiện tâm lí, xét vì ai không có 
khả năng yêu thương chính 
mình thì sẽ khó yêu thương 
người khác: “Xấu với bản 
thân thì tốt với ai được? 
Không ai tệ hơn kẻ làm hại 
chính mình.” (Hc 14,5-6) (số 
101) 

*  

LM Nguyễn Hữu Thy, 
trong cuốn “Những suy tư 
đúng đắn về Hôn nhân và 
Gia đình Công Giáo”, đã nêu 
lên ba yếu tố quan trọng nhất 
mà một cuộc sống hôn nhân 
Công Giáo cần phải có để 
bảo đảm được sự tồn tại và 
hạnh phúc của mình. Đó là 
tình yêu, sự chung thủy và 
phép lành của Thiên Chúa. 
Về vấn đề tình yêu, tác giả 
viết như sau:[8] 

“Tình yêu Ki-tô giáo, 
tình yêu giữa những người 
Công giáo luôn là phản ánh 
vẻ huy hoàng, sự quảng đại 
và bao dung của tình yêu vô 
biên và vô vị lợi của Thiên 
Chúa dành cho loài người 
chúng ta, một tình yêu đã 

được mặc khải một cách cụ 
thể và rõ ràng trong con 
người Đức Giê-su Ki-tô. Vì 
thế, linh mục nhạc sĩ Vinh 
Hạnh đã có lý khi viết trong 
bài thánh ca Đâu có tình yêu 
thương của ngài như sau: 

Đâu có tình yêu thương, 
ở đấy có Đức Chúa Trời. 

Đâu có lòng từ bi, ở đấy 
có ân sủng Người. 

Đâu có tình bác ái, thì 
Chúa chúc lành không ngơi. 

Đâu ý hợp tâm đầu, ở 
đấy chứa chan nguồn vui. 

“Thực vậy, ở đâu người 
ta yêu thương nhau thực sự, 
thì ở chính nơi ấy Thiên Chúa 
hiện diện một cách sống 
động. Điều ấy muốn khẳng 
định rằng, khi trong gia đình, 
vợ chồng, cha mẹ và con cái 
hết lòng yêu thương đùm bọc 
nhau, biết hy sinh cho nhau, 
biết thành thật thông cảm và 
tha thứ cho nhau, thì chính 
Thiên Chúa hiện diện giữa 
họ, ở trong gia đình họ. Và 
gia đình ấy luôn được an vui 
hạnh phúc” .◼ 
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PHÚ ÔNG TUYỂN VỢ (St) 
 

Một phú ông nọ mở cuộc thi tuyển vợ, cuối cùng “chấm” được 
ba nàng vào vòng chung kết. Phú ông đưa cho mỗi nàng một nghìn 
lượng vàng, yêu cầu các nàng hãy mua về thứ gì có thể làm tràn 
ngập căn phòng để giành chiến thắng. 

Nàng đầu tiên chọn mua cả vườn bông, nhưng chỉ lấp đầy được 
nửa phòng. Nàng thứ hai mua hàng trăm quả bóng bay cũng chỉ lấp 
được 3/4 căn phòng. Nàng cuối cùng chỉ dùng duy nhất một ngọn 
nến đã có thể thắp sáng toàn bộ gian phòng và nghiễm nhiên trở 
thành vợ của phú ông. 

Bài học rút ra từ câu chuyện này là hãy mở rộng đầu óc, suy 
nghĩ sáng tạo vượt ra khỏi những gò bó khuôn khổ để có thể chạm 
đến nhu cầu thực sự của khách hàng.  

 

KẺ ĂN MÀY (St) 
 

Người ăn mày ghé đến nhà Tiểu Vương xin ăn, Tiểu 
Vương bèn cho ông ta 10 đồng. Thế là hôm sau ông này lại 
đến. Tiểu Vương thương tình, cứ thế cho tiền lão ăn xin đều đặn. 
Đến một bữa nọ, số tiền ông ta nhận được bỗng giảm xuống chỉ còn 
5 đồng. Lão bèn hỏi Tiểu Vương vì cớ gì mà lại cắt giảm lượng tiền 
cho ông ấy xuống như thế? Tiểu Vương bảo rằng chàng vừa cưới 
vợ. Thế là lão ăn xin lập tức nổi cơn tam bành, xông vào đánh Tiểu 
Vương và hét: “Sao nhà ngươi dám lấy tiền của ta để nuôi con vợ 
ấy?”.  

Câu chuyện cho thấy sự vô lí lẽ và trơ trẽn của kẻ tiểu nhân sau 
khi được người khác giúp đỡ. Lòng tốt nếu cho đi quá thường xuyên 
sẽ khiến người nhận cho là “lẽ đương nhiên” và dần thiếu đi sự tôn 
trọng. Vì thế, nếu muốn giúp người, xin hãy cho họ cần câu và dạy 
cách câu cá, thay vì cho họ cá miễn phí từ ngày này qua ngày khác. 
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