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Anh chị em thân mến! 

 Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham 
dự Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ 
ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại Toà Tổng Giám 
mục Hà Nội, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời 
cầu chúc bình an. 

 Trước hết, chúng tôi tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu 
thương và chúc phúc cho Giáo hội và Quê hương Việt Nam. 
Chúng tôi cũng chia sẻ những thao thức, thảo luận và đưa ra 
những định hướng mục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa. Như 
chúng ta đã biết, gần ba năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây 
ra thảm hoạ khắp nơi trên thế giới và tại Việt Nam. Mặc dù 
vậy, chính trong bối cảnh đại dịch mà chúng ta được chứng 
kiến những hình ảnh đẹp của tình người. Không phân biệt tôn 
giáo và quan điểm lập trường, rất nhiều cá nhân cũng như tổ 
chức đã chung sức chung lòng cứu giúp các bệnh nhân, đẩy 
lùi dịch bệnh và nâng đỡ người dân bị ảnh hưởng do đại 
dịch. Trong số đó, có những linh mục, tu sĩ và giáo dân can 
đảm nhiệt huyết dấn thân trong các bệnh viện dã chiến và các 
khu cách ly để giúp bệnh nhân. Sự hy sinh, phục vụ của anh 
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chị em trong lúc đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về đức Bác ái 
Kitô giáo, để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công 
giáo. 

 Cùng với Giáo hội hoàn vũ, trong Thư Chung này, 
chúng tôi mời gọi anh chị em sống tinh thần hiệp hành. Nhân 
dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục 
thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Con 
đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong 
đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Trích diễn từ 
ngày 17-10-2015). Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh 
Cha và theo hướng dẫn của Văn phòng trung ương Thượng 
Hội đồng, 27 giáo phận Việt Nam đã thực hiện tiến trình 
Thượng Hội đồng cấp giáo phận cách tích cực. Những buổi 
gặp gỡ để thỉnh ý Dân Chúa đã được tổ chức ở cấp giáo xứ, 
giáo hạt, dòng tu và giáo phận. Đông đảo tín hữu đã nhiệt 
tình tham gia tiến trình này. Tiến trình Thượng Hội đồng cho 
chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về đời sống của Giáo 
hội Công giáo tại Việt Nam, trong đó có những điều tốt và 
những điều chưa tốt. Tiến trình này được coi như một cuộc 
thao luyện thiêng liêng, nhằm thúc đẩy một cách thể hiện mới 
của Giáo hội tại Việt Nam. Sau khi đón nhận những bản tổng 
kết của các giáo phận, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám 
mục đã tổng hợp và gửi về Rôma, với mục đích góp phần 
soạn thảo Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục 
thế giới lần thứ XVI. 

 Dù giai đoạn Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã kết 
thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát 
huy trong đời sống Giáo hội địa phương, vì thế chúng tôi đề 
ra chương trình mục vụ ba năm sắp tới như sau: 

- Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông; 
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- Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội; 

- Năm 2025: Cùng nhau loan báo Tin Mừng. 

 Riêng năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, 
chúng tôi đề nghị những thực hành cụ thể như sau: 

a- Mối hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên 
nền tảng Lời Chúa. Cần cổ võ việc đọc Kinh Thánh 
đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình 
hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc 
sống. Đối với các linh mục, nhiệm vụ quan trọng nhất 
là loan báo Lời Chúa. Ước mong các vị chủ chăn quan 
tâm dành thời gian chuẩn bị bài giảng trong các cử 
hành Phụng vụ, mở các lớp học Thánh Kinh và giúp 
anh chị em tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời hằng 
sống. 

b- Bí tích Thánh Thể là nguồn suối hiệp thông. Khi 
chúng ta rước Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được 
hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau (x. 1 Cr 
10,16-17). Vì thế, các tín hữu cần tham dự thánh lễ 
cách tích cực và sống động, nhờ đó ngày càng củng cố 
mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa. 
Cũng cần giúp các tín hữu hiểu biết Phụng vụ, như 
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong Tông Thư về 
đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa (Desiderio 
Desideravi), ban hành ngày 29-6-2022. 

c- Sự hiệp thông trong Giáo hội không chỉ được thể hiện 
qua Phụng vụ, mà còn qua tình tương thân tương ái, 
thành tâm lắng nghe nhau trong cộng đoàn, và qua 
những nghĩa cử bác ái giữa những người đồng đạo 
cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin. 
Ngày nay, với những thành tựu khoa học, cuộc sống 
vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng tình người lại có 
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nguy cơ giảm sút. Chúng ta cần quan tâm đến người 
cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó 
khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo 
khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn 
nhân thiên tai. Mối quan tâm này cần phải được thực 
hiện cách cụ thể và mang tính lâu dài, nhằm nâng đỡ 
những người bất hạnh. Đức bác ái là cốt lõi giáo huấn 
của Chúa Giêsu. Người dạy chúng ta: khi chúng ta 
giúp đỡ người nghèo khổ là giúp đỡ chính Chúa (x. Mt 
25,31-46). 

d- Trong xã hội hôm nay, các phương tiện truyền thông 
rất đa dạng và ngày càng hiện đại. Người tín hữu cần 
tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để 
hoà nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và 
học hỏi Lời Chúa. Tuy vậy, có không ít những hậu quả 
tiêu cực từ truyền thông, nên cũng cần thận trọng trong 
việc đón nhận và chuyển tải thông tin. Hiện nay, một 
số trang mạng mang danh Công giáo, nhưng lại đăng 
tải những nội dung thiếu kiểm chứng, đặt những tựa đề 
giật gân, với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả. 
Những thông tin sai lạc này làm tổn hại nghiêm trọng 
hình ảnh của Giáo hội và gây hoang mang nơi người 
tín hữu. Những người làm công tác truyền thông cần 
lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan 
báo Sự Thật trong Đức Ái. Truyền thông phải là 
phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, 
chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm 
chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng. 

Anh chị em thân mến, 

6- Hưởng ứng tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng 
Giám mục thế giới, chúng ta được mời gọi không ngừng 
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hoán cải. Hoán cải là điều kiện thiết yếu giúp chúng ta biết 
gặp gỡ, lắng nghe và phân định cách phù hợp thánh ý Thiên 
Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới 
được thấm nhuần tinh thần hiệp hành, để cùng nhau sống 
Đức tin và xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô. 

7- Nhân dịp Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục 
Việt Nam, chúng tôi gửi lời chào Quý Đức Cha, Quý Cha, 
Quý Tu sĩ và anh chị em giáo dân Việt Nam đang sống ở các 
miền đất khác nhau trên thế giới. Cám ơn anh chị em luôn 
yêu mến Giáo hội và Quê hương Việt Nam, và thể hiện tình 
yêu mến ấy bằng những nghĩa cử cụ thể. Nguyện xin Chúa 
chúc lành và nâng đỡ anh chị em trong đời sống hằng ngày. 

8- Theo thông lệ, Đại hội là dịp bầu Ban Thường vụ và 
Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt 
Nam. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được dồi dào 
ơn Chúa Thánh Thần, nhiệt tâm chu toàn bổn phận được trao 
phó, cùng với anh chị em loan báo Tin Mừng Đức Giêsu tại 
Quê hương thân yêu của chúng ta. 

Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam bế 
mạc vào ngày 07 tháng 10 năm 2022, lễ Đức Mẹ Mân Côi. 
Chúng ta hãy nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa. Ước gì mỗi 
chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời Chúa và 
noi gương các nhân đức của Đức Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu 
cùng Chúa cho chúng ta được ơn thánh thiện, cho Quê hương 
được an bình và cho đồng bào được hạnh phúc.  

Làm tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội 
Ngày 07 tháng 10 năm 2022 

+ Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam 

+ Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm 
Tổng Thư ký
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ễ Chúa giáng sinh là một lễ rất vui. Lý do lớn nhất để 
vui là dịp này mừng kỷ niệm sự kiện Chúa đến cứu 

chuộc nhân loại. 

Chỗ nào, năm nào cũng tổ chức lễ này, sao cho thực vui. 
Niềm vui này đã từ lâu biến chuyển sang nhiều màu sắc. 

Hiện nay nhiều nơi Noel vẫn giới thiệu được màu sắc 
tâm linh, gây được nhiều gợi ý nội tâm sâu sắc, đem lại cho 
con người một hy vọng thiêng liêng cao cả. Nhưng có nơi 
Noel đã trở thành một dịp chính thức nhắm vào niềm vui lễ 
hội, phơi bày kinh tế, cổ võ giải trí từ lành mạnh đến suy đồi. 

Với nhận thức như trên, mọi tín hữu công giáo nói chung 
và mọi linh mục tu sĩ của Chúa nói riêng sẽ rất muốn và phải 
muốn mừng kỷ niệm Chúa giáng sinh với một niềm vui thực 
sự lành mạnh, thực sự trưởng thành. Mục đích là để ca tụng 
Chúa một cách xứng đáng. Đồng thời cũng toả sáng Tin 
Mừng truyền giáo cho những người xung quanh. 

Để được như thế, chúng ta quyết tâm sống một mùa 
Vọng có định hướng rõ ràng, như những chuẩn bị cần thiết. 

Dưới đây là vài gợi ý: 

1/ Sống với Chúa Giêsu một cách hết sức thân mật 

Để diễn tả cuộc sống thân mật với Chúa Giêsu, nhiều vị 
thánh đã nói lên cảm nghiệm của mình một cách rất sống 
động gần gũi. 

L 
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Ở đây, tôi chọn cách diễn tả của thánh Gioan tông đồ. 
Ngài mở đầu lá thư thứ nhất thế này: 

"Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, 
điều chúng tôi đã nghe, 
điều chúng tôi đã thấy tận mắt, 
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, 
và tay chúng tôi đã chạm đến, 
đó là Lời hằng sống. 
Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, 
Chúng tôi đã thấy và làm chứng, 
Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: 
Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, 
Và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi". (1 Ga 1,1-2) 

Qua tâm sự trên đây, thánh Gioan cho ta thấy: Cuộc sống 
của Ngài với Chúa Giêsu là tình yêu hết sức gắn bó, gần gũi, 
thân thiết và tự nhiên. 

Ngài đã nghe Chúa Giêsu nói, 
Ngài đã tận mắt thấy Chúa Giêsu nhãn tiền, 
Ngài đã chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, 
Ngài đã chạm đến Chúa Giêsu. 

Qua những tiếp cận đó, thánh Gioan gọi Chúa Giêsu là 
Lời hằng sống và là chính sự sống. Đối với Ngài, một nét rất 
đặc biệt của hình ảnh Chúa Giêsu là luôn hướng về Chúa 
Cha.  

Thánh Gioan đã sống với Chúa Giêsu như vậy. Chúng ta 
có sống được phần nào như vậy không?  

Thiết tưởng nhiều người đã có đời sống đức tin rất mạnh. 
Thêm vào đó là những cảm nghiệm rất sống động. Như nghe 
được, như thấy được, như chiêm ngưỡng được, như chạm đến 
được chính Đức Giêsu. 
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Nhờ vậy, mà họ tin và thấy Chúa Giêsu là sự sống của 
họ, một cuộc sống luôn thực hiện ý Chúa Cha, luôn đi về với 
Chúa Cha. 

Mỗi người chúng ta nên xét mình về liên hệ của ta với 
Chúa Giêsu. Chắc chắn liên hệ đó không sai đức tin. Nhưng 
liên hệ đó có mặn mà, tràn sâu vào mọi tầng lớp nội tâm ta, 
để ta cảm nghiệm được phần nào sự ngọt ngào và sự thánh 
thiện sống động thường xuyên về Chúa Giêsu không? 

Người thời nay không quan tâm đến lý thuyết khô cứng. 
Nếu đức tin của ta chỉ là lý thuyết, thì đức tin đó khó có sức 
lôi kéo con người. 

Vì thế, trong mùa Vọng này, chúng ta nên tăng cường 
đời sống đức tin, cách riêng trong liên hệ thường xuyên với 
Chúa Giêsu. Để khi chúng ta nói về đạo của ta, nhất là dịp 
Noel, chúng ta không giới thiệu một hệ thống lý thuyết, giáo 
điều, nhưng là kể về một Đấng thiêng liêng sống động, mà ta 
luôn gần gũi và đã có kinh nghiệm bản thân rất sâu sắc từ lâu. 

Ngoài định hướng kể trên, chúng ta còn một việc khác, 
nên đem ra thực hành, để dọn mình mừng Chúa giáng sinh. 
Việc đó là sự từ bỏ mình, theo gương Chúa Giêsu. 

2/ Từ bỏ mình, để hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha 

Tu đức luôn nhắc đến một điều kiện rất cần để nên môn 
đệ Chúa Giêsu. Điều kiện đó là cố gắng sống theo gương 
Chúa Giêsu. 

Gương Chúa Giêsu đã được thánh Phaolô tóm tắt lại 
bằng mấy dòng trong thư gởi giáo đoàn Philiphê: 

"Đức Giêsu Kitô 
vốn dĩ là Thiên Chúa 
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì 
địa vị ngàng hàng với Thiên Chúa, 
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nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 
mặc lấy thân nô lệ, 
trở nên giống phàm nhân 
sống như người trần thế. 
Người lại còn hạ mình, 
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, 
chết trên cây thập tự". (Pl 2,6-8) 

Đọc đoạn thư trên đây, chúng ta thấy gương sáng nổi bật 
nơi Đấng Cứu thế là sự từ bỏ mình, khiêm nhường, và tự 
nguyện hy sinh, để cứu chuộc loài người. 

Những đức tính trên đây đang được nhiều môn đệ Chúa 
tại Việt Nam thực hiện. Tuy nhiên, sự thực hiện đó xem ra 
vẫn chưa đúng mức, nên bầu khí tôn giáo hình như vẫn 
không toả sáng được thực chất của tu đức người môn đệ 
Chúa trong xã hội Việt Nam hôm nay. 

Nhiều người có tâm huyết với đạo Chúa, đã than phiền 
rằng: Trước đây, khi hoàn cảnh tại Việt Nam còn nhiều khó 
khăn, thì các môn đệ Chúa tại đây đã là những chứng nhân 
sáng lạn về đức tin, đức ái, đức khiêm nhường, đức khó 
nghèo, đức vâng lời và sự từ bỏ mình. Chính đời sống họ 
nhắc nhở về Noel xưa của Chúa Cứu thế. Còn bây giờ hoàn 
cảnh được thông thoáng, thì lại xảy ra nhiều dấu chỉ về tình 
trạng đạo đức xuống dốc. Chính đời sống nhiều Kitô hữu đã 
và đang làm lu mờ hình ảnh Đấng Cứu chuộc. 

Nghe mà thấy buồn và lo âu. 

Tuy sao, khi chúng ta cùng Đức Mẹ sống thân mật với 
Chúa Giêsu, trong tinh thần xin vâng, thì ta có quyền hy 
vọng: Chúa Giêsu sẽ đến với ta như một Đấng Cứu chuộc 
đem lại niềm vui đầy tình yêu thương xót. Không những chỉ 
trong mùa Vọng, mà là suốt cả cuộc sống ta, đời này và đời 
sau vô cùng, vô tận.  



 

12  ⚫  TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

 

Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, A 

Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

 

KHÁT VỌNG SỐNG TỈNH THỨC 
 

ăm Phụng vụ 2022-2023 đã đến. Thời gian cứ trôi đều 
theo nhịp dòng đời, dường như chẳng có cái gì mới 
dưới trần gian này. Đông qua, Xuân đến, Hạ đi, Thu lại 

về. Hôm nay chúng ta bước vào một chu kỳ mới của niên lịch 
Phụng vụ. Hội thánh mời gọi ta hướng cái nhìn đến ngày 
chung cục của thế giới, của đời người. 

Bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu tường thuật những 
lời cảnh báo của Chúa Giêsu về tính bất ngờ của ngày chung 
cục. Đồng thời Chúa kêu gọi mọi người: “Hãy tỉnh thức và 
sẵn sàng”, vì sự gì đã có khởi đầu thì cũng có kết thúc. 

Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh hôm nay 
là tính bất ngờ. Hình ảnh cơn đại hồng thủy thời Noe, hình 
ảnh hai người đàn ông đang làm ruộng, hay hai người đàn bà 
đang xay bột… Một người được đem đi, một người bị để 
lại… Tất cả những hình ảnh ấy đều muốn mô tả sự bất ngờ. 

Khi nói đến sự bất ngờ, người ta thường nói đến hệ quả 
của nó là sự thiệt hại hơn là sự may mắn; cho dù thỉnh thoảng 
nhiều sự may mắn cũng xảy đến một cách bất ngờ. Chẳng 
hạn: chuyện trúng số độc đắc. 

Để tránh những hệ quả xấu, có nguy cơ làm tổn hại hạnh 

N 
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phúc cho ta ở đời này, nhất là hạnh phúc vĩnh cửu mai sau, 
Chúa Giêsu đã không ngừng lặp đi lặp lại điệp khúc: “Hãy 
tỉnh thức và sẵn sàng”. 

Vậy thế nào là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng? Bài đọc I 
trích sách Tiên tri Isaia và Bài đọc II trích thư Thánh Phaolô 
Tông đồ gửi tín hữu Roma, trình bày cho ta hai phương thế 
để sống tỉnh thức và sẵn sàng, xét theo phương diện tiêu cực 
và tích cực. 

Xét theo phương diện tiêu cực: Sống tỉnh thức và sẵn 
sàng là loại bỏ những việc làm đen tối; là dứt khoát với việc 
chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, cãi cọ ghen tương; là 
không chiều theo tính tự nhiên mà thỏa mãn các dục vọng bất 
chính, đê hèn… 

Xét theo phương diện tích cực: Sống tỉnh thức và sẵn 
sàng là lấy gươm đao rèn thành cuốc thành cày; lấy giáo mác 
đúc thành liềm, lưỡi hái. Đó là thái độ sống tích cực, là quay 
ngược 180 độ các xu hướng xấu, là từ bỏ các việc làm ám 
muội, hành vi gian ác… 

Người Kitô hữu rất thuộc kinh “Cải tội bảy mối, có bảy 
đức”. Kinh ấy không phải để ta chỉ đọc trong ngày Chúa 
Nhật, mà là để ta sống hằng ngày. Có thể nói một cách chắc 
chắn rằng: Ai sống và thực hành nội dung kinh “Cải tội bảy 
mối, có bảy đức” là người đang thật sự sống tỉnh thức và sẵn 
sàng. 

Ai đang sống tỉnh thức và sẵn sàng, thì chẳng có gì xảy 
đến là bất ngờ. Trái lại, người ấy luôn ở trong tư thế chuẩn bị 
và đón chờ. Ai biết đón chờ trong tư thế luôn chuẩn bị, thì sẽ 
gặp được nhiều may lành khi giờ Chúa đến. 

Lạy Chúa! 

Xin giúp con luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi 
Chúa một cách tích cực.  
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14  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, A 

Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

KHÁT VỌNG SỐNG ĐỔI MỚI 

ùa Vọng là mùa Chúa chúc phúc. Nhưng để nhận được 
trọn vẹn lời chúc phúc của Chúa, thì ta cần phải sám 

hối. Sám hối là đổi mới. Đổi mới chính mình, chứ không phải 
đổi mới người khác, hay đổi mới thế giới. 

Kinh nghiệm cho biết, đổi mới chính mình là một việc 
rất khó khăn và kéo dài suốt cả cuộc đời. Tự sức ta khó mà 
hoàn thành được công việc đổi mới này, nếu không có Ơn 
Chúa. Dựa vào Lời Chúa hôm nay, ta có thể suy nghĩ vài điều 
về tính chất đổi mới. 

Thứ nhất: Đổi mới là chân thành nhìn lại chính mình. Mình 
phải gặp mình, biết mình. Đây là công việc khởi đầu rất quan 
trọng. Nhờ việc nhìn lại con người của mình, trở về với chính 
mình, ta mới có thể nhận ra sự thật về mình lúc này đang như 
thế nào, đang ở đâu và đang đi về đâu; lúc này điều gì đang 
chi phối cuộc sống của ta. 

Bao lâu ta chưa biết rõ chính mình, thì bấy lâu ta chưa có 
lòng sám hối thực sự. Mà chưa có lòng sám hối thực sự, thì 
cũng có nghĩa là chưa đổi mới. 

Thứ hai: Đổi mới là can đảm thay đổi cách nhìn. “Tôi là 
ai?” Đây là câu hỏi căn bản nhất để bắt đầu cuộc dấn thân đổi 
mới, để thực hiện chương trình sống, nhất là cuộc sống tu 
thân để trở nên con người tốt hơn, thánh thiện đạo đức hơn. 
Phải “tu thân” trước, thì mới có khả năng “tề gia, trị quốc, 
bình thiên hạ”. 

M 
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Ta có thể lừa dối người khác, nhưng không thể gian lận 
với Thiên Chúa, vì Chúa biết rõ mọi sự, dù những sự kín 
nhiệm trong lòng ta, Chúa cũng biết. Vì thế, nếu ta tránh né 
cái nhìn của Thiên Chúa, thì hãy lắng nghe lời Gioan Tẩy Giả 
nói đây: “Hỡi nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các ngươi cách 
trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Hãy 
sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”. (Mt 3, 7-8) 

Thứ ba: Đổi mới là mau mắn biến đổi tâm hồn. Một khi đã 
biết rõ nguồn gốc và cùng đích vinh quang của đời mình; 
Một khi đã biết rõ mình đang lầm lạc, đang rời xa nguồn gốc 
tốt đẹp của đời mình, thì hãy mau mắn chỉnh đốn lại đời 
sống. Chỉnh đốn ngay, càng sớm càng tốt. Chỉnh đốn đúng 
hướng theo ánh sáng Lời Chúa. 

Chỉnh đốn đời sống là một cuộc cách mạng bản thân, 
một cuộc thay da đổi thịt, là một bước nhảy vọt trong đời 
sống nội tâm. Hãy để cho Thiên Chúa chiếm lĩnh thân xác và 
tâm hồn mình. Ai cũng biết: Một nắm đất sét trong tay người 
thợ gốm, có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Cũng thế, 
một tâm hồn trong sáng, một trái tim mềm dẻo trong bàn tay 
Thiên Chúa, sẽ trở thành một tác phẩm thánh thiện, tuyệt vời. 

Ước gì ta hãy can đảm nhận lấy trách nhiệm về mọi hành 
động của mình; và từng ngày luôn sám hối để làm mới lại đời 
mình theo thánh ý Chúa. Được như vậy, là ta đang trả lại cho 
ta một lương tâm ngay chính, một con người mới, là hình ảnh 
của Thiên Chúa. 

Lạy Chúa! 

Chúa là gia nghiệp đời con. Mọi suy nghĩ, mọi chọn lựa, 
mọi hành động trong cuộc sống của con đều quy về Chúa, vì 
Chúa là Đấng phát sinh, Đấng đổi mới và ban phát sự sống 
đời đời cho con.  
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16  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, A 

Is 35,1-6a; Gcb 5,7-10; Mt 11,2-11 

KHÁT VỌNG SỐNG Ý CHÚA 

au khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả ra về, Chúa Giêsu 
bắt đầu nói với đám đông về Gioan và Ngài đã khen 

ông, vì Gioan luôn sống theo ý Chúa. 

Thứ nhất: Chúa Giêsu khen Gioan, vì ông có niềm tin vững 

vàng: "Anh em vào trong hoang địa để xem gì? Một cây sậy 
phất phơ trước gió ư?" Cây sậy phất phơ trước gió, là biểu 
tượng một niềm tin lung lay, như những người "gió chiều 
nào, ngả theo chiều đó". Gioan không phải là cây sậy phất 
phơ trước gió, nhưng là một người có niềm tin vững vàng. 
Ông luôn đặt ý Chúa làm trọng tâm đời sống của mình. 

Thứ hai: Chúa Giêsu khen Gioan, vì ông có cuộc sống đơn giản: 
"Thế thì anh em xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là ư? 
Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà 
vua". Thực vậy! Gioan không mặc gấm vóc lụa là và ở trong 
cung điện; nhưng ông ở trong sa mạc, mặc áo da thú, ăn châu 
chấu và mật ong rừng. 

Gioan muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng: Sống 
theo ý Chúa là trên hết. Con người có thể sống một cuộc đời 
đơn giản, không quá lệ thuộc vào vật chất, sống gần gũi với 
môi trường thiên nhiên, để tâm hồn được thanh thoát đón 
nhận Đấng Cứu Thế. 

Thứ ba: Chúa Giêsu khen Gioan, vì ông có sứ vụ rất đặc biệt: 
"Thế thì anh em xem gì? Một vị ngôn sứ ư? Đúng thế, người 
mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa". 

S 
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Ngôn sứ là người nói thay cho Thiên Chúa. Qua ông, ý Chúa 
được biểu lộ cho mọi người. 

Cả cuộc sống của Gioan đã chứng minh ông là người thi 
hành sứ vụ ngôn sứ, mà không sợ bất cứ hậu quả nào. Chính 
vì hết lòng trung tín với Lời Chúa, mà Gioan đã can đảm 
dùng cái chết của mình để làm chứng cho sự thật, chu toàn sứ 
vụ ngôn sứ. 

Thứ bốn: Chúa Giêsu khen Gioan, vì ông là ngôn sứ cao trọng 

nhất: Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép 
rằng: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con. Người sẽ 
dọn đường cho Con". Gioan đã dọn đường cho Đấng Cứu 
Thế bằng cách dọn tâm hồn mình, dọn tâm hồn dân chúng. 
Kết quả là Gioan đã nhìn thấy Đấng Cứu Thế; và chỉ rõ cho 
dân chúng biết Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế, trong khi 
các ngôn sứ khác của Cựu Ước chỉ mặc khải một số chi tiết 
có liên quan tới Đấng Cứu Thế mà thôi. 

Chúa Giêsu còn nói: "Tôi nói thật với anh em, trong số 
phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn 
ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời 
còn cao trọng hơn ông". Gioan Tẩy Giả đã thi hành sứ vụ 
Thiên Chúa trao một cách tốt đẹp và đầy đủ. Ông rất xứng 
đáng là vị tiền hô của Đấng Cứu thế và được thừa hưởng vinh 
quang Nước Trời. 

Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, một con người thực sự 
có niềm vui và hạnh phúc, ta cần luyện tập bản thân mình 
mỗi ngày dưới ánh sáng Lời Chúa, để ta có một đức tin vững 
mạnh, một cuộc sống giản đơn, một niềm vui trọn vẹn. 
Những điều ấy sẽ giúp ta chu toàn bổn phận mình hằng ngày 
và nhất là trung thành sống theo ý Chúa. 

Lạy Chúa! Xin thêm đức tin cho chúng con.  
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18  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, A 

Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

KHÁT VỌNG SỐNG VỚI CHÚA 

iệc đặt tên cho con là việc khá quan trọng đối với các 
bậc làm cha làm mẹ. Khi đứa con chưa chào đời, thì 

cha mẹ đã bàn bạc với nhau để chọn cho con mình một cái 
tên thật ý nghĩa, thật đẹp, thật hay. 

Qua việc đặt tên, cha mẹ muốn gửi gắm ước vọng của 
mình vào đó. Thí dụ: khi đặt tên cho con là Phúc, Đức, Tài, 
Lộc… cha mẹ cầu mong cho con mình cũng đạt được những 
điều tốt đẹp y như tên gọi của các con. 

Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến tên gọi mà Thiên 
Chúa Cha đã chọn cho Con của Ngài, trước khi Ngôi Lời 
nhập thể trong lòng Mẹ Maria. Tên gọi này đã được ngôn sứ 
Isaia tiên báo từ hơn 700 năm trước: “Này đây Trinh Nữ sẽ 
thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ 
là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". 

“Emmanuen” là một tên gọi rất ý nghĩa. Tên gọi này nói 
lên ước vọng của Thiên Chúa là muốn ở mãi với loài người 
khắp mọi nơi, suốt mọi thời cho đến tận cùng thời gian. Đức 
cha Gaillot có một nhận định rất hay: “Sống rộng lượng thì 
tốt, nhưng sống-với thì tốt hơn. Công việc từ thiện là cần 
thiết, nhưng hiện-diện-bên-cạnh thì cần thiết hơn”. 

Thật vậy, dù ta có rộng lượng với người nghèo khổ bao 
nhiêu, cũng không bằng sống-với họ, chia sẻ buồn vui cay 
đắng với họ. Dù ta có làm bao nhiêu việc từ thiện để giúp 
người đau khổ, cũng không bằng hiện-diện-bên-cạnh họ 
trong những lúc đau thương. 

V 
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Vì quá yêu thương loài người, nên Thiên Chúa rất muốn 
sống-với con người, rất muốn hiện-diện-bên-cạnh con người 
mọi lúc mọi nơi. Vì thế, danh hiệu Emmanuen gói trọn vẹn 
ước vọng của Thiên Chúa là muốn ở mãi với loài người. 

Ước vọng này cũng được Chúa Giêsu tái xác nhận, khi 
Ngài sắp từ giã các môn đệ: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi 
ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 20) 

Để thực hiện ước muốn sống-với loài người, Ngôi Hai 
Thiên Chúa đã vượt qua khoảng cách vô tận giữa trời và đất, 
để ở cùng chúng ta. Để thực hiện ước muốn hiện-diện-bên-
cạnh loài người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mang thiên tính 
cao cả của mình hòa chung với nhân tính hèn yếu của con 
người, để chia sẻ thân phận của kiếp người. 

Ngay cả khi Chúa Giêsu được Chúa Cha vinh thăng trên 
các tầng trời, chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Ngài trên 
mặt đất, thì Ngài vẫn tiếp tục hiện diện cách thiêng liêng 
trong tâm hồn các tín hữu và trong Hội thánh, nơi Lời Chúa 
và các Bí Tích. 

Có thể nói, nguyện vọng tha thiết nhất của Thiên Chúa là 
sống-với loài người, là hiện-diện-bên-cạnh con người mọi 
ngày cho đến tận thế. Vì thế điều làm Thiên Chúa đau lòng 
nhất, là bị nhân loại từ khước, như lời Thánh Gioan: “Người 
đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”. 
(Ga 1, 10-11) 

Mỗi ngày, ta có rất nhiều cơ hội gặp gỡ kẻ xa, người gần. 
Họ là hiện thân của Thiên Chúa làm người. Ước gì ta biết mở 
rộng trái tim mình để đón tiếp họ; và dành cho họ một chỗ 
đứng quan trọng trong lòng ta, để ta có thể ở với họ, hiện-
diện-bên-cạnh họ. 

Lạy Chúa! Xin hãy biến đổi con thành một “emmanuel” 
giữa cộng đoàn.  
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Suy niệm Lễ Chúa Giáng Sinh (Lễ Đêm, A) 

Is 9,2-7; Tt 2,11-15; Lc 2,1-14 

KHÁT VỌNG SỐNG HÒA BÌNH 

gày 03 tháng 12 năm 1989, tại cuộc họp thượng đỉnh 
giữa hai siêu cường Nga-Mỹ ở đảo Malta, Tổng Thống 

Hoa Kỳ George Bush đã tặng cho Chủ Tịch Liên xô Mikhail 
Gorbachev một món quà Giáng sinh khá lạ lùng. Đó là một 
viên gạch cũ kỹ với ký hiệu hòa bình, viết bằng mực sơn 
loang lổ. 

Có người thắc mắc: Tại sao món quà lại là viên gạch trơ 
trụi loang lổ? Nhưng nếu ai biết viên gạch đó được lấy từ bức 
tường Bá Linh mới sụp đổ hai tháng trước, thì sẽ không còn 
ngạc nhiên nữa. Viên gạch ấy đánh dấu một khúc ngoặt mới 
trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hai siêu cường đã đồng ý giải 
trừ vũ khí nguyên tử và hợp tác xây dựng hòa bình. 

Món quà Giáng sinh ấy tuy mộc mạc, nhưng lại là một 
biểu tượng của khát vọng hòa bình. Viên gạch ấy là nhịp cầu 
nối kết hai siêu cường, mở ra một thời kỳ mới: từ đối đầu đến 
đối thoại, từ nghi ngờ đến cộng tác, từ kình địch đến thân 
hữu. 

Cách nay hơn hai ngàn năm, nhân loại cũng nhận được 
từ Trời cao một món quà mộc mạc như thế. Đó là Con Thiên 
Chúa giáng sinh làm người, không kèn không trống, không 
nhà cửa trú thân. Dấu chỉ duy nhất để người ta nhận ra Ngài 
là: “một con trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 
12). Đấng Tối Cao đã từ trời xuống, chấp nhận thân phận hữu 
hạn của con người. 

Đêm Con Thiên Chúa chào đời là một đêm lạ lùng. Ngài 

N 
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không chào đời tại mái ấm thân yêu ở Nazarét, cũng không 
chào đời trong căn phòng tử tế dành cho lữ khách ở Bêlem. 
Tại sao thế? Thánh Gioan cho biết lý do: “Ngài đã đến nhà 
mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). 
Cuối cùng, Đấng Cứu Thế phải sinh ra trong hang bò lừa.  

Ta hãy hình dung hang đá năm xưa. Nó rất khác xa với 
những gì đang được trưng bày ở ngoài phố chợ, hay trong 
nhà thờ hôm nay. Ngày ấy hang đá chỉ là một chuồng bò xiêu 
vẹo tối tăm, ẩm ướt, hôi hám. Tối tăm vì không có đèn chiếu 
sáng. Lạnh lẽo ẩm ướt vì ở đồng không mông quạnh, gió lùa 
sương đêm. Hôi hám vì là nơi trú ẩn của súc vật. 

Món quà mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại được gói 
ghém trong sự đơn sơ mộc mạc như thế đấy. Một Hài Nhi bé 
bỏng mong manh, nhưng đó chính là Tình Yêu trọn gói. Tình 
yêu trọn gói là tình yêu trao ban chính mình. Con Thiên Chúa 
đã không ban phát ơn huệ từ tòa cao. Nhưng Ngài đến trong 
những điều kiện thiếu thốn nhất, để chia sẻ thân phận mỏng 
giòn của kiếp người. 

Hài Nhi Giêsu chính là món quà từ trời cao Thiên Chúa 
ban tặng cho nhân loại, để những ai cô đơn nghèo hèn, những 
ai bị hất hủi bỏ rơi, những ai bị gạt ra bên lề xã hội…, đều có 
thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa ngay trong cuộc 
sống mình. 

Hôm nay ta hãy dành ít phút hồi tâm bên máng cỏ, để 
cảm nghiệm Đấng Tình Yêu đang muốn đi vào cuộc sống của 
ta. Xin hãy dành cho Ngài một chỗ trọ thánh thiêng trong tâm 
hồn mình. Thiên Chúa đang trao cho ta một món quà trên cả 
tuyệt vời, đó chính là Tình Yêu Giáng Sinh. Xin muôn đời 
cảm tạ tình yêu Chúa. 

Lạy Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.  
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Suy niệm Lễ Thánh Gia, A 

Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 

KHÁT VỌNG SỐNG HẠNH PHÚC 

gày nay ở khắp nơi, từ thành thị cho đến thôn quê, chỗ 
nào cũng có nhà trọ. Nhà trọ thì khác mái ấm. Nơi mái 

ấm thì có tình yêu và sự hy sinh. Còn nơi quán trọ thì chỉ có 
đồng tiền và sự bóc lột. 

Ai cũng muốn gia đình mình là một mái ấm hạnh phúc. 
Chẳng ai muốn gia đình mình là một quán trọ, cho dù quán 
trọ có nhiều tiện nghi hơn mái ấm gia đình. Nhưng cuộc đời 
này luôn có những đổi thay phức tạp. Để gia đình mình là 
một mái ấm hạnh phúc, không phải là chuyện đơn giản. 
Thánh Gia là một thí dụ điển hình. 

Mới sinh con được mấy ngày, công việc gia đình còn bề 
bộn trăm mối, bỗng Sứ thần Chúa hiện ra với Thánh Giuse, 
bảo rằng: “Phải đưa Con Trẻ đi ngay, vì Hêrôđê đang tìm 
cách giết Con Trẻ”. Để tránh cho Hài Nhi Giêsu khỏi bị giết, 
Thánh Giuse đã phải vội vã đem Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria 
trốn sang Ai Cập, dù là giữa đêm khuya. 

Như thế, để cho gia đình trở thành một mái ấm rất cần ba 
điều sau đây: 

Điều thứ nhất: Hãy chọn cho gia đình mình một nơi cư ngụ 

tương đối an toàn. Ta biết môi trường ảnh hưởng rất lớn đến 
con người, nhất là với các em thiếu nhi. Sống giữa môi 
trường bị ô nhiễm bởi biết bao điều xấu, từ sách báo xấu, 
phim ảnh xấu, trò chơi bạo lực, đến trộm cắp, bài bạc, và 
nhiều chước cám dỗ khác… nếu cha mẹ không thực sự lo 
lắng, cứng rắn đề phòng, bảo vệ con cái, thì con cái khó lòng 
thoát khỏi những tật xấu. 

N 
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Hãy noi gương Thánh gia. Khi nghe lệnh của Sứ thần, 
Thánh Giuse và gia đình đã vội vã ra đi ngay trong đêm tối, 
để thoát khỏi môi trường không lành mạnh. 

Điều thứ hai: Hãy dạy con từ thuở còn thơ. Con cái là hồng ân 
Chúa ban. Cha mẹ hãy trân trọng đón nhận với niềm tri ân 
Chúa. Nhất là hãy chuyên chăm giáo dục chúng nên người và 
nên con của Chúa. Đừng để con cái lớn khôn rồi mới lo giáo 
dục. 

Xưa kia, Mẹ Maria đã bế con thơ trên tay, đem con vượt 
qua bao sóng gió hiểm nguy, để đi đến nơi theo lời chỉ bảo 
của Sứ thần. Điều ấy cũng có nghĩa là: Cha mẹ sớm tối phải 
quan tâm nhắc nhở, hướng dẫn, để con cái luôn biết đi trong 
đường lối của Chúa. 

Điều thứ ba: Hãy nên gương sáng đạo đức cho các con. Gia 
đình nào có người cha sống gương mẫu, có người mẹ biết 
yêu thương dạy dỗ các con, thì gia đình ấy sẽ có những đứa 
con ngoan ngoãn, đức hạnh. Cả nhà làm gương sáng cho 
nhau. Đó là một mái ấm ngọt ngào hạnh phúc, chứ không 
phải là quán trọ. 

Ta muốn gia đình mình thành mái ấm hạnh phúc, hay 
muốn biến nó thành quán trọ lạnh lẽo? Tất cả đều tùy thuộc 
vào lối sống của mỗi thành viên trong gia đình, nhất là tùy 
thuộc rất lớn vào trách nhiệm giáo dục của các bậc phụ 
huynh. 

Lạy Chúa Giêsu! 

Chúa đã nhập thể và sống trong một mái ấm gia đình, để 
khai mở cho chúng con một con đường sống hạnh phúc. Xin 
cho gia đình chúng con mãi mãi là một mái ấm hạnh phúc, 
noi gương gia đình Chúa.  
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QUANG LÂM 
 

uang Lâm (Parousia) một từ Hy Lạp được dùng trong 
Kinh Thánh có nghĩa là “đến” hoặc “hiện diện”. Đôi khi 

từ này cũng chỉ việc một người đến một địa điểm cụ thể nào 
đó (Jđt 10,18; Pl 1,26; 2 Cr 7,6). Trong một số đoạn văn 
khác, nó biểu thị sự hiện diện của một người, để phân biệt với 
sự vắng mặt của họ (1 Cr 16,17; 2 Cr 10,10; Pl 2,12). Quan 
trọng hơn, từ ngữ này được các tác giả Tân Ước dùng để chỉ 
sự trở lại của Chúa Kitô với tư cách là Thẩm Phán trong thế 
hệ Kitô hữu đầu tiên (Mt 24,3) hoặc vào cuối thời gian (1 Tx 
4,15). Suy tư thần học cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc Chúa 
Kitô đến trong lịch sử và sự hiện diện của Người trong phụng 
vụ Thánh Thể. 

Thế kỷ đầu tiên 

Một ý nghĩa của Parousia được khai triển trong diễn từ 
cánh chung của Chúa Giêsu. Khi lời giảng của Chúa Giêsu 
làm cho các môn đệ kinh ngạc trước hình ảnh Đền Thờ bị 
phá hủy, những tảng đá to lớn bị ném xuống thành đống đổ 
nát (Mt 24,2), các ông đặt câu hỏi cho Người: “Xin Thầy nói 
cho chúng con biết, khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ 
điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế?” 
(Mt 24,3). Chúa Giêsu trả lời bằng một mô tả bi thảm về sự 
hỗn loạn giáng xuống thế giới; và giai đoạn mở đầu cho sự 
xuất hiện của Người sẽ là một thời gian đầy những lừa dối, 

Q 
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bắt bớ và hoạn nạn cùng cực. Sau đó, các chi tộc trên mặt đất 
“sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời 
mà đến” (Mt 24,30). Ngày và giờ chính xác của biến cố lớn 
lao này không được tiết lộ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ ra một 
thời điểm trong những ngày đầu của Giáo Hội: “Thầy bảo 
thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều 
ấy xảy ra”. (Mt 24,34) 

Những lời nói này cho thấy rằng Chúa Giêsu báo trước 
về biến cố người La Mã phá hủy đền thờ Giêrusalem, khoảng 
bốn mươi năm sau vào năm 70. Đối với người Do Thái ở thế 
kỷ thứ nhất, đây là một sự kiện có hậu quả vô cùng bi thảm, 
vì nó không chỉ liên quan đến cái chết hoặc nô lệ của hơn 
một triệu người Do Thái, mà còn kết thúc tất cả sinh hoạt của 
đền thờ Giêrusalem và đánh dấu sự cáo chung đạo Môisen 
với những hình thức tế tự của nó. Ngoài ra, Chúa Giêsu nhìn 
nhận mình có vai trò mở đường trong biến cố này, vì việc 
Người ngự đến với tư cách Con Người xét xử thành đã khước 
từ những lời mời gọi của Đấng Messia (x. Mt 26,63-65; Lc 
19,41-44; Ga 19,15). Đây không phải là một sự xuất hiện có 
thể nhìn thấy được, như người ta thấy Chúa Giêsu trong hành 
trình sứ vụ; đúng hơn, đó là cuộc quang lâm thuộc linh của 
Chúa Kitô trong Vương quốc của Người với tư cách là Đấng 
xét xử các hành động của con người. (Mt 16,27-28) 

Thời cuối cùng 

Các Kitô hữu từ thời sơ khai đã tin vào cuộc quang lâm 
của Chúa Kitô, giai đoạn cuối cùng của lịch sử khi Người trở 
lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Niềm tin 
này cũng có nền tảng trong Tân Ước. Có lẽ nó được ghi lại rõ 
ràng nhất trong sách Công vụ Tông đồ, nơi Luca viết về ngày 
Chúa Giêsu không còn hiện diện hữu hình trong thế gian: 
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“Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, 
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 
1,11). Nói rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại “y như các ông thấy” 
ngụ ý một niềm tin rằng Chúa Giêsu sẽ quang lâm trong thân 
xác thể lý của Người - một cách hữu hình, khả giác, vinh 
hiển, được bao bọc trong đám mây đã đưa Người đến bên 
hữu Đức Chúa Cha. (Cv 1,9; 2,32-33). 

Mặc khải bổ sung về sự Quang Lâm và các biến cố liên 
quan cũng được các Thư trình bày. Trong đó, chúng ta biết 
rằng Chúa Kitô sẽ ngự đến với tư cách là Đấng Cứu Thế, vì 
khi tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ 
trời ngự xuống, và Người sẽ cho kẻ chết sống lại (1Cr 15,23), 
sẽ quy tụ những người đã chết trong Chúa Kitô để họ ở với 
Người mãi mãi (1 Tx 4,15-17). Người cũng sẽ đến với tư 
cách là Chiến Binh, vì Người sẽ tiêu diệt tên gian ác, thường 
được gọi là tên Phản Kitô, một nhân vật xấu xa xuất hiện vào 
cuối thời gian để lừa gạt những người không tin bằng sức 
mạnh ma quỷ (2 Tx 2,8). Vào lúc đó, thế giới hiện tại sẽ được 
lửa biến đổi thành trời mới đất mới (2 Pr 3,12-13). Các môn 
đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu - Phêrô, Giacôbê và Gioan - 
đã thoáng thấy Người đến khi họ chứng kiến sự vinh hiển của 
Người trong cuộc Biến hình trên núi. (2 Pr 1,16-18; xem Mc 
9,1-8) 

Các tín hữu phải chú tâm đến, không phải việc đoán biết 
thời gian diễn ra cuộc Quang Lâm cuối cùng, mà là chuẩn bị 
cho biến cố này. Họ phải kiên nhẫn chờ đợi Chúa phán xét 
những điều sai trái của thế gian, để lòng họ sẵn sàng đón 
nhận Người (Gc 5,7-8). Điều này có nghĩa là họ phải sống rất 
mực thánh thiện (1 Tx 3:13), được thánh hóa toàn diện về thể 
xác, tâm hồn và thần trí (1 Tx 5,23). Trong khi đó, họ không 
nên lo lắng trước những lời tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã trở 
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lại (2 Tx  2,1-2), và cũng không nên ngạc nhiên khi những 
người chế giễu xuất hiện trong những ngày cuối cùng để chế 
nhạo sự chậm trễ rõ ràng của ngày Chúa đến. (2 Pr 3,4) 

Trong Phụng vụ 

Tân Ước không dùng từ ngữ Parousia trong mối liên 
quan với Bí tích Thánh Thể hoặc với các nghi thức thờ 
phượng Kitô giáo nói chung. Tuy nhiên, ý niệm rằng Chúa 
Giêsu “đến” với dân Người và thực sự “hiện diện” trong Bí 
tích Thánh Thể đã tạo nên một mối liên hệ vừa hợp lý vừa có 
ý nghĩa trong tâm trí của các Kitô hữu sơ khai. Thật vậy, cơ 
sở để liên kết việc Chúa đến trong lịch sử với sự hiện diện 
của Người trong Tiệc Thánh có cơ sở vững chắc trong Kinh 
Thánh. 

Giáo huấn của Chúa Kitô là khởi điểm để khai triển một 
suy tư thần học về sự hiện diện thực sự qua những nội dung 
này. Đầu tiên, diễn từ trong hội đường của Chúa Giêsu trong 
Gioan 6,35-59 về thực tại máu thịt khẳng định sự hiện diện 
nhân tính Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Khi nhấn mạnh 
đến sự cần thiết của việc tin nơi Người là “bánh ban sự sống” 
(Ga 6,35-47), Chúa Giêsu sau đó nhấn mạnh rằng đức tin đó 
được thể hiện qua việc ăn bánh này, tức là chính là “thịt” của 
Người (Ga 6,51). Người tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh 
mẽ, khiến nó trở nên vững chắc hơn bằng cách lặp đi lặp lại. 
Chúa Giêsu kêu gọi việc ăn mình và uống máu Người như là 
bí tích của sự sống đời đời. (Ga 6,53-58) 

Làm thế nào nhân tính của Người được ban như lương 
thực cho những người tin Chúa, được mặc khải trong các 
trình thuật Bữa Tiệc Ly (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 
22,14-20). Trong bữa ăn này, Chúa Giêsu biến tiệc Vượt Qua 
của người Do Thái thành phụng vụ trung tâm của sự thờ 



T H Á N H  K I N H  

28  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

phượng Kitô giáo. Người làm điều này bằng cách thánh hiến 
bánh và rượu, để nó được biến đổi thành “thân mình” và 
“máu” của Người (1Cr 11,24-25). Như vậy, tuy không dùng 
từ Parousia, các Tin Mừng nói rõ rằng Chúa Giêsu làm cho 
sự hiện diện của Người trở nên hiện thực trong Bí tích Thánh 
Thể và do đó, đến với các môn đệ như của ăn và thức uống 
đích thực mỗi khi cử hành phụng vụ Thánh Thể. 

Giáo huấn của Phaolô xác nhận suy luận mang tính giải 
thích này. Về sự hiện diện của nhân tính Chúa Giêsu trong 
Thánh Thể, vị tông đồ khẳng định rằng hiệp thông Thánh Thể 
là tham dự đích thực vào cả “máu” và “thân mình” Chúa Kitô 
(1Cr 10,16). Về việc Chúa Giêsu quang lâm liên quan đến 
Tiệc Thánh, ngài tuyên bố: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa 
đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan 
truyền Chúa đã chịu chết” (1Cr 11:26). Ở một mức độ, 
Phaolô cho rằng phụng vụ Thánh Thể hướng đến sự trở lại 
của Chúa Kitô trong vinh quang. Nhưng điều này không có 
nghĩa là Bí tích Thánh Thể trở thành bí tích vắng mặt Chúa - 
một nghi lễ mà Giáo Hội thực hiện trong khi chờ đợi cuộc 
quang lâm cuối cùng của Người. Chắc chắn Chúa sẽ trở lại; 
và khi trở lại, Người sẽ đến với tư cách là Thẩm Phán (1Cr 4, 
5). Tuy nhiên, Phaolô ý thức rằng Chúa Giêsu đến với tư 
cách là Thẩm Phán trong chính bữa ăn, vì kẻ dự phần Bí tích 
Thánh Thể một cách bất xứng thì phạm đến “Mình và Máu 
Chúa” (1Cr 11,27) và do đó họ “phải tự xét mình, rồi hãy ăn 
và uống” (1Cr 11,29). Nói cách khác, Chúa Giêsu, vị Thẩm 
Phán đến với mọi người trong Bí tích Thánh Thể trước khi 
Người đến thế gian để bày tỏ vinh quang của Người. Cả hai 
trường hợp về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô đều tạo 
nên một cuộc Quang Lâm đích thực, biến cố này là một báo 
trước cách bí tích về biến cố sau.  
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ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN  

       KINH LÝ MỤC VỤ GIÁO XỨ 
 

 

inh lý là một nghĩa vụ và quyền của 
Giám Mục giáo phận (Điều 396 

§1). Quyền này không bị chi phối bởi thời 
hiệu (Điều 199, 70). “Kinh lý không chỉ là 
một nghĩa vụ bó buộc mang tính pháp lý 
đối với Giám Mục giáo phận mà còn là 
một yêu cầu mục vụ tuyệt đối cần thiết”1. Nghĩa vụ này buộc 
cá nhân Giám Mục giáo phận nhưng Ngài có thể nhờ người 
khác thay thế khi cần thiết (Điều 396§1). 

Giám Mục có thể kinh lý toàn thể hoặc một phần giáo 
phận, sao cho ít là trong vòng năm năm có thể kinh lý toàn 
giáo phận (Điều 396§1).  

Giám Mục cần thực thi việc kinh lý cẩn thận. Ngài có thể 
chọn những giáo sĩ cùng đi để giúp đỡ mình (Điều 396 §2) 
nhưng tránh gây gánh nặng quá tốn kém cho nơi kinh lý 
(Điều 398). 

 
1 Luigi Chiappetta, Il codice di diritto canonico, commento giuridico-pastorale, I 

Libri I-II, Terza Edizione, Bologna 2011, tr. 501. 

 

K 
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I- CHUẨN BỊ 

1. Đức Giám Mục: 

Trước khi đi kinh lý, Đức Giám Mục cần ra một thông 
báo chính thức với chương trình, thời gian và nội dung cụ thể 
sẽ thực hiện đối với giáo xứ đó.  

Đức Giám Mục cũng nên biết trước về hoàn cảnh xã hội, 
tôn giáo và điều kiện sống của dân chúng để có cái nhìn thực 
tế tổng quát phần nào về tình trạng của giáo xứ sắp được kinh 
lý. 

2. Giáo xứ:  

Cha xứ thông báo cho giáo dân và lên chương trình cụ 
thể để các thành phần dân Chúa sẽ gặp gỡ Giám Mục giáo 
phận. 

a- Cha xứ cần chuẩn bị bản tường trình 

+ Tổng số giáo giáo dân? Có bao nhiêu gia đình? 

+ Người Công giáo chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng 
dân số trong địa bàn thuộc giáo xứ? Có những tôn giáo nào 
cùng đang hiện diện trong địa bàn của giáo xứ? 

+ Về nhân sự của giáo xứ: Cha sở, Cha phó, Thầy xứ, 
cộng đoàn nữ tu, HĐMVGX … 

+ Về cơ sở vật chất: nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý… 

+ Về đời sống đạo: giữ đạo? bỏ đạo? ít đi lễ?… 

+ Về quản trị và giữ gìn tài sản, chẳng hạn như việc hình 
thành, xây dựng và phát triển của giáo xứ… 

+ Các hội đoàn đang hoạt động trong giáo xứ: Legio 
Mariae, Lòng Chúa Thương xót, Dòng ba, Thiếu nhi Thánh 
Thể, lễ sinh, ca đoàn… 
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+ Tình trạng học vấn của con em trong giáo xứ: cấp I, II, 
III, trung cấp? cao đẳng? đại học? Bỏ học khi chưa xong cấp 
I, II, III? 

+ Tình hình sinh hoạt giáo lý của giáo xứ: bao nhiêu lớp? 
Bao nhiêu giáo lý viên? 

+ Tài sản (động sản và bất động sản) của giáo xứ như: xe 
cộ, trang thiết bị máy móc, đất đai, ruộng vườn… 

+ Tình trạng di dân trong giáo xứ? 

+ Tình trạng hôn nhân: Hôn nhân khác đạo? hôn nhân 
hỗn hợp? ly dị chưa tái hôn? ly dị đã tái hôn? hôn nhân rối? 
… 

+ Số linh mục, tu sỹ, dự tu xuất phát từ giáo xứ 

- Trong bản tường trình có thể nêu một vài đề nghị hay 
định hướng mục vụ trước mắt và lâu dài của giáo xứ. 

b- Cha xứ cần chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ sổ sách, kể 
cả những hồ sơ lâu đời:  

+ Sổ rửa tội 

+ Sổ thêm sức 

+ Sổ hôn phối 

+ Sổ lễ 

+ Giấy tờ chủ quyền đất đai 

+ Giấy tờ mua bán bất động sản 

+ Các hợp đồng 

+ Các văn thư có tầm quan trọng pháp lý đạo - đời  

+ Các văn thư, thư từ hay chỉ thị của Giám Mục từ trước 
đến nay. 
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II- THỰC HIỆN 

Kinh lý giáo xứ là việc rất quan trọng và cần thiết. Khi đi 
kinh lý giáo xứ, tùy theo thời gian và hoàn cảnh, Đức Giám 
Mục có thể tiến hành những công việc sau đây: 

- Cử hành bí tích: dâng Thánh lễ đồng tế và giảng Lời 
Chúa, Ban bí tích thêm sức, Thánh lễ cho các em Rước lễ lần 
đầu hay Thánh lễ theo nhu cầu mục vụ. 

- Gặp gỡ và đối thoại:  

+ Cha sở, các giáo sĩ và tu sỹ đang phục vụ giáo xứ 

+ Hội đồng Mục Vụ Giáo Xứ 

+ Các hội đoàn và các giới 

+ Hội đồng kinh tế giáo xứ (nếu có) 

+ Trong giới hạn và hoàn cảnh cho phép, thăm một số 
bệnh nhân, người già cả và neo đơn. 

Đức Giám Mục cũng có thể chọn những cách thức khác 
nhau để có thể hiện diện và đối thoại với người tín hữu và với 
các tầng lớp xã hội khác trong giáo xứ, kể cả những người đã 
bỏ đạo. 

- Thăm các cơ sở vật chất: nhà thờ, nhà xứ, phòng học 
giáo lý, nghĩa trang và các nơi thánh của giáo xứ nói chung. 

- Giám sát - kiểm soát: việc quản trị và giữ gìn tài sản 
của giáo xứ, nếu cần có thể nhờ cha hạt trưởng trong vấn đề 
này (Điều 535§4); văn khố và các sổ sách của giáo xứ, kể cả 
sổ lễ, sổ thực thi các thiện ý và thiện quỹ. 
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III- KẾT THÚC  

Sau cuộc kinh lý, Giám Mục giáo phận có thể ra một văn 
thư ghi nhận cụ thể cuộc kinh lý giáo xứ. Văn thư nầy sẽ lưu 
trữ ở văn khố của giáo xứ cũng như của Tòa Giám Mục, 
trong đó có thể nêu vài điểm chính như: 

- Lượng giá các chương trình mục vụ và truyền giáo. 

- Một số chỉ dẫn giúp giáo xứ dấn thân và thăng tiến đời 
sống đạo. 

- Ghi nhận hiện trạng các cơ sở phụng tự, công trình và 
các cơ sở mục vụ khác của giáo xứ.  
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HỎI: Ai có quyền ban bí tích Hôn Phối? 

 

ĐÁP: Có thể đặt câu hỏi trên theo một cách khác: Ai là 
thừa tác viên của bí tích Hôn Phối? 

Nếu có dịp tham dự các bữa tiệc cưới, có thể chúng ta sẽ 
gặp một vài MC (Master of Ceremonies: người dẫn chương 
trình) hoặc vị đại diện chủ hôn phát biểu đại khái như sau: 

“Kính thưa quan viên hai họ và toàn thể quý khách, 

Sáng hôm nay, tại nhà thờ giáo xứ, cha chính xứ đã ban 
phép hôn phối cho hai cháu...” 

Câu hỏi được đặt ra là: Có thực là cha chính xứ đã ban 
phép hôn phối cho “hai cháu không?” Giáo Lý Hội Thánh 
Công Giáo cho chúng ta câu trả lời: 

Số 1623: “Theo truyền thống La-tinh, chính đôi hôn 
phối là thừa tác viên ân sủng Đức Kitô; họ ban bí tích Hôn 
Phối cho nhau khi họ bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước 
mặt Hội Thánh...” 

Còn vai trò của vị tư tế được xác định trong Sách Giáo 
Lý Hội Thánh Công Giáo số 1630 như sau: 

“Tư tế (hay phó tế), chứng kiến việc cử hành Hôn Phối, 
nhân danh Hội Thánh nhận lời ưng thuận của đôi hôn phối 
và chúc lành cho họ. Sự hiện diện của thừa tác viên Hội 
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Thánh (và của cả những nhân chứng) diễn tả cách rõ ràng 
rằng, hôn nhân là một thực tại có chiều kích Hội Thánh”. 

Như vậy, vì bản chất bí tích hôn phối hệ tại sự ưng thuận 
của đôi hôn phối nên hai người nam và nữ vừa là người ban, 
vừa là người lãnh nhận bí tích. Người này ban bí tích cho 
người kia khi đón nhận sự ưng thuận của người ấy. Nói cách 
khác khi hai người nói lên sự ưng thuận kết hôn của mình thì 
đó là lúc hai người ban và lãnh nhận bí tích hôn phối cho 
nhau. Chính hai người là thừa tác viên của bí tích này. 

Còn hành vi của vị tư tế hay phó tế được gọi là “chứng 
hôn”. Giáo luật điều 1108 xác định: 

(1) Hôn phối chỉ hữu hiệu nếu được kết lập trước mặt 
Bản Quyền sở tại hoặc Cha Sở, hoặc một tư tế hay phó tế 

được các vị ấy ủy nhiệm 
chứng hôn, và trước mặt 
hai người làm chứng; 

(2) Người chứng 
hôn chỉ được hiểu là 
người hiện diện để đòi 
hỏi hai bên kết ước bày 
tỏ sự ưng thuận và, 
nhân danh Giáo Hội, 
đón nhận sự bày tỏ ấy.  
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VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ  

ĐẠI HỘI LOAN BÁO TIN MỪNG LẦN V  

(ĐH-LBTM-V) 
  

ột trong những câu hỏi thường gặp khi bàn về bất kỳ 
sự kiện nào là: “Sự kiện đó có gì mới?”. Nhận định về 

Đại Hội Loan báo Tin Mừng Toàn quốc lần V, câu hỏi này 
không khó trả lời, vì ĐH có nhiều nét mới, thật ý nghĩa và 
cũng đáng kể. Xin ghi lại đây vài nét mới nổi bật của ĐH-
LBTM-V: 

 

M 
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ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN V CÓ GÌ MỚI ? 

 Đại Hội LBTM được mở đầu bằng một công trình bác 
ái xã hội. UB.LBTM đã chung tay với Giáo phận Long 
Xuyên thực hiện một cây cầu bê-tông 3,4m x 32m, mang tên 
"Hiệp Thông", như một món quà của ĐH tặng cho bà con địa 
phương. 

ĐH diễn ra trong bầu khí cầu nguyện qua các việc đạo 
đức và phụng vụ sốt sắng. Giáo dân Giáo xứ Đài Đức Mẹ và 
các giáo xứ lân cận đã hiệp hành với ĐH qua các Thánh lễ 
long trọng và trang nghiêm, nhất là các giờ chầu Thánh Thể, 
toàn dân Chúa cầu nguyện cho ĐH đạt nhiều kết quả tốt đẹp. 

ĐH kết thức bằng một sự kiện mục vụ với tầm mức giáo 
phận bằng một Thánh lễ vừa hoành tráng vừa linh thiêng, với 
hơn 300 linh mục đồng tế, hàng ngàn giáo dân tham dự, 
chung lời tạ ơn Chúa dịp kỷ niệm 62 năm thành lập GPLX và 
dịp ĐH-LBTM toàn quốc diễn ra trong giáo phận. 

Như thế, cùng với Giáo phận Long Xuyên, ĐH-LBTM-
V nhắm hướng, việc loan báo Tin mừng bắt đầu bằng bác ái 
phục vụ, dấn thân trong tinh thần cầu nguyện và không quên 
bổn phận mục vụ. Thật tuyệt vời! 

 Về địa điểm tổ chức ĐH-LBTM lần này khá đặc biệt. 
ĐH chọn đến một xứ đạo cũng là một trung tâm hành hương 
của giáo phận miền cực Nam đất nước, mang hai nền văn hoá 
Nam-Bắc hòa quyện nhau: Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Giáo phận 
Long Xuyên. Rõ ràng, khi tổ chức ở một nơi xa xôi như vậy, 
Ủy Ban LBTM muốn thực thi tinh thần của Đức Thánh Cha 
Phanxicô là ra đi đến vùng ngoại biên, để Tin mừng được lan 
rộng. UB cũng muốn mời gọi các ‘Thừa sai tham dự viên’ đi 
đến miền sông nước dân dã bình dị, thiếu điều kiện thuận tiện 
về nơi ăn chốn ở, hơn là chuộng chốn đô hội phố phường với 
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những phương tiện văn minh hiện đại. Như thế, có thể nói, 
địa điểm tổ chức toát lên tinh thần truyền giáo như một điểm 
nhấn của ĐH-LBTM-V. 

 Về ‘biên độ rộng’ của Đại Hội thì rất “ấn tượng”. 
Bước vào khuôn viên Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, địa điểm tổ 
chức ĐH-LBTM, đập ngay vào mắt khách tham quan là các 
posters của 27 giáo phận tại VN, cùng với hình ảnh của hơn 
20 dòng tu tham dự ĐH, trang trí đủ sắc thái nhiều hình thức, 
với nội dung biểu trưng cho từng giáo phận, từng hội dòng, 
trình bày những hoạt động truyền giáo nổi bật, đa sắc thái. 
Đây là một nét son về nỗ lực hợp tác tích cực và cũng là “bộ 
mặt” của tất cả các thành phần tham dự ĐH. 

Các tham dự viên dự Đại Hội lần này vừa đông đảo vừa 
đa dạng, “đủ mặt” Trung-Nam-Bắc, đủ các Cha Trưởng ban 
LBTM của 27 giáo phận, hơn 100 linh mục đang làm việc 
truyền giáo, đại diện của hơn 20 dòng tu, và đại diện giáo dân 
các giáo phận, có cả anh em sắc tộc nữa. Đáng phấn khởi là 
sự hiện diện của 6 giám mục đến với Đại Hội, hoặc tham dự 
‘full-time’, hoặc ‘part-time’, hoặc ‘hiệp hành’ bằng bài chúc 
mừng ấm áp và huấn dụ cụ thể của Đức Tổng Hà Nội. Ngoài 
ra, phải kể sự  góp mặt đông đảo giáo dân của địa phận ‘chủ 
nhà’. Rất đúng với câu chủ đề của ĐH “Dân Chúa tham gia 
Sứ Vụ”. 

 Về chương trình làm việc, ai cũng nhìn nhận là đầy 
đặc và khẩn trương. Theo dự kiến, ĐH sẽ kéo dài 3 ngày, 
nhưng thời gian cho phép chỉ tròn 2 ngày, bao gồm tất cả các 
sinh hoạt, kể cả các thánh lễ “đại trào” và giờ chầu Thánh 
Thể trọng thể.  

Với thời gian hạn hẹp như vậy, nhờ Ban Tổ chức chuẩn 
bị chu đáo về thời lượng và nội dung chương trình, nên các 
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hình thức trình bày và góp ý được lồng ghép hợp lý và bài 
bản... tạo nên sự đa dạng và phong phú cho Đại Hội. Có 
thuyết trình “truyền thống”, có huấn dụ chia sẻ sâu sắc của 
các Đức Cha, có hội thảo theo giáo tỉnh và theo thành phần 
linh-mục-tu sĩ-giáo dân, có cách tham quan truyền giáo qua 
video clip, có những báo cáo trên màn hình trình chiếu 
powerpoint đến những tường trình hoạt động truyền giáo 
thực tế, có những chia sẻ của các chứng nhân sống động đến 

những hỏi-đáp 
phỏng vấn rất 
chân chất 
nhưng thật 
hấp dẫn… 
Sinh động và 
bất ngờ nhất 
là hai diễn đàn 
truyền giáo, 
một hình thức 
hoàn toàn 
mới, mỗi tham 

dự viên được tự do phát biểu trong 5 phút, chia sẻ những trải 
nghiệm đã qua và bày tỏ những thao thức trước mắt trong 
công cuộc truyền giáo của GHVN, từ Bắc vào Nam. Nhưng 
ngỡ ngàng nhất, phải kể giờ chầu Thánh Thể tối 28/9, kéo dài 
4 tiếng, từ 19g00 đến 23g00. Trong giờ chầu đặc biệt đó, giáo 
dân nhiều nơi, theo phiên của giáo xứ, đã đến cầu nguyện cho 
việc truyền giáo và cách riêng cho ĐH, phần các tham dự 
viên thì được khuyến khích viết ra các thao thức truyền giáo 
trước Chúa Thánh Thể. 

Thời biểu làm việc như vậy, nhưng không ai than thở 
hay phiền trách, mọi người đều có mặt đúng giờ và làm việc 
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cật lực. Điều đó cho thấy, ĐH-LBTM năm nay thật sự là 
tiếng nói của Dân Chúa, vừa muốn nói cho nhau nghe về 
truyền giáo, vừa khát vọng lên tiếng về sứ vụ loan báo Tin 
Mừng.  

 Một nét nổi bật hơn các kỳ Đại Hội trước, ĐH năm 
nay diễn ra trong bầu khí cầu nguyện, vừa nhiều vừa “chất”. 
Ngày khai mạc, ĐH mở đầu với phút thánh hóa thật ý nghĩa 
và sốt sắng, mọi người lắng nghe mệnh lệnh truyền giáo qua 
Lời Chúa và dâng các ý nguyện cho mọi thành phần Dân 
Chúa trong sứ vụ loan Tin mừng. 

Không có các giờ kinh Phụng vụ chung vì giáo dân 
không buộc đọc, nhưng các giờ cầu nguyện riêng, trong Nhà 
thờ giáo xứ luôn có Đức Cha Giáo phận quỳ ở bàn đầu, sau 
lưng ngài có đông anh em linh mục tu sĩ đọc kinh trên máy di 
động, chung lời kinh một tâm tình. Các Thánh lễ và giờ chầu 
Thánh Thể đều diễn ra thật long trọng và ấm cúng, nhờ được 
chuẩn bị rất chu đáo, từ thánh ca nghệ thuật đến nghi thức 
trang trọng, từ giờ giấc thích hợp tới khung cảnh trang 
nghiêm, từ các linh mục đồng tế đông đảo đến giáo dân tề tựu 
dự lễ.  

Một đỉnh cao khác trong phụng vụ làm mọi người xúc 
động, là ý chỉ cầu nguyện cho các vị thừa sai tiền nhân và các 
ân nhân đức tin. Các ngài để lại sự nghiệp truyền giáo là cả 
Giáo hội Việt Nam hôm nay, nhưng xưa nay ít được nhắc 
đến.  

Sau cùng, một Thánh Lễ bế mạc đầy ấn tượng như hành 
trang lên đường truyền giáo, với sự đồng tế của 3 Đức Cha, 
hơn 100 linh mục tham dự viên ĐH, gần 200 linh mục của 
giáo phận, các tu sĩ đại diện hơn 20 dòng tu và đông đảo 
thành phần giáo dân… Tất cả cùng dâng lời cảm tạ Thiên 
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Chúa, vừa 
kỷ niệm 62 
năm thành 
lập Giáo 
phận, vừa bế 
mạc ĐH-
LBTM. 

 Sẽ 
không đủ 
nếu không 
nhắc đến tiết 
mục Tuồng 
ca kịch tân cổ giao duyên, đặc sản của miền Tây Nam Bộ, do 
các bạn trẻ Giáo xứ Phú Vĩnh, Châu Đốc, trình bày. Theo 
kịch bản với những ca từ truyền giáo, do chính cha sở sáng 
tác kiêm đạo diễn, được ghi âm và playback, các diễn viên đã 
diễn xuất vừa bình dị vừa chuyên nghiệp, đã làm nổi bật chủ 
đích hội nhập văn hóa để diễn tả và cổ võ việc loan báo Tin 
mừng. Tiết mục chỉ khoảng 15’, không dài nhưng chắc phải 
chuẩn bị công phu với nhiều vai diễn và thiết bị hỗ trợ. Đó 
thật là một nỗ lực đáng khích lệ và tán thưởng, vì sáng kiến 
này hẳn giúp tôn giáo dễ hội nhập vào cuộc sống dân dã và 
gần gũi với người dân địa phương, mà còn giúp công tác 
truyền giảng Tin mừng sớm lan rộng đến mọi miền đất nước. 

 Giáo phận Long Xuyên, đại diện cho các giáo phận ở 
Miền Nam, đã nhiệt tình đón tiếp ĐH-LBTM-V. Hơn thế 
nữa, Giáo phận muốn đánh dấu dịp kỷ niệm 60 năm thành lập 
Giáo phận, 1960-2020, nên đã xung phong đăng cai tổ chức 
sự kiện mang tính truyền giáo này. Mãi 2 năm sau, qua trận 
dịch covid, mới thành hiện thực cuối năm 2022. 
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Từ bước chuẩn bị tới việc tổ chức, từ nhân sự tới cơ sở 
vật chất, từ chương trình hội nghị đến công tác hậu cần của 
ĐH… tất tật đều được Giáo phận Long Xuyên và Giáo xứ 
Đài Đức Mẹ đảm trách cách cật lực và nhiệt tâm. Đức Cha 
Giuse của Giáo phận hiệp hành với ĐH từ phút đầu đến phút 
cuối. Ngài sắp xếp, góp ý, chia sẻ, hướng dẫn, chủ sự cầu 
nguyện… Như đã nói, ấn tượng nhất là Đức Cha đã ‘đòi cho 
được’ một đêm chầu Thánh Thể, có nhiều giáo xứ chung 
quanh luân phiên cầu nguyện, để “đốt nóng” và xin Ơn 
Thánh tuôn đổ trên ĐH. Và cảm động nhất, trong Thánh lễ bế 
mạc, Đức Cha đã huy động tất cả linh mục giáo phận đồng tế 
chung niềm tạ ơn. ĐH lần này là sự kiện nổi bật của Giáo 
phận Long Xuyên. Chưa lần nào một ĐH-LBTM được một 

giáo phận ôm ấp, hiệp hành và -có thể 
nói- yêu thương như thế. Nhờ đó, ĐH 
mang tính truyền giáo, nhưng cũng 
đậm nét mục vụ; ĐH là tổ chức và 
hoạt động của một UB thuộc HĐGM, 
nhưng đã thành sinh hoạt và niềm vui 
của một giáo phận, cũng thực sự là 
một cộng tác và niềm vinh hạnh cho 
một giáo xứ. Đây cũng là nét đẹp và 
điều mới lạ của ĐH-LBTM-V. Xin 
hoan nghênh và tri ân Đức Cha Giuse, 
Giáo phận Long Xuyên, Giáo xứ Đài 
Đức Mẹ Tân Hiệp. Chúng ta cùng tạ 
ơn Chúa về ĐH-LBTM-V.  

Ban Thư ký của UB.LBTM 
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HIỆP HÀNH  QUA VIỆC ĐỐI THOẠI, LẮNG NGHE  

VỚI ANH CHỊ EM XA RỜI GIÁO HỘI 

Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm, CSsR 
 

1. Những anh chị em “vùng ngoại biên”: không còn 
thực hành đức tin của họ nữa. Họ là ai? Làm thế nào 
chúng ta biết? Tại sao họ xa rời Hội thánh? 

Trước hết chúng ta có thể trả lời cách thật dễ dàng cho 
câu hỏi: Họ là ai? Họ là những người không xa lạ gì với 
chúng ta; nói một cách chung họ là những người đã từng lãnh 
nhận bí tích Thánh tẩy để thành một phần tử của Hội thánh 
hay một thành phần trong thân mình của Chúa Kitô; nói riêng 
họ có thể là ông bà, cha mẹ chúng ta, anh chị em ruột thịt hay 
bà con thân thuộc của chúng ta, cũng có thể là người hàng 
xóm và bạn bè thân thương của chúng ta, những đồng nghiệp 
của chúng ta trong cuộc sống, những thầy cô hay học trò và 
sinh viên của chúng ta, họ cũng có thể là những người vợ hay 
người chồng của chúng ta, ngay cả họ cũng có thể là tu sĩ, 
linh mục, giám mục hay bất cứ ai đã lãnh nhận bí tích Thánh 
tẩy để trở thành một Kitô hữu,… 

Làm thế nào chúng ta biết họ là những người thuộc 
“vùng ngoại biên”: xa rời Hội thánh? Họ có thể không còn 
tham gia bất cứ việc thờ phượng nào trong cộng đoàn đức tin 
hay công khai tuyên bố chối bỏ việc thực hành thờ phượng 
của mình, họ cũng có thể là một tập thể hay một nhóm công 
khai không còn vâng phục Hội thánh và không còn hiệp 
thông với Hội thánh nữa, hay cũng có thể là những người 
công khai chống lại Hội thánh bằng cách này hay cách khác 
và không thực hành đức tin của họ nữa… 



T R U Y Ề N  G I Á O  

44  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

Tại sao họ lại xa rời Hội thánh? Có lẽ những lý do của 
họ không là những gì bạn sẽ mong chờ. Đứng trước con số 
tràn ngập những cuộc rời bỏ Hội thánh thúc đẩy chúng ta có 
thể khám phá ra đàng sau những cuộc rời bỏ này một vài lý 
do chứ không phải là tất cả: 

– Thứ nhất, đó có thể là những thay đổi tình trạng cuộc 
sống: một trong số những lý do cho việc rời bỏ Hội thánh là 
có một sự thay đổi cuộc sống đã thúc đẩy người ta ngưng 
tham dự những việc thực hành đức tin. Bởi vì, khi cuộc sống 
thay đổi thì, đối với họ, gia đình, công ăn việc làm, sự 
nghiệp… của họ thường là quan trọng hơn việc tham dự các 
nghi thức thờ phượng. 

– Thứ hai, đó có thể là họ sống trong tình trạng rối hôn 
phối và lâu dần bỏ đi sự hiệp thông với Hội thánh qua các bí 
tích và tham gia các việc phụng tự trong Hội thánh. 

– Thứ ba, đó có thể là những lý do cho sự hoài nghi hay 
mâu thuẫn với một số vị lãnh đạo Hội thánh trong cách sống: 
thiếu trung thực và không có khả năng giảng dạy tốt…, hoặc 
sa ngã trong đời sống đạo đức và luân lý. 

– Thứ tư, có thể là những người sống trong gia đình, tập 
thể hay những nhóm người không được đào luyện đức tin, bị 
khủng hoảng niềm tin (đặc biệt nơi những người trẻ hay xã 
hội bị tục hóa, …) lâu dần làm cho họ xa rời Hội thánh. 

– Cuối cùng, có thể là do Hội thánh thiếu yêu thương (có 
thể hiểu là một gia đình, một cộng đoàn, một tập thể…); đây 
cũng là một yếu tố góp phần đưa tới sự bất mãn bên trong 
Hội thánh từ từ làm cho họ rời bỏ Hội thánh. 

Trong hoàn cảnh này, lời Thánh Phaolô Tông đồ như 
đang nói với chúng ta: “Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu 
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Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với 
nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh 
em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau” (1 
Cr 1,10). Thật vậy, nếu các thành phần trong Hội thánh cứ 
giữ lấy sự đố kỵ chống đối lẫn nhau và không tìm kiếm duy 
trì sự hài hòa bên trong thân mình, người ta sẽ rời bỏ ra đi. 
Trong thực tế, trong số những người cho rằng Hội thánh thiếu 
tình yêu thương, có người rời bỏ Hội thánh vì họ không tin 
Thiên Chúa hoạt động trong Hội thánh nữa. Rõ ràng, vì 
Thiên Chúa sử dụng các hội thánh (gia đình, cộng đoàn, giáo 
xứ, …) cho vinh quang Người, các hội thánh ấy phải giữ 
được sự cân bằng của tình hiệp nhất và yêu thương trong 
Chúa Kitô qua việc đối thoại và lắng nghe chân thành với 
nhau. 

2. Hội thánh làm thế nào giúp họ có thể trở về với Hội 
thánh 

2.1 Hội thánh cần canh tân đổi mới chính mình qua 
việc đối thoại và lắng nghe 

Để giúp những anh chị em đang sống xa rời Hội thánh 
trở về với mình, Hội thánh phải hồi tâm suy nghĩ về kế hoạch 
Thiên Chúa đã dành cho mình, và múc lấy từ đó ánh sáng và 
nghị lực cho sứ mạng của mình. Như thế, mầu nhiệm Hội 
thánh không chỉ là đối tượng của tri thức thần học, nhưng cần 
phải được mang ra cuộc sống của cộng đoàn các tín hữu, làm 
thế nào để họ thâm tín rằng thực sự mình đang được tham dự 
vào Nhiệm thể Đức Kitô. Hội thánh đang cùng tiến bước với 
toàn thể gia đình nhân loại này trên đường về nhà Cha, “Hội 
thánh không tách rời khỏi thế giới nhưng sống trong thế 
giới… Hội thánh phải cảnh giác cho đời sống Kitô giáo khỏi 
bị lạc hướng, tục hóa hay bóp nghẹt, nhưng mặt khác chính 
đời sống Kitô hữu không những cần phải thích nghi với 
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những hình thức suy tưởng và cư xử mà còn phải tìm cách 
tiếp cận, nâng cao, sinh động và thánh hóa chúng”. Hội thánh 
sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Hội 
thánh có một sứ mạng phải thực hiện, một sứ điệp phải loan 
báo Tin Mừng do sự Ủy thác của Chúa Kitô cho các tông đồ. 
Từ hướng nhìn ấy, Thánh giáo hoàng Phaolô VI trong phần 
III của Thông điệp Ecclesiam Suam cho thấy đối thoại là một 
phương thế đưa sứ điệp Kitô giáo vào tư tưởng của thời đại. 
Trước khi kêu gọi thế gian trở lại hay những ai rời bỏ Hội 
thánh trở lại với Hội thánh thì cần phải đến gần, đối thoại và 
lắng nghe với thế gian hay những người xa rời Hội thánh. 
Đặc biệt, cuộc đối thoại và lắng nghe dành cho con cái trong 
nhà (trong nội bộ Hội thánh Công giáo), đây là cuộc đối thoại 
và lắng nghe được hướng dẫn bởi đức ái, nhưng cũng đòi hỏi 
một bên là việc thực thi quyền bính và bên kia là thái độ vâng 
phục. 

Như vậy, để có thể tiến bước cùng nhau trên con đường 
về nhà Cha trong tinh thần canh tân đổi mới này, mỗi người 
chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để 
chúng ta: 

– có thể đối thoại và lắng nghe được với chính Thiên 
Chúa trong cuộc đời của người môn đệ, qua đó chúng ta luôn 
biết hoán cải, thinh lặng - lắng nghe, hợp tác và tự đào luyện, 
sao cho mỗi người chúng ta trở nên dụng cụ hữu hiệu sẵn 
sàng thực thi ý Người trong vòng tay yêu thương của Thiên 
Chúa. 

– có thể đối thoại và lắng nghe chính mình bằng một 
cuộc sống chân thật, tin tưởng, thinh lặng nội tâm và khiêm 
tốn sâu thẳm để chúng ta có thể mở ra cho lòng thương xót 
của Thiên Chúa và cho nhau trong hành trình người môn đệ 
Chúa Kitô. 
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– có thể đối thoại và lắng nghe với người khác trong tinh 
thần tôn trọng, yêu thương bình đẳng và huynh đệ và đồng 
thời biết cởi bỏ con người của mình ra như tháo đôi giày ra 
khỏi bàn chân mình để bước vào nơi thánh. 

2.2 Mọi thành phần trong Hội thánh cần học hỏi và 
thực hành văn hóa đối thoại và lắng nghe như Đức Giêsu 
và Hội thánh Tiên khởi 

Hành trình mà tất cả chúng ta được mời gọi thực hiện là 
một hành trình tái khám phá khuôn mặt và hình thức một Hội 
thánh hiệp hành, trong đó mỗi người đều có điều gì đó để học 
biết và thi hành. Các tín hữu, tu sĩ, linh mục, giám mục: tất cả 
đều nghe nhau, và tất cả đều lắng nghe Chúa Thánh Thần, 
“Thần Khí sự thật” (Ga 14,17), để biết “điều Thần Khí nói 
với các Hội thánh” (Kh 2,7). Trong thực tế, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đang canh tân và tái cấu trúc lại Hội thánh hướng 
đến kiểu mẫu đầu tiên được nhận thấy nơi Chúa Kitô và trong 
hình thức đời sống của Hội thánh tiên khởi. 

2.2.1 Đức Giêsu: một kiểu mẫu của việc lắng nghe và 
đối thoại 

Nếu chúng ta phân tích thừa tác vụ công khai của Ngài, 
chắc chắn rõ ràng Ngài là một con người lắng nghe và đối 
thoại. Nhiều lần Ngài đã hỏi: “Ngươi muốn gì từ ta?” và rồi 
Ngài lắng nghe… Thay vì xác định rõ thần tính của mình 
Đức Giêsu đã lắng nghe qua những câu hỏi: “Anh em/người 
ta nói Thầy là ai?”, “Anh có yêu mến Thầy không?” v.v… 
Đức Giêsu cẩn thận lắng nghe những đau đớn của người phụ 
nữ Canna (Mt 15, 21-28) và cuộc đối thoại của Ngài kết thúc 
với sự hiểu rõ giá trị niềm tin của bà ta. Đức Giêsu trở thành 
một kiểu mẫu tuyệt vời của việc lắng nghe và đối thoại trong 
câu chuyện người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp (Ga 
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4,1-42). Ngài thật sự dũng cảm cùng tiến bước với những 
người tội lỗi và những người thu thuế. Như vậy, Tin mừng đã 
tỏ cho thấy rằng cuộc sống và thừa tác vụ của Đức Giêsu là 
hoàn toàn lắng nghe người khác và có cuộc đối thoại yêu 
mến và quý trọng với họ. Đức giáo hoàng Phanxicô muốn 
đưa ra mẫu gương của Đức Giêsu như nền tảng của việc 
hướng tới một Hội thánh hiệp hành. 

2.2.2 Việc lắng nghe và thực hiện cuộc đối thoại qua 
mẫu gương của Hội thánh Tiên khởi 

Hiệp hành không phải là một khái niệm mới. Trong thực 
tế, tiếng mời gọi cho việc lắng nghe và đối thoại không là sự 
canh tân của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chắc chắn không là 
một cách thức mới để thực hiện một số hoạt động trong Hội 
thánh. Những Kitô hữu đầu tiên của Hội thánh Tiên khởi đã 
thực hành việc này. Việc lắng nghe đã là sự thực hành của 
Hội thánh thuở ban đầu. Bất cứ lúc nào có một vấn đề, các vị 
lãnh đạo trong Hội thánh Tiên khởi triệu tập toàn thể cộng 
đoàn cùng nhau và họ lắng nghe toàn thể các tín hữu. Việc 
này có thể được nhận thấy qua trường hợp tuyển chọn 
Matthia (x. Cv 1,15-26), việc tuyển chọn bảy phó tế (x. Cv 
6,1-7) và trong Công đồng Giêrusalem. (x. Cv 15,1-35) 

Hơn nữa, các Kitô hữu đầu tiên được nhận biết như 
những người đi theo một “Con Đường”. “Con Đường” được 
nhắc đến nhiều lần trong sách Công vụ Tông đồ (x. 9, 2; 
19,9; 19,23; 22,4; 24,14; 24,22) trong sự nối kết với những 
người đầu tiên đi theo Đức Giêsu, Ngài nói “Thầy là Đường” 
(Ga 14,6). Họ lắng nghe Chúa Thánh Thần trên con đường 
của họ. Như vậy, hiệp hành là cùng nhau bước đi. Trên 
đường đó, chúng ta lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói 
và khiêm tốn chấp nhận điều cần thiết cho sự thay đổi từ khi 
có nhiều điều ảnh hưởng đến hoàn cảnh đã đang thay đổi. 
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2.2.3 Hiệp hành bằng việc lắng nghe và đối thoại với 
những anh chị em xa rời Hội thánh này bắt đầu từ đâu và 
như thế nào? 

Hiệp hành qua việc lắng nghe và đối thoại với những anh 
chị em của chúng ta đang sống xa rời Hội thánh được hiểu 
như một cuộc rèn luyện của việc đối thoại và lắng nghe lẫn 
nhau, được hướng dẫn ở mọi cấp độ của Hội thánh bao hàm 
toàn thể Dân Thiên Chúa. Như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô 
khẳng định rõ ràng rằng Hội thánh hiệp hành chỉ có thể được 
thực hiện qua việc lắng nghe, đối thoại và cùng nhau tiến 
bước. Lời lưu ý của ngài sẽ làm nên một Hội thánh lắng nghe 
và đối thoại. 

2.2.3.1 Việc lắng nghe, đối thoại và cùng bước đi với 
nhau ở mọi cấp độ của Hội thánh 

– Cấp độ gia đình: Trong gia đình chúng ta có thể có 
những người đang sống xa rời đức tin. Những người ấy có 
thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái cháu chắt… Như 
thế mỗi người trong chúng ta cần trở nên tác nhân trực tiếp 
trong tiến trình hiệp hành này của Hội thánh trong chính gia 
đình mình. 

– Cấp độ khu xóm hay giáo xứ: Trong khu xóm hay giáo 
xứ của chúng ta có thể có những người đang sống xa rời đức 
tin. Những người ấy có thể là bà con hàng xóm, bạn bè thân 
thiết, đồng nghiệp… Như thế, mỗi người chúng ta cần trở nên 
những người xây nhịp cầu nối kết làm mọi tâm trí được chiếu 
sáng, mọi tâm hồn được ấm áp để cùng nhau đổi mới và cùng 
bước đi xây dựng Nước Trời. 

– Cấp độ giáo hạt - giáo phận: Trong hội thánh địa 
phương ở cấp giáo hạt hay giáo phận có lẽ chúng ta sẽ có 
những người anh chị em đang sống xa rời đức tin ở trên 
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nhiều lãnh vực và các hoạt động xã hội hơn. Như thế, chúng 
ta cũng cần trở nên những cộng sự viên của Hội thánh địa 
phương qua việc cộng tác vào tiến trình hiệp hành này với 
các hoạt động chung. 

– Cấp độ quốc gia - hoàn vũ: Trên toàn thế giới có lẽ 
không phải chỉ có một ít người nhưng có thể nói có cả những 
nhóm người đang sống xa rời đức tin. Như thế, mọi người 
chúng ta hiểu rằng Hội thánh của Chúa Kitô không là hội 
thánh giáo sĩ hay không là một phẩm trật. Hội thánh không 
chỉ là các giám mục và các linh mục. Bản chất thật của Hội 
thánh không ở chiều hướng mệnh lệnh cũng không ở chiều 
hướng kiểm soát. Hội thánh là ngôi nhà của con cái Thiên 
Chúa. Như vậy, mọi sự thực thi quyền hành trong Hội thánh 
là nhắm phục vụ con cái Thiên Chúa. Có những giám mục và 
linh mục để lắng nghe, đối thoại và cùng nhau tham khảo 
toàn thể cộng đoàn tín hữu. Do đó, trong thiên niên kỷ thứ 3 
này, chắc chắn Hội thánh sẽ không là một Hội thánh giáo sĩ 
nhưng một Hội thánh hiệp hành. Tầm nhìn hiệp hành thách 
đố chúng ta biến đổi và thi hành việc lắng nghe, đối thoại và 
tham khảo để cùng cất bước với nhau và đặc biệt với những 
anh chị em sống xa rời đức tin. 

2.2.3.2 Làm thế nào để việc chúng ta lắng nghe và đối 
thoại với anh chi em “vùng ngoại biên”: những người đang 
sống xa rời đức tin có thể sinh nhiều hoa trái 

Mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới có 
lẽ không chỉ nói về hiệp hành trên lý thuyết, nhưng đưa hiệp 
hành vào trong thực hành từ bây giờ trở đi trong các gia đình, 
các giáo xứ, các giáo phận và các quốc gia cho tới toàn thế 
giới. Lời kêu gọi này dành cho chúng ta, ở mọi cấp độ của 
Hội thánh, để canh tân cách thức hiện diện và làm việc cùng 
nhau tiến về tương lai tươi đẹp hơn. Chúng ta chỉ có thể tiến 
về phía trước với một tương lai tươi sáng hơn nếu chúng ta 
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biết hoạt động, đối thoại, lắng nghe và cùng nhau cất bước. 
Trong Thượng Hội đồng, tiếng nói của mọi người chúng ta 
được lắng nghe, bởi vì Thiên Chúa nói qua mọi người bao 
gồm các giám mục, các linh mục, các phó tế, các anh chị em 
tín hữu. Do đó, chúng ta cũng được mời gọi hãy thực hành 
việc hiệp hành bằng cách lắng nghe và đối thoại với anh chị 
em của chúng ta đang sống xa rời đức tin để có thể sinh trái 
tốt như sau: 

– Trước hết chúng ta cần phải không ngừng cầu nguyện 
xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho mọi thành 
phần dân Chúa hiểu biết và yêu mến Hội thánh hiệp hành. 

– Thứ đến mọi người chúng ta quyết tâm đổi mới cuộc 
sống mình bằng cách tập sống đối thoại và lắng nghe: Thiên 
Chúa – chính mình – người khác trong tình thần hiệp hành 
của Hội thánh. 

– Tiếp đến chúng ta cố gắng xây dựng cuộc đời mình, 
gia đình và cộng đoàn mình và, giáo xứ trên kiểu mẫu đối 
thoại và lắng nghe của Đức Giêsu và Hội thánh Tiên khởi, để 
thực sự cùng bước đi với nhau trong an bình của Chúa Kitô 
Phục Sinh như Ngài đã nói “Thầy ban cho anh em bình an 
của Thầy”. (Ga 14,27) 

– Cuối cùng chúng ta cần cổ vũ và xây dựng một nếp 
sống đối thoại và lắng nghe với người khác đặc biệt với 
những anh chị em đang xa rời đức tin. Khi chúng ta sống 
thành nếp sống này như một nền văn hóa đối thoại và lắng 
nghe trong cách thức của kiểu mẫu Thầy Giêsu, lúc đó chúng 
ta sẽ hy vọng một chân trời mới mở ra cho Dân Thiên Chúa 
trên đường về nhà Cha.  



C H Ủ  Đ Ề :  Đ Ổ I  M Ớ I  

52  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

 

      HỮNG HỜ 

                 Lm. Vs. Lê Đình 

 

lbert Einstein - một nhà vật lý học nổi tiếng người Đức 
gốc Do thái đã từng nói: “Thế giới sẽ bị hủy diệt không 

phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng 
nhìn và không làm gì cả”. Đúng như nhận xét của ông, xã hội 
chúng ta đang sống đang đi vào một thế giới mà tình người 
đang xa cách dần. Sống hững hờ vô cảm trước những mảnh 
đời màn trời chiếu đất. Những số phận hoàn cảnh khó khăn 
nghèo đói, rách rưới trong xã hội hôm nay không thiếu. 
Những con người sống thiếu vắng mái nhà thân thương đã 
từng che nắng trú mưa bây giờ họ phải lang thang rầy đây 
mai đó. Bởi tình thương giữa con người trong gia đình đã 
không còn. Mạnh ai nấy sống. Tệ hơn nữa là chính những 
đứa con mà người mẹ đã từng mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng 
lớn khôn giờ đây đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng người 
mẹ già. Và còn đi xa hơn những đứa con ấy đuổi mẹ già ra 
khỏi nhà để chiếm lấy ngôi nhà đã từng chung vui tiếng khóc, 
tiếng cười. Đã từng ấp ủ với những lời ru và bữa cơm thân 
tình.  

Tôi có dịp đi thăm và ban các bí tích cho một người mẹ 
già. Ngồi nghe bà kể mà tôi cũng không dấu được những cảm 
xúc dâng trào với những giọt nước mắt. Mẹ già bệnh tật già 
yếu. Từ đất liền với những đứa con họ hàng thân thuộc. 

A 
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ruộng vườn không thiếu. Thế nhưng giờ đây bà phải đi đến 
vùng đảo xa xôi mướn nhà trọ bán vé số kiếm miếng cơm 
manh áo qua ngày. Số phận của bà làm sao mà ra nông nỗi 
này. Thưa bởi những đứa con đã đánh mất tình nghĩa gia 
đình. Mất đi lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Muốn chiếm đoạt 
tài sản vì nghĩ rằng mẹ mình già rồi cũng chết. Gia tài cũng 
để lại cho con cho cháu mà thôi. Thế rồi họ nhẫn tâm xua 
đuổi người mẹ ra khỏi căn nhà đã gắn liền với biết bao thăng 
trầm của một đời người. Giờ đây, bà phải sống xa quê, xa 
những đứa con. Bà giờ sống một mình và ôm vào lòng những 
nỗi buồn không ai hiểu thấu. Bà kể mà nước mắt như những 
dòng sông tuôn chảy không thể ngừng. Buồn. Tủi. Thất vọng. 
Chán chường xen lẫn những vết nhăn trên khuôn mặt già nua 
vì tuổi tác đã đành mà con làm gia tăng cái già bởi bà vẫn còn 
thương còn nhớ đến con cháu. Nhưng không thể làm gì hơn 
bà đành ngậm đắng nuốt cay cho số phận hơi bất công cho 
bà. 

Nói cho cùng, con người càng sống trong nhung lụa, vật 
chất đầy đủ. Thân xác được chăm sóc tận tình thì nhu cầu 
tinh thần lại có vấn đề, lại bị tụt dốc. Thế giới sẽ bị hủy diệt 
không phải do những người làm điều ác, mà do có những con 
người chỉ đứng nhìn và không làm gì cả. Ngay cả cha mẹ -
những người sinh thành dưỡng dục họ cũng đứng nhìn và 
không có chút động lòng. Tệ hơn nữa là họ đã làm những 
điều trái với lương tâm ngay chính. 

Ngày xưa, cũng chính bởi sự vô tâm, vô cảm của những 
người đáng lẽ được đón nhận chính gia đình thánh vào ngụ 
trong nhà, họ lại xua đuổi chính Đấng Cứu Chuộc mà họ 
hằng mong. Vì thế mà Con Thiên Chúa đã phải sinh ra chốn 
chuồng bò lạnh lẽo trong một đêm tuyết rơi không ngớt. Mẹ 
Maria và thánh Giuse cũng phải chua xót khi phải chứng kiến 
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con mình, chính Ngôi Hai Thiên Chúa lại phải giáng sinh 
trong hoàn cảnh éo le, đơn độc và thiếu thốn cả vật chất lẫn 
tinh thần. Mừng lễ Giáng Sinh chúng ta có cơ hội ôn lại cảnh 
đời của Chúa Giêsu khi giáng sinh làm người. Ôn lại để bạn 
và tôi không đi lại vết xe đổ của những người xưa. Biết sửa 
lại con đường đó. Nhưng tiếc thay xã hội ngày nay vẫn còn 
có những số phận chẳng khác gì Chúa ngày xưa, bởi trái tim 
tình người đã bị băng giá. Thay vào đó là trái tim bằng đá, 
chỉ biết sống ích kỷ và chỉ biết lo cho mình.  

Người mẹ trong những dòng suy tư trong bài viết này 
vẫn hiện diện, vẫn còn mang trong mình những nỗi buồn 
không ai có thể làm cho vơi. Vẫn còn đó những giọt nước 
mắt tuôn chảy khi nhắc đến con cái mà chính bà đã mang 
nặng đẻ đau. Cưu mang bú mớm. Vậy mà giờ đây bà vẫn 
phải sống cô đơn một mình. Con cái không thiếu, nhưng bà 
lại thiếu những lời hỏi thăm, những bữa cơm gia đình. Bà 
thiếu cái lớn nhất chính là tình thương của con cái mà đáng ra 
ở độ tuổi của bà được hưởng. Thế nhưng bà đành ngậm ngùi 
đón nhận một sự thật phũ phàng.  

Con người thật khó hiểu. Lòng người thật khó tin. Tình 
thương dành cho nhau thật khó ngờ. Bạn và tôi đều có cha có 
mẹ. Đều được lớn lên từ trong lòng người mẹ. Được thưởng 
thức những giọt sữa ngọt ngào. Được chăm sóc, yêu thương, 
che chở bao bọc từ đôi bàn tay của cha và của mẹ. Đó là một 
ân ban mà bạn và tôi có. Vì thế với bổn phận làm con, bạn và 
tôi có trách nhiệm lo cho cha mẹ mình lúc còn sống. Đừng vì 
những của cải vật chất mà đánh đổi cả một số phận. Bạn và 
tôi cũng đừng để cho trái tim ra chai lỳ chỉ biết khoanh tay 
đứng nhìn hay không làm gì cả. Vì thế giới cả một tương lai 
sẽ là ở chính bạn và tôi. Đừng sống hững hờ. Hãy sống tích 
cực bạn nhé.  
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CHỐI ĐẠO NGẦM 
 

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh 

 

 

rong đối thoại giữa đời và đạo, hay giữa các tôn giáo 
với nhau, có hai câu nói rất phổ biến được đủ mọi 

thành phần sử dụng đó là: “Đạo nào cũng là đạo”, và “Đạo 
nào cũng dạy ăn ngay ở lành”. 

Nghe có vẻ tốt lành và thiện chí. Đối với người Công 
giáo, hai câu này dùng để xã giao với chính quyền, tôn giáo 
bạn hay cả người vô thần thì được, bởi cũng chỉ là khách sáo 
với nhau. Nhưng nếu nó xuất phát từ miệng một giáo dân nói 
với cha xứ của mình, hay để trả lời cho những người đồng 
đạo đang có ý muốn giúp mình sống đạo tốt, thì đó là một 
thái độ ngầm chối đạo. Tại sao? 

- Nói “Đạo nào cũng là đạo”, là một kiểu cào bằng niềm 
tin. Ăn nào không là ăn, sao vẫn thích ăn hải sản hơn kho 
quẹt! Học nào không là học, sao vẫn thích học trường quốc 
tế, trường chuyên hơn các trường khác? Mặc nào chẳng là 
mặc, sao vẫn thích mặc đẹp hơn xấu? Lãnh vực nào trong 
cuộc sống cũng có bậc thang giá trị của nó, thì Đạo cũng vậy. 
Vì thế mà “vô tri bất mộ”, anh không biết sao yêu mến được? 
Anh không học hỏi, không thực hành bất cứ đạo nào, sao biết 
đạo nào cũng như đạo nào?  

T 
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Người Công giáo khi nói thế, chính là thái độ chối đạo 
để trốn trách trách nhiệm học hỏi và thực hành việc thờ 
phượng Chúa. 

- Nói “Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành”, vậy hỏi ăn 
ngay ở lành với anh là thế nào? Quan điểm chung của người 
nói câu này là: Tôi sống không đụng chạm ai, không bon 
chen, không tranh cãi, không làm phiền bất cứ ai… thế là tốt 
lành. Xin thưa, đây là nhỏ nhen và ích kỷ. Con người sống và 
tồn tại là nhờ sự liên đới hỗ tương. Để tồn tại và phát triển, ta 
phải chịu biết bao ơn của người khác giúp mình. Chịu ơn thì 
phải đáp trả, phải cống hiến. Chủ nghĩa vật chất vô thần còn 
suốt ngày hô hào “phục vụ và cống hiến”, nói chi mình là con 
Chúa? 

Người Công giáo ăn ngay ở lành là hy sinh phục vụ và 
“hiến dâng cả mạng sống như thầy Giê-su”. Ăn ngay ở lành 
còn là nhẫn nhục và tha thứ đến “Bảy mươi lần bảy”. Ăn 
ngay ở lành là Yêu và yêu cho đến cùng, dù có bị phản bội, bị 
lừa dối, bị chối từ như Con Chúa làm người. 

Ngày càng có nhiều người có “Danh Ki-tô hữu”, nhưng 
không hề sống đạo. Vấn nạn hiện nay là một số người Công 
giáo tham gia việc nhà nước, xã hội rồi đánh mất căn tính Ki-
tô giáo của mình. Họ gọi Cha xưng tôi ngạo nghễ, và trích lời 
bác nào đó thay cho Lời Chúa để giảng lại đồng đạo. Đến khi 
hết thời, cuộc sống thật thê thảm, đời chẳng xài, đạo mất 
chất. Họ sống vật vờ trong sự bất an và vô vọng…  

“Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không 
thu góp với ta là phân tán” (x. Lc 11, 15-26). Lời Chúa minh 
nhiên như vậy, bởi đó không có kiểu nói nước đôi trong niềm 
tin Ki-tô giáo.  
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   Đổi mới  

mình trước 

Đóa Hoa Vô Thường 

 

1. Từ một câu chuyện… 

Có một ông vua kia rất bận 
tâm về tình trạng tham 
nhũng hối lộ càng ngày càng 
gia tăng trong vương quốc, 
nên nhà vua đã tìm đến tham 
khảo ý kiến của nhà đạo sĩ 
khôn ngoan nhất, và có lời 
yêu cầu như sau: 

“Xin đạo sĩ vui lòng 
giúp tôi phương thế để có thể 
biết: Ai là kẻ tham nhũng hối 
lộ nhất; ai là người không 
tham nhũng hối lộ, để tôi 
biết mà đổi mới việc trị 
nước”.  

Đạo sĩ trao cho nhà vua 
một bình rượu thuốc kì diệu, 
với lời dặn dò như sau:  

“Xin nhà vua hãy hòa 
chút rượu này vào trong thức 
ăn, hay trong nước uống của 
những người, mà nhà vua 

muốn biết về tình trạng tham 
nhũng hối lộ của họ. Khi 
dùng rượu này, người nào đã 
tham nhũng hối lộ, thì lập 
tức trên trán họ sẽ mọc ra hai 
cái sừng. Tội tham nhũng 
càng nặng, thì hai cái sừng 
đó càng dài”. 

Vừa về đến nhà, nhà vua 
liền ra lệnh mời tất cả các 
quan văn quan võ trong triều 
đình đến dự tiệc. Trước đó, 
nhà vua cũng đã âm thầm 
cho người thân tín đến pha 
rượu của đạo sĩ vào các đồ 
ăn, thức uống được dọn ra 
cho khách.  

Tiệc chưa xong, thì hình 
tượng kì lạ đã xảy ra, đúng 
như lời vị đạo sĩ kia đã nói 
trước. Nơi trán của mỗi quan 
văn quan võ trong triều đình 
đến dự tiệc đều đã mọc lên 
hai cái sừng. Kẻ dài, người 
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ngắn, tùy theo mức độ tham 
nhũng khác nhau.  

Mọi người chưa hết kinh 
ngạc, thì nhà vua đã nổi giận 
đùng đùng. Vua đứng lên 
tuyên bố: “Hôm nay ta mới 
biết được lòng dạ của các 
ngươi. Hai cái sừng mọc ra 
trên trán các ngươi, là dấu 
chỉ hiển nhiên, tố cáo những 
hành động tham nhũng hối lộ 
mà các ngươi đã vi phạm.  

Chính vị đạo sĩ trên núi 
kia đã trao cho ta bình rượu 
thần. Ai dùng nó mà có 
phạm tội tham nhũng, thì sẽ 
bị mọc hai cái sừng trên trán, 
như các ngươi vừa chứng 
kiến. Hôm nay, chính Ta sẽ 
ra hình phạt cho mỗi người. 
Mức độ hình phạt nặng nhẹ 
tùy theo hai cái sừng của các 
ngươi dài hay ngắn”. 

Nói đến đây, nhà vua 
dừng lại, hãnh diện chờ phản 
ứng của các quan trong triều. 
Rồi nhà vua nâng ly rượu lên 
uống. Trớ trêu thay, đấy lại 
là ly rượu có pha chút rượu 
thần, mà người làm bếp đã 
len lén pha vào. Mọi người 

dự tiệc đều cười lớn tiếng, 
phá tan sự im lặng, khi thấy 
trên trán nhà vua cũng vừa 
mọc lên hai cái sừng. Mà hai 
sừng này lại dài nhất! 

2.… Đến bài học thực tế: 

Câu chuyện ấy có thể nhắc 
cho mỗi người chúng ta một 
sự thật căn bản này là: Trước 
khi muốn kết án và sửa lỗi 
anh chị em mình, thì mỗi 
người chúng ta phải cẩn thận 
xét lại chính cuộc sống của 
mình, cần đổi mới đời sống 
của mình khỏi những tật xấu, 
những điều tiêu cực. 

Quả thực, tật xấu của 
người ta, thì mình nhìn thấy 
rất rõ. Còn tật xấu của chính 
mình, thì mình lại mù quáng, 
không nhìn thấy gì.  

Trong Phúc Âm, Chúa 
Giêsu đã dạy các môn đệ, 
đừng lo lấy cọng rác nơi mắt 
anh em, mà quên không lấy 
cái đà to lớn từ mắt mình 
trước. “Hỡi kẻ giả hình, hãy 
lo lấy cái sà ra khỏi mắt 
ngươi trước, rồi mới thấy rõ 
mà lấy cọng rác ra khỏi mắt 
anh chị em” (Lc 6,41-42).  
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Nhà vua trong câu 
chuyện trên đây cứ mãi lo 
lắng về những tham nhũng 
hối lộ của các quan, của kẻ 
khác, mà quên xét lại nếp 
sống của chính mình.  

Cha ông ta vẫn nói rằng: 
Gương sáng thì giúp đổi mới 
nhiều hơn là những lời nói 
suông. Hướng dẫn bằng 
gương sáng thì có hiệu lực 
hơn những lời trách móc. 

Thánh Phaolô đã thực 
hiện điều này, khi Ngài mời 
gọi các tín hữu hãy noi 
gương Chúa Giêsu: “Vậy dù 
ăn, dù uống, hay bất cứ làm 
gì, anh em hãy làm tất cả để 
tôn vinh Thiên Chúa. Anh em 
đừng làm gương xấu cho bất 
cứ ai, dù là người Do Thái 
hay người ngoại, hoặc cho 
Hội Thánh của Thiên Chúa. 
Cũng như tôi đây, trong mọi 
hoàn cảnh, tôi luôn cố gắng 
làm đẹp lòng mọi người. 
Không tìm lợi ích cho riêng 
tôi, nhưng cho nhiều người, 
để họ được cứu độ. Vậy anh 

em hãy bắt chước tôi, như 
tôi bắt chước Chúa Kitô”. 
(1Cr 10,31-11.1) 

Đó là bí quyết sống của 
Thánh Phaolô. Ngài muốn 
luôn luôn đổi mới chính 
mình, để không phải xấu hổ 
vào giờ phút chót, vì đã rao 
giảng Tin Mừng cho anh chị 
em vào được Nước Trời, mà 
chính mình thì lại không vào 
được, vì những tội lỗi tật xấu 
mà mình không lo sửa. 

Trong thư 1Cr 9,27, 
Thánh Phaolô đã tâm sự về 
cố gắng tu thân luyện tính 
của chính mình như sau: 
“Tôi bắt thân thể tôi phải 
chịu cực và phục tùng, kẻo 
sau khi rao giảng cho người 
khác, chính tôi lại bị loại”. 

Lạy Chúa! Xin giúp con 
đổi mới đời sống con, để góp 
phần vào việc làm cho xã hội 
con đang sống được thăng 
tiến, và cho anh chị em con 
được nhận biết và chúc tụng 
Chúa luôn mãi.  
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                  ĐỔI MỚI 

trong HIỆP HÀNH 

 

Lm. JB. Trần Đinh Tử 

 

 

rong bài viết ngắn này, chúng ta cùng xét Đổi Mới 
trong ý “hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành”. 

Đổi Mới (対 埋): theo cách viết theo chữ Nôm, khi chưa 

có chữ quốc ngữ như ngày nay, tiền nhân dân Việt đã mượn 

nguyên chữ Hán ĐỐI 對 → 対 có âm gần với ĐỔI với nghĩa: 

thưa, đáp; ứng đáp; cư xử, đối đãi; hướng về, chĩa vào; thích 
ứng, tương hợp, tùy theo; so sánh, kiểm nghiệm; điều chỉnh; 

pha thêm, chế thêm… và  mượn nguyên chữ Hán MAI 埋 có 

âm gần với MỚI với nghĩa: chôn; vùi xuống đất; che lấp, cất 
giấu, núp. Đổi Mới đồng nghĩa với Canh Tân (更新) chữ Hán 
Việt;  theo cách hiểu thông thường là thay đổi hoặc làm cho 
thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước, đáp ứng những yêu 
cầu của cuộc sống.  

Sâu xa Đổi Mới chính là Sám Hối theo Tin Mừng: “Anh 
em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15) “tinh thần 
sám hối, tức là sự hoán cải tâm hồn, thay đổi lối sống, để đón 
nhận Tin Mừng nước Thiên Chúa. Hoán cải còn là để cho 
Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi trên con đường của Ngài” bởi 
thánh ý Chúa chính là cùng đích con người phải tìm hiểu và 

T 
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thực hiện. Đổi Mới không phải là sự thay đổi để tìm cái mới 
và lạ, nhưng chính là tìm cái hợp với thiên ý. Người ta dễ 
nhân danh Đổi Mới nhưng thật ra nó mới chỉ là thay đổi 
“đánh bùn sang ao”, biết đấy nhưng không làm. Tôi xin đơn 
cử một trong vô số trường hợp: 30 năm trước tôi phải đạp xe 
đạp một đoạn đường dài sau những chiếc xe honda và hít bụi, 
nay cũng trên đoạn đường đó tôi điều khiển môtô nhưng vẫn 
hít bụi khi chạy sau những chiếc ôtô. Trong rất nhiều trường 
hợp, bên ngoài thì có mới, nhưng bên trong vẫn không có gì 
mới cả.  

Luận Ngữ (論語) có dạy:  

Quân tử chi quá dã, như nhật nguyệt chi thực yên:  
(君子之過也, 如日月之食焉:) 

Quá dã, nhân giai kiến chi; canh dã, nhân giai ngưỡng 
chi  (過也, 人皆見之; 更也, 人皆仰之)  

(Tử Trương 子張) Người quân tử có lỗi thì như nhật 
thực, nguyệt thực: Có lỗi thì ai cũng thấy; sửa lỗi rồi, thì ai 
cũng ngưỡng vọng.)  

Đổi Mới trong Hội Thánh Hiệp Hành chính là mỗi tín 
hữu phải trở về đúng vị trí của mình là thụ tạo đối với Thiên 
Chúa và là anh chị em với tha nhân để quy Giêsu Kitô mà 
thay đổi hành vi cách sống và đời sống của mình. Không thể 
có Hội Thánh Hiệp Hành nếu không Quy Kitô, ai cũng nhân 
danh Đổi Mới, đòi phải đổi mới nhưng theo ý riêng của mình, 
thì đổi mới đấy sẽ là rất lạ dẫn đến “hành hạ” chứ không thể 
“hiệp hành”.  

Ước chi được như vậy. 
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            ĐỔI ĐỂ NÊN MỚI 

Lapvianney 

 
ỗi một thời đại đều có 
cách sống đạo khác 

nhau. Không thể cứ mãi ù lì 
sống trong quá khứ và truyền 
đạo theo thời xưa. Điều đó 
vừa làm mất đi tính hiệp 
nhất trong Giáo hội, vừa làm 
giảm khả năng rao giảng Tin 
mừng của Chúa. Là một Ki-
tô hữu, chúng ta phải tích 
cực lắng nghe tiếng Chúa 
Thánh Thần để đổi mới. Tại 
sao phải đổi mới và đổi mới 
những gì? Đổi mới có cần 
điều kiện gì không? Đó là 
những điều chúng ta cần 
quan tâm. 

1. Tại sao phải đổi mới? 

Một dòng sông chỉ đứng 
yên một chỗ mà không chảy 
sẽ đọng lại những cặn bã, dơ 
bẩn của rác thải, của cây cối 
và bao sinh vật. Dòng sông 
đó sẽ bị ô nhiễm và nó sẽ trở 
thành dòng sông chết. Dòng 
sông cũng giống cuộc đời 

mỗi người. Nếu không để 
những điều mới mẻ thay thế 
những cái cũ thì cũng sẽ lạc 
hậu, thụt lùi và không phù 
hợp với thời đại. Nhất là 
trong lãnh vực thiêng liêng, 
nếu không chịu đầu tư, tích 
cực thay đổi để vươn lên tầm 
cao hơn thì sẽ bị chính 
những việc đạo đức ghì chặt 
lại. Ngày xưa còn cảnh bách 
hại đạo thì chúng ta có cơ 
hội tử đạo. Ngày nay không 
còn cảnh ấy nữa thì chúng ta 
phải tìm cách khác để tử đạo, 
đó là sống đạo. Vì thế, đổi 
mới là điều cần thiết, nhưng 
quan trọng là đổi mới những 
gì? 

2. Đổi mới những gì? 

Tư tưởng phát sinh lời 
nói, lời nói dẫn đến hành 
động, hành động làm nên 
con người. Do đó, trước tiên 
là đổi mới tư tưởng. Chúa 
Giê-su đến cứu độ loài người 

M 



C H Ủ  Đ Ề :  Đ Ổ I  M Ớ I  

64  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

và Ngài muốn tất cả được 
cứu độ. Điều này nghĩa là 
chúng ta không thể lên thiên 
đàng một mình. Nếu chúng 
ta cứ giữ mãi ý định rằng: 
“Anh làm sai thì anh ráng 
mà chịu, còn tôi, tôi không 
quan tâm”, chắc chắn chúng 
ta sẽ không thể chu toàn điều 
răn yêu thương của Chúa. 
Giáo hội gồm nhiều chi thể. 
Và mọi chi thể đều có trách 
nhiệm liên đới với nhau, 
cùng giúp nhau nên thánh. 
Sau khi đã thay đổi tư tưởng 
như thế, chúng ta mới bắt 
đầu dùng những lời nói, 
hành động diễn đạt tư tưởng 
đã được thay đổi. Có như 
thế, chúng ta dễ dàng đạt tới 
sự biến đổi thực sự từ bên 
trong. Để đạt được sự đổi 
mới thành công thì cần phải 
có một số điều kiện cần thiết. 

3. Điều kiện cần thiết để 

đổi mới thành công? 

Điều đầu tiên và cũng là 
quan trọng nhất đó là tình 
yêu đối với Đức Ki-tô. 
Không có thứ tình yêu này 
thì chúng ta không thể làm 

được gì, mà cho dù có làm 
được thì cũng không có giá 
trị gì. Điều thứ hai là biết 
khiêm tốn nhìn lại bản thân 
để thấy mình có những giới 
hạn nào so với những nhu 
cầu rao giảng Tin mừng 
ngày nay. Khi biết được 
những điều đó sẽ giúp chúng 
ta dễ dàng trau dồi thêm 
những điều còn thiếu sót. Ai 
yêu mến Đức Ki-tô thực sự 
thì cũng muốn chia sẻ tình 
yêu đó cho người khác. Đó 
là điều hiển nhiên, và họ sẽ 
tìm mọi cách để giới thiệu 
Chúa cho mọi người. Trong 
tình yêu luôn có sự sáng tạo 
để đạt hiệu quả cao nhất có 
thể. Đó chính là sự đổi mới 
cần thiết và là hướng đi khôn 
ngoan của một Ki-tô hữu. 

Sống đạo, tự nó như một 
dòng sông. Không chảy ắt sẽ 
chết. Giống như việc học, 
không tiến ắt sẽ lùi. Mỗi thời 
mỗi khác, luôn có những tư 
tưởng mới, chiều hướng mới, 
điều kiện mới. Nếu chúng ta 
không chịu đổi mới sẽ không 
thể theo kịp những đòi hỏi 
của con người thời đại. Đó là 
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lý do tại sao chúng ta lại phải 
đổi mới liên tục. Đổi từ tư 
tưởng, đến lời nói và sau 
cùng là hành động. Tất cả 
đều xuất phát từ tình yêu với 
Chúa Ki-tô và muốn Tin 
mừng được rao giảng khắp 
nơi. Đổi mới theo sự chỉ dẫn 

của Giáo hội chính là con 
đường an toàn và hiệu quả 
nhất, để có thể tạo nên sự 
hiệp nhất và thành công. Cầu 
chúc mỗi Ki-tô hữu luôn 
lắng nghe tiếng Chúa Thánh 
Thần để tích cực đổi mới 
mình mỗi ngày.  
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               10 Phương Thế  

            để đổi mới tâm hồn 

CS. Domingo 

 

ối sống hiệp hành mời 
gọi Kitô hữu đổi mới 

để có thể dựng xây Hội 
thánh cách tích cực và hiệu 
quả. Muốn được như thế thì 
cần đổi mới tâm hồn, tức là 
đổi mới nội tâm. Sau đây là 
10 phương thế giúp con 
người đổi mới tâm hồn. 

1. Thay đổi suy nghĩ 

Suy nghĩ là điều căn bản 
quyết định trong đời sống cá 
nhân cũng như đời sống 
Giáo hội. Suy nghĩ sẽ giúp 
cho mỗi người cách thế để 
nói và hành động. Nếu suy 
nghĩ tiêu cực, sẽ làm cho 
chúng ta sống khép kín, đời 
sống tương quan trở nên hạn 
hẹp và dễ đi vào con đường 
tội lỗi. Ngược lại, suy nghĩ 
tích cực sẽ làm cho con tim 

và tâm hồn ta rộng mở, các 
mối tương quan trở nên 
khăng khít và chân thành, sự 
hạnh phúc và thành công 
cũng đi theo để gắn bó với 
Chúa và tha nhân nhiều hơn. 

2. Biết cảm thông và tha thứ 

Bạn cần khiêm nhường 
nhìn lại những yếu đuối của 
bản thân để biết cảm thông 
với sự yếu đuối của người 
khác, và biết tha thứ những 
lỗi lầm người khác xúc phạm 
đến bạn. Với sự chân thành, 
cảm thông và tha thứ, biết 
hiểu tốt cho người khác, bạn 
sẽ được bình an. Hơn nữa, 
một số bệnh tật thể lý cũng 
theo đó mà tan biến, cách 
riêng, sự tha thứ thật lòng có 
thể giúp bạn thoát khỏi 
những ức chế trong tâm hồn. 

L 
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3. Nói lời tích cực 

“Lời nói không mất tiền 
mua”, nhưng chúng ta phải 
biết lựa lời để nói cho phù 
hợp. Một lời nói tích cực có 
thể làm thay đổi một đời 
người, nhưng chỉ với một lời 
nói tiêu cực có thể giết chết 
nhiều tâm hồn, mà người 
chịu tổn thương nặng nề nhất 
chính là bạn. Bởi những lời 
nói tiêu cực sẽ luôn bó buộc 
tâm hồn bạn trong những 
định kiến, thấy gì cũng 
phách lối chê bai, đáng bị 
nguyền rủa và lên án. Thật 
vậy, mọi lời nói ra đều phản 
ánh tình trạng của tâm hồn. 
Nếu bạn còn nói lời tiêu cực, 
chứng tỏ tâm hồn bạn còn 
bất an và xấu xa. Hãy đổi 
mới tâm hồn bằng cách nói 
lời tích cực. 

4. Làm những việc hy sinh 

Khi làm một công việc 
hy sinh có thể khiến bạn vui 
và hạnh phúc. Nhưng khi 
làm nhiều công việc hy sinh 
có thể giúp bạn có được một 
tâm hồn cao thượng, một 
tâm hồn biết chia sẻ và cho 

đi, một tâm hồn rộng mở để 
đến với người khác. Trong ý 
thức và tự do của mình, bạn 
hãy làm thật nhiều những 
công việc hy sinh, dù đó chỉ 
là những công việc nhỏ bé 
trong thầm lặng, nhưng nó 
lại trở thành phương cách 
hữu hiệu để tâm hồn bạn 
được đổi mới. 

5. Giảm bớt các nhu cầu cá 

nhân – tập sống đơn giản 

Sự phát triển của xã hội 
luôn tạo ra những nhu cầu 
mới cho con người. Bằng 
mọi cách thế, con người chỉ 
muốn thỏa mãn các nhu cầu 
của mình, vì bao lâu nhu cầu 
chưa được giải quyết thì bấy 
lâu tâm hồn chưa được bình 
an. Cho nên, để có được một 
tâm hồn thảnh thơi, bạn nên 
giảm bớt các nhu cầu cá 
nhân không lệ thuộc hay quỵ 
luỵ vào các nhu cầu không 
chính đáng. Hãy sống tinh 
thần đơn giản “có cũng 
được, không có cũng không 
sao”. Đừng để lo âu xâm 
chiếm tâm hồn bạn, hãy gạt 
nó ra và thay thế bằng sự 
bình an. 
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6. Một tinh thần mạnh khỏe 

trong thân xác cường tráng. 

Đời sống con người là 
một thể thống nhất giữa thân 
xác và tâm hồn. Để có một 
tâm hồn minh mẫn và sáng 
suốt thì ắt hẳn thân xác cũng 
cần khỏe mạnh. Ta cần rèn 
luyện sức khỏe thân xác 
bằng cách tập thể dục thể 
thao, vận động tay chân. 
Chắc hẳn, khi có sự rèn 
luyện sức mạnh thể lý, tâm 
hồn chúng ta sẽ được nâng 
đỡ và trở nên thanh thoát và 
an bình. 

7. Trải lòng trên những trang 

nhật ký 

Cuộc sống không phải 
lúc nào cũng màu hồng, 
không phải lúc nào cũng 
hạnh phúc và an nhiên, 
nhưng còn là một chuỗi 
những cảm xúc khó chịu, uất 
ức,… mà không biết tỏ lộ 
với ai và loại bỏ nó bằng 
cách nào, thì thói quen viết 
nhật ký sẽ là cách để bạn giải 
phóng nó. Hãy trải lòng 
mình trên những trang nhật 

ký, mạnh dạn viết ra những 
gì đang xảy ra trong tâm 
hồn, tự khắc bạn sẽ cảm thấy 
được an ủi và nhẹ lòng hơn. 
Đừng để cảm xúc dồn nén và 
bóp chết tâm hồn bạn, hãy 
đổi mới tâm hồn bằng cách 
giải phóng nó. 

8. Dành thời gian để kiểm 

tâm - xét mình 

Bạn cần một khoảng 
thời gian tĩnh lặng trong 
ngày để kiểm tâm - xét mình, 
để nhìn lại và lắng nghe 
chính mình. Với ước muốn 
thanh lọc và đổi mới tâm 
hồn, bạn cần nghiêm túc 
nhìn lại chính mình qua việc 
rà soát lại tất cả những gì 
diễn ra trong ngày, từ suy 
nghĩ, lời nói đến việc làm. 
Khi đối diện với chính cõi 
lòng thẳm sâu, bạn sẽ nghe 
được tiếng nói của tâm hồn: 
đang vui hay đang buồn, 
đang lo âu hay bình an,… và 
biết được những nguyên 
nhân dẫn đến những cảm xúc 
này. Từ đó, bạn dễ dàng 
nhận ra đâu là điều gây tổn 
thương cho tâm hồn để loại 
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bỏ, đâu là điều khiến tâm 
hồn bạn bình an để tiếp tục 
thăng tiến bản thân. 

9. Lãnh nhận các bí tích cách 

tích cực và thường xuyên 

Sống trong lầm lạc của 
tội lỗi làm cho đời sống 
chúng ta xa Chúa và Giáo 
hội. Nếu cứ tiếp tục lối sống 
cũ, nó sẽ dần làm cho chúng 
ta ở trong tâm trạng bất an 
và trì trệ. Là Kitô hữu sống 
trong ân sủng, ta được mời 
gọi thường xuyên đón nhận 
bí tích để làm mới đời sống 
tâm hồn và gắn bó với Chúa. 

10. Thinh lặng và cầu nguyện 

Thinh lặng ở bên ngoài 
để đối thoại ở bên trong. 
Tâm hồn bạn chỉ thực sự 
được đổi mới khi biết giữ 
cho mình những khoảng lặng 
trong cuộc đời, và chìm ngập 

trong khoảng lặng đó là việc 
cầu nguyện liên lỉ và chân 
thành. Thinh lặng và cầu 
nguyện không chỉ là lúc con 
người nói chuyện với Thiên 
Chúa, nhưng còn là lúc con 
người lắng nghe tiếng Chúa 
nói trong tâm hồn. Ngài sẽ 
dẫn đường chỉ hướng, sẽ soi 
sáng và chỉ cho bạn những 
điều đẹp ý Ngài. Thật vậy, 
sự thinh lặng và cầu nguyện 
sẽ giúp bạn nghe được tiếng 
Chúa. Tuy tiếng Ngài nhẹ 
nhàng nhưng lại có sức 
mạnh để đổi mới tâm hồn 
bạn. 

Tóm lại, 10 phương thế 
đổi mới tâm hồn như Kim 
Chỉ Nam giúp cho Kitô hữu 
sống trong sự thay đổi tận 
căn. Ước gì mỗi người trong 
chúng ta đóng góp tích cực 
vào đời sống hiệp hành bằng 
cách đổi mới tâm hồn.  
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Đổi mới trong tương quan  

để SỐNG HIỆP HÀNH 
Joachim 

 

ếu như hoán cải là điều 
kiện để con người có 

thể nhìn nhận những thiếu 
sót của mình để có thể biết 
rõ tình trạng của mình hơn 
thì việc đổi mới còn mời gọi 
mỗi người băng bó các vết 
thương và tạo nên một diện 
mạo mới mẻ cho đời sống cá 
nhân và Giáo Hội; Đổi mới 
còn là canh tân não trạng và 
cơ cấu để điều chỉnh những 
gì chưa phù hợp. Việc đổi 
mới trong đời sống tương 
quan là điều quan trọng và 
cần kíp nhất. Để hướng tới 
một cuộc sống hiệp hành 
toàn diện và trổ sinh nhiều 
hoa trái, thiết nghĩ mỗi người 
cần: đổi mới trong tương 
quan với chính mình; đổi 
mới trong tương quan với 
tha nhân; đổi mới trong 
tương quan với Chúa.  

1. Đổi mới trong tương quan 

với chính mình  

Người ta thường nói 
“biết mình biết ta, trăm trận 
trăm thắng”. Chắc hẳn việc 
đổi mới tương quan với 
chính mình là điều cốt lõi và 
đầu tiên mỗi người được mời 
gọi. Trong một thế giới đang 
chạy theo những gì là hào 
nhoáng, lối sống hiệp hành 
mời gọi mỗi người chúng ta 
luôn tỉnh thức để có thể phân 
biệt dựa trên giá trị của Lời 
Chúa để tìm ra đâu là cốt lõi 
của đời người. Khi đó, ta 
biết đặt giá trị ưu tiên trong 
việc chọn lựa những giá trị 
thiêng liêng cao quí, những 
gì là quan trọng nhất để đời 
sống chúng ta có một định 
hướng rõ ràng và chắc chắn.  

Khi đã biết rõ chính 
mình, mỗi người trong đời 

N 
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sống dưới ơn Chúa được 
thúc giục sẵn sàng thay đổi 
những gì mà họ lắng nghe từ 
người khác. Đón nhận những 
trái ý và buông bỏ thái độ tự 
mãn đã ăn sâu để chỉ muốn 
cho xong việc hay an phận… 
Có những điều đòi hỏi ta 
được thôi thúc đón nhận 
dưới ánh sáng của Tin 
Mừng. Như thế, khi tham gia 
tiến trình hiệp hành, mỗi 
người cần loại bỏ những ảo 
tưởng và thành kiến, cách 
thức và khuôn mẫu quen 
thuộc để sống theo điều 
Chúa và Giáo Hội mời gọi, 
hướng tới sự hoàn thiện bản 
thân cách tốt đẹp cho toàn 
Giáo Hội.  

Khi biết buông bỏ 
những phụ tùy, ta sẽ dần 
thay đổi não trạng và cái 
nhìn chủ quan để  mở ra đón 
nhận những điều mới mẻ, 
xây dựng và tích cực. Điều 
đó sẽ đem lại lợi ích thiêng 
liêng cho mỗi người chúng 
ta, giúp cho mỗi người sống 
tình hiệp thông với tha nhân 
và sống có trách nhiệm hơn.  

2. Đổi mới trong tương quan 

với tha nhân  

Cuộc gặp gỡ hiệp hành 
cũng là cơ hội để mỗi người 
đổi mới lại tương quan của 
mình với nhau trong đời 
sống cộng đoàn như gia 
đình, giáo xứ, giáo phận… 
để củng cố tình huynh đệ 
chân thành để hướng đến 
một gia đình thiêng liêng. 
Bởi lẽ, mỗi người chúng ta 
được sinh ra trên cõi trần 
gian này không chỉ ích kỉ 
sống cho riêng mình nhưng 
chúng ta có xã hội tính để 
sống cho, sống với và sống 
vì nhau. Tương quan với tha 
nhân trước hết đòi hỏi ta mở 
rộng con tim cho những 
người chúng ta gặp gỡ hay 
phục vụ mỗi ngày cho từng 
sứ vụ khác nhau hầu có thể 
đón nhận tất cả mọi người. 
Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô mời gọi chúng ta 
đi đến với những người ở 
“vùng ngoại vi”, bởi họ 
thường là những người bị bỏ 
rơi hoặc bị gạt ra bên lề xã 
hội. Hoặc gương mẫu của 
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Thầy Giêsu đã gặp gỡ 
Giakêu để rồi cuộc đời của 
ông cũng được trở nên sáng 
tươi.  

Đời sống hiệp hành 
trong việc đổi mới tương 
quan với tha nhân còn là 
cách ta đi bước trước để nối 
kết, cảm thông và lắng nghe 
nhau cách chân thành. Ta 
cần dành thời gian đủ để tạo 
một không gian cho việc 
rộng mở đón tiếp để mọi 
người sống trong bầu khí 
được lắng nghe. Ngoài ra, 
nơi tha nhân ta cần có thái 
độ lắng nghe trong khiêm 
tốn và khích lệ, trân trọng và 
không phê phán, can đảm 
chia sẻ trong sự thật và bác 
ái sẽ giúp mỗi người hiểu 
nhau cách rõ ràng và hiệp 
thông với nhau; đồng thời 
mở ra cho những khác biệt 
và cả những ý kiến trái 
chiều.  

Đổi mới trong tương 
quan với tha nhân còn là cơ 
hội để ta đi đến với những 
người khác chính kiến, khác 
niềm tin tôn giáo, khác về 

cách sống và cách nghĩ để 
đời sống ta biết đồng cảm, 
nhận ra thiện ý của họ. Như 
thế, một lối sống hiệp hành 
trong tương quan với tha 
nhân là cơ hội để mỗi người 
nhìn lại cuộc đời và thăng 
tiến trong mối tương quan 
hiệp thông tốt đẹp dựa trên 
nền tảng tình yêu Thiên 
Chúa.  

3. Đổi mới trong tương quan 

với Thiên Chúa  

Nhìn vào đời sống, 
trong các mối tương quan ta 
không những đôi lần đều gặp 
phải những khó khăn, trục 
trặc hay đổ vỡ do những ảnh 
hưởng khác nhau. Lối sống 
hiệp hành mời gọi ta thay đổi 
tận căn chính là đổi mới 
trong tương quan với Thiên 
Chúa.  

Trước hết, ta cần dành 
thời gian lắng nghe và xác 
tín sự hiện diện yêu thương 
của Thiên Chúa, Đấng đang 
dẫn dắt Giáo Hội. Chắc hẳn 
cuộc sống của chúng ta sẽ 
gặp phải những đổ vỡ, bấp 
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bênh và chán nản nhưng ta 
không được để tình trạng 
tiêu cực đó cứ kìm nén và 
làm cho đời sống ta xa Chúa. 
Thay vào đó, ta hãy phó thác 
cuộc đời mình vào sự quan 
phòng của Thiên Chúa và 
tình yêu vô bờ của Ngài. 
Nhờ vậy, trong đau khổ và 
thất vọng ta vẫn luôn có 
niềm hy vọng để đứng dậy 
song hành với Thầy Giêsu 
sau mỗi lần vấp ngã.  

Ngoài ra, mối tương 
quan cá vị và thân tình với 
Chúa sẽ giúp cho mỗi người 
chúng ta biết nhận ra được ý 
Chúa và sự dữ đang hiện 
diện trong cuộc đời, trong 
môi trường sống và cả trong 
đời sống Giáo Hội. Nhờ có 
đời sống gắn bó với Chúa, ta 
có sự sáng suốt và minh 
bạch để sống trong ân sủng 
và dần trở thành con cái của 
ánh sáng nhiều hơn. Thinh 
lặng trong tâm hồn cũng là 
điều kiện để gắn kết đời sống 
cá vị của ta với Chúa. Càng 
thinh lặng trước mầu nhiệm 
tình yêu, ta càng khám phá 

ra chính ta trong cõi sâu 
thẳm và để cho “chất Giêsu” 
thấm nhuần cũng như giúp ta 
vượt qua những khó khăn 
hầu có được một cuộc sống 
an sinh, hạnh phúc.  

Đổi mới trong tương 
quan với Chúa không thể 
không đọc lại kinh nghiệm 
sống dưới sự tác động của 
Chúa Thánh Thần. Trong 
cầu nguyện và dưới ơn soi 
sáng của Thần Khí, ta nhận 
ra được đâu là cản trở và đâu 
là những yếu tố tác động làm 
cho đời sống ta suy giảm, 
mất sức sống, làm thất lạc 
tiếng nói loan báo Tin Mừng 
và chứng tá sống động cho 
những người xung quanh. 
Trước những thách đố của xã 
hội và Giáo Hội, sống trong 
sự linh hứng của Chúa 
Thánh Thần sẽ giúp cho mỗi 
người sống yêu mến và 
phụng sự Chúa nhiều hơn.  

Như thế, sau đời sống 
hoán cải thì sự hiệp hành 
trong Giáo hội đòi hỏi mỗi 
Kitô hữu phải đổi mới. Đổi 
mới trong các mối tương 
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quan trước những thách đố 
và biến động. Đổi mới từ 
bên trong ra bên ngoài và 
sống trong Thần Khí. Ước 
gì, mỗi người tự nguyện 
tham gia cách tích cực để đổi 

mới, nhờ đó chúng ta ngày 
càng trở nên có ý nghĩa hơn 
và góp phần để xây dựng 
một Hội Thánh hiệp hành 
ngày càng rõ nét hơn.  
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                ĐỔI MỚI 
    

MAP 

 

ghĩ cũng lạ, không biết 
trời xui đất khiến thế 

nào mà anh bạn nó thay đổi 
hẳn. Anh thay đổi kiểu tóc, 
cách ăn mặc, cùng nhiều thói 
quen thường ngày. Từ một 
người hay nói, nghịch ngợm, 
thích chọc ghẹo, giờ đây tính 
tình trầm lại, nhiệt tình giúp 
đỡ mọi người, vả lại còn đạo 
đức hơn. Hỏi ra mới biết anh 
vừa đi linh thao về. 

Nhìn lai mình, nó thấy 
thật hổ thẹn, rất nhiều lần nó 
cũng đi linh thao, tĩnh tâm 
hay xưng tội, nhưng tới giờ 
nó vẫn chưa thấy có biến đổi 
đáng kể nào. Trong những 
lần như thế, nó đều có những 
quyết tâm, nhưng chẳng duy 
trì được lâu. Trong lúc quyết 
tâm dâng cao, đôi lúc nó hứa 
hẹn với Chúa đủ điều, nhưng 
hứa thì hứa thế thôi chứ chỉ 
được ít ngày chuyện đâu lại 

trở về đó, mèo vẫn hoàn 
mèo, chẳng thay đổi bao 
nhiêu. Nó muốn đổi mới 
nhưng sự thật nó chưa khiêm 
tốn nhìn nhận mình, chưa có 
quyết tâm thực sự cũng như 
chưa biết mình nên đổi mới 
từ đâu. 

Trước tiên, nó thấy để 
đổi mới cần khiêm tốn nhìn 
nhận con người thật của 
mình. Ngẫm lại, nó thấy đời 
mình có biết bao lần lầm lỗi. 
Vậy mà nhiều lúc nó như 
ông Pharisêu kiêu căng, tự 
cho mình đạo đức, không 
tham lam, lại đọc kinh dự lễ 
mỗi ngày… Khi thành thật 
đối diện với lương tâm nó, 
nó thấy mình xấu từ đỉnh đầu 
tới bàn chân, xấu từ trong 
ruột ra tới bên ngoài. Trong 
nhiều việc nó hay lấy cớ này 
hay lý do nọ để tự biện minh 
cho những sai lỗi. Nhiều lần 

N 
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nó đã không bình tâm nghe 
tiếng lương tâm để rồi không 
thấy điều sai mà quyết tâm 
sửa đổi. Nó thấy mình phải 
thẳng thắn nhìn nhận điều 
chưa tốt, biết sai mà sửa đổi. 
Thấy mình lầm lỗi là điều 
tốt, nhưng ngoan cố không 
sửa là điều đáng trách. Đừng 
ở lỳ trong sai lỗi để rồi bị tòa 
án lương tâm xâu xé tâm 
hồn, bị quấn vào vòng xoáy 
luẩn quẩn không thể thoát ra. 
Thánh nhân nào không có 
quá khứ, tội nhân nào không 
có tương lai. Thánh nhân 
chính là tội nhân biết ăn năn. 
Cho nên bước đầu tiên để đổi 
mới chính là khiêm tốn nhìn 
nhận con người thật của 
mình. 

Tiếp đến, nó thấy để đổi 
mới cần có quyết tâm thực 
sự. Nó cần phải dứt khoát 
với điều xấu chứ không được 
nửa vời, để rồi không rơi vào 
tình trạng lấp lửng bỏ thì tiếc 
vương thì tội. Nó không nên 
ảo tưởng mình mạnh mẽ, 
nghĩ mình đủ sức đương đầu 
với mọi thử thách nhưng hãy 
biết cậy dựa vào Chúa. Như 
lời Thánh Phaolô: “Ai tưởng 

mình đứng vững, hãy coi 
chừng kẻo ngã” (1Cr 10,12). 
Là con người ai mà không có 
lần vấp ngã, quan trọng sau 
vấp ngã có biết đứng lên đổi 
mới lại cuộc đời. Dù đôi lúc 
nó phải đối diện với thất bại, 
nhưng trong thất bại nó có 
thể rút kinh nghiệm, có lúc 
tìm thấy ý Chúa trong những 
thất bại đó như Phêrô chối 
Chúa, Phaolô té ngựa sau đó 
đổi đời. Cần phải làm một cú 
nhảy, một cuộc cách mạng 
thực sự nơi mình chứ không 
phải là những cuộc khởi 
nghĩa nhỏ lẻ để rồi tất cả bị 
dẹp tan. Để đổi mới đòi hỏi 
nó phải kiên trì, cũng không 
phải sửa đổi trong ngày một 
ngày hai mà đây là cả đời. 
“Ai bền đỗ đến cùng sẽ được 
cứu độ” (Mt 10,12). Hãy nỗ 
lực quyết tâm mỗi ngày, 
đừng nản trí. 

Sau cùng, cách để nó 
đổi mới đời mình. Nó cần 
từng bước thay đổi từ điều 
nhỏ nhặt đến điều lớn lao, 
hãy bắt đầu từ bên trong con 
người nó. Bắt đầu từ cách 
nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, 
cụ thể trong suy nghĩ hãy 
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hướng đến điều tích cực, 
trong lời nói hãy nói lời yêu 
thương, đừng chua cay gắt 
gỏng với nhau, trong hành 
động hãy thay đổi một tật 
xấu bằng thói quen tốt. Khi 
nó nghĩ tốt sẽ dẫn đến nói 
tốt, khi nó nói tốt sẽ dẫn đến 
làm tốt. Như một triết gia đã 
từng nói: “Gieo suy nghĩ, gặt 
lời nói. Gieo lời nói, gặt 
hành động. Gieo hành động, 
gặt thói quen. Gieo thói 
quen, gặt tính cách. Gieo 
tính cách, gặt số phận”. 
Ngay bây giờ nó cần vạch ra 
cho mình quyết tâm cụ thể, 
vừa sức không nên quá lớn, 
quyết tâm này phải xuất phát 
từ tình yêu. Đừng chần chừ, 
hãy làm ngay hôm nay, nó 
đã lấy đà nhiều lần rồi, giờ 
đây hãy làm bước nhảy vọt 
như hình ảnh cá chép vượt 
Vũ Môn hóa rồng. 

Tóm lại, để đổi mới ta 
cần có quyết tâm cụ thể. Đổi 
mới là cả một quá trình nỗ 
lực để tu sửa mình mỗi ngày. 
Tôi xin gợi lên 10 kinh 
nghiệm sống của Đức Giáo 
Hoàng Gioan XXIII trong 

quyển Nhật Ký Tâm Hồn, hy 
vọng gợi nên cho mọi người 
những cách thế hữu ích cho 
việc đổi mới chính mình: 

Thứ nhất, tập sống giây 
phút hiện tại. 

Thứ hai, tập nói điều tốt 
đẹp. 

Thứ ba, tập sống hạnh 
phúc. 

Thứ tư, tập sống thích nghi. 

Thứ năm, tập đọc một vài 
trang sách hay mỗi ngày. 

Thứ sáu, tập chuyên chăm 
làm việc. 

Thứ bảy, tập hy sinh, hãm 
mình. 

Thứ tám, tập sống có 
chương trình. 

Thứ chín, hãy vững tin vào 
Thiên Chúa. 

Thứ mười, đừng lo sợ. 

Mỗi người hãy chọn cho 
mình những cách thế phù 
hợp để áp dụng, đồng thời 
hãy cố gắng tập luyện mỗi 
ngày để mang dáng dấp 
Chúa nhiều hơn. Chúc mọi 
người thành công.  
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NGÔI SAO NHỎ CỦA  

ĐẤNG PHÂN RẼ THỜI GIAN 

Hồng Hà CMR 

hời gian luôn là một 
huyền nhiệm phải 

chăng là quy luật của ngày và 
đêm được lặp đi lặp lại nối 
tiếp nhau hay thời gian được 
tính bằng lịch niên đại, hay 
thời gian là tiếng tích tắc của 
chiếc đồng hồ, và rồi thời gian 
còn được đo bằng độ dài của 
cả một đời người, khi một 
người chào đời trên trần gian 
này và rồi cái chết đến thì thời 
gian của người ấy dừng lại, và 
thời gian còn là quy luật của 
Tình yêu nữa, vì Thiên Chúa 
là chủ thời gian và Thiên 
Chúa là Tình yêu. 

Những ngày tháng cuối 
năm dương lịch này, Đạt đạp 
xe vòng qua mấy con hẻm của 
xóm Đạo để xem hang đá. Đạt 
thích Giáng Sinh lắm dù rằng 
anh chẳng biết chút gì về Đạo 

cả, chỉ thấy người ta trang trí 
thật đẹp có bóng điện giăng 
khắp nơi và những bài Thánh 
ca nữa, Đạt đi thật chậm để có 
thể ngắm cho kỹ mấy hang đá 
lớn nằm ở ven đường vào 
xóm đạo này, dường như 
điểm chung của tất cả các 
hang đá là đều có một Em bé 
và hai nhân vật mà người bổn 
đạo gọi là Đức Mẹ và Thánh 
Giuse gì đó và dường như mọi 
chú ý đều hướng về Em Bé 
mới sinh ấy,  

Em Bé ấy là ai? Câu hỏi 
cứ luẩn quẩn trong đầu Đạt, 
anh chạy xe về phía nhà thờ 
nơi đây được trang trí đẹp hơn 
mọi cây cối đều được thắp 
những dây điện đổi màu thật 
đẹp và một hang đá lớn nằm ở 
ngoài sân nữa, đã lâu lắm rồi 
Đạt luôn thắc mắc về lễ này 

T 
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của mấy người bổn Đạo tìm 
hiểu sơ qua trên mạng thấy 
nhiều quá chẳng biết tin vào 
chỗ nào cho đúng nữa, loanh 
quanh trong sân nhà thờ bất 
chợt Đạt nghe thấy tiếng một 
đứa bé.  

- Anh ơi gắn dùm em 
ngôi sao này lên cây thông 
gần hang đá với? 

- Quay lại, Đạt thấy một 
đứa bé chừng 6 tuổi mặc chiếc 
váy xanh với áo trắng có đeo 
trên vai cái khăn màu hồng 
nhạt, anh đưa tay cầm lấy 
ngôi sao nhỏ của cô bé đưa 
cho anh rồi gỡ keo dán lên 
cây thông, vừa dán Đạt vừa 
hỏi: sao em lại dán ngôi sao 
lên đây để làm gì vậy? 

- Bé gái tròn mắt nhìn 
Đạt đôi mắt thật sáng giống 
đôi mắt của một thiên thần 
vậy, cô bé trả lời: Chị huynh 
trưởng của em phát cho mỗi 
người một ngôi sao, nếu ai đi 
lễ sớm nhất thì được dán ngôi 
sao lên chỗ cao nhất để Chúa 
Hài Đồng dễ lấy nhất. 

- Đạt mỉm cười - vậy em 
bé nằm trong đó là Chúa Hài 
Đồng á! 

- Đúng rồi, anh không 
biết sao. Năm nào em cũng 
được mừng sinh nhật Chúa 
Hài Đồng hết, vào ngày 25/12 
nè, em phải chuẩn bị quà 
mừng nữa bằng những việc 
làm tốt mỗi ngày để tặng 
Chúa nữa và hôm nay em là 
người đi lễ sớm nhất để tặng 
Chúa ngôi sao của em nè. 

- Vậy ra quà của em tặng 
Chúa Hài Đồng là làm việc tốt 
sao? Chúa của em có biết 
không? 

- Có chứ, anh không biết 
Chúa của em á. 

- Ờ thì anh không biết, 
em nói về Chúa của em cho 
anh được không? 

- Chúa Hài Đồng của em 
sinh vào giữa khoảng thời 
gian trước Công Nguyên và 
sau Công Nguyên nên Chúa là 
thời gian, nên được mừng sinh 
nhật mãi mãi á, có vậy mà anh 
không biết. Mỗi người là một 
ngôi sao đi về phía Chúa Hài 
đồng để ai nhìn thấy ngôi sao 
thì cũng biết đường đi về phía 
Chúa nên hôm nay em gắn 
ngôi sao của em lên cây thông 
để đến gần Chúa hơn. 
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- Ai dạy em vậy? 
- Mẹ em bảo vậy đó. 

Chiều nay đi học về thấy 
một đám đông đang chen lấn 
nhau Đạt ghé lại xem thì ra 
một đứa bé bị đụng xe máu 
chảy làm chiếc áo nhuốm đỏ, 
mắt anh nhòe đi với bộ đồng 
phục với chiếc khăn quàng 
màu hồng hình ảnh bé gái 
cùng anh trò chuyện hôm qua 
hiện về trong đầu anh,  

- Đạt ú……. ớ……… 
em……………  

Rồi người ta đưa đứa trẻ 
đi bệnh viện, anh ngẩn ngơ 
một lúc mới về nhà được. 

Tối nay, Đạt nằm trên 
giường mãi mà không ngủ 
được, chập chờn anh thấy bé 
gái hôm qua vẫn bộ đồng 
phục ấy, đưa cho anh ngôi sao 
nhỏ và nói: em là ngôi sao 
nhỏ em đến gần Chúa Hài 
đồng rồi Chúa đẹp lắm, anh 
có nhìn thấy Chúa Hài Đồng 
của em không? 

Đạt đưa tay dụi mắt vẫn 
thấy bé gái ấy đứng gần anh 
và nở nụ cười thật tươi, anh 
hỏi: - trời tối rồi sao em 
không về nhà mà lại ở đây ba 
mẹ lo lắng lắm đó?  

Bé gái nói: - nhà của em 
ở có Chúa Hài Đồng rồi ba 
mẹ em sẽ không còn lo lắng gì 
đâu.  

- Và rồi Đạt hỏi tiếp: 
Chúa của em thế nào? 

- Chúa đẹp lắm không 
diễn tả được và nơi em ở 
không có thời gian nữa chỉ 
toàn tình yêu thôi!  

- Tình yêu như thế nào?  

- Tình yêu đó là có sự 
hiện diện của Thiên Chúa.   

Nhiều năm sau, trong sân 
nhà thờ ấy có một thanh niên 
cũng đang cúi xuống bế mấy 
đứa nhỏ lên cao để gắn ngôi 
sao tặng Chúa Hài Đồng; 
trong tiếng thì thầm đêm đông 
ấy, Đạt nhớ về một ngôi sao 
nhỏ đã dẫn anh đến với Chúa, 
anh theo Đạo để biết Chúa, 
anh đi tu để tìm gặp Đấng Ở 
Giữa Thời Gian. Vì Ngài đến 
phân rẽ hai khoảng thời gian 
trước Công Nguyên và sau 
Công Nguyên để con người 
nhận biết thời gian được cứu 
độ trong ngày Con Thiên 
Chúa làm người trong thế giới 
của con người này.  
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   Khóm và bài học thích nghi 

Đào Quốc Dũng 

 

òn nhớ lần đầu tiên 
đến Rọc Lá, khi đi dọc 

quốc lộ 63 qua cầu Cái Bé và 
Cái Lớn mình khá bỡ ngỡ. 
Bỡ ngỡ vì tưởng mình đã lạc 
vào xứ dừa từ lúc nào không 
hay. Từ 2 cây cầu này nhìn 
xuống sẽ thấy những vườn 
dừa rộng lớn bao phủ cả một 
vùng đất. Cầu Cái Bé và cầu 
Cái Lớn bắc qua 2 con sông 
cùng tên. Hai con sông Cái 
Lớn và Cái Bé chảy về biển 
Tây Nam đã hình thành nên 
hai cù lao trù phú phía hạ 
nguồn tạo nên vùng sinh thái 
đặc biệt. 

Từ vùng đất này đã sản 
sinh ra hai loại đặc sản mà 
mình rất thích. Đó là khóm 
Tắc Cậu và dừa nước. Mới 

đầu, mình nghĩ vùng đất này 
chỉ có dừa nước là đặc sản. 
Nhưng khi được đi thăm 
viếng, mình mới phát hiện 
bên dưới những rạng dừa kia 
là những vườn khóm tươi 
tốt. Không những thế, khóm 
và dừa được đưa vào trồng 
xen canh với cau, tạo nên 

C 
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một mô hình canh tác đặc 
sắc với ba tầng sinh thái là 
khóm, cau và dừa. 

Mỗi vùng đất lại được 
thiên nhiên ưu đãi những đặc 
sản riêng tùy theo khí hậu và 
thổ nhưỡng của vùng. Người 
dân An Biên nói chung, và 
người dân khu vực Tắc Cậu 
nói riêng đã rất khéo léo 
trong việc canh tác những 
loại cây mang tính độc đáo 
của vùng mình. Điều đó đã 
tạo nên sự đặc sắc và phong 
phú hiếm vùng nào có được 
mà hôm nay họ đã hạnh 
phúc thấy được thành quả. 

Khóm, cau và dừa là 
những loại cây cùng tương 
hỗ nhau phát triển. Dưới ánh 
nắng, dừa và cau vươn mình 
lớn mạnh. Dưới tán dừa và 
cau, khóm yên tâm đâm rễ, 
trổ bông để kết trái với hình 
dáng đẹp. Một sự nương tựa 
sống nhờ nhau và sống cho 
nhau thiết tưởng đã tạo nên 
một bài học ý nghĩa về cung 
cách sống mà con người phải 
nhìn lại. Khác biệt nhưng 
không loại trừ. Khác biệt 

nhưng không dị biệt. Khác 
biệt để cùng nhau tạo nên sự 
đặc biệt cho vùng đất mình. 

Riêng với bản thân, 
mình còn học thêm được bài 
học thích nghi của khóm. 
Điều ngạc nhiên mà mình 
biết được là giống khóm gắn 
liền với thương hiệu khóm 
Tắc Cậu bây giờ có xuất xứ 
từ một vùng khác là miệt 
Cạnh Đền chứ không phải 
Tắc Cậu. Người dân Tắc Cậu 
đã vận dụng sự sáng tạo của 
mình để đem khóm Cạnh 
Đền về trồng xen canh. 
Khóm trồng ở đây lại ngon 
hơn, vị ngọt dịu nhờ sự thích 
nghi với chất đất phù sa với 
chất mặn và chất phèn hơn 
bất cứ vùng nào. Từ đó, 
thương hiệu khóm Tắc Cậu 
được hình thành và đã trở 
nên nổi tiếng nhất đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Mình cũng giống như 
khóm, có xuất thân từ vùng 
đất khác. Mình được sinh ra 
và lớn lên ở vùng Cái Sắn, 
nhưng lại được sai đi vào 
vùng đất truyền giáo An 
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Biên. Khóm khi đến An Biên 
đã chọn nơi này làm quê 
hương thứ hai của mình. 
Chắc hẳn khóm cũng đang 
thì thầm với người bạn mới 
tới là “tớ đã từng có tâm 
trạng như cậu. Sự thành công 
của tớ bây giờ là minh chứng 
thiết thực nhất cho những ai 
biết kiên trì thích nghi”. 
Kinh nghiệm thích nghi của 
khóm chắc chắn sẽ được 
mình học và thực hành trong 
suốt hành trình năm thử. Với 
môi trường mục vụ tại Giáo 
xứ Rọc Lá, Giáo họ Thứ Ba 
và Giáo điểm Thứ Năm 
Biển, chắc chắn mình sẽ phải 
thích nghi nhiều điều. Trước 
hết là với con người, với nơi 
ở và sau là với công việc.  

Mình tin rằng một khi 
đã thích nghi được, thì cuộc 
đời mình sẽ giống như cuộc 
đời của khóm, có khả năng 
cống hiến cho đời. Chắc 
chắn sự thích nghi của một 

chủng sinh trẻ sẽ không đơn 
thuần như sự thích nghi của 
khóm. Mình chỉ có thể làm 
được điều đó nhờ vào Ơn 
Chúa, tình thương của cộng 
đoàn và sự đào luyện của 
chính bản thân. Khóm đã 
thành công trong việc thích 
ứng với vùng đất này. Mình 
cũng muốn được như khóm. 
Hơn bốn tháng trôi qua nhẹ 
nhàng là những tín hiệu tích 
cực cho thấy sự thích nghi 
của mình đang được kích 
hoạt. Để từ đây, mình có thể 
tiếp tục mơ ước cho những 
người dân trên vùng đất An 
Biên sớm sẽ được Tin Mừng 
đụng chạm. Hình ảnh trù phú 
của rạng dừa, tán cau, luống 
khóm có thể chính là viễn 
tượng báo trước cho mùa thu 
hoạch bội thu tại vùng đất 
này trong tương lai, nơi mà 
hạt giống đức tin đã được 
gieo vãi và đang âm thầm 
phát triển.  
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Ngày đầu đời vào 

phòng cha sở 
Bác Dương 

 

 

i cũng có những ngày 
đầu đời.  

Hôm ấy, chẳng nhớ rõ là 
thứ mấy! Vì đã quá lâu; sau 
giờ học giáo lý, nó (một 
thằng bé đang học lớp 6) 
chui tọt vô phòng thánh nhà 
thờ; khi trông thấy cửa sổ 
phòng thánh mở (lúc đó cửa 
sổ phòng thánh thiết kế theo 
kiểu “bật lên bật xuống” nên 
một thằng cu tí nhỏ xíu như 
nó dễ dàng chui lọt) ... 

Nó chui vào, chưa kịp 
làm gì, mắt vừa trông thấy 
mấy bộ tượng rất to; đột 
nhiên có ai đó nhéo lỗ tai nó 
từ phía sau đau điếng. Thì ra 
là ông “tổng quản”! Nó đã bị 
ông “tổng quản” bắt được. 
Hồi ấy, ai trong xứ cũng gọi 
ông là ông “tổng quản”. 
Thằng bé sợ hãi, “đứng hình 
mất 5 giây”, ấp úng chẳng 

nói được gì. Nó chẳng có ý 
đồ hay mưu mô gì, ngoài sự 
tò mò và một câu hỏi thôi 
thúc nó chui vào: “Ở trong 
phòng thánh có gì?”.  

Ông “tổng quản” xách 
tai, lôi nó vô nhà xứ để xử án 
tên tội nhân mà quan tòa 
chính là Cha Sở. Nó sợ xanh 
mặt, tái như đít nhái run run 
bước vào phòng Cha Sở. 
Vừa bước vào, thấy thoang 
thoảng một mùi thuốc lào, 
trên bàn có một ấm trà bỏ 
trong một quả dừa khô, vài 
cái ly và bên cạnh là một bộ 
cờ Đôminô...  

Trên bàn làm việc, một 
linh mục mặc áo trắng, quần 
tây đen đã nhăn đùm, đang 
ngồi đánh máy vi tính với 
một tốc độ rất nhanh gần 
như chẳng cần nhìn vào bàn 
phím, hai mắt chăm chăm 

A 
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phía màn hình; bên cạnh là 
một cuốn sách thật dày với 
nhan đề: “Tuyển tập truyện 
phiếm của Gã Siêu”... Cha 
quay sang nhìn nó, ánh mắt 
chẳng lấy gì làm giận dữ cha 
hỏi nhỏ, giọng hề hước: 

- Sao? Gì thế chú em? 

Bị cáo rén người, cứng 
họng chẳng nói lên lời, ấp 
úng: 

- Dạ!... Dạ!... 

Cha cười, xoa đầu nó: 

- Chú về đi. 

Ông “tổng quản” đứng 
đó há mồm kinh ngạc: “Sao 
cụ lại tha cho nó?” 

Lần gặp đầu tiên trong 
phòng cha hôm đó không 
bao giờ nó quên được, một 
bậc trưởng thượng như cha 

lại hạ mình gọi nó là “chú 
em”. Cha cũng chẳng hỏi nó: 
vào phòng thánh làm gì? 
Hay vào đó với mục đích gì? 
Thật khác xa với những gì 
nó đã nghĩ ban đầu. Nó 
tưởng rằng cha sẽ quở trách, 
la rầy nặng lời hay phạt nó gì 
đây? Nhưng không, ngược 
hẳn với những gì nó nghĩ là 
một thái độ đầy âu yếm hiền 
từ. 

Khi ấy, một ý tưởng 
thoáng qua trong đầu nó. Nó 
ao ước sau này lớn lên sẽ 
được làm Cha Sở. Và nếu có 
làm Cha Sở nó cũng sẽ xử sự 
như cha... 

“Nguyện xin Chúa giúp 
con bắt đầu và lại bắt 
đầu”. 

 



 

TĨNH TÂM THÁNG 12 NĂM 2022  ⚫  86 

  

 

    

    4 lý do cần thiết  

ĐỂ DẠY CHO CON CÁI BẠN VỀ CÁC THÁNH 

Cerith Gardiner 

 

ãy tận dụng một trong 
những món quà có ý 

nghĩa nhất của Giáo Hội để 
giúp con cái bạn nuôi dưỡng 
đức tin suốt đời. 

Dẫu rằng Giáo Hội Công 
Giáo có một số phương cách 
để dạy chúng ta về đức tin, 
nhưng đôi khi để trẻ em thực 
sự hiểu được ý nghĩa của Tin 
Mừng thì vẫn có thể còn là 
một thách thức, ngay cả khi 
chúng đang tham dự các lớp 
học giáo lý. 

Tuy nhiên, trẻ em thường 
học biết cách tốt nhất thông 
qua việc noi gương bắt chước, 
và đây là nơi mà Giáo Hội có 
một công cụ mạnh mẽ khác: 

đó là nơi rất nhiều các vị 
thánh của mình. Dưới đây là 
một vài lý do tại sao các anh 
chị em đã đi trước chúng ta lại 
có vai trò quan trọng trong 
việc định hình đức tin cho con 
cái chúng ta: 

Các thánh có sự đồng cảm 

Tất nhiên, đọc kinh và 
học biết về các Tin Mừng là 
điều quan trọng. Nhưng tương 
tự như thế, các câu chuyện 
ngụ ngôn cũng là một cách 
thế tuyệt vời để đào sâu một 
thông điệp. Tuy nhiên, nếu 
bạn nhìn vào cuộc sống của 
trẻ em ngày nay, chúng khác 
xa so với thời điểm mà những 

H 
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bản văn cổ xưa này được viết 
ra. 

Nhưng các vị thánh hiện 
đại lại có thể mang lại cho trẻ 
em một điều đó đáng tin cậy. 
Hãy chọn lấy một trong 
những vị hầu như được xem 
là thánh gần đây nhất của 
chúng ta, Chân phước Carlo 
Acutis, một cậu bé 15 tuổi 
mang đồ hiệu của hãng Nike, 
yêu thích Pokemon, người đã 
dâng mình cho Thiên Chúa và 
hết lòng đối với Thánh Thể. 
Cậu không chết một cái chết 
của bậc anh hùng tử đạo, mà 
là từ một căn bệnh mà rất 
nhiều thanh niên ngày nay có 
thể đã chứng kiến trong gia 
đình mình. Cậu là người mà 
những người trẻ có thể kết 
giao. 

Tuy nhiên, không nhất 
thiết phải là vị thánh hiện đại 
nhất. Đó có thể là một vị 
thánh có cùng chia sẻ đam mê 
với con cái bạn, hoặc một vị 
thánh cùng quê hương. Thậm 
chí có thể là một vị thánh có 
cùng tên gọi. Chỉ là hãy giúp 
con cái bạn gắn bó với một 

hoặc hai vị thánh mà chúng 
cảm thấy có liên hệ với mình. 

Các thánh trở nên người 
bạn đức tin suốt đời 

Mặc dù có vô số vị thánh 
để tìm hiểu, nhưng đôi khi 
bạn chỉ cần một vị thánh đặc 
biệt để cảm thấy gần gũi và để 
tìm đến trong những lúc lo âu 
và vui mừng. 

Đối với một đứa trẻ, thật 
tuyệt vời khi tìm thấy một vị 
thánh mà chúng đặc biệt bị 
cuốn hút. Bạn có thể khuyến 
khích chúng tìm hiểu thêm về 
vị thánh đó; vị thánh đó đã 
làm gì trong cuộc đời và tại 
sao ngài sẽ luôn ở bên cạnh 
con cái bạn. 

Điều thú vị là khi con 
bạn lớn lên, chúng có thể sẽ 
hiểu biết và nhận thức sâu sắc 
hơn vị thánh của mình. Mối 
tương quan của con cái bạn và 
vị thánh đó có thể thực sự nảy 
nở theo độ tuổi, giống như 
đức tin của chúng vậy. 

Các thánh là những gương 
mẫu hoàn hảo 

Một trong những điều 
tuyệt vời nhất về con số to lớn 
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các vị thánh mà chúng ta nhận 
biết là các ngài đã sống một 
số cuộc đời thực sự thú vị. 
Một số được sinh ra để dành 
trọn cho Thiên Chúa. Một số 

khác sau này mới tìm gặp đức 
tin của mình, và khi họ làm 
vậy, họ toát lên một đời sống 
gương mẫu. 

Dù con bạn học hỏi về vị 
thánh nào đi nữa, thì chắc 

chắn chúng sẽ có được một số 
gương mẫu tuyệt vời để noi 
theo. 

Các thánh nhắc nhở chúng 
ta luôn sống trong hy vọng 

Bằng cách tìm hiểu về 
các vị thánh khác nhau, trẻ em 
được đi dạo qua lịch sử và 
những bất công khác nhau đã 
từng tồn tại. Điều mà chúng 
sẽ nhận thức được chính là 
không một vị thánh nào trong 
số đó quay lưng lại với Thiên 
Chúa, bất chấp những khó 
khăn mà các ngài phải đối 
mặt. 

Và đó là một thông điệp 
tốt đẹp cần được củng cố 
thường xuyên. Khi cuộc sống 
của chúng ta tràn ngập trong 
sợ hãi và nghi ngờ, nếu bạn đi 
theo con đường của những 
người nam và người nữ thánh 
thiện này thì sẽ luôn có hy 
vọng.  

Chuyển ngữ:  

Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên 
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Khi con cái phản ánh  

những đặc điểm tiêu cực của cha mẹ 

Nancy Flanders 

 

i trong chúng ta cũng 
có tính khí thất thường 

và con cái của chúng ta cũng 
vậy. Thật dễ dàng để nhận ra 
đứa con nào của tôi là 
đứa “ruột để ngoài da” giống 
ba, và đứa nào lơ đễnh giống 
mẹ. 

Nhưng con cái không 
chỉ nhận được tính cách từ 
chúng ta, mà còn 
chịu tác động từ những cách 
hành xử chúng ta. Chẳng hạn 
như, có những lúc chúng ta 
căng thẳng và quát mắng 
chúng. Trẻ sẽ tiếp thu điều 
đó và học được rằng để đối 
phó với sự căng thẳng và tức 
giận là quát mắng người khác! 
Thật thế, có lần đứa con 7 
tuổi của tôi gằn giọng với em 
gái “Đến đây ngay!”. Tôi có 
thể đoán ra ngay là cháu đã 
học được từ nơi ai giọng 
điệu gắt gỏng ấy!   

Là cha mẹ, chúng ta 
không sai khi sửa phạt con 
cái khi chúng có những hành 
động không đúng, nhưng 
chúng ta đã sai khi không 
nhìn thấy hoặc thừa nhận 
những hành vi ấy lại là 
“phiên bản” của chính chúng 
ta. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên 
tôi nghe thấy con gái mình 
nói chuyện với chị gái bằng 
giọng điệu và từ ngữ giống 
hệt tôi mỗi khi tôi căng 
thẳng và bực tức. Thật là xấu 
hổ khi nghe thấy và nhận ra 
đó chính xác là cách nói của 
mình! 

Khi gặp phải những tình 
huống như vậy, cha mẹ 
nên và cần phải làm 
gì? Dưới đây là một vài gợi 
ý: 

1. Sửa lỗi 

Mặc dù bạn nhận ra rằng 
đứa con đã học được từ 

A 
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nơi mình cách cư xử như vậy, 
bạn vẫn cần phải sửa sai cho 
con. Bạn nên giải thích tại sao 
điều đó sai, và nói 
với cháu rằng bạn biết 
là cháu đã làm theo cách hành 
xử của bạn, nhưng điều đó 
là không ổn. 

2. Thừa nhận 

Hãy nhìn lại xem bạn 
hành động như thế nào khi 
bực bội, tức giận hoặc căng 
thẳng. Tìm ra đâu là 
những yếu tố tác động đến 
hành vi của bạn. Nhận thức 
được bạn đạt đến đỉnh điểm 
của sự bực dọc ấy ra sao. Từ 
đó, hãy cố gắng chủ động 
để tránh làm cho mình trở nên 
quá tức giận, mất kiên nhẫn 
để không hành động hoặc nói 
điều gì đó khiên bạn phải hối 
tiếc. 

3. Xin lỗi 
Khi bạn mắc sai lầm, hãy 

nuốt sự kiêu hãnh và xin lỗi 
con cái. Điều này không 
chỉ dạy cho trẻ bài học 
rằng, cha mẹ cũng có thể có 
những lúc không đúng, mà 
còn giúp trẻ nhận ra việc nói 
lời xin lỗi không chỉ quan 

trọng mà còn dễ dàng hơn 
chúng nghĩ. 

4. Đi xưng tội 
Việc lãnh nhận Bí tích 

Hòa giải và trình bày với linh 
mục về cuộc đấu tranh với sự 
bực bội và căng thẳng sẽ giúp 
ích rất nhiều. Nài xin sự tha 
thứ cho những lời mắng 
chửi quá đáng mà bạn đã làm. 
Với ân sủng và ơn tha thứ sẽ 
giúp bạn có sức mạnh để tiến 
lên và thay đổi cách sống. 
Đồng thời, hãy kéo dài cảm 
nghiệm của ơn tha thứ đó tới 
con cái của bạn. 

5. Cầu nguyện 
Chúng ta vẫn thường cầu 

nguyện cho những nhu cầu 
của người khác, nhất là của 
những người thân. Vậy 
cũng hãy dành thời gian để 
cầu nguyện cho chính mình. 
Xin thêm ơn kiên nhẫn và sức 
mạnh để đối phó với sự căng 
thẳng và tức giận. Trong 
những khoảnh khắc thất vọng, 
hãy xin Chúa trợ giúp, hoặc 
lời cầu bầu của Mẹ Maria 
và các Thánh. 

6. Thay đổi 

Chúng ta đều đang cố 
gắng để chính mình và gia 
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đình đạt tới thiên đàng. Để 
làm được điều này, chúng ta 
phải thay đổi và hướng tới 
mục tiêu không chỉ 
trở thành những người “tốt” 
mà còn trở nên những 
vị “thánh”. Đây là hành trình 
của cả cuộc đời, thỉnh thoảng 
có thể chúng ta sẽ thất 
bại. Nhưng đó là lý do tại sao 
chúng ta có các Bí tích và lời 
cầu nguyện. 

Chính tình yêu thương và 
sự đồng cảm có thể giúp 
chúng ta trở thành những bậc 

cha mẹ tốt hơn khi chúng ta 
học cách đối phó với những 
lúc tức giận bằng lòng trắc ẩn 
từ trái tim mình. Con cái của 
chúng ta đang lớn lên 
mỗi ngày, chúng ta đang dạy 
chúng cách hành xử trước một 
thế giới rộng lớn và có nhiều 
thách đố. Hãy chuẩn bị 
để dẫn trẻ vào đời với tình 
yêu bao dung thay vì mất kiên 
nhẫn, cố chấp, và giận dữ. 

Nếu vậy, bạn hãy bắt đầu 
thực hiện những điều này, 
ngay hôm nay!  

 

Chuyển ngữ:  

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP 
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CHỦ ĐỀ THÁNG  

VIẾT BÁO TĨNH TÂM NĂM 2023 

uý Cộng tác viên Tập tĩnh tâm Giáo phận Long Xuyên thân 
mến! Cám ơn quý vị đã nhiệt tình cộng tác bài viết trong 

năm qua. Xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành cho quý vị và 
công việc. 

Theo Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt nam đề ra cho 
năm 2023 là tiếp tục “Củng cố sự hiệp thông”. Hưởng ứng Thư 
chung của Giáo hội Việt nam, kính gửi đến quý Cộng tác viên 
các chủ đề bài viết tháng, trong năm 2023 như sau: 

1/ Tháng 1&2: Quê Hương (Hiệp thông với quê hương dân 
tộc- Tết Cổ truyền)  

2/ Tháng 3: Gia Đình (Hiệp thông với trách nhiệm người 
chồng- người cha, người vợ- người mẹ trong gia đình) 

3/ Tháng 4: Người Già (Hiệp thông với người già...) 

4/ Tháng 5&6: Đức Tin (Hiệp thông với trách nhiệm sống và 
giáo dục đức tin cho con cái và loan truyền đức tin cho những 
người chưa biết Chúa...) 

5/ Tháng 7: Giáo Dục (Hiệp thông với trách nhiệm cha mẹ, 
thầy cô... giáo dục con cái, người trẻ cách toàn diện: Thể chất, trí 
dục, đức dục, nhân bản, chân, thiện, mỹ...) 

6/ Tháng 8: Tôn Giáo Bạn (Hiệp thông với các tôn giáo bạn- 
những người không cùng niềm tin) 

Q 
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7/ Tháng 9: Giáo Hội (Hiệp thông với Giáo hội qua ý thức 
tham gia cộng tác) 

8/ Tháng 10&11: Truyền Thông (Hiệp thông trách nhiệm 
loan truyền sự thật) 

9/ Tháng 12: Hài Nhi (Hiệp thông trách nhiệm bảo vệ sự 
sống, trách nhiệm với trẻ thơ...) 

Mời quý Cộng tác viên viết bài theo chủ đề đã gợi ý. Viết 
đúng chủ đề là một trong những điều kiện để bài viết được đăng 
trong Tập tĩnh tâm Giáo phận. 

Địa chỉ gửi bài viết: buanhmynh2018@gmail.com 

Kính chúc quý Cộng tác viên luôn được sức khoẻ, bình an, 
niềm vui và ơn thánh để phục vụ Chúa, Giáo hội và tha nhân qua 
trang viết của mình.  

Thân ái! 

Ban Biên Tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:buanhmynh2018@gmail.com
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CÁO PHÓ: CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC THIÊM 

 

Cha cố sinh ngày: 15/02/1935, tại Nghĩa Hưng, Bùi Chu 

Vào Tiểu chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình năm 1946 

Vào Đại Chủng viện Nam Định năm 1953 

Chịu chức linh mục ngày 29/06/1959, tại Genova - Italia 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ: 
- 1968 - 1969: Gx. Cái Đôi 

     - 1969 - 1971: Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, dạy học 
trường trung học 

- 1971 - 1973: Gx. Mong Thọ & dạy học 
- 1975- 2003: Gx. Chợ Thủ 
- 2004: Nhà hưu Cần Xây 

Qua đời ngày 16/10/2022, tại Nhà hưu Cần Xây 

Lễ an táng ngày 18/10/2022.  
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CÁO PHÓ: CHA CỐ ANTÔN NGUYỄN VĂN TRIỂN 

 

Cha Cố sinh ngày 11/10/1955, tại Sài Gòn 

Vào Tiểu chủng viện Thánh Quý, năm1966 

Vào Đại Chủng viện Thánh Toma, Gp. Long Xuyên, năm 
1974 

Chịu chức linh mục ngày 30/1/1992, tại nhà thờ Chánh Toà 
Long Xuyên. Do Đức cha: GB. Bùi Tuần. 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ 

- 1992 - 2008: Gx. Lấp Vò    
- 2008 - 2010: Gx. Cồn Phước 
- 2010 - 2021: Gx. Mỹ Luông 
- 2021- 2022: Nghỉ bệnh 

Qua đời ngày 08/10/2022, tại An Bình, kênh Rivêra 

Lễ an táng ngày 10/10/2022.  
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THÁNH LỄ AN TÁNG  

CHA CỐ TÔMA NGUYỄN VĂN MÂN 

ào lúc 9g00 sáng thứ Ba, ngày 20/09/2022, giáo phận 
Long Xuyên đã dâng Thánh lễ An táng cho Cha cố Tôma 

Nguyễn Văn Mân tại nhà thờ giáo xứ Cần Xây, giáo hạt Long 
Xuyên. 

 

 

Chủ tế Thánh lễ là Cha Tổng Đại diện Luy G. Huỳnh 
Phước Lâm. Cùng đồng tế với ngài có khoảng 100 linh mục 
trong và ngoài Giáo phận. Và có sự hiện diện đông đảo quý tu 
sĩ nam nữ, quý linh tông, huyết tộc, quý chức Hội đồng Mục vụ 
và cộng đoàn. 

 Trong phần chia sẻ lời Chúa, dựa vào Thư thánh Phaolô 
Tông Đồ gửi tín hữu Rôma nhắc nhở về ý nghĩa của đời sống 
Kitô hữu: “Không ai trong chúng ta sống cho mình, và cũng 
không ai chết cho mình; vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

V 
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Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa” (Rm 14, 7-9), 
cha Tổng Đại diện Luy đã chia sẻ: “Cha cố Tôma đã sống trọn 
cuộc đời Kitô hữu, sống cho Chúa và chết cho Chúa, sống cho 
Giáo hội và chết cho Giáo hội. Cha cố Tôma là quà tặng quý 
giá của Thiên Chúa ban cho giáo phận Long Xuyên: 

 1/ Cha cố Tôma là mục tử nhân lành, sống gắn bó với đàn 
chiên: Ngài là cha sở tiên khởi giáo xứ Cồn Trên – hạt Chợ 
Mới. Trong suốt 38 năm mục vụ xuyên suốt chỉ tại một họ đạo 
duy nhất tại Cồn Trên. Còn vài ngày nữa là kỷ niệm 45 năm 
linh mục của cha cố, ngày 7/10/2022. 

 2/ Cha cố Tôma với biệt danh cha “Tôma Đức Bà”: Cha 
cố có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Khi nói về Đức 
Mẹ, ngài có thể nói suốt cả giờ đồng hồ mà không hề cảm thấy 
mệt mỏi. Ngài còn tự tin nói rằng: “Tôi là cha Tôma Đức Bà”. 

 3/ Cha cố Tôma là nhạc sĩ: Ngài sáng tác các bài nhạc đạo 
đơn sơ, đặc biệt ngài còn sáng tác các bài ca vọng cổ được trích 
ra từ Kinh Thánh. 

 Như vậy, cả cuộc đời linh mục của Cha cố Tôma là một 
cuộc đời sống trung thành phụng sự Chúa và dấn thân phục vụ 
tha nhân. Ngài là hạt giống chết đi để sinh nhiều bông hạt”. 

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha sở Phaolô Trần Văn Khoa – 
Giám đốc Nhà hưu dưỡng Cần Xây - đã cử hành nghi thức tiễn 
biệt Cha cố Tôma. 

 Thay mặt linh tông, huyết tộc, thầy Tôma Trần Văn Công 
(Khóa 17 Đại Chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ) cảm ơn cha 
Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ trong và ngoài giáo phận, 
cùng cộng đoàn các giáo xứ Cần Xây và mọi thành phần Dân 
Chúa đã đến phúng viếng, chia buồn và hiệp dâng Thánh lễ An 
táng, cầu nguyện cho Cha cố Tôma. 
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Thánh lễ kết thúc, linh cữu Cha cố Tôma được đưa đến 
Nghĩa trang Nhà Hưu dưỡng Cần Xây, và thân xác Cha cố 
Tôma được yên nghỉ tại đây. Giờ đây, thân xác ngài đã trở về 
với cát bụi, chờ ngày phục sinh, ươm mầm cho bao hạt giống 
Tin Mừng tiếp tục nảy sinh giữa lòng thế giới hôm nay.  

 Đôi nét về Cha cố Tôma Nguyễn Văn Mân 

- Sinh năm 1944 tại Nam Định 

- Thụ phong Linh mục: Ngày 07/10/1977 

- Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại Giáo xứ Cồn 
Trên - Giáo Hạt Chợ Mới (1977-2014) 

- Năm 2014-2022: Hưu dưỡng tại Nhà Hưu dưỡng Cần 
Xây 

- Chúa gọi về ngày 18/09/2022, tại Nhà Hưu dưỡng Cần 
Xây, khép lại một hành trình 78 năm tại dương gian và 45 năm 
trong sứ vụ linh mục.  

 

THÔNG CÁO VỀ VIỆC  

SÁNG TÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI THÁNH CA 

gày nay, các phương tiện truyền thông xã hội phát triển 
mạnh mẽ đã đem đến cho hoạt động thánh nhạc những 

thuận lợi tốt đẹp, đồng thời cũng làm phát sinh những vấn đề 
cần được quan tâm. Vì vậy, Ủy ban Thánh nhạc xin lưu ý 
những điều sau đây.  

 Trong phụng vụ, chỉ được sử dụng các bài ca đã được 
chuẩn nhận (imprimatur). Các nhạc sĩ tự giới thiệu tác phẩm 
mới trên internet có bổn phận ghi chú các chi tiết chuẩn nhận để 
giúp các ca đoàn thi hành chu đáo phận vụ của mình là phân 
định, chọn và hát các bài ca xứng hợp trong phụng vụ.  

N 
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 Giáo hội khuyến khích “sử dụng các phương tiện truyền 
thông xã hội cách đắc lực vào các công việc tông đồ khác 
nhau” (Sắc lệnh về Truyền Thông, số 13). Qua các phương tiện 
truyền thông, các tác phẩm thánh nhạc có giá trị, từ những tờ 
nhạc gốc cho đến những hình thức phái sinh (thu âm, video, 
v.v.), có thể giúp loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu, đồng thời 
hướng đến đúng mục đích của thánh nhạc là “làm vinh danh 
Chúa và thánh hóa các tín hữu” (Hiến chế về Phụng Vụ, số 
112). 

 Giáo hội kêu gọi các tín hữu “tự đào tạo cho mình một 
lương tâm ngay thẳng về việc sử dụng các phương tiện đó” (Sắc 
lệnh về Truyền Thông, số 5) và cư xử theo nguyên tắc “lòng bác 
ái thì xây dựng” (1 Cr 8, 1; x. Sắc lệnh về Truyền Thông, số 5). 

 Theo truyền thống thánh nhạc Việt Nam, các nhạc sĩ 
Công giáo sáng tác thánh ca để cầu nguyện, làm vinh danh 
Chúa và thánh hóa các tín hữu, không nhằm mục đích lợi nhuận 
hay thương mại. 

 Đối với các tín hữu phổ biến thánh nhạc trên các 
phương tiện truyền thông và các nhạc sĩ Công giáo, Ủy ban 
Thánh nhạc Việt Nam kêu gọi hành xử theo nếp sống đạo tốt 
lành và tinh thần tôn trọng mục đích của thánh nhạc cùng kỷ 
luật thánh nhạc. Đồng thời, vì “các phương tiện truyền thông có 
hiệu lực vượt khỏi ranh giới quốc gia, và biến mỗi người trở 
thành công dân của toàn thể xã hội nhân loại” (Sắc lệnh về 
Truyền Thông, số 22), nên cần tuân thủ luật của mỗi quốc gia 
và Giáo hội địa phương. Được như thế, mới mong thánh nhạc 
đem lại sự bình an và thánh thiện trên các phương tiện truyền 
thông xã hội và trong các nghi thức phụng vụ cũng như các 
buổi diễn nguyện hoặc trình diễn thánh ca có phát sóng. 

 Vì thế, Ủy ban Thánh nhạc xác định: 
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a. Viết hoặc hát thánh ca là để ca tụng Chúa, đừng để bất 
cứ mục đích nào khác xen vào. Người sử dụng tác phẩm thánh 
ca cần tôn trọng nguyên tác (nhạc và lời) của tác giả. Mỗi khi 
dùng những bài thánh ca, nên cầu nguyện và nhớ đến người đã 
viết bài ca đó; 

b. Ủy ban không có quyền sở hữu bất cứ tác phẩm thánh ca 
nào của các nhạc sĩ (còn sống cũng như đã qua đời). Chỉ tác giả 
mới có quyền trên tác phẩm của mình; 

c. Ủy ban không thành lập cũng không tham gia hội nhóm 
nào để bảo vệ tác quyền thánh ca và không ủy quyền cho ai giữ 
bản quyền tác phẩm thánh nhạc.  

Tp. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2022. 
Thư ký Ủy ban Thánh nhạc 

Lm. Rôcô Nguyễn Duy 
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GÀ MẸ ĐẺ TRỨNG (St) 

Gà con nói với mẹ: Mẹ có thể không đẻ trứng và đi chơi 
cùng con không? Gà mẹ trả lời: Không được, mẹ phải làm 
việc. Gà con lại nói: Nhưng mẹ đã đẻ rất nhiều trứng rồi. 
Gà mẹ trả lời: 1 ngày không đẻ trứng, dao thái thịt sẽ kề 
bên cổ, 1 tháng không đẻ trứng, thì chắc chắn mẹ sẽ phải 
nằm trong nồi. 

Ngẫm: Bạn tồn tại bởi vì bạn tạo ra giá trị cho cuộc 
sống, bạn bị đào thải bởi vì bạn đã không còn giá trị. Giá trị 
của quá khứ không đại biểu cho tương lai, đó là lý do vì sao 
mỗi ngày chúng ta đều phải tiếp tục cố gắng… 

PHÁT TRIỂN BỘ RỂ (St) 

Cây tre phải dùng 4 năm để mọc được 3cm, nhưng từ 
năm thứ 5 trở đi, nó có thể mọc 30cm mỗi ngày, chỉ trong 
vòng 6 tuần nó có thể mọc được 15m. Thực ra, cây tre đã 
sử dụng 4 năm đầu chỉ để phát triển bộ rễ. 

Ngẫm: Đối với người hay sự việc thì cũng đều như thế, 
chúng ta không nên lo lắng phải làm nhiều mà không có hồi 
báo. Bởi vì khi chúng ta làm, chúng ta cho đi thì đây đều là 
giai đoạn cắm rễ. Đợi đến khi thời cơ đến, bạn sẽ vươn tới 
một tầm cao mà không ai dám ngờ tới 

SANG ĐƯỜNG BÊN CẠNH (St) 

Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu như con tiến 
lên một bước là chết, lùi sau một bước cũng chết, vậy con 
sẽ làm như nào?” Tiểu hòa thượng liền trả lời: “Con sẽ đi 
sang đường bên cạnh.” 

Ngẫm: Khi gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu 
như chúng ta có thể đứng ở một góc độ khác để suy xét 
vấn đề, thì chắc chắn bạn sẽ tìm được một hướng đi mới. 



T I N  G I Á O  P H Ậ N  
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CHUỘT SA HŨ GẠO (St) 

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn 
còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng 
không sao tả được. 

Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt 
đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo. 

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn 
không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp 
tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới 
phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực 
bất tòng tâm. 

Ngẫm: Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình 
nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ 
cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc 

đến an nguy. 
 

 


